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A modul célja A Föld szférái, a vízburok és a légkör kölcsönhatásainak, összefüggéseinek feltárásával a tanulók környezettudatos 
gondolkodásának és tájékozottságának fejlesztése. 
Lehetőségeket teremteni gyakorlati alkalmazásokra, feladatmegoldásokra, az információforrások használatára. 
Formálni a tanulók természettudományos világképét kémiai és fizikai ismereteik felhasználásával is. 
A helyi, a regionális és a globális folyamatok és összefüggések bemutatása. 

Időkeret 5x45 perc 
Ajánlott korosztály 9. évfolyam  (Bevezetésre kerül az első évben a 10. E osztályban, később célszerű a 9.B osztályban is 

megvalósítani) 
Modulkapcsolódási 
pontok 

 A légkör földrajza: A levegő összetétele.  A levegő felmelegedésének folyamata. Csapadékképződés.  
A víz földrajza: A tengervíz összetétele. A tenger kincsei. A szárazföldek vizei. A felszín alatti vizek szerepe a 

vízellátásban. A víz körforgása. 
Az oldatok kémhatása. 

A képességfejlesztés 
fókuszai 

 Környezettudatosságra nevelés.  
Természettudományos kompetencia: 
Pontos megfigyelések, önállóan vagy csoportosan végzett vizsgálódások a természet-, és a 

környezettudományok szempontjainak megfelelően. 
 Szociális és állampolgári kompetencia: 
Az emberiség természetátalakító tevékenységén, mint példán keresztül annak megértése, hogy minden 

beavatkozás következményekkel jár. Ezért fontos a cselekvéseket és döntéseket befolyásoló tényezők mérlegelése, 
a gazdaság és a környezet érdekeinek lehetőség szerinti összehangolása, a felelős környezeti magatartás.  Az 
általánosítás és a szintetizálás annak érdekében, hogy a tanulók átfogó rendszerként értelmezzék a 
természetföldrajzi és a társadalomföldrajzi-környezeti jelenségeket, folyamatokat, összefüggéseket. Annak 
felismerése, hogy az egyes jelenségek, folyamatok értékelése során szubjektív vélemények is megfogalmazódnak 
az eltérő értékek és érdekek következtében.  

A csoportos munkavégzés módszereinek elsajátítása. 
Anyanyelvi kompetencia: 

A szakkifejezések megismerése és helyes használatuk gyakorlása az életkori sajátosságoknak megfelelően 
Matematikai kompetencia: 

Adatok gyűjtése, rendszerezése, átlag számítása. Ábraelemzés. 
Digitális kompetencia: 
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Az adott téma feldolgozását leginkább segítő földrajzi-környezeti tartalmú információhordozók (térképek, 
tömegkommunikációs források, internet). 

  
 

Tanulmányi 
követelmények 

A tanuló mutassa be a légkör és a vízburok jellemző folyamatainak hatását a mindennapi életre. Ismertesse ezen 
szférákat veszélyeztető, környezetkárosító folyamatokat, tudjon azokra példákat mondani. Magyarázza meg példák 
alapján a természeti környezet és a társadalmi-gazdasági folyamatok közötti alapvető összefüggéseket. 

Középszintű érettségi követelményei. 
Egyéb Értékelés módjai: csoportmunka esetén a csoportok munkájának értékelése; egyéni feladatok esetén a szokásos 

értékelés szerint. Az érdemjegyek a földrajz tantárgyhoz kerülnek. A modul értékelése a földrajz tantárgy 
értékelésének részét képezi. 

Szükséges eszközök: tankönyv, internet hozzáférés. 
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Foglalkozás tervezetek 
 
1. óra : Védőernyő a Föld körül - a légkör;  Az ember és a légkör 
 Lépések,  

tevékenységek  
Kiemelt készségek, képességek  

 
Eszköz/  
Feladat/  

Gyűjtemény  
1. 
/3 
perc/ 

Irányított csoportalakítás   

2. 
/2 
perc/ 

A csoportok feladatának kijelölése 
1. csoport: A légszennyezés részfolyamatai – a 

szennyező anyagok útja a légkörben 
2. csoport: A savas eső 
3. csoport: A vékonyodó ózonréteg 
4. csoport: A fokozódó üvegházhatás 
5. csoport: A légszennyezés hatása a gömbhéjakra 

– a légszennyezés globális probléma 

Figyelem Csomagolópapír, filctoll 

3. 
/12 
perc/ 

A tankönyvi lecke megfelelő fejezetének 
feldolgozása csoportmunkában. Vázlatkészítés 
csomagolópapírra a következő szempontok alapján: 

- mit jelent  
- mi okozza 
- milyen következményei vannak 
- hogyan ellensúlyozhatók a negatív hatások 

Szövegértés, szövegértelmezés, 
kooperáció, probléma-érzékenység 

Tankönyv 79-81. oldal 

4. 
/25 
perc/ 

A csoportok ismertetik a feladatuk megoldását, 
közösen létrehoznak egy  fogalomhálót: „A 
légszennyezés és következményei” címmel. 

Rendszerezés, szókincs bővítés, nyelvi 
fejlettség, érvelés 

 

5. 
/3 
perc/ 

A csoportok munkájának értékelése   

6. Házi feladat kijelölés. Minden csoport egyik tagja  Tiszta, műanyag zacskók 



TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0019 
Kompetencia alapú oktatással az oktatás jövőjéért  projekt  

 

                                                                                     

/2 
perc/ 

egy hétig gyűjti a lehullott csapadékot, másik tagja 
pedig naponta háromszor méri a levegő 
hőmérsékletét. 

Táblázat az adatokhoz 

2. óra: Az ember és a vízburok 
 Lépések,  

tevékenységek  
Kiemelt készségek, képességek  

 
Eszköz/  
Feladat/  

Gyűjtemény  
1. 
/5 
perc/ 

Véletlenszerű csoportalakítás: minden tanuló húz 
egy fogalomkártyát. Egy csoportba tartoznak, akik 
azonos témához kötődő fogalmat húztak 

Együttműködési készség, kombinatív 
gondolkodás 

Fogalomkártyák 

2. 
/2 
perc/ 

A csoportok feladatának kijelölése 
1. csoport: A vízburkot közvetlenül veszélyeztető 

légszennyezési folyamatok ismertetése. Izlandi 
vulkánkitörés környezeti, társadalmi hatásai 

2. csoport: Tabló készítése a víz körforgásáról. A 
leggyakoribb vízszennyező anyagok és eredetük. 

3. csoport: Milyen szennyezés érheti a felszíni 
vizeket?  A Tisza ciánszennyezése. Az Aral-tó 
pusztulása.  

4. csoport: Hogyan szennyeződhetnek a felszín 
alatti vizek? 

5. csoport: Milyen veszélyeknek van kitéve a 
világtenger? Úszó szemétszigetek. 

Szövegértés, szövegelemzés, kooperáció Csomagolópapír, filctoll 
Feldolgozandó cikkek  

3. 
/12 
perc/ 

A tankönyvi lecke megfelelő fejezetének és a 
kiadott cikkeknek a feldolgozása csoportmunkában. 
Vázlatkészítés csomagolópapírra. 

Szövegértés, szövegértelmezés, 
kooperáció, probléma-érzékenység 

Tankönyv 102-103. oldal 

4. 
/25 
perc/ 

A csoportok ismertetik a feladatuk megoldását. Rendszerezés, szókincs bővítés, nyelvi 
fejlettség, érvelés 
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5. 
/3 
perc/ 

A csoportok munkájának értékelése   

6. 
/2 
perc/ 

A következő órai üzemlátogatás előkészítése. 
Minden csoportnak jegyzetet kell írni a látogatásról. 

  

 
3. óra: Üzemlátogatás a DRV marcali szennyvíztisztító telepén 
 Lépések,  

tevékenységek  
Kiemelt készségek, képességek  

 
Eszköz/  
Feladat/  

Gyűjtemény  
1. 

 
Séta az üzemhez.   

2. 
 

Az üzem egyik dolgozójának vezetésével 
megismerkedünk a telep bejárása során a 
szennyvíztisztítás fázisaival: 

mechanikus, kémiai és biológiai tisztítás 
folyamatával. 

A telep működéséről, teljesítő képességéről is 
képet kapunk.   

Szövegértés, figyelem, probléma-
érzékenység 

Jegyzetfüzet, íróeszköz 

3. Az üzemlátogatás során felmerülő kérdések, 
problémák megbeszélése a vezetést végző személy 
segítségével. 

 

Nyelvi fejlettség  

4. 
 

Visszaérkezés az iskolába. A készített jegyzetek 
összegyűjtése.     
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4. óra: A talaj 
 Lépések,  

tevékenységek  
Kiemelt készségek, képességek  

 
Eszköz/  
Feladat/  

Gyűjtemény  
1. 
/8 
perc/ 

A csoportok által gyűjtött csapadékvizek 
mennyiségének és kémhatásának meghatározása. 

Az üzemlátogatás jegyzőkönyvének értékelése. 

Számolás, rendszerezés Mérőhenger, indikátor papír 

2. 
/18 
perc/ 

A talaj fogalma, összetétele, kialakulásának 
folyamata. 

A talaj mint a természeti környezet 
legösszetettebb rendszere. 

A talaj rétegei. 
Talajtípusok: zonális és azonális talajok. 
Magyarország jellemző talajai, előfordulásuk.  
(frontális munka) 

Szövegértés, figyelem Tk.  106-107. oldal 
Földrajzi atlasz 

3. 
/10 
perc/ 

Az előző órákon együtt dolgozó csoportok 
mindegyike kap egy talajmintát, amit elemez. 

Elemzési szempontok: szín, talajszerkezet, 
vízmegtartó képesség.  

Rendszerezés, szókincs bővítés, nyelvi 
fejlettség, érvelés 

Talajminták, kémcsövek, víz 

4. 
/5 
perc/ 

A talajpusztulás fogalma, okai.  Képek helytelen művelésről, 
talajszennyezésről 

5 
/4 
perc/ 

Rendszerezés – feladatküldés a csoportok között Gondolkodási sebesség, kreatívitás  
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5. óra: Nemzetközi együttműködések a természeti értékek megóvására –IKT óra. 
 Lépések,  

tevékenységek  
Kiemelt készségek, képességek  

 
Eszköz/  
Feladat/  

Gyűjtemény  
1. 
/5 
perc/ 

A munka szervezése. 
A tanulók párokban dolgoznak a számítógépnél.  
Minden tanulópár azonos feladatot kap.  Az első 

három – helyes megoldást adó – pár kap jutalmat 
órai munkájáért. 

  
Számítógép, internetkapcsolat. 

2. 
/25 
perc/ 

A feladatok kijelölése 
1. Mikor és hol tartották az utolsó 

klímakonferenciát? 
Miért fontos Magyarország számára a globális 

felmelegedés elkerülése? 
2. Mikor és hol tartották az utolsó vízügyi 

világkonferenciát? 
Miért kiszolgáltatott helyzetű a magyar 

vízgazdálkodás? 
3. A világ mely területein legnagyobb mértékű a 

talajpusztulás? Milyen okai vannak? 
4. Mit jelent az ökológiai lábnyom? Számítsd ki 

az ökológiai lábnyomodat!  
 

Szövegértés, szövegértelmezés, 
következtetés, kombinatív gondolkodás, 
probléma-érzékenység 

Keresőprogramok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.kothalo.hu/labnyom 

3. 
/15 
perc/ 

A feladatmegoldások megbeszélése, értékelése. 
Beszélgetés a nemzetközi megállapodások 

eredményességéről. 
 A környezetvédelmi modulban végzett munka 

értékelése.  
Az elmúlt órákon hallottak alapján mindenki 

keressen lehetőséget a saját ökológiai lábnyomának 
csökkentésére! 

Figyelem, példakövetés, érvelés, 
vitakészség 
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 KÖRNYEZETVÉDELMI MODUL I. 
 
 
 
 

 SZÁMA: 02 
Készítette:Bodóné Bartik Mária 
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Ajánlott korosztály  10. évfolyam ( nyelvi előkészítő évfolyamosok esetén 11. évfolyam) 

Ajánlott időkeret  5x45 perc 
A modul közvetlen célja  Az egész bolygónkat fenyegető környezeti problémák átfogó ismeretének elmélyítése.  

Tudatos, környezetkímélő magatartásmód kialakítása a tanulókban. Ismerjék fel a diákok a mértéktelen 
anyag- és energiafogyasztás következményeit, a, hulladéktermelés kockázatait. Ismerjék meg a 
hulladéktermelés csökkentésének és a helyes hulladékkezelésnek az eszközeit, lehetőségeit. 
A tanulók figyelmének felhívása a világban tapasztalható társadalmi különbségekre, a környezet mértéktelen 
terhelésén való változtatás halaszthatatlanságára, a fenntartható fejlődés lehetőségeire. 
Annak tudatosítása, hogy a környezetszennyezés és a környezetvédelem nem csupán nemzeti ügy, hanem  
nemzetközi felelősségvállalást igénylő kérdés.  
Ismerjék fel és értsék a tanulók a természet és az ember kapcsolatának összefüggéseit. Váljon a 
tanulók szemléletmódja természetbaráttá. 

