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16 KÖLCSÖNHATÁSOK, ENERGIA

AZ ENERGIA – AMI FOLYTON ÁTALAKUL

MENNYI ENERGIÁD VAN!

Vannak, akikre azt mondják, hogy „nem bírnak a sok energiájuk-
kal”, mások meg arra panaszkodnak, hogy „egyszerûen nincs rá
energiám!”

Soroljatok fel minél több példát az energia szó használatára!

„NEM VÉSZ EL, CSAK ÁTALAKUL.” 

Az energia szóval lépten-nyomon találkozunk, de ha meg kellene
mondanunk, hogy pontosan mit is jelent, bizony nem lenne egy-
szerû dolgunk. A kifejezést tudományos és hétköznapi értelemben
egy kicsit másképp használjuk. 

A fizika tudományában az energia olyan mennyiség, amelyet a köl-
csönhatásokban részt vevõ testeknek, tárgyaknak tulajdonítunk.
A testek nagyon sokféle energiával rendelkezhetnek, és ezek az
energiafajták a változások során egymásba is alakulnak. 

Néhány ilyen változást figyelhetünk meg a 16.2. ábrán.
16.1. Az energia az állapotun-
kat is jellemezheti

16.2. Az energia különbözõ fajtái a kölcsönhatások során egymásba alakulnak

kémiai
energia

hõ

hang

helyzeti energia mozgási
energia

mozgási energia

elektromos
energia

hõhang

mozgási
energia

párolgás
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AZ ENERGIA – AMI FOLYTON ÁTALAKUL 17

Bármilyen jelenség vagy változás történik egy rendszerben, az abban részt vevõ testek
között energiacsere zajlik. Az egyes energiafajták egymásba alakulnak. Egyes testek
energiája csökken, másoké nõ, de a teljes rendszer energiája mindig állandó marad.

Az energia tudományos fogalmával késõbb, a fizika tanulmányaid során fogsz foglalkozni.

kémiai

fény 
(elektromágneses 

hullám)

belsô energia 
(hô)

elektromos

rezgési (hang)

mozgási

atom

helyzeti (gravitációs)

rugalmas

17.1. Válassz ki egy nyilat az ábráról, és próbálj olyan jelenséget mondani, amelyik során a nyílnak meg-
felelõ energiaátalakulás zajlik le!

OLVASD EL!

A BELSÕ ENERGIA ÉS A HÕ

Korábban láttuk, hogy a meleg vízben a kockacukor sokkal gyorsabban oldódik fel, mint a hidegben. Ennek
az az oka, hogy a melegebb test részecskéi gyorsabban mozognak, vagyis az energiájuk is nagyobb, mint
a hidegebb test részecskéié. Az egész test energiája, amit belsõ energiának nevezünk, a testet alkotó
részecskék energiájából származik.

A termikus kölcsönhatás során a melegebb test belsõ energiája és így hõmérséklete is csökken, a hidegebb test
belsõ energiája és hõmérséklete pedig nõ. A két energiaváltozás egyenlõ, de ellentétes értelmû.

A belsõ energia csökkenését hõleadásnak, a növekedését hõfelvételnek nevezzük.

GONDOLKOZZ ÉS VÁLASZOLJ!

1. Gondold végig, milyen energiaváltozások kísérik az alábbi folyamatokat (segíthet a 17.1. ábra).
a) Egy gyerek gumiasztalon (trambulinon) ugrál.
b) Belépünk egy sötét szobába, és ott felkapcsoljuk a villanyt.
c) Egy lift felvisz öt embert a földszintrõl az 10. emeletre.
d) Augusztus 20-án fellõnek egy tûzijáték-rakétát.
e) Nagyon fázik a kezünk, ezért összedörzsöljük.
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AZ ÚSZÁS MESTEREI
Folyók, tavak partján sétálva gyakran látunk vízben
úszó halakat. Csillogó testük eleven tükörként ragyogja
vissza környezetük színeit. Sekély, iszapos aljú folyó-
és állóvizeink legelterjedtebb haszonhala a ponty.

A természetes vizekben és a tógazdaságokban élõ pontyok
színezete, testalkata, igen nagy eltéréseket mutat. Legis-
mertebb, tenyésztett fajtái a kevés, de nagy pikkelyû tükör-
ponty és a csaknem csupasz bõrponty. 

