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Kedves Tanárok! Kedves Érdeklődők!
Képzeljük el, ahogy egy gyönyörű, meleg nyári napon ülünk egy domboldalon egy terebélyes fa árnyékában, élvezve a jó
levegőt. Gyönyörködünk a kilátásban, a virágokra szálló pillangókban és zümmögő méhekben. Kipihenve magunkat tovább
sétálunk, majd az erdőszélen szedret eszünk és jót beszélgetünk a barátokkal kirándulás közben. Egy ilyen élmény
mindannyiunkat jó érzésekkel töltene el.
Sokan nem is gondolják, hogy az olyan maguktól értetődőnek tűnő dolgok, mint az árnyék, a friss levegő, a szép kilátás mind
az ott fellelhető élővilágnak, az ökoszisztémáknak köszönhetőek. Az ökoszisztémák nyújtják nekünk, embereknek az
élelmet, a tiszta vizet, a szép tájakat, ezeket hívjuk ökoszisztéma-szolgáltatásoknak, a természet ajándékainak, amik
megélhetésünk és boldogságunk, vagyis a jóllétünk megalapozói. Az emberiség létének feltételeit az ökoszisztémák, az
ökológiai rendszerek működése alapozza meg. A természet hozzájárul az emberek életéhez, szolgáltatásokat nyújt, amiket
csak a természetes vagy természetközeli ökoszisztémák képesek teljes értékűen megteremteni. Meglétük és jó állapotuk
ezért alapvető fontosságú szolgáltatásaik mennyisége és minősége szempontjából, míg eltűnésük, állapotuk romlása a mi
jóllétünket veszélyezteti.
A munkafüzet egyszerű feladatokon keresztül próbálja bemutatni a természet ajándékait, az ökoszisztémák szolgáltatásait.
A feladatok megoldása során a rövid ismertető szövegeken keresztül mindenkiben tudatosulhat a természet szerepe a jó
életminőségünk, boldogságunk megalapozásában. Az is érthetőbbé válik, hogyan járulnak hozzá az ökoszisztémák a
jóllétünkhöz, amibe az anyagi jóléten túl beleértjük az egészséget, a biztonságérzetet, a jó közösségi kapcsolatokat, a
választás és cselekvés szabadságát is.
Jó felfedezést kívánunk!

A TERMÉSZET AJÁNDÉKAINAK
SOKFÉLESÉGE
A szolgáltatások egy részét igen könnyű megérteni. Az emberek számára közvetlenül felhasználható, kézzelfogható javakat
az ellátó ökoszisztéma-szolgáltatások körébe soroljuk. Ide tartoznak az élelmiszertermelés céljából termesztett
növények, vagy a vadon termő gombák és gyümölcsök is. A tenyésztett állatok húsát, de a tejet, tojást és a mézet is a
természet szolgáltatja nekünk. Közvetlenül használjuk fel a természeti javakat, amikor a vesszőből kosarat fonunk, vagy
bútort készítünk a fából, és akkor is, amikor tűzifaként elégetjük, hogy meleget adjon otthonunkban.
A szolgáltatások következő csoportja már kevésbé egyértelmű és érzékelhető, mert meglétük magától értetődőnek,
természetesnek tűnik. A szabályozó ökoszisztéma-szolgáltatások esetében többnyire nem látható közvetlenül az
élővilág, az ökoszisztémák tevékenysége, pedig az emberiség fennmaradásához is nélkülözhetetlenek. A bonyolult ökológiai
rendszerek működése, természetes életfolyamataik során jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy mi, emberek jól érezzük
magunkat. Az ökoszisztémák szűrőtevékenysége által juthatunk tiszta levegőhöz és tiszta vízhez. Biztonságunkat az árvízi
kockázat csökkentésével is erősítik, hiszen az erdők és gyepek a lehullott csapadék jelentős részét visszatartják, így nem
alakul ki árvízi elöntés. További példaként említhetjük a talajt, vagy az állati beporzókat, amik nélkül nem lenne élelmünk sem.
Mivel a saját életünk feltételeit és jóllétünket is veszélyezteti az élővilág és az ökoszisztémák visszaszorulása, eltűnése és
állapotuk romlása, ezért elengedhetetlen az élővilág és az ökoszisztémák jó állapotának megőrzése és helyreállítása.
Végül a szolgáltatások harmadik fontos csoportja a kulturális ökoszisztéma-szolgáltatások köre. Nem is gondolnánk,
mi mindent kapunk a természettől, amitől boldognak érezhetjük magunkat. Egy erdei kirándulás, vagy egy réten eltöltött
piknik feltöltő, pihentető erejét mindannyian érezzük. Szintén sokan élvezik a felfedezés, tudásszerzés örömét, ezért
madarászni, gombászni járnak a természetbe. Van, aki ihletet szerez és lefest egy szép tájat, vagy fotókon örökíti meg az
élővilágot. Jóllétünket sokrétűen támogatja a körülöttünk élő természet.
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BEVEZETÉS
Sokféleség
A sokféleség az élet minden szintjén megfigyelhető. Az élőlények szervezetét, belső felépítését megfigyelve, számunkra
szabad szemmel sokszor észrevehetetlen és változatos, apró alkotóelemekből (sejtek, szövetek) épülnek fel. Az élet
sokféleségét azonban legjobban a Földön élő rengeteg különböző növény-, állat- és gombafaj mutatja meg, nem is beszélve
a láthatatlan vírusokról és baktériumokról., valamint az egy fajhoz tartozó élőlények sem teljes mértékben hasonlítanak
egymáshoz. A különböző éghajlati körülmények izgalmasan sokféle élőhelyet teremtenek (pl. más egy sivatag élővilága,
mint egy lombos erdőé). A változatos élőhelyeken pedig sokféle állat- és növényfaj élhet egyszerre, amelyek közösséget
alkotnak, és kapcsolataik is sokfélék lehetnek.

Beporzás (Pollináció)
Sok növényi táplálékunkhoz, a zöldségekhez és a gyümölcsökhöz szorgos rovarok, mint például a méhek munkájára van
szükség. A beporzók nemcsak táplálékhoz segítenek minket, hanem más, növényekből, növények magjaiból készülő hasznos
anyagokhoz is, amelyeket például a gyógyszerek, bioüzemanyagok készítéséhez használunk fel. De mégis mi az a beporzás,
vagy idegen szóval pollináció? A beporzás során a virágos, magvas növényeknél a porzón termelődő virágpor, más néven
pollen a virág termőjére jut. Ez szükséges ahhoz, hogy termés (például alma, paprika) és a termésben mag fejlődhessen.
A beporzás a szél, vagy sokszor a beporzó állatok segítségével történik. Beporzók lehetnek a méhek vagy pillangók, de sok
más állat is, amelyik virágról virágra száll vagy mászik. A méhek esetében a táplálék, a cukros nektár keresése közben
ragad rájuk a virágpor, így amikor az egyik virágról átszállnak egy másik virágra, akaratlanul is ők lesznek annak a
növénynek a beporzói.

