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Kedves hatodikos tanulók!
Az elmúlt tanévben megismerkedtetek a környezetünkben élő növényekkel, állatokkal. Tanultatok a térképről, az időjárásról és az éghajlat jelenségeiről. Rendszereztétek az élő és
élettelen anyag minőségi tulajdonságait, mérhető jellemzőit. Különböző megfigyelések és
kísérletek segítettek benneteket a környezetünkben megfigyelhető változások megismerésében.
Az idei tanévben a természettudományórákon megismerkedtek a hazai erdők, a füves területek, valamint a vizek és vízpartok
jellemző élőlényeivel.
Tanultok a mozgásról, a mágneses és az
elektromos kölcsönhatásról, a gravitációról,
de szó lesz az élő szervezetek energiájáról is.
Ismereteket szereztek a Földről. Sok érdekességet megtudtok majd a bolygónk
mozgásairól és azok következményeiről. Betekintést nyerhettek a felszínt formáló belső
és külső erők munkájába.

A tankönyvben található jelölések magyarázata
Az egyes leckékben a legfontosabb fogalmakat vastag betűvel emeltük ki. Ez megkönynyíti számotokra a lényeg kiemelését tanulás közben.
A leckéken belül több kérdés és feladat segíti a tananyag feldolgozását, valamint az
eredményesebb otthoni tanulást.
Piros betűvel jelöltük a fontos, veszélyre figyelmeztető információkat.
A sárgával alászínezett, apró betűs részek olyan érdekességeket tartalmaznak, amelyeket nem kell
megtanulni, de érdemes elolvasni. Sok hasznos ismeretet szerezhettek belőlük.

Igyekeztünk könyvajánlóval is felkelteni az érdeklődéseteket bizonyos témakörök iránt.

A Kísérletezzünk! elsősorban a fizikai tartalmú tananyagok megértését segítő kísérletek
leírását tartalmazza. A vizsgálatokat tanárotok segítségével végezzétek! Ügyeljetek eközben
saját magatok és mások testi épségére!

Fogalomtár
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A tanultak jobb megértését segítik a Megfigyelések, vizsgálatok című részek. Ezek elvégzése közben mindig tartsátok szem előtt, hogy a környezetünket, az abban zajló változásokat
és az ott élő élőlényeket nem ismerhetitek meg, ha csak a könyvet veszitek a kezetekbe. A színes képek és rajzok segítenek a tanulásban, de nem helyettesítik a vizsgálódásokat. Ahhoz,
hogy mikor, mit, hogyan kell megfigyelni és megvizsgálni, mindig segítséget ad a tankönyv.
Az Ellenőrizd tudásodat! kérdései segítenek rendszerbe foglalni a tanultakat.
Soha ne mulaszd el a feladatok megoldását a tanulást követően!

Találtok a könyvben olyan kiegészítő tananyagot, olvasmányokat, amelyeket érdemes elolvasni, mert bővíthetitek velük ismereteiteket.
A minden témakör végén megtalálható Rendszerezzük ismereteinket! című táblázatos
áttekintés az egyes leckék fontos fogalmainak meghatározásával és tömör összefoglalásával
segíti a tananyag elmélyítését, jobb megértését.
A tankönyv végén a Fogalomtár a fontosabb fogalmak, szakszavak ismertetését tartalmazza.
Már tudjátok, mennyire fontos az ismerete annak, hogy a helyek, amelyekről tanultok,
hol találhatók. Tanulás közben mindig legyen előttetek az atlasz, hogy meg tudjátok keresni
az ismeretlen helyeket a térképen!
A tanuláshoz sok sikert kívánnak:

a Szerzők

A könyvben található piktogramok jelentése:
Párban dolgozzatok!
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Fogalomtár

Csoportban dolgozzatok!

Projektfeladat

AZ ERDŐ ÉLETKÖZÖSSÉGE

Az erdő életközössége

Erdőt alkotó fáink: a tölgy és a bükk
A fát mint nyersanyagot az ember évezredek óta használja. Régen fából készültek a házak,
a vízi és a szárazföldi közlekedés eszközei (hajók, szekerek, vasúti talpfák), különböző gépek, használati tárgyak. A fémek és műanyagok csak a 19–20. században szorították ki a fát
a technika világából.
Hazánkban legnagyobb területen a különböző
tölgyfajokból álló tölgyerdők élnek.
A kocsánytalan tölgy a domb- és hegyvidékeken,
a kocsányos tölgy a síkvidékeken, homokos talajon
és az ártereken honos. A csertölgy a hegyoldalakat, a
meszes talajt kedveli, jól tűri a szárazságot. Hegységeink déli oldalán, a szárazabb, sziklás élőhelyeken a
molyhos tölgy él.

A tölgyerdő szintezettsége

A természetes állapotú tölgyerdőkben a fák távol állnak egymástól, a lombkorona nem záródik
össze. A cserjeszintre és gyepszintre sok fény jut,
ezért az aljnövényzet gazdag. Számos cserje és lágyszárú találja meg itt az életfeltételeit. Igen változatos
a gombák világa is.
A magányosan álló tölgyfa (kocsányos, kocsánytalan) törzse zömök, a fa kérge barna, mélyen repedezett, és nagy, szétterülő lombkoronát fejleszt.
Művelt erdőkben, zárt állományban a fa törzse hengeres, a lombkorona felfelé törekszik, így a levelek
elegendő fényhez jutnak.
A fák magassága a 30 métert is elérheti. Több száz
évig is élnek, a művelt erdőkben azonban 80-100
éves korukban kivágják őket.

lombkoronaszint

cserjeszint
gyepszint
A tölgyerdő szintjei
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termős virág

Figyeld meg a rajzokon a tölgy levelét, virágait és termését!
makktermés

A téli nyugalmi állapot után a tölgyfa
rügyei tavasszal kihajtanak, kifejlődnek a
levelek és a virágok. A levelek fényesek, sötétzöldek, szélük karéjos. A virágrügyekből
fejlődő virágok kétfélék. A porzós virágok
megnyúlt virágzati tengelyen barkavirágzatot alkotnak. A termős virágok nem feltűnő
színűek, magányosan vagy kisebb csoportokban állnak. A termős virágokra a szél
szállítja a porzós virágokban képződött virágport. A tölgyek egylaki növények, mert
a porzós és a termős virágok egy növényen
helyezkednek el.
A megporzás után a termős virágokból
makktermés fejlődik. Ősszel a talajra hulló
termések magjai 4-5 hét alatt kicsíráznak, és
új fa fejlődik. Így újul fel természetes módon az erdő. A természetes felújulás másik
formája a tősarjképzés. Ilyenkor az idős fák
törzsén, a talajhoz közeli részen elhelyezkedő alvó rügyek hajtanak ki.

porzós
virágzat

karéjos levél

A kocsánytalan tölgy levele, virágai és termése

A tölgy levele és termése

Figyeld meg a rajzokon a bükk levelét, virágait és termését!
fényes felületű
levél

porzós virágzat

makktermés

termős virág

A közönséges bükk levele, virágai és termése

A közönséges bükk főleg a
hegységek 600 méter feletti területein alkot erdőket. 40 méter magasra is megnő. Törzse egyenes, kérge
szürke, sima felületű. A levelek
rövid nyélen ülnek, felületük felül
fényes. A bükk is egylaki növény.
A porzós virágok hosszú kocsány
végén tömörülnek. A termős virágokból a szélbeporzás után tövises,
kupacsokkal fedett makktermés
fejlődik.

Az erdő életközössége
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A bükkerdők lombkoronája szorosan
összezáródik, az ágak egymásba fonódnak.
A lombfakadás után a gyepszintre kevés
fény jut, ezért az aljnövényzet szegényes.
Lombfakadás előtt azonban gazdag az
aljnövényzet, amelyet például medvehagyma és egyéb hagymás és gumós növények
alkotnak.
A közönséges bükk kérge és levelei

Ellenőrizd tudásodat!

1. Mondj példákat, mi mindenre használták régen és ma a fát
mint nyersanyagot!
2. Hol helyezkednek el hazánkban tölgy- és bükkerdők? Hasonlítsd össze a kétféle erdő jellegzetességeit (elhelyezkedés, lombkorona, fényviszonyok)!
3. Mi a jellemző a tölgyfa és a bükkfa törzsére, lombkoronájára,
leveleire és termésére?
4. Mit jelent az, hogy a tölgy és a bükk egylaki növény?
5. Mi a jellemző a virágaikra, virágzataikra?

A bükkerdő fái sűrűn állnak, a lombkorona zárt
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Az erdeifenyő. Gombák az erdőben
A hazánkban található fenyvesek nagy része telepített. Őshonos fenyőerdők csak az Alpokalján és a Bakonyban (Dunántúli-középhegység) élnek.
A fenyőerdőkben a fák sűrűn állnak, az ágak összeérnek, az erdő belsejébe így kevés fény
jut. A fényszegény környezetben a cserjeszint fejletlen. A gyepszintet is csak néhány árnyékkedvelő virágos (körtikefélék, ciklámen) és virágtalan növény (páfrányok, zuzmók)
alkotja. A mohaszint fejlett, a felszínt helyenként összefüggő „mohaszőnyeg” borítja. Másutt 20-30 cm vastagságban nehezen lebomló tűlevelek fedik a talajt.
Leggyakoribb fenyőfélénk az erdeifenyő.
Örökzöld, ami azt jelenti, hogy a fák tűleveleiket folyamatosan hullajtják le, így mindig van
zöld levelük. Az összes levél lecserélődéséhez
5-9 év szükséges.
Az erdeifenyő tűlevelei kettesével állnak, hegyes végűek, 4-6 cm hosszúak. A levelek felszíne
viaszos bevonatú. Az egész növény gyantát tartalmaz, mely a gyantajáratokban képződik.
Egylaki növény. A porzós virágok a hajtások csúcsán virágzatokba tömörülnek, és nagy
tömegben termelik a virágport. A termős virágok elfásodó tobozvirágzatot alkotnak. A magkezdemények a tobozvirágzat termőpikkelyeinek tövén, szabadon, fedetlenül helyezkednek
el, ezért nyitvatermőnek nevezzük őket.

Erdeifenyő

Figyeld meg a rajzokon a fenyő virágzatát
és a megporzás után kialakuló magvakat!
magkezdemény

légzsákos
virágpor

Az erdeifenyő törzse és virágzata

A megporzás idején a tobozvirágzat termőpikkelyei szétnyílnak, és a szél akadálytalanul ráviheti a virágport a magkezdeményre. A megporzás és megtermékenyítés után
a tobozpikkelyek újra összezáródnak, és
védik a magkezdeményekből kifejlődő
magvakat. Ha a magok megértek, a tobozpikkelyek ismét szétnyílnak. Onnan a szél
könnyen kifújja és távoli területekre terjeszti a repítőhártyás érett magokat.

A termős tobozvirágzat hosszmetszete

Az erdő életközössége
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Rókagomba, őzlábgomba, ízletes vargánya, erdei csiperke

Az erdőkben nagy számban élnek különböző gombafajok. Különböznek az eddig megismert élőlényektől, mivel nem tartoznak sem a növények, sem az állatok közé. Növényi tulajdonságuk, hogy spórákkal
szaporodnak. Zöld színtesteik nincsenek, ezért az állatokhoz hasonlóan más élőlények összetett anyagaival
táplálkoznak.
A növények gyökérzetének legvékonyabb részei a
hajszálgyökerek. Ezekből erednek a gyökérszőrök, Gombafonalak kapcsolata a gyökérzettel
melyek a növény számára felveszik a talajból a vizet és
a benne oldott tápanyagokat. Sok fának azonban nem fejlődnek gyökérszőrei, így például
a fenyőknek sem. A tápanyagokat a gyökerekkel együtt élő gombafonalak veszik fel. Az
együttélés hasznos a fának, mivel csak így juthat tápanyagokhoz. Előnyös a gombáknak is,
mert cserébe a fáktól kész táplálékot (cukrot) kapnak.
A legismertebb gombák a kalaposgombák. Táplálkozásuk alapján korhadékevők, azaz
elhalt élőlények összetett anyagaival táplálkoznak.
A gyilkos galóca halálos méreganyagot tartalmaz. A gomba fő ismertetőjegye, hogy
bocskora és gallérja van, a lemezek fehérek mind a fiatal, mind a kifejlődött termőtesten.
Az erdei csiperke lemezei fiatalon rózsaszínűek, majd megfeketednek. A tönkjén gallér
van, de bocskora nincs.
Az erdei csiperke és még számos gombafaj ehető és
magas tápértékű. Értékes fehérjéket, ásványi anyagokat és
vitaminokat tartalmaznak. Kalóriában (energiában) szegények, ezért az egészséges táplálkozás fontos összetevői.
Egyes gombafajoknak gyógyító hatásuk is van (magas
vérnyomás és a koleszterinszint csökkentése, daganatos
betegségek elleni hatás), és erősítik a szervezet általános
ellenálló képességét a betegségekkel szemben.
A kalaposgombák gombafonalai átszövik a korhadó
avart, a talajban lévő növényi és állati maradványokat.
Ezekből veszik fel a táplálékukat. Kedvező környezeti
feltételek mellett (például az esőket követő meleg, párás
napokon) a gombafonalak tömörülnek, és létrehozzák a
termőtestet. Két nagy részt, a tönköt és a kalapot külöA termőtestet gombafonalak alkotják níthetjük el rajtuk. A kalap alsó része a termőréteg, ez a
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csiperke- és a galócafajoknál lemezes szerkezetű. Itt képződnek többmilliós nagyságban a
spórák, melyek ivartalan szaporítósejtek. Ez azt jelenti, hogy képződésükhöz nincs szükség
két különböző nemű szülőegyedre.
Az érett spórák kihullnak, és belőlük megfelelő környezeti feltételek mellett gombafonalak képződnek.
Figyeld meg az alábbi
rajzokon a gyilkos galóca és az erdei csiperke fejlődését!
A hazánkban élő több ezer
kalaposgomba élőhelye, felépítése, alakja, színe és mérete nagyon különböző. Például csak a csiperkegombákból
300 különböző fajt ismer a
tudomány.
Egyes gombafajoknak nagy
jelentőségük van az életközösségekben. Nemcsak felveszik a tápanyagokat egyes növények számára, hanem részt
vesznek az elhalt növényi és
állati maradványok lebontásában is.

lemezek
gallér

gombafonalak

tönk
bocskor

A gyilkos galóca fejlődése

spóra

Az erdei csiperke szaporodása

Sokak kedvelt időtöltése a gombagyűjtés. Fontos azonban, hogy kizárólag hivatásos
gombaszakértő által megvizsgált gombát szabad elfogyasztani! A gombából készült ételeket
mindig frissen kell fogyasztani!

Ellenőrizd tudásodat!
1.
2.
3.
4.

Hol élnek őshonos fenyőerdők hazánkban?
Mi a jellemző a fenyőerdők szintjeire?
Hasonlítsd össze a tölgyerdők, a bükkerdők és a fenyőerdők szintjeit!
Magyarázd meg a következő fogalmakat: örökzöld, egylaki, tobozvirágzat,
nyitvatermő!
5. Miért nem sorolhatjuk a gombákat sem a növények, sem az állatok közé?
6. Milyen kapcsolat alakult ki a gombafonalak és az erdeifenyő gyökérzete
között?
7. Miről ismerheted fel a gyilkos galócát?

Az erdő életközössége
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A cserjék és a gyepszint virágos növényei

Az erdők uralkodó növényei a fák, melyek
lombkoronájukkal elzárják az éltető fényt, gyökérzetükkel felveszik a tápanyagok nagy részét
is. A cserjék és a gyepszint lágy szárú növényei
kevesebb fénnyel és tápanyaggal is beérik, alkalmazkodnak a környezethez.
Figyeld meg a fa és cserje alakját! Hasonlítsd össze! Mely tulajdonságokban azonosak, és miben különböznek?

A fa és a cserje felépítése

A kökény érett termése

A kökény virága és a virágból kialakuló termés
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A lombhullató erdők cserjeszintjét fiatal fák
és cserjefajok alkotják.
A cserjék is fásszárúak, de nincs törzsük,
közvetlenül a talaj felett elágaznak. Jól alkalmazkodnak a fák által alakított környezeti
feltételekhez. A föléjük tornyosuló fáknál előbb
fejlesztik ki lombozatukat, így kora tavasszal sok
fényhez jutnak, gyorsan fejlődnek. A virágzásuk
is megelőzi az uralkodó fákét (tölgy, bükk), ezért
a fák nem gátolják a széllel és rovarokkal történő beporzást.
Egyik leggyakoribb cserjénk a kökény. Sűrű,
áthatolhatatlan a lombozata, akár 4 méter magasra is megnőhet. Oldalhajtásai szúrós ágtövisekké módosultak, melyeket kézzel nem tudunk
lepattintani róla. Kora tavasszal virágzik. A virága és termése az előző tanévben megismert
szilvafáéhoz hasonló.
A termő magházában zártan helyezkedik el
a magkezdemény, amelyből a megporzás után
kialakul a mag, a termő falából pedig a termés.
Az ilyen növényeket zárvatermőknek nevezzük. A kökény ősszel beérő csonthéjas termése
fanyar ízű. Ha „a dér megcsípte” – vagyis az első
fagyos nap után –, az íze már kellemesebb.
Figyeld meg, hogy a virág mely részeiből
alakul ki a csonthéjas termés!

A mogyoró az erdőszéleken él. Már február végén virágzik. Szélbeporzású növény, a termős virágokból sok tápanyagot tartalmazó makktermés fejlődik.
A vadrózsa (vagy gyepűrózsa) is a naposabb erdőszéleken él. Színes virágait a rovarok
porozzák be. Csipkebogyótermése áltermés. A termés kialakulásában – az almaterméshez
hasonlóan – a termő mellett a vacok és a csészelevelek is részt vesznek.
A vadrózsa hajtásain a növény külső részéből (a bőrszövetből) tüskék fejlődnek. Az ágtövistől eltérően a tüskét könnyen lepattinthatjuk.
Figyeld meg a rajzokon a vadrózsa és a mogyoró virágát (virágzatát) és a termés
kialakulását!

termős virág
porzós virágzat

makktermés

A mogyoró szervei

A vadrózsa virága, levele és áltermése

A cserjéknek fontos szerepük van az erdő életközösségében. Sűrű, tüskés, tövises ágaik
madárfajoknak nyújtanak védelmet és biztonságos fészkelőhelyet. A siklók, gyíkok szintén
kedvelik az erdőszéli cserjéseket. Itt a napfényben sütkéreznek, veszély esetén a sűrű ágrendszer kiváló búvóhelyet biztosít számukra.
Cserjék az erdő szélén

Az erdő életközössége
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A cserjék levélzete és termése táplálékot
ad a növényevőknek. Az erdőszéli cserjesor felfogja a szelet, védi az erdő fáit a szél
pusztító hatásaitól. A téli időszakban a sűrű
ágrendszer véd a hóviharokkal, hófúvásokkal szemben.

leples virág

Az ujjas keltike, a téltemető és a berki szellőrózsa
a gyepszintben él

Az erdők gyepszintjében sok virágos és
virágtalan lágyszárú él. Az évelő hóvirág
lombfakadás előtt virágzik. A virágzás után
kifejlődő levélzete táplálékot készít, melyet
a talajban lévő módosult hajtás, a hagyma raktároz el. Őszre a talaj feletti részei
elszáradnak, a fagyos hónapokat a talajban
lévő hagyma vészeli át. Kora tavasszal az itt
elraktározott tápanyagok felhasználásával
képes gyorsan kihajtani és virágzani.

Ellenőrizd tudásodat!

hagyma

A hóvirág szervei

1. Hasonlítsd össze a cserjéket és a fákat! Melyek az azonosságok
és a különbségek?
2. Mi a különbség a tövis és a tüske között?
3. Mely virágrészből alakul ki a termés és a mag? Hogy nevezzük
a kökény, a vadrózsa és a mogyoró termését?
4. Miről ismerhetők fel a szél- és a rovarbeporzású virágok?
5. Mi a jelentőségük a cserjéknek?
6. Ismertesd a hóvirág szerveit! Hogyan alkalmazkodik a környezetéhez?
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Virágtalan növények az erdőben
Az erdő virágtalan növényei közé tartoznak a zuzmók, a mohák és a páfrányok. Közös jellemzőjük, hogy nincs viráguk. Szabad szemmel nem látható spórákkal szaporodnak, melyekből kedvező környezeti feltétek mellett új növények képződnek.
Zuzmókkal szinte minden élőhelyen találkozhatunk. Megtelepednek a fákon, a sziklákon, a talaj felszínén, a betonkerítéseken, a szobrokon stb. Alakjuk, színük változatos. A Föld szélsőséges éghajlati
területein is megélnek (sivatagok, fagyos területek, magashegységek).

A zuzmók telepes növények. Testük nem különül el gyökérre, szárra és levélre. A zuzmótelep két élőlény (gomba és moszat) szoros együttéléséből alakul ki. A gombafonalak
veszik fel a tápanyagokat és a vizet, ezek tömörülése alkotja a telep kéregszerű bevonatát
is. A telep alkotói még a zöldmoszatok, melyek a felvett tápanyagokból táplálékot készítenek.
A zuzmótelep növekedése igen lassú folyamat, évente mindössze 1-2 cm. Szaporodáskor
a telep felszínén termőtestet fejlesztenek, melyekben spórák képződnek. A spórákhoz parányi moszatsejtek is kapcsolódnak. Apró, leváló telepdarabokkal is szaporodnak, amelyeket
a szél terjeszt. Kedvező környezetben belőlük is új növény fejlődik.
Figyeld meg a tankönyv rajzán a zuzmótelep felépítését!

zöldmoszat

gombafonalak

A zuzmótelep és a telep belső felépítése mikroszkóp alatt

A zuzmóknak fontos szerepük van az élővilágban. Sajátos anyagot termelnek (zuzmósav), amely mállasztja a sziklákat, így a talajképződésben is részt vesznek. A zuzmók számos állatnak jelentenek fontos táplálékforrást.
Az erdő életközössége
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A mohák is telepes növények.
Figyeld meg a rajzon a moha felépítését!
Valódi gyökerük, száruk, levelük
nincs. A talajba gyökérszerű fonaspórák
lakkal rögzülnek. A vizet egész testfelületükkel veszik fel, ezért csak
előtelep
párás, nedves környezetben élnek.
spóratok
A táplálékot a telepben megtalálható zöld alkotórészek (színtestek)
spóratartó
készítik.
ivarnyél
Egyes mohák elviselik a teljes
szervek
kiszáradást. Ha vízhez jutnak, újra
megindulnak életműködéseik. Spólevélke
rákkal szaporodnak, amelyek a spóratartó nyél csúcsán elhelyezkedő
spóratokban képződnek. A kihulló
spórákból nedves talajon új moha- gyökérszerű
rögzítőfonalak
növények fejlődnek.
A lombosmoha felépítése és fejlődése

Sok helyütt az erdők talaját szőnyegszerűen mohák borítják. A fenyőerdők gyepszintje szinte csak
mohákból áll. Fontosak az életközösségben, a lehulló csapadékot felfogják, és lassan továbbítják a talajba. Szivacsszerű működésük megvédi a talajt a kiszáradástól, megóvja a termőréteg lepusztulását.
Az elpusztult moháknak fontos szerepük van a talajképződésben és a termőréteg megújulásában is.

Mohatakaró az erdőben
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k

levélke
spóratokkal

Figyeld meg a tankönyv rajzán az erdei pajzsika felépítését!
Az erdők árnyékos, hűvösebb, páradús
élőhelyein találják meg életfeltételeiket
a páfrányok. Közülük az erdei pajzsika
a legismertebb. A páfrányoknak már valódi
szerveik vannak. A talajban lévő szervük a
gyöktörzs, amely rögzíti a növényt, felveszi
és raktározza a táplálékot. Rügyeiből fejlődnek ki az összetett levelek, vagyis egy közös
levélnyélen több levél helyezkedik el.

spóra

kifejlett
növény

előtelep
fejlődő új növény
az előtelepen
Az erdei pajzsika fejlődése

A levelek fonáki részén helyezkednek el a spóratartó tokok, amelyekben a spórák képződnek.
A spórákból nedves talajon szív alakú előtelep fejlődik, majd kifejlődnek rajta a női és hímivarszervek.
A hímivarsejt vízcseppben úszva jut el a petesejthez.
A két sejt összeolvad, és a megtermékenyített petesejtből az előtelepen új pajzsika fejlődik.
Az erdei pajzsika évelő növény. Minden évben kihajt ugyanarról a helyről. A kedvezőtlen téli időszakot
a talajban lévő szerve, a gyöktörzs vészeli át. A föld
feletti levelei elszáradnak. Tavasszal a tápanyagraktárként is szolgáló gyöktörzs rügyei kihajtanak, és új
levélzet fejlődik.

Az erdei pajzsika fiatal hajtása

Hasonlítsd össze az erdei pajzsika felépítését
a hóvirágéval! Mely tulajdonságokban hasonlít, és miben különbözik?

Ellenőrizd tudásodat!

1. Ismertesd a zuzmók, a mohák és a páfrányok élőhelyét!
2. Milyen élőlények alkotják a zuzmótelepeket?
3. Magyarázd meg, mit jelent az, hogy a mohák és a zuzmók telepes növények!
4. Mivel szaporodnak a tanult virágtalan növények?
5. Mi a jelentősége az erdők életközösségében a moháknak, a zuzmóknak és a páfrányoknak?
6. Ismertesd egy mohanövény részeit!

Az erdő életközössége
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A gímszarvas, az őz és a vaddisznó
Lombhullató erdőink legnagyobb állata a gímszarvas.
Természetes ellenségeit mára az ember kipusztította a hazai erdőkből. Régen a fiatal példányokat a hiúz és a farkas zsákmányolta. Ma
egyedszámuk kb. 60 ezer, amelyet az ember
vadászattal szabályoz.

A gímszarvasbika testtömege 200 kg,
marmagassága 1,5 méter, testhossza 2-2,5 méter

Szarvastehén

A gímszarvas a fák rügyeivel, leveleivel, kérgével, terméseivel, fűfélékkel táplálkozik. Télen a hó alól kaparja ki táplálékát. Kemény teleken a vadetetőket is felkeresi.
Fogazata növényevő. A zápfogak
bendő
százrétű gyomor
recésgyomor
felülete széles, mélyen barázdált redős
zápfog. A nehezen emészthető növényi
táplálék (fakéreg, makk) szétmorzsolására alkalmas.
Kérődző állat, összetett gyomra van.
A megrágott és lenyelt táplálék először
a bendőbe, majd a recésgyomorba jut.
oltógyomor
Amikor az állat pihen, felöklendezi a
táplálékot, újra megrágja, ekkor a táplálék a százrétű, majd az oltógyomorba
kerül. A táplálék teljes megemésztése és
A szarvasmarha tápcsatornája és az összetett gyomor részei
felszívása a belekben történik.
Figyeld meg a rajzon az összetett gyomor részeit! Honnan hová kerül a táplálék a
kérődzés során?
18

Az erdő életközössége

Végtagjai négy ujjban végződnek, az ujjakat pata borítja. Párosujjú patás állat. A talajjal
a két középső, nagyobb méretű pata érintkezik.
Különösen a szaglása és a hallása fejlett, ezek biztosítják rendkívüli éberségét. Az ember
közeledtét már több száz méterről érzékeli.
tülök

A szarvasbikák agancsa a homlokcsont csapjából fejlődik. Az évről
évre újrafejlődő agancs tömege egyre nagyobb lesz, és egy adott életkorig (10-12 év) nő az elágazások
száma is.
A párzási időszakot a szarvasbőgés jelzi. Ekkor a hímek
szarvnyúlvány
összemérik erejüket. A legerősebb uralja majd a területet, és
párosodik a nőstényekkel.
A gímszarvas és a szarvasmarha koponyája a szarvakkal
A szarvastehén nyár elején
egy borjat ellik, amelyet négy hónapos koráig szoptat.
A szarvas az idős tölgyerdőket kedveli. Az őz eredetileg a
cserjékkel, facsoportokkal tarkított füves területeken élt. Napjainkban az emberi beavatkozások miatt (mezőgazdaság, vadászat) nagyrészt visszahúzódott az erdőszéli területekre.
A hím állat neve őzbak. A nőstény őz a suta, amely májusban egy, ritkábban két gidát hoz a világra.
Az őz főbb tulajdonságaiban a szarvashoz hasonlít, de lényegesen
kisebb termetű állat. Csapatokba verődve gyakran megfigyelhetjük
szántóföldeken, ahol a téli időszakban a hó alól kaparja ki a friss
búza- és repcehajtásokat.

A vaddisznó a sűrű, cserjékben gazdag erdőkben él. Ott
érzi jól magát, ahol dagonyázóhelyet is talál, azaz hempereghet az iszapos vízben.
A kifejlett hím állat (kan) 250 kg tömegű, 1,5 méter hosszú,
marmagassága közel 1 méter. Testét durva szőrzet borítja, amely
alatt a téli időszakban finom gyapjúszőrzet fejlődik. Ez megőrzi
testének melegét.
Párosujjú patás, biztonságosan mozog a mocsaras talajon
is, mivel mind a négy ujja éri a talajt.

Az őzbak testtömege 20-25 kg,
marmagassága
60-70 cm, hossza 1-1,5 méter

A párosujjú patás végtag

Éjjel jár tápláléka után, amelyet kiváló szaglásával kutat fel. Orra megnyúlt, túrókaréjban
(túrókarima) végződik. Ennek segítségével kiforgatja a talajból a gyökereket, férgeket, csigákat, gombákat. Megeszi a makkterméseket, a földön fészkelő madarak tojásait, fiókáit, de
még az elhullott állatokat (dögöket) is.
Az erdő életközössége
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szemfog
metszőfog

Figyeld meg a rajzon a vaddisznó fogazatát!

gumós
zápfog

A vaddisznó fogazata

Vadmalac

Mindenevő, zápfogainak felülete gumós. Szemfogai hatalmas agyarrá fejlődnek, amely elérheti
a 25 cm-es hosszúságot is. Ez a védekezőfegyvere,
de segít a táplálék megszerzésében is. Feltépi vele a
vastag gyökereket is, és minden, a felszínre kerülő
élőlényt felfal.
Szapora állat. A koca kora tavasszal 6-10 csíkos
malacot hoz a világra. Két hétig szoptatja őket, majd
a kismalacok követik anyjukat, és önállóan táplálkoznak.
A kocák és malacaik nagyobb csapatokban (kondák) élnek, csak az öreg hímek járják magányosan
az erdőt.
A vadon élő állatok védelméről, a vadászatuk szabályairól és a vadgazdálkodásról törvény rendelkezik. A vadgazdálkodás számos feladata megegyezik a természetvédelmi munka feladataival. Ilyen
például az életközösségek egészének védelme vagy
a kis egyedszámban élő fajok és azok élőhelyeinek
megőrzése, a természetes szaporulat elősegítése.
A vadgazdálkodás során meghatározzák, hogy egy
adott élőhelyen mekkora lehet a vadászható fajok
egyedszáma. A kilőhető fajok mennyiségét az adott
élőhely vadeltartó képessége határozza meg. Mivel
a hazai erdőkből a csúcsragadozók (hiúz, farkas,
barna medve) kipusztultak, a szarvasok, az őzek, a
vaddisznók és a rókák egyedszámát vadászattal szabályozzák.

Szarvasok és vaddisznók

Ellenőrizd tudásodat!

1. Hasonlítsd össze a gímszarvas, az őz és a vaddisznó élőhelyét!
2. Sorold fel a megismert állatok testfelépítésének és életmódjának jellemzőit!
3. Milyen életmódra következtethetsz a zápfogak felületéből?
4. Hogyan nevezzük a szarvas, az őz és a vaddisznó hímjét és
nőstényét?
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A róka, a sün és a mókus
A vörös róka az erdő meredek, szakadékos domboldalait kedveli, ahol kotorékát mélyen
beáshatja a gyökerek közé. Több kijáratot készít, így veszély esetén könnyebben elmenekülhet. Jól alkalmazkodik a környezeti változásokhoz. Megtelepszik a szántóföldek, a lakott
területek környékén is. Ma már nem ritkák a városi parkokban és szeméttelepeken élelem
után kutató rókák sem. Alkalmazkodóképessége miatt hazánk legelterjedtebb ragadozó
állata, bár sok helyütt minden eszközzel pusztítják.

A rókakölykök

A vörös róka törzse kb. 70 cm, farka 40 cm,
magassága 40 cm. Testtömege átlagosan 7 kg

A róka vörös szőrzete télre megvastagszik, dúsabb lesz. Tavasszal a téli bundát levedli.
Fogazata a kutyáéhoz hasonlóan ragadozófogazat. Hosszú, hegyes szemfogaival ragadja
meg zsákmányát, tarajos felületű, erős zápfogaival pedig felaprítja. A legerősebb zápfogakat
tépőfogaknak nevezik.
Szapora állat, 4-6 vakond nagyságú kölyköt hoz a
világra. A kölykök kezdetben szopnak, majd az anyaállat előemésztett húsdarabokat öklendez fel számukra.
A vadon élő emlősök gyakori betegsége a veszettség.
A róka igen fogékony a betegségre. A megbetegedett állat
elveszti éberségét, félelemérzetét, és szelíddé válik. Gyakran a lakott területekre is bemerészkedik, megfertőzi a
kutyákat, macskákat is. Más esetben támadóvá (agreszszívvé) válik, minden élőlénybe belemar. Nyála, harapása,
de a szőrzetének érintése is fertőzhet, ezért a gyanúsan
viselkedő rókához, de még a rókatetemekhez sem szabad
hozzáérni. A veszettség ellen a rókák élőhelyein táplálékot
szórnak ki, melybe a védettséget kialakító gyógyszert is
belekeverik. Ez az emberi beavatkozás csökkenti a betegség terjedését. Nemkívánatos hatása, hogy egyes területeken a rókák túlszaporodnak.

A róka táplálékának összetétele
Ismertesd a kördiagram alapján, mi
mindennel táplálkozik a róka!

Az erdő életközössége
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A sün a cserjékben gazdag erdőket kedveli, de
megtelepszik a lakóhely környéki gyümölcsösökben, parkokban is.
Természetes ellenségeivel szemben a szőrszálakból átalakult, megvastagodott és elszarusodott tüskékkel védekezik. Ha veszélyt érez, összegömbölyödik, és bőrizomzatával kimerevíti tüskéit.
Éjjel jár a főleg rovarokból álló tápláléka után.
Elfogyasztja a férgeket, csigákat, hüllőket, kisemlősöket is. A táplálékszerzésben szaglása és hallása segíti. Fogazata rovarevő. Minden fogtípusa hegyes, a
kemény kitinváz felaprítására alkalmas.

A sün 20-25 cm hosszú,
testtömege 1 kg

Hasonlítsd össze a rajzokon a sün és a róka koponyáját! Hogyan nevezzük az egyes
fogtípusokat? Melyik fogtípusból milyen életmódra következtethetsz?
metszőfog

szemfog

hegyes fogak

tarajos zápfog
A róka és a sün koponyája

Figyeld meg a tankönyv rajzain a sün életfolyamatainak
változásait!

Nyár

Tél

Ősz

Nyár

Ősz

Tél

A környezet hőmérséklete

20 °C

10 °C

2 °C

Testhőmérséklete

35 °C

24 °C

5 °C

Szívverése percenként

320

124

18

A sün életműködéseinek változása
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A 3-6 sünkölykök lágy tüskékkel
jönnek a világra, egy hónapos korukig szopnak.
Az őszi hónapokban különösen
mohón táplálkozik, szinte felhizlalja
magát. A bőr alatti zsírréteg tartalék
tápanyag, melyet a téli álom alatt
hasznosít. Levelekkel, mohákkal kibélelt üregben téli álmot alszik.
A róka erdőben és erdőn kívül nagy területeket kóborol be a
táplálékszerzése során. A sün az
aljnövényzet közt keresi táplálékát.

A közönséges erdei mókus élőhelye a lombkorona. A fenyő- és lombhullató erdőkben egyaránt
megél, de megtelepszik a nagyobb parkokban is.
Ügyesen és gyorsan mozog a fák törzsén, a vékony
ágakon. 4-5 méteres ugrásokra képes, a levegőben
farkával kormányoz. Rágcsálófogazata van. Metszőfogai fejlettek, élesek, szemfogai nincsenek,
zápfogai gumósak. Magvakkal táplálkozik, de
megeszi a madártojásokat és -fiókákat is. A téli időszakra készleteket gyűjt. A leghidegebb napokat átalussza, de életfolyamatai nem lassulnak le. A napsütötte órákban felébred, és készleteiből táplálkozik.
Ezt nevezzük megszakított téli álomnak.

A mókus testhossza 20-30 cm, farka 25 cm,
testtömege 0,5 kg

Évente kétszer szaporodik, 4-5 kicsinyét faodúban vagy fészkében hozza világra. A mókus és környezete közötti szoros kapcsolatot jelzi, hogy hány utódot nevel fel. Ha bőségesen
van táplálék, valamennyi kicsinyét felneveli. Ha kevés, csak egyet-kettőt.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Ismertesd a róka, a sün és a mókus élőhelyét, életmódját és
fogazatát!
2. Melyik állat mikor jár tápláléka után?
3. Miért kell óvakodni a szelíd rókáktól?
4. Milyen összefüggés van az élőhely táplálékkészlete és a felnevelhető utódok száma között?

Az erdő életközössége
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Harkályok és énekesmadarak az erdőben
Az élőlények alapvető életjelensége a táplálkozás és a szaporodás. A táplálék hiányát a
növények és az állatok rövid ideig viselik el. Különösen igaz ez a kis termetű énekesmadarakra, amelyek csak néhány napig bírják víz és szilárd táplálék nélkül.
Az élőlények között folyamatos versengés alakul ki a táplálkozási helyekért, a táplálék megszerzéséért. Az életrevalóbb, a jobban alkalmazkodó élőlények kiszorítják az élőhelyről a
gyengébbeket. A madarak a versengés eredményeként felosztják egymás között az élőhelyeket. Más-más fajok táplálkoznak a lombkorona ágai között, mások a fák törzsén, a
kéregrepedésekben, és mások a cserje- és a gyepszintben. Így például a tölgyerdőkben egy
négyzetkilométeren 80-100 madárfaj is tud táplálkozni, fészkelni és utódokat felnevelni.
A hazai erdőkben a harkályoknak több fajuk él. Közös tulajdonságuk, hogy testfelépítésük
alkalmazkodott a fák kérge alatt és az odvas fákban
rejtőzködő táplálék megszerzéséhez.
Lábuk kúszóláb, ujjaik közül kettő előre-, kettő
hátranéz. Karmaik hegyesek, erősek, csőrük véső
alakú. Farktollaik erősek, amikor a fa törzsén kúsznak, alulról támasztják a testüket. Nyelvük hosszú,
kiölthető, a vége ragadós. Táplálkozáskor csőrükkel
kéregdarabokat hántanak le. Néha az elszáradt fa
teljes kérgét lehántják, vagy a puha, odvas fába üregeket vésnek, így hozzáférnek a mélyen megbúvó
rovarokhoz. A téli időszakban magvakat is fogyasztanak (fenyő, mogyoró, dió).

A harkályok odúban költenek

Figyeld meg a rajzon a harkály kiölthető nyelvét és
zsákmányszerzését!

A harkály kiölthető nyelve és kúszólába
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Legismertebb harkályfélénk a nagy fakopáncs. Állandó madarunk. Maga készítette odúban fészkel, 4-6
fiókát nevel. Az elhagyott odúját cinegék foglalják el.
Figyeld meg a 24. oldali rajzon, hogyan alkalmazkodott a nagy fakopáncs testfelépítése a táplálék
megszerzéséhez!

Nagy fakopáncs

A csuszka szintén a fák törzsén, vastag ágakon
kúszva szerzi meg táplálékát.
A csuszka fejjel lefelé és felfelé egyaránt remekül mozog a
fák törzsén. Hegyes csőrével a kéreg repedései közül szedegeti ki a pókokat, hernyókat, kifejlett rovarokat. Állandó
madarunk, télen gyakran behúzódik a nagyobb parkokba,
gyümölcsösökbe.
Csuszka

A sárgarigót a hím citromsárga tollai miatt aranymálinkónak is nevezik.
A lombkorona ágai között keresi főleg
hernyókból és kifejlett bogarakból álló
táplálékát. Érett gyümölcsöt is fogyaszt.
A tojó a fészkét ágvillára függeszti, 3-4
tojást rak. Költöző madarunk. Májusban
érkezik, és már augusztusban indul viszsza Afrikába.

Sárgarigó

Az örvös légykapó is költöző madár. Neve arra utal, hogy repülő rovarokkal táplálkozik, amelyeket a levegőben fog el. Erdőszéleken, tisztásokon a fák külső ágain ülve figyeli ki táplálékállatait.

Örvös légykapó

Az erdő életközössége
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A sűrű tövises, tüskés cserjésekben és
a gazdag aljnövényzetű erdőkben fészkel
és keresi főleg rovarokból álló táplálékát a
barátposzáta. A hímet a fekete tollsapkája
különbözteti meg más énekesmadaraktól.
Költöző madár.

Barátposzáta

A fekete rigó eredeti élőhelye a lombhullató erdő. Ma már nagy számban élnek
a lakott területeken, falvakban és városokban. Ezek a rigók a telet is nálunk töltik. Az
erdőben élő rigók táplálékukat – amely főleg férgekből, csigákból, rovarokból áll – az
avarban keresik. Nyáron és ősszel gyümölcsöt (szedret, bodzát, galagonyát) is fogyasztanak.

Fekete rigó

A fülemüle a legszebb hangú énekesmadarunk

Széncinege

Ellenőrizd tudásodat!

1. Miért tud azonos élőhelyen több madárfaj is megélni?
2. Hol keresik táplálékukat a harkályok és a megismert énekesmadarak?
3. Hogyan alkalmazkodott a harkálynak a testfelépítése az életmódjához?
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Ragadozó madarak az erdőben
A ragadozó életmódú állatokra jellemző, hogy táplálkozásuk során különböző állatokat
zsákmányolnak, és azokkal táplálkoznak. Testfelépítésük a zsákmány megszerzéséhez alkalmazkodott. Érzékszerveik (látás, hallás, szaglás) fejlettek, színükkel beleolvadnak a
környezetükbe, így észrevétlenül, lesből csapnak le áldozatukra. A ragadozó emlősöknek
hosszú, hegyes szemfogaik vannak, élesek a zápfogaik, erősek az állkapcsi izmaik. Egyes
fajok (farkasok, hiénák) csapatokba verődve, hosszabb-rövidebb üldözés során szerzik meg
táplálékukat, míg mások magányosan vadásznak (vadmacska,
hiúz, puma). Számos ragadozó hüllőre, ízeltlábúra jellemző,
hogy méreganyagukkal ölik meg áldozatukat.
A ragadozó madaraknak horgas, hegyes csőrük és erős
markolólábuk van, amely hosszú, hegyes karmokban végződik. A ragadozók bélcsatornája sokkal rövidebb, mint a növényevőké, ugyanis a hús emésztése könnyebb, mint a sok
rostanyagot tartalmazó növényi tápanyagoké.
A csúcsragadozók a táplálkozási láncok végén állnak, és
velük már más állatok nem táplálkoznak. Fontosak az életközösségekben, mivel szabályozzák a növényevők számát. A szabályozás révén viszonylagos egyensúly alakul ki a növények,
a növényevők és a ragadozók között. A hazai életközösségekben a csúcsragadozók egy része már kipusztult, mások pedig
csak a természetvédelmi területeken maradtak fenn (uhu, rétisas, parlagi sas, kerecsensólyom, parlagi vipera).
A héja 60 cm nagyságú, szárnyainak fesztávolsága 110 cm

A héja a fás élőhelyek (tölgyesek,
kisebb erdőfoltok, fasorok, telepített
akác- és nyárerdők) ragadozó madara.
Nappal szerzi zsákmányát, amely egerekből, pockokból, énekesmadarakból,
galambokból, fácánokból, nyulakból,
fiatal rókákból áll. Képes elfogni még
a gyors mozgású mókusokat is. Lesből
figyel áldozatára, majd gyors, a fák között cikázó repüléssel üldözőbe veszi,
és hirtelen zuhanással lecsap.
A héja zsákmányszerzése

Figyeld meg a héja zsákmányszerzését!
Az erdő életközössége
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A héja gyors repülését a fejlett szárnymozgató mellizmok biztosítják. A hosszú farktollakkal a mozgás irányát szabályozza. Lába fogóláb. Csüdje rövid, ujjai erősek, hegyes
karmai 3-4 cm hosszúak. Áldozatával hegyes karmai és ujjainak szorítása végez. Csőre a
ragadozó madarakra jellemzően horgas, hegyes tépőcsőr.

A héja tépőcsőre

A héja fogólába

A költőpár a fészket a magas fák lombkoronájába rakja. A tojó 2-4 tojást rak, a kotlás
ideje alatt a hím hordja az eleséget. A kikelt madarak fészeklakók, mindkét szülő eteti őket.
A héja a téli időszakban sem költözik el, állandó madarunk.
Az erdei fülesbagoly a legnagyobb egyedszámban élő bagolyfajunk. Nevét a fején lévő fülszerű tollazatáról kapta. Az erdőszéleket, a folyók ártéri erdőit, a ligetes facsoportos élőhelyeket kedveli. Gyakran
megtelepszik az emberi települések környezetében, a
tűlevelű fákon, temetők környékén.
A téli időszakban kisebb csapatokba verődnek, és
telelő csoportokat alkotnak. A települések belterületét kedvelik, ahol fenyőfákon, tuják ágai közé gyűlnek össze. Nappal megbújnak az ágak között, mozdulatlanul pihennek, éjjel táplálkoznak.

Az erdei fülesbagoly
30-37 cm hosszúságú szárnyának
fesztávolsága 1 m

Figyeld meg a rajzon az erdei fülesbagoly testfelépítését! Mi a különbség a héja és a fülesbagoly zsákmányszerzése között?

Az erdei fülesbagoly főleg egereket, pockokat, énekesmadarakat zsákmányol. Naponta
4-5 egeret is elfogyaszt. A táplálék megszerzésében kiváló hallása, látása és nesztelen repülése segíti.
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Az erdei fülesbagoly vetélőujja

Fő zsákmányszerző szerve a horgas,
hegyes, éles csőr. Karmai hegyesek. Négy
ujja közül az egyiket előre-hátra is tudja
mozgatni, ez a vetélőujj. Amikor az ágakon kapaszkodik, két ujja előre-, kettő
Fejletlen bagolyfiókák
hátrafelé áll. Zsákmányszerzéskor három
ujja néz előre. A táplálék emészthetetlen részeit (csontok, csőr, toll, szőr) kis gombócok formájában (bagolyköpet) visszaöklendezi. Fészket nem épít, többnyire elhagyott varjúfészekbe, ritkábban odvas fákban költ. 4-6 tojást rak. A költési időszak alatt a hím gondoskodik
élelemről, később a fiókákat a szülőpár eteti.

Ellenőrizd tudásodat!

1.
2.
3.
4.

Fogalmazd meg, mit jelent a ragadozó életmód!
Mi a jelentősége a ragadozóknak az életközösségekben?
Hasonlítsd össze a héja és az erdei fülesbagoly táplálkozását!
Mely érzékszervek segítik a két madárfajt a táplálék megszerzésében?
5. Mi a jellemző a héja és az erdei fülesbagoly fészkelésére és szaporodására?

Az erdő életközössége
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Ízeltlábúak az erdőben

ízeltlábúak

a többi
állatcsoport

Az ízeltlábúak a Föld fajokban leggazdagabb állatcsoportját alkotják. A szélsőséges környezeti feltételű helyek kivételével
mindenütt megélnek, a magashegységekben, a tengerek
mélyén, a sivatagokban és a trópusi területeken egyaránt.
Fajgazdagságuk és széles elterjedésük oka, hogy kiválóan alkalmazkodnak a környezeti feltételekhez.
Az erdőkben is számos fajuk él. Megfigyelhetjük őket
a talajban, az avartakaróban, a fák kérge alatt, a korhadó
fatörzsekben, a cserjék és fák lombkoronájában. Szaporodásuk, egyedfejlődésük is sokféle. Életmódjuk alapján
vannak közöttük növényevők, korhadékevők, ragadozók.
Ennek megfelelően szájszervük is többféle.

Az ízeltlábúak és a többi állatcsoport
ismert fajszámának aránya

A gyapjaslepke hímje és nősténye

Figyeld meg az ábrát! Hogyan aránylik egymáshoz
az ízeltlábúak és a többi állatcsoport fajszáma?
A gyapjaslepke a rovarok közé tartozik, mert három
pár ízelt lába, három testrésze (fej, tor, potroh) van. Testét lágy kitin fedi. Egyes években hatalmas rajokban jelenik meg. A lepke lárvája (hernyó) tetemes mennyiségű
levelet fogyaszt. Tömeges elszaporodásukkor teljesen kopárrá rágnak egyes erdőrészeket. A kifejlett hernyók 6 cm
hosszúak, testüket erős, sörteszerű szőrzet borítja. Nyár
elején bebábozódnak, majd a kikelt lepkék párzanak.
A lerakott peték áttelelnek, és csak következő év tavaszán
kelnek ki.