 
A modul témái, tartalma  1. Nyersanyag- és energiaéhség a világban 

2. Anyag- és energiatakarékosság újrahasznosítással 
3. A növekvő élelmiszerigény hatása a környezetre 
4. A fenntartható fejlődés 
5. Nemzetközi összefogás a jövőért 
 

Megelőző tapasztalat   Fosszilis és alternatív energiahordozók. Az energia előállításának módszerei, alternatívák . A  mai világ 
energiafüggősége. Környezeti ártalmak, fogyatkozó természeti erőforrások. Hulladékok. Nemzeti Parkjaink. 

 
Ajánlott továbbhaladási irány A növekvő népesség igényeinek kielégítésével járó környezeti problémák tárgyalása, azok globális jellegének 

felismerése. Környezeti fenntarthatóság és a társadalmi felelősség kérdéseinek vizsgálata.  
 

A képességfejlesztés fókuszai Környezettudatosságra nevelés: Az emberiség természetátalakító tevékenységén, mint példán keresztül annak 
megértése, hogy minden beavatkozás következményekkel jár. Ezért fontos a cselekvéseket és döntéseket 
befolyásoló tényezők mérlegelése, a gazdaság és a környezet érdekeinek lehetőség szerinti összehangolása, a 
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felelős környezeti magatartás. Tájékozódás és tájékozottság kialakítása a legfontosabb környezeti 
veszélyekről, az emberiségre háruló felelősségről, illetve a természetes és egészséges környezet 
megőrzésében, a fenntartható fejlődés globális méretű megszervezésében. Annak megismerése, hogy az 
egyén miként járulhat hozzá e célok megvalósulásához helyi és regionális szinten 

Matematikai kompetencia: földrajzi-környezeti tartalmú információk önálló értelmezése, értékelése és 
feldolgozása egyéni és csoportmunkában; adatok, adatsorok, diagramok és más ábrák elemzése, 
összehasonlítása 

Digitális kompetencia: az adott téma feldolgozását leginkább segítő földrajzi-környezeti tartalmú 
információhordozók kiválasztása, használata 
Önszabályozás: felelősségvállalás, törődés, tekintet másokra, véleményelfogadás 
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: válogatás képessége információs anyagokban, 
információfeldolgozás, problémaazonosítás, kritikai gondolkodás, szabályalkotás  

Társas kompetenciák: együttműködés, feladatvállalás  
Kapcsolódási pontok  A NAT-hoz: Földünk és környezetünk.  

Ember a természetben  
Tantárgyakhoz: földrajz; történelem, biológia, kémia 

                           
Tanulmányi követelmények a középszintű érettségi követelményei  
Egyéb A beszélgetésekben, csoportmunkában való folyamatos együttműködés, valamint az órán készített 

feljegyzések , anyagok figyelembe vétele az értékelés során.  
Az érdemjegyek a földrajz tantárgyhoz kerülnek. A modul értékelése a földrajz tantárgy értékelésének részét 
képezi. 
Szükséges eszközök:  Mozaik Kiadó Földrajz 10. tankönyv (2009), internet hozzáférés, projektor, laptop 
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1. FOGLALKOZÁSTERV:  Nyersanyag- és energiaéhség a világban 
Az óra előkészítése: 

Minden tanuló négy napon keresztül kb. ugyanabban az időpontban jegyezze fel az otthonában lévő villanyóra/ák állását! 
Számolják ki a 3 nap átlagfogyasztását! Írják fel egy lapra, amit majd átadnak az órán az egyik csoportnak. 

 
Tevékenységek- időmegjelöléssel 

 
Tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 
Munkaformá

k és módszerek 
Eszközök, 

mellékletek 
Diák 

Eszközök, 
mellékletek 

Tanár 
Órakezdéshez kapcsolódó feladatok        2 perc 
I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése                                
I.a  „Igen érdekes tanulmány kering a neten. 

Szerzője Hetesi Zsolt asztrofizikus, az ELTE 
tanára. Előrejelzése szerint csupán évek 
kérdése, és az erőforrások zsugorodása miatt 
összeomlanak a jelenlegi társadalmak. De mi 
jön utána? Zavargások, járványok, éhínség?”   

„ ... Az erőltetett gazdasági növekedés biztosan 
a végpusztulásba juttatja a bolygót, akár azzal, 
hogy megkétszerezi az üvegházgázokat a 
légkörben és ezzel az élővilág összeomlik, akár 
(de inkább ezzel együtt) úgy, hogy feléli az összes 
elérhető olcsó ősmaradványi erőforrást, és az 
olcsó erőforrásokra épült társadalom összeomlik. 
Az összeomlás sorrendje: az erőforrás-kínálat 
csökken, a gazdaság zsugorodik, a 
közegészségügy, mint a legdrágább és 
legkifinomultabb ágazat összeomlik, ezt követik a 
zavargások, járványok és éhínségek.”        3 perc                                                                

 
A figyelem és kíváncsiság 
felkeltése 
A tanulók tudásának 
előhívása 

 
tanári probléma- 
felvetés egy 
internetes hír 
alapján 

  
tanári melléklet 1. 
 
Forrás: Infovilág 
Energiaválság 

után járvány és 
éhínség? 

 

I.b)  Csoportalakítás        
 

megfigyelőképesség 
kreativitás 

véletlenszerű 
csoportalakítás 

 
 

csoportalakító 
kártyák 
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Környezetszennyezéssel, 

környezetvédelemmel kapcsolatos képeket a 
csoportlétszámnak megfelelő részre vágunk és 
összekeverjük őket. Miután kiosztottuk a tanulók 
között a képrészleteket, megkérjük a diákokat, 
hogy azok alkossanak 1-1 csoportot, akiknek 
összeillenek a képrészletei.                                                 
5 perc                                                                                               

kártyával 
 
 

csoporton belüli 
feladatok, 
betűjelek 
kiosztása  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Új tartalom feldolgozása 
II.a)  A feladatkártyák kiosztása. A csoportok 

az óra anyagának 1-1 részletét dolgozzák fel 
segédletek segítségével, s  csomagolópapíron 
bemutatót készítenek. A csoportbeszámolók 
alapján áll össze az óra anyaga.  

A beszámolók előtt  minden csoport húz egy 
betűt. A kihúzott betűjelű tanuló ismerteti 
csoportja munkájának eredményét. 

II.b)   Feladatok: 
1. csoport 

• Milyen okai vannak a növekvő energia- és 
nyersanyagigénynek?  

• Hogyan változott meg az egyes 
energiahordozók aránya az 
energiagazdaságban? Milyen okokkal 
magyarázható ez a változás? 

 
 
 
2. csoport 

• Készítsetek táblázatot a legfontosabb érc- és 

 
 

A tanuló ismerje meg a 
környezetvédelem , az 
anyag-  és 
energiatakarékosság 
fontosságát, alkalmazását a 
mindennapokban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
információgyűjtés és 

kezelés,   
grafikonok olvasása 
felelősség felkeltése a 

helyi és tágabb környezetért, 
környezettudatos 

 
 
minden 

csoport más 
feladatot old meg 

 
  

 
 

feladatkártyák, 
tanulói 
mellékletek 

 
 
 
 

tollak, filcek 
csomagolópapír 

 
 
tankönyv: 
Földrajz 10. 

Mozaik Kiadó 
(2009) 
 
 

   
  
feladatkártyák 
tanári mellékletek 
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energiahordozó termelőkről! Hasonlítsátok 
össze a táblázat országait a legnagyobb 
fogyasztókkal! Mit tapasztaltok? 

• Csoportosítsátok a legfontosabb érceket és 
energiahordozókat aszerint, hogy a jelenleg 
ismert készleteik hány évre elegendőek még! 
(50 év, 75 év, 100é v stb.) 

 
3. csoport 

• Mely térségekben várható a következő 
évtizedben a legnagyobb energiafogyasztás 
növekedés? Mi lehet az oka? 

• Vége a hagyományos izzók korának? 
Ismertesd az EU hagyományos izzók 
kivonására vonatkozó intézkedését! 

 
4. csoport 

• Milyen alternatív energiahordozók 
késleltethetik a fosszilis energiahordozók 
kimerülését? 

• Gyűjts példákat arra, hogy az élet mely 
területein használják már az alternatív 
energiahordozókat! 

 
5. csoport 

• Számoljátok ki mennyi a napi 
energiafogyasztása az osztályba járó 
tanulók családjainak? 

• Gyűjts lehetőségeket energia- és 
anyagtakarékosságra mindennapi 
életünkből (iskola, otthon, közlekedés, egyéb 

magatartás kialakítása, 
problémamegoldás,  
 
 
rendszerező képesség 
térbeli tájékozódás  
kombinatív készség 
felelősségvállalás 
kommunikációs készség 
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munkahely)! 
                                                           15 perc 

                                             
III. Ellenőrzés, értékelés 
a) csoportbeszámolók                           18  perc 
    
 
  
b) A téma rövid összefoglalása, 
tapasztalatok megfogalmazása                2 perc 
PL. A kimerülés kérdése: 
- a geológiai kutatások újabb készleteket 

fedezhetnek fel 
- a világpiaci árak növekedése 

kitermelhetővé tesz korábban nem 
gazdaságos telepeket is 

- takarékosságra vagy helyettesítő anyagok 
bevonására ösztönöz 

- a bányászati, előkészítési, kohászati 
technológiák fejlődésével növelhető a 
fajlagos fémkihozatal 

- felveti az újrahasznosítás kérdését   
Energia- és anyagtakarékos,  hulladékszegény 
gazdálkodásra van szükség  jövőnk érdekében.                                                        

 
 

felelősségvállalás 
önértékelés 

 
frontális 

ellenőrzés 
 
 

teljesítmények 
jutalmazása  

 
ragasztógyurma 
elkészült  
tablók, 
összefoglalók 
elhelyezése a 
falon 
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CSOPORT ALAKÍTÓ KÁRTYÁK 
 
 

                                                       
 
 
 
                              1.                                                                                                                                            2. 
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         3. 
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4.     
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   5. 
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FELADATKÁRTYÁK 
 

1. csoport 
Feladat: 

• Milyen okai vannak a növekvő energia- és nyersanyagigénynek? 
• Hogyan változott meg az egyes energiahordozók aránya az energiagazdaságban? Milyen okokkal magyarázható ez a változás? 

 
 

 
2. csoport 

Feladat: 
• Készítsetek táblázatot a legfontosabb érc- és energiahordozó termelőkről! Hasonlítsátok össze a táblázat országait a legnagyobb 

fogyasztókkal! Mit tapasztaltok? 
• Csoportosítsátok a legfontosabb érceket és energiahordozókat aszerint, hogy a jelenleg ismert készleteik hány évre elegendőek még! 

(50 év, 75 év, 100é v stb.) 
 
 
 

3. csoport 
Feladat: 

• Mely térségekben várható a következő évtizedben a legnagyobb energiafogyasztás növekedés? Mi lehet az oka? 
• Vége a hagyományos izzók korának? Ismertesd az EU hagyományos izzók kivonására vonatkozó intézkedését! 

 
 

4. csoport 
Feladat: 

• Milyen alternatív energiahordozók késleltethetik a fosszilis energiahordozók kimerülését? 
• Gyűjts példákat arra, hogy az élet mely területein használják már az alternatív energiahordozókat! 
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5. csoport 
Feladat: 

• Számoljátok ki mennyi a napi energiafogyasztása az osztályba járó tanulók családjainak? 
• Gyűjts lehetőségeket energia- és anyagtakarékosságra mindennapi életünkből (iskola, otthon, közlekedés, egyéb munkahely)! 
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TANULÓI  MELLÉKLETEK 
 
1. csoport 
források: 
-  tankönyv 61-62. oldal 
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2. csoport 
forrás: 
 tankönyv:  -     62. oldal/1. ábra 

- 69./1. ábra és 70./2 ábra 
- 207. oldal 1. ábra 
- függelék 

 

 
 

3. csoport 
    forrás:   
    tankönyv : - 207./2.  
                      - 130.oldal,  Átalakulnak a mindennapok 
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Az EU a következő három évben fokozatosan kivonja a forgalomból a hagyományos 
villanykörtéket, hogy azok helyét az energia hatékony fényforrások új generációja vegye át. 
A szeptemberben életbe lépő új uniós szabályozás megtiltja a gyártóknak és az 
importőröknek, hogy átlátszó burás, 100 wattos vagy annál nagyobb teljesítményű izzószálas 
villanykörtéket forgalmazzanak az EU területén. A boltok mindaddig értékesíthetik ezeket az 
égőket, amíg a készletük tart. 
A tiltás egyike az energia megtakarítást és az éghajlatváltozás elleni küzdelmet szolgáló uniós 
intézkedéseknek. A rendelkezést az EU 2011-ben, illetve 2012-ben az alacsonyabb 
teljesítményű átlátszó burás izzólámpákra is kiterjeszti. Az EU az áttetsző burás izzókat és a 
nagy energiaigényű halogénlámpákat ugyancsak kivonja a piacról. 
Az intézkedéseknek köszönhetően 2020-ra már annyi energiát lehet megtakarítani, amely 
évről-évre 11 millió háztartás ellátásához elegendő. Így a szén-dioxid-kibocsátás is csökkenni 
fog évi 15 millió tonnával. 
A hagyományos izzókat már 130 éve használjuk világításra, ám ezek a villanykörték az 
általuk fogyasztott energiának csak körülbelül 5-10%-át fordítják fénykibocsátásra, a többit 
pedig hőtermelésre vesztegetik. Jóval több energiát emésztenek fel, mint a korszerű 
fényforrások, így például a kompakt fénycsövek, az alacsony energiafogyasztású 
halogénlámpák, a fénykibocsátó diódák és más új termékek. 
Az európai piacon jelenleg a kompakt fényforrások hatásfoka a legjobb: ezek a termékek 65–
80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak az izzószálas égőknél. Sok fogyasztó azonban 
vonakodik használatuktól, a lámpák ára, esztétikai fenntartások, valamint egészségügyi 
aggályok miatt. 
Noha a kompakt fényforrások többe kerülnek a hagyományos égőknél, összességében 
olcsóbbak ez utóbbiaknál, mivel amellett, hogy kevesebb energiát használnak, jóval hosszabb 
az élettartamuk is. Az EU becslése szerint a háztartások villanyszámlájukat évente legalább 
50 euróval csökkenthetik, ha energiatakarékos lámpákra váltanak. 