Földi javak
Az élelmiszer- és fűszernövények, állati eredetű élelmiszerek és a gombák adják mindennapi táplálékunkat. De azt tudtad,
hogy a növények és a gombák a betegségek leküzdésében is sokszor segítenek? A növényeknek nemcsak a termése és
magja, hanem számos további része is felhasználható a mindennapi életünkben. Az állatok sem csak élelmiszerforrást
jelentenek, nemcsak a húsukat tudjuk felhasználni, hanem más területeken is hozzájárulnak az életünkhöz. Tárgyaink
jelentős része nem készülhetne el állatok és termékeik nélkül. Gondolj csak bele, mivel van töltve egy puha párna, miből
készül egy szép ünneplő cipő, vagy mit dolgoznak bele a termőföldekbe, hogy gazdagabb legyen a termés.

Talajvédelem
A talaj egy olyan összetett rendszer, amely különböző ásványokból, vízből, levegőből, szerves anyagokból, az élő
szervezetekből és azok lebomló maradványaiból tevődik össze. Vastagsága lehet 5-10 cm, de elérheti a több métert is. Ez
képezi a Föld legfelső, termékeny és szilárd „héját”, ami a földi élet számára nélkülözhetetlen. Nemcsak támasztja a
növények gyökereit, hanem egyben táplálékkal és vízzel is ellátja őket; számos állatfaj számára életteret, búvóhelyet nyújt.
A talajban zajló folyamatok befolyásolják a víz körforgását és minőségét, valamint a hőmérsékletet, így hatással vannak
számos további környezeti tényezőre, így a klímára is. A talajok elnyelik a csapadék jelentős részét, talajvízként
megtartják, szűrik, tisztítják, majd egy részét tovább engedik a felszíni vizekbe. A talaj így egy élő vízszűrő, víztisztító
rendszer is. A talajok központi szerepet játszanak a tápanyagkörforgásban (lebontás, tárolás), mivel az itt lejátszódó
folyamatok során tudják a lebomlott tápanyagokat az élő szervezetek újra és újra felhasználni.
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Nem utolsósorban, a talaj az emberek számára is fontos közeg, itt valósulnak meg a különböző építkezések és itt folyik a
mezőgazdasági termelés is. Itt van a mi életterünk és a gyerekek is itt koszolják össze magukat játék közben - bár a kosz
és a sár már csak egy szerkezetét vesztett anyag. A talaj azonban sérülékeny is. Megfelelő növényzet hiányában lejtős
területekről a csapadék lemoshatja, szerkezete romolhat és a talajanyag akár el is tűnhet. Termékeny talaj nélkül
nehezebben lehet élelmiszert termelni, mivel a növények számára létfontosságú tápanyagok és a víz megtartása megfelelő
szerkezet nélkül sokkal nehezebb. Ezért a talajra vigyáznunk kell, fenntartható hasznosításával mindent meg kell tennünk
a megőrzéséért.

Szennyező anyagok szűrése
Földünkön a víz valamilyen formában évmilliók óta jelen van. Ezt az állandó mennyiséget tudja újra és újra felhasználni a
természet és így az ember is. Még évezredek múlva is azt a vizet fogják használni utódaink, ami most eső formájában
átáztatja a ruhánkat, ami folyóinkban és tavainkban áramlik és amit megiszunk, ha kinyitjuk a vízcsapot.
Képzeld el, hogy egy eső után a víz beszivárog a talajba. A talaj elnyeli a vizet, mivel a talajrészecskék között be tud folyni
a víz a mélybe. A nagyobb részecskék között könnyebben átfolyik a víz, míg a kisebb részek között ez sokkal lassabban
megy. Ahogy a víz átszűrődik a kavicson, homokon és a szerves anyagban gazdag, finom talajanyagon, a vízben lévő
szennyező anyagok jelentős része a talajrészecskék felületén megragad. Minél kisebbek ezek a részecskék és minél több
bennük a szerves anyag, annál nagyobb a felületük, így több anyagot képesek megkötni. Ez a talaj természetes
szűrőképessége.
Sajnos azonban a városban a burkolt felületre (úttest, háztető stb.) hulló csapadék nem tud beszivárogni a talajba, hanem
általában a csatornákon keresztül közvetlenül a település csapadék/szennyvízelvezető rendszerébe kerül. Az elfolyó
csapadékvizek összegyűjtik az egyéb szennyeződéseket, pl. olajat, festékanyagokat, háztartási vegyszerek maradványait.
Ha mesterségesen nem tisztítják meg ezektől a vizeket, úgy a közeli patakokba vagy folyókba bekerülve elszennyezhetik a
környék természetes felszíni és felszín alatti vizeit.

Növények a városban
A városok és a falvak szabad tereinek beépítése sokszor a növényzet rovására történik, pedig a fák és bokrok, a
zöldfelületek jótékonyan enyhítik a városi életünkkel járó kellemetlen, vagy veszélyes mellékhatásokat. Ilyen például a
járművek, vagy gyárak által kibocsátott, és a fafűtéssel (égetéssel) keletkező káros anyagok szűrése és megkötése a
levegőből, a zajok tompítása, vagy az aszfaltozott felületekről visszaverődő hőség enyhítése.

Árnyék, hőérzet
A mindennapi életünkhöz hozzá tartozik, hogy a fáknak, növényeknek árnyéka van. Szinte észre sem vesszük, mennyire
fontos, és mennyi mindenre van hatással az árnyék. Jelentősége akkor tudatosul bennünk, amikor eltűnik a növényzet és
nyáron sokkal melegebb lesz, nincs hova bújni a tűző nap elől. A fák jelenléte nemcsak az árnyék, a hőmérséklet
csökkentése, hanem a párologtatás útján is segíti, hogy jobban érezzük magunkat, és a hőmérsékletet alacsonyabbnak, a
környezetünket hűvösebbnek érezzük. A települések fásabb, bokrosabb, zöldövezeti területein a hőmérséklet sokkal kedvezőbb, mint a lebetonozott, épületekkel túlzsúfolt belvárosi részeken.
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BEMELEGÍTŐ FELADAT
A bevezetőt elolvasva mostanra már sejtheted miket értünk a természet ajándékai, az ökoszisztémaszolgáltatások alatt. Az iskolaudvar egyes részeit megvizsgálva találd ki, a kép megjelölt részein milyen
ökoszisztéma-szolgáltatásokról lehet szó, és írj be egyet-kettőt a kép kapcsolódó részeihez a számozott
helyekre! Csoportosítsd ezeket aszerint, hogy az ellátó, a szabályozó vagy a kulturális szolgáltatások közé
tartoznak-e!
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SOKFÉLESÉG (BIODIVERZITÁS)
A biológiai sokféleség, vagy más szóval a biodiverzitás több szempontból is fontos az élővilág számára. Minél változatosabb egy
életközösség, annál erősebb, stabilabb a környezeti változásokkal, pl. a nagy szárazságokkal, vagy betegségekkel szemben. A biológiai
sokféleség az ökoszisztémák egészséges működésének alapja. Ha csökken a sokféleség és gyengülnek az élőlények és csoportjaik
közötti kapcsolatok, akkor nem tudja a természet jó minőségben nyújtani az emberiség számára a természet ajándékait.