Az egyik legnagyobb ízeltlábú állatunk a szarvasbogár. A hímek hossza
a rágókkal együtt 8-10 cm.
Három testrésze (más néven testtája): a fej, a tor, a potroh, és három pár
ízelt lába van. A hártyás szárnyakat
kemény, kitines szárnyfedője védi,
ezért a rovarokon belül a bogarak közé
tartozik. A hímek rágói hatalmasra
nőnek, agancsszerűek, a táplálkozásban nincs szerepük. A kifejlett állatok
a sérült fákból kicsorgó nedvvel táplálkoznak.
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fej

rágók
csáp
fedőszárny

tor

ízelt láb
potroh
hártyás szárny

A szarvasbogár testfelépítése

A nőstények a korhadó fákba
rakják petéiket, a kikelő lárvák
az elpusztult fák belsejét rágják.
Öt évig fejlődnek, közben 8 cm
hosszúra nőnek. A bebábozódás
után fejlődnek ki a szarvasbogarak, tehát fejlődésük teljes
átalakulás.

kifejlett rovar
pete

lárva

báb

A szarvasbogár teljes átalakulása

Figyeld meg a rajzon a szarvasbogár átalakulását! Mely korábban tanult ízeltlábúak
fejlődéséhez hasonló?
Az erdő különböző szintjeiben mindenütt megfigyelhetjük a pókokat és változatos alakú hálóikat.
A koronás keresztespók is – akárcsak a többi pókfaj
– ragadozó. A hálójában fennakadó legyekkel, szúnyogokkal, bogarakkal táplálkozik. Négy pár ízelt lába
van, teste két részből áll. A fej és a tor összenőtt, ez a
fejtor (előtest), a másik testrésze a potroh (utótest).
Koronás keresztespók

A háló anyaga a szövőmirigyekben képződik. A mirigy váladéka
a szövőszemölcsön keresztül jut a
külvilágba, s ott megszilárdul. A lábak végén lévő szövőkarmok segítségével a szálakat összefonja, és ebből készíti jellegzetes hálóját. A pók
a háló közepén vagy a szélén lesben
áll. A fennakadó zsákmány megremegteti a hálót, a pók ezt érzékeli,
majd ráront, és csáprágójával megsebzi. A seben keresztül az áldozatba
juttatja a méregmirigyének váladékát. A méreganyag elpusztítja az áldozatot, a nyálmirigyének váladéka
pedig előemészti a belső szerveit.
Ezt nevezzük külső emésztésnek.
Az előemésztett táplálékot a pók
felszívja, áldozatából csak a kitinváz
marad meg.

Figyeld meg a rajzon a pók belső szerveit!
B

A

1.

2.
3.
szövőszemölcsök

4.

5.

szövőmirigy

6.

7.
A
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5.
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fejtor (előtest)
potroh (utótest)
ízelt láb
pontszem
tapogatóláb
csáprágó
méregmirigy

10.

9.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

11.

szájnyílás
légzőszerv
tápcsatorna
peték
szövőmirigy
szövőszemölcs

A pók szervei
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A kerek háló szövésének fő mozzanatai

Figyeld meg a rajzon a hálószövés folyamatát!
A keresztespók csomókba rakja le petéit, melyek köré hálóból burkot sző. Ez a petecsomó vagy más néven a kokon. A petékből kikelt pókok nagyon hasonlítanak a kifejlett
állatokra. Növekedésük során többször vedlenek, átalakulás nélkül fejlődnek.
A kullancsok a pókok rokonai. Apró, 1-2 mm nagyságú állatok.
Az emlősökre, madarakra kapaszkodva, sajátos szájszervük segítségével vért szívnak. Vérszívás után a testméretük akár a tízszeresére
is megnőhet.
Kullancs vérszívás előtt
és után

A kullancsok veszélyes betegségeket terjesztenek, melyekkel az embert is megfertőzhetik. A megtapadt kullancsot csipesszel kell eltávolítani. Ha a csípés helye megpirosodik,
vagy más tünetet tapasztalsz (fejfájás, hányinger), azonnal fordulj orvoshoz!
A kullancsok a háziállatokat is megfertőzhetik. A kutyák számára is veszélyes kórokozókat terjesztenek.

Ellenőrizd tudásodat!

1. A gyapjaslepke mely fejlődési alakja okoz az erdőkben nagy
károkat?
2. Hasonlítsd össze a gyapjaslepke, a szarvasbogár és a koronás
keresztespók testfelépítését és táplálkozását! Melyek az azonosságok és a különbségek a testfelépítésükben?
3. Mi a jellemző a három ízeltlábú szaporodására?
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Az erdő életközössége
A témakörben megismert növények, állatok és gombák természetes otthona, más néven
élőhelye az erdő. Az erdőt még számos kisebb élőhelyre is feloszthatjuk.
Minden egyes élőhelyre sajátos környezeti feltételek jellemzők. Ilyen a levegő hőmérséklete és páratartalma, a talaj összetétele, az éves csapadék mennyisége, az évszakok váltakozása, a napfénytartam.
Mások például a fényviszonyok a lombkoronaszintben, és mások a gyepszintben. Eltérő a hőmérséklet a
hegyvidéki erdők déli és északi oldalán. Más a talaj vízkészlete és a benne oldott tápanyagok mennyisége
egy mészkőhegységben kialakult erdőben, mint egy síkvidéki tölgyerdőben.

Az erdei pocok a talajban vagy az avarban találja meg a számára kedvező környezeti feltételeket, más fajok a korhadó fákban, a fatörzseken, a lombkoronában vagy éppen a
cserjeszintben. A vaddisznó a sűrű, mocsaras erdőrészeket kedveli, a gímszarvas az idős
tölgyerdőkben érzi jól magát, a fekete rigó a cserje- és a gyepszintben, a széncinege a lombkoronában, a szarvasbogár lárvája a korhadó fákban.
• Nevezz meg erdőben élő állatokat! Ismertesd, hogy az erdőn belül hol van a természetes otthonuk, vagyis az élőhelyük!
• Miben térnek el egymástól az egyes élőhelyekre jellemző környezeti feltételek?
• Mondj példákat arra, hogy milyen módon alkalmazkodtak az egyes élőlények az
élőhelyük sajátos környezeti feltételeihez!

A lombhullató erdők növényei több szintben
helyezkednek el. Minden szintnek sajátos állatvilága van

Az élőhely és az ott élő, egymással
kapcsolatban álló élőlények együttesen életközösséget alkotnak. Az
emberi beavatkozásoktól mentes
életközösségek önmagukat fenntartják, és folyamatosan megújulnak.
Tanultunk róla, hogy az erdő élőlényei között sokféle kapcsolat alakul
ki. A cserjék például fészkelőhelyet
és búvóhelyet biztosítanak az állatoknak. Az erdőben élő fák és a
gombafonalak együttélése nyomán
jutnak tápanyagokhoz a fák és táplálékhoz a gombák. Tanultuk, hogy
a zuzmótelepek két élőlény (gomba
és zöldmoszat) együttélésből épülnek fel.
Az erdő életközössége
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Az élőlények közötti kapcsolatok
legismertebb formája, amikor azt
vizsgáljuk, hogy melyik élőlény mivel táplálkozik. Az egymással táplálkozási kapcsolatban álló élőlények
táplálkozási láncokat alkotnak.
A tölgyfa levelével táplálkozik például a gyapjaslepke hernyója, melyet
az énekesmadarak fogyasztanak. Az
énekesmadarak pedig a ragadozó
madarak táplálékállatai. A makkterméssel táplálkozik az erdei egér, az
erdei egér pedig a fülesbagoly fő tápláléka. Az egerek, pockok fontos táplálékállatai a rókáknak is, míg a fiatal
rókát a héja fogja el.
Az életközösségekben a táplálkozási láncok a növények által készített
összetett anyagokra épülnek. Csak a
növények képesek ugyanis arra, hogy
a környezetük egyszerűbb anyagaiból (vízből és a benne oldott ásványi
anyagokból, valamint a levegőben
lévő szén-dioxidból) a napfény enerTáplálkozási kapcsolatok az erdőben
giájának segítségével összetett anyagokat képezzenek. Például cukrot,
keményítőt, olajat, fehérjét, amelyek a növények különböző szerveiben elraktározódnak –
leginkább a termésekben, magvakban, gumókban, hagymában, gyöktörzsben.

Az egerészölyv dögöt is eszik
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Az összetett anyagok képzése
során oxigén is képződik, amely a
légkörbe jut. (A folyamat a levelekben megy végbe, és fotoszintézisnek
nevezzük, amelyről a 7. évfolyamon
tanulunk részletesebben.)
Mindezek miatt a növényeket
termelő szervezeteknek nevezzük.
Velük táplálkoznak a növényevő állatok, amelyeket együttesen elsődleges fogyasztó szervezeteknek nevezünk. A növényevőkkel a ragadozó
(húsevő) vagy más néven a másodlagos fogyasztók táplálkoznak.

Barna medve

A táplálkozási kapcsolatok végén a csúcsragadozók állnak, velük már más állat nem
táplálkozik. A hazai erdők ilyen csúcsragadozója a héja, a fülesbagoly vagy a kifejlett róka.
A korábban élt csúcsragadozók (barna
medve, farkas, hiúz) hazánk területéről már
kipusztultak. A természetvédelmi munka sikerét jelzi, hogy ezek a fajok egyes területeken újra megtelepedtek. Az utóbbi években
kóborló példányaik az Északi-középhegységben ismét megjelentek.

Farkas

Hiúz

Az élőlények közötti kapcsolatok nélkülözhetetlen tagjai a lebontó szervezetek. Ide
tartoznak a szabad szemmel nem látható baktériumok, gombák és számos állat (férgek,
ászkarákok, hangyák, rovarlárvák). Közös tulajdonságuk, hogy elpusztult növényekkel és
állatokkal táplálkoznak. A bennük lévő összetett anyagokat egyszerű anyagokká alakítják,
amelyekkel ismét a növények táplálkoznak.
Természetes életközösségekben a termelő, a fogyaszTáplálékszegény időszakban péltó és a lebontó szervezetek egyedszáma között viszonydául a fülesbagoly nem költ. Amikor bőséges a táplálék, sok egér és
lagos egyensúly alakul ki. Hosszabb időszakot tekintve
pocok van az élőhelyén, akkor a
egyik sem szaporodik túl a másik kárára.
szokásos 4-5 tojás helyett 7 tojást
Minden ember felelőssége, hogy az erdőben és minis rak, és minden fiókát felnevel.
den más életközösségben megőrizze a fajok sokféleA felnevelt fiókák táplálkozásukkal
ségét. Nem szabad pusztítani vagy pusztulni hagyni
visszaállítják az egyensúlyt.
egyetlen élőlényt sem!

Ellenőrizd tudásodat!

1. Mit jelentenek a következő fogalmak: élőhely, életközösség?
2. Ismertesd a táplálkozási láncok összetételét!
3. Indokold meg, miért nélkülözhetetlenek az életközösségekben
a növények!
4. Mondj példákat az életközösségekben a viszonylagos egyensúlyra!

Az erdő életközössége
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Az erdők védelme
Napjaink kiemelt természetvédelmi feladata, hogy megóvjuk erdőinket, erdővel borított területeink nagyságát; ahol pedig arra lehetőség van, ott új erdőket telepítsünk.
Az erdők védelméről törvény rendelkezik, amely szabályozza többek között a fák kivágásának és
újratelepítésének szabályait is.
A tarvágás során bizonyos erdőterületek teljes
faállományát egyidejűleg kivágják. A környezetkímélő fakitermelés olyan gazdálkodás, amely a természetes erdőfelújulásra épül. A fakitermelés során
nem vágják ki az összes fát, az idősebb fák egy részét
meghagyják. Az ezek terméseiben lévő magvak kicsíráznak és gyorsan fejlődnek, mivel a megritkított
erdőben sok a fény. A megmaradt idős fákat csak a
csemeték megerősödése után vágják ki. Az erdő teljes megújulásához 100-120 év szükséges.
Helytelen szemlélet, ha az erdőre csak úgy tekintünk, mint értékes ipari nyersanyagra vagy
energiaforrásra (tüzelőanyagra). Az erdő növényei
a táplálékkészítésük során elnyelik a levegő széndioxidját, és oxigént termelnek, amelyet a légkörbe
juttatnak. Egy terebélyes fa évente egy ember számára elegendő oxigént termel. Oxigén nélkül nem
Tarvágás
lenne élet a Földön.
A fák fontosak a környezetvédelemben is, ugyanis élő szűrőberendezésként megtisztítják a levegőt a
porszennyeződéstől. A szűrés során a lebegő porszennyezés nekiütközik és fennakad a fák törzsén, ágain,
levelein, majd onnan a talajra hull. Más jellegű szennyező anyagok lerakódnak a fák felületére, amelyet a
csapadék a talajba mos.
A domb- és hegyvidéken élő erdők fontosak a talajvédelemben is. A fák és az aljnövényzet gyökérzetükkel megvédik a termőréteget a csapadék káros hatásaitól, a talajeróziótól. Az elszáradt ágak, a lehulló
levélzet alkotja az avartakarót. Az avarban sajátos életközösség alakul ki. A lebontó folyamatok révén a
növényzet számára újra tápanyagok képződnek. Az erdők tehát fenntartják a talaj termőképességét is.
Az erdők vízvisszatartó képességének nagy a jelentősége az árvízvédelemben is. Az utóbbi évek tiszai
árvizeinek egyik oka a Kárpátok erdeinek kíméletlen kitermelése. Az erdő jelentősen befolyásolja az élettelen környezeti tényezők értékeit. Ha nyáron a levegő hőmérséklete az erdőn kívül 30 °C, akkor az erdő
belsejében kb. 25 °C. Ugyanakkor éjszaka az erdőn kívül hűvösebb van, mint az erdőben. A levegő páratartalma is lényegesen magasabb az erdőben, mint az erdőn kívül.
Környezetkímélő fakitermelés
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Figyeljétek meg a képet a talajpusztulásról! Beszéljétek meg, mi okozta a képen látható jelenséget!
Tanultuk, hogy az emberi beavatkozástól mentes erdők folyamatosan megújulnak, fenntartják önmagukat.
Önmaguktól megújuló energiaforrások.
Mit jelent a fenntartható fejlődés? A hazai erdők
fakészlete 350 millió köbméter. Ez a fák növekedésével, fejlődésével évente 11 millió köbméterrel gyarapodik. Évente 7-8 millió köbméter fát termelnek ki, így
a növekedés, vagyis a fenntartható fejlődés mértéke
3-4 millió köbméter évente.
Mindezekkel szemben a kőszén-, a kőolaj- és a földgázkészletek, amelyeket ma energianyerésre használunk, idővel elfogynak, a készletek kimerülnek. További
probléma, hogy a felsorolt energiaforrások elégetésekor
nagy mennyiségű szennyező anyag jut a környezetbe.
A több száz évvel ezelőtti nagy, összefüggő erdőségek mára kisebb-nagyobb erdőkre darabolódtak fel. Az
erdők közé szántóföldek, utak, települések, ipari létesítmények ékelődtek.
Az őshonos erdők nagyvadállománya – csúcsragadozók nélkül is – nemzetközileg elismert. Számos
világrekord trófeát viselő állatunk van (gímszarvas,
dámvad, őz, vaddisznó). Egyedszámukat a vadgazdálkodás során az ember szabályozza, vagyis a táplálkozási láncok csúcsán az ember áll.
Hazánk területén 3800 hektár – emberi beavatkozástól mentes – erdőrezervátum van, melyekben 72
fokozottan védett faj is él. A rezervátumokban még a
kidőlt fák is védelem alatt állnak! A természetvédelmi
munka célja, hogy emberi beavatkozástól mentesen
érvényesülhessen az erdő önfenntartó és önmegújító
képessége.
Az erdők természeti értékeik mellett kikapcsolódási
lehetőséget, aktív pihenést, a szabad idő hasznos eltöltését is biztosítják az ember számára. Ilyen az erdei
túrázás, a kocogás, a gombászás, az erdei gyümölcsök
gyűjtése, az élővilág megfigyelése vagy éppen az erdő
csendjének, nyugalmának átélése.
Minden ember kötelessége az erdők védelme. Tilos
az ágakat letördelni, a fiatal fákat megcsonkítani. A virágzó lágyszárúak is ott szépek, ahol az eredeti élőhelyük van. Készítsünk róluk fényképeket, ez őrizze meg
a kirándulás emlékét!
A vadon élő növények letépve és vázába helyezve
nagyon rövid idő alatt elpusztulnak.
Minden évben előfordulnak súlyos károkat okozó
erdőtüzek. Tüzet gyújtani csak a kijelölt helyen szabad!

Talajpusztulás az erdőirtás helyén

• Figyeljétek meg a rajzon, hogy menynyi anyag szükséges 1000 kg papír
előállításához!
• Indokoljátok meg, miért fontos a szelektív hulladékgyűjtés!

Alapanyag

FELHASZNÁLT
Víz

Energia

Hagyományos
papír

Környezetbarát
újrahasznosított
papír

3,8 m3

Hulladék papír

2 800 000 l

1800 l

4750 kWh

2750 kWh

Az újrahasznosítás előnyei

Környezetszennyezés az erdőben

Az erdő életközössége
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Megfigyelések, vizsgálatok az erdőben
Erdőt alkotó fáink: a tölgy és a bükk
• Figyeld meg a lakóhelyed környéki erdőket! Állapítsd meg a tanultak alapján, hogy természetes vagy
telepített-e az erdő! Képes növényhatározó segítségével határozd meg az uralkodó fafajokat! Készíts a
megfigyelt fákról kéreglenyomatot, levél- és termésgyűjteményeket!
• Figyeld meg a tölgyek lombkoronájában is megtelepedő sárga fagyöngyöt!
Félélősködő növény, a fából szívja el a talajból felvett tápanyagokat, zöld leveleiben táplálékot készít.
A fagyöngy ragadós termését a madarak fogyasztják. Ha a fagyöngy nagyon elszaporodik, az a fa pusztulását okozza.
• A tölgyfák levelein vagy az avartakaróra lehullva különböző alakú gubacsokat találhatsz. Ezek belsejében
valamely gubacsdarázsfaj lárvája fejlődik.
Vágj ketté egy gubacsot! Figyeld meg a lárvabölcsőt és a lárvát!
• A fa minden évben egy évgyűrűt fejleszt.
Kivágott fák törzsének keresztmetszetén figyeld meg az évgyűrűket! Számold meg őket, így megismerheted a fa pontos életkorát!

Az erdeifenyő. Gombák az erdőben
• Figyeld meg a fenyőfán, hogy a sérülések helyén gyanta szivárog a fából!
A sűrű gyanta befedi a sebfelületet, majd megszilárdul, és védi a fát a további károsodásoktól. Korhadó
tuskókat szétbontva vagy az avartakaró felső rétege alatt megfigyelheted a lebontó gombákat. A gombafonalak teljesen átszövik, behálózzák a növényi és állati maradványokat, kivonják belőlük a táplálékot.
Ahol sok gomba él, ott egészséges az erdő fejlődése. Hiányuk valamilyen környezeti problémát jelez.

A cserjék és a gyepszint virágos növényei
• Figyeld meg a lakóhelyed környéki erdőkben, milyen cserjék élnek ott! Képes határozókönyvek segítségével határozd meg őket!
• Lombhullás után könnyen megfigyelheted a cserjék ágai közé rakott madárfészkeket.
Készíts a megfigyelt erdő fáinak, cserjéinek leveleiből, terméseiből gyűjteményt!

Virágtalan növények az erdőben
• Egyes zuzmófajok igen érzékenyek a levegő tisztaságára. Jelenlétükből vagy hiányukból következtethetünk az adott térség levegőminőségére. Ahol nincsenek zuzmók, ott szennyezett a levegő. A kéregszerű
bevonatot alkotó zuzmók mérsékelten szennyezett környezetben élnek, a bokros és lemezes felépítésű
zuzmók jelenléte tiszta levegőt jelez.
Figyeld meg és rajzold le a lakóhelyed környezetében megfigyelhető zuzmókat!
Tanulmányi kiránduláson mérd meg egy kiszáradt mohapárna tömegét, majd azt követően is mérd meg,
hogy rövid ideig vízbe áztattad!
A két adat összehasonlításából következtethetsz vízmegkötő képességükre.
• Kézinagyítóval vizsgáld meg egy mohanövényen és egy erdei pajzsikán a spóratartó tokokat!

A szarvas, az őz és a vaddisznó
• A szarvas és a vaddisznó főleg éjjel jár tápláléka után, nappal ritkán figyelhetjük meg őket. Jelenlétükre
rágás-, túrásnyomokból, ürülékükből és lábnyomaikból következtethetünk.
Készíts gipszöntvényt a lenyomatokról!
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A róka, a sün és a mókus
• Erdei kiránduláson a rókakotorékot már messziről érzékelhetjük jellegzetes szaga alapján. Ha találsz a
rókalyuk bejáratánál ételmaradványokat és friss lábnyomokat, biztosan van gazdája a kotoréknak.
• A mókus természetes ellensége a héja, a nyuszt és a nyest. Nyestekkel egyre gyakrabban találkozhatunk
a falvakban és a városokban.

Harkályok és énekesmadarak az erdőkben
• A téli időszakban a csuszkákról, rigókról, cinegékről és még sok más énekesmadárról rendszeres etetéssel gondoskodhatsz. Érdekes megfigyeléseket végezhetsz az etetőre járó madarak életéről.

Ragadozó madarak az erdőben
• A héja a fészkét erdei utak, tisztások, nyiladékok mentén magas fákra rakja. Több évig használja.
• A fülesbagoly pihenőhelye alatt sok bagolyköpetet találhatsz.
Vizsgáld meg a bagolyköpetet!
A csont-, szőr- és tollmaradványokból következtetni lehet zsákmányállataira.

Ízeltlábúak az erdőben
• Figyeld meg a lakóhelyed környékén az erdőben, a füves területeken és a vizek partján a különböző pókfajokat és hálóikat! Figyeld meg a lesben álló pók viselkedését! Keress a hálóban vagy az alatt kiszívott
rovarvázakat!
• Erdei tanulmányi kiránduláson figyeld meg az ízeltlábúak sokféleségét! Képes határozókönyvek segítségével ismerd meg minél több faj nevét!
• Rostálj meg erdei talajt, a mintát közvetlenül az avartakaró alól vedd! Az átrostált, finom anyagot terítsd
szét egy fehér papírlapon! Figyeld meg szabad szemmel, majd kézinagyítóval a parányi állatokat!
• Sok hasznos ismeretet szerezhetsz a hangyák megfigyelésével.
Mi mindent hordanak magukkal a hangyabolyba? Tegyél kenyérmorzsát a sürgő-forgó hangyák útjába!
Figyeld meg, mi fog történni!
• Bonts szét egy korhadó farönköt! Csipesz segítségével gyűjtsd össze a benne élő állatokat! Figyeld meg
sokféleségüket!

Az erdő életközössége
• Tanulmányi kiránduláson keress az erdőben olyan nyomokat, amelyekből a ragadozó állatok jelenlétére
lehet következtetni (csont-, szőr-, tollmaradványok)!

Az erdők védelme
• Figyeld meg a lakóhelyed környéki erdőkben az emberi tevékenységeket (fakitermelés, gépek által kitaposott utak, nem engedélyezett szemétlerakók stb.)! Írd le tapasztalataidat!
• Töröld le nedves papír zsebkendővel az erdőszéli fák levelét, majd ismételd meg ezt többször az erdő
belseje felé haladva! Figyeld meg a zsebkendő színének változásait! Jegyezd fel tapasztalataidat!

Az erdő életközössége
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Herman Ottó munkássága

Herman Ottó

Minden tudományterület számára fontos, hogy legyenek olyan képviselőik,
akik a tudományos ismereteket képesek mindenki számára közérthető formában közvetíteni. A természettudományokban ilyen neves személyiség volt
Herman Ottó (1835–1914).
Herman Ottót az utolsó nagy polihisztornak is nevezik, mivel több tudományterülettel is foglalkozott, például politikával, régészettel, őslénytannal,
madártannal és néprajzzal is. Néprajzi kutatómunkája során megismerte a
magyar nép hagyományos életmódját, az ember és a természet szoros kapcsolatát, együttélését. Iskolás éveit Miskolcon kezdte, majd Bécsben tanult.
Közben hat évig sorállományú katona lett, és csak ezt követően fejezte be
tanulmányait. 1879-től 1886-ig a Függetlenségi Párt országgyűlési képviselője volt. Képviselői munkájában fellépett a népoktatás színvonalának emelésért, hogy az emberek műveltebbek és politikailag érettebbek legyenek. Több
felszólalásában a közegészségügy érdekében is szót emelt. Érdekes gondolata
volt, hogy a társadalomban azt a harmóniát kellene megteremteni, amely a
természetben az élőlények között van.

A Halászélet, pásztorkodás című
könyv egyik rajza a csíkászról

Munkásságának egyik alapgondolata az ember és a természet együttélésének kutatása volt. Ősi foglalkozásokról (halászélet, pásztorkodás) írt néprajzi műveiben bemutatta, hogy régen
az emberek nem akarták legyőzni a természetet. A gazdálkodási
munkájuk során alkalmazkodtak a természeti feltételekhez.
A magyar halászatról írt könyvében összegyűjtötte a régmúlt
halászati eszközeit, leírta azok használatát és a halfogás ősi módszereit (csíkászok, pákászok). Könyvében kifejtette, hogy a halgazdaságokat csak úgy lehet fenntartani, ha a zsákmányolt halmennyiséget
tervszerűen pótolják, fenntartva ezáltal a természet egyensúlyát.
Könyve bevezetőjében ezt írta: „Szememet nem vetem magasba, sem a külföld felé, mert valójában csak az lelkesít, ami lelkesítette régebbi íróinkat, akik elöljáró beszédjeikkel megmondották,
hogy a nemzetnek akarnak szolgálni, s ezt a könyvben be is váltották; én is erre törekedtem.”

A Természettudományi Társaság megbízta a magyarországi pókfajok leírásával. Többéves gyűjtőmunkájának eredményét egy háromkötetes műben jelentette meg. 318 pókfajt írt le, melyek között 34 addig
ismeretlen faj volt.
1875-től a Magyar Nemzeti Múzeum tudományos munkatársa lett. 1877-ben Természetrajzi Füzetek címmel
folyóiratot alapított, amelyet tíz évig maga szerkesztett. 1883-ban részt vett az Állatvédő Egyesületet megalapításában. 1893-ban létrehozta a Magyar Ornitológiai Központot, amelynek igazgatója is volt egyben. Aquila címen
madártani folyóiratot indított.
1891-ben Miskolcon egy ház alapozása során különös formájú kőleleteket találtak. Felismerte a leletek
egyediségét, azt, hogy több tízezer évvel ezelőtti kőszerszámokról van szó. Mindez bizonyítékul szolgált
arra, hogy a Kárpát-medencében már az őskorban éltek emberősök. A leleteket két évvel később egy kiállításon mutatta be. Az ősi kőkori kultúráról szóló elméletét a Szeleta-barlangban 1906-tól végzett ásatások
megerősítették. A barlangban talált kő- és csontleletek arra utaltak, hogy itt ősemberek éltek.
Az őslénytan (paleontológia) kutatása mellett tovább folytatta néprajzi gyűjtőmunkáját. Szinte az egész
országot bejárta, és összegyűjtötte a régi néprajzi, nyelvészeti és ősfoglalkozási emlékeket. Munkái közt
kiemelkedő jelentőségű a magyar halászatról írt könyve, mellyel megalapozta a hazai néprajzkutatást.

40

Az erdő életközössége

Akkoriban – a nagy lecsapolásokat megelőzően – Herman Ottó még felkereshette a régi mocsaras-lápos területeket, ahol az emberek a halászatot ősi formában végezték. Megfigyelte, leírta és lerajzolta ennek
a foglalkozásnak a formáit és eszközeit.
Jelentős volt az állatpreparátori munkája is. Az 1896-os millenniumi ünnepségeken gyűjteményéből
sikeres kiállítást rendezett, amelyet később Párizsban is bemutattak. 1900-ban javaslatot tett arra, hogy az
ország valamennyi népiskolájában szervezzenek „Madarak és fák napja” programot. 1901-ben jelent meg
híres, a tudományt népszerűsítő könyve A madarak hasznáról és káráról címmel. Munkájában a hazai madarak életét, életmódját, a környezetükhöz való alkalmazkodásukat írta le. Kitért az ember és a madárvilág
ősi kapcsolatára és a madárvédelem fontosságára. Többek között ezt írta könyve bevezető részében: „[…]
magában a természetben nincsen sem káros, sem hasznos madár, mert csak szükséges van. Arra szükséges,
hogy végezze a természetben azt a munkát, amelyet más teremtmény el sem végezhetne. Károssá és hasznossá az emberre nézve a madarat csak az ember maga teszi akkor, amikor feltöri a gyepet és beveti oly maggal,
mely tömeges termést ad, olyant, amely madártáplálék is; vagy kertet, szőlőt állít oda, ahol azelőtt nem volt.
Megszámlálhatatlan kincs az, amit a czinegék, a poszáták, a légykapók és mások pihenést alig ismerő szorgalma az okos gazdának jövedelmez. […] Van ám erre még számbeli kalkulus is: A picziny királykamadár
éven át hárommilliónál is több rovart emészt föl mindenféle állapotában: hol mint petét, hol mint bábot, hol
mint kifejlett rovart […]. A kék czinege éven át hat és félmillió rovart pusztít el, de aztán még hol 12, hol 16
fiókát fölnevel, ami megint azt jelenti, hogy egy ilyen czinege család huszonnégy millióig való rovart fogyaszt
el, vagyis ennyinek kártételétől óvja meg a kertet, az erdőt […].”
A „Madarak és fák napja” elképzelése 1906-ban valósult meg. A vallás- és közoktatási miniszter, gróf Apponyi Albert elrendelte, hogy a népiskolákban ünnepélyt tartsanak Madarak és fák napja néven. Ez a szép hagyomány az 1990-es évektől újra feléledt, sőt az 1994-ben hozott miniszteri rendelet előírja, hogy május 10-én
minden iskolában tanítás nélküli munkanap keretében szervezzenek Madarak és fák napi programot.
Herman Ottó a magyar nyelv minden szépségét bemutató módon írta meg ismeretterjesztő könyveit.
Kitűnő előadó is volt. Kortársai számára mindig élvezetes, érdeklődést felkeltő előadásokat tartott állattani, őslénytani és néprajzi kutatómunkáinak eredményéről. Munkásságának nagy érdeme, hogy több
mint 120 évvel ezelőtt elsőként fogalmazta meg a környezet- és természetvédelem gondolatát. „A rétségek
és a műveletlen, gazdátlan területek ősi idejében zengett Magyarország a madarak énekétől, megnyüzsgött
tőlük a levegőég, a vizek és az erdők rengetege. Ám napjainkban nagyon megváltozott és a rétek eltűnésével,
lecsapolásával belévágott az eke az ősföldbe és véget vetett a madártanyának. Hogy szép, tiszta vetéses táblákat nyerjenek, kivágták a legkisebb bokrot is, és evvel lassanként elvonták a leghasznosabb madaraktól a
fészkeléshez szükséges alkalmatosságot, ami pedig öreg hiba volt. A régentén madárénektől zengő táj csöndes,
sőt néma lett, a szemet sem gyönyörködteti a madárnak üdítő szemléllése […].”
Herman Ottó nevét ma számos intézmény (múzeum, iskola)
és országos biológiai tanulmányi verseny őrzi. A Herman Ottóérmet pedig a karszt- és barlangkutatásban kiemelkedő személyeknek ítélik oda. Napjaink kutatói számára számos műve még
most is forrásértékű.
Ismertebb művei:
• Magyarország pókfaunája I–III. Budapest, 1876–79;
• A magyar halászat könyve I–II. Budapest, 1887–89;
• A madárvonulás elemei Magyarországon. Budapest, 1895;
• Az ősfoglalkozások: halászat és pásztorélet. Budapest, 1898;
• A magyar ősfoglalkozások köréből. Budapest, 1899;
• A madarak hasznáról és káráról. Budapest, 1901.

Herman Ottó nyári lakhelye,
az úgynevezett „Pele-ház”
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Rendszerezzük ismereteinket!
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Erdőt alkotó
fáink: a tölgy és a
bükk

Az erdő olyan életközösség, ahol az uralkodó növények a fák. Hozzájuk társulnak a lágyszárúak és a virágtalan növények, a gerinctelen és
a gerinces állatok és sokféle gomba.
Összefüggő tölgyerdők a hegy- és dombvidéken élnek, kisebb
állományuk az Alföldön is fennmaradt. Az idős tölgyerdőkben a fák
ritkán állnak, a lombkorona nem záródik össze, ezért a talajszintre is
elegendő fény jut. Aljnövényzetük gazdag.
A tölgyfajok egylaki növények, a termős virágok magányosan állnak,
a porzós virágok barkavirágzatot alkotnak. A szélbeporzás után kialakul a makktermés.
A bükkerdők a hegyvidékek 600 méternél magasabb részein a
hűvös völgyekben élnek. Lombkoronájuk zárt, ezért kevés benne a
fény. Aljnövényzetük csak lombfakadás előtt gazdag. A bükk szélporozta egylaki növény, kupacsokkal fedett makktermése van.

Az erdeifenyő.
Gombák az erdőben

Őshonos fenyőerdők az Alpokalján élnek. Jellemzőjük a zárt lombkorona. A talajszintre kevés fény jut, aljnövényzetük ezért szegényes.
Az erdeifenyő örökzöld, egylaki, nyitvatermő növény. A termős
virágok tobozvirágzatot alkotnak, a virágporszemeket a szél szállítja
a szabadon álló magkezdeményre. A megporzás után a termőpikkelyek tövén kialakulnak a szárnyas magok.
A gombák egy része szoros kapcsolatban van a fák gyökérzetével.
Felveszik a fák számára a vizet és a benne oldott tápanyagokat,
a fáktól pedig kész táplálékot kapnak. Két élőlény között az ilyen
kapcsolatot együttélésnek nevezzük.
A kalaposgombák (például gyilkos galóca, erdei csiperke) gombafonalak tömörüléséből épülnek fel. Részeik: a tönk és a kalap. A kalap
alsó részén fejlődik ki a termőréteg, amelyben hatalmas mennyiségű spóra képződik.
A gombafonalak átszövik az avart, a talaj felső rétegét, és kész tápanyagokat vesznek fel.

A cserjék és a
gyepszint virágos
növényei

A cserjék közös jellemzője, hogy nincs törzsük, közvetlenül a
talaj felett elágaznak. Fontosak az erdő életközösségében, mivel
fészkelőhelyet, búvóhelyet, táplálékot biztosítanak az állatoknak. Az
erdőszéli cserjesor felfogja a szelet, és csökkenti a talaj és a növényzet párologtatását.
A kökénynek ágtövise, a vadrózsának tüskéje van. Feltűnő színű
virágaikat a rovarok porozzák be.
A mogyoró kora tavasszal virágzik, a termős virágok szélbeporzásúak.
A gyepszint leggyakoribb virágos növénye a hóvirág. Áttelelő szerve
a hagyma.

Az erdő életközössége

Virágtalan növények az erdőben

A zuzmók, mohák, páfrányok virágtalan növények. Közös jellemzőjük, hogy spórákkal szaporodnak. Fontosak az erdő életközösségében, táplálékul szolgálnak az állatoknak, és részt vesznek a
talajvédelemben és a talajképződésben is.
A zuzmók telepes növények, gombafonalakból és moszatokból épülnek fel. A mohák is telepes szerveződésűek, valódi gyökerük, száruk
és levelük nincsen. A táplálékukat a szár- és levélszerű képződményeikben készítik.
Az erdei pajzsikának már valódi gyökere, szára és levele van. A spórák a levél fonáki részén, a spóratokban képződnek. A mohákhoz
hasonlóan a spórákból előtelep képződik, majd kifejlődik az új
növény.

A gímszarvas, az
őz és a vaddisznó

A gímszarvas és az őz párosujjú patás, növényevő, összetett gyomrú,
kérődző állat. A hím állatok fején lévő agancs csontképződmény,
amelyet minden évben elhullatnak, és újat fejlesztenek helyette. Az
őz gyakran megtelepszik az erdőn kívül, mezőgazdasági területek
környékén, ahol kisebb facsoportok, cserjések is vannak.
A vaddisznó párosujjú patás, mindenevő, vagyis növényi és állati
eredetű táplálékot fogyaszt. Zápfogainak felülete gumós, szemfogai
agyarrá fejlődnek.
Csúcsragadozók hiányában mindhárom állat egyedszámát a vadgazdálkodás során vadászattal szabályozzák.

A róka, a sün és
a mókus

A róka ma már az erdőn kívüli élőhelyeken is gyakori állat. Életmódja ragadozó, zápfogainak felülete éles, tarajos, a zápfogak
ollószerűen záródnak össze.
A sün testét elszarusodott szőrszálakból képződött tüskék fedik.
Csigákkal, férgekkel, rovarokkal táplálkozik. Rovarevő fogazatának
fő jellemzője, hogy valamennyi fogtípusa hegyes. Valódi téli álmot
alszik.
A mókus a lombkoronában él. Fogazata rágcsálófogazat, a rügyek
és magvak mellett azonban állati eredetű táplálékot is fogyaszt.
Megszakított téli álmot alszik.

Harkályok és
énekesmadarak
az erdőben

Az erdő madarai táplálkozásuk során felosztják egymás között az
erdő élőhelyeit. Ez a magyarázata annak, hogy ilyen sokféle faj tud
megélni az erdőkben.
A harkályok közös jellemzője, hogy kúszólábuk van, farktollaik erősek, véső alakú csőrük és hosszú, kiölthető nyelvük van. A korhadt
fákban, a fakéreg alatt megbúvó rovarokkal táplálkoznak. Tojásaikat
odúkban költik ki.
A széncinege a lombkoronában keresi táplálékát. Az örvös légykapó
a levegőben fogja el a repülő rovarokat, a csuszka a kéregrepedésekből csipegeti ki őket, a fekete rigó az avarban keresi táplálékát.

Az erdő életközössége
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Ragadozó madarak az erdőben

A ragadozó állatok táplálkozásukkal szabályozzák a táplálékállataik
egyedszámát.
A héjának és az erdei fülesbagolynak horgas, hegyes csőre és erős,
hegyes karmokban végződő fogólába van.
A héja nappal vadászik, kiváló a látása, és gyors, cikázó a repülése.
Az erdei fülesbagoly nappal pihen, és éjjel szerzi meg zsákmányát.
Érzékszervei közül különösen a hallása kiváló. A héja énekesmadarakkal, egerekkel, pockokkal, mókusokkal, fácánokkal, galambokkal táplálkozik.
Mindkét madár állandó madarunk.

Ízeltlábúak az
erdőben

Az állatvilág legnépesebb csoportját az ízeltlábúak alkotják.
A gyapjaslepke bizonyos években tömegesen elszaporodik. Lárvái
(hernyók) tarrá rágnak bizonyos erdőrészeket, szinte minden zöld
növényi részt elfogyasztanak.
A szarvasbogár az idősebb tölgyesekben él. Teljes átalakulással
fejlődik. Lárvája több évig a korhadó fatörzsekben él. A rovarok
csoportján belül a bogarakhoz tartozik, mivel első pár szárnya
kemény fedeles szárny.
A koronás keresztespóknak is ízekből tevődik össze a 4 pár lába.
A feje és a tora fejtorrá nőtt össze, amit előtestnek is nevezünk, a
potrohát pedig utótestnek. Jellegzetes szerve a csáprágó, a méreg- és
a szövőmirigy. Petéiből átalakulás nélkül fejlődnek ki a pókok.

Az erdő életközössége

Az életközösség élőhelyből és egymással szoros kapcsolatban álló
élőlényekből áll.
Az életközösségekben a növények a termelő szervezetek, mivel a
környezetük egyszerűbb anyagaiból (vízből, szén-dioxidból) a napfény energiáját felhasználva összetett anyagokat képeznek (cukrot,
keményítőt, fehérjét, olajat). A fogyasztók vagy növényevők, vagy
állatokkal táplálkozó ragadozók. A táplálkozási láncok végén a
csúcsragadozó áll.
Természetes életközösségekben a termelők és a fogyasztók között
viszonylagos egyensúly alakul ki. A hazai erdőkben a csúcsragadozó
szerepét az ember veszi át.

Az erdő életközössége
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Szélerőműpark a Kisalföldön

Az erdő életközössége

A mechanikai kölcsönhatás
A mozgás
A környezetünkben talán leggyakrabban megfigyelhető jelenség a mozgás. Megfigyelhetjük
emberek, állatok vagy járművek mozgását. A lehulló esőcseppek és a szállingózó hópelyhek
is mozognak. Mozog a folyóban a víz; a levegő mozgását pedig érzékelhetjük, ha fúj a szél.

Milyen jellegzetes mozgást láthatsz a képen?

Milyen mozgásokat figyelhetsz meg egy séta alkalmával?

Figyeld meg a képeket!

A1

A2

B1

B2

Az A jelű képeken azt láthatod, hogy a földgömb az egyik helyről (a polcról) egy másik
helyre (az asztalra) került. Megváltozott tehát a földgömb helye az osztályteremben.
A B jelű képeken azt láthatod, hogy a földgömböt elfordítottuk a tengelye körül. Bár
ugyanazon a helyen (az asztalon) maradt, a helyzete megváltozott.
A mozgás során tehát megváltozhat egy test helye és helyzete is.
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Az erőhatás
Ha egy test elindul vagy megáll, ha gyorsabban vagy lassabban halad, ha megváltoztatja
mozgásának irányát, azt mondjuk: megváltozik a mozgásállapota.
Mi szükséges a mozgásállapot megváltoztatásához?
Kísérletezzünk!
1. Tegyünk egy sima papírlapra egy ötforintost, majd lökjünk
neki egy másikat! Figyeljük meg,
hogy az ütközés következtében
mindkét test mozgásállapota
megváltozik!

1.

2.
Miért mondjuk azt, hogy a kísérlet során
mindkét ötforintos mozgásállapota megváltozik?

2. Tegyünk le az udvaron egy labdát, és rúgjuk el! A rúgás pillanatában érezzük, hogy
nemcsak a lábunk hat a labdára, hanem a labda is a lábunkra!
A testek mozgásállapotát megváltoztató hatást erőhatásnak nevezzük. Élőlények és
élettelen testek is fejthetnek ki egymásra erőhatást. Első kísérletünkben az egyik ötforintos
megállt, a másik elindult. A labda elrúgásakor lábunk lelassult, miközben a labda felgyorsult. A testek között jelentkező hatás tehát kölcsönös hatás – röviden: kölcsönhatás.
A mozgásállapot-változással járó kölcsönhatásokat összefoglaló néven mechanikai
kölcsönhatásnak nevezzük.

A gravitációs kölcsönhatás
Mindennapi tapasztalatunk, hogy az elengedett vagy elhajított testek a Föld felé esnek.
Vajon honnan ered a mozgásállapotukat megváltoztató erőhatás?
Az erőhatás a test és a Föld közötti gravitációs kölcsönhatásból származik. Ez a Föld környezetében lévő testekre
mindig vonzóhatást jelent, és független a test anyagi minőségétől. A gravitációs kölcsönhatás mindig vonzásban
nyilvánul meg.
Pontosabban azt mondhatjuk, hogy a Földet gravitációs
mező veszi körül. Ezt maga a Föld hozza létre. A gravitációs mező kölcsönhatásba lép minden olyan testtel, amely
benne van. A kölcsönhatás a testre nézve a Föld felé irányuló erőt eredményez. Ez az oka annak, hogy az elengedett
vagy elhajított testek lefelé esnek.

Az elengedett vagy eldobott testek
mozgása mindig a Föld felé irányul

Kölcsönhatások. Az energia
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A Naprendszert a Nap vonzása tartja össze (a Naprendszerről részletesen a következő fejezetben lesz szó). A gravitációs kölcsönhatás tartja Föld körüli pályán a mesterséges holdakat is.

A Naprendszer (a rajz nem méretarányos)
Milyen bolygókat ismersz fel a képen?

A Föld körül keringő mesterséges hold

A gravitációs kölcsönhatás természetesen nemcsak az égitestek, hanem a „hétköznapi”
testek között is hat, mértéke azonban igen kicsi.

Eötvös Loránd
(1848–1919)

A gravitációs kölcsönhatás ismeretében megkereshetők azok a helyek, ahol a Föld felszíne alatt
vasérctelepek, kőolaj- vagy földgázlelőhelyek vannak. Ezek kisebb vagy nagyobb vonzást idéznek
elő, mint a környezetük. Ez egy különleges műszerrel, az Eötvös-ingával kimutatható. Így a Föld
felszínén végzett mérések segítségével megtalálták a felszín alatti lelőhelyeket.
A műszert Eötvös Loránd, minden idők egyik
legnagyobb magyar fizikusa fejlesztette ki.

Ellenőrizd tudásodat!

Eötvös-inga

1. Mikor mondhatjuk azt, hogy megváltozik egy test mozgásállapota?
2. Mi szükséges egy test mozgásállapotának megváltoztatásához?
3. Legalább hány „résztvevő” kell a mozgásállapot-változáshoz?
Válaszodat indokold meg!
4. Miért esnek lefelé az elengedett testek?
5. Keressetek példákat a mechanikai (és a gravitációs) kölcsönhatásra!
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A termikus kölcsönhatás
Már az 5. évfolyamon is tanultunk arról, hogy a hőmérséklet a testek egyik fontos fizikai
tulajdonsága. Tudjuk, hogy mérésére hőmérőt használunk. Ismerjük a mindennapi életben
használatos Celsius-féle hőmérsékleti skálát is.
Ha kb. azonos mennyiségű hideg és meleg vizet összeöntünk, az eredmény langyos
víz lesz. Az alacsonyabb hőmérsékletű víz felmelegszik, a magasabb hőmérsékletű pedig
lehűl. A változás tehát kölcsönös, és a közös hőmérséklet eléréséig tart.

hideg

meleg

langyos

A testek között különböző hőmérsékletük miatt fellépő kölcsönhatást termikus kölcsönhatásnak nevezzük.
Kísérletezzünk!
A termikus kölcsönhatásban részt vevő anyagok hőmérséklet-változását külön-külön is
nyomon követhetjük, ha térben elkülönítjük őket egymástól. Ezt egyszerűen megvalósíthatjuk az ábra szerint.
1. Egy nagyobb üvegedénybe egy kisebb
főzőpoharat állítunk. Ebbe öntjük a meleg
vizet.
2. A nagyobb edénybe hideg vizet öntünk. A két folyadék nem keveredik egymással. A vékony falú üvegedény így is lehetővé teszi a két anyag közötti termikus
kölcsönhatást.

Kölcsönhatások. Az energia
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Kövessük nyomon a változásokat! Percenként olvassuk le, hogy milyen értékeket
mutatnak a hőmérők!

hőmérséklet [°C]

a meleg víz
hőmérsékletének változása

A leolvasott adatokat táblázatba foglaljuk.
A meleg víz
hőmérséklete
[°C]

A hideg víz
hőmérséklete
[°C]

0

42

24

1

38

30,5

2

35

33

3

34

34

4

34

34

Idő
[perc]

0
hőmérséklet [°C]

idő [perc]
a hideg víz
hőmérsékletének változása

A táblázat adatai alapján grafikont is készíthetünk.
A grafikon megmutatja, hogy – a termikus kölcsönhatás kezdetétől számítva – hogyan változik a melegebb, és hogyan a hidegebb víz hőmérséklete.

0
hőmérséklet [°C]

közös
hőmérséklet

Megfigyelhetjük, hogy a közös hőmérséklet elérése után a változás megszűnik.
A termikus kölcsönhatás addig tart,
amíg a testek közötti hőmérsékleti különbség kiegyenlítődik.

Ellenőrizd tudásodat!

idő [perc]

0

1. Mi a feltétele annak, hogy a testek között termikus kölcsönhatás lépjen fel?
2. Hogyan változik a kölcsönhatás közben a testek hőmérséklete?
3. Meddig tart a termikus kölcsönhatás?
4. Keressetek példákat a termikus kölcsönhatásra!
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idő [perc]

Kísérletek, megfigyelések
1. Hogyan terjed a hő?
a) Figyeld meg, hogy a forró teába tett kanálnak az
a része is felmelegszik, amelyik nem is érintkezik a
teával! Modellezzük ezt a jelenséget egy kísérlettel!
Cseppentsetek égő gyertyából néhány cseppet
egy arasznyi hosszúságú vasszegre! Melegítsétek a
szeg egyik végét! Megfigyelhetitek, hogy a viaszcseppek sorban egymás után „leolvadnak” róla. Ezt
úgy magyarázhatjuk, hogy a vasszeg a lángtól távolabbi helyekre is elevezeti a hőt. A jelenséget hővezetésnek nevezzük. A vas szilárd anyag. Szilárd
anyagokban a hő vezetéssel terjed.

Kísérlet a hővezetés kimutatására

b) Tanári segítséggel melegítsetek egy gömblombikban vizet! Közvetlenül a melegítés megkezdése előtt dobjatok bele néhány hipermangánkristályt! A hipermangán megfesti a vizet, ami
megkönnyíti a megfigyelést.
Először a lombik alján melegszik fel a víz. A felmelegedett víz a lombikban felfelé mozog. Ezt az
egyirányú mozgást áramlásnak nevezzük. A meleg víz helyére rögtön hideg víz kerül, amely felmelegszik, és szintén felfelé áramlik.