 
 
 

4. csoport 
forrás: 
tankönyv:  -  64. oldal 
 

Tekintettel hazánk természeti adottságaira, a következő energiaforrások állnak a 
rendelkezésünkre: 

a. Villamos energia termelésére:  
vízenergia 
szélenergia 
geotermikus energia 
b. Hőtermelésre: 
geotermikus energia 
napenergia  
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erdőkből származó tűzifa 
c. Foszilis energiahordozók kiváltására: 
gázolaj helyett repceolaj (biodiesel) 
benzin helyett gabonaszesz (etilalkohol) 
tűzifa helyett mezőgazdasági szerves hulladék (szalma, csuta, ág, venyige, nyesedék) 
földgáz helyett biomasszák erjesztése során előállított biogáz (trágyagáz, metán) 

Vízerőművek: 

Hazánk számára a legfontosabb a vízenergia használatba állítása lenne! Magyarország az 
Európai Uniós csatlakozási tárgyalások során is vállalt, hogy a Duna vizét 250 cm es értéken 
tartja, hogy a hajózás számára biztonságos vízmélységet teremtsem. Tudni kell azonban, hogy 
ezek a tervek már az 1930 as években elkészültek! Nyilvánvaló, hogy a mai napig is a vízi 
közlekedés a legolcsóbb szállítási módszer. A hajózás számára szükséges vízmennyiséget 
duzzasztással lehet előállítani, tehát olyan műveket kell építeni, melyek ezt lehetővé teszik! A 
legcélszerűbb a vízerőművel, hajózócsatornával és hajózsilippel ellátott állandó duzzasztó. E 
műtárgy alkalmazásával Egyszerre valósul meg sok kívánalom, így a megfelelő hajózási 
vízmélység, állandó öntöző és ipari víz bázis, villamos energiatermelési képesség és nagy 
összefüggő vízfelület, turisztikai célokkal. A kiegészítő lehetőségről, mint halgazdasági és 
jégzajlás, valamint árvíz gátló műtárgy, még nem is beszélve! Sajnos, Magyarországon 
1988ban a Bős- Nagymarosi Vízlépcső olyan értelemben került be a politikába, mely azóta is 
ellenszenvet szül a vízlépcsők ellen! Tudomásul kell vennünk, hogy a vízlépcső szükséges jó 
dolog! Miért akkor a 17 éve tartó tiltakozás? 1988ban a rendszer ellen még nem lehetett 
tüntetni, de már annyira enyhült az egyébként is „puha” címmel jelzett diktatúra, hogy a 
magyar ellenzék az állampárti idők utolsó mamutberuházása ellen viszonylag veszélytelenül 
tiltakozhatott! Most pedig itt állunk egy vízlépcsőellenes hisztéria által áthatott nemzedékkel, 
egy haldokló Öreg- Dunával és 3 megépítendő dunai valamint 1 tiszai vízlépcsővel, melyre 
Magyarország garanciát vállalt! 

Geotermikus energia:Szintén a természetes energiahasznosítás kategóriájába tartozik a 
geotermikus energia. Bár hazánk nincs olyan jól ellátva ezzel a természeti kinccsel, mint 
Izland vagy Új- Zéland, a kontinentális Európa forró vizes lelőhelyekkel legjobban ellátott 
része! A termálvíz használata szintén több hasznosítási formával rendelkezik, hatalmas 
előnye, hogy több lépcsősen is használható! 

A fúrás nyomán feltörő forró víz turbinákba vezetve villamos energia termelésére 
használható, majd a nyomását vesztett és kis mértékben lehűlt víz tökéletesen használható 
lakossági és ipari fűtésre, jelentős fűtőanyag megtakarítást eredményezve, melegházak, 
kertészetek felfűtésére és melegen tartására. Gyógyhatással rendelkező víznél felmerülhet a 
balneológiai hasznosítás, a kifolyó maradványvíz pedig halastavak és sportkomplexumok 



TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0019 
Kompetencia alapú oktatással az  

oktatás jövőjéért  projekt  

 

                                                                                     

feltöltésére alkalmas, lehetővé téve akár a nagyüzemi haltenyésztést vagy a horgász és 
vadászturizmus ( nevelt vadkacsa) céljait szolgálva! 

 A vasúti és a városi közlekedés villamosításával, biodizel és gabonaszesz 
pótüzemanyagok használatával el lehet kerülni a szénhidrogénpiactól való függést, 
vízerőművek építésével és vasút korszerűsítéssel a hazai, leterhelt közúthálózatot lehetne 
mentesíteni a túlterheléstől, hazai energiahordozók- ahol lehetséges, kőszén- használatával 
megerősíteni a magyar gazdaságot! 

Az üzemanyagcellák az elemekhez hasonlóan kémiai reakciók által közvetlenül 
elektromosságot képesek elő állítani, azonban a különbség az, hogy míg az elemeket 
?lemerülésük után? el kell dobni, az üzemanyagcella mindaddig üzemel, amíg üzemanyagot 
töltünk bele. Leegyszerűsítve: a szerkezet alapegysége mindössze két elektródából áll, egy 
elektrolit köré szendvicsszerűen préselve. Az üzemanyag cellákról leggyakrabban az 
űrtechnológia, ill. egyre inkább az alternatív energiaforrásokat kereső autóipar legkorszerűbb 
fejlesztései kapcsán hallhatunk. A hidrogénes autók előnyei, amelyeket az energiatermelés és 
felhasználás más területein az energia cella kínál, jelenleg inkább csak a modellezés és 
kísérleti berendezések szintjén valósult meg. Az üzemanyag cellát ma már széles körben 
alkalmazzák villamos energia előállításra a mobiltelefontól a városi villamos műig. 
Áramforrásként, olyan helyen ahol az elemet, akkumulátort, vagy áramfejlesztőt helyettesít, 
de hő- és áramtermelő berendezésekben is, ahol a villamoshálózatra termeli az áramot. 

energiafű: 

Nagy szárazanyag tömeget, abban jó minőségű nyerscellulózt termő, energetikai, papír-, 
rost- és építőipari hasznosításra egyaránt alkalmas fű fajták előállítása, nemesítése, melyek a 
talajhasznosítási, gazdaságossági, környezetvédelmi szempontok figyelembevételével új piaci 
távlatokat és foglalkoztatottsági lehetőséget kínálnak, biztosítanak a kedvezőtlen ökológiai 
adottságú térségeknek. 

napkollektorok: 
szabadtéri vagy fedett medencék fűtésére, használati melegvíz készítésére,épületek 

kiegészítő fűtésére használják leggyakrabban 
egyéb: 

űrkutatás/műholdak, űrállomások 
lakóházak, tanyák áramellátása, kiegészítése 
használati cikkek: számológépek, órák, játékok, rádiók… 
járművek: elektromos autók, repülőgépek 
időjárási mérőberendezések üzemeltetése 
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biogáz: 

 Magyarország energiahordozókban szegény, mezőgazdasági adottságaink azonban 
kedvezőek. A földrajzi és éghajlati viszonyok miatt a különböző megújuló energiaforrások 
közül legnagyobb jelentősége talán a biomasszának lehet. A biomassza, illetve a 
mezőgazdaság által termelt (mellék)termékek energetikai célú hasznosítása az utóbbi időben a 
vidéki munkahelyteremtés és földhasználat szempontjából is előtérbe kerül.  

Fontos szerephez juthat így a biomasszából anaerob fermentálással nyerhető biogáz. Az 
állattartó telepeken nagy mennyiségben keletkező trágyán kívül sokféle szerves anyagból (pl. 
növényi maradványok, fűnyiradék, élelmiszeripari és vágóhídi hulladékok) lehet biogázt 
előállítani. Kedvezőek a tapasztalatok a hígtrágya-szerves hulladék keverékekkel 
(kofermentáció) is. Napjainkban e jelentős nyersanyag-potenciálnak csak igen kis hányadát 
fordítjuk a fosszilis széntartalmú anyagok helyettesítésére. 

A biogáz felhasználásának több módja ismeretes. Használhatjuk elektromos áram 
előállítására, biztosíthatjuk vele különböző létesítmények fűtését, melegvíz-ellátását. 

A biogázra alapozott erőművek értékelésénél nem hagyható figyelmen kívül az, hogy a 
kierjedt maradék kórokozó mikroorganizmusokat nem tartalmaz, szaga a komposztéhoz 
hasonló, nem kellemetlen, állaga laza, könnyen kezelhető, a talajra juttatva könnyen 
beszívódik, és N-tartalma jól érvényesül, tehát trágyaként  

 
 
 
 

5. csoport 
forrás:            osztálytársaid mért adatai összegyűjtve 
tankönyv:    -  186. oldal 

- 207. oldal apróbetűs 
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TANÁRI MELLÉKLET 1. 

Igen érdekes tanulmány kering a neten. Szerzője Hetesi Zsolt asztrofizikus, az ELTE tanára. 
Előrejelzése szerint csupán évek kérdése, és az erőforrások zsugorodása miatt összeomlanak a 
jelenlegi társadalmak. De mi jön utána? Zavargások, járványok, éhínség? 

Különös időszerűséget adnak Hetesi Zsolt megállapításainak az utóbbi napok-hetek hírei a 
fokozódó energia- és élelmiszerválságról, a fejlett országok tervezett lépéseiről. A tanulmány 
szerint „a társadalom nyersanyag-felhasználása már így is megegyezik a teljes élővilág 
nyersanyagforgalmával, a fénymegkötéssel (fotoszintézis) felhalmozott növényi erőforrások 
felét az ember hasznosítja. Az erőltetett gazdasági növekedés biztosan a végpusztulásba 
juttatja a bolygót, akár azzal, hogy megkétszerezi az üvegházgázokat a légkörben és ezzel az 
élővilág összeomlik, akár (de inkább ezzel együtt) úgy, hogy feléli az összes elérhető olcsó 
ősmaradványi erőforrást, és az olcsó erőforrásokra épült társadalom összeomlik. Az 
összeomlás sorrendje: az erőforrás-kínálat csökken, a gazdaság zsugorodik, a özegészségügy, 
mint a legdrágább és legkifinomultabb ágazat összeomlik, ezt követik a zavargások, 
járványok és éhínségek.” 
 
Kutatócsoportjuk tanulmányának egyik alapvetése így szól: „Egy ideje egyre többen ismerték 
fel, hogy az ősmaradványi erőforrásokra épülő mesterséges társadalom nem tartható fenn 
sokáig, mert nem lesz többé olcsó erőforrás (olaj).” Ennek ellentmondani látszik az a friss hír, 
amely szerint Brazília partjai közelében hatalmas olajmezőkre bukkantak, és hamarosan 
megkezdik a feltárást. Biztosak Önök abban, hogy hamarosan valóban vége az 
olajkorszaknak? 
 