1

Fedezzük fel, milyen változatos élőlények élnek az egyes élőhelyeken, így egy erdőben, gyepen, szántón vagy
tóban! A szabályok a sudokuéhoz hasonlóak. Mind a négy élőhelyhez négy azonos színű kis négyzetet találsz
(pl. a tavon négy kis kék négyzetet). Ezek közül egy-egy kis négyzeten lakik egy emlős, egy madár, egy növény
és egy rovar. A matricamellékletben található fajok képeit úgy ragaszd be a kis négyzetekbe, hogy mindegyik
arra az élőhelyre kerüljön, ahol előfordul. Egy sorban és egy oszlopban csak egyszer szerepeljen egy
élőlénycsoport (tehát pl. egy sorban és egy oszlopban nem lehet két növény)! Az élőhelyeken előforduló fajok
neveit írd a szaggatott vonalakra!
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A biodiverzitás, a bolygón lakó élőlények sokfélesége nagymértékben csökkent az
elmúlt évtizedekben, gyakran a különféle emberi tevékenységek eredményeként. A
főbb okokat bekeretezve a kék dobozokban láthatod. Napjainkban ez az öt fő
veszélyeztető tényező, amely a biodiverzitást veszélyezteti. Keresd meg és kösd
össze vonallal a veszélyeztető tényezőket a tevékenységekhez, jelenségekhez
tartozó rajzokkal, majd írd a rajzok mellé, hogy szerinted pontosan mi történik rajtuk.

Túlhasználat (halászat,
vadászat)

Éghajlatváltozás

Szennyezés

BIODIVERZITÁST
FENYEGETŐ
VESZÉLYEK

Idegenhonos inváziós
fajok terjedése

Élőhelyek
csökkenése
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Ha van ötleted, hogyan lehetne megállítani ezeket a
tevékenységeket, folyamatokat, írd le:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

REZILIENC
Esőkert IA
Az ökoszisztémák rezilienciája (rugalmas
ellenállóképességük) azt mutatja meg, hogy
egy károsodás után milyen mértékben és
mennyi idő alatt képesek helyreállni, vagy
alkalmazkodni az új körülményekhez.
A nagyobb biodiverzitású ökoszisztémák
ellenállóbbak és az ökoszisztémaszolgáltatásokat is stabilabban biztosítják.
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BEPORZÁS (POLLINÁCIÓ)
A beporzás az emberek életére több szempontból is hatással van, az egyik legfontosabb a sokféle táplálék biztosítása.
Az ember által fogyasztott élelmiszernövények (zöldségek és gyümölcsök) terméséhez számos esetben állatok,
például a vadméhek, házi méhek és más rovarok beporzási munkájára van szükség.!
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Termesztett élelmiszernövényeink jelentős részét csak rovarok, vagy csak a szél porozzák be. Ám van olyan is, amelynél a szélbeporzás mellett a rovarokkal is kell számolni, mert beporzó tevékenységük nagyban növeli a termés mennyiségét. Gondold át, melyik növény milyen beporzású lehet és kösd össze a széllel vagy a beporzókkal, vagy
mindkettővel!

beporzók

szél

Ha végeztél a feladattal, a lenti skálán megfigyelheted, hogy élelmiszernövényeink valójában milyen
mértékben igénylik a szél, vagy a beporzó élőlények (jelen esetben vadméhek) közreműködését!
Az állati beporzási igény mértéke:
szél, vagy
önbeporzás

2

alacsony

közepes

magas

kizárólagos
rovarbeporzás

Mi maradna a kosarunkban zöldség- és gyümölcsvásárláskor, ha nem lennének beporzó rovaraink? Gyűjtsd ki a
kosarakból azokat a növényeket, amiknél elég lehet a szél beporzása és írd a nevüket a pontozott vonalakra!

Mit lát
egy méh?

.....................................
.....................................
......................................
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Sok apró szemből álló összetett szemük
másféle kép alkotására képes, mint a miénk.
Nincs benne annyi fényérzékeny sejt, így
kevésbé éles a kép, viszont szemeik elhelyezkedése miatt nagyobb látószögben látnak,
ezáltal sokkal érzékenyebbek a mozgásra.
Ugyan a vörös színt nem látják, de az
ultraibolya sugárzást érzékelik. Így például egy
számunkra sárga virág az ő szemeikkel részben
fehér színű, a legcsalogatóbb része, a porzó
viszont piros, ezzel mutatva az utat a
nektárhoz és a pollenhez.

BEPORZÓK
A VILÁG
KÖRÜL

Néha egészen meglepő, hogy számos rovar mellett mennyi más állat képes a
növények beporzására világszerte. Jelöld be azt a 7 állatot, amelyek ilyen
feladatot végeznek!
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földi
poszméh

komodói sárkány

zöld levelibéka

jamaikai
gyümölcsdenevér
közönséges
zengőlégy

ibolyakék
napfénykolibri
fekete-fehér
vari
fecskefarkú
lepke

pusztai macska
(manul)

Vajon a csigák
is beporzók?

fekete hangya
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háziméh

Egy kert kialakítása, vagy a mezőgazdálkodás módja sokban befolyásolja a beporzók életet. A képen látható
tevékenységek közül szerinted melyek támogatják és melyek veszélyeztetik a beporzók fennmaradását, munkáját? Írd
a megfelelő helyre a képek számát!
Beporzókat veszélyezteti:

Beporzókat támogatja:
...................................

1

...................................
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A biztonságos szállás és fészkelőhely segítséget jelent a beporzóknak. Készítsetek együtt
rovarhotelt a letölthető útmutató alapján és tegyétek ki az otthoni, vagy az iskolai kertbe!

Szállás 1000 főnek

Útmutató letöltése

A rovarhotelt a beporzó rovarok otthonának építjük, hogy itt gondozhassák
utódaikat és felhalmozhassák élelmüket. Használhatsz hozzá farönköket,
fenyőtobozokat, nádszálakat, lyukacsos téglát, vagy akár csak egy virágcserép
darabjait. Ha még ennél többet szeretnél tenni, ültess méhlegelőt a hotel közelébe!
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FÖLDI JAVAK
A különböző élőlények és az ökoszisztémák sok területen segítik az emberiség fennmaradását. A mindennapi használaton (például
az emberi táplálkozás, betegségek gyógyítása, szövetipar) túl szerepük lehet például az energiatermelésben, vagy az épületek szigetelésében is.
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Biztosan kilestél már otthon a konyhába miközben ott egy-egy sütemény készült. Gondold végig mi minden kellhet egy
epres túrótortához és az alábbi kategóriák szerint csoportosítva sorold fel az összetevőket!