Kísérlet a hőáramlás kimutatására

Készítsetek papírkígyót! Ha működő fűtőtestre helyezitek, forgásba jön. A papírkígyót a felszálló meleg levegő hozza forgásba. A fűtőtesttel érintkező levegő ugyanis felmelegszik, és felfelé áramlik.
Áramlással folyadékokban és gázokban terjed a hő.

Papírkígyó

Kölcsönhatások. Az energia
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c) Tapasztalatból tudjuk, hogy a napsugarak
melegítenek (saját bőrünkön is érezhetjük). Pedig
a Nap nagyon messze van tőlünk: 150 millió kilométerre. Ez óriási távolság, amelyen 12 000 Föld is
elférne egymás mellett!
A Föld és a Nap között, a világűrben nincs olyan
anyag, ami a Nap melegét közvetíthetné.
A Nap által termelt hő sugárzással terjed. A sugárzás a világűrön és a légkörön át érkezik hozzánk.
Ilyen nagy a Föld–Nap-távolság

2. Hűtőszekrény és klíma
Hogyan működik a hűtőszekrény? Nagyon egyszerűen – mondhatná bárki. Csak betesszük az ételt a nála
hidegebb hűtőtérbe, és az étel lehűl. Igen ám, de a termikus kölcsönhatásról tanultak szerint a hűtőtérnek
fel kellene melegednie! Mégsem ez történik. Miért?
A választ egy egyszerű kísérlet adja meg.
Tanárunk egy kevés etil-alkoholt cseppent a kézfejünkre. Fújjunk rá! Érezzük, hogy miközben az alkohol elpárolog, kezünk lehűl.
A párolgó anyag tehát hőt von el a környezetétől.
Ezt teszi a hűtőszekrény hűtőfolyadéka is, ezáltal alacsony hőmérsékleten tartja a hűtőteret. Az elpárolgott
folyadékot a hűtőszekrény egy másik szerkezete (a kompresszor) újra cseppfolyósítja, és a folyamat mehet tovább.
Persze ez a folyamat sem megy magától: a hűtőszekrény
elektromos árammal működik.
meleg levegő
BELTÉRI
EGYSÉG

meleg levegő
hideg levegő
kompresszor

KÜLTÉRI
EGYSÉG

kompresszor

A hűtő működési elve

A klímaberendezés működése

Ehhez hasonlóan működik a klímaberendezés is. A szoba levegőjét egy ventilátor „áthajtja” a klímaberendezés egyik részén, ahol a csővezetékben hűtőfolyadék található. A klímából a lehűtött levegő távozik.
Ennek a működtetéséhez is elektromos áram szükséges.
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Az elektromos és a mágneses kölcsönhatás
Az elektromos kölcsönhatás
Kísérletezzünk!
Figyeljük meg, hogy a selyempapírral megdörzsölt lufi az asztalra tett apró papírcsíkokat magához vonzza, majd egy idő után
eltaszítja.
Sok más test is rendelkezik hasonló tulajdonsággal: ha megdörzsöljük, megváltozik a
fizikai állapota.
A dörzsölés következtében a léggömb –
és a dörzsölő papír is – elektromos állapotba került.
Folytassuk a kísérletezést!
Vizsgáljuk meg az elektromos állapotú
testek közötti kölcsönhatást!

Az ábra szerint felfüggesztett műanyag
rudat (vagy vonalzót) megdörzsöljük. Ezután egy másik, ugyanígy megdörzsölt műanyag rúddal (vagy vonalzóval) közelítünk
hozzá.
Taszítóhatást tapasztalunk.
Ha ezután a rúdhoz egy bőrrel dörzsölt
üvegrúddal közelítünk, vonzani fogják egymást.

A selyempapírral megdörzsölt lufik taszítják egymást
Végezd el te is a kísérletet!

A kísérlet során az üveg és a műanyag
különböző elektromos állapotba került.
A bőrrel dörzsölt üveg elektromos állapotát pozitív (+), a papírral dörzsölt műanyag elektromos állapotát negatív (–)
elektromos állapotnak nevezzük.
Kölcsönhatások. Az energia
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Ha egy test nem mutat elektromos tulajdonságokat, akkor azt mondjuk, hogy elektromosan semleges.
Az azonos elektromos állapotú testek között taszító-, a különböző elektromos állapotú testek között vonzóhatást tapasztalunk.
Ez a hatás anélkül lép fel, hogy a két testet egymáshoz érintenénk. Az elektromos
állapotú testeket sajátságos környezet veszi
körül, amely képes más testekre erőhatást
kifejteni. A térnek ezt a részét elektromos
mezőnek nevezzük. Az elektromos kölcsönhatás során megfigyelhető vonzó- vagy
taszítóhatást az elektromos mező fejti ki.
Azokra a testekre is képes erőhatást gyakorolni, amelyek eredetileg semlegesek voltak
(lásd az első kísérletünket).

Az olajba szórt búzadara szemcséi kirajzolják
az elektromos mező „képét”

A mágneses kölcsönhatás
Már az 5. évfolyamon megvizsgáltuk a mágnesek tulajdonságait. Megtanultuk, hogy minden mágnesnek két pólusa van. Tudjuk, hogy az azonos mágneses pólusok között taszító-,
az ellentétes mágneses pólusok között vonzóhatás működik.
Megfigyeltük, hogy az egymás közelében elhelyezett mágnesek kölcsönösen hatnak egymásra.
A mágnes vonzza a közelében elhelyezett, vasból vagy acélból készült tárgyakat. Ugyanakkor ezek a tárgyak is vonzóhatást fejtenek ki a mágnesre: ez a hatás is kölcsönös.

A vasszeg vonzza a mágnest
Milyen változás következik be a mágnesrúd
állapotában?
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Kísérletezzünk!
Tegyünk egy rúdmágnes fölé üveglapot!
Szórjunk rá vasreszeléket! A vasreszelék
szemcséi sajátos elhelyezkedést mutatnak.
Ezeket a kis vasdarabokat a mágnest körülvevő, de szemmel nem látható mágneses
mező rendezi el.
A mágneseket mágneses mező veszi
körül.
Az üveglapra szórt vasreszelék szemcséi kirajzolják a
mágneses mező „képét”

A Föld mint égitest is rendelkezik mágneses tulajdonságokkal. A Földet mágneses mező veszi körül. A jól ismert iránytű nem más, mint egy kicsi,
könnyen elfordulni tudó mágnes. Kölcsönhatásba
lép a Föld mágneses mezejével, így tudja kijelölni
számunkra az észak–déli irányt.

Iránytű

Ellenőrizd tudásodat!

1. Hányféle elektromos állapotot ismertünk meg? Hogyan jelöljük
ezeket?
2. Miben nyilvánulhat meg a testek közötti elektromos kölcsönhatás?
3. Az óra elején dörzsöléssel változtattuk meg a testek elektromos
állapotát. Mit gondoltok? Vajon a dörzsölő testek is elektromos
állapotba kerültek? Milyen kísérlettel lehetne ezt eldönteni?
4. Mit jelent az elektromos mező kifejezés?
5. Hogyan viselkednek a mágnesek „egymás között”?
6. Egy mágnessel felemelünk egy vasszeget. Fel tudjuk-e emelni a
szeggel a mágnest?
7. Hogyan szerezhetünk tudomást a mágneses mező jelenlétéről?

Kölcsönhatások. Az energia
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Kísérletek, megfigyelések
1. A gravitációs kölcsönhatás
Felfedezése egy híres angol tudós, Isaac Newton (ejtsd: ájszek
nyúton) nevéhez fűződik. (Newton a 17–18. században élt.
Későbbi tanulmányaid során még sokszor lesz róla szó.) Úgy
tartják, hogy Newtont egy fáról leeső alma vezette rá a gravitáció felismerésére.
Figyeld meg egy leeső test (például egy radír, egy kavics vagy
egy kislabda) mozgását!
a) Mivel és milyen kölcsönhatásban van a test esés közben?
b) Mit mondhatsz el a test mozgásállapotáról?

2. Kísérletezzünk!
A falnak dobott vagy rúgott labda különböző nagyságú nyomokat hagy a falra rögzített papíron. A nyomok azt mutatják,
hogy megváltozik a falnak ütköző labda alakja is.
Figyeld meg, hogyan függ össze a labda alakváltozása és a
mozgásállapot-változás!

Newton

3. Hogyan terjed a hő?
Kísérletezzünk! Vizsgáljuk meg különböző fémek hővezetését!
Csavarjatok össze szorosan két, körülbelül azonos vastagságú, de különböző anyagú fémhuzalt! Az összecsavart véget tartsátok gyertya lángjába az ábra szerint!
Figyeljétek meg, melyik kezetek érzi előbb a felmelegedést!
Jegyezzétek le a füzetbe, hogy az általatok használt anyagok közül melyik a jobb hővezető!
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4. Tudtad-e?
Azokat az anyagokat, amelyek rosszul vezetik a hőt, hőszigetelő anyagoknak nevezzük. A gázok – így a
levegő is – jó hőszigetelők. Ruhánk szövete apró szálakból áll. A szálak között sok a levegő. A réteges öltözködéssel tovább vastagítjuk a testünket körülvevő „levegőburkot”.
Nézd meg figyelmesen a két rajzot! Miért borzolják fel tollukat télen a madarak?

5. Még egyszer az elektromos állapotról
A testek elektromos állapotát okozó anyagot elektromos töltésnek nevezzük. Kétféle elektromos töltés
létezik: pozitív (+) és negatív (–). A semleges testek azonos számban tartalmaznak pozitív és negatív töltéseket. A dörzsölés megszünteti ezt az állapotot. A papírral dörzsölt műanyag rúdon a negatív, a dörzsölő
papíron pedig a pozitív töltésekből lesz „több”.

6. Készítsünk elektroszkópot!
A képen látható egyszerű eszköz – egy elektroszkóp – az elektromos állapot kimutatására szolgál. Főbb
részei egy üres konzervdoboz és egy vékony selyempapírból készült mutató, melyet cellux ragasztóval
szorosan a dobozhoz rögzítettünk. Alátétnek egy felfordított műanyag tányért használtunk.
Készíts te is egy hasonló eszközt!
Dörzsölj meg papírral egy műanyag vonalzót, majd húzd végig a doboz peremén!
Aztán újra dörzsöld meg a vonalzót, és újra húzd végig a doboz peremén!
Figyeld meg – és magyarázd meg – a papírszalag „viselkedését”!

konzervdoboz
ragasztó

műanyag
tányér

papírszalag
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7. Hogyan keletkezik a villám?
Kísérletezzünk!
Dörzsölj meg száraz papírral egy műanyag vonalzót! A megdörzsölt vonalzót közelítsd óvatosan
valamelyik ujjad hegyéhez! Figyeld meg, hogy egy
bizonyos távolság elérésekor halk „pattanást” hallhatsz.
Elektromos kisülés következik be (hasonlóan
a villámláshoz és az azt követő mennydörgéshez).
Viharok idején a szél általában nagy sebességgel
sodorja a felhőket. A felhőkben található nedvesség
parányi cseppekké porlad szét, és a dörzsöléshez
hasonló jelenség következtében a felhő elektromos
állapotba kerül. A villámláskor elektromos töltések
ugranak át a felhőről a földre, vagy egyik felhőről a
másikra. Ez a villám.

Töltött felhők és villámlások

A villámban igen magas a hőmérséklet. A felmelegedő levegő pillanatszerű gyorsasággal kitágul
– innen ered a dörgés.
Elektromos kisüléseket nem csak fizikai kísérlettel kelthetünk. A műszálas ruha levételekor
gyakran hallhatsz pattogást, sötétben apró felvillanásokat is láthatsz, és ha nem vigyázol, az orrod
hegyét meg is csípheti egy „miniatűr villám”!

8. Kísérletezzünk – ezúttal mágnessel!
Végezzétek el az ábrán látható kísérletet, és válaszoljatok szóban az alábbi kérdésekre!
a) Mi „tartja” a gemkapcsot a mágnes közelében?
b) Próbáljátok meg elmozdítani a gemkapcsot egy
a közelébe tartott vasdarabbal! Mit tapasztaltok?
Miért?

mágnes

vasdarab
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Az energia I.
A mindennapi életben sokszor hallhatod ezt a szót: energia. Igaz, gyakran szóösszetételekben szerepel: beszélünk energiaforrásokról, energiafelhasználásról, energiatakarékosságról.
Tudod, hogy van napenergia, szél- és vízenergia. A tevékeny, fáradhatatlan emberre pedig
azt mondják: energikus.
Mit is jelent valójában az energia? Milyen fizikai tartalom van mögötte?

A mechanikai energia
Kísérletezzünk!
1. Az összenyomott rugó hatására az elengedett kiskocsi mozgásba jön.
Vajon „fordítva” is igaz ez?
2. Lökjük neki a kiskocsit a rugónak! Megfigyelhetjük, hogy a rugó összenyomódik!

1.

A kiskocsi elindítása

2.

Az összenyomódó rugó megállítja a kocsit

3. a) Egy vékony fonál segítségével kössük össze a kiskocsit egy felemelt testtel!
b) Ha a felemelt testet elengedjük, az a
Föld felé mozog, miközben a kocsi is
mozgásba jön.

3. a
Így indul a kísérlet

3. b
Melyik kölcsönhatás „működteti” a kísérletet?

Kölcsönhatások. Az energia

59

Az összenyomott rugó, a mozgó kocsi és a felemelt test egyaránt képes arra, hogy megváltoztassa a vele kapcsolatban lévő más testek fizikai állapotát. Más szóval ezt úgy is
mondhatnánk, hogy energiával rendelkeznek.
Energiának nevezzük a testeknek azt a képességét, amely lehetővé teszi más, velük
kölcsönhatásban lévő testek fizikai állapotának megváltoztatását.
Az összenyomott rugó rugalmas energiával, a mozgó kocsi mozgási energiával, a felemelt test pedig helyzeti energiával rendelkezik. Ezt a három energiát összefoglaló néven
mechanikai energiának nevezzük.
A megfigyelt kölcsönhatások során az egyik test energiája csökkent, a másiké növekedett: energiaváltozás történt.
Az energiaváltozás mindig kölcsönös.
A mechanikai energiák átalakítását
évezredek óta ismeri és alkalmazza az emberiség. Az áramló víz mozgási energiáját a
vízikerék, az áramló levegő (vagyis a szél)
energiáját pedig a szélkerék segítségével
hasznosíthatjuk. A vízikerék és a szélkerék
különböző gépek, berendezések (például
szivattyúk) közvetlen működtetésére is alkalmas.

Felülcsapott vízikerék

Alulcsapott vízikerék
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Szélkerék

A vízerőművekben és a szélerőművekben a víz és a szél mozgási energiájával
generátorokat hajtanak meg. A generátor
segítségével a mozgási energia elektromos
energiává alakítható. Az elektromos energiát távvezetékeken továbbítják a felhasználókhoz: háztartásokhoz, gyárakhoz, üzemekhez stb.
(Az elektromos energia előállításáról, továbbításáról részletesen később fogunk tanulni.) Tudnunk kell, hogy a vízerőművek
és a szélerőművek működése közben nem
keletkeznek környezetet károsító anyagok
– ezek környezetbarát erőművek.

Szélerőmű

Ellenőrizd tudásodat!

1. Mit nevezünk energiának?
2. Sorold fel a mechanikai energia most megismert fajtáit!
3. Nézd meg ﬁgyelmesen az 59. oldalon az 1. ábrát! „Hová lesz”
a rugó rugalmas energiája?
4. Sorolj fel néhány, a mechanikai energiafajták átalakítására
szolgáló eszközt!
5. Miért mondjuk azt, hogy a szél- és vízerőművek környezetbarát erőművek?
A tiszalöki vízerőmű
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Az energia II.
Az előző órán a mechanikai energiáról beszéltünk. Szó volt arról is, hogy a víz- és szélerőművek a természet mechanikai energiáit hasznosítják. Létezik-e vajon másfajta energia is?
Figyeld meg a tanári kísérletet!
Ha egy felhevített vasszeget hideg vízbe merítünk, a víz felmelegszik, a vasszeg pedig lehűl.
Termikus kölcsönhatás játszódik le, mely a közös hőmérséklet eléréséig tart.

A vasszeg hevítése borszeszégővel

A vasszeg lehűtése

Vajon hogy viselkednek eközben a vas és a víz részecskéi?
Az 5. évfolyamon már tanultunk arról, hogy minden anyag szemmel nem látható, parányi részecskékből áll. Tudjuk azt is, hogy ezek a részecskék állandóan mozognak.
A melegebb test részecskéinek rendezetlen mozgása intenzívebb – azaz nagyobb a részecskék mozgási energiája.

A termikus kölcsönhatás során a melegebb test részecskéi a hidegebb test részecskéit
élénkebb mozgásra kényszerítik.
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A testek belső szerkezetével, a részecskék rendezetlen mozgásával összefüggő energiát belső energiának nevezzük.
A termikus kölcsönhatás tehát belsőenergia-változással jár. A kölcsönhatásban részt
vevő testek között energiaátadás történik. Az átadott vagy átvett energiát hőmennyiségnek, vagy röviden csak hőnek nevezzük.
Kísérletünkben a borszeszégő lángja hőenergiát adott át a vasszegnek.
Vajon honnan származik a láng energiája?
Ha sokáig ég a láng, a borszesz elfogy az égőből, a lánggal pedig különböző testeket melegíthetünk fel. A borszesz égése során más anyagokká (szén-dioxiddá és vízzé) alakul át,
miközben hő szabadul fel. Hasonló folyamatok játszódnak le a jól ismert tüzelőanyagok
(vagy fűtőanyagok), például a szén és a fa elégetésekor is.
Az égés során felszabaduló hő az égő anyag környezetében lévő vagy azzal érintkező
testek belső energiáját növeli, miközben az égő anyag belső energiája csökken.
A hőerőművekben a természetben található fűtőanyagokat égetik el. Ilyen anyag a fa, a
szén, a kőolaj és a földgáz. Fűtőanyagként használhatók a mezőgazdasági hulladékok (például a szalma) vagy a külön erre a célra termesztett növények (például az energiafű) is.
Az erőmű berendezései az égés közben felszabaduló hőt elektromos energiává alakítják át.
(A hőerőművek működéséről később tanulunk részletesen.) Az égés során különböző égéstermékek keletkeznek. Ezek kikerülnek a környezetbe, és ott környezetszennyező anyagként jelennek meg.
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A természetben található anyagok között vannak olyanok is, melynek részecskéi (atomjai) külső beavatkozás nélkül, önmaguktól más anyagokká alakulnak át, miközben különböző sugárzásokat bocsátanak ki. Ezek a radioaktív anyagok. A radioaktív anyagok (például az urán) bomlása során hő fejlődik, melyet az atomerőművekben hasznosítanak. Az
atomerőművek tehát lényegében olyan „hőerőművek”, ahol az atomenergiát elektromos
energiává alakítják át. Sajnos a folyamat végtermékeként veszélyes sugárzó anyagok maradnak vissza, amelyek biztonságos elhelyezése nehéz és költséges.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Megismerkedtünk a belső energia fogalmával. Miért mondjuk
erre az energiára azt, hogy „belső”?
2. Miért lehet a tüzelőanyagokkal fűteni?
3. Milyen változások történnek az égés során?
4. Miért mondjuk azt, hogy a hőerőmű nem környezetbarát erőmű?
5. Mi jellemzi a radioaktív anyagokat? Miért lehet velük erőművet
működtetni?
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A Nap és a napenergia
A Nap a hozzánk legközelebbi csillag. Hatalmas méretei mellett eltörpülnek a bolygók. Ha gondolatban
a Naprendszer összes tömegét 1000
részre osztjuk, akkor 998 rész jut a
Napra, és mindössze 2 rész marad
az összes többi égitestre.
A Naprendszer minden égiteste
a Nap körül mozog; a Nap fényt és
hőt sugároz.

Ha a Földet gondolatban egy borsószem méretére kicsinyítjük,
a Napnak egy kb. 1 m átmérőjű gömb felel meg

Vajon milyen folyamatok játszódnak le a Napban? Hogyan keletkezik a fény és a hő?
A Nap átmérője 109-szer, tömege 333 000-szer nagyobb, mint
a Földé. Ez a hatalmas tömeg főleg gázokból – hidrogénből és
héliumból – áll. Belsejében számunkra elképzelhetetlenül magas
a hőmérséklet: 15-20 millió °C. Itt
a hidrogén héliummá alakul át,
miközben energia szabadul fel. Ez
a folyamat biztosítja a Nap „működését”, és így a Föld „energiaellátását” is.
Gyakran mondják azt, hogy a
földi életet a Nap táplálja. Vajon
miért?
1. A napsugárzás nélkül bolygónk felszínén –270 °C körüli
hőmérséklet uralkodna. Életnek,
élőlénynek nyoma sem lehetne.

A Nap fénye olyan „erős”, hogy súlyos szemsérülést,
sőt vakságot is okozhat!
Csak külön erre a célra készült védőszemüveggel szabad
a Napba nézni!

2. A növények a napfény segítségével építik fel testüket. (Ez a
folyamat a fotoszintézis, amelyről
a biológiaórákon tanulunk részletesen.)
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3. Mai tudásunk szerint a Nap 4,5 milliárd (4 500 000 000) éve változatlan erősséggel
sugároz. Ugyanígy sugárzott a földtörténeti múltban is, amikor a kontinensek nagy részét
hatalmas őserdők borították.
Egy idő után az ősi erdők elpusztultak. A fák és más növények a felszín alá kerültek, ahol
anyaguk szénné, földgázzá és kőolajjá alakult át.
Amikor ma ezekkel a tüzelőanyagokkal fűtünk, igazából a Napból származó energiát használjuk fel.
Ugyanez történik akkor is, amikor fával vagy energiafűvel fűtjük a kazánokat.
Közlekedési eszközeink nagy része olyan üzemanyagot használ, amelyet a kőolaj feldolgozásával állítanak elő. Ilyen kőolajszármazék a benzin, a dízelolaj és a repülők üzemanyaga, a
kerozin is. Közvetve tehát járműveink is a Nap energiájával működnek.

Több mint 300 millió évvel ezelőtt élt növényekből keletkezett a kőszén, a kőolaj és a földgáz
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4. A felszíni vizeket a Nap sugárzása párologtatja el. A felszálló vízpára a légkör magasabb, hidegebb részein lecsapódik. A felhőkből aztán ismét lehullik a csapadék – ez táplálja
a patakok és a folyók vizét. Így nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az áramló víz energiája
is a Naptól származik.
Napsugárzás nélkül elapadnának a források, kiszáradnának a patakok és a folyók.

5. Tudjuk, hogy a napsugárzás egy része a légkör felmelegítésére fordítódik. A felszálló
meleg légtömegek helyére hideg levegő áramlik: így keletkezik a szél.
A levegő mozgását is a Nap teszi lehetővé.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Azt mondtuk, hogy a Naprendszerben minden égitest a Nap
körül mozog. Igaz-e ez a megállapítás a Holdra is?
2. Hány °C lenne a Föld hőmérséklete a napsugárzás nélkül?
3. Miért fontos a növények számára a napfény?
4. Mondd el saját szavaiddal: hogyan keletkezett a szén, a kőolaj
és a földgáz?
5. Kövesd nyomon az energiaváltozásokat a vízenergia és a szélenergia esetében!
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Energiafelhasználás, energiatakarékosság
A napsugárzás közvetlen felhasználása
Az előző órán már tanultuk, hogy ha szénnel vagy fával fűtünk, közvetve a Nap energiáját
használjuk fel. Ugyanez a helyzet akkor is, ha erőműveinket, járműveinket földgázzal, kőolajjal vagy a kőolaj származékaival működtetjük.
A napenergiát azonban közvetlenül is felhasználhatjuk. Ennek két legismertebb eszköze
a napkollektor és a napelem.
A napkollektor csőrendszere folyadékot tartalmaz, amely a napsugárzás hatására felmelegszik. A napelemek a Nap sugárzó energiáját elektromos energiává alakítják át.
napfény

napkollektor

radiátor

kazán
víztartály

Napkollektor elhelyezése a háztetőn

A napkollektor működése

A napkollektorok és napelemek működése közben nem keletkezik semmilyen melléktermék.
A napenergia tiszta és környezetbarát energia.

Napelemmel működő utastájékoztató

68

Kölcsönhatások. Az energia

A napelem működése

Nem megújuló energiaforrások
A szén, a kőolaj és a földgáz csak egy meghatározott mennyiségben van jelen a Földön. Ha
kibányásszuk, kitermeljük őket, előbb-utóbb elfogynak – és nem újulnak meg. Ezért a szénre, a kőolajra és a földgázra azt mondjuk: nem megújuló energiaforrások.

Megújuló energiaforrások
A kivágott fák helyére újakat ültethetünk. A levágott energiafű is újra nő. Igaz, nem azonnal,
de egy bizonyos idő után az új növények is megnőnek. Az erdő, az ültetvény megújul. Ezért
a fára és az energiafűre azt mondjuk: megújuló energiaforrások.

Az energiafüvet Magyarországon is termesztik

A szárított energiafüvet összepréselve
használják fűtésre. Ez a pellet

Ne feledkezzünk el a Napról, a szélről és a vízről sem!
A Nap este lenyugszik, de reggel újra felkel. A szél ugyan eláll, de nemsokára újra fújni
kezd; a patakok, folyók vize is mindennap rendelkezésünkre áll. Újra és újra felhasználhatjuk a napsugárzást, az áramló levegő és az áramló víz energiáját. Ezért azt mondjuk, hogy a
napenergia, a szél- és vízenergia is megújuló energiaforrások.

Takarékoskodjunk!
A világ energiaellátásában a nem megújuló energiaforrásoké a főszerep. A felhasznált energia kb. 80%-a szén, kőolaj és földgáz elégetéséből származik – pedig jól tudjuk, hogy ezek
előbb-utóbb elfogynak.
A legnagyobb energiafelhasználó az ipar, de jelentős a háztartások „fogyasztása” is.
Egy átlagos magyar háztartás energiafelhasználását az ábra mutatja. Láthatjuk,
hogy a legtöbb energiát fűtésre és vízmelegítésre használjuk. Kevesebb, de nem jelentéktelen a sütés-főzés, a világítás és az elektromos eszközök energiaigénye sem. Jelentős
megtakarítást érhetünk el, ha ezeket csak a
szükséges mértékben használjuk!

meleg víz 13%
sütés-főzés 9%
világítás, tv, rádió 6%
háztartási gépek 6%
fűtés 66%
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Ez bizony pazarlás!
Mit kellene tenni, és miért?

Ellenőrizd tudásodat!

1.
2.
3.
4.
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Milyen eszközökkel használhatjuk fel közvetlenül a napenergiát?
Sorolj fel megújuló és nem megújuló energiaforrásokat!
Mi szerint különböztetjük meg őket?
Hogyan tudunk takarékoskodni a fűtéssel és a világítással?
Miért fontos ez?
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Kísérletek, megfigyelések
1. Figyeld meg!
Nézd meg figyelmesen a képeket! Milyen energiaváltozással
jár az „építőanyag” felemelése?

2. A mechanikai energia
Az itt látható kép azt mutatja, mennyire benyomódik a focilabda, miközben a játékos fejének ütközik.
Hogyan változik fejelés közben a labda mechanikai energiája?
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3. Kísérletezzünk!
A napkollektorokban elhelyezett csöveket matt feketére festik. Hogy miért, arra a következő kísérlet segítségével adhattok választ.
Tanárotok segítségével csavarjatok egy tanulókísérleti hőmérő folyadéktartályára vékony, matt fekete papírt! Egy másik hőmérő higanytartályát burkoljátok be fényes alumíniumfóliával!
Ügyeljetek rá, hogy a papír és a fólia is szorosan illeszkedjen a hőmérőhöz!
Tegyétek ki a két hőmérőt a napra (vagy ha nem süt a nap, akkor egy közönséges izzólámpa mellé)!
Olvassátok le a hőmérőket!
Mire következtettek a kísérlet alapján?

4. A napkollektor
A napsugárzás és a hőmérséklet kapcsolatáról már 5. évfolyamon is tanultunk. (Ha elfelejtetted, nézd meg
az 5.-es Természettudomány tankönyv 106–108. oldalán!)
a) Képzeld el, hogy egy lapos tetejű ház tetejére kell napkollektorokat (vagy napelemeket) elhelyezni. Melyik beállítást választanád, hogy a lehető legjobban működjenek?

A

B

C

b) Egy épülő házat úgy terveznek, hogy a tetején majd napkollektorok lesznek. Hogyan álljon a ház, ha a
kollektor a vonalkázott tetőrészre kerül?

A
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B

C

Rendszerezzük ismereteinket!
A mechanikai
kölcsönhatás

Ha egy test elindul vagy megáll; ha gyorsabban vagy lassabban
halad; ha változik mozgásának iránya, akkor azt mondjuk: megváltozik a mozgásállapota.
A mozgásállapot-változással járó kölcsönhatásokat mechanikai
kölcsönhatásoknak nevezzük.
A kölcsönhatás során a testek között erőhatás lép fel. Egy „különleges” mechanikai kölcsönhatás a gravitációs kölcsönhatás, amely
mindig vonzásban nyilvánul meg.

A termikus kölcsönhatás

A különböző hőmérsékletű testek között termikus kölcsönhatás
jöhet létre. Ennek következtében a melegebb test lehűl, a hidegebb
test felmelegszik. Ez a folyamat a közös hőmérséklet eléréséig tart.

Az elektromos
és a mágneses
kölcsönhatás

Egyes testeket dörzsöléssel elektromos állapotba hozhatunk.
A különböző elektromos állapotú testek között vonzás, az azonos
elektromos állapotú testek között taszítás figyelhető meg. A kétféle elektromos állapot megkülönböztetésére a +, illetve a – jelet
használjuk.
Az elektromos állapotú testeket elektromos mező veszi körül.
A mágneses kölcsönhatás vonzásban és taszításban is megnyilvánulhat.
Az ellentétes mágneses pólusok között vonzás, az azonos mágneses
pólusok között taszítás figyelhető meg. A mágnes és a vasból készült
tárgyak kölcsönösen vonzzák egymást. A mágneseket mágneses
mező veszi körül.

Dunai szolárpark Százhalombattán
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Az energia I.

Energiának nevezzük a testeknek azt a képességét, amely lehetővé
teszi más, velük kölcsönhatásban lévő testek fizikai állapotának
megváltoztatását.
A rugalmas, a helyzeti és a mozgási energia a mechanikai energiák
közé tartozik.
A mechanikai kölcsönhatás során az egyik test energiája csökken,
a másiké nő: az energiaváltozás mindig kölcsönös. A mechanikai
energiák átalakítását szolgálják a szél- és vízerőművek.

Az energia II.

A testek belső szerkezetével, a részecskék rendezetlen mozgásával összefüggő energiát belső energiának nevezzük. A termikus
kölcsönhatás során belsőenergia-változás történik. Az átadott vagy
átvett energia a hőmennyiség, vagy röviden: hő.
Éghető anyag égése során hő szabadul fel, miközben az anyag átalakul. A tüzelőanyagok belső energiáját hasznosítják a hőerőművek.
Az anyagok egy sajátságos csoportja külső beavatkozás nélkül alakul
át más anyagokká. Ezek a radioaktív anyagok. Az átalakulás során
felszabaduló hőt az atomerőművek hasznosítják.

A Nap és a napenergia

A hozzánk legközelebbi csillag a Nap. Belsejében 15-20 millió °C
hőmérsékleten a hidrogén héliummá alakul át, miközben energia
szabadul fel. Ez a folyamat biztosítja a Nap működését és így a Föld
energiaellátását is.

Energiafelhasználás, energiatakarékosság

Az energiaforrások két nagy csoportját képezik a megújuló és a nem
megújuló energiaforrások.
Mivel a nem megújuló energiaforrások előbb-utóbb elfogynak,
takarékoskodni kell az energiafelhasználással!
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Cím

A FÖLD BOLYGÓ
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Együtt a Naprendszerben
Már tanultad, hogy a Föld nevű bolygón
élünk. A Föld a Naprendszerben található. A Naprendszer a világegyetem része ugyanúgy, mint minden, amit akkor
látsz, ha felnézel az égboltra.

Ilyen a Föld az Apollo–17 űrhajóból nézve

A Naprendszer részei: a Nap, a bolygók és a holdjaik (mellékbolygóik), a
kisbolygók, az üstökösök, a meteorok,
valamint a bolygók közötti gáz- és porfelhők. Mesterséges égitestek – például
műholdak, űrhajók, űrrepülőgépek, űrállomások – is megtalálhatók a Naprendszerben.

• Nézz utána, miért fontos ezeknek a mesterséges égitesteknek a jelenléte!
• Elevenítsd fel, amit az előző fejezetben a Napról és a csillagokról már tanultál!
A Naprendszer középpontjában a Nap található.
Ezt elsőként Nikolausz Kopernikusz lengyel csillagász állította. Eszerint a bolygók a Nap körül keringenek. Ez a felfedezés történelmi jelentőségű volt, mivel előtte azt képzelték, hogy a világmindenség
középpontjában a mozdulatlan Föld található, és az égitestek körülötte mozognak.

Már tanultad, hogy a Nap egy csillag, ami fényt és meleget sugároz a Földre, és az itt lejátszódó folyamatok többségére hatással van. Minden élő szervezet számára nélkülözhetetlen.

A csillagos égbolt
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A Föld bolygó

A csillagok magas hőmérsékletű égitestek, saját fénnyel rendelkeznek, akárcsak a Nap. Ha sötétben
felnézünk az égboltra, azt mondjuk, csillagos az ég. Szabad szemmel is jól látjuk őket, de mivel nagy
távolságra vannak a Földtől, csak villódzó fénypontoknak tűnnek.
Őseink a csillagos égbolton már évezredekkel ezelőtt úgy igazodtak el, hogy a jól látható csillagok
csoportjait például mitológiai alakok vagy állatok képével ruházták fel. Ezek a csillagképek. Megfigyelték, hogy egy-egy időszakban milyen csillagképek helyezkednek el az égbolt egyes részein.

A bolygók nagy méretű égitestek, nincs saját fényük. A Nap fényét verik vissza.
A Naprendszer bolygói a Naptól távolodó sorrendben: a Merkúr, a Vénusz, a Föld, a Mars,
a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz.

Neptunusz

Uránusz

Szaturnusz

Jupiter

Mars

Föld

Vénusz

Merkúr

A Föld mintegy 150 millió kilométerre helyezkedik el a Naptól. Ez olyan hatalmas távolság, hogy a fény 8 perc 19 másodperc alatt teszi meg.

A Föld helye a Naprendszerben

Keresd meg a Föld helyét a bolygók sorában!
A Mars és a Jupiter között található a kisbolygók vagy más néven az aszteroidák övezete. A kisbolygók
is olyan égitestek, amelyeknek nincs saját fényük.
A Nap körüli ellipszis alakú pályán mozognak az üstökösök is, amelyek jégből és porból állnak.
A meteorok leginkább homokszem nagyságúak. Gyakran találkoznak a Földdel. Amint a Föld légkörébe érnek, elégnek. A nagyobbak viszont nem égnek el teljesen, és a felszínre érnek, ezeket meteoritoknak
nevezzük.
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A „kék bolygó”
Földünk gömb alakú égitest. Felszínét vizek és
szárazföldek teszik változatossá.
Figyeld meg az ábrán a víz és a szárazföld
arányát a Földön!
Mivel a felszínének nagy részét hatalmas, öszszefüggő vízfelület borítja, az űrből készült felvételek alapján a „kék bolygó” elnevezést kapta.
A legnagyobb kiterjedésű állóvizek az óceánok. Bolygónk óceánjai: a Csendes-óceán, az
Atlanti-óceán és az Indiai-óceán.

A víz és a szárazföld aránya
Csendes-óceán
180 millió km2
Atlanti-óceán
106 millió km2

Hasonlítsd össze az óceánok területét a
fenti ábra alapján! Melyik a legnagyobb
kiterjedésű?
A legnagyobb kiterjedésű szárazföldek a
földrészek, más néven kontinensek: Ázsia,
Amerika, Afrika, Antarktisz, Európa, Ausztrália.
A mi kontinensünk Európa.
Figyeld meg az atlasz A Föld felszíne
című térképén az óceánok és a kontinensek elhelyezkedését!

Az óceánok területe
millió km
50

2

44

42

40

30

30
20

13

10
0

Ázsia Amerika

1. Sorold fel a Naprendszer részeit!
2. Milyen hatással van a Nap a földi életre?
3. Mit nevezünk óceánnak? Sorold fel és mutasd meg a térképen az
óceánokat!
4. Sorold fel a földrészeket nagyság szerint, növekvő sorrendben!
5. Olvasd le a térképről a földrészeket határoló óceánok és tengerek nevét!

78

A Föld bolygó

10

8,5

Afrika Antarktisz Európa Ausztrália

A kontinensek területe

Ellenőrizd tudásodat!

Indiai-óceán
75 millió km2

Tájékozódás a gömb alakú Földön
Ha megnézed a földgömböt vagy a térképet, vízszintes és függőleges vonalakból álló hálót
találhatsz rajta. Ezek alkotják a földrajzi fokhálózatot.
Nagyon fontos szerepük van a tájékozódásban. Segítségükkel pontosan meg tudjuk határozni, hogy hol találhatók az egyes földrajzi helyek.
Ha képzeletben kettészeljük a földgömböt a legszélesebb részénél, két egyenlő félgömböt kapunk. Azt a kör
alakú vonalat, amelyik széltében két egyenlő részre
osztja a Földet, Egyenlítőnek nevezzük. Ettől északra
található az északi félgömb, délre pedig a déli félgömb.
Figyeld meg a földgömbre széltében rajzolt köröket! Állapítsd meg az irányukat! Hogyan változik
a nagyságuk?
É

Ny

Egyenlítő

D
A szélességi körök elhelyezkedése
Északi-sark

északi félgömb

EGYENLÍTŐ
déli félgömb

Az Egyenlítő két egyforma félgömbre
osztja a Földet

K

Azokat a köröket, amelyek a Földet széltében
hálózzák be, szélességi köröknek nevezzük.
Amint azt már megfigyelted, a szélességi körök
az Egyenlítővel párhuzamosan, nyugat–keleti
irányban futnak. Észak és dél felé haladva egyre
kisebbek. A Föld legészakabbi és legdélebbi részén
már csak egy-egy pont jelzi őket.
A Föld legészakabbi pontja az Északi-sark, a legdélebbi pedig a Déli-sark. A leghosszabb szélességi kör az Egyenlítő, amely 40 076 km hosszú.
Az Egyenlítőtől északra és délre 90-90 szélességi
kört jelölünk be.

Egyenlítő

Figyeld meg az ábrán, hogyan rajzolhatjuk be
a szélességi köröket!
A szélességi körök berajzolása

A Föld bolygó
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A földrajzi szélesség azt mutatja meg, hogy a keresett hely milyen irányban és hány
fok távolságra van az Egyenlítőtől.
Az északi félgömb esetében az északi szélességről (jelölése: é. sz.), a déli félgömbön pedig a déli szélességről (jelölése: d. sz.) beszélünk.
Nézzünk meg egy példát! Prága az Egyenlítőtől északra, tehát az északi félgömbön található. A városon keresztül húzódik az 50. szélességi kör, így az é. sz. 50°-án található, vagyis
az Egyenlítőtől 50 foknyira északra fekszik.
Keresd meg Prágát a térképen a keresőhálózat segítségével!
é. sz. 66,5°

é. sz. 90° Északi-sark
északi sarkkör

Néhány szélességi körnek nevet is adtak,
ezek a nevezetes szélességi körök. A földgömbön és a térképeken szaggatott vonalRáktérítő lal jelölik őket. A nevezetes szélességi körök
a Ráktérítő, a Baktérítő, az északi sarkkör,
a déli sarkkör, de ide soroljuk az Északi- és
Egyenlítő
a Déli-sarkot is.

é. sz. 23,5°
0°

Baktérítő

d. sz. 23,5°

d. sz. 66,5°

déli sarkkör
d. sz. 90° Déli-sark

Figyeld meg az ábrán, hol helyezkednek el az egyes nevezetes szélességi
körök! Keresd meg őket a földgömbön és a térképen is!
É

A nevezetes szélességi körök

Egy-egy szélességi körön számtalan település vagy más földrajzi hely lehet.
Nézzük meg az előbbi példában említett
é. sz. 50°-át, ahol Prága is található! Mennyi
tájon, országon fut keresztül mind Eurázsiában, mind pedig Amerikában!

Ny

Egyenlítő

K

Olvass le közülük néhányat!
D
Ahhoz, hogy például Prága pontos helyét
A hosszúsági körök elhelyezkedése a földgömbön
meghatározzuk, azt is tudnunk kell, hogy a
szélességi kör melyik részén található. Segítségként észak–déli irányban felrajzoltak olyan vonalakat, amelyek metszik a szélességi köröket. Ezeket a segédvonalakat a térképészek hosszúsági köröknek nevezték el.
A hosszúsági körök egyenlő nagyságúak, és a sarkpontokon metszik egymást.

Figyeld meg ezt az atlasz Sarkvidékek című térképén!
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Keresd meg ezeket az adatokat a térképen!

Egyenlítői emlékmű az Afrikához tartozó
Guineai-öböl São Tomé szigetén

É

nyugati félgömb

keleti félgömb

180°
Ny

Egyenlítő

K

Greenwichi kezdő
hosszúsági kör

A kezdő hosszúsági kör (0°) két egyenlő
részre, két félgömbre osztja a Földet: egy keleti és egy nyugati félgömbre.
Greenwichtől (ejtsd: grínics) nyugatra
a nyugati hosszúságokat (jelölése: ny. h.),
tőle keletre pedig a keleti hosszúságokat
(jelölése: k. h.) találhatjuk 0–180°-ig.
A földrajzi hosszúság a kezdő hosszúsági körhöz – Greenwichhez – viszonyított
távolság fokokban kifejezve.
Nézzük meg, mit jelent ez az előző városunk, Prága esetében! Prága Greenwichtől
keletre, a keleti félgömbön található.
A 15. hosszúsági kör húzódik keresztül rajta, tehát a keleti hosszúság 15°-án található.
Így Greenwichtől 15°-ra keletre fekszik.

D
A kezdő hosszúsági kör
két egyforma részre osztja a Földet

1657-ben II. Károly angol
király elrendelte egy csillagvizsgáló építését. Még ma is
látható London külvárosának, Greenwichnek a legmagasabb pontján a Királyi
Obszervatórium. A hajózás
és a csillagászat tökéletesítése érdekében itt állapították meg a különböző
helyek földrajzi hosszúságát
úgy, hogy az itt futó kör lett
a kezdő hosszúsági kör (0°).
Ezt 1884-ben a washingtoni
kongresszus is elfogadta.
A Királyi Obszervatórium
ma már múzeum.

Ellenőrizd tudásodat!

1.
2.
3.
4.

Mi a földrajzi fokhálózat szerepe?
Mit jelent a földrajzi szélesség és a földrajzi hosszúság?
Hasonlítsd össze a szélességi és a hosszúsági köröket!
Sorold fel és mutasd meg a térképen a nevezetes szélességi
köröket!
5. Keresd meg Szentpétervárt a térképen a keresőhálózat segítségével! Határozd meg a pontos helyét a földrajzi fokhálózat
segítségével!
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A Föld forgása
Reggelente, amikor kivilágosodik, azt
mondjuk, hogy felkelt a Nap. Látjuk, hogy
egyre magasabban jár az égbolton, egészen
addig, amíg napi útja a legmagasabb pontjára ér. Amikor a Nap a legmagasabban jár,
akkor van dél. Ettől kezdve ismét egyre alacsonyabban látjuk az égbolton. Azt mondjuk, lenyugszik a Nap – ilyenkor besötétedik, eljön az este.
Tudjuk, hogy a Nap a Naprendszer középpontjában mozdulatlanul áll. Mi innen
a Földről mégis úgy érzékeljük, mintha mozogna, és „egynapi utat járna be”.

A mozgás viszonylagossága jól
érzékelhető az autóban

este

reggel

délben

A Nap látszólagos napi járása
Figyeld meg, milyen magasan jár a Nap az egyes
napszakokban!

Azt, hogy miért érzékeljük mindezt így, te is
könnyen megértheted egy egyszerű példán keresztül. Amikor autóval vagy vonattal utazunk,
úgy tűnik, hogy a körülöttünk lévő tárgyak –
például a jelzőtáblák, a fák, az épületek – suhannak el mellettünk. Mindannyian tudjuk, hogy
a járművünk mozog, nem pedig a körülöttünk
lévő tárgyak. Azok mozdulatlanul állnak. Így
van ez a Nap esetében is. A Nap mozgása látszólagos, az égbolton egy látszólagos körívet
ír le. A Föld forog a képzeletbeli tengelye körül, a Nap pedig mozdulatlan.
Mivel a Föld nyugatról keletre forog a képzeletbeli tengelye körül, úgy látjuk, hogy a Nap
az ellenkező irányból, keletről nyugatra halad.
É

Figyeld meg a tengely körüli forgást a
földgömbön!
Ny

Földünk 24 óra alatt fordul körbe.
A napsugarak a Földnek mindig csak azt az
oldalát világítják meg, amelyik éppen a Nap
felé fordul. A megvilágított részen van nappal, míg az árnyékoson éjszaka. A Föld forgása miatt felszínének mindig más része
fordul a Nap felé, ezért máshol van nappal, és máshol van éjszaka.
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K
D
A Föld nyugatról keletre forog a tengelye körül

Ennek köszönhető, hogy amikor reggel
iskolába indulsz, a moszkvai gyerekek már
tízóraiznak, a japánok pedig a délutáni szabadidejüket töltik. Ugyanekkor a Föld másik oldalán az amerikaiak még az igazak álmát alusszák.

A Föld megvilágított felén nappal,
az árnyékban lévőn pedig éjszaka van

Amikor Budapesten reggel van…

Győződj meg a képek igazságtartalmáról egy megvilágított földgömb
segítségével!

...Tokióban délután…

Fokváros

…New Yorkban pedig még éjszaka

Gondolkozz! Milyen napszak lehet a
dél-afrikai Fokvárosban, amikor Budapesten reggel van? Győződj meg
róla, figyeld meg a két várost egy
megvilágított földgömbön, majd adj
magyarázatot!
A Föld bolygó
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Nemcsak a napszakok – a nappalok és az
éjszakák – változnak a Nap járásának megfelelően, hanem a megvilágítással együtt a Föld
felmelegedése is.
A nappalok és az éjszakák váltakozása meghatározza a mindennapjainkat, megszabja életünk ritmusát. Ezért az idő mérésére ősidők óta
a Föld forgását használják. Egysége egy nap,
amely a Nap két egymást követő delelése között eltelt idő. Minden napot éjféltől a következő éjfélig számítunk, és 24 órára osztunk be.

Már az ókorban használtak napórákat az idő
mérésére. Ezek azonban nem voltak pontos
eszközök, mivel nem tudták
az azonos hosszúságú időtartamokat jelezni

A Nap járásához viszonyított időt helyi időnek nevezzük. Eszerint akkor van dél, amikor az adott hely
felett a Nap a legmagasabban jár. Ugyanazon hosszúsági kör minden részén ugyanakkor delel a Nap,
ezért is nevezzük a hosszúsági köröket délkörnek. A helyi idő tehát minden délkörön megegyezik.
1°-ot 4 perc alatt fordul körbe a Föld, tehát az egyes hosszúsági körök között 4 perc különbséggel van
dél. Ha a helyi idő szerint járnának az órák, nem lehetne összehangolni az életet egy-egy országon belül
sem, nem beszélve a nemzetközi kapcsolatokról. Emiatt vált szükségessé, hogy nagyobb területeken
járjanak egységesen az órák.
1911-ben egy nemzetközi egyezmény keretében egységesített időt, úgynevezett zónaidőt vezettek be.
Eszerint 15 hosszúsági fokonként megegyezik az idő. Ennek megfelelően a Földet 24 időzónára osztották.
A kezdő időzóna a 0° kezdő hosszúsági körtől keletre és nyugatra 7,5°-7,5° szélességű. Egy időzónán belül a középső délkör helyi
idejét tekintik mérvadónak. Amikor az időzóna középső délkörén
delel a Nap, a zóna teljes terjedelmében akkor van dél.
Hazánk a közép-európai időzónában (KözEI = CET) található.
Annak érdekében, hogy egy-egy országon belül egységes legyen az
idő, figyelembe veszik az országhatárokat. A nagy területű országokon belül – például Amerikai Egyesült Államok, Oroszország –
több időzóna is keresztülhúzódik.
Ha kelet felé haladva átlépünk egy időzónát, egy órával előre kell állítani az óránkat. Nyugat felé éppen fordított a helyzet: ha átlépünk
egy időzónát, akkor egy órával vissza kell állítani az óránkat.
Tanulmányozd az időzónatérképet!

Ellenőrizd tudásodat!