Az ellentmondás csak látszólagos. Mivel az igények egyre nőnek, valamint a fogyasztani 
vágyó népesség is, a készletek pedig végesek, ezért előbb-utóbb elérünk egy csúcshoz, 
melyen túl a kitermelés nem növelhető. Ez a kitermelési csúcs. A tények alapján a piacon 
mozgó export olajra ez 2005 végén volt. Ezen a tényen csak az változtatna, ha az idézett 
brazilnál jóval jelentősebb felfedezések következnének be. A hír által hatalmas olajmezőnek 
minősített Tupi és Carioca mezők együttes olaj tartalma a következőképpen alakul: 
 
A brazilok siettek kijelenteni, hogy 33 md hordóról van szó; azonban az április 16-ai jelentés 
szerint még nem fúrtak le addig, ahonnan megállapítható a mező mérete. Kijelentéseik tehát 
óvatosan kezelendőek. A Tupi egymillió hordót hozhat naponta, majd 9 év múlva. Ez a 
jelenlegi napi kitermelés másfél, a szaúdi termelésnek pedig 10 százaléka. A Tupi valódi 
készletei 5 és 8 milliárd hordó körüliek, a másik mező sem lehet sokkal nagyobb (más 
források szerint kisebb), úgyhogy együtt sem tesznek ki többet 20 md hordónál. Ez a világ 
éves igényének alig több, mint fele. Az egész medence olajtartalma 30 md hordó, egy évi 
felhasználásunk. Ráadásul ezek a mezők 2-3 km mélyen fekszenek a tenger alatt, amit 2 km-
es sziklaréteg, majd újabb 1-1,5 km mély sóréteg fed, utána jön csak az olajkészlet... Nem kell 
ecsetelnem, hogy ez mennyire drága olaj lesz. 
Az olcsó olajat már mindenhol megtaláltuk, és kitermeltük. Addig lehet az olaj erőforrás, 
amíg egy hordónak megfelelő energia befektetése árán, több mint egy hordó olajat hozunk fel. 
Jelenleg ez az arány 1:8-hoz, az Arab-öbölben. De a brazil mezőkre legföljebb 1:3 lehet csak, 
emiatt lesz ez nagyon drága. Ez az arány (1:3 vagy rosszabb) igaz a legtöbb „új” mezőre, 
2005 óta ugyanis egyet sem fedeztek fel, csak az említett brazil mezőket. 
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Összességében is igaz, hogy az olaj, a gáz és a szén rohamos fogyása miatt a jelenleg 2%-nál 
is kisebb részarányú szél-, nap- stb. energiát 5-6 év alatt 40-szeresére kellene növelni. Ez az 
adott időszakban több energiát nyelne el, mint amennyit ezek az új erőforrások adnának, tehát 
az átállás csökkenti az amúgy is fogyó energiakészleteket. A szélkerekek, napelemek gyártása 
gyárakban történik, áram és nyersanyagok felhasználásával, melyekben szintén ott van 
háttérként az olaj és földgáz...  

 
TANÁRI MELLÉKLET 2. 

2. csoport  feladatához  
– Mangán (legfontosabb acélötvöző): Kína, DAK, Ukrajna, Brazília, Gabon, 

Ausztrália + közepes és kistermelők (pl. Magyarország). 

– Króm: a világtermelés 40 %-át a DAK adja, nagyobb termelő még: 
Törökország, India, Kazahsztán. 

– Nikkel: Oroszország, Kanada, Ausztrália, Kuba, Új-Kaledónia, Indonézia, 
Kuba + közepes és kistermelők. 

– Réz: Kordillerák mentén: Kanada (itt az ősmasszívum is fontos!), USA, Chile, 
Peru, Afrikában: Zambia, Zimbabwe, DAK, feljövőben Ausztrália és Pápua 
Új-Guinea, a SZU-örökség nagy része Oroszországnak és Kazahsztánnak 
jutott. 

– Ón: a termelés súlypontja Kelet-Ázsiában van: Kína, Indonézia, Malajzia, 
továbbá Peru, Brazília, Bolívia nagy termelő.  

– Legnagyobb aranytermelő: DAK, ezüsttermelő: Mexikó.  

– Bauxit: Ausztrália, Guinea, Brazília, Jamaica  

– Mangán (legfontosabb acélötvöző): Kína, DAK, Ukrajna, Brazília, Gabon, 
Ausztrália + közepes és kistermelők (pl. Magyarország). 

– Króm: a világtermelés 40 %-át a DAK adja, nagyobb termelő még: 
Törökország, India, Kazahsztán. 

– Nikkel: Oroszország, Kanada, Ausztrália, Kuba, Új-Kaledónia, Indonézia, 
Kuba + közepes és kistermelők. 

– Réz: Kordillerák mentén: Kanada (itt az ősmasszívum is fontos!), USA, Chile, 
Peru, Afrikában: Zambia, Zimbabwe, DAK, feljövőben Ausztrália és Pápua 
Új-Guinea, a SZU-örökség nagy része Oroszországnak és Kazahsztánnak 
jutott. 
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– Ón: a termelés súlypontja Kelet-Ázsiában van: Kína, Indonézia, Malajzia, 
továbbá Peru, Brazília, Bolívia nagy termelő.  

– Legnagyobb aranytermelő: DAK, ezüsttermelő: Mexikó.  

– Bauxit: Ausztrália, Guinea, Brazília, Jamaica  

KŐOLAJ: - Szaúd-Arábia (EI-Hasza, Gavár),  

– Oroszország (Almetyevszk, Tyumeny, Szurgut, Szamotlor),  

– USA (Texas, Oklahoma, Louisiana, Dél-Kalifornia, Alaszka: Brooks-hg. 
északi előtere),  

– Mexikó (Tampico, Tehuantepeci-földszorostól ÉK-re),  

 

TANÁRI MELLÉKLET 3. 
Energia- és nyersanyag takarékosságra gyűjtött néhány példa 

• Gyalogolj, kerékpározz! Utazz tömegközlekedési eszközökkel, ha teheted, ne autóval! 
Közlekedés: 

• Ha autót kell használnod, tervezd meg ésszerűen az utat, hogy ne fogyjon a benzin, 
csökkenjen a szennyezőanyag kibocsátás! A lapos kerékgumi, nyitott ablak- a 
légellenállás miatt- növeli az autó fogyasztását! 

• Csökkentsd az autó fogyasztását a helyes sebesség megválasztásával ( 90 km/h 
sebességnél 10%-kal kisebb a fogyasztás, mint 100km/h sebességnél). 

• Ha nagy tételben vásárolsz kevesebbszer kell az autót vásárláshoz igénybe venned! 

• Ne vegyél egyenként csomagolt élelmiszereket! 
Hulladék csökkentése: 

• Lehetőség szerint visszaváltható palackba csomagolt italt vásárolj! 
• Keresd a vegyszermentes élelmet! 
• Használj tölthető akkumulátort elem helyett! 
• Komposztálj a kertben, így csökkentheted a műtrágya felhasználást! 
• Textiltörölköző használata papír helyett ( lehetőség szerint).  
• Porcelánból, üvegből készült tányér, pohár használat a műanyag, eldobható helyett.Ne 

fehérített papírt használj, ha elkerülhető! 
 

• Fák, bokrok a ház körül árnyékolnak, csökkentik a klímaberendezések használatát 
nyáron! 

Lakás: 

• Csökkentsd az éjszakai szobahőmérsékletet! 
• Kapcsold le a lámpát, ha kimész a helyiségből! 
• Használj energiatakarékos izzókat. háztartási berendezéseket ( A energiaosztály)! 
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• Ajtók, ablakok szigetelésével csökkenhet az energiaszámla. 
• Kapcsold ki éjszakára a készenléti állapotból a fogyasztókat, húzd ki a konnektorból a 

nem használt telefontöltőt!  
• Zuhanyozz fürdés helyett! Kevesebb melegvíz fogy, ami energia- és víztakarékos. 
• A mosógépet, mosogatógépet mindig töltsd fel teljesen! 
• Szárítsd a ruhákat a szabad levegőn, ne ruhaszárítóban!     stb. 
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2. FOGLALKOZÁSTERV:  Anyag- és energiatakarékosság újrahasznosítással 
 

Tevékenységek- időmegjelöléssel 
 

Tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek 

Munkaformák és 
módszerek 

Eszközök, 
mellékletek 

Diák 

Eszközök, 
mellékletek 

Tanár 

Órakezdéshez kapcsolódó feladatok                      1 perc 
I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése   
I.a)  Csoportalakítás: az azonos színű kártyát húzók 

kerülnek egy csoportba (csoport számának, tagok 
betűjelének kiosztása; 6 csoport kialakítása) 

I. b) A növekvő nyersanyag- és energia felhasználás 
mellett a Föld erőforrásai idővel kimerülnek. Gyűjtsük 
össze, milyen lehetőségeink vannak ennek késleltetésére! 

 
→új lelőhelyek kutatása, helyettesítő anyagok keresése, 

takarékosság, termékek élettartamának meghosszabbítása, 
javítható termékek gyártása-szervízhálózatok bővítése, 
alternatív energiahordozók növekvő mértékű felhasználása 
újrahasznosítás stb.                                                  4 perc 

 
 

megfigyelőképesség 
 
 
 
 

a tanulók tudásának 
előhívása, a figyelem 
felkeltése 

 
véletlenszerű 
csoportalakítás  
kártyával 

 
 
frontális 
 
 
 

  
csoportalakító 
kártyák 

 
 
 
 
 
 

II. Új tartalom feldolgozása 
a) Pókháló-ábra készítése 
A csoportok körforgó módszerrel gyűjtik össze 

gondolataikat az ÚJRAHASZNOSÍTÁS   
fogalmával kapcsolatban. A csoporttagok eltérő színű 

tollal  írják a megadott témával kapcsolatos 
információikat, ami egyéni ellenőrzésre is lehetőséget ad.  
Egyik csoport ismerteti a megoldását, amit a többiek 
kiegészítenek a náluk még szereplő gondolatokkal.    

                                                                                4 perc 
b )Feladatok kiosztása ( 2-2 csoport kapja ugyanazt a 

feladatot) 

 
 

rendszerező képesség 
együttműködő képesség 
asszociációs képesség 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
kooperatív 
csoportmunka 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

csomagolópapír 
színes tollak, 
filcek 
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1. Mutasd be az alumínium italos dobozok 
újrahasznosításával hogyan csökkenthető a 
környezetterhelés, anyag- és energiafelhasználás! 

 
2. Mit jelent a „zöldkémia”? Hogyan alakul át a 

jövőben a zacskó, mint csomagolóanyag ? Hogyan 
ösztönzik egyes áruházláncok a vásárlókat, hogy 
kevesebb zacskót használjanak? 

 
3. Milyen veszélyes anyagokat tartalmazhat az e-

hulladék? Milyen anyagokból keletkezik a legnagyobb 
mennyiségben a lakosság körében e-hulladék? 

Miért fontos a visszagyűjtése? Hol lehet leadni a 
feleslegessé vált lakossági elektromos és elektronikai 
berendezéseket?                                                       15 perc 

 
c) 3 csoport beszámol, elhelyezi jól látható helyen a 

munkáit  – a kontrollcsoportok kiegészítenek, értékelnek   
                                                                              14 perc                                                                                      
d) Mi készülhet az újrahasznosított anyagokból? 

Hulladékból termék című kiállításból részletek - video 
megtekintése  → You Tube -Hulladékból termék kiállítás   

                                                                                5 perc                                                                         

 
környezetkímélő 
technológiák 
tudatosítása 
 

információgyűjtés és 
kezelés, 
problémamegoldás,  

   
felelősség felkeltése a 
helyi és tágabb 
környezetért, 
környezettudatos 
magatartás kialakítása, 

 
felelősség, 
kommunikáció 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
filmvetítés 

 
feladatkártyák 

tankönyv: 
Földrajz 10. 

Mozaik Kiadó 
(2009) 
- 208. oldal 

tanulói 
melléklet 

 
csomagolópapír 
filcek 

 
 
 
 
 
 

laptop, 
projektor, 
internet 
hozzáférés 

III. Ellenőrzés, értékelés  
                                                                 2perc 
 

felelősségvállalás 
önértékelés 

teljesítmények 
jutalmazása  
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FELADATKÁRTYÁK                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
Mutasd be az alumínium italos 

dobozok újrahasznosításával hogyan 
csökkenthető a környezetterhelés, anyag- 

és energiafelhasználás! 
 
 
 

2. 
Mit jelent a „zöldkémia”? Hogyan 

alakul át a jövőben a zacskó, mint 
csomagolóanyag ? Hogyan ösztönzik 

egyes áruházláncok a vásárlókat, hogy 
kevesebb zacskót használjanak? 

 

3.  
Milyen veszélyes anyagokat tartalmazhat az e-hulladék? Milyen 

anyagokból keletkezik a legnagyobb mennyiségben a lakosság körében e-
hulladék? 

Miért fontos a visszagyűjtése? Hol lehet leadni a feleslegessé vált lakossági 

elektromos és elektronikai berendezéseket? 
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TANULÓI MELLÉKLETEK 

Zöld kémia 
A zöld kémia 12 alapelve 
1. Megelőzés: Jobb megelőzni a hulladék keletkezését, mint a keletkezése után kezelni, 

megsemmisíteni. 
2. Maximális anyagfelhasználás: Új anyagok előállításánál, szintézisénél törekedni kell a 
kiindulási anyagok maximális felhasználására, a melléktermékek képződésének 
visszaszorítására. 
3. A legkevésbé veszélyes reakció keresése: Lehetőség szerint már a szintézisek tervezésekor 
olyan reakciókat kell választani, amelyekben a felhasznált és a keletkező anyagok nem 
mérgezőek, illetve a környezetre nem ártalmasak. 
 
4. A legkevésbé mérgező anyagok tervezése: Új anyagok előállításánál törekedni kell arra, 
hogy a termékkel szembeni elvárások teljesítése mellett annak mérgező hatása minél kisebb 
legyen. 
 
5. Környezetbarát oldószerek és segédanyagok használata: Minimalizálni kell a segédanyagok 
(pl. oldószerek) használatát, amennyiben mégis szükségesek, azok lehetőleg környezetbarát 
tulajdonságúak ("zöldek") legyenek. 
 
6. Az energiafelhasználás csökkentése: Törekedni kell az energiafelhasználás csökkentésére, 
olyan szintézisek kidolgozására, amelyek közönséges hőmérsékleten és nyomáson mennek 
végbe. 
 