HOGYAN ALKALMAZKODOTT A PONTY
SZERVEZETE A VÍZI ÉLETHEZ?

Oldalról lapított teste 30-40 cm hosszú. Nyálkás,
pikkelyes bõre a hátán szürkésbarna, a hasa felé egyre
világosabb.

Áramvonalas testén a testtájak – a fej, a törzs és
a farok – alig elkülöníthetõk. Végtagjai az úszók.
Párosak a mell- és a hasúszók, páratlanok a hát-, a fa-
rok- és a farok alatti úszó. A farokúszó az elõrehaladást,
a többi úszó fõként az egyensúly megtartását biztosít-
ja. Úszóhólyagja is segíti a helyváltoztatásban. Ha
benne a levegõ mennyisége csökken, a hal lefelé
süllyed, ha növekszik, emelkedik a vízben.

Figyeld meg az akváriumi halak mozgását! Mi
az úszók szerepe?

A víz áramlásának irányát és sebességét az oldalvonal
érzékeli.

44 A VIZEK ÉS VÍZPARTOK ÉLÕVILÁGA

44.3. A hal teste és belsõ szerveinek helyzete Miként csoportosíthatók az úszók, illetve mi a szerepük?

44.2. Hogyan segíti az úszóhólyag mûködése
az állat emelkedését és süllyedését?

44.1. Tükörponty

f e j t ö r z s f a r o k

szájnyílás

kopoltyú

úszóhólyag
végbélnyílás

farokúszó

farok alatti úszó

hasúszó
mellúszó

hátúszó
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AZ ÚSZÁS MESTEREI 45

45.3. A lesõharcsa legszívesebben a víz mélyén, a növények között tartózkodik Mirõl lehet felismerni?

vérerek

kopoltyú-
lemezek

vízáramlás

vízáramlás

víz

45.1. A halak légzése

45.2. Ismertesd a kopoltyú felépítését és
mûködését!

A hal testének két oldalán apró pontok sokaságából rajzo-
lódik ki az oldalvonal. A pikkelyek alatt a bõrben egy csa-
torna húzódik. A benne lévõ érzékelõsejtek jelzik a víz-
áramlás változásait.

A ponty légzõszerve a kopoltyú. A kopoltyú vérerek-
kel dúsan átszõtt lemezei a kopoltyúfedõ alatt helyez-
kednek el. Légzéskor a víz az állat száján át a kopol-
tyúlemezek közé áramlik. A vízben oldott oxigén a le-
mezek vérerein át bejut a vérbe, és az továbbszállítja
a test minden részébe. A felesleges víz a kopoltyúnyí-
láson át távozik.

A bajuszszálak a ponty ízlelõ- és tapintószervei. Segít-
ségükkel találja meg a férgeket, lárvákat, apró állato-
kat, növényi részeket. Mindenevõ.

A víz hõmérsékletének csökkenésével az állat test-
hõmérséklete is változik, csökken. A tél közeledtével
az állatok csoportokba gyûlnek, a meder iszapjába
húzódnak, és mozdulatlanul pihennek.

A ponty tavasszal a sekély, gyorsan melegedõ vizekbe
6-800 ezer petét, ikrát rak, melyet a hím állat megter-
mékenyít. A kishalak átalakulás nélkül, gyorsan
fejlõdnek.

A MAGÁNYOS RAGADOZÓ

A gyakran 2 méteresre is megnövõ lesõharcsa nappal
a vizek alján tanyázik. Csupasz, felül szürkésbarna
bõre szinte észrevétlenné teszi. Hasa világos színû.
Hatalmas feje felülrõl lapított. Szája körül bajuszszá-
lak láthatók. Törzse hengeres, az oldalról lapított
farok megnyúlt. Hátúszója kicsi, farok alatti úszója
a farokúszóig ér.
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46 A VIZEK ÉS VÍZPARTOK ÉLÕVILÁGA

46.1. A dévérkeszeg nagyon jól alkalmaz-
kodik szennyezett vizeinkhez, ezért nap-
jainkban igen elterjedt. Szálkás húsa ízletes

46.2. Táplálkozási lánc Állíts össze olyan
táplálkozási láncot, amelyen a ponty a má-
sodik láncszem

A lesõharcsa falánk éjszakai ragadozó. Elsõsorban
halakra, békákra és kisebb vízimadarakra vadászik.
Fogai félelmetesek. A zsákmány a szájából már nem
menekülhet. Ikráit a növények alatti mélyedésbe rakja. 