Állati eredetű élelmiszerek: ...............................................
.......................................................................................................
Élelmiszernövények: .............................................................
.......................................................................................................
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Azon túlmenően, hogy jelentősen hozzájárulnak az oxigéntermeléshez, számos más területen is
hasznot nyújtanak az emberiség számára a tengeri algák bizonyos fajai. Egészítsd ki a szöveg
hiányos szavait az algák felhasználási lehetőségeivel, vagy a belőlük előállított készítményekkel!

SOKOLDALÚ
ALGÁK

Már néhány éve felmerült az ötlet egy izlandi egyetemistában, hogy az italok tárolására zselés

állagú, algakivonatból készült algapa...................kat lehetne használni az eddigi, műanyagból (PET)

készítettek helyett. Előbbiek csak addig tartják meg formájukat, amíg kitölti őket a folyadék,
utána „összeesnek” és elbomlanak. Ez a csomagolás akár ehető is, mivel az algák számos ázsiai nép
konyhájában alapvető éle..........................................ek!

Az algák használata az élet más területeire is kiterjed: például a fosszilis (szénhidrogén-alapú)
üzemanyagok kiváltásának kísérletére gyártottak algákból bioüz........................got. Más formában is
elérhetőek energiaforrásként az algák, például a páncélos ostorosok a biolumineszcencia kémiai

reakciójának segítségével fényt termelnek, így vil........................ra használhatjuk őket az elektromos
áram helyett. Útépítéskor sem kell feltétlenül a kőzet és kőolaj alapú burkolatokra hagyatkozni, egy

új kísérlet eredményeként már az alga alapú bio.........falt is szóba jöhet. Hasznosságuk házépítéskor
is felmerülhet, mivel Dániában a szárított, porított algát házfalak, tetők hő.........................................éhez
alkalmazzák.

Ezzel még mindig nem értünk az algák felhasználhatóságának végére, mivel kozm.............................kba
keverve

sikeresen

tüntetik

el

bőrünkről

gy...................................tban is felhasználják őket.

a

ráncokat,

Nézz utána!

Mi az a spirulina? ..............................................

Nevezz meg egy élőlényt, ami képes
biolumineszcenciára! ..................................
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a

de

vérképző

hatásuk

miatt

a

Melyik növény mit gyógyít? Rengeteg gyógynövényt találhatunk a természetben és akár a saját kertünkben is, amelyek
segíthetnek megküzdeni egy-egy enyhébb betegséggel.
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A gombák sokoldalúsága egészen elképesztő. Tudod-e mennyi mindenre használhatjuk fel őket
a mindennapokban? Írd a képekhez a felhasználás módját!

Milyen gomba kerül a kenyérbe, vagy
a sörbe és ennek hatására mi történik
az élelmiszerrel?

Milyen
ételt?
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A kör szélén néhány betegség
nevét találod, a betűk azonban
össze vannak keverve. Próbáld
meg kitalálni, hogy melyik
betegségre gondoltunk. A gyógyulást gyógynövények segítségével gyorsíthatjuk. Keresd
meg a kérdőjelek helyére illő
gyógynövényes és betegségeket
bemutató matricákat és ragaszd
be a megfelelő helyre! Így láthatod, hogy melyik gyógynövényt
melyik betegség gyógyítására
használjuk.

KÖRÖMVIRÁG

3

gombákból

REJTŐZKÖDŐ
GOMBÁK

készíthetünk

.................................................................

2.

.....................................................................

1.

.....................................................................

3.
Milyen szerepet játszanak
élelmiszer készítése során?

a

gombák

az

3.

Hogyan használják fel
a gombákat a gyógyszeriparban?
....................................................

..................................................................................
..................................................................................

4.
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TALAJVÉDELEM
A talajok fontosságát a bevezetőben bár bemutattuk, most a talajok sokféleségéről és a főbb típusok egyedi jellemzőiről is adunk
egy kis áttekintést. Ha leásunk a földbe, láthatjuk, hogy a talajok rétegekből, vagy szintekből állnak. Ez a szinteződés a talaj
természetes képződése, illetve a talajban történő folyamatok eredményeként alakul ki. Minden talajnak megvan a saját története,
amit felderíthetünk, ha megnézzük a szinteket és a szintekből összeálló talajszelvényt. Történetük része aktuális egészségi állapotuk is, amihez kezdő információkat tudunk gyűjteni már a felszínen is, ha megvizsgáljuk a talajt fedő növényzetet.
AVARSZINT (0): sötét színű, humuszban gazdag réteg, elsősorban elpusztult növényi és állati
maradványokból áll.
HUMUSZOS SZINT (A): a biológiai aktivitásban leggazdagabb réteg, itt él a legtöbb talajlakó
állat (giliszták, vakondok, talajlakó rovarok, lárvák, férgek), gombák és baktériumok. Lazább,
porózus réteg, amely humuszanyagokban és tápanyagokban gazdag, idáig érnek le a növények
gyökerei.
FELHALMOZÓDÁSI SZINT (B): tömörebb, ásványi anyagokban gazdag szint, szerves anyag itt
már alig található.
ALAPKŐZET SZINT (C): talajképző folyamatok itt nem, vagy csak kis mértékben zajlanak.
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TALAJSZELVÉNY

Írd be az talajszintek nevét az üres helyekre és
nevezz meg minél több élőlényt, amit felismersz
a rajzon!

.............................
szint

Élőlények: .................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

.............................
szint
.............................
szint

....................................................
....................................................

2

Magyarország talajai igen változatosak, több mint 30-féle talajtípussal találkozhatunk az ország területén. Ezek közül a 3
leggyakoribbat mutatjuk be ebben a feladatban. Olvasd el a leírásokat és karikázd be különböző színekkel azokat a területeket
a vaktérképen, ahol szerinted ilyen talajokat találhatunk!

csernozjom (mezőségi talaj): Ezek
a talajok, ahogy a mezőségi név is
mutatja,
jellemzően
füves
növénytakaró alatt alakulnak ki.
Felső termőrétegük humuszban
gazdag, jó termőképességű, sötét
színű, laza, morzsás szerkezetű.
Alatta 60-120 cm mélyen már
valamivel
világosabb,
kevésbé
humuszos altalaj van, végül pedig
már a talajképző kőzet, ami
egyáltalán nem tartalmaz humuszt.
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.............................
szint

barna erdőtalaj: Ez a beszédes nevű talajtípus jellemzően erdők, fás területek, facsoportok, ligetek
alatt alakul ki. Kialakulásában egyaránt szerepet játszik az erdők speciális mikroklímája, a lehullott
levelekkel, ágakkal adódó tetemes mennyiségű szerves anyag és egyéb folyamatok is. Legfelső
szintjén avart, bomló leveleket, ágakat találunk, ami alatt a barna színű humuszos szint helyezkedik
el. Ezt követi egy világosabb, majd ismét egy sötétebb szint, és legvégül a talajképző kőzet. A barna
erdőtalajok természetes növényzete igen változatos: tölgy, bükk, nyír, csarabosok.
öntés- és lejtőhordalék talaj: Mindkét típus kialakulásában nagy szerepet játszik a víz. Az öntéstalajok folyóvizek elöntésével képződnek, jellemzően ártereken találkozhatunk velük. Az előző
talajtípusoktól nagyban eltér, nincs benne szintekre tagozódás és talajképződés, a humusztartalma
nagyon alacsony. Rétegzettségét az egymásra rakódott üledékek adják. A lejtőhordalék talajok
kialakulása is a víz által szállított és egymásra rakódott anyagoknak köszönhető. Rétegzettsége és
egyéb tulajdonságai attól függenek, hogy a víz honnan szállította a hordalékanyagokat az adott
helyre.