7. Megújuló nyersanyagok használata: A vegyipari eljárások alapanyagait lehetőleg megújuló 
nyersanyagokból válasszuk. 
 
8. A származékkészítés csökkentése: Kerülni kell a felesleges származékok, köztitermékek és 
melléktermékek előállítását. 
 
9. Katalizátorok használata: A nagy mennyiségben szükséges reagensekkel szemben előnyben 
kell részesíteni a szelektív katalizátorokat. 
 
10. Lebomló anyagok tervezése: A termékeket úgy kell megtervezni, hogy használatuk után 
ne szennyezzék a környezetet, és bomlásuk környezetre ártalmatlan termékekhez vezessen. 
 
11. Állandó ellenőrzés: Új és érzékeny analitikai módszereket kell használni a vegyipari 
folyamatok állandó ellenőrzésére, hogy a veszélyes anyagok képződését idejében 
észlelhessük.  
 
12. A vegyipari balesetek valószínűségének csökkentése: A vegyipari folyamatokban olyan 
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anyagokat kell használni, amelyek csökkentik a vegyipari balesetek (tűz, robbanás, káros 
anyagok kibocsátása) esélyét. 

 
Zöld kémia -  Mit is takar ez a népszerű kifejezés? Mi a zöld kémia? Fantáziánk 

szüleménye vagy valóság? Erről szól Tóth Zoltán írása. 
 
A kémia kizöldül 
Az ipari termelés növekedése és az új anyagok előállítása iránti igény világszerte súlyos 

környezeti károsodásokat okoz. Ez oda vezetett, hogy az emberek bizalmatlanokká váltak a 
vegyészekkel, a vegyiparral és a mesterségesen előállított vegyi anyagokkal szemben, szinte 
társadalmi méretű kemofóbia alakult ki. Ugyanakkor a fejlődés nem állhat meg, az emberek 
igényei és életszínvonal-növekedése csak az ipari termelés növelésével, valamint újabb és 
újabb anyagok előállításával elégíthető ki. Ennek a látszólagos ellentmondásnak a feloldását 
ígéri egy új irányzat a kémiában, a zöld kémia. A zöld kémia már a kutatás és fejlesztés 
fázisában figyelembe veszi a jövő termékeinek és az azokat előállító folyamatoknak várható 
környezeti hatásait. A zöld kémia hívei és művelői szerint a környezetbarát és egészségre 
ártalmatlan termékek és technológiák hosszú távon a leggazdaságosabbak. Ennek eléréséhez 
azonban jelentős szemléletváltásra van szükség mind a kutatásban, mind a gyakorlati 
megvalósításban. 
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Lakossági elektromos hulladékok 

A lakossági elektromos hulladékok legnagyobb mennyiségben keletkező fajtái: 1. 
Nagyméretű háztartási berendezések, más néven fehéráru (például mosógép, hűtőszekrény) 2. 
Kis méretű háztartási berendezések (pl. porszívó, gyorsforraló, konyhai robotgép) 3. IT és 
telekommunikációs berendezések (pl. számítógép, nyomtató, mobiltelefon) 4. szórakoztató 
elektronikai berendezések (például rádió, TV, HiFi torony). Ezek nagy része veszélyes 
hulladék - ot tartalmaz. 2005 augusztusa óta a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján 
jogszabály kötelezi az elektromos készülékek forgalmazóit a hulladékká vált berendezések 
visszagyűjtésére és részleges újrahasznosítására. A lakosság térítésmentesen adhatja le 
hulladékká vált elektromos berendezéseit hulladékgyűjtő udvarokban és elektronikai 
készülékeket forgalmazó kereskedőknél és üzlethálózatokban.  A Hatvani Környezetvédő 
Egyesület 2003-ban kidolgozta Lakossági Elektronikai Hulladékgyűjtési Akcióját, és azóta 
évről évre sikeresen gondoskodnak a hulladékok szakszerű állandó elhelyezéséről. 

Lakossági elektromos és elektronikai hulladék 

A lakossági elektromos és elektronikai hulladék (e- hulladék) a legnagyobb mennyiségben 
a következő elektromos és elektronikai berendezésekből keletkezik: 1. Nagyméretű háztartási 
berendezések (mosógép, hűtőszekrény, ventilátor, mosogatógép) 2. Kisméretű háztartási 
berendezések (porszívó, gyorsforraló, konyhai robotgép, kávéfőző) 3. IT és 
telekommunikációs berendezések (számítógép, nyomtató, telefonkészülék, fax, mobiltelefon). 
4. Szórakoztató elektronikai berendezések (rádió, TV, hifi torony DVD lejátszó, házimozi ). 
Vannak még további berendezés kategóriák is, így a háztartásokban található, valamennyi 
elektromos és elektronikai berendezés besorolható valamelyikbe. 

2005. augusztus 13-ika óta a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján jogszabály 
kötelezi az elektromos és elektronikai készülékek gyártóit, forgalmazóit a hulladékká vált 
elektromos és elektronikai berendezések visszagyűjtésére, hasznosítására, ártalmatlanítására. 
Az EU- és a hazai jogszabályi előírásoknak megfelelően, Magyarországon 2008-ban el kell 
érni a 4 kg/fő e-hulladék begyűjtését, hasznosítását. A lakosság térítésmentesen adhatja le 
hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezéseit a hulladékgyűjtő udvarokban és az 
elektromos és elektronikai készülékeket forgalmazó kereskedőknél, a szervezett lakossági 
szelektív e- hulladékgyűjtések alkalmával. 

Azért is fontos az e- hulladék szervezett begyűjtése a lakosságtól a fent jelzett, vagy 
bármely más módon, mert a történelmi e- hulladékban gyakran előfordulhatnak olyan 
alkatrészek, melyek veszélyes komponenseket is tartalmazhatnak (ólom, hatértékű króm, 
kadmium, higany…). Pontosan azért, hogy az e- hulladékban lévő, az emberre és 
környezetére veszélyes komponensek ne kerülhessenek ki a természetbe, az Európai Unió 
által meghatározott módon, a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell az e- hulladékot 
előkezelni, hasznosítani és ártalmatlanítani. A begyűjtött elektromos és elektronikai 
berendezések jelentős része kisebb javítások árán ismét használhatóvá tehető, visszakerül a 
lakossághoz. Természetesen, vannak hasznos másodnyersanyagok is az e- hulladékban. 
Ilyenek a vasfémek, réz, kábel, nyáklemez… Ezekből a másodnyersanyagokból sokkal kisebb 
energiaráfordítás révén lehet ismét értékes termékeket nyerni, mintha ugyanezt ércek 
feldolgozásával tennénk. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vesz%C3%A9lyes_hullad%C3%A9k&action=edit&redlink=1�
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vesz%C3%A9lyes_hullad%C3%A9k&action=edit&redlink=1�
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hatvani_K%C3%B6rnyezetv%C3%A9d%C5%91_Egyes%C3%BClet&action=edit&redlink=1�
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hatvani_K%C3%B6rnyezetv%C3%A9d%C5%91_Egyes%C3%BClet&action=edit&redlink=1�
http://hu.wikipedia.org/wiki/2003�
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A jogszabályi kötelezettségek teljesítése a gyártókra, forgalmazókra, kereskedőkre 
(Kötelezettek) vonatkozik. Ahhoz, hogy a kötelezettségeiket teljesíteni tudják, nonprofit 
gazdasági társaságokat, Koordináló Szervezeteket hoztak létre, melyek a fenti 
kötelezettségeket díjfizetés ellenében átvállalják. Olyan üzemekkel kötnek teljesítési 
szerződéseket, melyek megfelelnek a jogszabályi követelményeknek. 2006 óta hat Koordináló 
Szervezet  működik. A hozzájuk csatlakozott Kötelezettek száma 2006- ban kb. 460 volt, és a 
Koordináló Szervezetek közreműködésével kb. 26 ezer tonna e- hulladék került begyűjtésre. 

Az e- hulladék előkezelését a szerződött jogosult előkezelők kézi- és gépi módszerrel 
végzik. A kézi előkezelés költsége a munkaigényessége miatt nagy, azonban így teljes 
egészében eleget tudnak tenni az előkezelésre vonatkozó nagyon szigorú előírásoknak. A kézi 
előkezelést általában megváltozott munkaképességű dolgozók végzik. A gépi előkezeléseket 
az e célra alkalmas sredderekkel végzik, de működik egy, a legmodernebb megoldásnak 
számító un. "láncos törő"- vel működő bontóberendezés is. A gépi előkezelésnél csak abban 
az esetben teljesülnek a szigorú előírások, ha az e- hulladék szakszerű kézi előkezelésben is 
részesül, mielőtt a gépre kerül. A gyűjtést és előkezelést végző üzemek abból a díjból 
részesülnek, melyet a Kötelezettek fizetnek a Koordináló Szervezeteknek. Az előkezelést 
végzők a begyűjtés,a munkák és az ártalmatlanítás valamennyi költségét viselik, azonban a 
hasznosításból származó bevétel is őket illeti. A Hatvani Környezetvédő Egyesület 2003-ban 
kidolgozta Lakossági Elektronikai Hulladékgyűjtési Akcióját, és azóta évről évre sikeresen 
gondoskodnak az e- hulladék lakossági szelektív gyűjtéséről, átadva azt szakszerű 
kezelésre.[6] 

Használt elemek és akkumulátorok 

Az elemek és akkumulátorok életidejük lejártával veszélyes hulladékokká válnak, EU-
szerte komoly környezetvédelmi kockázatot jelentenek, évente mintegy 800 ezer tonna 
akkumulátor, 190 ezer tonna ipari elem és 160 ezer tonna elem kerül forgalomba, nagyjából 
ugyanennyi (összesen évi 1,2 millió tonna) elemhulladék keletkezik. „A használt elemek és 
akkuk elsősorban a mérgező fémek, mindenekelőtt a higany, a kadmium, az ólom, a cink, a 
nikkel, a réz, a lítium és a mangán miatt számítanak veszélyes hulladéknak.”  

Az Európai Unióban a kérdést az elemekről és akkumulátorokról, valamint a 
hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló (többször módosított) 2006/66/EK irányelv[8] 
szabályozza, amely többek között rögzíti, hogy 2012-től az értékesített elemek és 
akkumulátorok legalább 25%-át (2016-tól 45%-át) újra kell hasznosítani. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hatvani_K%C3%B6rnyezetv%C3%A9d%C5%91_Egyes%C3%BClet&action=edit&redlink=1�
http://hu.wikipedia.org/wiki/2003�
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hullad%C3%A9k#cite_note-autogenerated1-5�
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Elem&action=edit&redlink=1�
http://hu.wikipedia.org/wiki/Akkumul%C3%A1tor�
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vesz%C3%A9lyes_hullad%C3%A9k&action=edit&redlink=1�
http://hu.wikipedia.org/wiki/EU�
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tonna�
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ipari_elem&action=edit&redlink=1�
http://hu.wikipedia.org/wiki/Higany�
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kadmium�
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93lom�
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cink�
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nikkel�
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9z�
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADtium�
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mang%C3%A1n�
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hullad%C3%A9k#cite_note-7�
http://hu.wikipedia.org/wiki/2012�
http://hu.wikipedia.org/wiki/2016�
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3. FOGLALKOZÁSTERV: A növekvő élelmiszerigény hatása a környezetre 
 

Tevékenységek- időmegjelöléssel 
 

Tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek 

Munkaform
ák és 

módszerek 

Eszközök, 
mellékletek 

Diák 

Eszközök, 
mellékletek 

Tanár 

Órakezdéshez kapcsolódó feladatok                      1 perc 
I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése   
I.a)  Csoportalakítás:  
Annyi képet választunk, ahány csoportunk lesz az órán. A 

kép hátlapjára fognak kerülni a tanulók nevei. Egy csoportban 
azok a diákok lesznek, akik nevei egy képen szerepelnek. 
Mindenki húz egy képrészletet, s odaadja annak a diáknak, 
akinek a neve szerepel rajta. A kép összerakása után a diákok 
megtudják, hogy melyik csoportba kerültek, és mégsem érzik 
a hátrányos megkülönböztetést.  

I. b) Mit ábrázol a csoportalakító képetek?                 5 perc 
I. c) problémafelvetés: 1930 és1980 között (50 év alatt) a 

Föld népessége megduplázódott. Kövessük nyomon a 
népességszám változását az ENSZ előrejelzése alapján! Mely 
térségeket jellemez nagy népességnövekedés? 

Milyen következményekkel jár ez a fejlődő világban? 
→….növekvő élelmiszerigény, élelemhiány, éhezés     5 perc 

 
 
 
 
megfigyelőképesség 
 

 a figyelem felkeltése 
 
 
 

érdeklődés felkeltése 
adatsorok értelmezése, 
következtetés levonása 

 
 

irányított 
csoportalakítás  
képekkel 

 
 
 
 
 
 
frontális 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
tankönyv : 
199 old. 1. 

grafikon és 2. 
táblázat 

 

 
 

csoportalakító 
képek 

 
 
 
 
 
 

II. Új tartalom feldolgozása 
a) Feladat: Hogyan juthatnak ezek a térségek több 

élelmiszerhez? Gyűjtsetek össze csoportonként minél több 
lehetőséget! A feladatra 2 percetek van! 