A halak vízben élõ gerinces állatok. Szervezetük tö-
kéletesen alkalmazkodott a vízi élethez. A ponty, mi-
vel növényt és állatot egyaránt fogyaszt, a táplálkozási
lánc 2. vagy 3. láncszeme. Az õt fogyasztó lesõharcsa
pedig a táplálkozási lánc utolsó tagja.

JEGYEZD MEG!

Ponty Lesõharcsa

Mérete 30-40 cm a 2 m-t is elérheti

Bõre
nyálkás, fölül szürkésbarna, alul világos

pikkelyes csupasz

Táplálék szerint mindenevõ ragadozó

ELLENÕRIZD TUDÁSOD!

1. Mirõl ismerhetõ fel a ponty és a lesõharcsa?
2. Mely tulajdonságok jelzik a halak szervezetében

a vízi életmódhoz való alkalmazkodást?
3. Hogyan mûködik az úszóhólyag és a kopoltyú?
4. Sorold fel a halak közös jellemzõit!

VIZSGÁLÓDJ, KUTASS!

1. Melyek hazai vizeink gyakori pontyfajai?
2. Hol fogták hazánkban a legnagyobb lesõharcsát?

46.3. Halgazdaság (légi felvétel)

A halak közös jellemzõi: áramvonalas test;
nyálkás (pikkelyes) bõr; páros, páratlan úszók;
kopoltyú; ikra.

HASZNOS TUDNIVALÓK

Amikor halat vásárolsz, emeld föl a hal kopoltyú-
fedõjét, és nézd meg a kopoltyúlemezeket! Ha már
nem élénkpiros a színük, akkor a hal már nem friss.
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GERINCESEK A VÍZBEN ÉS A VIZEK PARTJÁN 47

GERINCESEK A VÍZBEN
ÉS A VIZEK PARTJÁN
Tavasszal, amikor a Nap elsõ sugarai felmelegítik a vi-
zeket, a halakkal együtt a békák is elõjönnek rejtekhe-
lyükrõl. Ébredésüket alkonyatkor „békakoncert” jelzi.

KURUTTYOLÁSUK MESSZE HANGZIK

Hazai vizeinkben élõ békáink közül az egyik leggya-
koribb a kecskebéka. Élete, fejlõdése a vízhez kötött,
de a kifejlett állat gyakran tartózkodik a nedves,
árnyékos vízparton is. Csupasz, nyálkás bõrének
fontos szerepe van a légzésben, mert tüdeje fejletlen.
Természetes környezetében nagyon nehéz az állatot
észrevenni, mert zöldes, fekete foltokkal tarkított
bõre tökéletes rejtõzést biztosít számára.

A zömök testû, gerinces állat széles, lapos feje nyak
nélkül kapcsolódik a törzshöz. Végtagjai közül a hát-
sók jól fejlett ugrólábak. Ujjai között úszóhártya fe-
szül. Vízben kitûnõen úszik, szárazföldön métereseket
ugrik. Nyári melegben mozgása fürge. Hûvös idõben
a változó testhõmérsékletû állat mozgása lelassul.

A kifejlett kecskebéka falánk ragadozó. Fõként repü-
lõ rovarokra vadászik. Nagyra nyitható szája és elöl
lenõtt, messzire kiölthetõ ragadós nyelve tökéletesen
alkalmazkodott a táplálék felvételéhez.

A kecskebékát táplálékának megszerzésében nagy sze-
me, kitûnõ szemmértéke és biztos ugrása is segíti.

Melyek a kecskebéka szervezetének ragadozó bé-
lyegei?

Kora tavaszi párzásuk után a nõstények sekély vízbe
rakják, kocsonyás burokkal védett petéiket. A petébõl

peték lárvák kifejlett állat

47.3. Hogyan változik a lárvák alakja és testfelépítése az átalakulásos fejlõdés során?

47.1. A kecskebékát könnyû felismerni szí-
nérõl, nagy, lapos fejérõl, dülledt szemeirõl,
hatalmas szájnyílásáról

47.2. Békacsontváz Miért soroljuk a béká-
kat a gerincesek közé?
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48 A VIZEK ÉS VÍZPARTOK ÉLÕVILÁGA

kikelõ lárvák átalakulással fejlõdnek. Kezdetben úszó-
szegélyes farkukkal mozognak, kopoltyúval lélegez-
nek. Igazi víziállatok. Innen ered a nevük: ebihal. Továb-
bi fejlõdésük során kialakulnak a lábak, kopoltyújukat
a tüdõ váltja fel, így képessé válnak a szárazföldi életre.