A kezdő időzóna

1. Mit jelent az, hogy a Nap látszólagos mozgást végez? Mi ennek
az oka?
2. Minek köszönhető a napszakok változása?
3. Mi körül forog a Föld? Milyen irányban?
4. Mi az időmérés alapja? Mi az egysége?
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23 óra
22 óra

+8

+9

21 óra
20 óra

+6

+7

19 óra

+5

18 óra

+4

17 óra
16 óra

+3

15 óra

Közép-európai
időzóna

13 óra

0

Greenwich

+1

+2

14 óra

12 óra

Az időzónától eltérő időt használnak

+ 10 + 11 + 12

Dátumválasztó vonal

24 óra

–1

11 óra

–2

10 óra

–3

9 óra

–4

8 óra

–5

7 óra

–6

6 óra

–7

5 óra

–8

4 óra

–9

3 óra

– 11 – 10

2 óra
1 óra
Időzónák a Földön
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A Föld keringése a Nap körül
A Föld, miközben forog képzeletbeli tengelye körül, nyugat–keleti irányban kering a Nap
körül. Másodpercenként 30 kilométer utat tesz meg a pályáján, amelyet 1 év, vagyis 365 és
1/4 nap alatt (365 nap, 5 óra, 48 perc, 46 másodperc) jár körbe.
Az évi időszámítás alapja is az az időszak, ami alatt a Föld egyszer körbejárja a Nap
körüli pályáját. Az alapegysége az év.
A Föld keringésének időtartama kerekítve 365 és 1/4 nap. A naptári év viszont csak egész napokból
állhat, ezért 365 napos. A fennmaradó negyed napokból származó különbség kiegyenlítéseként minden
negyedik évben plusz egy napot hozzáadunk az év 365 napjához. Ennek köszönhetően minden negyedik év 366 napos, úgynevezett szökőév. Ilyenkor az egyébként 28 napos februárhoz adjuk hozzá az
említett plusznapot, így négyévente a február 29 napos lesz.
Mindig azok az évek a szökőévek, amelyek oszthatók néggyel.

Sarkcsillag

66,5
23,5

Egye
nlítő

a keringés síkja

forgástengely
A Föld tengelyferdesége

A Föld forgástengelye 66,5°-ot zár be a keringés síkjára.
Ha a forgástengely merőleges
lenne a keringés síkjára, akkor
az Egyenlítőt mindig 90°-os, míg
a sarkokat 0°-os szögben érnék
a napsugarak. Ez azzal is járna,
hogy bárhol járunk a Földön, az
év minden részében ugyanakkora szögben érnék a napsugarak a
felszínt.
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napsugarak

Nap

A Föld Nap körüli keringésének és a földtengely ferdeségének következménye az évszakok váltakozása.
márc. 21.

jún. 22.

dec. 21.

szept. 23.
A Föld megvilágítása a csillagászati évszakok kezdőnapján

Március 21-én délben a napsugarak az
Egyenlítőre esnek merőlegesen. Ezen a
napon a Nap egyformán világítja meg az
északi és a déli félgömböt.
Ennek köszönhetően a nappal és az éjszaka hossza egyaránt 12-12 óra. Ezért
nevezzük március 21-ét a tavaszi nap-éj
egyenlőség napjának.
Az ezt követő időszakban az északi félgömb egyre több, míg a déli félgömb egyre
kevesebb napsugárzást kap. Ennek oka az,
hogy az északi félgömb egyre inkább a Nap
felé fordul. Tovább nő a nappalok hossza.
Június 22-én délben a napsugarak a
Ráktérítőre esnek merőlegesen. Ezért ezen
a napon a leghosszabbak a nappalok az
északi félgömbön. Ezt a napot nyári napfordulónak nevezzük.
A déli félgömbön éppen fordított a helyzet,
ott ezen a napon a leghosszabbak az éjszakák.

Tavasz

Nyár

A Föld bolygó
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Ősz

A nyári napfordulót követően az északi félgömbön
egyre rövidebbek lesznek a nappalok.
Szeptember 23-án délben a napsugarak ismét az
Egyenlítőre esnek merőlegesen. Ezen a napon a Nap
megint egyformán világítja meg az északi és a déli
félgömböt. Emiatt a nappal és az éjszaka egyaránt
12-12 óra hosszat tart. Ezért nevezzük szeptember
23-át az őszi nap-éj egyenlőség napjának.
Mivel az évnek ebben az időszakában a Föld keringése során a déli félgömb fordul egyre jobban a Nap felé,
az északi félgömb egyre kevesebb melegmennyiségben
részesül.
December 21-én délben a napsugarak a Baktérítőre esnek merőlegesen. Ezért ezen a napon a leghoszszabb az éjszaka az északi félgömbön. Ezt a napot téli
napfordulónak nevezzük.
A déli félgömbön éppen fordított a helyzet, ott ilyenkor a leghosszabb a nappal. Ettől kezdve megint a mi féltekénken lesz egy picivel hosszabb minden nappal.

Tél

A Föld mozgásában tapasztalható szabálytalanságok miatt a csillagászati évszakok kezdőnapjainak időpontja egy-két nappal
eltolódhat.
Gondolkozz! Mi ennek az oka?

Az évszakok ellentétesen alakulnak az északi és a déli félgömbön.
Gondolkozz! Mi ennek az
oka?

Ellenőrizd tudásodat!

1.
2.
3.
4.

Egy időben készült képek. Amikor Ausztráliában
nyári kánikula van, nálunk tombol a tél

Mi a Föld keringésének a következménye?
Miért változnak az évszakok a Földön?
Mi jelöli ki a csillagászati évszakok kezdőnapját?
Miért nő a nappalok hossza az északi félgömbön december 21.
és június 22. között?
5. Mi az évi időszámítás alapja?
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Az éghajlati övezetek
Cím
Elevenítsd fel, amit az elmúlt tanévben a napsugarak hajlásszöge és a felmelegedés
mértéke közötti összefüggésről tanultunk!
Már tudod, hogy a felmelegedés mértéke elsősorban attól függ, hogy a napsugarak mekkora szögben és mennyi ideig érik a felszínt.
A Föld gömb alakjának köszönhetően a
különböző területeken eltérő szögben érik
a napsugarak a felszínt. Ennek következtében
bolygónk egyes részein más-más a felmelegedés mértéke is.
Északi-sark
északi hideg övezet
északi sarkkör

északi mérsékelt övezet
Ráktérítő

forró vagy trópusi övezet
Baktérítő

déli mérsékelt övezet
déli sarkkör

déli hideg övezet
Déli-sark

Főként a földrajzi szélességtől függ, hogy
egy terület melyik éghajlati övezetben található

Az Egyenlítő mentén dús növényzet burjánzik
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A napsugarak más-más szögben érik
a Föld különböző részeit

A napsugarak az Egyenlítő közvetlen közelében érik a legnagyobb szögben a felszínt.
Az Egyenlítőtől északra és délre, a sarkvidékek felé haladva egyre kisebb a napsugarak
beesési szöge, így csökken a felmelegedés
mértéke is.
A különböző mértékű felmelegedés
nagy szerepet játszott abban, hogy a
gömb alakú Földön éghajlati övezetek
alakultak ki.
Az Egyenlítőtől északra és délre, a Rákés a Baktérítő között a forró vagy más
néven trópusi éghajlati övezet alakult ki.
A nap sugarai itt érik a legnagyobb szögben
a felszínt az év minden részében, ezért ebben a sávban állandóan meleg van.
Az Egyenlítő menti területeket mindennap bőséges csapadék öntözi. Ez meglátszik a növényzeten is. A lehullott csapadék
mennyisége meghatározza a folyókban lévő
víz mennyiségét is. A folyók vízszintjének
az ingadozását vízjárásnak nevezzük. Az
Egyenlítő mentén, ahol az év minden részében körülbelül ugyanannyi csapadék
hullik, a folyók vízszintje alig ingadozik, a
vízjárásuk egyenletes.
A Föld bolygó
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A sivatagok a Föld legforróbb és legszárazabb vidékei

A Rák- és a Baktérítő mentén viszont nagy
a szárazság, óriási sivatagok alakultak ki.
Évek telhetnek el eső nélkül. A vízfolyások
kiszáradnak, a folyók vízjárása időszakos.
A változatos éghajlatnak megfelelően a
növénytakaró és az állatvilág is igen sokféle.
Az esős, párás területeken dús növényzetű
esőerdők alakultak ki, míg a sivatagokban
hatalmas területeken egyáltalán nincs vagy
csak igen gyér a növényzet. A kettő között
minden változat megtalálható.

A térítőkörök és a sarkkörök között húzódik a mérsékelt övezet. A Ráktérítőtől az
északi sarkkörig az északi mérsékelt, a Baktérítőtől a déli sarkkörig a déli mérsékelt éghajlati övezet található. Ezeket mérsékeltebb felmelegedés jellemzi.
Az egyes évszakok hossza attól függ, hogy milyen messze vagyunk az Egyenlítőtől.
A térítők felőli részeken a nyár, a sarkvidékek felé haladva pedig a tél a hosszabb. A nyugati
szél az uralkodó. Ebbe az övezetbe tartozik a legtöbb szárazföld. Itt él a Föld lakóinak a
többsége.

A mérsékelt övezetben többféle éghajlat alakult ki. Egyes területei csapadékosabbak, mások szárazabbak

A mérsékelt övezetben a csapadék időbeli
eloszlása eltérő, így a folyók vízjárása a terület nagy részén ingadozó. Az óceánok nyugati partvidéke mentén viszont egyenletes.
A sarkkörökön belül húzódik a hideg
övezet. Az északi sarkkörön belül az északi
hideg, a déli sarkkörön belül a déli hideg
övezet alakult ki. Ezeken a területeken a
napsugarak nagyon kis szögben érik a felszínt. A felmelegedés mértéke itt a legkisebb.
A sarkvidékek a Föld leghidegebb részei.
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Élet a Déli-sarkvidéken.
A pingvinek sűrű tollruhát öltenek

A sarkköröktől a sarkok felé távolodva egyre zordabb az időjárás, a területeken
nem ritka a –50-60 °C-os hideg sem.
A sarkokon fél évig éjszaka, fél évig pedig
nappal van. Ehhez az égövhöz nagyon kevés
élőlény tudott alkalmazkodni. Tömött, fehér
bundájú, vastag zsírrétegű, kis fülű, általában nagy testű állatok élnek itt.
Gyér növényzet csak a sarkkör közelében található, erdők, fák nincsenek. Nagyon
kevés ember él errefelé. Az északi területek
őslakói az inuitok. A Déli-sarkvidéken csak
a kutatók élnek.

Az Északi-sarkvidéken élnek az inuitok

Gyűjts az interneten időjárási adatokat a hideg övezet területeiről!
Az éghajlati övezetek csaknem megszakítás nélkül fogják körbe a Földet. Az „övezet”
elnevezés is erre utal. Mint láttuk, határaik körülbelül megegyeznek a nevezetes szélességi
körökkel, de nem mindenütt követik azokat.

Ellenőrizd tudásodat!

1.
2.
3.
4.

Mit jelent az övezet elnevezés a Föld éghajlata esetében?
Mely éghajlati övezetek alakultak ki a Föld egyes területein?
Magyarázd meg az éghajlati övezetek kialakulásának okait!
Jellemezd az egyes éghajlati övezeteket az alábbi szempontok
alapján!
• Hol alakultak ki?
• Milyen hőmérsékleti viszonyok jellemzik általában?
5. Melyik éghajlati övezetekhez tartoznak az egyes kontinensek?
Válaszolj a Föld domborzata című térkép segítségével!
Grönland partjainak jégvilága
Keresd meg a térképen Grönlandot!
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A Föld éghajlatát alakító tényezők
Ismételd át, amit az elmúlt tanévben az időjárásról és az éghajlatról tanultunk!
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Egyenlítő

A napsugarak eltérő szögben érik
a Föld különböző részeit

A legmeghatározóbb éghajlat-alakító
tényező a földrajzi szélesség, vagyis
az, hogy egy terület milyen távol van az
Egyenlítőtől. Ettől függ, hogy milyen
éghajlati övezetben található.
Hogyan alakul az évi középhőmérséklet az Egyenlítő és a sarkok között? Használd az atlasz
A Föld évi középhőmérséklete
című térképét!

Az egyes övezeteken belül nagymértékben befolyásolja a hőmérsékleti viszonyokat,
hogy az Egyenlítőhöz közelebbi vagy távolabbi részen vagyunk-e.
Földünk felszínét hatalmas óceánok, tengerek és szárazföldek teszik változatossá. A szárazföldeken síkvidékek, dombvidékek és különböző magasságú hegyvidékek váltakoznak.
E változatos felszín éghajlatát – a földrajzi szélesség mellett – több tényező is alakítja. Ezért
az egyes övezeteken belül többféle éghajlattal találkozunk.
Fontos éghajlat-alakító tényező az óceánoktól való távolság.
Figyeld meg Európa csapadéktérképén, hogyan változik a csapadék mennyisége az
Atlanti-óceán partvidékétől a szárazföld belseje felé haladva!
Az óceánok hatalmas vízfelülete állandóan párolog, így az onnan fújó szelek folyamatosan párás légtömegeket hoznak a part menti területekre, melyekből a szárazföld fölé érve
bőséges csapadék hullik. A legtöbb csapadék az óceánok és tengerek közvetlen közelében lévő területeken esik. A partvidékektől távolodva fokozatosan csökken a mennyisége.
A földrészek belső területei sokkal szárazabbak.
Olvasd le a hőmérsékleti térképekről, hogyan változik a júliusi és a januári középhőmérséklet, ha a szárazföld belseje felé haladunk!
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A mérsékelt övezetben a szárazföldek hőmérsékletére is hatással
van az óceán közelsége.
Az óceánok hatalmas víztömege
nagyon nehezen melegszik fel, sokkal
lassabban, mint a környező szárazföldek. Emiatt az óceán felől fújó szél
nyáron hűvös levegőt szállít. Ennek
hatására csökken a partközeli területek hőmérséklete.
Télen éppen fordított a helyzet. Az
óceán víztömege sokkal nehezebben
hűl le, mint a szárazföld, így enyhébb
légtömegek érkeznek a partok fölé.
Az óceán óriási vízmennyisége
tehát nyáron hűtő, míg télen fűtő
hatással van a partközeli vidékekre. A partoktól távolodva ez a hatás
fokozatosan csökken, a szárazföldek
belső területein már alig vagy egyáltalán nem érvényesül.

+17 °C

+21 °C

+25 °C

hűvös,
páradús légtömegek

tenger

szárazföld

Az óceán felől érkező légtömegek hatása a szárazföld
éghajlatára nyáron

+5 °C

–1 °C

–10 °C

enyhe,
páradús légtömegek

tenger

szárazföld

Az óceán felől érkező légtömegek hatása a szárazföld
éghajlatára télen

Az óceánközeli vidékeken dús, míg a szárazföld belsejében gyérebb növényzet alakult ki
Mi a különbség oka? Indokold meg!

A domborzat is befolyásolja az éghajlat alakulását.
A hegyekben azt tapasztalhatjuk, hogy a nyár hűvösebb, mint az alacsonyabban fekvő
területeken, télen pedig kemény hideg van. Ennek az az oka, hogy fölfelé haladva 200 méterenként 1 °C-kal csökken a hőmérséklet. Ennek köszönhetően minél magasabban található egy terület a tenger szintje felett, annál alacsonyabb a hőmérséklet.
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0 °C

21 °C

17 °C

A domborzat mint éghajlat-módosító tényező

A hegyvidékeken több csapadék hullik.
Ha hegy állja a légtömegek útját, felemelkedésre kényszerülnek. Eközben 200 méterenként mintegy 1 °C-ot hűl a levegő, a
benne lévő vízpára kicsapódik, és bőséges
csapadék lesz belőle.
Amikor a légtömeg átjutott a hegy gerincén, lefelé mozog, szinte „lefolyik” a
hegyoldalon. Közben emelkedik a hőmérséklete. Ezen a „szélárnyékos” oldalon
már nem hull belőle csapadék.

Az ilyen szelet az Alpokban főnnek vagy más néven „hófalónak” nevezik, mivel néhány óra alatt képes óriási mennyiségű havat elolvasztani, és ezzel hatalmasra duzzasztani a folyóvizeket.

A hegyvidékek hűvösebb és csapadékosabb éghajlatához a természetes növénytakaró
is alkalmazkodik.

sziklahavasok
havasi rétek
törpefenyő
fenyvesek
lombos erdő
szántóföldek
A természetes növénytakaró változása
a magassággal

Figyeld meg az ábra alapján, hogyan!
A hegységek lábánál szántóföldek és más megművelt
területek találhatóak, melyeket a lombos erdők követnek.
Ha feljebb haladunk, a lombhullató fákat fokozatosan
felváltják a fenyvesek. Nagyobb magasságban a törpefenyő, majd a havasi rétek az uralkodóak.
Ha elég magas a hegység, elérkezünk ahhoz a magasságszinthez, ahol az év minden részében fagypont alatt marad
a hőmérséklet. Itt már nem él meg a növényzet. Ezeken a
részeken a csapadék hó formájában hullik, és nem olvad
el. A csúcsokat örök hó és jég borítja. Ez a sziklahavasok
birodalma. Innen indulnak útjukra a gleccserek is.

Ellenőrizd tudásodat!

1.
2.
3.
4.
5.
6.

94

Melyik a legmeghatározóbb éghajlat-alakító tényező? Miért?
Hogyan módosítja az éghajlatot az óceánoktól való távolság?
Mi a ﬁzikai alapja az óceán hűtő-fűtő hatásának?
Miért hűvösebb a nyár a hegyvidékeken?
Minek köszönhető a sok csapadék a hegyvidékeken?
Hogyan befolyásolja az éghajlat alakulása a természetes növénytakaró kialakulását?
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Európa és Magyarország földrajzi helyzete
Ha egy terület földrajzi helyzetét szeretnénk meghatározni, elemezni kell a tényleges és
viszonylagos földrajzi helyzetét.
A tényleges földrajzi helyzet azt mutatja, hogy egy adott hely hol helyezkedik el a
Földön, vagyis melyik szélességi és hosszúsági körök futnak rajta keresztül, és mi jellemzi
a tengerszint feletti magasságát.
A viszonylagos földrajzi helyzet más területekhez, például a szomszédos földrajzi helyekhez való viszonyt jelenti.
Az eddig tanultak alapján határozzuk meg Európa és hazánk földrajzi helyzetét!
Európa az Egyenlítőtől északra helyezkedik el, így az északi félgömb kontinense. Nyugati részén húzódik keresztül a kezdő hosszúságú kör, ezért területének kis része a nyugati, míg legnagyobb része a keleti félgömbön található.
Nézz utána az interneten, melyik Európa legészakibb, legdélibb, legnyugatibb és a
legkeletibb pontja! Keresd meg ezeket a pontokat a keresőhálózat segítségével Európa térképén! Olvasd le a térképről, mely európai országokon fut keresztül a kezdő
hosszúsági kör! Mely országok területe húzódik át a nyugati félgömbre?
Európa felszíne változatos, minden felszínforma megtalálható rajta. A legmélyebben fekvő pontja a Kaszpimélyföldön van, a tenger szintje alatt 22 méterrel. A legmagasabb pontja a Kaukázusban található 5642 m magas
Elbrusz.
Keresd meg Európa térképén ezeket a helyeket!

Az Atlanti-óceán egy partszakasza
Spanyolországban

Északról a Jeges-tenger, keletről Ázsia, délről a Földközi-tenger, nyugatról az Atlantióceán határolja.
Mutasd meg a térképen Európa határait!
Magyarország az Egyenlítőtől északra található, tehát az
északi félgömbön helyezkedik el. Körülbelül egyenlő távolságra fekszik az Északi-sarktól és az Egyenlítőtől.
Greenwichtől keletre helyezkedik el, tehát a keleti félgömbön található.
Határozd meg a térkép segítségével, melyik szélességi és hosszúsági körök között helyezkedik el Magyarország!

Magyarország elhelyezkedése
a földgömbön
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Az északi mérsékelt éghajlati övezethez tartozik.

• Nézz utána az ábra segítségével, melyik tenger van hozzánk a legközelebb!
• Olvasd le az ábráról, hány kilométer
távolságra vannak Magyarországtól
az Európát határoló tengerek!
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Elevenítsd fel, amit erről az övezetről
tanultunk!

Magyarország mint szárazföldi ország távol helyezkedik el az óceánoktól és a tengerektől

Hazánk a kontinens belsejében fekvő,
tengerparttal nem rendelkező, szárazföldi
ország. Távol van az Atlanti-óceántól, így területén már kevésbé érvényesül az óceáni hatás.

Mondd el a tanultak alapján, mit jelent ez hazánk éghajlatára nézve!
Magyarország legalacsonyabb pontja 75 méter, Gyálarét határában van. Legmagasabb
pontja a Mátrában található Kékes.
Keresd meg a térképen a keresőhálózat segítségével Gyálarétet!
Területének legnagyobb részét, 84%-át alföldek foglalják el. Dombvidékek az ország
14%-án találhatók. A legkiUkrajna
Szlovákia
sebb a középhegységek aránya, mindössze 2%.
Ausztria

Mutasd meg égtájak
szerint Magyarország
térképén a szomszédos
országokat!
Hazánkat északon Szlovákia, északkeleten Ukrajna, keleten Románia, délen
Szerbia, délnyugaton Horvátország és Szlovénia, nyugaton pedig Ausztria határolja.
96

A Föld bolygó

Románia
Szlovénia
Szerbia
Horvátország
A hazánkkal szomszédos országok

• Elevenítsd fel, amit a medencéről tanultunk!
• Olvasd le Európa domborzati térképéről, mely
hegységek veszik körül a Kárpát-medencét!
Magyarország a Kárpát-medence központi részét
foglalja el. A környező területekhez képest alacsonyabban fekvő ország.
Gondolkozz! Milyen előnyökkel és hátrányokkal
jár, hogy Magyarország egy medencében fekszik?

A Kárpátok vonulatai. A Kárpát-medence
a Kárpátok ölelésében található

Hazánk határai nem esnek egybe a tájak határaival, többségük az országhatáron túl is
folytatódik.
Olvasd le Magyarország domborzati térképéről, hol folytatódnak az egyes tájak!
Hosszabb szakaszon csak a Duna és az Ipoly, a Mura és a Dráva a természetes határunk.
Fogalmazd meg a saját szavaiddal, mit jelent a természetes határ kifejezés!

Ellenőrizd tudásodat!

1. Mutasd be Európa tényleges és viszonylagos földrajzi helyzetét!
2. Hol helyezkedik el hazánk a Földön?
3. Európa melyik részén található? Milyen hatással van ez az éghajlatára?
4. Jellemezd hazánk – mint medence – fekvésének sajátosságait!
5. Nevezd meg a szomszédos országokat!
A Dráva természetes határt képez Horvátországgal
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Cím A levegő védelme, az emberiség védelme
Már tudod, hogy egy olyan láthatatlan burok veszi körül a Földet, amely különböző gázokból áll. Ez a
légkör. A benne lévő szén-dioxidnak és vízgőznek köszönhető, hogy éjszaka, amikor nem süt a nap, a
felszínről kisugárzott hőenergia nem jut vissza a világűrbe. Miattuk a levegőburok úgy viselkedik, mint az
üvegház falai. Csapdába ejti a földfelszínre jutó meleget, ezért nevezzük ezt a jelenséget üvegházhatásnak.
Ennek köszönhető, hogy bolygónkon olyan hőmérsékleti viszonyok alakultak ki, amelyek kedvezőek az
élőlények számára.
Az elmúlt évtizedekben azonban a gyárak, az erőművek és a gépek kipufogógázainak a mennyisége rohamosan növekszik. Ezáltal nő a levegőben felhalmozódó gázok, például a szén-dioxid mennyisége. Ezzel
az üvegházhatás jótékony hatása az ellenkezőjére fordul. Egyre több meleg reked a földfelszín közelében.

Nap

Az üvegházhatás eredményeként
a Napból érkező hőenergia csapdába kerül

A kipufogógázok erősítik az üvegházhatást

Manapság sajnos naponta hallunk a globális felmelegedésről, mely a Föld átlaghőmérsékletének emelkedését jelenti. Ez magában foglalja a levegő felszínközeli hőmérsékletének és a tengerek vízhőmérsékletének emelkedését. Ha ez a folyamat tovább folytatódik, megváltozik bolygónk éghajlata. Ebben az esetben egyes vidékek olyannyira forróvá válnának, hogy veszélybe kerülne a mezőgazdasági termelés. Az
állandóan hideg területek jégtakarója olvadásnak indulna, ezzel megemelkedne a tengerek vízszintje, és
számtalan tengerparti település – köztük hatalmas nagyvárosok – kerülnének víz alá. Ennek jelei sajnos
már megfigyelhetők, például a sarkvidékek jégtakaróján.
Gyűjts adatokat a globális felmelegedésről az
interneten!
Fokozza a problémát, hogy
óriási méreteket öltött az erdőirtás. Már tanultad, hogy
a növények fotoszintéziséhez
szén-dioxidra van szükség.
A légkörben megemelkedett
szén-dioxid-szint csökkentéséhez nagyon fontos lenne az
erdők óriási lombtömegének
a megtartása.
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Jelenleg esőerdővel borított terület

Korábban esőerdővel borított terület

A trópusi erdőségek területének csökkenése

• A trópusok erdőségeit a Föld tüdejeként is szokták emlegetni. Helytálló-e ez a megnevezés?
• Elevenítsd fel, amit a víz körforgásáról tanultunk!
A trópusokon található hatalmas erdőségek fontos szerepet játszanak a csapadékképzésben is. A fák a
gyökérzetükkel felszívott talajvizet a leveleiken keresztül elpárologtatják, ezzel a csapadékképződés részeseivé válnak. Ezért az erdők kivágása a csapadékmennyiség csökkenéséhez vezet, ami szintén éghajlatváltozást eredményez.
Ma már nemzetközi egyezményekkel szabályozzák a káros anyagok használatának a csökkentését.
E szabályok betartása a kormányok és a szakemberek feladatai közé tartozik.
Gondolkodtál-e már azon, hogy te hogyan tudsz hozzájárulni a klímaváltozás lassításához? Te is takarékoskodhatsz az energiával. Hidd el, megéri! Nemcsak azért, hogy a családi pénztárcából kevesebbet
kelljen kiadni a villany- vagy a gázszámlára, hanem azért is, hogy minél kevesebb üvegházhatást fokozó
gáz kerüljön a levegőbe!
Mit jelent ez a valóságban?
Ha egy 100 wattos izzót egy éven keresztül mindennap 10-12 órát égetünk, az előállítása közben
mintegy 400-500 kilogrammnyi üvegházhatásért
felelős gáz termelődik. Ha belegondolsz, hány lakásban világítanak nap mint nap világszerte! Ezek
mennyisége pedig eltörpül egy-egy nagyváros „villanyszámlája” mellett.
Ez az egy példa is igazolja: érdemes odafigyelni!
A legfontosabb az lenne, hogy minél több ember
érezzen felelősséget a környezete iránt!
Mivel tudnál még hozzájárulni az üvegházhatás csökkentéséhez?

Ma már sokféle
energiatakarékos izzó kapható

A klímaváltozás számukra is megnehezíti a táplálékszerzést!
Szerinted miért?
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Megfigyelések, feladatok
1. Az elmúlt tanévben már többféle módszerrel is meghatároztad az északi irányt. A csillagok segítségével
éjszaka, iránytű nélkül is megteheted ezt. Ebben a Sarkcsillag segít. Próbáld ki magad is!
Keresd meg az ábrán látható Göncölszekeret az égbolton! Jellegzetes alakja miatt el sem tévesztheted.
Hét nagyon fényes csillag alkotja.
A szekér utolsó két csillagját kösd össze egy képzeletbeli vonallal, és hosszabbítsd meg felfelé!
Mérd rá erre a meghosszabbított vonalra a két csillag távolságának az ötszörösét! A vonal végén található egy nagyon fényes csillag. Ez a Sarkcsillag,
a Kis Medve vagy más néven Kis Göncöl csillagkép
legfényesebb csillaga.
Húzz egy merőleges vonalat a Sarkcsillagtól a felszínre, ugyanúgy, ahogyan az ábrán az észlelő, és
határozd meg az északi irányt!

Kis Göncöl

Sarkcsillag

Nagy Göncöl

Az északi irány meghatározása éjszaka

2. a) Az atlaszod segítségével nevezz meg néhány olyan hegységet, amelyiken keresztülfut az Északi-sarkkör!
b) Mutass a térképen olyan országokat, amelyeken keresztülhúzódik a Baktérítő!
3. Gyakorold a helymeghatározást az atlaszod segítségével!
a) d. sz. 20˚, ny. h. 60˚
Melyik földrészen található?
b) d. sz. 20˚, ny. h. 140˚
Melyik óceánban található?
c) é. sz. 40˚, k. h. 140˚
Melyik szigeten található?
d) é. sz. 50˚, k. h. 20˚
Mi a város neve?
Melyik földrészen található?

Polinézia
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Sok csapadék, dús növényzet

Fudzsi

4. Geocaching (ejtsd: „geokesing”) játékra invitálunk! Mielőtt nekiindulsz az első igazi kincsvadászatnak,
nézz utána az interneten, mit is rejt magában ez az izgalmas, természetbarát hobbi!
Mire a geoládához érsz, alaposan kifáradsz, de megéri, mert a kincs közelében van egy kilátó, ahonnan
csodálatos panoráma tárul eléd.
Ne hagyd otthon a GPS-készüléket, mert a segítségedre lesz!
A geoláda helyének földrajzi koordinátái:
é. sz. 47,4°, k. h. 16,5°

5. Milyen sorrendben kel fel a Nap a felsorolt városokban? A városokat az atlaszod keresőhálózata segítségével keresd meg!
Moszkva – Los Angeles – Párizs – Budapest – Fokváros – Sydney – New York
6. Készülhettek-e a fotók ugyanarról a folyóról? Indokold meg a válaszodat szóban!
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7. Készítsetek összehasonlító bemutatást az Északi- és a Déli-sarkvidék élővilágáról! Hívjátok segítségül
az internetet!
8. A „Magyarok a világ nyolcezresein” csapatának expedícióvezetője a mintegy 4800 méteren lévő alaptáborában a következőkkel kezdi a bejegyzését:
„Vasárnap 13 óra körül megérkeztünk az alaptáborba, közel 1300 méter szintet jöttünk felfelé.”
a) Hány méter magasról indultak neki az alaptábornak?
b) Hány fok várta itt a hegymászókat, ha az induláskor –3 °C-ot mutatott az expedíció vezetőjének az
órája?
Alaptábor a Himalájában
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Rendszerezzük ismereteinket!
Együtt a Naprendszerben

A Föld a Naprendszerben található. A Naprendszer a világegyetem része. A Naprendszer részei: a Nap, a bolygók és a holdjaik,
a kisbolygók, az üstökösök, a meteorok, a bolygók közötti gáz- és
porfelhők.
A Naprendszer középpontjában a Nap található. A Nap egy csillag,
fényt és meleget sugároz a Földre. A csillagok magas hőmérsékletű
égitestek, saját fénnyel rendelkeznek.
A bolygók nagy méretű égitestek, nincs saját fényük. A Nap fényét
verik vissza. A Naprendszer bolygói a Naptól távolodó sorrendben:
a Merkúr, a Vénusz, a Föld, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz.
Földünk gömb alakú égitest.
Az óceánok a legnagyobb kiterjedésű állóvizek. Bolygónk óceánjai:
a Csendes-óceán, az Atlanti-óceán és az Indiai-óceán.
A földrészek (kontinensek) nagy kiterjedésű szárazföldek. A hat
földrész: Ázsia, Amerika, Afrika, Antarktisz, Európa, Ausztrália.

Tájékozódás
a gömb alakú
Földön

Földrajzi fokhálózat: szélességi és hosszúsági körök alkotják.
A földrajzi szélesség megmutatja, hogy egy hely milyen irányban és
hány fok távolságra található az Egyenlítőtől.
Az Egyenlítő a Földet két egyforma részre, az északi és a déli félgömbre osztja. Az északi félgömbön az északi, a déli félgömbön a
déli szélességek találhatók 0–90°-ig.
Nevezetes szélességi körök: az Egyenlítő, a Ráktérítő, a Baktérítő, az
északi és a déli sarkkör, az Északi- és a Déli-sark.
A földrajzi hosszúság a kezdő hosszúsági körhöz viszonyított
távolság fokokban kifejezve. A greenwichi kezdő hosszúsági kör
két egyenlő részre, a nyugati és a keleti félgömbre osztja a Földet.
A nyugati félgömbön találhatók a nyugati hosszúságok (ny. h.), míg
a keletin a keleti hosszúságok (k. h.) 0–180°-ig.

A Föld forgása

A Föld nyugat–keleti irányban 24 óra alatt fordul körbe a tengelye
körül. Következménye a nappalok és éjszakák váltakozása.
Az időmérés egysége egy nap.
Egy nap a Nap két egymást követő delelése között eltelt idő.

A Föld keringése
a Nap körül

A Föld nyugat–keleti irányban ellipszis alakú pályán kering a Nap
körül, ideje: 365 és 1/4 nap.
Az évi időszámítás alapegysége egy év.
Az év az az időszak, amely alatt a Föld egyszer körbejárja a Nap
körüli pályáját.
A Nap körüli keringés és a forgástengely ferdeségének következménye: a nappalok és éjszakák hosszának változása és az évszakok
váltakozása.
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Az éghajlati övezetek

A gömb alakú Föld egyes részein más-más a felmelegedés mértéke.
Ennek megfelelően alakult ki a forró (trópusi), a mérsékelt és a
hideg éghajlati övezet.
Az éghajlati övezetek a Földet csaknem megszakítás nélkül fogják körbe.
Határaik hozzávetőlegesen megegyeznek a nevezetes szélességi körökkel.

A Föld éghajlatát
alakító tényezők

Az éghajlati övezetek kialakulásában döntő szerepe van a földrajzi
szélességnek. Az éghajlati övezeteken belül az óceánoktól való távolság és a domborzat módosítja az egyes éghajlatokat.
A legtöbb csapadék az óceánok közvetlen közelében lévő területekre
hullik, ettől távolodva csökken a csapadék mennyisége. Az óceánok
hatással vannak a szárazföldek hőmérsékletére is. Nyáron hűtő, míg
télen fűtő hatást gyakorolnak.
Minél magasabban helyezkedik el egy terület, annál hűvösebb és
csapadékosabb. A széllel szemközti hegyoldal mindig csapadékosabb, míg a szélárnyékos szárazabb.

Európa és
Magyarország
földrajzi helyzete

A tényleges földrajzi helyzet azt mutatja, hogy egy adott hely hol helyezkedik el a Földön, és mi jellemzi a tengerszint feletti magasságát.
A viszonylagos földrajzi helyzet a más területekhez való viszonyt jelenti.
Európa az északi félgömb kontinense, területének kis része a
nyugati, a legnagyobb része a keleti félgömbön található. Felszíne
változatos, minden felszínforma megtalálható rajta. Északról a
Jeges-tenger, keletről Ázsia, délről a Földközi-tenger, nyugatról az
Atlanti-óceán határolja.
Magyarország az északi és a keleti félgömb országa. Európa belsejében fekvő, tengerparttal nem rendelkező, szárazföldi ország.
A Kárpát-medence központi részét foglalja el. A környező területekhez képest alacsonyabban fekvő ország. A Duna, az Ipoly, a Mura és
a Dráva a természetes határunk.
Határoló országok: Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria.
A Királyi Obszervatórium távcsöve Greenwichben
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A vulkánok és a földrengések
A földfelszín állandó változásban van. A Föld külső képét formáló folyamatok többsége olyan lassan működik, hogy észre sem vesszük. Csupán műszeres vizsgálatok mérései
adnak róluk adatokat. Ezek a számunkra észrevehetetlen változások viszont az évmilliók
során komoly átalakulást jelentenek egy táj domborzatán.
Kevés nagyon gyors, szemmel látható változást okozó folyamat van. Ilyenek például a
vulkánkitörések és a földrengések. Ezek olyan hevesen zajlanak le, hogy megdöbbenünk
annak láttán, milyen hatalmas belső erők formálják, alakítják a körülöttünk lévő világot!
A belső erők a Föld belsejéből ható erők.
A Föld belsejében, nagy mélységben olyan magas a hőmérséklet, hogy a kőzetanyag
olvadt állapotban van. Elképzelheted, milyen magas lehet itt a hőmérséklet, ha a kőzetek
megolvadásához 800–1300 °C szükséges.
Az izzó kőzetolvadék, a magma a szilárd kőzetrétegeken keletkező töréseken keresztül
tör utat magának.
Szicília közelében, a Földközi-tengerben található egy
kis sziget, Vulcano (ejtsd: vulkánó). Gőz- és füstoszlopok
szállnak fel belőle, izzó kőzetolvadékot szór ki magából.
A vulkánok erről a szigetről kapták a nevüket. Az ókori
rómaiak hiedelme szerint ez a kis sziget adott otthont Vulcanusnak (ejtsd: vulkánusz), a tűz sánta istenének. A monda szerint ennek gyomrában képzelték el a műhelyét.

Vulcano szigete

Keresd meg az Európa domborzata című térképen a Földközi-tengert és Szicíliát! A világatlasz keresőhálózata segítségével Vulcano szigetét is megkeresheted!

A vulkánkitörés végtelenül félelmetes természeti jelenség. Kitörése többnyire nagyon
mélyről hallatszó morgással, heves robbanásokkal, esetleg földrengéssel kezdődik.
Ezeket forró gőz- és gázkilövellések követik,
amelyek hatalmas erővel robbantják ki a szilárd kőzetdarabokat, de finomabb vulkáni
törmeléket és port is szétszórnak.
Ezt követően talál magának utat az izzó
kőzetolvadék. A kiömlő olvadt kőzet 100300 kilométer mélységből, a magmakamrából tör a felszínre. Mivel a kőzetolvadék
nagyon magas hőmérsékletű, útja során további kőzeteket olvaszt meg, így tör magának utat a felszínig.
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Van olyan vulkánkitörés, ami után napokig nem
látható a Nap a levegőbe került vulkáni hamu miatt

A felszínre került izzó kőzetolvadék a
láva, amely a tűzhányó kráterén keresztül
ömlik a felszínre. Mint egy tüzes folyam,
hömpölyögve halad a lejtők irányába. Mindent felperzsel, ami csak az útjába kerül.
Nézz utána! Hogyan lehet a láva ellen
védekezni?
Izzó lávafolyam az Etna oldalán
Keresd meg az Etnát Dél-Európa térképén!
Használd a keresőhálózatot!

Az ábra alapján kövesd végig az olvadt
kőzetanyag útját a magmakamrától a
kráterig!
A vulkánkitörés többszöri megismétlődése során az egymást váltó lávaömlések és
törmelékszórások anyagából alakulnak ki a
rétegvulkánok.
Figyeld meg az ábrán a vulkán részeit!
Figyeld meg, mit jelent a réteges felépítés!

kráter
kürtő
vulkáni
kőzet
vulkáni
törmelék

olvadt
kőzetanyag
magmakamra
A rétegvulkán felépítése

A kihűlő láva kőzetté szilárdul. Nagyon kemény, tömör szerkezetű vulkáni kőzetek alakulnak ki belőle. Ilyen például az andezit és a bazalt. A vulkáni kőzeteket építkezéseken,
útburkolásra és vasúti töltések építésénél hasznosítják.

A Vezúv krátere
Miért szokták a krátert a vulkán torkaként is emlegetni?

A Japánban található Fudzsi
jellegzetes rétegvulkán
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A vulkáni törmelékből is kőzet alakul, de ez sokkal puhább, úgynevezett vulkáni tufa,
például: andezittufa, bazalttufa. A tufák jól faraghatók, ezért pincéket vájnak bele.
A tűzhányók néha évekig, sőt előfordul, hogy évszázadokig szunnyadnak, majd ismét
működésbe lépnek. Vannak olyanok, amelyek többé már nem törnek ki, ezeket „kialudt”
vulkánoknak nevezzük.

Börzsöny

Évmilliókkal ezelőtt hazánk mai területén is több
tűzhányó működött. Ezek már mind „kialudt” vulkánok. Múltbeli kitöréseikről csak a formájuk és az őket
felépítő közetek árulkodnak.
A legtöbb az Északi-középhegység területén található. Vulkáni eredetű a Visegrádi-hegység, a Börzsöny, a Cserhát, a Mátra és a Zempléni-hegység.
Legnagyobb részüket andezit építi fel.
Több olyan vulkáni hegyünk is van, amely bazaltból épül fel, ilyen például a Badacsony.
Keresd meg a felsorolt vulkáni vonulatokat és a
Badacsonyt a Magyarország domborzata című
térképen!

Badacsony

A földrengés iszonyatos pusztításokkal járó jelenség. Percek alatt hatalmas épületek dőlhetnek
romba, emberek ezrei eshetnek áldozatául vagy válhatnak földönfutóvá.
A földfelszín alatt nagy mélységben uralkodó
óriási belső erők hatására a merev kőzetrétegek
elpattannak, és hatalmas energiával lökik meg a
szomszédos rétegeket. Ez a váratlan lökés terjed
minden irányban. Nagy föld alatti üregek beszakadása, vulkánok kitörése is előidézhet földrengést.

A 2011-es Japán földrengés
hatalmas károkat okozott

Nézz utána az interneten, melyek voltak a legnagyobb földrengések Magyarországon!

Ellenőrizd tudásodat!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Miért nem szembetűnő a földfelszín állandó változása?
Mi a magma és a láva közötti különbség?
Mely kőzetek alakulnak ki a vulkánkitörés során?
Mi jellemzi hazánk egykori vulkánjait?
Hogyan pattanhat ki a földrengés?
Miért nagyon veszélyesek a földrengések?

A természet erői

Hogyan keletkeztek a hegységek?
Földünk hegységei különbözőképpen keletkeznek. Már volt szó a vulkáni működés során
kialakult hegységekről.
Vizsgáljuk meg, hogyan alakulhatnak még ki ezek a felszínformák!

A képlékennyé vált, jól formálható kőzetrétegek

A gyűrődés folyamata

A Föld mélyén, ahol nagyon magas a hőmérséklet, és hatalmas nyomás uralkodik, képlékennyé válnak a kőzetek. Ha a kőzetrétegeket oldalirányból tartósan magas nyomás éri,
ezek a jól formálható rétegek meggyűrődnek.
Figyeld meg az ábrán a gyűrődés folyamatát!

A felszínre emelkedett, felgyűrődött kőzetrétegek

Az összegyűrődött rétegek több millió év
alatt kiemelkednek, létrehozva ezzel a lánchegységeket. Ezeket a hegységeket a kialakulásuk módja miatt gyűrthegységeknek is
nevezik.
Ilyen hegység például az Alpok.

Keresd meg az Alpokat az Európa
domborzata térképen!
A lánchegységekben a gyűrődés következtében kialakuló formakincs a jellemző.
Itt párhuzamos hegyvonulatokkal és hoszszanti völgyekkel találkozunk, amelyek
láncszerűen kapcsolódnak egymáshoz.
A lánchegységeket párhuzamos vonulatok jellemzik,
hosszanti völgyekkel
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Amikor az egymásra rakódott kőzetrétegek a belső erők hatására megpattannak,
törésvonalak alakulnak ki. A törésvonalak
mentén a kőzetrétegek egyes részei kiemelkednek, míg mások lesüllyednek. Ez
a folyamat a vetődés.
Figyeld meg az ábrákon, hogyan
megy végbe a vetődés folyamata!

Kőzetrétegek törése a Kőszegi-hegységben

lépcsős felszín

kiemelt rög
árok

A vetődés folyamata

Vetődéssel kialakult tájunk: a Mecsek

Figyeld meg az ábrán, milyen formák
jöhetnek létre vetődéssel!

Figyeld meg az ábrán, hogyan megy
végbe ez a folyamat!

Vetődés során alakulnak ki a röghegységek, melyeknél a vetődés következtében
tágas medencék, lesüllyedt árkok, lépcsős
vidékek váltakoznak, felszínüket széles völgyek tagolják.
Vetődés megy végbe akkor is, amikor a
belső erők hatására a lánchegységek felgyűrődött rétegei megpattannak. Vetődés közben a
gyűrthegységek rögökre darabolódnak.
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A gyűrthegység rögökre darabolódik

Hazánk területén több röghegység is található, például a Bükk, a Mecsek vagy a Bakony.
Keresd meg az említett hegységeket a
Magyarország domborzata térképen!
A gyűrődés és a vetődés folyamata létrehozza a hegységeket. Külső képüket, formakincsüket viszont nagymértékben befolyásolja, hogy mennyire magasak, milyen
kőzetek építik fel és milyen külső hatások
érik őket.
A külső erők – a hőmérséklet ingadozása, a szél, a víz és a jég – folyamatosan,
minden pillanatban pusztítják és építik
környezetünket.

A hegységképző természeti erők munkájából sokat
megtudhatunk a kőbányákban

Ellenőrizd tudásodat!

1. Hogyan alakultak ki az általad ismert hegységek?
2. Ismertesd a gyűrődés folyamatát!
3. Milyen típusú hegységek alakulnak ki gyűrődéssel? Jellemezd a
létrejöttük közben kialakuló formákat!
4. Mit nevezünk vetődésnek?
5. Sorold fel azokat a formákat, amelyek csak a röghegységekre
jellemzők!
6. Milyen külső folyamatok alakítják a hegységek felszínét?

A Júliai-Alpok
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111

A külső erők felszínformáló munkája
A felszín formálásában jelentős szerep jut
a külső erőknek: a hőingásnak, a szélnek, a
víznek, a jégnek, valamint az élővilágnak.
A nagy napi hőingás komoly próbára
teszi a kőzeteket. Még a legkeményebbek
sem képesek huzamosabb időn keresztül
ellenállni ennek az állandó hőmérsékletváltozásnak. Szép lassan felaprózódnak,
homok- vagy porszem nagyságúra is széteshetnek.

Ha nappal felforrósodnak a kőzetek,
éjjel pedig lehűlnek, előbb-utóbb felaprózódnak

Az is aprózódáshoz vezet, ha a kőzetek repedéseibe
beszivárgó víz megfagy. Már tudod, hogy a megfagyott
víz térfogata nő, ezáltal feszíti, tágítja a kőzetekben lévő
repedéseket. Ennek eredményeként idővel a kőzetek darabokra esnek szét. Ez a folyamat a fagyaprózódás.
Előfordulhat-e hazánkban az aprózódásnak ez a
formája?

A fagyaprózódás folyamata

Az aprózódás nagyon fontos folyamat, mert a szél, a
víz és a jég csak a felaprózódott kőzeteket képes elszállítani.
A szél munkája a száraz vidékeken érvényesül a legjobban. Felkapja a kemény és éles homokszemeket, amelyek csiszolják a kőzeteket, ezáltal pusztítják a felszínt.
Amint csökken a szél ereje, a magával sodort törmeléket lerakja, buckákat épít belőle. A szél által szállított, görgetett homokot futóhomoknak nevezzük.

szél

A fagy hatására felaprózódott
kőzettörmelék lefolyik a lejtőn
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A homok mozgása a szél hatására

A hegyvidékeken a meredek lejtők vízfolyásai nagyon gyorsak és nagy esésűek. Lehordják a magasabban fekvő területek anyagát. A víz által szállított kisebb-nagyobb kődarabok állandóan koptatják a folyók medrét. Hosszú idő alatt hatalmas V alakú völgyeket
vájnak ki. Az ilyen folyók munkavégző képessége nagy.

A meredek lejtők siettetik a víz mozgását, amely
sziklákat görgetve maga előtt mélyen beváj a medrébe

A hegyekből kiérve a folyó lerakja a hordalékát
Figyeld meg a képen, hol található a lerakott hordalék!

Amint a folyó elhagyja a lejtős vidékeket, csökken az esése, lelassul, medre kiszélesedik,
tovább már nem képes magával vinni a hordalékát. Először a nagyobb, nehezebb kőzettörmeléket, majd az egyre kisebb méretű hordalékát rakja le.
A sík területeken a folyók nagyon lelassulnak. Itt már a legapróbb szemű hordalékuktól
is megszabadulnak. A medrüket szépen feltöltögetik, először zátonyt, majd szigetet építenek.
Figyeld meg az ábrán, mi a különbség a zátony és a sziget között!

folyásirány

sziget

zátony
A zátony és a sziget kialakulása

Amint a folyó a tengerhez közeledik, folyása teljesen lelassul. Itt
már lerakja a legfinomabb szemcséjű hordalékát is. Ezt kerülgetve
több ágra szakadva éri el a tengert, kialakítva ezzel a deltatorkolatot. Ilyen torkolata van például a Dunának.
Figyeld meg az ábrán a deltatorkolat alakját! Keress még ehhez
hasonló torkolatokat az atlaszodban!
A deltatorkolat az alakjáról kapta a nevét, a görög ábécé delta betűjének háromszögére hasonlít
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A hegységek magasabb részein, ahol állandó
fagy uralkodik, a legfontosabb felszínformáló
erő a jég. A lehullott hó hosszú évek során öszszetömörödik, és az állandó hidegben jéggé fagy.
A felgyűlt jégtömeg nagyon lassan lefelé halad
a hegyoldalon. Ez a lassan mozgó jégtömeg a
gleccser. Az útja során a beléje fagyott, felaprózódott kőzettörmelékkel csiszolja, koptatja a felszínt.

Az Alpok leghosszabb gleccsere
az Aletsch-gleccser

A jég kicsipkézi a hegygerinceket, és U alakú
völgyekkel teszi változatosabbá a tájat. A hegyek
anyagát a gleccser az alacsonyabb területekre szállítja, ahol a jég elolvadása után felhalmozódik.