TALAJER
ÓZIÓ

3

ERÓZIÓ ELLENI VÉDELEM

Egy eső során a becsapódó vízcseppek erejétől fogva a felszínen elhelyezkedő
talajszemcsék szétesnek, és mivel így már nem tartja őket össze semmi, könnyedén
elmozdulnak a lejtőn lefelé. Próbáljátok ki, hogy ez hogyan történik a valóságban!

A talajerózió során a víz hatására sérül a talaj,
vékonyodik, átalakul a szerkezete, lemosódik, onnan, ahol kialakult és máshol halmozódik fel. Ezzel
elvész a talajanyag, csökken a talajok humusz- és
tápanyagtartalma, szélsőséges esetben egészen
az alapkőzetig lekopik, így a termőképessége is
jelentősen csökkenhet. További problémát okoz a
lehordott talaj, amely a lejtő alján is felhalmozódhat, de bekerülhet tavakba, patakokba és folyókba.
A felhalmozódó talaj betemetheti a növényeket,
illetve nagyobb mennyiségű tápanyag gyűlhet
össze benne, amely a lejtő alján sok, ahonnan jött,
onnan meg hiányozni fog.
Leggyakrabban a meredek lejtőkön elhelyezkedő,
növényzettel nem, vagy nem megfelelően borított
területek vannak a talajeróziónak kitéve (pl.
hegyvidéki erdőírtások miatt, vagy dombvidékeken
nem megfelelően végzett mezőgazdasági
tevékenységeknek köszönhetően).

1. LÉPÉS: Vágjatok ketté hosszában 3 nagy PET palackot úgy, hogy a szájuk érintetlen maradjon.
2. LÉPÉS: Tegyetek mindegyikbe ugyanolyan talajt, mindegyikbe egyforma mennyiséget. Az első flakonban csak
maga a talajanyag legyen, a második tetejére halmozzatok leveleket (avar), a harmadikra pedig tegyetek
gyepszőnyeget (gyökerestül).
3. LÉPÉS: A domborzatot modellezve, kicsit emeljétek meg a flakonok alsó részét, a flakonok szájához pedig
rögzítsetek úgy egy kis műanyag, vagy papír poharat (esetleg egy PET palack levágott alját), hogy összegyűjthesse a
flakon száján kifolyó vizet.
4. LÉPÉS: Mindhárom flakonban lévő talajt kezdjétek el azonos mennyiségű vízzel öntözni.

2.

1.
4.

3.

A) Melyik talaj felszínén folyik le leggyorsabban a víz, milyen (színű,
állagú) lesz a víz az edényekben? Mi az oka az eltérő eredménynek?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
B) Hogyan befolyásolja hosszútávon egy gyep telepítése, vagy
egy erdő ültetése az eróziót?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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VÍZ ÉS A SZENNYEZŐ ANYAGOK SZŰRÉSE
A víz otthoni használatával (pl. mosogatás,
mosás) vagy a gyárak működésének köszönhetően a vizekbe szennyező anyagok kerülnek.
Hogyan tisztulhat meg a víz? Hogyan válik újra
felhasználhatóvá?
A talajok nagyon fontos szerepet játszanak
a vizek szűrésében. A víz természetes úton a
talaj különböző rétegein átszivárogva tud
megtisztulni. Minél kisebbek a talajszemcsék
és minél több bennük a szerves anyag, annál
több káros anyagot tudnak kiszűrni.

1

NAGY SZEMCSÉKBŐL ÁLLÓ TALAJ

víz

jó áteresztőképesség, azaz a víz
gyorsan át tud jutni a talajrétegen

víz

gyenge áteresztőképesség, azaz a víz
csak lassan szivárog át a talajrétegen

Próbáljátok ki kisebb csoportokban, hogyan szűri meg a talaj a vizet! Kövessétek végig a lépéseket a képek
és a leírás alapján!
1. LÉPÉS: A feladathoz 2 PET (műanyag) palackra lesz szükségetek, amelyeknek középtájon vágjátok le
az alját.
2. LÉPÉS: A kupak helyére gumizzatok egy kávéfilterpapírt.
3. LÉPÉS: A palackokat a szájukkal lefelé fordítva állítsátok bele a palack levágott aljába. Az egyik
palackba sima homokot tegyetek, a másikba pedig alulra homokot, felülre pedig egy kis virágföldet.
4. LÉPÉS: Mindkét palackba öntsetek egy kevés színes levet, vagy ételfestékkel megszínezett vizet.
5. LÉPÉS: Várjátok meg, amíg átfolyik a víz az alsó pohárba, majd nézzétek meg a különbséget.
Figyeljétek meg, hogy melyik palackon keresztül folyt át gyorsabban a víz.

1.

4.

3.

2.

5.
Vizes tények

A két palackon átfolyó vízben milyen különbségeket láttok?
Mi ennek az oka?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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A Földön található víz legnagyobb része, 96,5
%-a az óceánokban van. Maguk az óceánok
a Föld felszínének 71 százalékát teszik ki. A
tengervíz nem iható, mivel az emberek
számára túl magas a sótartalma.
A Föld vízkészletének mindössze 3,5 %-a
édesvíz. Édesvíz folyik a patakokban, folyókban, tavakban, 30%-a van jelen talajvíz
formájában és 68%-a jégként, a gleccserekben.

2

Ebben a feladatban azt is megnézzük, hogy a mindennapokban hogyan tudjuk felhasználni a talaj természetes
szűrőképességét. A szennyvíz a természetes vizekbe kerülés előtt többnyire mesterséges tisztítófolyamatokon megy
keresztül a tisztítótelepeken, de ez elvégezhető ökoszisztémák közvetlen segítségével is, ilyen természetközeli
megoldás a gyökérzónás víztisztítók kialakítása.