Õsz végén, a vizek lehûlésével testhõmérsékletük is le-
csökken. Életmûködéseik lelassulnak, s társaikkal
együtt az iszapba fúródva téli álmot* alszanak.

VÉGTAGOK NÉLKÜL

A kígyók közé tartozó, 80-100 cm hosszú, hengeres
testû vízisikló teljesen ártalmatlan. Sötétszürke hát-
oldaláról, tojásdad alakú fejének kétoldali világos-
sárga, félhold alakú rajzolatáról, és egyenletesen
vékonyodó farkáról lehet megismerni. Száraz, sza-
rupikkelyes bõre tökéletesen alkalmazkodott a szá-
razföldi élethez. Védi az állatot a kiszáradástól és
a mechanikai sérülésektõl. Ugyanakkor nem védi meg
a hõingadozással szemben. Testhõmérséklete a külsõ
hõmérséklettel együtt változik.

Végtagjai nincsenek. Gyors mozgását hajlékony ge-
rincoszlopa, fejlett bordaközi izomzata biztosítja. „Kí-
gyózását” haspikkelyei is segítik. A szárazföldön se-
besen siklik, a vízben kitûnõen úszik, miközben a fejét
a vízbõl kiemeli. Tüdõvel lélegzik.

A vízisikló halakra, békákra vadászik, de rágcsálókat,
madárfiókákat és tojásokat is fogyaszt. Apró, hátra-
hajló fogai a táplálék megragadását és fogva tartását
biztosítják. Szája nagyra nyitható, torka tágulékony,
nyála bõséges. Áldozatát egészben nyeli le. Legfon-
tosabb érzékszerve a kétágú nyelv. Nyelvöltögetése
során vett szagmintákkal tájékozódik a környezetében.

Hogyan nyeli le áldozatát a vízisikló?

A vízisikló szája azért nyitható nagyra, mert állkapcsának
csontjait rugalmas rostok kapcsolják egymáshoz és a ko-
ponyához. Így fejénél nagyobb testátmérõjû állatot is képes
bekebelezni. Amilyen hosszadalmas a nyelés, olyan sokáig
tart az emésztés is. A vízisikló ezért ritkábban táplálkozik,
és a koplalást is jól tûri.

A nõstény nyár végén a nyirkos földbe vagy az avarba
rakja 20-30 lágy héjú tojását. A kiskígyók átalakulás
nélkül fejlõdnek, közben többször vedlenek. Sza-
rupikkelyes bõrüket, a „kígyóinget” egészben vetik le.
Õsszel fagymentes helyen téli álomba merülnek.

illatanyagok

tágulékony állkapocs

hátrahajló fogak

kétágú nyelv

48.3. Mi az ábrázolt szervek szerepe az ál-
lat táplálkozásában?

48.2. Vízisikló

48.1. Ismertesd a kecskebéka táplálékszer-
zését az ábra alapján!
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GERINCESEK A VÍZBEN ÉS A VIZEK PARTJÁN 49

ELLENÕRIZD TUDÁSOD!

1. Hol él a kecskebéka, és miként alkalmazkodott
szervezete a környezetéhez?

2. Mely szervezeti sajátosságok jellemzik ragadozó
életmódját?

3. Ismertesd a kecskebéka átalakulásos fejlõdését!
4. Mirõl lehet biztonságosan felismerni a vízisiklót?
5. A vízisikló szervezetének és életmódjának mely tu-

lajdonságai jelzik a szárazföldi életmódhoz való al-
kalmazkodást?

JEGYEZD MEG!

Kecskebéka Vízisikló

Testalak zömök hengeres

Bõr
csupasz, nyálkás;

zöldes, fekete
foltokkal tarkított

szarupikkelyes;
sötétszürke, a fej két
oldalán világossárga,
félhold alakú rajzolat

Végtag két pár,
hátsó ugróláb hiányzik

Táplálkozás ragadozó ragadozó

Légzõszerv tüdõ + bõr tüdõ

Testhõmérséklet változó változó

Szaporodás petével lágy héjú tojással

Fejlõdés átalakulásos átalakulás nélküli

Hazánkban valamennyi béka- és kígyófaj szigo-
rúan védett!