Az elmúlt órákon már számtalan példát láttál arra, hogy a belső erők által kiemelt területek felszínét, a hegységek kőzetanyagát a külső erők folyamatosan pusztítják. Ezzel romboló munkát végeznek.
A lepusztított kőzetanyagot elszállítják és felhalmozzák az alacsonyabb területeken,
például a hegylábaknál és az alföldeken vagy a tavak, tengerek medencéjében. A hordalék
lerakásával építő munkát végeznek.
lepusztulás
szál
lítá
s

felhalmozódás

Figyeld meg az
ábrán, mit jelent a
külső erők romboló, anyagszállító és
felhalmozó munkája!

A külső erők romboló, szállító és felhalmozó munkát végeznek

A változó földfelszín a belső és külső erők egyidejű, de ellentétesen ható folyamatos
munkájának az eredménye.

Ellenőrizd tudásodat!

1.
2.
3.
4.

Miért fontos az aprózódás a többi külső erő munkájához?
Milyen területeken végeznek a folyók romboló és hol építő munkát?
Hol és miért alakul ki a deltatorkolat?
Ellentétben a folyókkal, a gleccserek U alakú völgyet vájnak.
Miért?
5. Mit jelent az, hogy a földfelszín a külső és a belső erők egyidejű,
de ellentétesen ható tevékenységének az eredménye?
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A kőzetek és a felszín formakincse
Földünk felszínét különféle kőzetek alkotják.
Kialakulásuk szerint magmás, üledékes és
átalakult kőzeteket különböztetünk meg.
A magmás kőzetek az olvadt kőzetanyag
kihűlésével keletkeztek. Igen kemény kőzetek tartoznak ebbe a csoportba.
A vulkáni hegyek kialakulásánál már tanultál az andezitről és a bazaltról. Ezek a
felszínre került kőzetolvadék megszilárdulásával keletkeztek. Kivételt képeznek a vulkáni tufák, amelyek a törmelékekből alakultak ki a vulkáni működés során. Vannak
olyan kőzetek, amelyek a nagy mélységben
kihűlő magma megszilárdulásával keletkeztek, mint pl. a gránit.
Az üledékes kőzetek más, lepusztuló
kőzetek törmelékeiből, valamint élőlények maradványaiból épülnek fel.
A törmelék méret szerint lehet kavics,
homok vagy agyag. Szállíthatja a szél, a
vízfolyások, de a gleccserek is.
Az üledékes kőzetek kialakulhatnak a
szárazföldek belsejében is, mint például a
lösz, melynek anyagát a szél halmozta fel.
A szénféleségek is üledékes eredetűek,
növényi maradványokból képződtek.
A leggyakoribb üledékes kőzet a mészkő. Hatalmas hegységek alkotója. Legtöbbször a tengerek és a tavak medencéjében
alakult ki, ahol az üledékek az elpusztult élőlények mészvázaival cementálódnak össze.
Az átalakult kőzetek magmás vagy üledékes kőzetekből jönnek létre. Ezek a kőzetek a vetődés során a mélybe kerülnek,
ahol a nagy nyomás és magas hőmérséklet
hatására átalakulnak. Így alakult át például a
mészkő márvánnyá.

Gránit
Keress érdekességeket az interneten erről
a nagyon szép kőzetről!

Tőzeg. A szénné válás első állomása.
Még jól kivehetők a növényi alkotórészek

Milliónyi mészváz egy mészkődarabban
Miről árulkodnak ezek a maradványok?
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Látványos sziklagombák
Gondolkozz! Mi játszott szerepet a kialakulásuknál?

Azt, hogy a felszín mennyire képes ellenállni a külső erőknek, nagymértékben befolyásolják a felépítő kőzetek tulajdonságai.
Már te is tapasztaltad, hogy vannak keményebb és puhább kőzetek.
A keményebb kőzetek sokkal tovább ellenállnak a természet erőinek. A külső erők
ezeket is lekoptatják, de belőlük egészen más
formákat hoznak létre, és ehhez sokkal hoszszabb időre van szükség. A felépítő kőzet tehát jelentősen befolyásolja a táj képét.

Az üledékes kőzetek a legpuhábbak, mivel kialakulásuknál a magas hőmérséklet nem
játszott szerepet.
Azért, hogy ezt egyszerűbben megértsd, hasonlítsunk össze két cserépedényt!
Az egyiket korongozás után csak megszárították, míg
a másikat alaposan ki is égették.
Vajon melyik edény lesz az ellenállóbb?

Az ilyen puhább kőzetekből csodálatos
formákat varázsolnak az időjárás jelenségei,
a folyóvizek, a jég, de maga az élővilág is. Jó
példa erre a mészkő.

Vigyázz, hogy ne kerüljön a szemedbe
ecet, mert maró anyag! Ha mégis belekerülne, azonnal mosd ki bő vízzel!

kopár
mészkőfennsík
víznyelő

dolina

cseppkövek

barlang
barlang

barlangi patak

Felszíni és felszín alatti karsztjelenségek
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Cseppents ecetet egy mészkődarabra!
Figyeld meg a kőzet felületét a kísérlet előtt és után! Mit tapasztalsz?
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A kőzetrétegek repedésein keresztülszivárgó csapadékvíz különleges formákat hoz
létre mind a felszínen, mind a hegy belsejében. Miközben a beszivárgó csapadékvíz
keresztüljut a növényzettel borított talajon,
savassá válik. Ez a víz pedig ugyanúgy feloldja a mészkövet, amint azt a kőzetvizsgálat
során tapasztaltad. A természetben viszont
sokkal lassabban zajlik le a folyamat, mivel
ez a víz kevésbé savas, mint az ecet.

A mélybe szivárgó víz a réseket tölcsér alakú víznyelőkké és tál alakú dolinákká formálja. A víz nemcsak
feloldja, hanem a magával sodort kőzettörmelékkel
koptatja is a mészkövet. Hosszú idő alatt hatalmas barlangokat alakít ki a hegy gyomrában. A vastag mészkőrétegen áthaladó savas csapadékvízből a barlang menynyezetén és alján lerakódik a mész, cseppkő jön létre.
A mészkőhegységekben a csapadékvíz oldó hatására lezajló folyamatokat karsztosodásnak, az így kialakult formákat karsztformáknak nevezzük.
Cseppkőképződmény
az Aggteleki-cseppkőbarlangban

A leggyakoribb építőanyag a mészkő és a márvány.
Sok műemlék – templom, palota – készült belőlük. A történelem során és ma is hegyeket bontanak szét értük. Az
út- és vasútépítésnél a nagy keménységű, ellenálló andezitet és bazaltot használják. Napjainkban ismét egyre
több természetes anyaggal díszítjük környezetünket.
Michelangelo márványból faragta
ki a Pietà című csodálatos szobrát
Nézz utána, hol található!

Ha többet szeretnél tudni a kőzetek világáról, lapozgasd a Mi
micsoda? és a Szemtanú sorozat Kőzetek című köteteit!

Ellenőrizd tudásodat!
1.
2.
3.
4.

Csoportosítsd a kőzeteket kialakulásuk szerint!
Miért ellenállóbbak a magmás kőzetek?
Hogyan jönnek létre az üledékes kőzetek?
Magyarázd el a 116. oldali ábra segítségével, hogyan alakulnak
ki a karsztjelenségek?
Az Országház külső borítására több mint félmillió mészkő díszkövet faragtak
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A lánchegységek és a röghegységek formakincse
A hegységek mai képe a belső és a külső erők együttes munkájának köszönhető. A gyűrődés és a vetődés létrehozta a hegységek jellegzetes szerkezetét.
Elevenítsd fel a gondolattérkép segítségével, amit a vetődéssel és a gyűrődéssel létrejött felszínformákról tanultunk!
vulkánműködés

gyűrődés

HEGYSÉGKÉPZŐDÉS

vetődés

párhuzamos vonulatok

kiemelt rögök

hosszanti völgyek

lesüllyedt árkok

láncszerű kapcsolódás

lépcsős vidékek
tágas medencék

A hegységek mai formakincsének a kialakításában jelentős szerepük van a külső erőknek. Azt, hogy elsősorban melyik külső erő vesz részt a felszínformálásban, az határozza
meg, hogy milyen magas a hegység.
Az alacsonyabb hegyvidékeket elsősorban a folyóvizek alakítják. A magasabbaknál
viszont a jég a legfontosabb felszínformáló erő.
Elevenítsd fel, amit a folyóvíz és a jég felszínformáló munkájáról tanultunk!
• Keresd meg a térképen az Alpokot! Olvass le magassági számokat a területéről!
• Figyeld meg a magashegységek jellemző formakincsét az Alpokban készült felvételek segítségével!
Az Alpokban készült felvételekről jól leolvashatók a magashegységek jellemző külső jegyei.
Megfigyelheted, hogy felszínüket hegyes,
sziklás csúcsok, éles, csipkézett gerincek
és meredek, szakadékos lejtőjű hegyoldalak jellemzik. Már tudod, hogy ezeket a
formákat a jég alakította ki.
Jellegzetes magashegységi táj az Alpokban
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Az ilyen hegyvidékek vízfolyásai nagy
esésűek, ezért nagyon sok kőzettörmeléket
sodornak magukkal. Ezzel a lánchegységek jellegzetes keskeny, mély völgyeit még
jobban kimélyítik.
A röghegységek többségének a felszíne
már annyira lepusztult, hogy magasságuk
szerint legtöbbjük csak a középhegységek
vagy a dombságok közé sorolható.
Meredek, szakadékos lejtőjű hegyoldalak

Keresd meg Magyarország domborzati térképén a Bükköt! Olvass le magassági számokat a hegység területéről! A leolvasott értékeket hasonlítsd össze az Alpokban
találtakkal!
A leolvasott magassági számokból kitűnik, hogy az Alpoktól eltérően a Bükk középhegység magasságú.
Hasonlítsd össze az Alpokban és a Bükkben készült képeket!

A középhegységekre jellemző formakincs
a Bükkben

A magashegységekre jellemző formakincs
az Alpokban

A Bükkben legömbölyített hegytetők, széles hegyhátak, lankás hegyoldalak a jellemzők. Ha távolról szemléled, szolid formáik óriási nyugalmat árasztanak, szemben a magashegységek hegyes, sziklás csúcsaival, csipkézett hegygerinceivel és meredek lejtőivel.
Mindez – a kialakulásuk módja mellett – a két hegység közötti magasságkülönbséggel magyarázható.
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Vannak azonban olyan röghegységek is,
amelyek a magashegységek közé tartoznak.
A Föld legmagasabb röghegységét, a Tiensant is ebbe a kategóriába soroljuk.
A keresőhálózat segítségével keresd meg a térképen a Tien-sant! Olvass le magassági számokat a hegység területéről!

Tien-san hófödte csúcsai

A felszínét elsősorban a jég formálta, ennek
köszönhető a képen látható formakincs: hegyes, sziklás csúcsok, éles, csipkézett gerincek
és meredek, szakadékos lejtőjű hegyoldalak
jellemzik ezt a röghegységet.

A változó földfelszín, így a hegységek is a belső és külső erők egyidejű, de ellentétesen ható folyamatos munkájának az eredménye.
Mutasd be a külső és a belső erők ellentétes munkáját az ábra alapján!
KÜLSŐ ERŐK
hőmérsékletingadozás

jég

lefolyó csapadék
szél
vulkáni
működés

vetődés
gyűrődés
folyóvíz

BELSŐ ERŐK

A felszín állandó változása a külső és belső erők együttes munkája során

Ellenőrizd tudásodat!

1. Mely folyamatok hozták létre a hegységek jellemző szerkezetét?
2. Mi a különbség az alacsonyabb és a magasabb hegységek formakincse között?
3. Minek köszönhetőek ezek a különbségek?
4. Hasonlítsd össze az Alpok és a Bükk külső jegyeit!
5. Magyarázd meg a tapasztalt különbségeket!
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Hogyan alakultak ki alföldjeink?
Elevenítsd fel, amit az alföldről mint
felszínformáról tanultunk!
Már tudod, hogy a tenger szintje és a 200
méteres magasság között elhelyezkedő
síkságok az alföldek. Amint azt a nevük is
elárulja, ilyen táj hazánkban például az Alföld és a Kisalföld.
Figyeld meg az ábrán, hogyan alakult
ki alföldjeink többsége!
1.
folyók

üledék

2.

tenger

3.
szél
homok

lösz

Jellegzetes alföldi táj

A legtöbb alföld a tengerek, tavak sülylyedő medencéjének lassú feltöltődésével
keletkezett.
A folyók abban az időben is sok hordalékot szállítottak. Vastag üledékréteg
halmozódott fel ezekben a medencékben.
Ahogy nőtt az üledékréteg vastagsága, a víz
egyre sekélyebb lett, végül teljesen feltöltődött. A szárazföld részévé vált, területén
megtelepedtek a növények, és otthonra találtak benne az állatok.
A külső erők a földfelszín minden részén
működnek, így ezeket a szárazra került területeket is alakítják. Az alföldek elsősorban
a folyók és a szél munkájának köszönhetik
mostani képüket.
A folyók által feltöltött sík területekre talán a
legjellemzőbb példa a Pó-alföld kialakulása.
A Pó folyó és mellékfolyói nagyon sok hordalékot szállítanak az Adriai-tengerbe. Ez a hatalmas mennyiségű hordalék olyan ütemben
töltögeti a tengert, hogy évente akár 70 méteres sávot is szárazulattá változtat.
Keresd meg Európa domborzati térképén a Póalföldet! Használd a keresőhálózatot!

A feltöltött alföld kialakulása
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A „tengersík” vidékek szinte asztalsimaságú részeit a folyók rendszeres áradásai
alakították ki. A mai folyók ősei is – a csapadék mennyiségétől függően – rendszeresen kiáradtak. Ilyenkor hatalmas területek
kerültek víz alá. Az elárasztott részekre a
folyók lerakták a magukkal szállított hordalékot. Ez az évenként ismétlődő töltögető
munka egyengette el több tájunk felszínét.
Így alakult ki például az Alföldön a Nagykunság.
Keresd meg hazánk domborzati térképén a Nagykunságot!
A folyók által leterített finom folyami
hordalékból a szél kifújta a homokszemeket, és buckákba halmozta fel. Ilyen homokbuckás tájunk például a Kiskunság.

1.

2.

3.

4.

A folyók áradásaikkal egyengették el a felszínt

A Kiskunság területén néhány százezer évvel
ezelőtt a Duna őse kanyargott, amely a magasabban fekvő tájakról magával hozott hordalékát itt, az alacsonyabb alföldi területeken rakta
le. Hátrahagyva a laza hordalékot, a folyó a saját medrét töltögetve araszolgatott nyugat felé.
Ebből fújta ki a szél a homokot, amelyet azután
buckákba halmozott fel és vándoroltatott.

Löszfal. A lösz népies neve: sárgaföld

Minél parányibb a kőzetszemcse, annál
messzebbre képes sodorni a szél. Hazánk
alföldi területeire is bőségesen halmozott
fel ebből a nagyon finom porból, amelyből aztán kialakult a lösz. A lösz igen puha,
kézzel is könnyen szétmorzsolható kőzet.
Kiváló minőségű talajtakaró képződik rajta.
Hazánk legkiválóbb szántóföldjei a löszvidékeken találhatók. Ilyen löszvidék például
a Mezőföld.
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A Kiskunsági Nemzeti Parkban, Bugacon,
Fülöpháza mellett eredeti formában,
jellegzetes növény- és állatvilágával hagyták meg
a futóhomokvidéket, amely őrzi a múlt emlékét

Keresd meg hazánk domborzati térképén a Mezőföldet!

Az alföldeken nagyon könnyű utakat építeni, nem kell megküzdeni a hegységeknél jellemző szintkülönbségekkel.
Hazánk alföldjei a mezőgazdaság számára igen értékes területek. Hatalmas, összefüggő
szántóföldeken lehet gazdálkodni.
A természeti viszonyok számtalan
növény termesztését és az állattenyésztést teszik lehetővé.
A kedvező körülményeknek köszönhetően az emberek szívesen
telepedtek le ezekre a területekre.

Kukoricaföld a Kisalföldön

Ellenőrizd tudásodat!

1.
2.
3.
4.

Jellemezd az alföldet mint felszínformát!
Ismertesd a feltöltött alföldek kialakulásának folyamatát!
Hogyan nyerték el alföldjeink a mai felszínüket?
Milyen előnnyel bír az alföld mint felszínforma a mezőgazdasági termelés szempontjából?

Alföldi táj
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Legértékesebb természeti erőforrásunk: a talaj
Földünk legértékesebb természeti erőforrása a talaj. Benne gyökereznek a növények, és innen szívják fel a táplálékukat. Sok
állat számára szolgál rejtekhelyül. A talajon
terem meg minden szárazföldi élőlény számára a szükséges táplálék.

A talaj létfontosságú
a növények számára

Elevenítsd fel, milyen alkotórészeket figyeltetek meg a talaj fizikai tulajdonságainak vizsgálata során!

A talaj a földfelszín legfelső, laza, termékeny takarója. Elaprózódott, elmállott kőzettörmelékből, az élő szervezetek maradványaiból és parányi élőlények milliárdjaiból valamint a talajnedvességből áll. Fontos, hogy mennyi levegő van a talajszemcsék között.
A talaj a szilárd kőzetekből a víz, a levegő és a különböző élő szervezetek hatására
nagyon lassan alakult ki.
A talajban nyüzsög az élet. Egy öklömnyi darabkában ezernyi élő szervezet található.
Közülük a legnagyobbak, például a vakond vagy a borz járataik kiásásával megbolygatják, szinte megforgatják a talajt. Kisebb állatok sokkal nagyobb számban találhatók benne.
A legelterjedtebbek a földigiliszták, amelyek a finom talajszemcséket megemésztik, majd
lerakják a felszínre.

A fekete föld humuszban gazdag,
jó minőségű talaj

A legparányibb élő szervezetek között
megtalálhatók itt például a baktériumok és
a gombák. Ők alakítják át az élő szervezetek
maradványait úgy, hogy azt a növények fel
tudják venni.
A talajban felhalmozódó növényi és állati maradványokból származó szerves anyagokat televénynek vagy latin eredetű szóval
humusznak nevezzük. Minél több humuszt
tartalmaz a talaj, annál termékenyebb.

A talaj nedvességtartalma nagyon fontos alkotóelem, mivel ebben oldódnak a növények számára nélkülözhetetlen tápanyagok. A talajszemcsék közötti hézagokat tölti ki. Ezeket a beszivárgó csapadék és öntözővíz pótolja. A talaj pórusos szerkezete teszi lehetővé,
hogy ezek a vizes oldatok eljussanak a gyökerekhez.
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Ha nincs elég levegő a talajban, a talajszemcsék szorosan öszszetapadnak, ilyenkor kötött talajról beszélünk. Ebben a növények nem fejlődnek jól. A homoktalajok szemcséi nagyon
gyengén kötődnek egymáshoz, azt mondjuk, laza a szerkezetük.
Pillanatok alatt beisszák a vizet, még mielőtt az a növények gyökeréhez jutna. Az ilyen talajokat humusz hozzáadásával vagy a
humuszképződést elősegítő mulcsolással lehet feljavítani.
A Föld különböző területein más-más típusú talajokkal találkozhatunk. Azt, hogy hol melyik típus alakulhat ki, elsősorban
az éghajlat határozza meg, hiszen ettől függ, hogy egy területen
milyen növénytakaró jöhet létre. Ha megváltozik az éghajlat,
más lesz a rajta élő növényzet, így a talaja is megváltozik.

A homoktalajok gyengébb
minőségűek

Az egyes talajok tápanyagkészlete különböző. Természetes körülmények között a növényzet maga pótolja az elhasznált tápanyagokat azzal, hogy az elhalt növényi részek visszakerülnek
a talajba. A termesztett növények részeit azonban betakarítjuk, tehát ezt a tápanyag-utánpótlást elvesszük a talajtól. Ha ezeket nem pótoljuk mesterségesen, például trágyázással, mulccsal,
avarral, a talaj fokozatosan kimerül. Emiatt a termésátlagok rohamosan csökkennek.
A földművelő ember az évezredek során védte, óvta, gondozta legféltettebb kincsét, a termőföldet. Az utóbbi évtizedekben a
túlöntözés, a növényvédő szerek és a műtrágyák szakszerűtlen használata világszerte komoly gondokat jelent.
A helytelenül művelt földeken a legnagyobb kárt a víz és a
szél pusztító tevékenysége okozza. A talaj pusztulását eróziónak nevezzük. Ha a víz a talaj felső rétegeiből kimossa és
elszállítja a kisebb részecskéket, tápanyagot, fokozatosan elvékonyodik a termőréteg. A szél talajpusztító tevékenysége főleg
a száraz homokkal borított területeken jellemző, de a löszvidékeken is megfigyelhető.

Nagyon fontos a szakszerű talajművelés, ennek
hiányában a szél lehordhatja a felszín legfelső rétegét

A földigiliszták a tevékenységükkel hozzájárulnak
a talaj termőképességének
javításához
Szerinted hogyan?

A laza szerkezetű homoktalajon nagyon nehéz
a földművelés
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Az erdőirtások a talaj lepusztulásához vezetnek

Sok helyen kerülnek a talajba veszélyes
anyagok, mint az olaj vagy különböző mérgező vegyszerek. Ezeket a talaj mélyebb rétegeibe mossa a csapadékvíz, így ivóvízkészletünk is veszélybe kerül, de terméketlenné
válhat a talaj, és a növényzet is kipusztulhat.

Ökológiai gazdálkodás
Egyre népszerűbbek az ökológiai gazdálkodás vagy más néven biogazdálkodás során
előállított élelmiszerek. Ez a gazdálkodási
forma tiltja vagy nagymértékben korlátozza a növényvédő szerek, műtrágyák és bizonyos talajjavító szerek alkalmazását. Ez nagyon fontos a talaj védelme szempontjából.

Ha ezekkel a logókkal ellátott terméket vásárolsz, nemcsak egészségesebb élelmiszereket fogyasztasz,
de te is hozzájárulsz legértékesebb
természeti erőforrásunk, a talaj védelméhez!

Ellenőrizd tudásodat!

Gyorsítja a talaj lepusztulását az erdőirtás. A fák a gyökereikkel szinte összetartják
az alattuk lévő talajt, de megvédik az eső
verésétől is. Ha kiirtják az erdőket, a hirtelen lezúduló csapadékvíz lehordja a talajréteget a kopár vagy gyér növényzetű
lejtőkről. Minél meredekebb a lejtő, annál
nagyobb pusztítást végez a víz. A lehordott
iszap vastagon elterül a lejtő alján.
2010. október 4-én futótűzként járta be a világot a magyarországi vörösiszap-katasztrófa híre.
A vörösiszap a timföldgyártás során keletkezett
melléktermék, maró hatású ipari hulladék, amelyet hatalmas tározókban helyeznek el. A timföldet a bauxitból nyerik, és az alumíniumkohászat
alapanyaga. Egy hatalmas tározó fala meglazult,
majd átszakadt, és egymillió köbméternyi maró
iszap zúdult a környező településekre. Kolontárt,
Devecsert és Somlóvásárhelyt árasztotta el. Felbecsülhetetlen kár érte a környezetet. Hatalmas
területen teljes talajcserére volt szükség! A katasztrófa során sokan elveszítették otthonukat.
A keresőhálózat segítségével keresd meg a katasztrófa helyszínét a térképen!
Nézz utána a vörösiszap-katasztrófa történéseinek!

Az átszakadt tározó fala

1. Mit nevezünk talajnak? Melyek az alkotórészei?
2. Mitől függ a talaj termőképessége? Miért nélkülözhetetlen alkotóeleme a talajnedvesség?
3. Hogyan lehet megelőzni a talajeróziót?
4. Milyen következményekkel jár, ha veszélyes anyagok kerülnek
a talajba?
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Hogyan alakítja át az ember a környezetét?
Bármerre járunk, mindenhol az emberi kéz nyomaival találkozunk a környezetünkben. Tevékenysége napról napra formálja a felszínt. A különféle
építkezések, a bányászat, a vízügyi munkálatok hatalmas tömegű föld megmozgatásával és gyakran a
környezet átalakításával járnak.
A legnagyobb földmunkát az ásványkincsek
felszínre hozása igényli. Hatalmas mennyiségű kőzetanyagot kell megmozgatni, mire felhasználható
bányakincsekhez jutnak a szakemberek. Nyomukban bányajáratok, külszíni fejtések bányagödrei és
meddőhányók sorakoznak.

Ilyen és ehhez hasonló gépóriásokkal formálja az
ember a tájat

Előfordult már, hogy a felázott, rosszul felhalmozott meddőhányó a közelében lévő településre zúdult.

Ha a meddőhányók átáznak,
veszélyesek is lehetnek

Délegyháza. A bányatavak többnyire
nagyon mélyek

Az építkezések számának rohamos emelkedése sok felszínváltozást eredményez. Gondoljunk csak a
nap mint nap szemünk előtt zajló építkezésekre! Egy-egy ház alapozásához sok beton kell. A betongyártáshoz szükséges anyagok – például a kavics – kitermelése hatalmas gödrök keletkezésével jár. Helyüket
bányatavak töltik ki.
A cementgyártáshoz egész hegyeket hordanak el.
Az út- és vasúthálózat kiépítéséhez és fejlesztéséhez is nagy menynyiségű földet kell megmozgatni.
A töltések építéséhez pedig nagyon
sok zúzott kőre, például bazaltra van
szükség. Az alapanyagokat szolgáltató kőbányák hatalmas sebhelyekként
tátongnak.
A Balaton-felvidéken látható Hegyestű jó részét elhordták
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A Föld népességének növekedése az élelmiszer-szükséglet fokozatos növekedésével jár. Emiatt újabb és újabb területeket vonnak művelés alá.
Az erdőket kivágják, a gátak közé szorított folyók
árterületeit felszántják, és ott is kultúrnövényeket
termesztenek. A földek szakszerűtlen művelése és
az erdőirtások a talaj lepusztulásához vezetnek.
Elevenítsd fel, amit a Tisza szabályozásáról
már tanultunk!
Ennek a kiirtott erdőnek a helyén utat építenek

Sok folyót szabályoztak az elmúlt évszázadokban. Árvízvédelmi célból és a zavartalan hajózás biztosítása érdekében átvágták a kanyarulataikat. Legtöbbször hatalmas töltések közé szorították a vizet. A kanyarulatok levágásával a folyó útja megrövidül, nő a sebessége. Ezzel nő a folyó völgymélyítő tevékenysége
is, aminek következtében lényegesen több lesz a szállított hordalék is.

A folyószabályozás fontos lépése
a kanyarulatok levágása

Árvízi töltés a Rába mentén. Az építése során
nagy mennyiségű földet hordtak ide

Egyre nagyobb duzzasztógátakat építenek. Ezek is hatalmas mennyiségű föld megmozgatásával és
óriási töltések létrehozásával járnak.
Gyűjts adatokat a Föld legnagyobb vízerőművéről, a kínai Három Szurdok-gátról!
Ez a néhány példa is bizonyítja, hogy jelentősen megnőtt az ember szerepe a Föld felszínének alakításában. Egyes változások jótékony, míg mások sajnos környezetromboló hatásúak. A környezetkímélőbb
megoldások alkalmazása a szakemberek felelőssége. Fontos, hogy ezt senki ne tévessze szem elől, mert
csak így lesz igaz az a mondat, miszerint:
„Nemcsak elvennünk kell, amit a Föld ad, nekünk is adnunk kell: óvni Őt!”
Te is erre törekedj!
Szervezzetek projektet Hogyan alakították át lakóhelyünk környezetét? címmel!
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Időszámítás a Föld és az emberiség történetében
Ebben a fejezetben sok mindent megtanultál a Föld felszínének állandó változásáról, az egyes felszínformák kialakulásáról és felépítéséről. Pillantsunk be most abba is, mennyi időre
volt szükség mindehhez!
A Föld a tudósok számításai szerint mintegy 4,6 milliárd
évvel ezelőtt alakult ki. 4600 millió év – még kimondani is
sok. Ennyire hosszú időt nagyon nehezen tudunk elképzelni,
mivel az emberek napokban, hónapokban, években, legfeljebb évtizedekben gondolkoznak.

Olduvai-szakadék (Kelet-Afrika).
Itt találták meg a kb. 2 millió évvel
ezelőtt élt ősember koponyáját

Már tanultad, hogy az emberiség történelme korokra tagolódik, és az ember megjelenésével, az őskorral kezdődik.
Tovább folytatódik az ókorral, középkorral és az újkorral.
A tudósok a földfelszín alakulását is különböző szakaszokra, úgynevezett földtörténeti korokra osztották. Ez az
időszámítás a Föld kialakulásával kezdődik, és az ősidő
nevet kapta. Az ősidőt az óidő, a középidő, majd az újidő
követi.

Mintegy 150 millió éves csontváz
a középidőből

A történelmi korok évtizedeket, évszázadokat, legfeljebb évezredeket ölelnek fel, ezzel szemben a földtörténeti
korok évmilliókat, sőt több száz millió évet.
A történelemben sokszor néhány nap, esetleg óra alatt történtek forradalmi változások, míg egy hegység, mint például
az Alpok kialakulásához több tíz millió évre is szükség volt.
A történelmi események legtöbbjének ismerjük a pontos
dátumát. A földtörténet esetében sokkal nehezebb a kutatók
dolga. A tudósok az egyes tájak vagy például egy kőzet kialakulásának az idejét a legkorszerűbb és legpontosabb módszerekkel is csak hozzávetőlegesen tudják megállapítani.
A 130. oldali táblázatban megtalálod néhány, már tanult táj,
kőzet, valamint az élővilág kialakulásának az idejét. Tanulmányozd a táblázatot, majd az adatok alapján készíts időszalagot!
Ábrázold, majd figyeld meg az időszalagon a Föld története és
az emberiség történelme közötti időbeli különbséget!
Hasonlítsd össze az egyes szakaszokat!

500 millió éves ősrákféle megkövesedett
maradványa

A több százmillió éve kialakult, felszínre
került gránit, ma több helyen
ilyen formában található meg. Miért?
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Idő (millió év)
újidő (65)

A földfelszínnel kapcsolatos
események

Élővilág fejlődése

negyedidőszak mai felszín kialakulása
(2)
Alföld
Kisalföld
dombságaink
lösz

mai élővilág
ősember

h a r m a d i d ő - andezit, bazalt
szak
vulkáni tufák
Badacsony
Visegrádi-hegység
Börzsöny
Cserhát
Mátra
Zempléni-hegység
lánchegységek
Alpok, Kárpátok

első emberfélék
emlősök

középidő (240)

mészkő
Bükk
Bakony
Mecsek
röghegységek egy része

óidő (590)

röghegységek (Mecsek, Bükk) őskétéltűek
egy része
őshalak (első gerincesek)
gránit
ősrovarok
ősrákok
első szárazföldi növények
(páfrányok, ősfenyők)
csigák
korallok

ősidő (4600)

ősóceán
őslégkör
ősföldek

az első virágos növények
óriás hüllők, dinoszauruszok
ősmadarak
tűlevelű fák
puhatestűek

az élet megjelenése az óceánokban

Keresd meg a térképen a táblázatban szereplő tájakat!

A következő években, a kontinensek és hazánk tájainak részletesebb megismerése során
tovább bővül majd számotokra a táblázatban jelenleg található adatok sora!

Ellenőrizd tudásodat!

1. Sorold fel a földtörténeti időket!
2. Mi a különbség az emberiség történelme és a földtörténeti
korbeosztás között?
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Megfigyelések, vizsgálódások
1. A vulkanológus egy napja címmel készítsetek tudósítást a vulkánkutatók munkájának fontosságáról és
veszélyeiről az internet segítségével!

2. Olvasd el az alábbi információkat, majd válaszolj a kérdésekre!
„Évente sok százezer földrengést jeleznek a műszerek a Föld felszínén. Ezek 99,5 százaléka gyenge, a Richterskála szerinti 2,5-es érték alatt marad. A többi földrengés nagyobb erejű.
A legtöbb földlökést csak finom műszerek érzékelik. A kisebb erősségűeknél meglendülnek a lámpák, megrezdülnek az ablakok vagy megcsörrennek az edények. Az erősebb rengések nemcsak az épületekben tesznek
kárt; hidak szakadhatnak le, a felszínen mély árkok keletkezhetnek. Óriási veszélyt jelent a gázvezetékek
eltörése, mert a szivárgó gáz hatalmas tűzvészeket indít el.”
(Forrás: szerző)
a) Mennyi földrengést jeleznek a műszerek évente a Föld felszínén?
b) Mi jellemzi a legtöbb földrengés erősségét?
c) Milyen károk keletkezhetnek az erősebb rengések közben?
d) Miért veszélyes, ha a gázvezetékek elpattannak a földrengés során?
e) Gyűjt a Richter-skáláról az interneten! Mi a különbség az egyes fokozatok között a pusztítás erősségében?
f) Gyűjts adatokat az eddig ismert nagy földrengésekről! Jegyezd fel, honnan gyűjtöttél!

3. Modellezzétek a gleccserek felszínformáló munkáját!

Csiszoljatok más-más intenzitással, különböző szemcsenagyságú csiszolópapírral különböző keménységű
fadarabokat!
Figyeljétek meg, melyik esetben lett nagyobb a csiszolás mélysége!
Vonjatok párhuzamot a megfigyelt folyamat és a gleccserek munkája között!
Készítsetek tablót gleccserek által mélyített völgyekről!
Beszéljétek meg a tapasztaltakat!

4. Egy földrajzi magazin szerkesztésében vesztek részt. A képek témái már adottak, csak képeket kell keresnetek hozzájuk az interneten! Mutassátok be a keresés eredményét az osztálynak!
1. téma: A folyóvíz munkavégző képességét mi sem bizonyítja jobban, mint ennek a hegyi folyónak a
szurdoka.
2. téma: A síkságra érve a folyók esése csökken, medrük kiszélesedik, folyásuk lelassul.
3. téma: Ha huzamosabb ideig sok a csapadék, vagy olvadásnak indul a hó, a folyók vize felduzzad, és
kilépnek medrükből.
A természet erői
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5. Hasonlítsd össze a röghegységeket és a lánchegységeket!
Keress olyan jellemzőket, amelyek csak a röghegységekre, csak a lánchegységekre vagy mindkettőre jellemzőek.
6. Gyűjtsetek talajmintát! Vizsgáljátok meg, milyen alkotórészeket találtatok a mintában!
Hasonlítsátok össze a csoportok által bemutatott talajmintákat!
7. A talajba kerülő szennyező anyagok kimutatása

A kísérlethez szükséged lesz egy pohár vízre, ételfestékre és egy szál fehér virágra, pl. szegfűre. A szegfűt
helyettesítheted pl. egy zellerlevéllel, azon is jól láthatóak lesznek a változások.
• Önts egy pohár vízbe tetszőleges színű ételfestéket (tojásfestéket is használhatsz), és jól keverd össze!
• Készíts a száron friss vágási felületet!
• Állítsd a virágot a pohárba, és hagyd a vízben néhány óráig!
Mit tapasztaltál?
Fogalmazd meg a saját szavaiddal, mi a tanulsága ennek a kísérletnek!

8. Nézzetek utána, hogy mi a feltétele annak, hogy egy terméken szerepelhessen az EU ökológiai logó
vagy az USDA Organic logó! Milyen előnyökkel jár, ha ilyen terméket fogyasztasz?
Keressétek fel a Bio Garancia Kft. honlapját: https://www.bio-garancia.hu/hu/home

9. Írj fogalmazást Sokan kidobják, de a komposztba kerülhetne! címmel a komposztkészítés folyamatáról és jelentőségéről a talaj tápanyag-utánpótlásában!

Konyhai
hulladék

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Föld vagy
segédanyag
hozzáadása

Nedvesítés

Érés,
hőtermelés

Stabilizálódás

Komposzt
kitermelése,
felhasználása

Faforgács
vagy szalma
Vázanyag
Levél
Fanyesedék
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Egymásra
rétegzés

Rendszerezzük ismereteinket!
A vulkánok és
a földrengések

A belső erők a Föld belsejéből ható erők.
Az izzó kőzetolvadék, a magma a magmakamrából tör a felszínre.
A vulkánműködés során a törésvonalak mentén a felszínre kerül az
olvadt kőzetanyag, a láva. A vulkánkitörés többszöri megismétlődése során alakulnak ki a rétegvulkánok.
A láva megszilárdulásával andezit és bazalt, a vulkáni törmelékekből és hamuból laza szerkezetű vulkáni tufa képződik.
Hazánkban több kialudt vulkán is található.
A földrengés iszonyatos pusztításokkal járó jelenség. A nagy mélységben uralkodó óriási belső erők hatására a merev kőzetrétegek
elpattannak, és hatalmas energiával lökik meg a szomszédos rétegeket. Ez a váratlan lökés terjed minden irányban.

Hogyan keletkeztek a hegységek?

A hegységek vulkánműködés során, valamint gyűrődéssel és vetődéssel keletkeztek.
A Föld mélyén képlékennyé váló kőzetek az őket érő oldalirányú
nyomás hatására gyűrődtek meg, létrehozva ezzel a lánchegységeket. A lánchegységeket párhuzamos vonulatok és hosszanti völgyek
jellemzik.
A röghegységek vetődéssel alakultak ki, aminek következtében tágas
medencék, lesüllyedt árkok, lépcsős vidékek váltakoznak. Felszínüket széles völgyek tagolják.

A külső erők
felszínformáló
munkája

A külső erők romboló és építő munkát végeznek. A hegységek kőzetanyagát, valamint a kiemelkedő területek felszínét lepusztítják.
Anyagukat elszállítják, és az alacsonyabb területeken, valamint a
tengerek, tavak medencéjében felhalmozzák.
A nagy napi hőingás felaprózza a kőzeteket.
Ha a kőzetek repedéseibe beszivárgó víz megfagy, fagyaprózódásról
beszélünk.
A hegyvidékeken a meredek lejtők vízfolyásai hosszú idő alatt hatalmas V alakú völgyeket vájnak ki maguknak. Az alföldi sík területeken a folyók először zátonyt, majd szigetet építenek.
A csapadékvíz oldó hatására a mészkőhegységekben bekövetkező
változásokat karsztosodásnak, az általa létrehozott érdekes formákat pedig karsztformáknak nevezzük. Karsztformák: víznyelő,
dolina, barlang, cseppkő.
A hegyvidékek magasabb területein a legfontosabb felszínformáló
erő a jég. A jég kicsipkézi a hegygerinceket, és U alakú völgyekkel
teszi változatosabbá a tájat. A gleccser lassan mozgó jégtömeg.

A kőzetek és
a felszín formakincse

Kialakulás szerint magmás, üledékes és átalakult kőzeteket különböztetünk meg.
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A lánchegységek
és a röghegységek formakincse

A hegységek szerkezetét a belső erők alakítják ki. A felszíni formakincs kialakításában jelentős szerepük van a külső erőknek. Munkájukat elsősorban a hegység magassága és kőzetanyaga határozza
meg.
A lánchegységeket hegyes, sziklás csúcsok, éles, csipkézett gerincek
és meredek, szakadékos lejtőjű hegyoldalak jellemzik.
A röghegységekben legömbölyített hegytetők, széles hegyhátak,
lankás hegyoldalak a jellemzők.

Hogyan
alakultak ki
alföldjeink?

Ha a megsüllyedt területeket a folyók feltöltik, az ott lerakott vastag
üledékrétegből hosszú évmilliók alatt alföldek alakulnak ki. Felszínük mai képe elsősorban a folyók és a szél munkájának köszönhető.

Legértékesebb
természeti erőforrásunk: talaj

A talaj a földfelszín legfelső, laza, termékeny takarója. Elaprózódott,
elmállott kőzettörmelékből, az élő szervezetek maradványaiból,
parányi élő szervezetek milliárdjaiból és a talajnedvességből áll.
Fontos, hogy mennyi levegő van a talajszemcsék között.
A talajban felhalmozódó növényi és állati maradványokból származó szerves anyagokat televénynek vagy humusznak nevezzük. Minél
több humuszt tartalmaz a talaj, annál termékenyebb.
A talaj pusztulását eróziónak nevezzük.

Időszámítás a
Föld és az emberiség történetében

A történelmi korok évtizedeket, évszázadokat, legfeljebb évezredeket ölelnek fel, ezzel szemben a földtörténeti korok évmilliókat,
sőt több száz millió évet. A földtörténet a Föld kialakulásával, az
ősidővel kezdődik, melyet az óidő, a középidő, majd az újidő követ.

A gleccser útjának a vége. Jól látható a magával hozott kőzettörmelék
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AZ ŐSHONOS FÜVES
TERÜLETEK ÉS A MEZŐK
ÉLETKÖZÖSSÉGE

Hazai tájakon
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Az őshonos füves puszták kialakulása, növényei
A mérsékelt éghajlati övezetben ott alakultak ki őshonos füves puszták, ahol az éves csapadék mennyisége 500 mm-nél kevesebb. Ezeken a területeken nagy az évi hőingás, és nyáron
gyakoriak az aszályos hónapok. Hazánkban őshonos füves puszták csak az Alföld egyes
részein, valamint az Északi- és a Dunántúli-középhegység déli oldalán, a hegyek lábánál
találhatók. A mezőgazdaság térnyerésével e területek nagy részét felszántották. Füves pusztáink mára csak kis területen maradtak fenn, és védelem alatt állnak.
Figyeld meg a képeken az őshonos füves pusztáinkat!

Az őshonos árvalányhaj hazánkban védett növény

Szikes puszta

A mezőgazdasági területek helyén korábban erdők vagy őshonos füves területek voltak.
Az erdőket kivágták, az őshonos füves területeket felszántották, helyükön szántóföldeket, kaszálóréteket, legelőket alakítottak ki, ezért ezeket a területeket másodlagos rétnek is nevezik.
A rétek füvét évente többször kaszálják, megszárítják – ez a széna, amely állati takarmány. A legelők füvét az állatokkal (szarvasmarha, juh) frissen etetik fel.
A rétek füvei elviselik az állatok taposását, a rendszeres legelést vagy a kaszálást. Bár a füvek föld feletti
része megcsonkul, a csonkból új levél képződik. A füvek így folyamatosan megújítják önmagukat. Elviselik a szárazságot is, mivel sűrű gyökérzetükkel a talaj legkisebb nedvességét is képesek felvenni.

A füves területek nevüket az uralkodó növényzetükről, a fűfélékről kapták. Közös jellemzőjük, hogy gyökérzetük mellékgyökérzet, amely sűrűn behálózza a talajt. Száruk nem
ágazik el, belül üreges. Leveleik hosszúak, alsó részükkel körülölelik a szárat, vagyis szárölelő levelek. Erezetük párhuzamosan fut, más néven mellékeresek. A virágaik különböző
virágzatot alkotnak (buga, fürt, kalász), nem feltűnő színűek, a szél porozza be őket.
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A száraz rétek gyakori fűféléje a siskanád és az angolperje.
Figyeld meg a rajzokon a fűfélék tulajdonságait!

Siskanád

Angolperje

A mezei zsálya 60-80 cm magas, feltűnő
virágzatú növény. Elviseli a száraz, meleg
nyarat, mivel főgyökérzete mélyen hatol a
talajba. Évelő növény, gyöktörzse tápanyagokat raktároz. Májustól nyár végéig folyamatosan virágzik. Virágait a rovarok porozzák be.
A zsályát gyógynövényként is használják. A leveleiből készített tea vértisztító, kiválóan alkalmas a légző- és az emésztőszervi panaszok enyhítésére.
Mezei zsálya

A mocsárrétek a folyók árterein, a tartósan vízzel borított területeken alakultak ki.
A fűféléken (kékperje, ecsetpázsit, csenkesz) és sásfajokon kívül virágtalan növények is
élnek itt.
A mocsári zsurló ősei 200-300 millió évvel ezelőtt uralkodó növények voltak a Földön. 20-30 méter magasra nőttek. Földbe süllyedt maradványaikból alakultak ki a kőszéntelepek.
A mocsári zsurló 50 cm magasra nő. Spórákkal szaporodik. A spóratartó tokok a főhajtás csúcsi részén fejlődnek. A kihulló spórákból a nedves talajon először előtelep fejlődik
ki, majd azon kialakul az új növény.
Az őshonos füves területek és a mezők életközössége
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A zsurló levelei aprók, pikkelyszerűen a
hajtásokhoz simulnak. A talajban lévő szerve a gyöktörzs, amelyből a gyökérszálak
erednek. Frissen és szárítva is mérgező, a
szénába keveredve az állatok bélgyulladását
okozza.
Nedves rétek gyakori évelő növénye az 1
méter magasra is megnövő réti boglárka.
Talajban lévő szerve a tápanyag-raktározó
gyöktörzs, amely a mellékgyökérzetben folyMocsári zsurló
tatódik. A föld feletti szár elágazik, a nyélen
ülő levelek a főérig bemetszettek. Az ilyen levelet szeldelt levélnek nevezzük. A virág csészelevelei és sziromlevelei egyformán élénksárga színűek, a rovarok porozzák be.
A réti boglárka megszárítva jó minőségű szénát ad, frissen azonban mérgező. Mindezt
az állatok ösztönösen tudják, ezért nem legelik. Így alakulnak ki a nedves réteken a nagy,
boglárkákkal borított területek.
Figyeld meg és hasonlítsd össze a tankönyv képei alapján a mezei zsálya és a réti
boglárka virágait!

A réti boglárka virága és termése

Ellenőrizd tudásodat!

A réti boglárka szeldelt levele

1. Hol alakultak ki a mérsékelt éghajlati övezetben a füves puszták?
2. Hazánkban mely földrajzi tájakon találhatók ilyen területek?
3. Magyarázd meg a fogalmat: másodlagos rét!
4. Sorold fel a nedves és a száraz rétek megismert növényeit!
Mi alapján tudod megkülönböztetni őket?
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Ízeltlábúak a füves területeken
Már tanultuk, hogy az állatvilágban a legnépesebb állatcsoportot az ízeltlábúak alkotják.
A füves területeken is nagy számban élnek. Életmódjukkal, testfelépítésükkel kiválóan alkalmazkodnak a különböző élőhelyek környezeti adottságaihoz. A száraz, táplálékban szegény homokpusztáktól a tartósan vízzel borított mocsárrétekig mindenütt megélnek.
Alkalmazkodóképességük ellenére a természetes vagy ahhoz közeli élőhelyeken azonban nem szaporodnak túl. Egyedszámukat a velük táplálkozó állatok (énekes- és ragadozó
madarak, sünök, vakondok, hörcsögök) szabályozzák. Tömeges elszaporodásuk csak ott lehetséges, ahol az emberi beavatkozások miatt lecsökkent (vagy kipusztult) a természetes
ellenségeik száma.
A füves területek legismertebb ízelt lábú rovarjai a sáskák,
a szöcskék és a tücskök, összefoglaló néven: az egyenesszárnyúak. Közös tulajdonságuk a három pár ízelt láb és a három
testrész (fej, tor és potroh).
Jellegzetességük, hogy a harmadik pár ízelt láb ugrólábbá
módosult. Rágó szájszervükkel a sáskák és a tücskök nagy
mennyiségű növényt fogyasztanak.
Fejük két oldalán az összetett szemek helyezkednek el. Ízlelő- és tapogatószervük a csáp, amelynek hossza alapján a sáskákat és szöcskéket megkülönböztethetjük. A sáskák csápjának
hossza nem éri el a testhosszúságuk felét, a szöcskék csápja
mindig hosszabb, mint a testük hosszának fele.

A sáska rágó szájszerve

A tori részükről ered a két
pár szárny, melynek felépítése és működése különbözik a
korábban tanult cserebogár
és szarvasbogár szárnyától.
A felül elhelyezkedő első pár
szárny keményebb, tapintása
bőrszerű. Ez alatt található a
hártyás szárny, amely nyugalmi helyzetben legyezőszerűen
összehajtott.
Keleti vándorsáska

Figyeld meg a képen a sáska szárnyainak jellegzetességeit! Miben különbözik a cserebogár és az 5. évfolyamon tanult házi légy szárnyaitól?

Az őshonos füves területek és a mezők életközössége
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Szaporodási időszakuk a nyár vége. Ekkor a nőstény a tojócső segítségével a talajba rakja
a petéket. A peték áttelelnek, és csak a következő év tavaszán kelnek ki belőle a lárvák. A kis
lárvák testfelépítésükben hasonlítanak a kifejlett állatra, de szárnyuk még fejletlen. Ugyanott élnek, és ugyanúgy táplálkoznak, mint a kifejlett rovarok. Növekedésük során többször
vedlenek. Testhosszúságuk minden vedlés után az előző testhosszúság negyedrészével növekszik. A szárnyak az utolsó vedlés után fejlődnek ki. Bábállapot nincs, az ilyen fejlődést
kifejlésnek nevezzük.

lárvák

kifejlett rovar

pete
A kifejlés folyamata

• Hasonlítsd össze a tankönyv képei alapján a sáskák, a szöcskék és a tücskök testfelépítését!
• Figyeld meg a kifejlés folyamatát! Hasonlítsd össze a fejlődésüket a szarvasbogár
fejlődésével!
A rovarok kültakarója nemcsak a környezeti hatásoktól véd, hanem rejtőszín is egyben.
Ezért tapasztalhatjuk azt, hogy bár jelenlétükről hangos ciripelésük árulkodik, mégsem kerülnek a szemünk elé.