→ …..művelt területek bővítése( erdők irtásával, füves 
területek művelésbe vonásával, öntözéssel), terméshozamok 
növelése öntözéssel, tengerek kizsákmányolása              3 perc 

 

 
 
 

együttműködő képesség 
asszociációs képesség 

 
figyelem fejlesztése 

 

 
kooperatív 
csoportmunka 
Egyik csoport 
ismerteti a 
felsorolását, a 
többiek 
kiegészítik. 
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b) Feladat:  Vizsgáljuk meg,  milyen következményekkel 
és környezeti károkkal jár a növekvő élelmiszertermelés a 
fejlődő térség néhány jellemző példáján keresztül! 

Minden csoport más feladatot kap. 
1. csoport 
Mutassátok be, milyen következményekkel jár az 

esőerdők kiirtása? 
 
2. csoport  
Milyen hatással van az ugarolási időtartam csökkenése 

a talaj termőképességének változására? Vajon növekszik-
e így a termelt élelmiszer mennyisége? 

 
3. csoport 
Milyen következményekkel járt a felduzzadó népesség 

megnövekedett élelmiszerigényének kielégítése a Szahel-
övezetben? 

 
4. csoport 
A világ vízfelhasználásának már kb. 70%-a jut a 

mezőgazdaságra. Az öntözött területek nagysága 
feltehetően elérte a maximumát. 

Milyen következményekkel járhat a helytelen 
vízgazdálkodás?  

 
5. csoport 
Mi az oka és milyen következményekkel járt a tengerek 

túlhalászása? Milyen lehetőségek vannak a halállomány 
csökkenésének megakadályozására?                     14 perc 

A kihúzott betűjelű tanulók beszámolnak a csoportok 
munkájáról.  

 
 
 
 
 
 
 

információgyűjtés és 
kezelés, 
problémamegoldás,  

   
felelősség felkeltése a 
helyi és tágabb 
környezetért, 
környezettudatos 
magatartás kialakítása, 

 
felelősség, 
kommunikáció 

 
 
 
 

regionális földrajzi 
ismeretek előhívása 

Legtöbbet 
gyűjtők 
jutalmazása! 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
3. csoport: 

Az olvasmány 
feldolgozása 
segít megérteni 
a földrajzi 
folyamatok 
összetettségét, 
átismétel 
bizonyos 
anyagrészeket, 
valamint 
megismerteti a 
diákokat egy-két 
új fogalommal. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tanulói melléklet 
a feladattal 

 
 
 

csomagolópapír 
színes tollak, 
filcek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

tanulói 
mellékletek 
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A tapasztalatok összegzése néhány mondatban.       14 perc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Ellenőrzés, értékelés                                         1 perc 
 

felelősségvállalás 
önértékelés 

teljesítmények 
jutalmazása  
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TANULÓI MELLÉKLETEK 
 
1. CSOPORT 
Mutassátok be, milyen következményekkel jár az esőerdők kiirtása?  
 

 
Az esőerdő irtásának okai és következményei 
 
 

         (forrás: Probáld Ferenc: Regionális földrajz tk. Nemzeti 
Tankönyvkiadó) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. CSOPORT 
Milyen hatással van az ugarolási időtartam csökkenése a talaj 

termőképességének változására? Vajon növekszik-e így a termelt élelmiszer 
mennyisége? 
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Az ugaroló-talajváltó gazdálkodás menetrendje 

 
Az ugarolási időtartam és a talaj termőképességének változása 

 
 
 
 

(forrás: Probáld Ferenc: Regionális földrajz tk. Nemzeti Tankönyvkiadó) 
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3. CSOPORT 
Milyen következményekkel járt a felduzzadó népesség megnövekedett 

élelmiszerigényének kielégítése a Szahel-övezetben? 
 

Tájpusztulás  =  elsivatagosodás?   

 A Száhel A félsivatagi növényzetet a pusztulás fenyegeti 

A dezertifikáció azaz az elsivatagosodás által leginkább érintett és veszélyeztetett terület az 
ún. Száhel övezet. A Száhel Észak-Afrikának az a sávja, ahol a szavanna éghajlat átmegy a 
sivatagi klímába. Ez persze már önmagában is egy instabil zónát sejtet, hiszen a sivatagokkal 
szomszédos területek klímája, ami, még ha olyan állandóan működő éghajlati "motorok", 
mint a passzát szél irányítják, pusztán természetes okokból is változhat. A természetes 
klímamódosulás hatásait azonban sokszorosan fölerősítik az emberi hatások.  
A Száhel övezet alapvető problémája a hetvenes években tetőzött, amikor a Szahara déli 
pereme több száz kilométert tolódott délre, azaz a szavanna öv irányába. Ennek fő oka a 
területen időtlen idők óta itt élő nomád állattartó törzsek lélekszámának hirtelen emelkedése. 
Emiatt egyre több élelmiszerre volt szükség. A térség földművelői tehát egyre több, korábban 
rossz adottsága miatt parlagon hagyott földet is bevetettek kölessel. A népességnövekedést 
nem követte a gazdálkodás alkalmazkodása a megváltozott viszonyokhoz. A vándorló állatok 
kitaposták azt a maradék növényzetet is, amit legeletlenül maguk után hagytak. Mivel az itt 
élő törzsek szemében mai napig az állat a legfőbb érték, a megnövekedett népességgel együtt 
abnormális méretűre duzzadt az állatállomány, annak minden környezetromboló hatásával 
együtt. Ebbe beletartozik a növényzet teljes leirtása. Az elsivatagosodáshoz hozzájárult a 
szokatlan mértékű aszályok sorozata is . A  kölesföldek nem adtak termést, a kutakban leapadt 
a víz, a legelőkre homokpalástot teregetett a szél. Azonban a nyolcvanas években az időjárás 
nedvesebbre fordulása sem hozott alapvető javulást a környezet állapotában. Az ott élők 
figyelmen kívül hagyták a terület törékeny egyensúlyát, korlátozott eltartó képességét. Az 
életmód, gazdálkodás és természeti környezet közötti bonyolult kölcsönhatások 
következtében egy ökológiai csapdahelyzet alakult ki.                

                                                                                                 ( forrás: Sulinet, Csuták Máté) 

 

 

 

http://www.sulinet.hu/foci/workshop/foldtan/fig1.gif�
http://www.sulinet.hu/tart/cikk/ac/0/16038/1�
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4. CSOPORT 
A világ vízfelhasználásának már kb. 70%-a jut a mezőgazdaságra. Az öntözött 

területek nagysága feltehetően elérte a maximumát. 
Milyen következményekkel járhat a helytelen vízgazdálkodás?  
 
 
A) „Ha az ember beavatkozik a természeti folyamatokba, mindig számolnia kell nem várt, 

káros mellékhatásokkal. Ezek a Nagy Gát felépítése óta Egyiptomot is sújtják és így sokan - 
talán igaztalanul – inkább átoknak, mint áldásnak tartják a folyam mai, szabályozott állapotát. 
A hatalmas asszuáni tározóból sok víz elpárolog, vagy elszivárog, s így veszendőbe megy. A 
tározóban lerakódik az a tápanyagdús iszap, amelyet az áradás valaha a völgyben terített szét; 
ezt most műtrágyával kell pótolni. A túlzott öntözéstől sok föld elmocsarasodott.  A csatornák 
környékén magasan áll a talajvíz, és az erős párolgás miatt szikesedés indult meg. ( Ezen 
korszerű. ám drága öntözési módszerekkel vagy a talaj alagcsövezésével lehetne segíteni.) A 
Nílus torkolati ágai ma már alig szállítanak valamicske vizet és hordalékot a Földközi –
tengerbe. Ezért a delta pusztulóban van, a tenger felől sós víz nyomul be a partszegélyre. A 
sok építkezés szintén a termőföldek rovására megy; a féktelenül növekvő főváros, Kairó 
immár 14 millió lakost számlál!” 

B)  „A 20 milliós Mexikóvárosban  a külvárosi tájat, Texcoco-t uraló száraz, felrepedezett 
föld láttán nehéz elképzelni, hogy ez a vidék 70 évvel ezelőtt vízzel teli terület volt. 
Semmilyen növény nem él meg most itt. Pedig ez volt azon öt tó egyike, amelyet 
Mexikóváros völgyének táplálására használtak.  Ma pedig egy elrettentő példa, hogy hova 
vezethet egy ország vagy régió helytelen vízgazdálkodása: mindegyik tó eltűnt. A népesség 
rohamos növekedése miatta felszín alatti vízkészlet túlzott kitermelése és a vízforgatás hiánya 
egy termékeny területet kopár sivataggá változtatott. Ma már a város lakói közül sokan egy 
héten összesen csak egy órán keresztül juthatnak folyó csapvízhez.” 

 

 

( forrás: National Geographic Online 2006.03.17) 

 

 

5. CSOPORT 
 Mi az oka és milyen következményekkel járt a tengerek túlhalászása? Milyen 

lehetőségek vannak a halállomány csökkenésének megakadályozására? 
 
forrás: tankönyv 210. oldal
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4. FOGLALKOZÁSTERV: A fenntartható fejlődés 
 

Tevékenységek- időmegjelöléssel 
 

Tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek 

Munkaform
ák és 

módszerek 

Eszközök, 
mellékletek 

Diák 

Eszközök, 
mellékletek 

Tanár 

Órakezdéshez kapcsolódó feladatok                      1 perc 
I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése   
I.a)  Csoportalakítás: 
A témakörhöz kapcsolódó fogalmak segítségével. A 

fogalmak alapján történő csoportosulás esetében egy 
csoportba kerülnek azok, akik egy meghatározott gyűjtő 
főnévhez tartozó szókártyákat húztak. 

megújuló energiahordozó: szélenergia, napenergia, 
vízenergia 

biomassza 
fosszilis energiahordozó: szén, kőolaj, földgáz, olajpala 
környezetszennyezés: szennyvíz, szmog, olajfolt, 

szeméthegyek 
környezetvédelem: újrahasznosítás, takarékosság, szelektív 

gyűjtés, zöld kémia 
újrahasznosítható anyagok: újságpapír, pillepalack, 

alumínium italos doboz, üveg 
b) Melyik fogalom alapján alakítottátok meg a 

csoportotokat? 
                                                                                   5 perc 

 
 

tanultak felelevenítése, 
alkalmazása 
emlékezet 
rendszerező képesség 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

véletlenszerű 
csoportalakítás   

 
 
 
 

minden tanuló 
húz egy 
szókártyát;  
„ keveredj – 
csoportosulj” 

 
 
 

 
 

csoportalakító 
szókártyák 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

csoportalakító 
szókártyák 

 
 
 
 
 
 

II. Új tartalom feldolgozása 
a) Gondolatébresztő

 
ként egy Flash bemutató megtekintése, 

amely a biológiai sokféleség mellett röviden bemutatja a 
Biológiai Sokféleség Egyezményt és a 2010-es célkitűzést is, 
melynek értelmében 2010-ig meg kell állítani a biodiverzitás 

 
 

érdeklődés felkeltése 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
laptop 
projektor, 
internet 
hozzáférés 
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csökkenését, eltűnését. A fájl mérete 3,2 MB, 
megtekintéséhez Flash Player szükséges. 

Címe: A biodiverzitás.  
Készítette: A Biológiai Sokféleség Egyezmény részére az 

ENSZ Környezetvédelmi Programja 
Letölthető: www.nimfea.hu honlapról, kb.4 perc 
→ A biodiverzitás az ökoszisztémák nyújtotta 

szolgáltatásokon és természeti erőforrásokon keresztül alapját 
képezi bárminemű emberi tevékenységnek. Az ökoszisztéma 
szolgáltatásai biztosítják az élelmet, a tiszta vizet, és minden 
emberi tevékenységhez szükséges nyersanyagot, legyen az 
akár építőanyag, textilrost vagy tűzifa; az ökoszisztéma 
szolgáltatásai nélkül nem valósulhatna meg a tápanyagok és a 
víz körforgása, a talaj képződése, a növények beporzása, a 
földi klíma szabályozása, de ezen felül kikapcsolódási 
lehetőséget, esztétikai élményt és még sok egyebet nyújtanak. 

                                                                                    6 perc 
b) 
Ismert, hogy világszerte folyamatosan növekszik a 

nyersanyag- és energiafelhasználás, melynek hajtóereje az 
egyéni (háztartási) fogyasztás bővülése. Az alábbiakban 
néhány számadat látható arról, hogy az elmúlt évtizedekben 
hogyan nőtt, illetve változott a fogyasztás a világon. Az 
ENSZ jelentés alapján el lehet gondolkodni azon, hogy 
hogyan lehet változtatni fogyasztási szokásainkon. 