A) A képen látható növényzet milyen szerepet
tölthet be? Milyen szolgáltatásokat nyújt?
...........................................................................
...........................................................................
B) Milyen anyagokat tudnak felvenni a növények
gyökerei a szennyvízből? Húzd alá a megfelelő
elemeket!
nitrogén, oxigén, foszfor, fluorit, kalcium
C) Milyen növényeket érdemes ültetni a
gyökérzónás tisztításhoz egy vizes élőhelyre?
Húzd alá!
békalencse, borostyán, nád, galagonya,
káka, kocsányos tölgy, sás, gyékény

A gyökérzónás víztisztítás erre a célra,
mesterségesen kialakított vizes élőhelyeken
valósulhat meg. A területen lassan
átszivárogtatott szennyvíz megtisztításában
fizikai-kémiai és biológiai folyamatok is
szerepet játszanak. A fizikai-kémiai
folyamatok során az átszivárogtatott vízből a
szilárd anyagok leülepszenek, más anyagok
kicsapódnak. A biológiai tisztítás során a
szerves anyagokat a területen elültetett
növények felveszik, valamint a növények víz
alatti felületén található baktériumok és
egyéb mikrobák lebontják, így a víz
szervasanyag tartalma csökken.

3

A vizes élőhelyek számos fajnak biztosítanak életteret és táplálkozóhelyet. A kép segítségével sorolj
fel vizes élőhelyhez kötödő növény- és állatfajokat!

Milyen fajoknak adhat még
otthont, nyújthat táplálékot
egy ilyen vizes élőhely?
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
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NÖVÉNYEK A VÁROSBAN
A városi területeken ültetett növények jótékony hatása a bevezetőben felsoroltakon túl még sok változatos előnnyel jár.
Egy városi fa nemcsak hűs árnyékot ad, de oxigént termel, megköti a káros anyagokat, véd minket az árvizektől, a talajt
pedig az eróziótól. A sok láthatatlan szolgáltatás mellett lehet rajta hintázni is, megmászni, megfigyelni a rajta lakó
állatokat, gyűjteni a termését, de akár le is rajzolhatod, ha kedved tartja.

1

Keresd meg a felsorolt ökoszisztéma-szolgáltatásokat a szókeresőben! Vigyázz, nemcsak balról jobbra, de visszafelé,
fentről lefelé és keresztben is lehetnek a szavak! Találd ki, hogy honnan kaphatjuk meg egyszerre ezeket
a szolgáltatásokat!

SZÓKERESŐ
mikroklíma-szabályozás
oxigéntermelés
kikapcsolódás

művészet

párologtatás

S S Á Z O Y L Á B A Z S A M Í L K O R K I M O T W
P Z Q U H X J S H B Q U Q M C O A H B S X B X A T
A C É L W A H M H R Z R B G P W U Q Y S B R I L R
G B D N S É R Ű Z S J A Z Y N F F P A H K V G A M
E A K L D B C L I Q S O L C B R V Z Q K N O É J Ű
B Z Y O K I X S M E L E D É V Z Í V R Á S W N V V
J W N N L U O S Á T R A T A Z S S I V Z Í V T É É

talajvédelem

F T C A A J H X Z T Z R V V F X O Z D E U D E D S

árvízvédelem

I A H X K S Y K I K A P C S O L Ó D Á S L Z R E Z

élelmiszer

R E Z S I M L E L É M Y G P W M J O X X W G E E T

vízvisszatartás

R I L C R Y A K Y U P E N O H E W I J F K E L M Q

széndioxid-megkötés
zajszűrés

V U V K F Z R D X D É T U I D W A T F G N L M L E

H S X Y A X L Z J N V D G R L W Y K P D H X É P W
K E G W P B N R P F X D U K Á O G I R X T L S T V

nyersanyag

Z Z I O Q Q X S T S P A B Q Ö O R A L H P M U O A
I X Q Z M V V M P K J M G X U T K Á A G E M I Z E
C D C M J A Q P D O R T B V S B É A P K C D R E T

tipp: ............................................
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N N W J X V O M F G N B B G J I J S E D R P G F Y
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A városokban a fák számos fontos ökoszisztéma-szolgáltatást nyújtanak számunkra. Keresd meg az alábbi rajzon,
hogy a fa melyik részéhez kapcsolódhatnak az előző feladatban felsorolt szolgáltatások, majd írd be a szolgáltatások
nevét a számozott helyek egyikére! Látható, hogy a fáknak kulcsszerepük van az élhető városi környezet
kialakításában.
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MILYEN EGY "JÓ" VÁROSI FA?
Egy fa ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtó képességét (tehát, hogy milyen ajándékokat kapunk tőle)
meghatározza a faja/fajtája, kora és az életkörülményei. Ültetni őshonos fajokat érdemes (pl. magas kőrist, korai
juhart), amelyek nem nyomnak el más növényeket (mint a mirigyes bálványfa, a fehér akác, a nyugati ostorfa, vagy
a zöld juhar). A nagyobb, szélesebb levelű fajok alkalmasabbak a zajok szűrésére, a lombhullatók a mikroklíma
szabályozásra és a szennyező anyagok megkötésére, a tűlevelűek pedig a vízvisszatartásban jeleskednek. Láthatjuk
mennyi mindent ad nekünk egy fa a városban. Őrizzük meg őket, és ha tehetjük, ültessünk további fákat a saját
életünk jobbítása érdekében.
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MIKROKLÍMA-SZABÁLYOZÁS
Mindenhol találhatunk fákat, bokrokat, növényzetet, mégis ritkán gondolunk bele, miért is fontos nekünk, embereknek
a jelenlétük. A fáktól és fás élőhelyektől kapott sok segítség közül most csak az árnyékot, a mikroklíma szabályozását, és az
emberek hőérzetének javítását emeljük ki.
A városokban egyre kevesebb parkot, fát és bokrot láthatunk, helyüket felváltja a beton és a térkő, bár mindenki számára
ismert, hogy a fák és bokrok árnyékában sokkal enyhébb a hőmérséklet. Egy erdőben, vagy akár egyetlen városi fa
árnyékában 15-25 ºC fokkal is hűvősebb lehet, mint a napsütötte részeken. A fák nemcsak közvetlenül az árnyékukban
nyújtanak hűsölési lehetőséget, hanem a környezetükben is befolyásolják a hőmérsékletet. Mi, emberek sokkal
kellemesebben érezhetjük magunkat (jobb a hőérzetünk) fákkal körülvéve, mint a növények nélkül felforrósodó járdákon és
tereken.

1

Figyeld meg a lenti játszótér fotóját! Láthatod, hogy a téren egyaránt vannak napos és fák által árnyékolt részek.
Tippeld meg, hogy egy forró nyári napon, délután 1 órakor hány fokot érzünk (ezt hívjuk hőérzetnek) a napos részen, a
mászóka környékén, és hány fokot a fák alatti árnyékban.

?

°C

?