A szöcske
hallószerve
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A sáskák hangadáskor a kitines combjukat az érdes szárnyukhoz
dörzsölik. A szöcskék, tücskök a szárnyfedőik összedörzsölésével keltik a hangot. A hangokat hallószervükkel fogják fel. Ez egy vékony
hártya, amelyet a hanghullámok megrezegtetnek. A szöcskéknél és
tücsköknél a hallószerv az első pár lábban, a sáskáknál a potrohban
helyezkedik el.
A hangadásnak a szaporodási időszakban van jelentősége. Segíti,
hogy a magas fűben a hímek és a nőstények egymásra találjanak. Ez a
magyarázata annak, hogy a párzási időszakon kívül – a nyár végétől –
már ritkábban halljuk ciripelésüket.
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Olasz sáska

Zöld lombszöcske

Az egyik legismertebb sáskafaj az olasz sáska. 4 cm hosszú, teste oldalról lapított. A zöld
lombszöcske színével teljesen beleolvad a leshelyéül szolgáló levelekbe. Csápjai hosszúak,
a szárnyak túlnyúlnak a potrohon. A 3-4 cm hosszú lombszöcske főleg apró rovarokkal
táplálkozik.
A mezei tücsök 2-3 cm hosszú, testrészei fekete színűek, a szárnyai barnák. A talajba készített járatokban él,
azok bejáratánál ciripel. A ciripelés egyben jelzés is fajtársainak, hogy a terület foglalt.
Mezei tücsök

A rétek színpompás ízeltlábú állatai a lepkék. Közülük is kitűnik az élénksárga-fekete
színű, kb. 10 cm nagyságú fecskefarkú lepke.
Az állatvilágban gyakori, hogy a szín nemcsak
a rejtőzködést segíti, hanem az ellenség megtévesztésére és elriasztására is szolgál. Ilyen a
fecskefarkú lepke kiterjesztett szárnyain előtűnő két narancsszínű riasztó szemfolt.
A korábban tanult almamolyhoz, káposztalepkéhez hasonlóan, mint minden lepke,
teljes átalakulással fejlődik.

Fecskefarkú lepke

Ellenőrizd tudásodat!

1. Melyek a sáskák, szöcskék, tücskök közös tulajdonságai?
2. Hasonlítsd össze az eddig megismert ízeltlábúak szaporodását!
3. Hogyan fejlődik a fecskefarkú lepke? Mivel táplálkoznak a lárvák és a kifejlett lepkék?
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A fürge gyík és a vakond
A fürge gyík és a vakond főleg rovarokkal táplálkozik. A táplálékért nincs közöttük versengés, mivel a gyíkok a füves terület növényei közt megbújva, míg a vakond a talajban
készített járataiban zsákmányol.

A fürge gyík hímje és nősténye

A fürge gyík a farkával együtt 20-25 cm
hosszú. Testét a vízisiklóhoz hasonlóan száraz szarupikkelyek borítják. A pikkelyek
összeolvadásából a fejen és a hasi oldalon
szarupajzsok képződtek. A szorosan elhelyezkedő pikkelyek, pajzsok védik az állatot a környezeti hatásoktól, és meggátolják
a testük kiszáradását. A kültakaró színe egyben segíti a rejtőzködést is. A gyíkokra jellemző, hogy növekedésük során többször
vedlenek. Kövekhez, faágakhoz dörgölőzve,
darabokban válik le róluk a régi kültakaró
felső rétege.
Figyeld meg a gyík gerincoszlopát,
mozgását!

A fürge gyík csontváza

Tojásból kibúvó gyík
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A fürge gyík gyors mozgásáról kapta a
nevét. Lábai gyengék, mozgás közben nem
bírják a testet felemelni. Gyorsaságát a hajlékony gerincoszlopa és a hozzá kapcsolódó
izomzat biztosítja. E szervezeti sajátossággal
teste gyors, kígyózó mozgással halad előre.
A fürge gyík változó testhőmérsékletű,
ezért gyakran sütkérezik a napon. Ilyenkor
melegíti fel testét, ami az életfolyamatainak
felgyorsulásához szükséges. Hűvös, esős időben rejtekhelyén marad. Napsütéses időben
szinte egész nap rovarokra, pókokra vadászik. A táplálék megszerzésében rejtőszíne,
gyors mozgása és kiváló látása segíti.
Természetes ellenségei közé tartozik a
rézsikló, a gólya, a varjú és a nyest.
A homokos talajba rakja 5-10 lágy héjú
tojását, melyeket a nap melege költ ki.
Fagymentes helyen téli álmot alszik.

Az őshonos füves területek és a mezők életközössége

A vakond 10-15 cm hosszú, hengeres testű, bársonyosan
fénylő, fekete szőrzetű állat. Fülkagylója nincs, a hallójáratot
egy kis bőrredő fedi. Egész életét a talajban, a saját maga készítette járatrendszerben tölti. Igen magányos állat, még a fajtársait sem tűri meg a közelében.
Mellső lábai rövidek, tenyérrel kifelé és hátrafelé fordultak.
Ujjai hegyes karomban végződnek, és bőrhártya van közöttük. Az ilyen felépítésű végtagot ásólábnak nevezzük.
A kiásott talajt időnként a felszínre tolja, ez a vakondtúrás.
A feltúrt, laza földön keresztül áramlik be a levegő a járataiba.
A járatait helyenként kiszélesíti, ezek egyike a pihenőhelye,
más kamrákban élelmet raktároz. Apró szemével igen gyengén lát, csak a sötétséget és a fényt érzékeli vele. A táplálék
megszerzésében megnyúlt orra segíti, amely szagló- és tapintószerv is egyben.
Rendkívül falánk állat, naponta saját testtömegével megegyező eleséget képes elfogyasztani. Elsősorban a járataiba
kerülő rovarokkal, rovarlárvákkal, gyűrűsférgekkel táplálkozik, de megeszi az útjába kerülő egereket, pockokat is. Ha
bőségesen van táplálék, készleteket gyűjt. Megfigyeltek olyan
vakondjáratot, amelynek egyik kamrájában több tucat földigiliszta volt elraktározva a szűkösebb időkre.
A vakonddal a baglyok, nyestek, gólyák táplálkoznak, melyek kifigyelik a friss túrását, és lecsapnak rá. A menyét a járataiban üldözve fogja el.
A vakond fogazata a sünéhez hasonlóan rovarevő fogazat. Valamennyi fogtípusa (metsző-, szem- és zápfog) hegyes.
A sünnel ellentétben nem alszik téli álmot. A téli hónapokban járatait mélyebbre ássa, és ilyenkor is rendszeresen táplálkozik. Jelenlétéről a hóval fedett területeken megfigyelhető
friss vakondtúrások árulkodnak. Járatainak kiszélesített, puha
növényzettel kibélelt üregében hozza világra 4-5, babszem
nagyságú kicsinyét, melyek egy hónapos korukig szopnak.

Vakond

A vakond koponyája és ásólába

A vakond föld alatti járatai

Ellenőrizd tudásodat!

1. Mely tulajdonságaiban hasonlít a fürge gyík a vízisiklóhoz?
2. Mi a jellemző a fürge gyík mozgására, táplálkozására, szaporodására?
3. Hol él a vakond?
4. Hogyan alkalmazkodott a vakond testfelépítése a táplálék
megszerzéséhez?
5. Hasonlítsd össze a vakond és a sün életmódját!
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A mezei nyúl és a füves területek rágcsáló kisemlősei
A mezei nyúl az állatfajok többségével szemben nem ragaszkodik egy-egy élőhelyhez. A réteken, szántóföldeken, gyümölcsösökben éppen úgy megtalálja életfeltételeit, mint az erdőben. Ez előnyös tulajdonság számára, mivel a táplálékszegény időszakban újabb élőhelyet
keres magának. A szántóföldi növények közül a lucernát, a káposzta- és a répaféléket kedveli.
Hátsó pár lába, az úgynevezett ugróláb hosszabb
és erősebb a mellső lábainál. Veszély esetén nagy
ugrásokkal, gyors iramban menekül. Éjjel jár
tápláléka után, nappal a vackán pihen. Fűfélékkel, a téli időszakban az erdő fáinak, cserjéinek
rügyeivel és a vékony ágak kérgével táplálkozik.
A szántóföldi növények közül a lucernát, a káposztát, a répaféléket kedveli.
A mezei nyúl testtömege 3-6 kg, hossza 6070 cm. Kültakarója rejtőszín is egyben. Mozdulatlan állapotban szinte észrevehetetlenül beleolvad a környezetébe.

Metszőfogai hosszúak, hajlítottak, végük
éles. A metszőfogaknak nincsenek gyökerei,
folyamatosan nőnek, keményebb növényi
anyagok rágásával koptatja őket. Felső metszőfogai mögött még egy pár kisebb metszőfoga is van. Szemfogai nincsenek, zápfogainak felülete redős. A mezei nyúl életmódja
rágcsáló.

Mezei nyúl

Az üregi nyúl az Alföldön él, a homokos talajba járatokat készít. A nappalt itt tölti, és csak
éjjel jön elő táplálkozni. Testtömege és testhossza feleakkora, mint a mezei nyúlé.
Nagyobb családokban él, egy-egy hímhez
több nőstény is tartozik.
A különböző házinyúlfajtákat az üregi nyúlból
nemesítették ki.

Hosszú vakbelében lebontó baktériumok
élnek. Ezek segítik megemészteni a növényi
rostokat, amelyeket nehezen emészthető öszszetett anyagok (cellulóz) alkotnak. A kisnyulak belében a megszületésükkor még nincsenek ilyen baktériumok. Ezért első táplálékként
az anyjuk emésztőbaktériumokat tartalmazó
híg ürülékét fogyasztják el.

Üregi nyúl
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A mezei nyúl természetes ellensége a róka, a héja és a ragadozó madarak. Érzékszervei
közül a hallása kiváló, a legkisebb neszre is felriad pihenőhelyéről.
Évente háromszor fiadzik, egy-egy alkalommal a földbe kapart mélyedésbe 2-4 kölyköt hoz a világra. A kisnyulak igen fejletten születnek, szőrzetük dús, a szemük nyitva van.
Anyjuk csak egy hétig szoptatja őket, ezután már önállóan táplálkoznak. Szaporaságuk ellenére ma már egyre kevesebb mezei nyúllal találkozunk. Ennek legfőbb oka a természetes
élőhelyük csökkenése.
A mezőgazdaságban használt vegyszerek, továbbá egyes járványos betegségek is ritkítják
állományukat.
A füves területeken mindenütt gyakori
a 10 cm nagyságú mezei pocok. Testfelépítése a házi egéréhez hasonló, de annál
kisebb, lekerekített a füle, és rövidebb a
farka. Enyhe telű években tömegesen elszaporodik. Élőhelyén a talaj felszínéhez
közel járatokat épít. Télen is táplálkozik,
járatait a hó alatt készíti el.

Figyeld meg a tankönyv rajzán a
mezei pocok és a mezei nyúl koponyáját, valamint a fogazat jellegzetességeit!

A mezei pocok főleg növényekkel táplálkozik

A mezei pocok és a mezei nyúl koponyája és fogazata

A mezei pocok növényevő, rágcsálófogazatú, metszőfogai folyamatosan
nőnek. Főleg fűfélék magjaival, a frissen
kikelt vetéssel, lucernafélékkel, érő gabonával, cukorrépával és burgonyával táplálkozik.
Vörös vércse pockot zsákmányol
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A mezei pocok rendkívül szapora állat.
Évente hatszor is kölykezik, egy-egy alkalommal 4-8 csupasz kölyköt hoz a világra.
Egy nősténynek évente 50 utóda is lehet. Az,
hogy nem lepik el az élőhelyeket, a természetes ellenségeiknek, a ragadozó állatoknak köszönhető. Ezek az egerészölyv, az erdei fülesbagoly, a vörös vércse, a róka, a sün,
a vakond, a menyét és a hörcsög.
Figyeld meg a képen a menyét testfelépítését!

A menyét 20 cm nagyságú, egerekkel, pockokkal
táplálkozik, melyeket járataikban is üldöz

A közönséges hörcsög 25-30 cm hoszszú. Többnyire a gabonaföldek környezetében telepszik meg. Talajban készített járatai
helyenként 2 m mélyen futnak, többfelé elágaznak, kamrákká szélesednek.
Külön kamrában raktározza az eleséget,
és más kamrát bélel ki alvóhelynek.
Rágcsáló, a gabonaféléken kívül gilisztákkal, rovarokkal, mezei pockokkal is táplálkozik.
A gabonaszemeket a pofazacskójában
gyűjti össze. Ősszel akár 15 kg magot is elraktároz. Megszakított téli álmot alszik, ha
felébred, készleteiből táplálkozik. Puhán kibélelt pihenőkamrájában 6-10 utódot hoz a
világra.
A közönséges hörcsög

Természetes ellenségei a róka, a görény és a ragadozó madarak.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Ismertesd a mezei nyúl testfelépítését, életmódját és szaporodását!
2. Mi a jellemző a tanult állatok fogazatára?
3. A mezei nyúl, a mezei pocok és a hörcsög szapora állat. Mi korlátozza a túlszaporodásukat?
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A fácán és a füves területek ragadozó madarai

A fácán tojójának testhossza 50-60 cm,
a kakasé 70-90 cm. Testtömegük 1 kg körüli

Hazánkban a fácánok szinte
mindenütt elterjedtek (mezőgazdasági területeken, réteken,
erdei tisztások környékén),
de nem őshonos madaraink.
A középkorban vadászati célból
telepítették őket Európába. Napjainkban is mesterséges körülmények között tenyésztik, majd
szabadon engedik a fácánokat.
Őshazájuk a Kaukázus hegység
környéke. Kedvelik a ligetes, fás,
cserjékben gazdag élőhelyeket és
a vízparti, nádasokkal borított
területeket.

Figyeld meg a rajzokon a két nem közötti különbségeket!
A hím állat (kakas) tollazata díszes, farktollai hosszúak, a nőstény (tyúk) színe nem feltűnő, vörösesbarna. Testfelépítése a házi tyúkéhoz hasonló. Kapirgálólába és a magvak,
rovarok felcsipegetésére alkalmas csőre van.
A fácán feje és kapirgálólába

Magvakkal, rovarokkal táplálkozik. Nappal jár tápláléka után. Az éjszakát biztonságosabb helyen, a fákon tölti.
Fészkét a talajra, sűrű növényzet közé építi. 10-18
tojást is rak, melyekből közel egy hónap alatt kelnek
ki a fészekhagyó fácáncsibék. Sok természetes ellenségük miatt a felnőttkort még a csibék fele sem éri el.
A füves területek csúcsragadozó madara az egerészölyv. Vele már más állat nem táplálkozik, vagyis a
táplálkozási lánc csúcsán áll. Gyakran megfigyelhetjük útszéli fákon, villanyoszlopokon ülve, ahol áldozata mozgását figyeli.

Az egerészölyv 50 cm nagyságú
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Testfelépítése az erdő életközösségében
megismert héjáéhoz hasonló. Horgas, hegyes csőre és erős fogólába van, amellyel a
zsákmányát ragadja meg. A zsákmány megszerzését éles látása segít. Nappali ragadozó,
főleg egereket, pockokat és énekesmadarakat zsákmányol. Megeszi a frissen elpusztult
állatokat is.
Az egerészölyv kiterpesztett szárnyaival vitorlázórepülésre képes. Ilyenkor a
felszálló légáramlatok tartják a magasban.
Jellegzetes mozgása a szitálórepülés is. Ekkor nagy magasságban, gyors előre-hátra
irányuló szárnycsapásokkal szinte egy helyben áll. Szitálás közben folyamatosan figyeli
a talaj felszínén, a járataiból előmerészkedő
egereket, pockokat, hörcsögöket. Zuhanórepülésben csap le áldozatára.
Közel 1 méter átmérőjű fészkét az erdőszéli fákra vagy az erdősávok magas fáira
építi. A fészket több éven keresztül használja. 2-5 tojást rak, melyeket a hímmel felváltva költenek ki. A fészeklakó utódoknak
mindkét szülő hordja az eleséget.
Állandó madarunk.

Az egerészölyv tépőcsőre és fogólába

Az egerészölyv szárnyfesztávolsága 120 cm

Az egerészölyv szitálórepülésre is képes

A vörös vércse galamb nagyságú (30 cmes) ragadozó madár. Nevét tollazata színéről
kapta.
Fészkét az erdőszélek fáira vagy a füves
területeken szigetszerűen elhelyezkedő fákra építi. Gyakori, hogy a vetési varjú elhagyott fészkét foglalja el, amelybe 5-6 tojást
rak. Megtelepszik a lakott területeken is,
fészkét a magas épületekre, templomtornyokra építi.

A vörös vércse hímje
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A vörös vércse tépőcsőre és lába

A vörös vércse kiválóan repül. Áldozatát
többnyire szitálórepülés közben figyeli ki, és
nagy sebességgel csap le rá. Főleg egerekkel,
pockokkal, gyíkokkal, békákkal és rovarokkal táplálkozik.
Télre Afrikába vagy Dél-Európába vonul. A hazánkban télen is megfigyelhető vércsék a tőlünk északabbról érkező madarak.
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Ragadozó madaraink jellegzetes röpképei
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A füves területek élőlényei között
is táplálkozási kapcsolatok alakulnak ki. Ha mennyiségileg ábrázoljuk
a táplálkozási kapcsolatokban részt
vevő élőlényeket, akkor táplálkozási piramist kapunk. A piramis alján
vannak a legnagyobb egyedszámú és
tömegű termelő szervezetek. A piramis csúcsa felé haladva az élőlények
egyedszáma csökken.

Táplálkozási piramis a füves területeken

• Készíts táplálkozási láncokat a füves területek élőlényeiből!
• Figyeld meg a rajzon a táplálkozási piramis felépítését!

Ellenőrizd tudásodat!

1. Indokold meg, miért fontosak a ragadozó állatok az életközösségekben!
2. Milyen összefüggés van a ragadozó madarak testfelépítése és zsákmányszerzése között?
3. Fogalmazd meg a vitorlázó-, a szitáló- és a zuhanórepülés lényegét!
4. Ismertesd, mivel táplálkozik az egerészölyv és a vörös vércse!
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Termesztett növényeink: a búza és a kukorica
Hazánkban a legfőbb kenyérgabona-növény a búza. Átlagosan évente
1 millió hektárnyi területen termesztik. (Egy hektár 100 × 100 méteres,
vagyis körülbelül egy futballpályányi
terület.) Átlagos terméshozama hektáronként 5 tonna.

Búza
kalászvirágzat

termő

A búza szervezeti felépítése a réteknél megismert fűfélékhez hasonló.
A bojtos mellékgyökérzete sűrűn
behálózza a talajt. Szára belül üreges,
melyet a szárcsomók, más néven az
úgynevezett bütykök merevítenek,
és függőlegesen tartják a növényt. Az
ilyen típusú szárat szalmaszárnak
nevezzük.
Hosszú szárölelő levelei nyél nélkül kapcsolódnak a szárhoz. A levéllemezen nem látható főér, az erek
egymás mellett párhuzamosan
tollas bibe
futnak.

A hazánkban termesztett
búzafajták többségét ősztoklász
szel vetik el. Májusban fejlődik ki a kalászvirágzat.
porzó
A virágzatot alkotó virágok csupasz virágok, csak
pelyva
ivarlevelekből (porzókból és
termőből) állnak. A porzót és
A kalászka felépítése
a termőt a toklász védi. 2-4 csupasz virág alkotja a kalászkát, melyet
a pelyva véd. A kalászkák egy közös
virágzati tengelyen ülnek, így együttesen a kalászvirágzatot alkotják.
Tanulmányozd a kalászvirágzat
részeit! Milyen részekből áll?
A búza szervezeti felépítése
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Figyeld meg a rajzon a búza fejlődését! Melyik hónapban milyen szerve jelenik meg?
maghéj

sziklevél
A búza fejlődése
bugavirágzat

bibe

torzsavirágzat

külső
termésfal

A búza szemtermésének részei

Figyeld meg a rajzon a szemtermés részeit is!
Miben különbözik a korábban megismert termésektől?
A virágokat a szél porozza be. A megporzás után kialakul a szemtermés, amelyben a termésfal és maghéj
összenőtt.
A búzát nyár elején aratják. A szemtermést a malmokban megőrlik. Ennek első mozzanata, hogy a
termésfalat leválasztják a búzaszemről. Ez a termék a
korpa. A visszamaradott részt megőrlik, és ebből készül a liszt. A teljes kiőrlésű liszt azért barnás színű,
mert a termésfalat és az alatta lévő magot együttesen
őrlik meg. Az így kapott termékből készült élelmiszerek egészségesebbek, mivel sok rostanyagot és vitamint
tartalmaznak.
A kukorica szemtermése magas tápértékű, az állatok fontos takarmánynövénye. A silókukoricát zölden
aratják le, és felaprítva etetik fel a szarvasmarhákkal.
A silózás során az összeaprított kukoricát megerjesztik, és a téli időszakban használják fel. A kukoricát
évente átlagosan 1 millió 200 ezer hektár szántóföldön
termesztik. 1 hektárról átlagosan 7 tonna szemtermést
takarítanak be.

A kukorica gyökérzete és termése
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A kukorica mellékgyökérzete sűrűn elágazik, és mélyre hatol a talajban. A legalsó szárcsomóból koronagyökerek fejlődnek, amelyek oldalirányban támasztják a növényt.
Levelei a búzához hasonlóan szárölelő levelek, erei párhuzamosan futnak. Szára fajtától
függően különböző magasra nő. A korai érésűek 1-1,5 méter magasak, a silózásra termesztettek elérik a 3 métert is.
porzós virágok

szemtermés

A szár csúcsán fejlődik ki a porzós virágzat. Az egyes virágok bugavirágzatba tömörülnek. A termős virágok a szár középső
részén helyezkednek el, és torzsavirágzatot
alkotnak. A virágzatot kívülről a buroklevelek védik. A virágzatból hosszan kinyúlnak
a bibeszálak („kukoricahaj”), amelyek végén megtapadnak a porzós virágzatból kihulló virágporszemek. A virágporszemeket
a szél szállítja a termős virágokra.
Az olyan virágot, amelyben csak egyféle
ivarlevelek fejlődnek, egyivarú virágnak
nevezzük. Ha az egyivarú virágok egy növényen helyezkednek el, akkor egylaki a
növény.
Figyeld meg a tankönyv ábráin a kukorica szerveit!

A kukorica szervei

Ellenőrizd tudásodat!

1. Ismertesd a búza szervezeti felépítését és az egyes szervek jellemzőit!
2. A tankönyv rajzának segítségével ismertesd a kalászvirágzat
felépítését!
3. Mi a jellemző a szemtermésre? Miben különbözik a korábban
megismert termésektől?
4. Hasonlítsd össze a búza és a kukorica szerveit!
5. Foglald mondatokba a következő fogalmakat: egyivarú, egylaki,
termős virágzat, porzós virágzat!
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Termesztett növényeink: a napraforgó, a repce és a lucerna
A napraforgó az élelmiszeripar fontos növénye. A termésében lévő mag igen magas olajtartalmú, étolaj és különféle margarinok készülnek belőle. 10 kg napraforgómagból 2,5-5 kg
olaj préselhető ki. Hazánkban évente 5-600 ezer hektár területen termesztik, átlaghozama
2-3 tonna hektáronként.
A napraforgó őshazája Közép-Amerika, Mexikó környéke. Európába dísznövényként
hozták be a 16. században, a 19. századtól lett fontos ipari növény.

A napraforgó fészekvirágzata

A napraforgó csöves és nyelves virágai

A napraforgó melegigényes növény. A szárazságot jól bírja,
mivel főgyökérzete mélyen lehatol a talajba, oldalgyökerei dús
hálózatot alkotnak.
Tavasszal vetik el a magját, bő termésérleléséhez sok tápanyagot és meszes talajt kíván. Szármagassága fajtánként igen változó
(1-3 méter). Nagy, főeres levelei nyéllel kapcsolódnak a szárhoz.
A szár csúcsán a virágzati tengely tányérszerűen kiszélesedik.
Ezeken ülnek a csöves virágok, amelyek együttesen fészekvirágzatot alkotnak. A csöves virágokban helyezkednek el a porzók
és termők. A fészek szélén ülő nagy, sárga virágokat nyelves virágoknak nevezzük. Ezek meddő virágok, vagyis nincs bennük sem
porzó, sem termő.
A virágokat a rovarok porozzák be. A megporzás után a csöves
virágok helyén kifejlődnek a kaszattermések. A szemterméstől
eltérően a kaszatterméseknél a termésfal és a maghéj elválik egymástól.
A napraforgó szervezeti
felépítése

Figyeld meg a tankönyv ábráin a napraforgó szervezeti felépítését és a fészekvirágzat részeit!
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Repceföld

A repce szervezeti felépítése

A repce a káposztafélékhez tartozik. Őshazája India, az Indus folyó völgye. Magas olajtartalmú magjáért termesztik (a magok olajtartalma 30-45%). Többnyire szeptemberben,
évente 200-250 ezer hektár szántóföldet vetnek be repcemaggal. A magok ősszel kikelnek,
és a friss hajtások áttelelnek, tavasszal indulnak fejlődésnek. Főgyökerük 2 méter mélyre is
lehatol a talajba. Száruk elágazik („bokrosodik”), magasságuk fajtától függően 70-120 cm.
Sárga virágaik fürtvirágzatot alkotnak. Az egyes virágok két-két sziromlevele egymással
szemben helyezkedik el. Az ilyen virágot keresztes virágnak nevezzük. A virágok sok nektárt is termelnek. A rovarbeporzás után kialakulnak az 5-10 cm hosszúságú becőtermések,
amelyekben sok apró mag van. A repcét június közepétől aratják le, 1 hektár föld átlaghozama 1,8 tonna mag.
Hasonlítsd össze a rajzok alapján a repce és az elmúlt tanév során megismert fejes
káposzta keresztes virágát és becőtermését!
csészelevél

mag
becőtermés
sziromlevél

A repce becőtermése
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A mezőgazdaságban a kukoricán kívül még számos olyan növényt is termesztenek, amelyeket az állatok takarmányozására használnak fel. Ilyen például a zab, a takarmányrépa és
-burgonya, a silókukorica, a lóhere és a lucerna.
A lucerna a kukorica mellett a másik fontos takarmánynövényünk. Évente többször is lekaszálják. Frissen
lekaszálva vagy szárítva (lucernaszéna, -liszt) etetik fel
az állatokkal. Gyakran más növényekkel együtt silózzák
is. Magas a tápértéke, különösen sok fehérjét tartalmaz,
mely az állatok fejlődéséhez nélkülözhetetlen. Rostanyagai a kérődző állatok számára könnyen emészthetőek.
1 hektár lucernaföld 1-2 tonna zöld lucernát ad. Száraz
területeken is jól termeszthető, mivel főgyökérzete akár
6 méter mélyre is lenyúlik a talajba. Így a mélyebb talajrétegekből is képes vizet felvenni. Lejtős dombvidékeken
is gyakran telepítik, mert megvédi a talajt a víz romboló
munkájától.

pillangós
virág
összetett levél

felcsavarodott
hüvelytermés

Évelő növény. A talajban lévő megvastagodott szára
a tápanyagokat raktározó gyöktörzs. Ez áttelelő szerv is
egyben, melynek rügyeiből minden tavasszal új, föld feletti hajtások fejlődnek. Oldalgyökerein apró kis gömbszerű csomók figyelhetők meg, ezek a gyökérgümők.
A gümőkben a levegő nitrogénjét megkötő baktériumok
élnek. A nitrogén a növények egyik tápanyaga, így a luA lucerna szervezeti felépítése
cernaültetvények egyben hozzájárulnak a talaj termőképességének fokozásához is.
A föld feletti hajtások elágaznak („elbokrosodnak”). A 40-100 cm magasra növő szárhoz
kapcsolódnak az összetett levelek, egy levélnyélen három levél helyezkedik el. A virágok
fürtvirágzatba tömörülnek. Az egyes virágok sziromlevelei pillangóra hasonlító módon
helyezkednek el. A virágok beporzását a rovarok végzik. Hüvelytermése felcsavarodott
házú csigára hasonlít.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Ismertesd, milyen célból termesztjük a napraforgót, a repcét
és a lucernát!
2. Mi a jellemző a három megismert növény gyökérzetére, szárára, leveleire, virágzatára és termésére?
3. Milyen összefüggés van egy növényzet gyökérzete és szárazságtűrése között?
4. Készíts rajzot a napraforgó egyszerű és a lucerna összetett leveléről!
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Megfigyelések, vizsgálatok a füves területeken
A füves területek kialakulása és növényei
• Figyeld meg a lakóhelyed környéki füves területet! Hogyan hasznosítják (kaszálják, legeltetnek)? Hogyan gondozzák?
• Füves területen jelölj ki (spárga és négy leszúrt bot segítségével) egy 1 négyzetméteres területet! Számold
meg, hány növény található benne!
• Takard le bármely füves területen a növényeket egy nagyobb fóliával!
Rövid időn belül a fólia talaj felé eső felszíne nedves lesz a fűfélék által elpárologtatott és a talajból kipárolgó víztől.
• A tanteremben két cserépbe vess fűmagot! Rendszeresen öntözd! A kikelt növényekkel teli cserepeket
tedd napfényes helyre! Az egyik cserép növényeit ollóval rendszeresen nyírd le, a másikat hagyd nőni és
virágozni! Figyeld meg ezután a változásokat!
• Ha van a lakóhelyed környékén nedves rét, figyeld meg természetes élőhelyén a réti boglárkát és a mocsári zsurlót!
A mocsári zsurló nemcsak spórákkal, hanem a gyöktörzsével is szaporodik. A vízszintes irányba kúszó
gyöktörzs behálózza a talajt, egyre nagyobb élőhelyet foglal el magának. A kúszó gyöktörzs rügyeiből új,
föld feletti hajtások fejlődnek.
• Figyeld meg a lakóhelyed környéki füves életközösséget! Ismerj meg eredeti élőhelyén minél több termelő és fogyasztó élőlényt! Határozókönyvek segítségével ismerd meg a leggyakoribb fajok nevét! Milyen
emberi beavatkozásokat tapasztaltál a megfigyelt területen? Következtess a beavatkozások hatásaira!

A fürge gyík és a vakond
• Napos időben domboldalak, sziklás területek, terméskövekkel kirakott támfalak mentén kitartó figyelemmel és mozdulatlan testhelyzetben megfigyelheted a fürge gyík zsákmányszerzését.
• A vakond csak ritkán kerül szemünk elé, de a mezőkön, füves területeken megfigyelheted a vakondtúrásokat. Ha sokat látsz belőle, az azt jelzi, hogy a talajban sok földigiliszta és rovar él.

A mezei nyúl és a füves területek rágcsáló kisemlősei
• A nyulak testfelépítését a házi nyúlon figyelheted meg.
• Ha van a környékeden házinyúltenyésztő, érdeklődj, mivel eteti, hogyan gondozza őket! Milyen gyakran
szaporodnak, hogyan gondozza az anyanyúl a kicsinyeit?
• A learatott gabonaföldeken, füves területeken figyeld meg a pockok és a hörcsögök járatait!
• A hörcsög járata mélyen fut, és meredeken lefelé megy a talajba. Bejáratánál, ha találsz friss földtúrást,
növényi táplálékmaradványokat, akkor biztos lehetsz abban, hogy a járatnak van lakója.

A füves területek ragadozó madarai
• Figyeld meg a füves területeken az egerészölyveket! Milyen élőhelyeket kedvelnek? Hogyan mozognak?
Az ölyvek – különösen a téli időszakban – jól megfigyelhetők az utakat szegélyező fákon. Nem zavarja őket
az autóforgalommal járó zaj sem. Viselkedésük oka, hogy innen jól kifigyelhetik és könnyen zsákmányul
ejthetik az úttesten átszaladó egereket, pockokat. A kisemlősöket az árokparton található egyre több élelemforrás (elszórt ételmaradékok, a teherautókról lepotyogó gabonaszemek stb.) csábítja az árokpartra.
• Az ölyveket, vércséket jellegzetes hangjukról is felismerheted. Repüléskor a röpképük alapján tudod
azonosítani őket. Ebben a tankönyv 149. oldalán található rajz is segít.
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Rendszerezzük ismereteinket!
Az őshonos füves
puszták kialakulása. A füves
területek növényei

A mérsékelt éghajlati övezetben füves puszták ott alakultak ki, ahol
az éves csapadék mennyisége 500 mm-nél kevesebb. Hazánkban
ilyen területek a középhegységeink déli lábánál és az Alföld egyes
részein találhatók.
A másodlagos réteket az ember hozta létre az őshonos növények
kiirtásával.
A fűfélék közös jellemzői: mellékgyökérzet; üreges, el nem ágazó
szár; szárölelő levelek, melyek erezete mellékeres. A száraz rétek
jellegzetes növényei: az angolperje, a siskanád és a mezei zsálya.
Nedves réteken él a réti boglárka és mocsári zsurló.

Ízeltlábúak a füves területeken

A füves területeken a leggyakoribb ízeltlábúak a sáskák, szöcskék
és a tücskök. Túlszaporodásukat a természetes ellenségeik gátolják
meg. Három pár ízelt lábuk és három testrészük van. A 3. pár lábuk
erős ugróláb. Rágó szájszervük, két pár szárnyuk és összetett szemük van. Petékkel szaporodnak, fejlődésüket kifejlésnek nevezzük.

A fürge gyík és a
vakond

A gyík testét száraz szarupikkelyek és szarupajzsok borítják.
Növekedése során többször vedlik. Testhőmérséklete változó, a
külső környezet hőmérsékletétől függ. Lábai gyengék, de hajlékony
gerincoszlopa és erős izomzata segítségével gyorsan mozog. Tojásokkal szaporodik, melyeket a nap melege költ ki.
A vakond testfelépítése és táplálkozása a föld alatti életmódhoz
alkalmazkodott. Rovarevő fogazata van, mellső lába ásólábbá módosult. Téli álmot nem alszik.

A mezei nyúl és
a füves területek
rágcsáló kisemlősei

A mezei nyúl szemfogai hosszúak és élesek, a fogaknak nincs
gyökerük, folyamatosan nőnek. Zápfogainak felülete redős, amiből
növényevő életmódjára következtethetünk.
Hátsó lába erős, izmos ugróláb. Évente háromszor is fiadzik, egyegy alkalommal 2-4 utódot hoz a világra.
A mezei pocok és a hörcsög rágcsálófogazatú, főleg magvakkal
táplálkoznak. Éjjel járnak táplálékuk után, a nappalt föld alatti
járataikban töltik.
A pockok különösen szaporák. Túlszaporodásukat természetes
ellenségeik (róka, menyét, bagoly, ölyv) akadályozzák meg.
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A fácán és a füves
területek ragadozó madarai

A fácán hazánkban nem őshonos, vadászati céllal telepítették meg.
Kapirgálólába van, növényekkel, rovarokkal táplálkozik. A talajra
fészkel.
Az egerészölyv a füves területek csúcsragadozója, fontos szerepe
van az életközösségben a termelő és a fogyasztó élőlények közötti
egyensúly fenntartásában. Horgas tépőcsőre és fogólába van, mely
hegyes karmokban végződik. Állandó madarunk.
A vörös vércse galamb nagyságú ragadozó. Többnyire a varjak elhagyott fészkében költ.
A telet Afrikában vagy Európa déli részén tölti.
Táplálkozási piramist úgy kapunk, ha egyedszámuk és testtömegük
alapján vizsgálunk egy életközösséget. A termelő szervezetek vannak a piramis alján, a piramis csúcsán a csúcsragadozó áll.

Termesztett növényeink: a búza
és a kukorica

A búza a legfontosabb kenyérgabona-növényünk. Több fajtáját
termesztik. Főbb jellemzői: mellékgyökérzet, üreges, bütykös szár,
szárölelő levél, kalászvirágzat, amely 2-4 virágból álló kalászkákból
tevődik össze. A virágokat a szél porozza be.
A kukorica fontos takarmánynövény. Zölden learatva silótakarmányt készítenek belőle. Éretten a szemtermése fontos tápláléka a
tenyésztett állatoknak. Porzós virágai a szár csúcsán bugavirágzatot
alkotnak, a termős virágok torzsavirágzatba tömörülnek. Szélbeporzású, egylaki növény.

Termesztett
növényeink:
a napraforgó,
a repce és a
lucerna

A napraforgót a kaszattermésben lévő mag magas olajtartalmáért
termesztjük. Magvetéssel szaporítják. Főgyökérzete van, a levelek
nyéllel kapcsolódnak a szárhoz, főeresek. A szár csúcsán helyezkedik el a fészekvirágzat, amely kívül sárga színű, meddő nyelves
virágokból és belül csöves virágokból áll. Rovarok porozzák be.
A repce értékes növény, mivel az élelmiszeriparban a magjából
olajat állítanak elő. Sárga színű keresztes virágai fürtvirágzatot
alkotnak. Az éretten száraz becőtermésében helyezkednek el a
magvak.
A lucerna takarmánynövény. Frissen lekaszálva vagy megszárítva a
háziállatok fehérjékben gazdag takarmánya. Száraz területeken is
megél. Évelő, a talajban lévő gyöktörzse telel át.

Az őshonos füves területek és a mezők életközössége
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A víz jelentősége. A vizek parányi élőlényei
A Föld felszínének 3/4 részét víz borítja. A hatalmas víztömeg 97%-a az óceánokban, tengerekben lévő sós víz, 2%-a a sarkvidékeken és a gleccserekben jéggé fagyott állapotban van,
és mindössze 1%-a található édesvíz formájában a folyókban és tavakban.
Már tanultuk, hogy a víz a természetben állandó körforgást végez.
A víz az élőlények nélkülözhetetlen testépítő anyaga, ezért a vízhiányt csak nagyon rövid ideig képesek elviselni.
Az ember és az emlősállatok testtömegének közel 70%-a víz. A dinnye 90%-a, az almatermés 85%-a víz,
de még a száraz magvakban és termésekben is találhatunk vizet (a dió magjában 8%, a búza szemtermésében 5% víz van).

A víz kiváló oldószer. Természetes vizekben oldott állapotban megtalálhatók benne az
élőlények számára fontos ásványi anyagok (nitrogén, foszfor, kálium stb.), a szén-dioxid
és az oxigén is.
A víz megléte vagy hiánya határt szab az élőlények elterjedésének. Gondoljunk arra,
hogy a száraz, sivatagos területeken szinte alig van nyoma az életnek. A vizekben bővelkedő
területeken azonban az élővilág gazdag és sokféle, vagyis a víz meghatározza az életközösségek összetételét.
A tavakban, folyókban számos olyan élőlény van, amelyeket szabad szemmel nem tudunk megfigyelni. Testfelépítésük, mozgásuk, sajátos szervecskéik csak mikroszkóp segítségével vizsgálhatók.
Egy liter vízben akár 10 ezer parányi élőlény is lehet, melyeket együttesen planktonoknak nevezzük. Közös jellemzőjük, hogy kedvező környezeti feltételek mellett gyors osztódásokkal szaporodnak. Hatalmas tömegük adja a vizek jellegzetes barnás vagy zöldes
színét. Túlszaporodásuk („algavirágzás”) súlyos környezeti problémákat okoz. A vizekben
káros anyagok szabadulnak fel (például kén-dioxid, metán), és oxigénhiány lép fel, amely
az élőlények tömeges pusztulását okozza.
A planktonok némely tagja önálló mozgásra is képes, de közös jellemzőjük a lebegő életmód. A lebegés feltétele, hogy a víz és az élőlény sűrűsége közel
azonos legyen. A lebegő élőlényeket a víz sodorja,
áramoltatja. Mindez kedvező a planktonoknak, mivel kis energiabefektetéssel sodródhatnak újabb területek felé.
A víznél nagyobb sűrűségű planktonok folyamatosan lefelé süllyednek, majd különböző
mozgásszervecskéikkel (csilló, ostor, evezőláb) újra
Planktonok
felfelé emelkednek.
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A lebegést segíti, hogy a planktonoknak a tömegükhöz képest nagy a testfelületük, ami meggátolja a lesüllyedést. Más fajok testében a víznél kisebb sűrűségű olajcsepp vagy légbuborék
képződik, amely szintén megkönnyíti a vízben történő mozgást.
A baktériumok csak mikroszkóppal látható élőlények. A vízben élők növényi törmelékekkel és állati maradványokkal táplálkoznak. Az összetett anyagokat egyszerűbb anyagokká bontják le, amelyekkel ismét a növények táplálkoznak. A vízben lévő
baktériumok tehát az anyagok körforgását biztosítják.
A baktériumok fontosak a vizek öntisztulásában is, mivel
nemcsak az összetett anyagok maradványait, hanem a bemosódó szennyező anyagok egy részét is lebontják.
A növényi planktonok a fényben gazdag vízrétegekben élnek. Vannak közöttük egysejtűek és többsejtű telepet alkotók is.

A vízben élő
parányi baktériumok az anyagok
körforgását biztosítják

A zöld szemesostoros moszat teste egyetlen sejtből áll. Ostorának csapkodásával önálló mozgásra is képes. Jellegzetes
szerve a fényérzékelő szemfolt. Törmelékekkel, baktériumokkal
táplálkozik, melyet a sejtszájon keresztül vesz fel. Nappal a zöld
színtesteiben, a vízben oldott szén-dioxid felhasználásával öszszetett anyagokat képez. Mivel a növényekre és az állatokra is
jellemző módon táplálkozik, feltételezik, hogy sok száz millió
évvel ezelőtt az ostoros moszatokból alakultak ki a növények és
az állatok.

ostor
szemfolt

Az állati planktonok is nagyon sokfélék. A papucsállatkák
tápanyagban gazdag vizekben élnek. Egyetlen sejtből állnak, de
ez minden életműködést (mozgás, táplálkozás, emésztés, szaporodás) elvégez.
A sejtet kívülről csillók borítják. Ezek összehangolt, hullámszerűen végigfutó mozgatásával, csavarvonalban haladnak előre. A sejtszájon keresztül veszik fel baktériumokból és
törmelékekből álló táplálékukat. A felvett anyagok lebontása az emésztőűröcskében történik. A felesleges anyagokat a
lüktetőűröcske választja ki.

zöld színtest

sejtszáj
Zöld szemesostoros mikroszkópos
felvétele és rajza

sejtszáj

emésztőűröcske

csilló

sejtmag

A papucsállatka szaporodása

lüktetőűröcske
Papucsállatka mikroszkópos felvétele és rajza
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Vízibolha

A lebegő planktonok között óriásnak számítanak a közel fél centiméteres nagyságú
vízibolhák. Az ízeltlábúak csoportján belül
a rákok közé tartoznak. Elágazó csápjaik segítségével, szökdelésre emlékeztető mozgással hajtják magukat a vízben. Innen ered a
vízibolha elnevezésük. A felmelegedő vizekben gyorsan szaporodnak, mivel ivartalanul
(hím egyedek nélkül) is képesek a nőstények
szaporodni. Ezt nevezzük szűznemzésnek.

Az óriásamőba nem tartozik a planktonok közé, mivel a vizek aljzatán él. Közel fél mm
nagyságú. Alakja változatos, mert mozgás közben állábakat fejleszt. Törmelékekből álló
táplálékát bekebelezi.
Figyeld meg a tankönyv rajzán az amőba mozgását és táplálkozását!

Az óriásamőba bekebelezi a táplálékát

Óriásamőba mikroszkópos felvétele

A vizek parányi élőlényei a számukra kedvezőtlen környezeti változások (például a téli
időszakban a vízhőmérséklet csökkenése vagy az élőhely kiszáradása) hatására ellenálló
burokkal veszik magukat körbe, betokozódnak.
Betokozódott állapotban hosszú hónapokig kibírják. Ha kedvezően változik a környezet,
a tok fala feloldódik, és tovább élnek.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Mi a jelentősége a víznek az élőlények életében?
2. Mi a feltétele a lebegésnek? Hogyan biztosítják az élőlények a
lebegő életmódot?
3. Indokold meg, miért fontosak a baktériumok a vizek életében!
4. Magyarázd el, mik azok a planktonok!
5. Hogyan nevezzük a megismert növényi és állati planktonokat?
Mi a jellemző a táplálkozásukra és a szaporodásukra?
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Lágyszárúak a vízben és a vízparton
A vízpartokon élő lágy és fás szárú növények fontosak a vízi életközösség számára. Megvédik a partot a víz romboló munkájától, és felfogják a part felől jövő szennyeződéseket.
A bemosódó tápanyagokat saját testükbe építik, így meggátolják azok feldúsulását. A parti
öv növényzete élő szűrőberendezésként működik.
A vízi, vízparti növények oxigént juttatnak a környezetükbe, és sok állat számára táplálékforrást is jelentenek. A növényzet egyben fészkelő- és búvóhelyet is biztosít, ezért a
hinarasokban és a parti övben gazdag az állatvilág.
A hinarasok a tápanyagban dús, sekély tavakban és a folyók iszapos öbleiben élnek. Az
ide tartozó növények sokfélék. Közös tulajdonságuk, hogy az aljzatba gyökereznek vagy
lebegnek. A gyökerezők szára, levele a víz alá merül, más fajoknál a levél a víz felszínén
szétterül. Nappal sok oxigént termelnek, de éjszaka maguk is oxigénfogyasztók, ezért ha
túlszaporodnak, oxigénhiányt okoznak.
A fonalas zöldmoszatok (más néven békanyálmoszatok) a mohákhoz
hasonlóan telepes felépítésű növények. Sekély vizekben tömegesen elszaporodnak. A víz felszínén
úsznak, vagy bevonatokat
képeznek a köveken, vízi
építményeken, csónakok
alján, de megtelepednek a
nád és gyékény szárán is.
Gyökerük, száruk, levelük,
viráguk nincs.

A hínáros békaszőlő porzós virágzata

A zöldmoszat telepes felépítésű

Gyakori hínárféle a hínáros békaszőlő. Gyökérzete és
módosult szára, a gyöktörzs az
iszapban sűrű hálózatot alkot.
A gyöktörzsből ered a szár, rajta fejlődnek a 3-4 cm hosszú
levelek. A levélerek párhuzamosan futnak. Az egész növényből
csak a zöldes színű porzós és a
termős virágzat emelkedik a víz
fölé. A beporzást az áramló víz
végzi el.
Vizek, vízpartok életközössége
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A tündérrózsa és a vízitök is az iszapban gyökerezik, de viaszos bevonatú levelük a víz felszínén szétterül. A levegőt a levelek veszik fel, az üreges száron keresztül a gyöktörzshöz áramoltatják. Ha bőségesen van
táplálék, rövid idő alatt az egész vízfelületet benövik.
A tápanyagot a gyöktörzs tárolja, amelynek rügyeiből
tavasszal az új növény fejlődik.

Fehér tündérrózsa

Az apró békalencse 1 cm nagyságú. Öszszefüggő állománya helyenként teljesen ellepi a víz felszínét. Szára lencse alakú, szétterül a vízen, gyökérszál lóg belőle lefelé.
Levele elcsökevényesedett, apró virágát a víz
porozza be.
Békalencse

A közönséges nád a part felől 2 méteres vízmélységig is behatol. Mellékgyökérzetével és
vastag, elágazó gyöktörzsével kapaszkodik az iszapba. A gyöktörzs rügyéből fejlődik a több
méter magasra megnövő, belül üreges, bütykös, el nem ágazó szár. A szár igen erős, ellenáll a szélviharnak, a hullámzó víznek, a téli hóviharoknak. A párhuzamos erezetű levelek
körbeölelik a szárat, a levél széle éles. Nyár végén fejlődik ki a bugavirágzata, amelyet a szél
poroz be. Apró magvait a szél terjeszti.
Nádas a tó partján
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Az összefüggő vízparti nádasok nemcsak élőhelyet biztosítanak, hanem a partvédelemben is nélkülözhetetlenek.
Meggátolják bizonyos tápanyagok (foszfor, nitrogén) feldúsulását, mivel ezeket felveszik,
és saját testük anyagává alakítják át.
A széleslevelű gyékény a náddal közös élőhelyen telepszik meg. Gyökérzete és gyöktörzse a nádéhoz hasonlít. Párhuzamos erezetű levelei a nádénál szélesebbek, vaskosabbak.
Virágzati tengelye 2 méter hosszú is lehet, végén a torzsavirágzat ül (buzogánynak is
nevezik). A torzsavirágzat felső részén a porzós, az alsón a termős virágok vannak. A beporzást és a repítőszőrös magvak terjesztését a szél végzi.

A nád és a gyékény felépítése

Gyékény

Ellenőrizd tudásodat!

1. Miért fontosak a vizek életközösségében a hinarasok és a parti
öv növényei?
2. Mi a jellemző a hínáros békaszőlő, a békalencse és fonalas zöldmoszat testfelépítésére?
3. Miért hívhatjuk a parti öv növényeit élő szűrőberendezésnek?
4. Hasonlítsd össze a nád és a gyékény felépítését!

Vizek, vízpartok életközössége
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A ligeterdők és a vízparti fák
A ligeterdők a folyók mentén, időszakosan vízzel borított ártereken alakultak ki. A folyószabályozások előtt hazánkban még nagy területet foglaltak el. Mára a folyókat gátak közé szorították, az árterek területe lecsökkent, az ártéri erdők csak kisebb területeken maradtak fenn.
Jellegzetes fafajai a nyár- és a fűzfafélék. Dombvidékeken a folyóvizeket égerligeterdők övezik.
A folyók és a ligeterdők között szoros kapcsolat alakult ki. Élőviláguk elválaszthatatlan
egymástól, és kölcsönösen hatnak egymás életére.