Fogyasztás a világban, számok, különbségek 

- Az egyéni fogyasztás volumene 
1998-ban 24 billió dollár 
1975-ben 12 billió dollár 
1950-ben 4 billió dollár 
 Az emberiség – anyagi értelemben – jobban él, 

folyamatosan gazdagodik. A fogyasztási javak összességének 

 
következtetés levonása 

 
asszociációs képesség 
figyelem fejlesztése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

problémafelvetés 
   
 

felelősség felkeltése a 
helyi és tágabb 
környezetért, 
felelősség, 
kommunikáció 

 
környezettudatos 

magatartás kialakítása, 
regionális földrajzi 

ismeretek előhívása 
problémamegoldás,  

 
frontális 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
frontális 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adatsorok 
kivetítése 

http://www.nimfea.hu/�
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egyenlőtlenségei  azonban nőnek a világrészek között: 
a világ leggazdagabb egyötöde (1,25 md ember) 86%-ot 

fogyaszt, legszegényebb egyötöde 1,1%-ot fogyaszt: 
- A gazdagok 9-szer több halat és húst esznek, 
- A gazdagok 15-ször több energiát fogyasztanak, 
- A gazdagok használják fel a papír 84%-át, 
- A gazdagok tulajdonában van a gépjárművek 84%-a. 
Feladat:Hogyan kellene változtatni fogyasztói, vásárlói 

szokásainkon?                                                               (3 perc)                                                            
→ A változtatás mind mennyiségi, mind minőségi 

szempontból fontos: 
- mennyiségi: a fogyasztás csökkentése a cél, a 

túlfogyasztás elkerülése a szükségletek kielégítése mellett; 
- minőségi: a fogyasztási, vásárlási minták átalakítása a 

termék környezeti tulajdonságainak szem előtt tartásával 
 ( környezetbarát, hazai termék, természetes anyagokból, 
takarékos stb.).                                                            7 perc 
 
Feladat: Mit takarhat a fenntartható fejlődés fogalma? 
                                                                                    8 perc 
 
 
 
 
 
 
Feladat: Melyek a fenntartható társadalom alapelvei? 
                                                                                   8perc 
A fenntartható fejlődés érdekében az emberek 

értékrendjének, gondolkodásának kell alapvetően 
megváltozni. Nézzünk két olyan magatartásra példát, amely 

 
 
 
 
 
 
 
az ember és 
a természet 
közti egyensúly 
fontosságának 
megértetése 

   
 
 
szóforgó a 

csoporttagok 
között 

csoportok 
ismertetik 
ötleteiket 

 
 
 

ablak módszer: a 
csoporttagok  
először önállóan 
felírják 
gondolataikat, 
majd szóforgó 
segítségével 
mindenki 
elmondja 
véleményét és 
ezután 
összesítik. 

 
 
 

frontális 
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hátráltatja a cél elérését! 
 A közlegelő példája; a „ főtt béka” tünetcsoport  
                                                                                   5 perc 

tankönyv: 
215. oldal 

 
 
 
tankönyv: 

216. és 217. old. 
III. Ellenőrzés, értékelés                                          5perc 
A csoportok 1-1 röviden megválaszolható kérdést 

küldenek szóban a sorszám szerint utánuk következő 
csoportnak, s értékelik is a kapott válaszukat, esetleg 
kiegészítik. 

felelősségvállalás 
önértékelés 

teljesítmények 
jutalmazása  

  

 
 

TANULÓI MELLÉKLETEK 
 
CSOPORTALAKÍTÓ SZÓKÁRTYÁK 
 
SZÉLENERGIA NAPENERGIA VÍZENERGIA BIOMASSZA megújuló 

energiahordozó 
SZÉN KŐOLAJ FÖLDGÁZ OLAJPALA fosszilis 

energiahordozó 
SZENNYVÍZ OLAJFOLT SZMOG SZEMÉTHEGYEK környezetszennyezés 

ÚJRAHASZNOSÍTÁS TAKARÉKOSSÁG SZELEKTÍV 
GYŰJTÉS 

ZÖLD KÉMIA környezetvédelem 

ÚJSÁGPAPÍR PILLEPALACK ALUMÍNIUM 
ITALOS DOBOZ 

ÜVEG újrahasznosítható 
anyagok 
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5. FOGLALKOZÁSTERV:  Nemzetközi összefogás a jövőért – IKT óra 
 

Tevékenységek- időmegjelöléssel 
 

Tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek 

Munkaformá
k és módszerek 

Eszközök, 
mellékletek 

Diák 

Eszközök, 
mellékletek 

Tanár 

Órakezdéshez kapcsolódó feladatok                      1 perc 
I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése   
I.a)  Csoportalakítás: a tanulók párokban dolgoznak 
Páralakítás: a névsor 1. embere az utolsóval, a 2. embere 

az utolsó előttivel stb. 
I. b) A fenntartható fejlődés érdekében az emberi 

gondolkodásnak kell először megváltoznia. Gyűjtsük össze 
milyen változásokra van szükség a termelés illetve a 
fogyasztás területén ! 

                                                                              5 perc 

 
 
 
 
tanultak 

felelevenítése, 
alkalmazása, 
rendszerező képesség 

 
 
a páralakítás 

irányított  
 
frontális 

munka 
a táblára kerül 

csoportosítva amit 
összegyűjtenek 
ill. 
kiegészíthetjük 

 
 
páronként 

ülnek 1-1 
számítógéphez 

 
 
laptop 

projektor, 
internet 
hozzáférés 

1.melléklet 
 

II. Új tartalom feldolgozása 
a) Milyen környezeti válságokról  tanultunk, hallottunk a 

TV-ben, rádióban vagy olvastunk az interneten? Írjatok össze 
párokban 1 perc alatt minél többet!  

A legtöbbet összegyűjtő páros ismerteti az ő 
felsorolásukat, a többiek a végén kiegészítik.                                   
4 perc 

erdőirtások, tengerek túlhalászása, csernobili 
reaktorbaleset, úszó szemétsziget a Csendes-óceánban, savas 
esők, olajfolt az óceánon,  olajválság, vékonyodó ózonpajzs, 
felmelegedés- tengerszint növekedés………….. 

 
 
a tanulók tudásának 

előhívása, 
érdeklődés felkeltése 
 
asszociációs 

képesség 
figyelem fejlesztése 
 
 

 
 
játékos 

verseny a párok 
között 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.melléklet 
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környezeti válságok globális jellegűvé válása → 
nemzetközi összefogást igényel 

b) „A természet hatalmas, az ember parány. Ezért az 
ember élete attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni 
a természettel, mennyire érti meg, és használja fel erőit 

saját hasznára." 
                                                   Szentgyörgyi Albert 
Az ENSZ 1965 óta folyamatosan foglalkozik a globális 

környezetvédelem kérdéseivel. Kövessük nyomon munkáját 
az elmúlt évtizedekben! Milyen célok megvalósítását tűzték 
ki az egyes konferenciákon a résztvevő országok? 

                                                                                10 perc 
c) Az óra hátralevő részében a párok egy feladatlapot 

oldanak meg internet segítségével.                            23 perc                               
 

 
 
 
 
 

problémafelvetés 
 

 ismeretek előhívása 
 

információgyűjtés és 
kezelés 
digitális kompetencia 

 
 
 
 
 
 
frontális 
 
 
 
 
párban 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
feladatlap 
 
 

kivetítése 
 
 

3.melléklet 
 
 

III. Ellenőrzés, értékelés                                          2 perc 
A  kitöltött feladatlapokat  óra után a tanár javítja, értékeli 
Egyén vagy páros szorgalmi feladat:  
Mik alkotják hazánk „ hét természeti csodáját”? Készíts 

róluk ppt-bemutatót! 

felelősségvállalás 
 

hazánk védett értékeiről 
szerzett ismeretanyag 
bővítése 
digitális kompetencia 
fejlesztése 

teljesítmények 
jutalmazása  

 
önálló kutató 
munka 
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FELADATLAP 
1. Mi a feladata az ENSZ alábbi szakosított szervezeteinek? A nemzetközi szervezetek 

melyik csoportjába tartoznak? 
 FAO:  
 
 
WHO: 
 
 
UNESCO: 
 
 
2. A legismertebb környezetvédelmi célú civil szervezet a Greenpeace, amely 1971-ben 

alakult. Milyen célt tűztek ki maguk elé? Milyen módszerek jellemzik tevékenységüket? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. A természeti és kulturális örökség megőrzése mindannyiunk feladata. Ennek érdekében 

számos érték került védelem alá. Mit jelentenek az alábbi fogalmak, védettségi szintek?  
Sorold fel hazánk adott védettséggel rendelkező területeit! 
    I.  VILÁGÖRÖKSÉG: 
 
 
 
 

II. EURÓPA DIPLOMÁS TERÜLETEK: 
 
 
III. EURÓPAI GEOPARK HÁLÓZAT: 
 
 
IV. BIOSZFÉRA REZERVÁTUM: 
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4. Melyik két nemzeti park igazgatása alá tartoznak a környező 
természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek? 

 

 Mutassátok be a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetet! 
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TANÁRI MELLÉKLETEK 

1.melléklet 
 
 Fenntartható fejlődés érdekében az emberi gondolkodásnak kell először 

megváltoznia. 
- 

o tisztább termelési eljárások, környezetkímélő technológiák kifejlesztése, 
elterjesztése 

termelésben: 

o a termelés során átalakított anyagok mennyiségének csökkentése 
o veszélyes anyagok és hulladékok mennyiségének csökkentése 
o hulladékok újrahasznosítása, minimalizálása 
o balesetekből, karbantartásból, környezeti katasztrófákból származó terhelések 
o csökkentése, vészhelyzeti tervek készítése 
o környezettudatos terméktervezés – öko-design 
o a termékek életciklusának figyelembe vétele 
o a „ szennyező fizet elv” alkalmazása 

- 
o vásárlói tudatosság magasabb szintre emelése: a környezetet jobban kímélő 

termékek, szolgáltatások előnyben részesítése – „zöldtermékek” 
energiatakarékos eszközök 

fogyasztásban: 

o csomagolóanyagok csökkentése     
- Annyit vegyünk el a természettől amennyit az újra tud termelni! 

 
 
 

2. melléklet 
 1972, Stockholm - ENSZ 1. Környezetvédelmi világértekezlete: nemzetközi 

környezetvédelmi szervezetek, környezetfigyelő rendszer kiépítése  
1973, Washington: Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok 

nemzetközi kereskedelméről 
1985, Bécsi egyezmény: az ózonréteg védelméről 
1987, Montreal: Konferencia az ózonréteget károsító anyagokról 
1992, Rio de Janeiro - ENSZ Környezet- és Fejlődés Konferencia (Föld-csúcs) 

A környezeti kérdések mellett a fejlődés kérdése is felmerült. Megfogalmazódik a  
               fenntartható fejlődés 

   Aláírásra megnyitottak 2 nemzetközi egyezményt:  
1. éghajlatváltozási keretegyezmény 
2. biodiverzitás-egyezmény 
 

1997, Kioto (2005 februárjában lépett csak érvénybe): 2008-2012 5,2 %-kal kell 
csökkenteni a 6 üvegházhatású gáz kibocsátását az 1990. évihez képest az aláíró országoknak 

2000, Hága - klímakonferencia 
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 A globális éghajlatváltozásban döntő szerepe van az emberiségnek, és a felmelegedés 
mértéke 1,5-6 °C-os lesz az új évezred első századában, amennyiben nem csökkentjük az 
üvegházgázok kibocsátását. 

2000, Montreal: Jegyzőkönyv a Biológiai Biztonságról (génmanipulált szervezetek 
kérdését tárgyalták meg) 

2002, Johannesburg - Fenntartható Fejlődés Világtalálkozó, Rió + 10 Föld-csúcs 

- ivóvíz megoldása: 2 milliárd ember nem jut hozzá, 2015-ig ezt meg kell 
oldani 

A legfontosabb határozatok: 

- biodiverzitás csökkenés megállítása 
- halállomány helyreállítása 
- emberi egészségre és környezetre ártalmas anyagok csökkentése 
- óceánok védelme 
- Kiotói egyezmény aláírására ösztönző tevékenység 
- megújuló energiaforrások alkalmazása kerüljön előtérbe 
- nemzeti fenntartható fejlődés kidolgozására hívták fel a figyelmet 

 

3.melléklet 

A FAO feladatai 

1. Gyűjti, rendszerezi, feldolgozza és teríti a világ mezőgazdaságára vonatkozó 
információkat, adatokat. A "mezőgazdaság" itt széles körben értelmezendő, magában 
foglalja a halászatot, erdészetet, az elsődleges faipari termelést és a nem ipari jellegű 
élelmiszer előállítást, valamint a vízgazdálkodás egyes elemeit is. 

2. A tagországok kormányainak kérésére (FAO projektek keretében) segítséget nyújt a 
mezőgazdasági termelés fellendítésében, a feldolgozás, elosztás és értékesítés 
megszervezésében, a természeti erőforrások megőrzésében és az erre vonatkozó 
intézmények felállításában. Agrárpolitikai és tervezési tanácsadást nyújt a kormányok 
részére. 

3. A kormányközi együttműködés keretében fontos és nélkülözhetetlen vitafórumot 
biztosít, ahol a fejlett és fejlődő (gazdag és szegény) országok egyenlőkként 
találkozhatnak és vitathatják meg a legfontosabb agrárpolitikai, nemzetközi gazdasági 
együttműködés időszerű és hosszú távú kérdéseit. 

(Forrás :FAO Magyar Nemzeti Bizottság honlapja) 
 
Tulajdonképpen mivel foglalkozik a WHO?" - a szervezet magyarországi irodájának 

vezetőjeként, gyakran találkozom ezzel a lényegre törő kérdéssel. Az érdeklődés jogos, hiszen 
mindamellett, hogy nap, mint nap hallani az Egészségügyi Világszervezetről, sokan csak 
keveset tudnak róla. 