A játszóteret megnézheted felülről is a
helyszínrajzon, ahol a zöld körök a fák elhelyezkedését a fekete csillagok pedig a
hőmérséklet vizsgálatának helyeit mutatják. A játszótéri játékokat és a füves,
kavicsos területeket a térképtől balra
látható jelmagyarázat segítségével tudod
beazonosítani.
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kavics

mászóka
és csúszda

fű

homokozó

fa

pad

°C

Ez a kép azt mutatja, milyen az emberek
hőérzete ezen a játszótéren. Felülnézetben, a
helyszínrajznak megfelelően láthatod a fákat, és
azt, hogy milyen meleg van a játszótér különböző részein. A feketével bekarikázott részen
készült a túloldalon lévő fotó.
A pirossal jelölt területeken 38 ˚C körüli a
hőmérséklet, a sárga színű részeken kb. 26 ˚Cot érezhetünk. A fák alá most felülről nem látunk be, de ott még hűvösebb a levegő.
14-18

29-34

19-28

35-40

Mekkora volt a különség a tipped
és a leolvasott értékek között? ..........................................

2

Fogalmazd meg, hogy a fák milyen hatással vannak a környezetükre, hogyan befolyásolják a mikroklímát
ezen a játszótéren!

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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Ha te lennél egy város polgármestere, milyen változtatásokat javasolnál, hogy az embereknek ne legyen annyira
melegük nyáron és így sokkal jobban érezhessék magukat?

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

4

Tudsz egy példát az otthonod környékéről, ahol hűvös árnyék van a növényzet miatt? Írd le hol van ez a hely (település,
utca)
és
készíts
fotót
a
helyszínen,
vagy
keress
hozzá
képet
az
interneten
(pl. http://maps.google.com).

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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ÖSSZEFOGLALÁS
1

A füzet elején már bemutattuk az ökoszisztéma-szolgáltatások 3 kategóriáját, amelyek alá a feladatokban részletezett szolgáltatások tartoznak. Nevezd meg a 3 kategóriát és a piktogramok alapján az alájuk tartozó ökoszisztémaszolgáltatásokat is! Keresd meg a mellékletben a hozzáillő matricát is és ragaszd be a megfelelő helyre!
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2
2

Már biztosan rájöttél, hogy az ökoszisztémák állapotát és azt, amit nyújtani tudnak nekünk, sok minden befolyásolja.
Válaszold meg az alábbi kérdéseket!

A) Milyen veszélyek fenyegetik a biológiai sokféleséget?
Írj példákat!

………………………......................................................................................................................................
………………………......................................................................................................................................
…………………….........................................................................................................................................
…………………….........................................................................................................................................
B) Mi történne a természet ajándékaival, tehát az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal,
ha az ökoszisztémák állapota leromlana?

………………………......................................................................................................................................
………………………......................................................................................................................................
…………………….........................................................................................................................................

C) Mit gondolsz, milyen hatása van a klímaváltozásnak az ökoszisztéma-szolgáltatásokra?
Írj példákat!

………………………......................................................................................................................................
………………………......................................................................................................................................
………………………......................................................................................................................................
………………………......................................................................................................................................

3

A füzetben tanultak összefoglalásaként fejtsétek meg, melyik ökoszisztéma-szolgáltatásra gondoltunk!

A füzetben megismert folyamatokkal és fogalmakkal számodra is nyilvánvalóvá válhatott az ember és a természet
közötti felbonthatatlan kapcsolat, az ökoszisztéma-szolgáltatások fontossága. A lenti rövid kérdésekkel már biztosan
1) Az ökoszisztéma-szolgáltatások megfelelő minőségének alapja: ................................................................
te is tisztában vagy.
2) Ez a szolgáltatás adja a napi betevőnket:

.................................................................................

3) Ez a szolgáltatás elviselhetőbbé teszi a nyári hőséget: .................................................................................
4) Javarészt egy kicsi rovarnak köszönhető szolgáltatás: .................................................................................
5) Lehetőségünk van a természetben feltöltődni:

.................................................................................

6) Ez segíti, hogy az emberek tiszta vízhez jussanak:

.................................................................................

7) A növényzet megakadályozza, hogy a talajt elmossa, elhordja a víz.: .....................................................
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MEGOLDÁSOK
BEMELEGÍTŐ FELADATOK
1. feladat: 1. felfedezés öröme, oktatás; 2. gyógynövények, beporzás; 3.
pihenés; 4. tiszta levegő, zajszűrés, párologtatás, oxigéntermelés, szén-dioxid
megkötése; 5. élelmiszer; 6. sporteszköz, játék a szabadban; 7. hűvös árnyék;
8. párologtatás, élőhely állatoknak; 9. élőhely az állatoknak.

Ellátó: élelmiszer, nyersanyag, gyógynövények. Szabályozó: párologtatás,
mikroklíma-szabályozás, oxigéntermelés, zajszűrés, széndioxid-megkötés,
erózióvédelem, beporzás (pollináció), árnyék, élőhely az állatoknak.
Kulturális: kikapcsolódás (játék), oktatás, felfedezés öröme, pihenés

BIODIVERZITÁS
1. feladat. Erdő: eurázsiai hiúz, uráli bagoly, hóvirág, szarvasbogár. Gyep:
ürge, túzok, leánykökörcsin, poszméh. Szántó: hörcsög, fácán, pipacs, krumplibogár. Tó: vidra, nagykócsag, fehér tündérrózsa, szitakötő.
2. feladat. Idegenhonos inváziós fajok terjedése: (katicák) a harlekinkaticák
kiszorítják az élőhelyükről az őshonos katicafajokat (pl. hétpettyes, kétpettyes) és versengenek a táplálékért. Éghajlatváltozás: (sivatag) a változó
éghajlati körülmények miatt nehezedő életkörülmények, pl. az élőhelyek
szárazodása a honos fajok pusztulását okozhatják. Élőhelyek csökkenése:
(kivágott fák) a fogyatkozó, megszűnő élőhelyek miatt a fajok nehezebben
találnak táplálékot és párt. Szennyezés: (olajszennyezés) káros anyagok
elszennyezik az élőhelyeket, ami az ott élő fajok pusztulását okozza. Túlhasználat:(elefántvadászat) élelmezési, gyógyászati, esztétikai, pénzszerzési
célokkal bizonyos fajok olyan szintű vadászata, halászata, gyűjtése, amely
következtében azok a kipusztulás szélére sodródnak.

.
3. feladat. A) Amennyiben a talajfelszín fedett, a vízcseppek nem közvetlenül
a talajfelszínre érkeznek, így romboló hatásukat sem tudják kifejteni. Ezek
alapján a víz a leggyorsabban a fedetlen talajon folyik le, itt a legzavarosabb az
összegyűjtött víz, legtöbb az üledék,. A levelekkel és a gyepszőnyeggel fedett
flakonokban lévő talajokon lassabban folyik le a víz és a gyepesnél a
legtisztább a kifolyó víz. A talaj fedettsége, illetve a gyepeknél a gyökérháló
nem csak a felszíni romboló hatását tompítja, hanem a gyökérzet a felszín
alatt is jobban egyben tartja a talajszemcséket. B) Az erdő zárt
lombkoronaszintje felfogja az esőcseppek sebességét, továbbá az
aljnövényzet és az avar is védi a talajfelszínt. A csapadék egy része a
levelekről elpárolog, a lassabban beszivárgó víz nem rombolja a talajfelszínt. A
növényzet gyökerei a talajt egyben tartják, így az erózió erdővegetáció és
gyep alatt minimális.