Ártéri erdő

Néhány példa a folyó és a ligeterdő kapcsolatára:
• A vízzel elöntött területeken a sekély víz gyorsan felmelegszik. Ez kedvező feltételeket teremt a
planktonok, az ízeltlábúak, a halak és a kétéltűek szaporodásához. A petékből, ikrákból kikelt ivadékok bőséges táplálékhoz jutnak, így gyorsan fejlődnek. A folyóvíz apadásakor már megerősödve
kerülnek vissza a folyóba.
A víz visszahúzódásával sok oldott tápanyag és táplálék (növényi és állati törmelékek, férgek, csigák,
különböző rovarok és lárváik) sodródik a folyókba. Az oldott tápanyagokat a vízinövények hasznosítják, az állati táplálékokat a planktonok, a vízben élő rovarok, a csigák, a kagylók és a halak fogyasztják.
• Nagy folyóink régi halbőségét az árterek és folyók természetes kapcsolata biztosította. Napjainkban
a természetvédelem egyik feladata, hogy megőrizze a fennmaradt ártéri erdőket. Több helyütt a régi
ártéri élőhelyek visszaállítását végzik.
• A kiöntött folyók az árterekre sok növényi tápanyagot raknak le. Ezért az ártéri erdők fái gyorsan nőnek,
aljnövényzetük gazdag, sok helyütt áthatolhatatlanul dús. Gyakoriak a fákra felkúszó növények, amelyek
a fák törzsén fejlesztik ki levélzetüket. Ilyen például az iszalag, a ligeti szőlő, a komló, a nagy szulák.
• A vízparti növényzet megvédi a partot a víz romboló munkájától, a hullámveréstől és a partfal
elmosásától. A gyökeres, alámosott partszakaszok búvóhelyet biztosítanak az állatoknak. Számos
ragadozó hal (lesőharcsa, sügér, süllő) ezeket az élőhelyeket leshelyként használja. A növényi részek
között megbújva ragadják meg áldozatukat.
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A folyókat, tavakat szegélyező fák, cserjék árnyékot vetnek a vízre, így a meleg nyári
napokon megakadályozzák a víz felmelegedését. Szeles időben a fákról, cserjékről sok rovar
hull a vízbe. Egyes halfajok (pisztráng, domolykó) testfelépítése és életmódja e táplálékforrás kihasználásához alkalmazkodott.
A ligeterdők és parti öv jellegzetes növényei a fűzfák. Több fajuk van, lombkoronájuk terebélyes. Kora tavasszal virágoznak,
egy-egy fán csak egyféle ivarú virágok fejlődnek. Az egyik fán csak porzós, a másikon
csak termős virágok, amelyek rövid nyélen
ülve együttesen barkavirágzatot alkotnak.
Mivel a termős és porzós virágok két különböző növényen helyezkednek el, a fűz kétlaki növény.
A fűz porzós virágzata

A fűz virágai édes váladékot, nektárt termelnek, ezért a rovarok tömegesen látogatják őket. A nektár szívása közben a testükre
tapadt virágport átviszik a termős barkákra,
így elvégzik a beporzást. A beporzás után a
virág termőjéből finom szőrökkel borított
toktermés fejlődik.
A fűz termése a repítőszőrökkel

A fűz hajtásai gyorsan növekednek, rajtuk lándzsa
alakú, főeres levelek vannak. Fája puhafa, nem tartós, egy 20-30 éves fűzfa törzse már korhadni kezd.
(A tölgy és bükk ebben a korban indul erőteljes fejlődésnek.) Fennmaradása nincs veszélyben, mivel nagy
a megújulási képessége. Gyökér- és tősarjakból, letört ágdarabokból gyorsan új fák fejlődnek.
A nyárfáknak is több fajuk van. Ezek a fák is lombfakadás előtt virágoznak, kétlaki, szélbeporzású növények. Toktermésükhöz vattaszerű repítőszőrök
tapadnak, ezek segítik elterjedésüket. Mivel gyorsan
növekednek, egyes fajaikat sokfelé telepítik. A papírgyártás számára értékes nyersanyagot adnak.
Jegenyenyár
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porzós
virágzat
Égerfa

termős
virágzat

Az enyves éger egylaki növény, virágai egyivarúak

A láperdők tartósan vízzel borított területeken alakultak ki, például a folyók feltöltődő holtágai mentén, vizes mélyedésekben, tőzeges talajjal borított területeken. A láperdők
jellegzetes fája az enyves éger, amelynek lombkoronája 20 méter magasra nő. A nedves
talajszinten mohák, páfrányok és sásfajok élnek.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Hol helyezkednek el a ligeterdők?
2. Mondj példákat a folyók és ligeterdők kapcsolatára!
3. Mi a jelentősége a folyók partján található növényzetnek?
Mondj példákat!
4. Mi a jellemző a fűzfákra és a nyárfákra?
5. Magyarázd meg a következő fogalmakat: kétlaki növény, egyivarú virág, kétivarú virág!

Égeres láperdő
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Az orvosi pióca. Csigák és kagylók a vízben
Az orvosi pióca régen a népi gyógyászatban is használatos állat volt, innen származik az elnevezése. Vérszívásával a magas vérnyomást és az ízületi gyulladásos betegeket kezelték. Nyála véralvadásgátló anyagot
tartalmaz, ami megakadályozza, hogy a szervezetben
vérrög képződjön. Napjainkban már a gyógyszergyárakban kémiai úton állítják elő a véralvadásgátló
gyógyszereket.
A piócák kedvelt élőhelye a dús növényzetű, iszapos fenekű tavakban és a lassan áramló folyószakaszokon van. A kifejlett állat 15 cm hosszú, kültakarója
barnászöld, hátoldalán két narancssárga sáv húzódik.

Az orvosi piócával történő
vérszívást régen
a népi gyógyászatban használták

A földigilisztához hasonlóan kültakarója bőrizomtömlő, amely egyben a mozgásszerve is. A bőrizomtömlő izmai összehúzódásra (megrövidülésre) és elernyedésre (megnyúlásra) képesek. Ez biztosítja az
aljzaton a jellegzetes féregmozgást. A vízben testének
hullámszerű mozgatásával úszni is képes.
Figyeld meg a rajzon a pióca úszását és jellegzetes
féregmozgását!
Nyálkás kültakaróján keresztül veszi fel az oxigént
és adja le a szén-dioxidot, tehát a kültakarója egyben
légzőszerv is.
Táplálkozása alapján élősködő. A vízben élő vagy a
vízre inni járó gerinces állatok vérét szívja. Az élősködő életmód abban különbözik a ragadozástól, hogy az
élősködés nem jár együtt a táplálékállat pusztulásával.
Az orvosi pióca mellső, keskenyebb feji részén helyezkedik el a szívókorong, hátsó részén a tapadókorong. Az áldozatán ezek segítségével rögzül. A szájüregében fogazott, Y alakú állkapcsaival sebet ejt, majd a
kicsorgó vért felszívja. A nyálában lévő véralvadásgátló
anyag megakadályozza, hogy a seb elzáródjon, így a vér
folyamatosan szivárog. Testtömegénél ötször több vért
képes felszívni, melyet a bélcsatornájában tárol.

A pióca mozgásformái: úszás,
araszoló mozgás

Az orvosi pióca gerincesek
vérével táplálkozik
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Szeme nincs, a testén szórtan fényérzékelő pontszemek vannak, amelyekkel csak a fényt
és a sötétséget érzékeli.
Hímnős állat. Egyes testszelvényében hímivarsejtek, másokban petesejtek képződnek.
Párzáskor két pióca összetapad, és kölcsönösen kicserélik egymás ivarsejtjeit. A megtermékenyített petesejtből képződő petéket a parti öv talajába rakja le. A petékből a következő év
tavaszán bújnak elő a kis piócák. Átalakulás nélkül érik el a kifejlett állapotot.
A szárazföldön élő éticsigáról már az 5. évfolyamon tanultunk. Az álló- és folyóvizekben
is számos csigafaj él. Legnagyobb közülük a nagy mocsári csiga, melynek csúcsban végződő háza 6 cm-es. A vízi növényzeten és a köveken vékony rétegben megtelepedő moszatokkal táplálkozik. Az éticsigához hasonlóan haslába van.
külső
meszes váz köpeny

szív

tüdő

ivarszerv

tapogatók
bélcsatorna
szájnyílás

A nagy mocsári csiga

hasláb

A csiga szervei

Kezdetleges tüdővel lélegzik, amely a köpenyének erekben gazdag része. Amikor lélegzik, a növényzeten a víz felszínére mászik. Mivel a légkörből veszi fel az oxigént, oxigénben
szegény, eliszaposodó állóvizekben is megél.
Szaporodáskor nagyjából 200 darab nyálkás burokkal körülvett petét rak. Az utódok egy
hónap múlva bújnak ki a petékből, és átalakulás nélkül fejlődnek.
A vizekben számos kagylófaj él. A csigákhoz hasonlóan külső meszes vázuk van, de a
meszes váz két egyforma nagyságú héjból (más néven kagylóteknőből) áll. A meszes vázát a köpeny választja ki, amelynek felszíkülső
ni részén helyezkednek el a mésztermelő
meszes váz
köpeny
mirigysejtek. A héjakat két záróizom fogja össze. A csigáktól eltérően a kagylóknak
szájnyílás
nincs fejük.

tolóláb
A tavi kagyló testfelépítése
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kopoltyú

A tavi kagyló vízi növényzetben gazdag,
iszapos tavakban és folyókban él. 20 cm
hosszú és 10 cm széles is lehet a héja. Mozgáskor a záróizmok elernyednek, és kitolja
az ék alakú tolólábát, amellyel lassan halad
az aljzaton.

orna

Táplálkozása és légzése összekapcsolódik. A héj keskenyebb
végénél van a bevezető nyílás. Itt áramlik be a víz és a benne
lévő törmelékek, apró állatok. A beáramlást a nyílás környékén
lévő csillók segítik.
A kopoltyú nemcsak felveszi a vízből az oxigént, hanem kiszűri
a táplálékot, amelyet aztán a bélcsatornájában megemészt. A víz
a bevezető nyílás felett elhelyezkedő kivezető nyíláson át távozik.
Szaporodásakor a petéi a kopoltyúlemezek között lárvákká alakulnak.
A lárvák a kivezető nyíláson át kilökődnek, és a halak kopoltyúlemezein, majd az úszóikon fejlődnek tovább. Élősködő, a halak testnedveivel
táplálkozik.
A kifejlődött kagyló elhagyja a gazdaállatot, és az aljzatra süllyedve él
tovább.

A tavi kagyló táplálkozása

A vándorkagyló 2-4 cm nagyságú, őshazája a Fekete-tenger.
Vízi járműveken megtapadva ma már Európa minden álló- és
folyóvizében elterjedt. A Balatonba 1932-ben egy uszály közvetítésével jutott el. A haslábaiban képződött rögzítőfonalakkal
megtapad minden arra alkalmas helyen (vízinövényeken,
kagylókon, a parti kövezéseken, vízi járműveken).
Helyhez kötött az életmódja, táplálkozáskor – a tavi kagylóhoz hasonlóan – folyamatosan szűri a vizet. Egyetlen vándorkagyló naponta 2-3 dl vizet szűr át.
Petékkel szaporodik, melyekből a kikelt lárvák szabadon úsznak a vízben, és a plankton élőlényeivel táplálkoznak.

A csigáknak, kagylóknak nagy jelentőségük van a vizek életközösségében. Számos állatnak természetes táplálékul szolgálnak. A törmelékeket szűrő életmódjukkal pedig hozzájárulnak a vizek öntisztulásához. Számítások szerint a Balatonban élő csigák, kagylók,
vízibolhák és planktont alkotó élőlények 15 naponként a teljes vízmennyiséget átszűrik.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Mi jellemző az orvosi pióca testfelépítésére, mozgására és életmódjára?
2. Hasonlítsd össze a ragadozó és az élősködő életmódot!
3. Ismertesd, hogyan szaporodnak és fejlődnek a piócák, a megismert csigafajok, a tavi kagyló és a vándorkagyló!
4. Melyek a csigák és a kagylók közös tulajdonságai?
5. Indokold meg, miért fontosak a planktonok, a csigák és a kagylók a vizek életközösségében!
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Ízeltlábúak a vízben és a vízparton
Hideg vizű tavakban, tiszta vizű folyókban,
patakokban él a folyami rák. Főleg rovarokkal, csigákkal, apró halakkal, békalárvákkal
és elhullott állatokkal táplálkozik. A vizek
szennyezése miatt egyedszáma igen lecsökkent.
További veszélyt jelent az őshonos rákokra,
hogy az utóbbi években megtelepedett a hazai
vizekben az amerikai folyami rák, más néven
a jelzőrák. Nemcsak az élőhelyükről szorítja ki
az őshonos rákokat, hanem egy veszélyes fertőző betegséget is terjeszt (rákpestis), amivel
szemben önmaga védett, de a hazai fajok nem.
A folyami rák testfelépítése

A folyami rák az ízeltlábúak közé tartozik. 5 pár ízelt lába közül az első pár ollóvá módosult. Ez a zsákmányszerző és védekező fegyvere. A fej és a potroh szelvényei összenőttek,
együttesen a fejtort alkotják. Potroha – az orvosi piócáéhoz hasonlóan – gyűrű formájú
szelvényekből áll. A potroh végén szétterpeszthető farki lemezek vannak, melyek gyors befelé történő mozgatásával hátrafelé úszik.
Kültakarója a cserebogáréhoz és a szarvasbogáréhoz hasonlóan kitines, melybe mésztartalmú vegyület rakódik. Ettől kültakarója igen szilárd és kemény lesz, ez a kitinpáncél.
Fején két pár csáp van, melyek tapogató- és szaglószervek.
Összetett szemei rövid nyélen ülnek. A fejtor páncéljai alatt helyezkedik el a légzőszerve,
a kopoltyú, amellyel a vízben oldott oxigént veszi fel.
Figyeld meg a tankönyv ábráin a folyami
rák testfelépítését!
A folyami rák petékkel szaporodik. A peték a potrohlábakhoz tapadnak, így azok
védve vannak a ragadozóktól.
Egy évig hordozza a petéket,
amelyekből apró rákok bújnak
elő. A rákok növekedésük során többször vedlenek.
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A folyami rák feje és tora összenőtt

A szitakötőknek sok fajuk van. Közös
jellemzőjük, hogy ragadozók. Repülő rovarokkal – legyekkel, szúnyogokkal, lepkékkel
– táplálkoznak. Áldozatukat a levegőben, az
első pár lábukkal fogják el. Erős rágóikkal
felaprítják, és a levegőben el is fogyasztják
őket.
Két pár hártyás szárnyukkal kiválóan
repülnek. Gyorsan cikáznak, lecsapnak, egy
helyben lebegnek, majd hirtelen eltűnnek a
szemünk elől.

Közönséges acsa

A változatos mozgásokat a torban lévő
szárnymozgató izmok működése biztosítja. A fej mozgathatóan kapcsolódik a torhoz, rajta két hatalmas összetett szem van,
így minden irányba jól és éles képet látnak.
A párzás után a petesejtekből kialakulnak
a peték, melyeket a nőstény a vízbe rak le.
A petékből kikelt lárvák a vízben élnek, a
potroh végén elhelyezkedő külső kopoltyúval lélegeznek. A növényzet közé rejtőzködve apró rovarokra, halivadékokra, békalárvákra vadásznak. Áldozatukat az alsó
ajkukból képződött fogókészülékkel, az álarccal ragadják meg.
Figyeld meg a tankönyv képein a szitakötő testfelépítését és az álarc működését!

lárva

kifejlett
rovar

pete
vedlés

A szitakötő szervezeti felépítése

A szitakötőlárva álarcának működése

A lárvák 2-3 évig fejlődnek
a vízben. Fejlődésükben nincs
bábállapot. Az utolsó vedlésük
előtt egy vízinövényen a felszínre másznak. Itt ismét vedlenek,
és a levetett bőr alól szárnyas
szitakötők bújnak ki. Ezt a fejlődést átváltozásnak nevezzük.

A szitakötő fejlődése
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A vizes élőhelyeken sok szúnyogfaj is él. Közülük a gyötrőszúnyog az embernek is sok
kellemetlenséget okoz. Kifejlett példányai közül a nőstények vérszívók. Szúró-szívó szájszervükkel átszúrják a bőrt, és a hajszálerekből vért szívnak. Vérszívás után fejlődnek ki
ivarszervükben a peték, melyeket a víz felszínére raknak le. A kikelt lárvák lebegnek a vízben, de légzéskor a víz felszínéhez közel úsznak. Kitolják a légcsövüket, és így lélegeznek.
Apró élőlényekkel és törmelékekkel táplálkoznak.
A lárvákból kikelt bábok is képesek mozogni, majd kifejlett szúnyogokká alakulnak. Fejlődésük teljes átalakulás.
Figyeld meg az ábrákon a gyötrőszúnyog fejlődését és a szúró-szívó szájszervét!

pete

lárva

báb

A gyötrőszúnyog teljes átalakulással fejlődik

Közönséges gyötrőszúnyog és szájszerve

A szúnyog is – akárcsak a korábban megismert káposztalepke, almamoly, burgonyabogár, cserebogár és szarvasbogár – a rovarok közé tartozik. Három testrésze és három pár
ízelt lába van. A toron egy pár hártyás szárny helyezkedik el. A második pár szárnya a házilégyéhez hasonlóan elcsökevényesedett, kis méretű szervvé módosult, és a levegőben való
mozgást (egyensúlyozás) segíti.
A különböző szúnyogfajoknak is fontos szerepük van a vizek, vízpartok életközösségében. A lárvák nélkülözhetetlen táplálékállatai például a halaknak, békáknak.
A vizek öntisztulásához is hozzájárulnak, mivel a lárvák nagy mennyiségben fogyasztják a növényi és állati eredetű törmelékeket. Ha ezek a törmelékek a vízben felhalmozódnának, káros folyamatok indulnának el az életközösségében. Ilyen például a tápanyag-feldúsulás. Ezért helytelen csak az ember szempontjából megítélni a szúnyogokat. A vegyszeres
szúnyogirtás káros beavatkozás a természetes vizek életébe.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Ismertesd a folyami rák testfelépítését és szaporodását!
2. Mely tulajdonságokban hasonlít a szitakötő és a szúnyog testfelépítése?
3. Mi a különbség a szitakötő és a szúnyog fejlődése között?
4. Indokold meg a szúnyogok jelentőségét a vizek életében!

174

Vizek, vízpartok életközössége

A hazai vizekben élő halak
Az álló- és folyóvizekben mások a környezeti feltételek, mint a szárazföldön. A folyók és
tavak is különböznek azonban egymástól, más-más életfeltételeket biztosítanak. Eltérő például a vizek mélysége, a meder aljzata, a víz áramlása és hőmérséklete, a víz tisztasága,
átlátszósága, a benne oldott tápanyagok és az oldott oxigén mennyisége. Ezek együttesen az
élettelen környezeti feltételeket jelentik.
A különböző halfajok testfelépítésükkel és életmódjukkal alkalmazkodtak a vizes élőhelyek sajátos feltételeihez.
A fejes domolykó és a sebes
pisztráng például a tiszta
vizű, gyors folyású, oxigénben gazdag folyóvizekben
él. Testük áramvonalas, így
kisebb ellenállással tudnak
mozogni. Mivel élőhelyükön kevés a táplálék, a vízre
hulló rovarokkal, bemosódó
apró állatokkal táplálkoznak.
A keszegfélék, a kárászok és
a pontyok az iszapos fenekű,
gyorsan felmelegedő, tápanyagban gazdag állóvizeket
kedvelik. Elviselik a víz alacsonyabb oxigénszintjét is.
Vízinövényekkel és az iszapban élő apró állatokkal táplálkoznak.
A különböző halfajok más-más élőhelyeket foglalnak el

A tőponty álló- és folyóvizeink gyakori halfaja. Nemesített változatát (tükörponty) a halgazdaságokban is nagy
mennyiségben tenyésztik. Kedvező
táplálkozási körülmények között testtömege 3 év alatt eléri az 1-1,5 kg-ot.
Természetes környezetben ennél sokkal
lassabban fejlődik, de egyes élőhelyeken
nem ritkák a 20-25 kg-os példányok
sem.
A tőponty teste oldalról lapított, fejre,
törzsre és farokra tagolódik. Belső szilárdító váza a gerincoszlop, amely csigolyákból tevődik össze.

A hal csontváza
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Kültakarója egymást szorosan fedő pikkelyekből áll. A pikkelyek a bőrében lévő mirigyek váladékától síkosak, nyálkásak. A nyálkabevonat megkönnyíti a mozgást (csökkenti a
súrlódást), és védelmet biztosít a vízben lévő kórokozó gombákkal szemben.
Fő mozgásszerve a farokúszó. A többi páros (mell- és hasúszó) és páratlan úszó (farok
alatti és hátúszó) a testhelyzet megtartásában és az irányváltoztatásban fontos.
A ponty és még sok más halfaj sajátos szerve az úszóhólyag. Ebben levegő van, melynek
mennyiségét a hal képes szabályozni, így változtatni tudja testének sűrűségét is. Ez a le- és
felfelé való mozgást könnyíti meg.
Figyeld meg a tankönyv rajzain a ponty
testrészeit, a belső csontos vázát!

fej

törzs

farok

szív
úszóhólyag

bélcsatorna
A hal úszói és belső szervei

Kopoltyúval lélegzik, amelynek sűrű érhálózata felveszi a vízből az oxigént, és leadja
a szervezetében keletkező szén-dioxidot. A kopoltyúkat a kopoltyúfedő védi. A belégzés
során száját kinyitja, így vizet áramoltat a kopoltyúlemezekhez. Kilégzéskor összezárja a
száját, és a kopoltyúfedél felemelésével távozik a víz. Testhőmérséklete változó, azaz megegyezik a víz hőmérsékletével.
Tanulmányozd a rajzon légzés folyamatát!

A hal kopoltyúja

A ponty légzése. A szájon át beáramló víz a kopoltyúfedő
hátsó pereménél távozik

A tőponty és a keszegfélék mindenevők. Harmonikaszerűen kinyitható szájukkal az
iszapból kitúrják a férgeket, rovarlárvákat, elfogyasztják a kisebb csigákat, kagylókat és a
vízi növényzet friss hajtásait és terméseit.
A halak sajátos érzékszerve az oldalvonal, amellyel a víz áramlását, rezgéseit fogják fel.
Ez segíti őket a tájékozódásban és a ragadozók mozgásának érzékelésében.
A téli hónapokban a meder legmélyebb részein csapatosan elvermelnek. Életműködésük (légzés, szívműködés) lelassul, nem is táplálkoznak. A nőstény nyár elején 500-700
ezer ikrát rak le, melyeket aztán a hím ivarsejtjeivel megtermékenyít. Az ikrákból közvetlenül fejlődnek ki a halivadékok. A nagy mennyiségű ikrából csak kevés éri meg a kifejlett
kort, mivel sok természetes ellenségük van.
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A dévérkeszeg a ponty rokona. A ponttyal azonos élőhelyen él, és hasonló módon táplálkozik. Növekedése azonban lényegesen lassúbb, a húsa is szálkásabb.
A fogassüllő az egyik legértékesebb hazai halfajunk. Ragadozó, kisebb halakkal táplálkozik, de zsákmányul ejti kisebb fajtársait is.

Dévérkeszeg

Süllő

Tavaink és folyóink csúcsragadozója a lesőharcsa. Nem ritkák a 100 kg tömegű példányok sem. Bőre csupasz, nem fedik pikkelyek. Széles szájában sok száz tűhegyes, befelé
hajló fog van, melyekkel a zsákmányát megragadja.
Éjszakai ragadozó, a nappalt búvóhelyén, a meder üregeiben, kidőlt fák közé bújva tölti.
Főleg halakkal, békákkal, vízimadarakkal táplálkozik, de elfogyasztja a dögöket is.

A harcsa szájában lévő fogak

Lesőharcsa

Ellenőrizd tudásodat!

1. Ismertesd, milyen környezeti feltételekhez kell alkalmazkodniuk a halaknak!
2. Mutasd be a tőponty testfelépítését! Mely szervei segítik a
mozgásban?
3. Miben különbözik a ponty és a lesőharcsa testfelépítése és életmódja?
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Békák a vízben és a vízparton
A vizes élőhelyek környezetében számos békafaj is él. Közülük a leggyakoribb a közel 10
cm nagyságú kecskebéka.
Kültakarója a bőrében lévő mirigyek váladékától nyálkás. Csupasz bőrének színe
rejtőszín, így a mozdulatlan béka jól beleolvad a környezetébe.
Négy végtagja közül a hátsó pár láb erős
ugróláb. A vízben jól úszik, amit az ujjai között kifeszülő úszóhártyák segítenek.
Egyszerű felépítésű tüdővel lélegzik, a
légzésben a bőr is részt vesz.
A békák életmódja ragadozó. A kecskebéka mozdulatlan testhelyzetben, lesből
szerzi meg táplálékát, amely legyekből, szúnyogokból, szitakötőkből, férgekből, csigákból tevődik össze. A zsákmányát kicsapható
nyelvével fogja el, majd rágás nélkül lenyeli.
Gyakran a kisebb fajtársait is elfogja.

peték
lárvák

Kecskebéka

A békák kicsapható nyelvükkel fogják meg
áldozatukat

Úszóhártyás
láb

Testhőmérséklete a halakéhoz hasonlóan
változó. Ősszel beássa magát az iszapba, és téli
álmot alszik. Ilyenkor életműködései szinte teljesen leállnak. A téli álomból kora tavasszal ébred.
Figyeld meg az ábrán a kecskebéka fejlődését!
Petékkel szaporodik, melyeket a hím az anyaállat testén kívül termékenyít meg. Ezt nevezzük
külső megtermékenyítésnek.
A petéket kocsonyás burok veszi körül, amely
nemcsak védelmet biztosít, hanem a petékből kikelő lárvák első tápláléka is.

A békák szaporodása
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A lárvák a vízben élnek, külső kopoltyúval lélegeznek, és planktonokkal táplálkoznak.
Sokkal inkább hasonlítanak a halakra, mint a kifejlett békára, ezért ebihalnak is nevezik
őket. Átalakulásos fejlődésük során először a hátsó, aztán a mellső végtagjuk nő ki, majd
a farkuk és a külső kopoltyújuk visszafejlődik. A kopoltyús légzést felváltja a tüdővel és a
bőrön keresztül történő légzés. A kifejlett kecskebéka elhagyja a vizet, de mindig annak
környezetében él tovább.
A barna varangy 15 cm hosszúságával
a legnagyobb hazai békafajunk. Nyirkos,
hűvös erdőkben, zöldségeskertekben, szántóföldek környékén él. Csak a szaporodási
időszakban keresi fel a vizet. Védekező szerve a fej két oldalán kidülledő fültőmirigy,
amely mérgező váladékot termel. Veszély
esetén a valódi méretének a kétszeresére is
képes felfújni magát, ami számos támadójával szemben hatásos védekezési mód.

Barna varangy

Éjjel jár tápláléka után. Főleg rovarokat, csigákat, férgeket zsákmányol, de megeszi a fiatal
egereket, pockokat is. A zöldséges- és gyümölcsöskertek környékén különösen sok kártevőt
fogyaszt, ezért a varangy is fontos a kártevők elleni természetes védekezésben. Csak a tudatlan emberek pusztítják a békákat.
Kora tavasszal a párzási időszakban tömegesen vonulnak a békák a szaporodási helyükre, valamilyen
vizes élőhelyre. Ilyenkor gyakran másznak át az úttesteken, ahol tömegesen tapossák el őket a gépjárművek.
Az ország számos helyén van már békamentő akció. A békák vonulási útvonalában, az úttest szélére
fóliából kerítést építenek. A békák, miközben keresik az átjárást, a talajba süllyesztett gyűjtőedényekbe
esnek. A gyűjtőedényekbe került békákat aztán átviszik a vizes élőhelyre, ahol majd szaporodhatnak.
Sok helyütt táblákat is kihelyeznek, óvatos vezetésre figyelmeztetve az autósokat.

Békamentő akció Hont határában

Vizek, vízpartok életközössége
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A békák rokonai a gőték és a szalamandrák is. Testfelépítésükben lényeges különbség, hogy törzsük hengeres, és farokban végződik. A pettyes és a tarajos gőte az ország minden vizében megtalálható. A foltos
szalamandra a Bükk hegységben és az Alpokalján él.

Tarajos gőte

Foltos szalamandra

A békák, gőték és szalamandrák a kétéltűek állatcsoportjába tartoznak. Az elnevezés arra utal, hogy két életterük van.
Mindegyik állat a vizbe rakja petéit, a lárvák ott fejlődnek ki. Ezt követően a kifejlett
egyedek vagy a vízben, a víz közelében élnek (kecskebéka), vagy elhagyják azt (barna
varangy, foltos szalamandra).

Pettyes gőte

Ellenőrizd tudásodat!

1. Mi a jellemző a kecskebéka kültakarójára, légzésére és testhőmérsékletére?
2. Hogyan mozog a szárazföldön és a vízben?
3. Mi segíti mozgását?
4. Hova rakja a petéit? Melyek a lárvák fejlődésének főbb változásai?
5. Mi a jellemző a kecskebéka és barna varangy életmódjára?
6. Mi a különbség a kecskebéka és a barna varangy élőhelye között?
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A vízisikló és a mocsári teknős
A vízisikló 1-1,5 méter hosszú. A többi
kígyóhoz hasonlóan a mellső és a hátsó végtagjai elcsökevényesedtek. Színe
többnyire szürkéskék, hasán fehér foltokkal. A többi hazai kígyótól a feje két
oldalán lévő élénksárga, félhold alakú folt
alapján lehet megkülönböztetni.
Testét a háztetők cserepeihez hasonlóan egymásra boruló, száraz szarupikkelyek fedik. A pikkelyek
védik a környezeti hatásoktól,
és meggátolják testének kiszáradását. A fejét és hasi oldalát a pikkelyek
összenövésével képződött szarupajzsok borítják.
Légzőszerve fejlett tüdő. A szorosan záródó száraz pikkelyek nem is teszik lehetővé,
hogy a bőrén keresztül lélegezzen.

A keresztes vipera és a vízisikló feje

A vízisikló testfelépítése

Figyeld meg a rajzon a vízisikló testrészeit! Különítsd el a fejet, a törzset és a farki részt!
Jól úszik a víz felszínén és a vízbe merülve is. A szárazföldön jellegzetes hullámvonalban,
S alakú mozgással halad előre. Ezt nevezzük kígyózó mozgásnak. Egerek, pockok után
kutatva ügyesen kúszik a szűk járatokban. Ilyenkor a haspajzsait külön-külön, hullámszerűen mozgatva halad előre.
Változatos mozgásformáit a hajlékony gerincoszlopa és a hozzátapadó erős izomzata
biztosítja. Gerincoszlopa 100-nál is több csigolyából tevődik össze. Kétágú nyelve tapogató- és szaglószerv is egyben.
Ragadozó, főleg halakkal és békákkal
táplálkozik, melyeket a nagyra nyíló szájában lévő apró, hátrahajló fogaival ragad meg.
Méregfogai nincsenek, áldozatait egyben
nyeli le. Nemcsak a szája, a bélcsatornája is
tágulékony, így a testénél szélesebb állatokat
is képes lenyelni.

A vízisikló halat zsákmányol

Vizek, vízpartok életközössége
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Természetes ellenségei a gólyák, a gémek és a rétihéják.
Változó testhőmérsékletű állat. Őszszel a vízisiklók fagymentes helyeken
összegyűlnek, telelőközösséget alkotva,
és téli álmot alszanak.
A szaporodási időszakban puha talajba vagy korhadt, nyirkos fába 20-30 lágy
héjú tojást rak. A tojásokat a nap melege
költi ki. Az utódok növekedésük során
többször vedlenek, ilyenkor egyben vetik
le kültakarójuk külső felszínét.
A vízisikló tojásaival

A mocsári teknős 20 cm nagyságú. Jellegzetessége, hogy a hasi és a háti oldalon
szarupajzsokból felépülő páncél védi testét.
Veszély esetén a páncélba visszahúzza fejét
és a végtagjait.

Figyeld meg a tankönyv rajzán a teknős vázát!
A mocsári teknős szarupáncélja

A teknős váza

A teknős életmódja ragadozó. Kisebb halakkal, csigákkal, férgekkel, lárvákkal táplálkozik, de elfogyasztja az elhullott állatokat is. A nagyobb dögöket hegyes karmaival szétmarcangolja, majd éles szarukávával fedett állkapcsaival felaprítja. Rágás nélkül nyeli le
táplálékát.
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Lágy héjú tojásokkal szaporodik.
9-10 tojását a parti öv homokos talajába ássa el. Nyár végén kelnek ki a
2 cm nagyságú kis teknősök.
A siklókéhoz hasonlóan a mocsári teknős testhőmérséklete is
változó. A téli időszakot az iszapba
ásva vészeli át, téli álmot alszik.
Mely tulajdonságokban hasonlít a mocsári teknős a vízisiklóhoz?
A mocsári teknős tojásaival

A keresztes vipera a hazánkban élő mérges
kígyók egyike. Jellegzetes mintázatáról kapta a nevét. 60-80 cm nagyságú, a Zemplénihegységben, a Tisza felső folyásánál, Zala és
Somogy megyében fordul elő. Élőhelye csökkenése miatt ma már csak kis számban találkozhatunk vele. Ritkán kerül a szemünk elé,
mivel igen óvatos állat, többnyire az ember
közeledtére már rejtekhelyére húzódik. Ha valakit mégis megmarna, azonnal orvoshoz kell
fordulni, mivel mérge súlyos tünetek kialakulását okozhatja.

Ellenőrizd tudásodat!

1.
2.
3.
4.

Mi borítja a vízisikló és a mocsári teknős testét?
Ismertesd a vízisikló mozgását a vízben és a szárazföldön!
Miből épül fel a teknős páncélja?
Hasonlítsd össze a vízisikló és a mocsári teknős táplálkozását és
szaporodását!

Vizek, vízpartok életközössége
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A vizek, vízpartok madarai
Az erdő és a füves területek életközösségeinek megismerésekor
tanultuk, hogy az élőlények felosztják egymás között az élőhelyet.
Így mindegyiknek elegendő táplálék, búvó- vagy fészkelőhely jut.
Mindez előnyös számukra, mivel nem versengenek egymással, és
biztonságban felnevelhetik utódaikat.
A tőkés réce a házi kacsa őse. A vízi növényzetben gazdag élőhelyeket kedveli, de megtelepszik a települések környezetében
lévő mesterséges tavakon is.
Testfelépítése a vízi életmódhoz alkalmazkodott. Csónak alakú testével kis ellenállással tud úszni. Az úszást segíti a lábujjai
között feszülő úszóhártya. Tollászkodás során fartőmirigye zsíros váladékával bekeni tollait, így azok puhák maradnak, és a víz
lepereg róluk. Kiválóan repül.
A tőkés réce gácsér, nászruhában

A táplálék megszerzését lemezes csőre segíti. Kiszűri a vízből és az iszapból az apró férgeket, rovarlárvákat, csigákat. Friss növényi hajtásokat, elhullatott
gabonaszemeket és kisebb halakat is fogyaszt.
A parti öv növényzete között fészkel. 8-10 tojást rak,
melyekből 28 nap után kelnek ki a fészekhagyó kiskacsák. Az anyjuk a teljes kifejlődésükig együtt tartja
őket.

A tőkés réce tojója és fészekhagyó fiókái

A tőkés réce testfelépítése
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Figyeld meg a rajzokon, hogyan alkalmazkodott
a tőkés réce testfelépítése a vízi életmódhoz!

Az úszó- és gázlómadarak csőre és lába

A fehér gólya természetes élőhelye a fákkal tarkított vizes rét. Többségük azonban
ma már az emberi települések környezetében telepszik meg. Ágakból készített nagy
fészkét villanyoszlopokra, a házak kéményeire építi. Így lett a magyar emberek egyik
legkedveltebb madara, amelyről számos
népdal, mese és egyéb irodalmi mű is szól.

A gólya és a gém repülése

A gólya kiválóan repül, nagy szárnyai mozgatásával gyorsan halad. Jellemző mozgása a
vitorlázórepülés. Kiterpesztett szárnyakkal – kihasználva a felfelé szálló légáramlatokat –,
a szárnyak mozgatása nélkül nagy távolságokat tesz meg.
A gólya lába gázlóláb. Lábujjai között
felületnövelő hártya van, így biztonságosan
mozog mocsaras területeken is. Az ujjak
feletti rész hosszú, tollatlan, pikkelyekkel
fedett, ezt csüdnek nevezzük. A csüd feletti
rész a lábszár, amely szintén hosszú, és tollak fedik.

A fehér gólya csőre és lába

Figyeld meg a rajzon a fehér gólya
testfelépítését és tollazatának színét!
Táplálékát nyílt füves területeken vagy
vízparti élőhelyek környékén keresi, ahol
szabad kilátása van. Nádasba, sűrű növényzet közé nem megy. A táplálék megszerzését
éles látása segíti. Hosszú, hegyes csőrével
szinte minden mozgó és elejthető élőlényt
zsákmányul ejt. Főleg egerekkel, pockokkal,
békákkal, siklókkal, férgekkel és csigákkal
táplálkozik, de elfogja a földön fészkelő madarak fiókáit is.

Táplálékot kereső fehér gólyák

A kora tavasszal visszatérő gólyapárok
felújítják régi fészküket. A tojó 4-5 meszes
héjú tojást rak. A fészeklakó fiókákat a két
szülő felváltva eteti. Néhány hónap után a
fiókák megerősödnek, és kirepülnek.
A fehér gólya költöző madarunk. Nyár
végén nagy csapatokba verődnek, és Afrika
középső és déli részére vonulnak.
Vizek, vízpartok életközössége
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A gólyáéhoz hasonló a testfelépítésük a gémfélék családját
alkotó madaraknak. Idetartozik a szürke gém, a vörös gém,
a kis kócsag és a nagy kócsag.
Nagy telepekben költenek,
ezeket akár 80-100 madár is
alkothatja. Főleg halakkal, siklókkal, egerekkel, pockokkal,
madárfiókákkal táplálkoznak.
Áldozatukat hegyes csőrükkel
szinte felnyársalják, majd egyben lenyelik.

Nagy kócsag

A gólyák vonulási útvonala

Figyeld meg az ábrán a fehér gólyák vonulási útvonalát!

Barna rétihéja

A nagyobb, nádasokkal szegélyezett vizes élőhelyek
csúcsragadozó madara a barna rétihéja. Közel 60 cm
nagyságú, szárnyainak fesztávolsága eléri a 130 cm-t.
Testfelépítése, életmódja az erdő életközösségében
megismert héjáéhoz hasonló. Kiválóan repül, békákkal,
vízimadarakkal, siklókkal, egerekkel, pockokkal táplálkozik.
Nádasokban rakja 0,5 méter magas, 1 méter átmérőjű fészkét.

A vizes élőhelyeken sok sirályfaj is él. Leggyakoribb közülük a dankasirály. Főleg rovarokkal táplálkozik,
ezért gyakran láthatjuk a frissen felszántott földeken. Megeszi a hulladékokat is. A nem megfelelően
kezelt szemétlerakó helyeket tömegesen ellepik.
A kárókatona (más néven kormorán) is telepekben fészkel. Zsákmányszerzéskor a víz alá bukik, lábait evezőként használja. Gyakori, hogy a sikeres zsákmányszerzésért több kormorán társul egymással.
A vízben tollazatuk átnedvesedik. Ezért gyakran láthatjuk őket szétterpesztett szárnyakkal, amikor is
tollazatukat szárítják.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Ismertesd, hogyan alkalmazkodott a tőkés réce teste a vízi életmódhoz!
2. Mi jellemző a fehér gólya testfelépítésére, táplálkozására és szaporodására?
3. Indokold meg, mi lehet a gólyák költözésének az oka!
4. Mi árulja el a barna rétihéja testfelépítésén, hogy ragadozó madár?

186

Vizek, vízpartok életközössége

A vizek, vízpartok életközössége
A vízi, vízparti élőhelyeken is, mint a korábban megismert fás és füves élőhelyeken, az élőlények között szoros kapcsolatok alakultak ki. Az élőhelyen együtt élő élőlények életközösséget alkotnak.
Figyeld meg a tankönyv rajzát az életközösség fogalmáról!
A vízi, vízparti életközösségek termelő
szervezetei a fák, a parti öv lágy szárú növényei, a hinarasok és a lebegő plankton
növényei. A növények által termelt összetett anyagokkal táplálkoznak az elsődleges
fogyasztók, vagyis a növényevők. A másodlagos, harmadlagos fogyasztók a húsevő
állatok.

Vízisikló békát zsákmányol

A táplálkozási láncok a termelő szervezetekre épülnek, a
lánc végén a csúcsragadozó áll. Például: a plankton növényei – a plankton állatai – békalárva – szitakötőlárva
– dévérkeszeg – lesőharcsa.

• Figyeld meg az ábrán a táplálkozási
lánc felépítését!
• Beszéljétek meg, mi történne akkor,
ha a lánc egyes élőlényei kipusztulnának!

Táplálkozási lánc a vizek életközösségében

Természetes vizekben a táplálkozási láncok viszonylagos egyensúlyt alakítanak ki a termelő és a fogyasztó szervezetek között. Egyik sem szaporodik túl a másik kárára, minden élőlénynek elegendő élőhely és táplálék jut.

Vizek, vízpartok életközössége
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Az életközösségekben a lebontó szervezetek biztosítják az anyagok állandó körforgását.
A lebontók közé tartoznak a baktériumok, a gombák, a talajban vagy az iszapban élő különböző férgek és rovarlárvák. Az elpusztult élőlények maradványaival, törmelékeivel táplálkoznak. Az összetett anyagokat egyszerű anyagokká alakítják, amelyek vízben oldódva a növények tápanyagai lesznek.
A táplálkozási láncokon keresztül tehát az anyagok állandó körforgást végeznek, ezt nevezzük az életközösségek anyagforgalmának.
Az életközösségekben az élőlények nemcsak egymással, hanem az élettelen környezeti
tényezőkkel is szoros kapcsolatban vannak. Befolyásolja életüket az évszakok váltakozása,
a napfény, a levegő hőmérséklete, a csapadék mennyisége, a talaj összetétele. (Mindezekről
a 7. évfolyamon tanulunk részletesen.) A halak életműködéseit például alapvetően a víz
hőmérséklete szabályozza.
Amikor a víz hőmérséklete +4 °C-ra süllyed, a pontyok nagy csapatokban összegyűlnek,
és elvermelnek. Életműködéseik (légzés, szívműködés) szinte teljesen leállnak, nem mozognak, nem táplálkoznak. Ez a környezeti tényezőnek a minimális (legalacsonyabb) értéke,
amit még elviselnek, életben maradnak. Ha tovább hűlne a víz, elpusztulnának.
Tavasszal, amikor emelkedik a víz hőmérséklete, életműködéseik is felgyorsulnak. Ha a víz hőmérséklete eléri
a 20 °C körüli értéket, az a legkedvezőbb számukra, ilyenkor életműködéseik felgyorsulnak. A szaporodásukhoz is
ez a hőmérséklet a legkedvezőbb. A környezeti tényezőnek a 20 °C körüli értékét nevezzük optimumnak.
Nyári forróságban, a sekély vizű tavakban a víz hőmérséklete tovább emelkedhet. Tartósan 26 °C feletti (maximum) vízben a halak elpusztulnak. Ilyenkor ugyanis
felgyorsulnak a tóban a lebontó folyamatok, káros gázok
szabadulnak fel. A meleg vízben lényegesen kevesebb az
oxigén, és olyan élőlények (például bizonyos moszatok)
szaporodnak el, amelyek a halak életére kedvezőtlenek.
A ponty élőhelye

Figyeld meg az ábrát, amely a ponty
életműködéseit szemlélteti a víz hőmérsékletének függvényében!
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optimum
életfolyamatok

A környezeti tényezők az élővilágra
nézve lehetnek kedvezőek (optimális) és
kedvezőtlenek. A fenti példából látjuk,
hogy a változásokat csak bizonyos határértékeken belül viselik el. Az élőlényeknek ezt a tulajdonságát tűrőképességnek
nevezzük. A tűrőképesség határait átlépve
elpusztulnak.

minimum

20 °C
tűrőképesség

maximum

Tűrőképesség-grafikon

hőmérséklet

A róka a környezetével szemben tág tűrőképességű

A vidra a hazai vizek csúcsragadozója

A szűk tűrőképességű élőlények a környezet változásait csak kismértékben viselik el.
Ilyen például a sebes vizű patakokban élő pisztráng vagy a költöző madaraink.
A tág tűrőképességű fajok a környezeti tényezők
szélsőséges változásait is elviselik. A túlélés gyakori formája például a növények áttelelő szerve, a
termésekbe zárt magvak, a szárazságtűrés különböző formái vagy egyes állatok téli álma, a vadon
élő emlősök szőrzetének megvastagodása.
Pisztrángok csak az oxigénben
gazdag vizekben élnek

Ellenőrizd tudásodat!

1.
2.
3.
4.

Határozd meg az életközösség fogalmát!
Miért nevezzük a növényeket termelő szervezeteknek?
Mi a jelentősége az egyes életközösségekben a csúcsragadozóknak?
Indokold meg, miért nélkülözhetetlen tagjai az életközösségeknek a lebontó szervezetek!
5. Mit fejez ki a tűrőképesség? Mondj példákat tág és szűk tűrőképességű fajokra!

rséklet

Vizek, vízpartok életközössége
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A vizek szennyezése. A vizes élőhelyek védelme
A vizes élőhelyek szennyezésének gyakori formája, amikor szennyezett víz kerül a folyókba,
tavakba. Szennyező forrás lehet a tisztítatlan háztartási vagy ipari szennyvíz vagy a szántóföldekről bemosódó műtrágyák.
A nitrogén-, foszfor- és káliumtartalmú műtrágyák okozzák a vizek tápanyag-feldúsulását, idegen szóval az eutrofizációját. Hatásukra a vizekben elszaporodnak az algák, a hínárfélék és a planktonok. A túlburjánzó növényzet idővel összefüggően beborítja az egész
vízfelületet, így meggátolja a fény behatolását. Mivel a növényzet éjszaka maga is oxigénfogyasztó, a víz oxigénszintje lecsökken. Az elpusztuló növényzet lesüllyed a meder aljára,
és bomlani kezd. A bomlás során olyan mérgező gázok keletkeznek (metán, kén-dioxid),
amelyek elpusztítják többek között a vizek rovarvilágát, a halakat és a békákat is.