HASZNOS TUDNIVALÓK

Óvakodj az olyan kígyóktól, melyeknek kurta, hir-
telen elkeskenyedõ farkuk, háromszögletû és vilá-
gossárga folt nélküli fejük van! Ezek nem siklók,
hanem veszedelmes viperák. A vipera magától so-
hasem támad, csak a meglepett, megijedt állat mar
azonnal. Marása halálos is lehet! Ezért a természet-
ben járva nézz a lábad alá is! Ha véletlenül viperát
látsz, viselkedj nyugodtan, és adj idõt az állatnak a
menekülésre!

49.2. Keresztes vipera

KÍVÁNCSIAK KLUBJA

A siklók nyelvüket használják érzék-
szervként. „Szagízlelõ” érzékük olyan
fejlett, hogy teljes sötétségben is megta-
lálják áldozatukat, felismerik a számukra
veszélyt jelentõ ragadozókat, sõt, társat is
ennek segítségével keresnek.

49.1. Ismertesd az ábrázolt táplálkozási
láncot!
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A nyugtalan
FÖLD

A kõzetlemezek sodródása szüntelenül formálja 

Földünk felszínét. A változások többsége az 

emberiség idõtávlataiban alig észrevehetõ. 

A földrengések, a vulkánkitörések azonban 

rövid idõ alatt megváltoztathatják a tájat. Vi  rág-

 zó településeket tehetnek romhalmazzá, egyet-

len csapással emberek ezreit pusztíthatják el.

Miért reng a föld?

A földrengések többségét a vándorló kõzet-

lemezek mozgásai idézik elõ. A kéreglemezek 

elcsúszása, ütközése során keletkezett feszült-

ségek megrepesztik a földkérget. A robbanás-

szerû megrázkódtatás tovaterjed a Föld belse-

jében és felszínén. Ahhoz hasonlóan, ahogy 

a tóba dobott kõ hullámai terjednek.

Évente több százezer rengést rögzítenek 

a mé rõmûszerek, de jelentõs részük nem is 

érzékelhetõ. Ám mindig van 10-20 rengés, 

amely komoly károkat okoz. A földrengések 

erõsségét leggyakrabban a Richter-skálával 

[rihter] jellemzik. A 3-as erõsségû földmozgást 

környezetünk tárgyainak elmozdulása jelzi: 

kileng a csillár, megcsörrennek az edények. Az 

5-ös erõs ségûnél károsodnak az épületek. 

A legsúlyosabb katasztrófákat pedig 

a 7-es erõs ségûnél nagyobb 

földmozgások okozzák.

1.

HÉTKÖZNAPI TUDOMÁNY
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Percek alatt lakóépületek omlanak össze. Sok 
ember a romok alatt leli halálát. Megrepednek 
az utak, eldeformálódnak a vasúti sínek. A gáz- 
és elektromos vezetékek sérülése miatt gyakran 
pusztít tûzvész. A vízvezeték-hálózat sérülése 
ellehetetleníti az oltási munkálatokat.

Mi a szöko"ár?
A földrengés egyik legpusztítóbb kí  sérõ je-
lensége a szökõár, más néven cunami. Akkor 
alakulhat ki, amikor a földrengés fészke 
a tenger, óceán alatt van. A rengés hatalmas 
men nyiségû víztömeget lendít mozgásba, 
a hullámok olykor egy szuperszonikus 
repülõgép gyorsaságával terjednek az óceá-
non. A partokhoz közeledve lelassulnak, így 
a vízmennyiség több tíz méter magasságú víz-
 oszloppá tornyosul, és elsöpör mindent, ami az 
útjába kerül.

A mentési és a helyreállítási munkálatok sike-
re érdekében a világ nemzetei összefognak és 
segítséget nyújtanak a bajba jutottaknak.

Szerencsére hazánk a földrengések által 
kevésbé veszélyeztetett. A rengések általában 
ritkábbak és kis erõsségûek.

A földrengés 
fészke

2.