Ugyanakkor számos olyan területen van aktívan és láthatóan jelen a WHO, amely 
hétköznapjainkat közvetlenül is érinti: legyen szó a daganatos megbetegedések 
megelőzéséről, járványok megfékezéséről, vagy egy katasztrófa sújtotta terület sürgősségi 
ellátásáról. Ugyanígy munkánk fókuszpontjában áll még az ivóvíz és az élelmiszerek 
biztonságának a kérdése, vagy a magas színvonalú egészségügyi ellátás igazságos, mindenki 
számára hozzáférhető biztosítása. Ezek mellett a dohányzás-, alkohol-, és balesetmegelőzési 
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programjaink és az egészséges táplálkozás és életmód elősegítése mind olyan területei 
munkánknak, amelyek közvetlenül vagy közvetetten, de hatással vannak a mindennapi 
életünkre.  

Mindemellett a WHO-nak számtalan olyan tevékenysége is van, amelyek kevésbé 
látványosak ugyan, de jelentőségük felmérhetetlen: a rövid és hosszú távú, nemzetközi szinten 
folyó kutatások és elemzések, vagy a WHO adatszolgáltatási és szabvány rendszere 
világszerte meghatározzák az egészségügyi politikákat. A több ezer szakember öt kontinensen 
folyó összehangolt munkájának köszönhetően a  WHO egyedülálló és nélkülözhetetlen 
szerepet tölt be a világ egészségügyi színpadán. 

"Az elérhető legjobb egészségi állapot élvezete minden emberi lény alapvető jogainak 
egyikét alkotja, bármilyen legyen is faja, vallása, politikai nézete, gazdasági, vagy társadalmi 
helyzete", olvashatjuk a WHO 1948-as Alkotmányában ezen örökérvényű sorokat, amelyek 
az elmúlt évek új kihívásainak tükrében még inkább megszívlelendőek. 

 
(Forrás: WHO Magyarországi Irodájának honlapja) 
 
 
 

Az UNESCO 1972-ben alapított Világörökség Programjának célja az emberiség kulturális és 
természeti örökségének nyilvántartásba vétele (Világörökségi Lista). A programban résztvevő 
állam kötelezettséget vállal arra, hogy a területén fekvő világörökségi helyszíneket óvja és 
megőrzi a későbbi generációk számára. Magyarországi helyszín először 1987-ben került a 
listára. 

• Budapest világörökségi helyszínei  
• Hollókő ófalu és táji környezete (1987. Kulturális)  
• Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai (1995. Természeti) – Szlovákiával 

közös  
• Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és közvetlen természeti környezete 

(1996. Kulturális)  
• Hortobágyi Nemzeti Park – Puszta (1999. Kulturális – kultúrtáj)  
• Pécsi ókeresztény sírkamrák (2000. Kulturális)  
• Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj (2001. Kulturális – kultúrtáj) – Ausztriával közös  
• Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (2002. Kulturális – kultúrtáj)  

 
Mi az Európa Diploma? 

Európa természeti örökségének megóvása érdekében az Európa Tanács (Strassbourg) 1965-
ben létrehozta az Európa Diplomát. A kitüntetéssel olyan védett területek kerülnek az Európa 
Tanács védnöksége alá amelyek geológiai, biológiai vagy tájképi sokfélesége Európában 
kiemelkedő. A Diplomával a területen végzett természetvédelmi kezelés hatékonyságát is 
elismerik. 

Magyarországon a Szénások Fokozottan Védett Terület ( Budai-hg.)és az Ipolytarnóci 
Ősmaradványok Természetvédelmi Terület 1995-ben, a Tihanyi Gejzírkúpok pedig 2003-ban 
nyerte el a Diplomát. 

Mi a geopark? 
Ha természeti értékekről – illetve azok védelemről – esik szó, az emberek túlnyomó 

többsége ma is párába burkolózó esőerdőkre, színpompásmadarakra, gyönyörű virágokat hozó 

http://hu.wikipedia.org/wiki/UNESCO�
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1g%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9g�
http://hu.wikipedia.org/wiki/1987�
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_vil%C3%A1g%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9gi_helysz%C3%ADnei�
http://hu.wikipedia.org/wiki/Holl%C3%B3k%C5%91�
http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Aggteleki-karszt_%C3%A9s_a_Szlov%C3%A1k-karszt_barlangjai�
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A1kia�
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pannonhalmi_Benc%C3%A9s_F%C5%91ap%C3%A1ts%C3%A1g�
http://hu.wikipedia.org/wiki/1996�
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hortob%C3%A1gyi_Nemzeti_Park�
http://hu.wikipedia.org/wiki/1999�
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9csi_%C3%B3kereszt%C3%A9ny_s%C3%ADrkamr%C3%A1k�
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fert%C5%91-t%C3%B3�
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztria�
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tokaj-hegyaljai_t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_borvid%C3%A9k�
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lágyszárúakra gondol. Hogy mit lehet „szeretni” egy sziklafalon, egy útbevágáson, rideg és 
néma köveken?...Az előzőekkel azonos rangú, élettelen természeti értékek jelentőségének 
hangsúlyozása (a barlangok védelmén túl) sokáig nem talált különösebb visszhangra 
nemzetközi szinten, de idővel egyre többen szóltak földtani örökségünk megőrzésének és 
bemutatásának fontosságáról. Az UNESCO Földtudományi Tagozata 1997-ben hirdette meg 
geopark programját, majd 2000-ben elkötelezett francia, német, spanyol és görög 
szakemberek életre hívták az Európai Geopark Hálózatot (European Geoparks Network), 
amelynek napjainkban már 32 tagja van. Egy geoparkban számos olyan földtani, 
felszínalaktani értéket találunk, amely tudományos és oktatási jelentősége, ritkasága, 
valamint esztétikai értéke miatt egyaránt kiemelkedő (ha a fajok és életközösségek 
sokszínűségének leírására megalkottuk a biodiverzitás fogalmát, miért ne használhatnánk a 
geodiverzitás kifejezést?). A „szelíd”, fenntartható jellegű geoturizmuson keresztül egy 
megfelelően nagy kiterjedésű geopark képes a helyi gazdaság fejlődését is szolgálni. Egyik 
alapvető feladata a földtani örökség jelentőségének tudatosítása – nem csupán a látogatók, de 
a helyben élők körében is. A geológiai értékek eladásához, károsításához egy geopark 
semmilyen körülmények között nem nyújthat segédkezet (ősmaradványok, ásványok árusítása 
stb.). A komplex jelleget hangsúlyozva fontos kiemelni, hogy a geoparkok területén jelentős 
történelmi, kulturális és ökológiai értékek is vannak. 

Novohrad-Nógrád Geopark, Bakony-Balaton Geopark   
(Forrás. www.bfnp.nemzetipark.gov.hu) 

UNESCO bioszféra rezervátum 

A bioszféra rezervátumok olyan természetvédelmi területek, ahol a természeti értékek 
megóvása mellett fontos cél, hogy a területen élők alkalmazkodjanak a táji adottságokhoz, és 
azok előnyeit kihasználva, valamint a megfelelő tájhasználattal hosszú távon biztosítsák az 
élő táj, és így a jövő generációinak fennmaradását.  

Az UNESCO Bioszféra rezervátumok három fő funkciót töltenek be: 1. Megőrzés - az 
érintett terület természeti értékeinek, táj-, faj- és genetikai diverzitásának megőrzése. 2. 
Fejlesztés - szociális, kulturális és ökológiai szempontból fenntartható fejlődés biztosítása. 
Ezen három célt szem előtt tartva valósuljon meg az erőforrások használata. 3. Logisztikai 
támogatás - projektek, környezetvédelmi oktatások és tréningek, valamint helyi, regionális és 
globális szempontból fontos természetmegőrzést és fenntartható fejlődést célzó kutatómunkák 
támogatása. A bioszféra rezervátumok magterülete biztosítja a természeti értékek megőrzését. 
Itt semmilyen gazdasági szempontot szem előtt tartó beavatkozás sem engedélyezett. A 
átmeneti zónák olyan területek, ahol már engedélyezett az emberi jelenlét, és leginkább az 
ökoturizmus igényeinek kielégítésére van lehetőség. A puffer zónákban lehetőség nyílik a 
megfelelő tájhasználat elterjesztésére, a táji adottságok kihasználására, és hosszú távon 
megélhetést biztosító gazdálkodás kialakítására.                                     (forrás: wwf.hu) 

o Aggteleki Bioszféra Rezervátum, 1979  
o Hortobágyi Bioszféra Rezervátum, 1979  
o Kiskunsági Bioszféra Rezervátum, 1979  
o Fertő tavi Bioszféra Rezervátum, 1979  
o Pilisi Bioszféra Rezervátum, 1980                                    (forrás wikipédia) 

http://www.bfnp.nemzetipark.gov.hu/�
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Aggteleki_Bioszf%C3%A9ra_Rezerv%C3%A1tum&action=edit&redlink=1�
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hortob%C3%A1gyi_Bioszf%C3%A9ra_Rezerv%C3%A1tum&action=edit&redlink=1�
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kiskuns%C3%A1gi_Bioszf%C3%A9ra_Rezerv%C3%A1tum&action=edit&redlink=1�
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fert%C5%91-Hans%C3%A1g_Nemzeti_Park�
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pilisi_Bioszf%C3%A9ra_Rezerv%C3%A1tum&action=edit&redlink=1�
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Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet 

A védett terület nagysága: 8 232 hektár, ebből fokozottan védett 499 hektár. 
Elhelyezkedés: A tájvédelmi körzet Marcali és Nagybajom között található. 
Látogatás: Szabadon látogatható. 
Kezelő: Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatósága  

A Boronka-mellék homokhátságát az évezredek folyamán erre járó folyók – 
legjelentősebb mértékben az Ős-Duna – által lerakott hordalék alakította, amiből az északi 
szél általában észak–déli irányú kis, alig kiemelkedő dombokat formált, közöttük a mai 
napig kisebb-nagyobb vízfolyások járnak (legjelentősebb Boronka- és az Aranyos-patak). 
A patakok a dombok között ki-kiszélesednek, a lefolyástalan területeken tavacskákat, 
mocsárréteket, lápos területeket, égerlápokat alkotva. A terület víztartalékait tovább 
növeli, hogy a Boronka-patak visszaduzzasztásával több halastavat is kialakítottak. 
A magasabban fekvő területeken löszgyepek, mészkerülő homokos puszták váltogatják 
egymást a terület jellemző erdőtársulásával, a cseres kocsányos tölgyessel, illetve 
gyertyános bükkös elegyesekkel. A táj jellegzetes képét több helyen a patakparti száraz 
területek ligetszerű legelőerdei adják. 
A nedvesebb, tocsogós területeken szép égerlápok élnek, egyik érdekességük, hogy – a 
kevésbé mocsaras részeken – gyakran alkotnak elegyest a szillel és a kőrissel, igen szép 
erdőket alkotva. 
A terület gazdag növényvilágát olyan értékes és ritkán látható fajok alkotják, mint az erdei 
ciklámen, a kakasmandikó, sarkvirág, a széles levelű nőszőfű, a sárga liliom, vagy a 
cseres-tölgyesek melegebb részeinek szépséges növénye, a szúrós csodabogyó. A 
boronkai erdők legszebb arca talán tavaszelőn látható, amikor a nedves erdőkben kaszálni 
lehet a hóvirágot, majd a tavaszi tőzikét. A ligetes erdők között egyes részeken, nagy 
területeken él a méteresre megnövő seprűzanót. 
A terület meleg, homokos pusztáinak értékes, és itt még gyakran látható rovarfaja a 
sisakos sáska. 
A Boronka madárvilága is rendkívül értékes. A lápos, mocsaras élőhelyek, a halastavak 
értékes fajai a szürke és vörösgém, a nagykócsag, több récefaj, gyakran látni erdei cankót, 
és több nádi énekes is költ a területen. A Boronka talán legértékesebb, de mindenképp 
legjobban óvott fajai a fekete gólya, és a területen fészkelő több pár réti sas, amelyek 
táplálkozni eljárnak a Balaton melletti Nagyberektől a Dráva partjáig is. A Boronka 
mentén gyakori fészkelő a feketeharkály, a zöldküllő, a gyurgyalag. 
A halastavak magyarországi viszonylatban meglehetősen nagynak számító, stabil 
vidranépességet tartanak el.                                                           (forrás: www.foek.hu) 
 
A terület kezelője a Boronka mellékén a helyi lakosság bevonásával komplex külterjes 
gazdálkodást próbál megvalósítani, ezzel biztosítva a fenntartató tájfejlődést. A homoki 
gyepeken lovat, és szürkemarhát tartanak, a falvak lakosai közül többen vadgyümölcsök 
gyűjtésével egészítik ki keresetüket. 
A kultúrtörténeti szempontból is értékes terület egyik első gazdája Fajsz fejedelem volt 
(erre utal Somogyfajsz település neve is). A vidék a török hódoltság után elnéptelenedett, 
majd délszlávokat telepítettek be. Jelenleg folyik az ezekből az időkből származó 
törökkori vár és a kis templom maradványainak feltárása.  
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