VÍZ ÉS SZENNYEZŐ ANYAGOK SZŰRÉSE

1. feladat. A víz gyorsan átfolyik a homokon, hiszen abban nagy szemcsék
vannak, és nem tudják visszatartani a vizet. A másik pohárban virágföld is van,
amiben vannak sokkal kisebb méretű talajalkotók (szerves anyag),
amelyekhez jobban kötődik minden: a víz, a szín- és tápanyagok is. A homokon
átfolyó színes víz nem nagyon változik meg, majdnem ugyanolyan színű marad.
A virágföldes talajon átfolyó színes víz sokkal halványabb lesz vagy majdnem
tiszta víz fog kifolyni belőle (attól függően, hogy mekkora az edény és
mennyire színes a víz).
.
2. feladat. A) A növények szerves tápanyagokat felszívnak, a felszínt
biztosítanak a baktériumoknak és mikrobáknak. Részt vesznek a szűrésben,
szén-dioxidot kötnek meg, élőhelyet adnak növényeknek és állatoknak.
lehetséges ötletek: klímaváltozás lassítása pl. kibocsátás csökkentésével, B) nitrogén, foszfor C) nád, sás, gyékény, káka, békalencse.
vagy a szén-dioxid elnyelés növelésével, élőhelyek megőrzése (védett 3. feladat. Állatok: nagy kócsag, jégmadár, mocsári teknős, barna rétihéja,
területek), illetve helyreállítása (korábbi élőhely visszaállítása), kanalas réce, vidra. Növények: fűz, nád, gyékény, tündérrózsa, sárga nőszirom.
szennyezőforrások megszüntetése, inváziós fajok elleni védekezés,.

POLLINÁCIÓ

NÖVÉNYEK A VÁROSBAN

1. feladat. fa, erdő.
1. feladat. Mindkettő: paradicsom, paprika, alma, saláta, sárgarépa. Szél: dió,
mogyoró, búza, kukorica, szőlő. Beporzó: áfonya, málna, sütőtök. 2. feladat. 1: nyersanyag, 2: zajszűrés, 3: vízvisszatartás, 4: talajvédelem,
2. feladat. Dió, spárga, földi mogyoró, búza, kukorica marad a kosárban. 5: kikapcsolódás, 6: mikroklíma-szabályozás, 7: művészet, 8: élelmiszer,
3. feladat. földi poszméh, jamaika gyümölcsdenevér, ibolyakék napfénykolibri, 9: oxigéntermelés, 10: párologtatás, 11: széndioxid-megkötés, 12: árvízvédelem
fekete hangya, háziméh, fecskefarkú lepke, közönséges zengőlégy.
MIKROLKÍMA-SZABÁLYOZÁS
4. feladat. Beporzókat segíti: 1, 5, 6. Beporzókat veszélyezteti: 2, 3, 4.

FÖLDI JAVAK
1. feladat. Állati eredetű élelmiszerek: túró, tojás, vaj, tejszín.
Élelmiszernövények: búza, eper, cukornád/cukorrépa.
2. feladat. algapalackok, élelmiszerek, bioüzemanyag, világítás, bioaszfalt,
hőszigetelés, kozmetikumok, gyógyászat.
A spirulina egy kékalgafaj. Biolumineszcenciára képes például a szentjánosbogár, a sárkányhal, a bordásmedúza és léteznek gombafajok világító micéliummal (gombafonalak szövedéke) is.
3. feladat. Megfázás - csipkebogyó, Torokfájás - kamilla, Köhögés - lándzsás
útifű, Bőrkitütés - körömvirág. Fejfájás - levendula.
4. feladat. 1. Mindkét esetben élesztőgombákról van szó. Az alkoholos
erjedésnek megfelelően fejtik ki hatásukat. A kenyér esetében a keletkező
szén-dioxid gáz térfogatnövelő. Az erjedési folyamatnak köszönhetjük a sör
alkoholtartalmát és ízét is. 2. Egy gombás tésztához rengetegféle gombát
főzhetünk, süthetünk, pl. laskát, csiperkét, vargányát, vagy őzlábat. 3. A
nemespenészes sajtokat és szalámikat penész és élesztőgombák érlelik. 4. A
gombák által termelt antiobiotikumokat (pl. a penicillint)
gyógyszerkészítéshez is használják, azok baktériumölő hatása miatt.

TALAJVÉDELEM
1. feladat. Talajszintek nevei lentről felfelé haladva: alapkőzet, felhalmozódási szint, humuszos szint, avarszint. Állatok: vakond, giliszta, drótféreg,
pajor, atka, tücsök, fekete hangya, ezerlábú, meztelen csiga, farkaspók
2. feladat. A mezőségi talajok elsősorban a Dél-Alföldön, a Hajdúságban és a
Mezőföldön találhatók. Az öntéstalajok jellemzően a nagy folyók mentén, míg
az erdőtalajok a középhegységek és a dombságok területein alakultak ki.
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1. feladat. 35-40 °C , 19-28 °C
2. feladat. A fák, bokrok árnyékot adnak, ezért hűvösebb van alattuk és
a környezetükben, a fák párologtatnak, ezért nem érezzük annyira melegnek
a magas hőmérsékletet.
3. feladat. Kulcsszavak: őshonos fák, bokrok ültetése, fasorok, parkok
létesítése, virágos gyepek ültetése, beton helyett gyepek, virágágyások,
a fáknak hagyjunk helyet, hogy nőhessenek.

ÖSSZEFOGLALÁS
1. feladat. Ellátó: élelmiszertermelés, gyógyszer alapanyag, nyersanyag pl
faanyag, biozemanyag. Kulturális: kikapcsolódás/pihenés, oktatás/tanulás,
művészet. Szabályozó: szennyező anyagok szűrése, zajszűrés, beporzás/
pollináció, mikroklíma/árnyék, erózió elleni védelem, szén-dioxid megkötés,
párologtatás/vízkörforgás fenntartása.
2. feladat. A) lásd 9. oldal. B) A rossz állapotú, leromlott ökoszisztémák
egyáltalán nem, vagy sokkal rosszabb minőségben, vagy kisebb mennyiségben
tudják nyújtani szolgáltatásaikat nekünk, embereknek. C) a klímaváltozás
több ökoszisztéma működését veszélyeztetni fogja, így a szolgáltatások
mennyisége és minősége csökkenni fog. A klímaváltozás egyik legjelentősebb
kiváltó oka az ökoszisztémák eltűnése, amelyek így már nem tudják a
klímaszabályozás szolgáltatás megfelelően nyújtani.
3. feladat. 1.: biodiverzitás/ökoszisztémák jó állapota, 2: élelmiszertermelés,
3: árnyék/mikroklíma-szabályozás, 4: beporzás/pollináció, 5: kikapcsolódás/
pihenés, 6: szűrés, tisztítás 7: talajvédelem/erózió elleni védelem.