HÉTKÖZNAPI TUDOMÁNY
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68 HEGYVIDÉKEK, DOMBVIDÉKEK

Három napon 
ke resztül éjsza-
kai sötétség ho  nolt 
a vulkán 500 km-es 
kör zetében. A vulkáni por 

több éven keresztül a légtérben maradt, távoli 

kontinensek éghajlatát is befolyásolta. Európa 

egyes részein, nyár derekán is fagypont alá 

csökkent a hõmérséklet. 1816 úgy vonult be 

a történelembe, mint a nyár nélküli esztendõ.

A Tambora eredetileg 4300 m magas volt. 

A robbanások következtében 2000 m-re csök-

kent. A halálos áldozatok számát 90000-re 

becsülik. Egy részükkel a láva s a kilövellt anya-

gok végeztek. A többség a kitörést követõ 

éhínség és a járványok áldozata lett.

Mekkora pusztításra képes 
a vulkán?

A vulkánkitörések során érzékelhetõ 

a Föld belsõ erõinek nagysága. Közülük 

azok a legveszélyesebbek, amelyek 

akár több évszázados nyugalom után 

váratlanul, hatalmas robbanással kel-

nek életre. Az emberiség történetének 

egyik legnagyobb vulkáni katasztrófáját 

a Tam bora okozta az Indonéz szigetvilágban.

1815-ös kitörését 1700 km-rel távolabb is 

lehetett hallani. A robbanás beszakította a he -

gyet és hatalmas mennyiségû törmeléket okádott 

ki. A vulkáni hamu még 400 km távolságban is 

23 cm vastagságban borította a felszínt, kietlen 

sivataggá változtatva a virágzó tájat.

3.

Forrás: MTI, Kyodo

Forrás: Wikipedia, Edgar

HÉTKÖZNAPI TUDOMÁNY
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A KÜLSÕ ERÕK FELSZÍNFORMÁLÁSA 69

A KÜLSÕ ERÕK
FELSZÍNFORMÁLÁSA
Az örökéletûnek tûnõ hegyek is átalakulnak az évmil-
liók során. A külsõ erõk: a hõmérséklet ingadozása,
a jég, a víz és a szél szüntelenül pusztítják a kõzetóriá-
sokat. Lekerekítik, megszelídítik az éles hegycsúcso-
kat, gerinceket, elszállítják a keletkezett törmeléket.
A változások hajtóereje a Nap sugárzó energiája.

MIÉRT APRÓZÓDNAK A KÕZETEK?

A napsugárzás hatására a kõzetek felmelegednek, ki-
tágulnak, a hõmérséklet csökkenésével pedig össze-
húzódnak. Az ellentétes irányú erõk hatására a kõzetek
megrepedeznek. Idõvel darabokra törnek, elaprózódnak.
Ha a kõzetek hasadékaiba szivárgott víz megfagy,
a növekvõ térfogatú jég tovább tágítja a repedéseket,
fokozza az aprózódást.

Az aprózódásban a víz, a szél és a jég is szerepet ját-
szik, mivel szállítás közben tovább csiszolják, koptat-
ják a kõzeteket.

HOGYAN FORMÁLJA A VÍZ A FELSZÍNT?

A víz csapadékként és folyóként is formálja a Föld fel-
színét. A lehullott csapadék magával sodorja az elap-
rózódott kõzeteket, olykor a talajt is lepusztítja.

A folyóvíz felszínformálása a folyó erejétõl függ. Mi-
nél nagyobb a terület lejtése, annál nagyobb a pusz-
títás mértéke. A legnagyobb pusztító munkát a nagy-
esésû hegyi patakok végzik. Völgyük keresztmetszete
jellegzetes V alakot formál. A nagy sebességgel áramló
folyó nagyméretû törmeléket képes magával szállí-
tani. A kõdarabok, mint ezernyi vésõ, állandóan kop-
tatják, pusztítják a felszínt. A folyómedret folyamato-
san mélyítik, szélesítik. Évezredek során óriási völgy-
rendszerekkel tagolják a hegyvidékeket.

Ahegységek lábainál a folyók sebessége, ereje csökken.
Lerakják a magukkal szállított kõzettörmeléket, legyezõre
emlékeztetõ hordalékkúpot építenek. Az alföldön a fo-
lyók tovább lassulnak, szélesen kanyarognak. A finom
szemû hordalékból zátonyokat, szigeteket képeznek.

Tanulmányozd Magyarország domborzati térképét!
Keress példákat a folyók építõ és romboló munkájára!