A szennyvízkifolyók közelében gyakori a víz habzása

Különböző hulladékok a vízben

Az ipari eredetű szennyvizek mérgező anyagokat tartalmazhatnak, amelyek közvetlenül károsítják az élőlényeket. Egyes anyagok (nehézfémek) pedig beépülhetnek a táplálkozási láncokba, és annak minden tagját károsítják.
Egy 4 fős háztartásban, ahol automata mosógép is működik, átlagosan naponta 400600 liter szennyvíz keletkezik. Ennek megtisztítása minden település elsődleges környezetvédelmi feladata. Ha tisztítatlanul kerül
a vizekbe, az súlyos veszélyforrást jelent az
élővilágra. A fekáliát (emberi ürüléket) is
tartalmazó szennyvizek további komoly fertőzéseket okozhatnak.
A napi 400-600 liter szennyvíz azt is jelenti, hogy ennyi ivóvízből lesz környezeti
károkat is okozható szennyvíz.
Ma már a tiszta ivóvíz is nagy kincs. Egyre
mélyebbre kell a kutakat fúrni ahhoz, hogy
elfogadható legyen a minősége. A különböző talaj- és vízszennyezések miatt a felszínhez közeli kutak vize sok helyütt fertőzött.
Szennyvíztisztító
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A folyószabályozás a természetes állapot megszűnésével jár együtt

A folyók és tavak egy bizonyos mértékig ellenállnak a szennyezéseknek, öntisztulásra
képesek.
Tanultuk, hogy a planktonok, a hinarasok, nádasok, a csigák, a kagylók, a rovarok és lárváik élő szűrőberendezések. A szűrés egyik módja, hogy a szennyező anyagok megtapadnak
a felületükön. Hatásosabb módja az öntisztulásnak az, hogy bizonyos élőlények nagy menynyiségű elhalt anyagot, törmeléket fogyasztanak. A szennyezéseket azonban csak a tűrőképességük határain belül viselik el. Ezt túllépve megszűnik az öntisztulás, amit többek között
a tömeges halpusztulás jelez.
Az életközösségeket nem csak a szennyezések veszélyeztetik. A mocsaras területek lecsapolása, a folyók szabályozása és gátak közé
szorítása, vízlépcsők és vízi erőművek létesítése az emberek életét biztonságosabbá és kényelmesebbé tette. Mindezek azonban együtt
jártak a vizes élőhelyek megszűnésével, a
természetes életközösségek pusztulásával.
A folyóink nagy része szabályozott mederben folyik. Időszakos kiöntések hiányában azonban az ártéri erdők nagy része
szárazra került, majd kipusztult. Eltűntek
a halbölcsőként is működő vizes területek,
megszűnt a folyó és az ártér élete közötti
Vízszennyezés miatt pusztul az élővilág
szoros kapcsolat.
A Natura 2000 az Európai Unió által is támogatott természetvédelmi program. Ennek
egyik eleme az eredeti élőhelyeket visszaállító (élőhely-rekonstrukciós) munka. A viszszaállítás során a természetes folyamatokra építve kívánják elősegíteni az ártéri erdők, a
mocsárvilág és a kiszáradt szikes tavak megújulását.
Vizek, vízpartok életközössége
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Az élőhely-visszaállító munka sikerét jelzi, hogy Magyarországon a vidrák száma újra
növekszik. A vidrák Európa nyugati részén a folyók szabályozása és a parti öv növényzetének kiirtása miatt szinte teljesen kihaltak.
A vidra a vizes élőhelyek csúcsragadozója. Testtömege átlagosan 10 kg, hossza 80
cm. Magányosan él, a vízparti fák gyökerei
közé készíti kotorékát. Halakkal, békákkal,
rákokkal táplálkozik. Úszóhártyás lábai és
hajlékony teste segítségével gyorsan úszik.
A víz alá merülve akár két percig is képes
légvétel nélkül üldözni zsákmányát.
2-4 utódot hoz a világra, amelyek 3 hónapos korukig szopnak.
Nem alszik téli álmot, ilyenkor a vermelő
halakból zsákmányol.
A vidrák egyedszáma hazánkban növekszik

A hód egykor Európa valamennyi ártéri
erdőjében őshonos volt. Kíméletlen vadászata és élőhelyének megszűnése miatt hazánk területéről teljesen kipusztult. 1996-tól
200 hódot telepítettek vissza a ligeterdőkbe.
A természetvédelmi munka eredményességét jelzi, hogy egyedszámuk mára 500 fölé
emelkedett, vagyis nemcsak újra megtelepedtek, hanem szaporodnak is.
A hód 20-25 kg tömegű, rágcsáló életmódú állat. Különösen metszőfogai fejlettek.
Nyáron lágy szárú növényekkel táplálkozik.
Télen elrágja a fűz- és nyárfák törzsét, kidönti a fákat, és így jut hozzá a vékony ágakA hód visszatelepítése sikeres volt
hoz, rügyekhez, kéreghez.
Családokban él, a kidöntött fákból gátakat épít, ezzel szabályozza, hogy élőhelyén a víz
szintje állandó legyen. Életmódjával hozzájárul a ligeterdők eredeti arculatának a visszaállításához. Egy 8 fős hódcsalád a téli időszakban akár 100 darab fát is kidönt. Mindezzel
azonban nem okoznak az erdőknek veszteséget, mivel a fűz- és nyárfák természetes módon,
tősarjakból gyorsan pótlódnak.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Mi minden károsítja a vizek életét?
2. Milyen környezeti károkat okoz a vizek tápanyag-feldúsulása?
3. Mi a jelentősége a Natura 2000-es természetvédelmi programnak?
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Cím Megfigyelések, vizsgálatok a vizes élőhelyeken
A víz jelentősége. A vizek parányi élőlényei
• A víz a természetben állandó körforgást végez. Ebben nagy jelentőségük van a növényeknek is. Például
egy hektár bükkerdő naponta 20 000 liter vizet párologtat el, egyetlen kukoricanövény pedig májustól
szeptemberig 200 liter vizet.
• Ha teheted, gyűjts különböző vízi élőhelyekről vízmintákat, és vizsgáld őket mikroszkóp alatt!
Figyeld meg a plankton alakját, mozgását, hasonlítsd össze a különböző helyekről vett minták parányi
élőlényeit! Készíts rajzokat a mikroszkópban megfigyelt élőlényekről!
• Tanárod segítségével készíts papucsállatka-tenyészetet!
Rendszeres vizsgálódás során megfigyelheted nemcsak a mozgásukat, táplálkozásukat, hanem az osztódás folyamatát is.

Lágyszárúak a vízben és a vízparton
• Vízparton (felnőtt felügyelete mellett) gyűjts hínárféléket! Csoportosítsd őket! Melyek úsznak a víz felszínén, melyek lebegnek, melyek gyökereznek, és melyeknek nincs gyökerük? Határozókönyv segítségével ismerd meg a nevüket is!
• A hínárfélék oxigéntermeléséről könnyen meggyőződhetsz, ha frissen szedett hínárt vízzel töltött üvegbe teszel. Helyezd az üveget napfényes helyre!
A száron, levélen megjelenő kis buborékok az oxigéntermelést jelzik.
• Figyeld meg a parti övben a nád, a gyékény és a sás elhelyezkedését! Kimosódott nád- és gyékénytöveken figyeld meg a gyöktörzset! Gyűjts torzsavirágzatokat! Szedd szét és figyeld meg az apró repítőszőrös magvakat!
• A hinarasok kiterjedéséből és faji összetételéből következtetni lehet a víz minőségére, ezért ezek jelzőnövények is egyben.

A ligeterdők és a vízparti fák
• Tanulmányi sétán figyeld meg a folyók, tavak partján a fákat is! Határozókönyv segítségével ismerd meg
a nevüket! Készíts a fák törzséről kéreglenyomatot, gyűjts leveleket, virágzatokat, terméseket!
• Figyeld meg a vízparti fákon élő rovarokat és madarakat!
• A téli időszakban gyűjtött fűzfaágak vízbe állítva szobahőmérsékleten kihajtanak.
Figyeld meg a barkavirágzat felépítését!
Egy idő után a vízbe állított fűzfaágak járulékos gyökereket fejlesztenek.

Az orvosi pióca. Csigák és kagylók a vízben
• Orvosi piócát csalétekkel lehet fogni.
Kis darab friss húst tegyél fémdobozba, és zsineggel ereszd a víz aljára! Egy-két óra múlva húzd fel!
A csalétken sok húsevő állat mellett pióca is lehet.
Vízzel teli üvegben figyeld meg a pióca testfelépítését, mozgását, a tapadó- és szívókorongokat!
• A lakóhelyed környéki vizes élőhelyről gyűjts hínárféléket, és a tanteremben telepítsd őket akváriumba!
Ezután gyűjts csigákat és kagylókat, és helyezd őket a betelepített akváriumba! Figyeld meg táplálkozásukat, mozgásukat!
A kagylók héján szabad szemmel is megfigyelheted a külső meszes váz fokozatos, a héj pereme felé körkörösen haladó, rétegenkénti növekedését.

Ízeltlábúak a vízben és a vízparton
• Figyeld meg a vízparton a szitakötők mozgását, táplálkozását!
• Tanárod segítségével gyűjts vízmintákat! Sűrű szövésű hálóval meríts a meder alsó részén a vízinövények
között! A begyűjtött állatokat vízzel töltött edénybe téve szabad szemmel és kézinagyítóval vizsgáld!
Képes határozókönyvek segítségével ismerd meg minél több állat nevét! A vizsgálat után az állatokat
helyezd vissza a vízbe!

Vizek, vízpartok életközössége
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• Szúnyog-, szitakötő-, kérész-, tegzes- és csíkbogárlárvák számára akváriumot is berendezhetsz a tanteremben, így folyamatosan megfigyelheted életüket.

A hazai vizekben élő halak
• Figyeld meg akváriumban tartott halak mozgását, az egyes úszók működését! Figyeld meg légzésüket is,
vagyis hogy percenként hányszor nyitják a szájukat!
• Nagyobb bevásárlóközpontokban friss tengeri halakat is árulnak.
Figyeld meg e sokféle hal (cápa, lepényhal, makréla, szardínia, lazac) testfelépítését!

Békák a vízben és a vízparton
• Kisebb állóvizekben, pocsolyákban a tavaszi hónapokban különböző fejlettségű békalárvákat foghatsz.
Tedd őket vízzel töltött üvegedénybe, és figyeld meg testfelépítésüket, mozgásukat! Készíts rajzokat a
különböző fejlettségű lárvákról! A vizsgálat után helyezd őket vissza eredeti élőhelyükre!
• A vízpartokon kis türelemmel megfigyelheted a kecskebékák zsákmányszerzését és a hím békák hangadását, hanghólyagját.
• A békák védelméért te is tehetsz! Ha a tavaszi hónapokban kevés a csapadék, az időszakos vizek, pocsolyák kiszáradnak, és a benne fejlődő békalárvák elpusztulnak.
Mielőtt ez bekövetkezne, tanárod segítségével, gyűjtsd össze egy vizesvödörbe a lárvákat, és a közeli,
nagyobb vizekben engedd el őket!
• Tavasszal a békák a vizes élőhelyek felé vonulnak. Ilyenkor az úttesten áthaladva nagy tömegben gázolják
el őket a gépjárművek. A természetvédők egyre több helyen szerveznek békamentő akciókat.
Ha teheted, vegyél részt ilyen jellegű munkában!

A vízisikló és a mocsári teknős
• Ha van rá lehetőséged, figyeld meg a vízisikló mozgását a vízben és a szárazföldön!
A nyári időszakban élőhelye környékén, például a hajókikötők kövei között a vízisikló levedlett bőrére
is rábukkanhatsz.

A vizek, vízpartok madarai
• Ha van a lakóhelyed környékén gólyafészek, figyeld meg, mikor érkeznek vissza a gólyák, hogyan újítják
fel fészküket, hány utódot nevelnek, és mennyi idő múlva repülnek ki a kisgólyák! Mely élőhelyeken
látod a gólyát táplálkozni? Tapasztalataidat jegyezd fel!
• Figyeld meg a vízbe mártott tollon a víz lepergését!
• Állatkertben, vadasparkokban figyeld meg a tanult vízimadarak életét!
• Vízparti tanulmányi kiránduláson figyeld meg az ott élő madarakat! Képes határozókönyvek segítségével ismerd meg minél több faj nevét!

A vizek, vízpartok életközössége
• Figyeld meg a vizes élőhelyeken a növények elhelyezkedését!
A növények fényigényüknek megfelelően helyezkednek el a parti övben és a nyílt vizeken is. A vizek
felszínén vagy ahhoz közel a fényigényes hínárfélék élnek, a mélyebb vízben olyan fajok fordulnak elő,
amelyek kevesebb fénnyel is beérik.

A vizek szennyezése. A vizes élőhelyek védelme
• Lakóhelyed környéki vizes élőhelyeken figyeld meg, milyen emberi beavatkozások veszélyeztetik az életközösséget! A beavatkozásokból következtess a káros következményekre!
• Vizsgáld meg tanárod segítségével a víz színét, szagát, átlátszóságát! Vízminták vizsgálatával szerezz
tapasztalatokat az öntisztításban fontos mikroszkopikus élőlényekről!
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Rendszerezzük ismereteinket!
A víz jelentősége.
A vizek parányi
élőlényei

A víz a természetben állandó körforgást végez. A Föld felszínéről
elpárolgó víz csapadék formájában visszahull.
A víz alapvető élettelen környezeti tényező. Megléte vagy hiánya
határt szab az élőlények elterjedésének, az életközösségek összetételének.
A plankton a vízben lebegő, szabad szemmel nem vagy alig látható
növényekből és állatokból tevődik össze. Nagy tömegben élnek,
gyorsan szaporodnak. Ha kedvezőtlenek a környezeti tényezők,
betokozódnak. A plankton tagjai többek között a papucsállatkák, az
ostoros moszatok, a vízibolhák, a szúnyog- és a vándorkagyló lárvái.
Fontos szerepük van a táplálkozási láncokban és a vizek öntisztulásában.

Lágyszárúak a
vízben és a vízparton

A vízben és a parti övben élő növények élő szűrőberendezések.
Felületükön megkötik a lebegő anyagokat, a víz tápanyagait beépítik
szervezetükbe. Oxigént termelnek. A vízparti növényzet táplálékforrást, fészkelő- és búvóhelyet biztosít az állatoknak.
A hinarasokat sokféle növény alkotja. Úsznak a víz felszínén vagy
lebegnek, többségük az iszapban gyökerezik.
A parti öv jellegzetes növénye a közönséges nád és a gyékény. Buga-,
illetve torzsavirágzatuk van. Gyökérzetükkel és gyöktörzsükkel
erősen rögzülnek az aljzatba.

A ligeterdők és a
vízparti fák

Ligeterdők az időszakosan vízzel elárasztott folyópartokon alakultak
ki. A folyó és a ligeterdő között szoros kapcsolat van.
A vízparti fák és a lágy szárú növények védik a partot a víz romboló
munkájától, élőhelyet biztosítanak az ártér állatainak. A fák árnyékoló hatása megvédi a vizet a felmelegedéstől.
A füzek és nyárfák kétlaki növények, a porzós és a termős virágok
külön-külön növényen helyezkednek el.
Az enyves éger a láperdők jellegzetes fafaja.

Az orvosi pióca.
Csigák és kagylók a vízben

Az orvosi pióca kültakarója, mozgás- és légzőszerve a bőrizomtömlő. Mozgása jellegzetes féregmozgás, de úszni is tud. Élősködő –
gerinces állatok vérével táplálkozik. Tapadókorongjával megtapad
áldozatán, szívókorongján keresztül vért szív. Hímnős állat, petékkel szaporodik.
A csigák és a kagylók közös tulajdonsága, hogy külső meszes vázuk
van. Mozgásszervük a hasláb, illetve a tolóláb.
A nagy mocsári csiga vízben él, kezdetleges tüdővel lélegzik. A tavi
kagyló kopoltyúival veszi fel az oxigént és adja le a szén-dioxidot.
A csigáknak, kagylóknak fontos szerepük van a táplálkozási láncokban és a vizek öntisztulásában.

Vizek, vízpartok életközössége
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Ízeltlábúak a
vízben és a vízparton

A szitakötők és a szúnyogok lárvái a vízben fejlődnek. A szúnyoglárvák törmelékeket fogyasztanak, a szitakötő lárvái ragadozók.
A szúnyogok teljes átalakulással, a szitakötők átváltozással fejlődnek, vagyis fejlődésükben nincs bábállapot.
A kifejlett szitakötők ragadozók, rágó szájszervük van. A nőstény
gyötrőszúnyogok vérszívók, szájszervük szúró-szívó.
Mindkét állatcsoport fontos a táplálkozási láncokban. A törmelékevő szúnyoglárvák hozzájárulnak a vizek öntisztulásához is.

A hazai vizekben
élő halak

A különböző halfajok testfelépítésükkel és életmódjukkal alkalmazkodtak a vizes élőhelyek környezeti feltételeihez.
A tőponty testrészei: fej, törzs és farok. Páros úszói a mell- és a
hasúszó, páratlan a hát, a farok alatti és a farkúszó.
Kültakarója nyálkás, pikkelyekkel fedett. Kopoltyúval lélegzik, sajátos szerve az úszóhólyag. Táplálkozása alapján mindenevő. Ikrákkal
(petékkel) szaporodik. A kedvezőtlen téli időszakban csapatosan
elvermelnek.
A lesőharcsa a hazai vizek csúcsragadozója. Bőre csupasz, nyálkás.

Békák a vízben és
a vízparton

A kecskebéka a vízpartok leggyakoribb békafaja. Kültakarója
csupasz, nyálkás, színe egyben rejtőszín is. Tüdeje fejletlen, ezért
a bőrén keresztül is lélegzik. Hátsó végtagja hosszú, erős ugróláb.
Lábujjai között úszóhártya feszül. Életmódja ragadozó. A legyeket,
szúnyogokat kicsapható nyelvével fogja el. Testhőmérséklete a
halakéhoz hasonlóan változó, téli álmot alszik. Petékkel szaporodik,
a lárvák vízben élnek, fejlődésük átalakulásos fejlődés.
A barna varangy csak a szaporodási időszakban keresi fel a vizes
élőhelyeket. A kifejlett békák nyirkos erdőkben, zöldséges- és gyümölcsöskertekben élnek.

A vízisikló és a
mocsári teknős

A vízisikló testét száraz szarupikkelyek fedik. Növekedése során
többször vedlik. Hajlékony gerincoszlopa, erős törzsi izomzata van.
Életmódja ragadozó, zsákmányát éles fogaival ragadja meg. Tüdővel
lélegzik. Lágy héjú tojásait a nap melege költi ki.
A mocsári teknős szarupikkelyei szarupáncéllá nőttek össze. Életmódja ragadozó, de dögöket is fogyaszt.
Mindkét állat testhőmérséklete változó, téli álmot alszanak.

Vizek, vízpartok életközössége

A vizek,
vízpartok
madarai

A tőkés réce testfelépítése a vízi életmódhoz alkalmazkodott.
A táplálékát lemezes csőrével szűri ki. Gyorsan repül, jól úszik, ujjai
között úszóhártya feszül. Tollazatáról lepereg a víz.
Meszes héjú tojásokkal szaporodik, melyeket a tojó a testmelegével
költ ki. Kicsinyei fészekhagyók.
A fehér gólyának gázlólába van. Csüdje és lábszára hosszú, csőre
hegyes. Csigákkal, békákkal, egerekkel, rovarokkal, férgekkel táplálkozik.
Meszes héjú tojásaiból fészeklakó fiókák kelnek ki. Költöző madár, a
táplálékban szegény téli időszakot Afrikában tölti.
A rétihéjának fogólába és tépőcsőre van, a vizes élőhelyek ragadozó
madara. Főleg békákkal, vízimadarakkal, pockokkal, egerekkel
táplálkozik.

A vizek,
vízpartok
életközössége

Az életközösségek élőhelyből és az ott megtelepedő élőlényekből állnak. Az élőlények között számos kapcsolat alakult ki. A táplálkozási
kapcsolatokban a zöld növények a termelő szervezetek. Velük az
elsődleges fogyasztók (növényevők) táplálkoznak, majd a másodlagos, harmadlagos fogyasztók, amelyek húsevők. A lánc végén a
csúcsragadozó áll.
Az élőlények különböző életműködéseit (táplálkozás, légzés, szívműködés, mozgás, szaporodás) a környezeti tényezők befolyásolják.
A tűrőképesség azt fejezi ki, hogy egy élőlény a környezeti tényezők
változásait milyen határok között képes elviselni. Optimum a környezeti tényezőknek azon értéke, amely a legkedvezőbb az élőlény
számára.
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Fogalomtár
Az erdő életközössége
agancs: A szarvasfélék hímjei fején növő csontképződmény, amelyet évente elhullatnak.
agyar: A disznófélék meghosszabbodott szemfoga, amely a csukott szájból kilóg, a táplálék
megszerzését segíti, egyben védekezőfegyver is.
aljnövényzet: A több szintre tagozódó növénytakaró legalsó szintje.
alkalmazkodás: Egy élőlény testfelépítésének, életmódjának és viselkedésének azok a sajátosságai, amelyek biztosítják a túlélést, alkalmassá teszik az élőlényt arra, hogy adott
környezetben élhessen és fennmaradjon. Az élőlényeknek ezek a képességei több millió
éves fejlődés során alakultak ki, és a természetes kiválasztódás révén maradtak fenn.
avar: A talaj felszínére hullott, le nem bomlott növényi eredetű anyag (főleg elszáradt levelek).
barkavirágzat: Lefelé csüngő virágzati tengelyen ülnek a virágok.
belső megtermékenyítés: Olyan szaporodási forma, amikor a petesejt és a hímivarsejt az
anya testén belül egyesül.
beporzás: A virágpor szállítása egyik virágról a másikra, ami a szél, a víz és rovarok által
történhet. Célja, hogy a virágok megtermékenyüljenek, és termést, magot érleljenek.
cserje: Olyan fás szárú növény, amelynek nincs törzse, ágai közvetlenül a talaj felett elágaznak.
csírázás: Az a folyamat, amikor a magból kifejlődik a csíranövény.
egyensúly (dinamikus) az életközösségben: Olyan állapot, amelyben hosszabb időszakot
figyelembe véve nem változik a növények, a növényevők, a ragadozók és a lebontó szervezetek száma. Az egyensúly fennmaradását alapvetően a táplálkozási láncok zavartalan
működése biztosítja.
egylaki növény: Egy növényen helyezkednek el a porzós és a termős virágok.
életközösség: Az élőhelyből és az ott élő élőlényekből áll, amelyek szoros, önfenntartó kapcsolatban állnak egymással.
élettelen környezeti tényezők: Azok a fizikai és kémiai sajátosságok (talaj, víz, levegő, fény,
hőmérséklet stb.), amelyek az adott élőhelyen az élő szervezetekre hatnak.
élőhely: Egy növény- vagy állatcsoport természetes otthona, olyan terület, amely az ott
élő élőlények életfeltételeit biztosítja. Más megfogalmazásban: annak a környezetnek az
egésze (erdő, szántóföld, tó stb.), amelyben egy élőlény él. Az élőlények alkalmazkodnak
az élőhely környezeti feltételeihez, kapcsolatban vannak a környezetükkel, hatnak rá,
onnan anyagokat vesznek fel, és anyagokat adnak le.
élő környezeti tényezők: Az életközösségen belül az élőlények között kialakult kapcsolatok, kölcsönhatások. Ezek közül a legfontosabbak a táplálkozási kapcsolatok, táplálékhálózatok.
emésztés: Olyan folyamat, melynek során az összetett anyagok egyszerűbb vegyületekké
bomlanak le, majd ezek az anyagok felszívódnak, és energiaforrásként vagy a test építőanyagaiként szolgálnak.
Fogalomtár
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erdőpusztulás: Az erdős területek fáinak fokozott mértékű kihalása. Legfőbb oka a fák
tömeges betegsége, a fertőzés és a környezetszennyezés is (savas esők).
erdőszél: Az erdőnek az a része, amely a szomszédos életközösséggel határos. Ez lehet egy
füves terület, szántóföld, egy tó vagy akár egy közút is.
erdő szintjei: Az erdő felosztása aszerint, hogy a növényzet a talajtól a lombkorona csúcsáig hogyan helyezkedik el.
fenntartható fejlődés: A természeti erőforrásokkal való észszerű gazdálkodás, takarékoskodás a környezet védelme érdekében. Jelenti olyan gazdálkodási módszerek alkalmazását, amelyek nem fordulnak szembe a természetes folyamatokkal.
fesztávolság: A kiterpesztett szárnyak két végpontja közötti távolság.
fotoszintézis: Az a folyamat, melynek során a zöld növények szén-dioxidból és vízből a
napenergia felhasználásával szerves (összetett) anyagot (cukrot) készítenek.
gerincesek: Azok az állatok, amelyek testének középvonalában gerincoszlop húzódik.
gerinctelenek: Azok az állatok, amelyeknél hiányzik a gerincoszlop.
gombák: Olyan élőlények, amelyek elpusztult vagy élő növények és állatok összetett anyagaival táplálkoznak. Lehetnek egysejtűek vagy többsejtű telepes felépítésűek.
gyapjúréteg: Az emlősök hosszabb, vastagabb fedőszőrei alatt kialakuló puha, finom szerkezetű szőrzet.
gyöktörzs (idegen szóval rizóma): Föld alatti módosult szár.
hagyma: A talajban lévő módosult hajtás, a növények áttelelő szerve, sok tápanyagot raktároz. Magvastagodott alsó levelekből (hagymalevelekből) áll.
hímnős (kétivarú) virág: Olyan virág, amelyben porzók és termők is vannak, vagy kétivarúak.
kérődző: Olyan állat, amelynek összetett gyomra van, és a részben megemésztett táplálékot
felöklendezi, és újra megrágja.
kihalás, kipusztulás: Egy faj teljes eltűnése akár egy kisebb élőhelyről, akár az egész Földről. A kihalás oka lehet természetes ok (például az alkalmazkodási képesség hiánya) vagy
mesterséges ok (például környezetszennyezés, vadászat).
korhadékevő (idegen szóval szaprofita): Olyan élőlény, amely elhalt élőlények összetett
anyagaival táplálkozik.
környezetszennyezés: Az emberi tevékenység nyomán káros anyagok felhalmozódása a
környezetben.
lárva: Fiatalkori fejlődési állapot valamely állat életciklusában. A lárva testfelépítése és életmódja legtöbbször eltérő a kifejlett állatétól.
lebontás folyamata: Az élőlények maradványainak szétesése, amelyet többnyire a baktériumok és gombák életműködése biztosít. A folyamat során ásványi anyagok szabadulnak
fel, amelyek újra hasznosulnak a környezetben.
lebontó szervezetek: Elhalt élőlények maradványaival táplálkoznak, így jutnak energiához. A lebontó szervezetek az összetett anyagokat egyszerűbb anyagokká bontják le.
leples virág: Egynemű takarólevelekből álló virág, nem különül csésze- és sziromlevelekre.
200

levegő: A Földet körülvevő gázok keveréke; legnagyobb mennyiségben nitrogént és oxigént tartalmaz.
lombhullató: Olyan fás szárú növény, amely nyugalmi állapotban rendszeresen lehullatja
leveleit. A lombhullató fák levelei szélesek, erezetük jól látható, nyéllel kapcsolódnak a
vesszőhöz.
mag: A nyitvatermő és a zárvatermő növények virágának megtermékenyítése után a magkezdeményből alakul ki. Tartalmazza az embriót (gyököcskét, rügyecskét, sziklevelet) és
számos esetben az elterjedést segítő részt is (szárnyas magokat, repítőszőröket).
makktermés: Egymagú, száraz, fel nem nyíló termés.
mar: A talpszinttől nézve az állat hátának legmagasabb pontja. A marmagasság ennek a
távolságnak a mértékegységben kifejezett nagysága.
mesterséges életközösség: Az ember hozza létre, benne az anyagforgalmat az emberi tevékenységek szabályozzák. Ilyen például a telepített erdő, a halastó, gyümölcsöskert stb.
mindenevő: Olyan állat, amely növényi és állati eredetű táplálékot egyaránt fogyaszt.
mirigyek: Olyan szervek, amelyek sajátos anyagokat (mérget, nyálkát stb.) termelnek.
növényevő: Olyan állat, amely élő növényi részekkel táplálkozik.
ragadozó: Olyan állat, amely más, élő állatokat zsákmányol.
sokféleség: Az életközösség összetettsége, fajgazdagsága. Minél változatosabb a környezet
(optimum), annál nagyobb lesz az adott élőhelyen a fajok száma.
spóra: Olyan ivartalan szaporítósejt, amelyből kedvező környezeti feltételek mellett új,
többsejtű növény vagy gomba fejlődik. A spórákkal szaporodó növényeknek (zuzmóknak, moháknak, páfrányoknak) nincs viráguk és magjuk sem.
szintezettség: Egy élőhely (például erdő vagy víz) függőleges tagozódása. Minden szintnek
jellegzetes növény- és állatvilága van.
talajpusztulás (idegen szóval erózió): A talaj legfontosabb, felső rétegének lepusztulása,
főleg a szél vagy az eső hatására. Okozhatja a helytelen mezőgazdasági tevékenység, az
erdőpusztítás, a nem megfelelő öntözés.
tápanyagok: Az élőlények növekedéséhez, fejlődéséhez szükséges egyszerű (szervetlen) és
összetett (szerves) anyagok.
táplálkozás: Olyan életjelenség, melynek során az élőlények a környezetükből tápanyagokat vesznek fel. Az életközösségen belül az anyagforgalom első mozzanata. A növények
táplálkozásukban önellátók, környezetük egyszerű (szervetlen) anyagait veszik fel, és
összetett anyagokká alakítják azokat. Az állatok közvetlenül vagy közvetve a növények
által készített összetett anyagokkal táplálkoznak, a növények által termelt oxigént lélegzik be. Az állatok szervezetében képződött szén-dioxidot a növények hasznosítják az
összetett anyagok képzése (a fotoszintézis) során.
táplálkozási hálózat: A táplálékláncok sokféleségének az összekapcsolódása, szövedéke,
aminek oka, hogy egy élőlény több táplálkozási láncnak is tagja lehet. Például egy macskabagoly kb. 30 különböző faj egyedeivel táplálkozik. A táplálékhálózatokon keresztül
valósul meg az anyagok körforgása.
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táplálkozási lánc: A táplálékforrások alapján egymással táplálkozási kapcsolatban lévő
élőlények együttese. A termelő szervezetek a zöld növények, a fogyasztó élőlények a növényevők vagy más állatokkal táplálkozó húsevők (ragadozók). A csúcsragadozók azok
az állatok, melyekkel más állatok már nem táplálkoznak.
táplálkozási piramis: Piramis alakú diagram, amely a táplálkozási lánc egyes szintjein található élőlények egyedszámát és össztömegét mutatja.
tobozvirágzat: A nyitvatermő fenyőfélék termős virágait tartalmazó elfásodó virágzat.
tövis: Az ág, a levél szúrós, hegyes módosulása.
túlélés: Az élőlények életben maradási képessége valamilyen kedvezőtlen környezeti hatással szemben (táplálékhiány, hőmérséklet-változások, versengés stb.). A túlélésre – a
környezeti feltételekhez alkalmazkodva – az élőlények különböző szervezeti sajátosságokat fejlesztettek ki (zsír-, vízraktározás, párologtatáscsökkentés, téli álom, költözés stb.).
tűlevél: A fenyőfélékre jellemző olyan levél, amelyek többnyire vékonyak, hegyesek, nincs
levélnyelük, és nagyobb részük örökzöld.
vacok: A virágtengely kiszélesedő része.
vándorlás: Az állatoknak különböző élőhelyek közötti, évszakokhoz köthető mozgása,
melynek célja a táplálkozás vagy a szaporodás.
váz: Támaszt nyújt a testnek. Lehet külső váz, például a csigák, kagylók meszes váza vagy a
rovarok kitines váza, és lehet belső váz, ilyenek a csontok és porcok.

Kölcsönhatások. Az energia
belső energia: A testek belső szerkezetével, a részecskék rendezetlen mozgásával összefüggő energia.
csillag: A Földhöz viszonyítva hatalmas méretű égitest. A benne lezajló fizikai folyamatok
következtében fényt és hőt sugároz.
elektromos kölcsönhatás: A különböző elektromos állapotú testek között jelentkező vonzó- vagy taszítóhatás.
elektromos mező: Az elektromos állapotú testeket körülvevő, sajátságos környezet. Más
testekre kifejtett hatása vonzó- vagy taszítóhatás.
energia: A testek változtatóképessége.
erőhatás: A testek mozgásállapotát megváltoztató hatás.
gravitációs kölcsönhatás: A testek között jelentkező vonzóhatás.
gravitációs mező: A testeket körülvevő sajátságos környezet. Más testekre kifejtett hatása
mindig vonzóhatás.
helyzeti energia: A felemelt testek változtatóképessége.
hőenergia (hő): A belsőenergia-változással járó folyamatok során átadott, illetve átvett energia.
kémiai változás: Olyan változás, amelyben megváltozik a részt vevő anyagok minősége, és
új anyagok keletkeznek.
kölcsönhatás: A testek egymásra kifejtett hatása.
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környezetszennyező anyag: Az embert, illetve a környezetet veszélyeztető vagy károsító
anyag.
mágneses kölcsönhatás: Mágnes és mágnes, illetve mágnes és mágnesezhető anyag közötti
kölcsönhatás.
mágneses mező: A mágneseket körülvevő, sajátságos környezet. Mágnesekre vonzó- vagy
taszító-, mágnesezhető anyagokra vonzóhatást fejt ki.
mechanikai energia: Gyűjtőfogalom; idetartozik a rugalmas, a helyzeti és a mozgási energia.
mechanikai kölcsönhatás: Gyűjtőfogalom; idetartozik minden, a mozgásállapot-változással járó kölcsönhatás.
megújuló energiaforrás: Olyan energiaforrás, amely a természeti folyamatok révén állandóan rendelkezésünkre áll vagy újratermelődik (például napenergia, szélenergia, vízenergia).
mozgásállapot: Gyűjtőfogalom; azt fejezi ki, hogy egy test más testekhez viszonyítva hogyan mozog.
mozgási energia: A mozgó testek változtatóképessége.
napelem: A napsugárzás hasznosításának egyik eszköze. A napsugárzás energiáját elektromos energiává alakítja át.
napenergia: A Nap belsejében lejátszódó folyamatokban termelődő energia. Hétköznapi
értelemben a Föld felszínét elérő, általunk hasznosítható napsugárzást értjük alatta.
napkollektor: A napsugárzás hasznosításának egyik eszköze. A napsugarak a kollektor
csőrendszerében keringő folyadékot melegítik fel.
nem megújuló energiaforrás: Olyan energiaforrás, amely nem vagy csak nagyon hosszú
idő alatt tud újratermelődni (például a kőszén, a kőolaj és a földgáz).
radioaktív anyag: Részecskéi külső beavatkozás nélkül más anyagokká alakulnak át, miközben különböző sugárzásokat bocsát ki.
rugalmas energia: Az összenyomott (vagy megnyújtott) rugó változtatóképessége.
termikus kölcsönhatás: A testek között különböző hőmérsékletük miatt fellépő hatás.

A Föld bolygó
Baktérítő: Nevezetes szélességi kör az északi szélesség 23,5°-án.
bolygó: Saját fénnyel nem rendelkező nagy méretű égitest a Naprendszerben. A Naprendszer bolygói a Naptól távolodó sorrendben: A Merkúr, a Vénusz, a Föld, a Mars, a Jupiter,
a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz.
csillagok: Magas hőmérsékletű égitestek, saját fénnyel rendelkeznek, akárcsak a Nap.
déli félgömb: Az Egyenlítőtől délre található félgömb.
déli sarkkör: Nevezetes szélességi kör a déli szélesség 66,5°-án.
Déli-sark: A déli félgömbön, a déli szélesség 90°-án található legkisebb szélességi kör, a
Föld legdélebbi pontja.
déli szélesség: A déli félgömbön található szélességi körök jelzőjeként használjuk; rövidítése: d. sz.
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éghajlati övezet: A Föld gömb alakjának következtében alakul ki. A napsugarak beesési
szögének megfelelően forró vagy trópusi, mérsékelt és hideg éghajlati övezetről beszélhetünk. Csaknem megszakítás nélkül fogják körbe a Földet.
Egyenlítő: Kör alakú vonal, amely a Földet széltében két egyenlő félgömbre osztja. A leghosszabb szélességi kör.
északi félgömb: Az Egyenlítőtől északra található félgömb.
Északi-sark: Az északi félgömbön, az északi szélesség 90°-án található legkisebb szélességi
kör, a Föld legészakibb pontja.
északi sarkkör: Nevezetes szélességi kör az északi szélesség 66,5°-án.
északi szélesség: Az északi félgömbön található szélességi körök jelzőjeként használjuk;
rövidítése: é. sz.
év: Az évi időszámítás alapegysége, vagyis az az időszak, ami alatt a Föld egyszer körbejárja
a Nap körüli pályáját. Időtartama (kerekítve): 365 és 1/4 nap.
forró (trópusi) éghajlati övezet: Az Egyenlítő két oldalán, a térítők között elhelyezkedő
éghajlati övezet; a legmelegebb éghajlati övezet változatos éghajlatokkal.
Föld forgástengelye: Az Északi- és a Déli-sarkon keresztülfutó képzeletbeli tengely, 66,5°ot zár be a keringés síkjára.
földrajzi fokhálózat: A szélességi és a hosszúsági körök által alkotott képzeletbeli háló a
földgömbön.
földrajzi hosszúság: A kezdő hosszúsági körhöz (Greenwichhez) viszonyított távolság fokokban kifejezve.
földrajzi szélesség: A kezdő szélességi körhöz, az Egyenlítőhöz viszonyított távolság fokokban kifejezve.
földrész (kontinens): A legnagyobb kiterjedésű szárazföld.
GPS: Egy helymeghatározó rendszer. A segítségével bárhol – szárazföldön, vízen és levegőben egyaránt – és bármikor meghatározható egy adott pont helye.
hideg éghajlati övezet: A sarkkörökön belül húzódó éghajlati övezet, amelynek jellemzője
a nagyon alacsony hőmérséklet.
hosszúsági körök: É–D irányú, egyenlő nagyságú, olyan, a földgömbre rajzolt képzeletbeli
körök, amelyek a sarkpontokon metszik egymást.
keleti hosszúság: A kezdő hosszúsági körtől (Greenwichtől) keletre elhelyezkedő hosszúsági körök jelzője; rövidítése: k. h.
kezdő hosszúsági kör: 0°, London külvárosán, Greenwichen húzódik keresztül, innen kapta a nevét is.
mérsékelt éghajlati övezet: A térítők és a sarkkörök között elhelyezkedő éghajlati övezet.
Általában négy évszak jellemzi. A légmozgás nyugati irányú. Az északi félgömbön az
északi, a déli félgömbön pedig a déli mérsékelt övezet található.
Nap: 1. A Naprendszer középpontjában található csillag, amely fényt és meleget sugároz a
Földre. 2. nap: A Nap két egymást követő delelése között eltelt idő. Minden napot éjféltől
a következő éjfélig számítunk, és 24 órára osztjuk be.
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Naprendszer: Részei a Nap, a bolygók és a holdjaik, a kisbolygók, az üstökösök, a meteorok
és a bolygók közötti gáz- és porfelhők, valamint mesterséges égitestek. Középpontjában
a Nap található.
nevezetes szélességi körök: Egyenlítő, Ráktérítő, Baktérítő, északi sarkkör, déli sarkkör,
Északi-sark, Déli-sark. Kijelölik az éghajlati övezetek határait.
nyári napforduló: Június 22-én délben a napsugarak a Ráktérítőre esnek merőlegesen,
ezért az északi félgömbön ezen a napon a leghosszabbak a nappalok. Az északi félgömbön a csillagászati nyár kezdete.
nyugati hosszúság: A kezdő hosszúsági körtől (Greenwichtől) nyugatra elhelyezkedő
hosszúsági körök jelzője; rövidítése: ny. h.
óceán: A legnagyobb kiterjedésű állóvíz.
óceáni hatás: Az óceánok irányából érkező légtömegeknek a szárazföld éghajlatára gyakorolt hatása: állandó páradús légtömegek és az óceánok hűtő-fűtő hatása.
őszi nap-éj egyenlőség: A Nap szeptember 23-án egyformán világítja meg az északi és a
déli félgömböt. Emiatt a nappal és az éjszaka egyaránt 12-12 óra hosszat tart. Az északi
félgömbön a csillagászati ősz kezdete.
Ráktérítő: Nevezetes szélességi kör a déli szélesség 23,5°-án.
szélességi körök: Ny–K irányú, különböző nagyságú, olyan, a földgömbre rajzolt képzeletbeli körök, amelyek az Egyenlítővel párhuzamosan helyezkednek el.
tavaszi nap-éj egyenlőség: Március 21-én délben a napsugarak az Egyenlítőre esnek merőlegesen, ezen a napon a Nap egyformán világítja meg az északi és a déli félgömböt, emiatt
a nappal és az éjszaka egyaránt 12-12 óra hosszat tart. Az északi félgömbön a csillagászati
tavasz kezdete.
téli napforduló: December 21-én délben a napsugarak a Baktérítőre esnek merőlegesen,
ezért az északi félgömbön ezen a napon a legrövidebbek a nappalok. Az északi félgömbön a csillagászati nyár kezdete.
tényleges földrajzi helyzet: Azt mutatja, hogy egy adott hely hol helyezkedik el a Földön,
vagyis melyik szélességi és hosszúsági körök futnak rajta keresztül, és mi jellemzi a tengerszint feletti magasságát.
világegyetem: Része a Naprendszer és minden, amit akkor látunk, ha felnézünk az égboltra.
viszonylagos földrajzi helyzet: Más területekhez, például a szomszédos földrajzi helyekhez
való viszonyt jelenti.

A természet erői
andezit: A magmás kőzetek csoportjába tartozó, a vulkánkitörések közben a felszínre ömlő
láva megszilárdulásával keletkezett finom szemcsés, kemény kőzet.
aprózódás: Amikor a külső erők hatására a kőzetek darabjaikra esnek szét.
bazalt: A magmás kőzetek csoportjába tartozó, a vulkánkitörések során felszínre került kőzetolvadék megszilárdulása után keletkezett rendkívül kemény kőzet. A színe a szürkétől
a feketéig terjedhet.
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belső erők: A Föld belsejéből ható erők, ezeknek köszönhető a gyűrődés, a vetődés, ezek
emelik magasra a hegységeket, hozzák létre a vulkánokat.
deltatorkolat: A tengerhez közeledő folyó által lerakott hordalékból létrejövő torkolat.
erózió: A talaj pusztulása; a legnagyobb kárt a víz és a szél pusztító tevékenysége okozza.
futóhomok: A szél által szállított, görgetett homok.
gleccser: A hegy lejtőjén lefelé mozgó jégtömeg.
gyűrődés: A Föld mélyén a nagyon magas hőmérsékleten képlékennyé váló kőzetrétegek
tartós oldalirányú erők hatására meggyűrődnek.
humusz (televény): A talajban felhalmozódó növényi és állati maradványok.
karsztformák: A karsztosodás során a csapadékvíz oldó hatására kialakult formák (például
víznyelő, dolina, barlang, cseppkő).
karsztosodás: A csapadékvíz oldó hatására a mészkőhegységekben bekövetkező változások.
kialudt vulkán: Olyan vulkán, amely többé már nem tör ki, múltbeli kitöréseiről csak a
felépítő kőzetük és a formájuk árulkodik.
komposztálás: A komposzt előállításának a folyamata. A komposzt egy olyan, tápanyagban
gazdag anyag, ami a növényi hulladékok oxigén jelenlétében végbement bomlása során
keletkezik. A talaj tápanyag-utánpótlására használják.
kőzet: A földfelszín szilárd alkotói, melyek lehetnek magmás, üledékes és átalakult kőzetek.
kráter: A vulkán része, ezen keresztül ömlik a felszínre a láva.
külső erők: A hőingás, a szél, a víz, a jég, az élővilág. Nagy szerepük van a felszínformálásban.
lánchegység: Gyűrődés során kialakult hegység, melynek a vonulatai láncszerűen kapcsolódnak egymáshoz. Párhuzamos hegyvonulatok és hosszanti völgyek jellemzik. Magasságukból következik, hogy felszínüket a jég által kialakított hegyes, sziklás csúcsok, éles,
csipkézett gerincek és meredek, szakadékos lejtőjű hegyoldalak jellemzik.
láva: A felszínre került izzó kőzetolvadék.
lepusztulás: Amikor a földfelszín anyagai a külső erők (hőingás, fagy, szél, folyóvizek, jég)
hatására lepusztulnak.
lösz: Nagyon puha, a szél által felhalmozott finom porból kialakult üledékes kőzet.
magma: Nagy mélységben található izzó kőzetolvadék.
magmakamra: Nagy mélységben található üreg, amelyben az izzó kőzetolvadék, a magma
helyezkedik el.
magmás kőzetek: Az olvadt kőzetanyag kihűlésével keletkeztek nagy mélységben vagy a
felszínen (például gránit, andezit, bazalt).
mészkő: A leggyakoribb üledékes kőzet; a tengerek és a tavak medencéjében alakult ki, ahol
az üledékek az elpusztult élőlények mészvázaival cementálódnak össze.
ökológiai kertművelés: Olyan gazdálkodási forma, mely tiltja vagy nagymértékben korlátozza a növényvédő szerek, műtrágyák és bizonyos talajjavító szerek alkalmazását.
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rétegvulkán: A vulkánkitörés többszöri megismétlődése következményeként az egymást
váltó lávaömlések és törmelékszórások anyagából alakul ki. Vulkáni és vulkáni törmelékes kőzet váltakozva építi fel.
röghegység: Vetődéssel kialakult, rögökből álló, lesüllyedt árkokkal és medencékkel tagolt
hegység.
sivatagok: Ott alakulnak ki, ahol az időjárás miatt a felszínen nem képes megtelepedni a
növényzet. Ennek oka lehet a csapadék hiánya, de a nagy hideg is kialakíthatja.
talaj: A földfelszín legfelső, laza, termékeny takarója.
talajpusztulás: Amikor a víz a talaj felső rétegeiből kimossa és elszállítja a kisebb részecskéket, fokozatosan elvékonyodik a termőréteg. A szél a száraz területeken a talajpusztító
tevékenysége során kifújja a talajszemcséket.
sziget: Vízzel körülvett szárazföld álló- és folyóvizekben.
törésvonal: Akkor alakul ki, amikor az egymásra rakódott kőzetrétegek a belső erők hatására megpattannak; ezek mentén emelkednek ki vagy süllyednek le a kőzetrétegek egyes
részei.
üledékes kőzetek: Lepusztuló kőzetek törmelékeiből, valamint élőlények maradványaiból
épülnek fel, legtöbbször a tengerek és a tavak fenekén ülepednek le, ahol összecementálódnak, de kialakulhatnak a szárazföldek felszínén is.
V alakú völgy: Nagy esésű folyók által kialakított völgy.
vetődés: A törésvonalak mentén a belső erők hatására az egyes rétegek kiemelkednek, míg
mások lesüllyednek.
vízjárás: A folyók vízszintjének az ingadozása.
vízhozam: A folyómeder keresztmetszetén egységnyi idő (másodperc, perc) alatt átfolyó
víz térfogata.
víznyelő: Tölcsér alakú, felszíni karsztjelenség.
vulkáni tufa: A vulkáni működés során a törmelékekből kialakuló puha kőzet.
zátony: A folyó által lerakott hordalékból álló, a víz felszíne alatt található képződmény a
folyómederben; tengerekben is jellemző, ott a hullámzás hordja össze.
U alakú völgy: A gleccserjég csiszoló munkája által kialakított völgy.

Az őshonos füves területek és a mezők életközössége
áttelelés: Téli nyugalmi állapot, melynek célja a kedvezőtlen időszak átvészelése. A növényeknél ilyenek például az áttelelő szervek (rügy, hagyma, gyöktörzs stb.), az állatoknál
a téli álom (sün) vagy a részleges téli álom (denevérek).
cellulóz: Összetett anyag (szénhidrát), amely a növények sejtfalát alkotja. A növényevők
számára nehezen emészthető, rostos tápanyag. Az emésztését (lebontását) a növényevő
állatok bélcsatornájában élő baktériumok segítik.
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egynyári növény: Olyan lágy szárú növény, amelynek élete tavasztól őszig tart, ilyen például a paprika, a paradicsom, az uborka, a bab vagy a borsó.
együttélés (szimbiózis): Két élőlény közötti szoros kapcsolat, amely mindkét faj számára
hasznos.
élőlények sokfélesége: Az élővilág teljes változatossága, amely az evolúció során alakult ki.
globális felmelegedés (éghajlatváltozás): A Földön az átlagos hőmérséklet mérhető növekedése a korábbi adatokhoz képest.
hüvelytermés: Száraz, felnyíló termés, például a borsó vagy a bab.
ivaros szaporodás: A szaporodás egyik módja, ivarilag különböző egyedektől származó
hím- és női ivarsejtek egyesülésével (megtermékenyítés) kezdődik az új egyed kifejlődése.
kaszattermés: A fészekvirágzatúak egymagvú, zárt, száraz termése.
kloáka: A tápcsatorna, a kiválasztó szerv és az ivarszervek közös kivezető nyílása.
műtrágya: Kémiai anyag, melyet a termesztett növények növekedésének serkentésére használnak.
zárt termések: Olyan termések, amelyek nem nyílnak fel, a mag csak a termésfal felnyitása,
lebomlása után válik szabaddá.

Vizek, vízpartok életközössége
álcázás: Egy állat kültakarójának olyan színezete, mintázata, viselkedése, amelynek segítségével jól beleolvad a környezetébe.
bőrlégzés: A testfelszínen keresztül történő gázcsere.
dögevő: Olyan állat, amely elpusztult állatok maradványaival táplálkozik, vagy más állatok
által otthagyott tetemek maradványait fogyasztja el.
élősködő (parazita): Olyan élőlény, amely egy másik élőlényben vagy annak testfelszínén
él, és annak anyagaival táplálkozik.
gazdaszervezet: Állat vagy növény, amelyből az élősködők táplálkoznak.
gyökérsarj: Gyökerekből kifejlődő hajtás (leveles szár).
ivartalan szaporodás: A szaporodás nem ivarsejtek egyesülésével kezdődik, ilyen például
az osztódás, sarjadzás.
kétlaki növény: Az egyivarú porzós és termős virágok külön-külön növényen helyezkednek el.
kopoltyú: A vízben élő állatok légzőszerve, amelyen keresztül felveszik az oxigént, és leadják a szén-dioxidot.
külső megtermékenyítés: Az ivarsejtek (petesejtek, hímivarsejtek) a nőstény testén kívül
egyesülnek.
moszatok: Egyszerű testfelépítésű, egysejtű vagy többsejtű növények, melyeknek nincs
gyökerük, száruk, levelük és viráguk.
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oldalvonal: A halak testén hosszirányban húzódó érzékszerv, mellyel érzékelik a vízben az
áramlásokat, rezgéseket.
önszabályozás: Egy életközösségben az élőlények olyan működése, amellyel a kedvezőtlen,
zavaró hatásokat életműködéseikkel szabályozzák, kiküszöbölik vagy kiegyensúlyozzák.
Ilyen például a vizek öntisztuló képessége.
öntisztuló képesség: A természetes vizek olyan tulajdonsága, melynek köszönhetően a
bennük élő parányi élőlények képesek lebontani, hatástalanítani a szennyeződéseket.
plankton: Növények és állatok tömege, melyek a vízben lebegnek, szabad szemmel nem
vagy alig láthatók. Gyorsan szaporodnak.
tápanyag-feldúsulás (idegen szóval eutrofizáció): A vizekben bizonyos tápanyagok (nitrogén, foszfor) felhalmozódása, mely a növényzet túlzott elszaporodását váltja ki.
torzsa: Megvastagodott virágzati tengely.
tűrőképesség: Az a mérték (a minimum és a maximum közötti távolság), amelyen belül az
élőlények a környezet hatásait elviselik.
vízszennyezés: Olyan oldott és oldhatatlan anyagok jelenléte a vízben, amelyek a vízi életfeltételeket kedvezőtlenül befolyásolják.
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