69.1. A lankás hegyoldalak, lekerekített hegy-
tetõk a külsõ erõk munkájának eredményei

69.3. Milyen felszínformáló munkát végez
a patak?

69.2. Ismertesd az aprózódás okait és folya-
matát!
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70 HEGYVIDÉKEK, DOMBVIDÉKEK

70.4. A szél szállító munkájának modellezése

A JÉG FELSZÍNFORMÁLÁSA

A magashegységekben, az állandóan fagyott terüle-
teken a jéggé fagyott hó pusztít. A jégbe fagyott tör-
melék fokozza a lassan mozgó jég romboló erejét.
Mint egy óriási gyalu csiszolja, koptatja a kõzete-
ket. A magashegységek tetejérõl jégfolyók (glecs-
cserek) indulnak el az alacsonyabb területek felé.
Mély, U alakú völgyeket vájnak a hegy oldalába.
A hóhatár alá érve a jég elolvad és lerakja a magával
szállított törmeléket.

A SZÉL EREJE

A szél pusztító munkáját leginkább a száraz területe-
ken végzi. A homokszemcséket felkapja, elszállítja.
Ezekkel sokszor a kemény sziklafelszíneket is simára
csiszolja. Romboló munkája során tómedencét mélyít
a laza kõzetekben. Ha a szél ereje csökken, a magával
szállított törmeléket lerakja, homokbuckákat épít.
A szél szállítja és rakja le a finom port, amelybõl lösz
keletkezik.

AZ EMBER ÁTALAKÍTJA A TÁJAT

Az ember tevékenysége igen jelentõs a természet for-
málásában. Az erdõirtásokkal elõsegíti a talaj pusztu-
lását, az ásványkincsek* bányászatával hegyeket bont
meg, az út- és vasútépítésekkel megváltoztatja a táj
arculatát. Az ember felszínformálása olykor hasznos
is lehet. A gátak emelése megakadályozza az árvizek
pusztítását, a csatornák építése lehetõvé teszi az öntö-
zést, a belvizek elvezetését.

Gyûjts példákat környezetedbõl az ember felszínfor-
máló tevékenységére!

70.3. Az ember is részt vesz a külsõ erõk pusz-
tító, építõ munkájában

70.1. Hogyan formálja a jégfolyó a felszínt?

70.2. Szélformálta kövek

KÍSÉRLETEZZ!

Végy egy maroknyi sódert! Válogasd ki
belõle a nagyobb méretû kavicsokat!
Fogj két tálkát, helyezd el õket egymás
mögött! Az egyiket fordítsd meg, tégy rá
egy papírt, és helyezd el rajta a sódert!
Tartsd a hajszárítót közel a halomhoz, és
fújd a sódert a másik tálka felé! Figyeld
meg, hogyan változik a sóderszemek
mérete a hajszárítótól távolodva! Mi a je-
lenség magyarázata?
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A KÜLSÕ ERÕK FELSZÍNFORMÁLÁSA 71

ELLENÕRIZD TUDÁSOD!

1. Keress szempontokat a külsõ és a belsõ erõk össze-
hasonlításához!

2. Sorold fel a külsõ erõket!
3. Mi okozza a kõzetek aprózódását?
4. Hol végez építõ és romboló munkát a víz?
5. Készíts vázlatot a jég és a szél felszínformálásáról!

JEGYEZD MEG!

A külsõ erõk – a hõmérsékleti változások,
a víz, a jég és a szél – rombolnak és építenek. 
A Föld felszínformái a belsõ és a külsõ erõk
egyidejû és ellentétes munkája nyomán
alakulnak ki.
Napjainkban egyre nagyobb jelentõségû az
ember felszínformáló tevékenysége.

KÍVÁNCSIAK KLUBJA

A földtörténet során többször voltak el-
jegesedési szakaszok. A legutóbbi jég-
korszak 2 millió évvel ezelõtt kezdõdött
és mintegy 10000 évvel ezelõtt ért véget.
Ebben az idõszakban Eurázsia és Észak-
Amerika nagy részét több ezer méter
vastag jégtakaró borította. Lassú moz-
gásával letarolta a felszínt.

71.1. Az Alföldön a folyók szélesen kanya-
rognak

71.2. A jég mélyítette ki Finnország tavait71.3. A jégkorszaki jégtakaró kiterjedése

AZ ELLENTÉTES ERÕK KÜZDELME

Földünk felszínét a külsõ és a belsõ erõk együttesen
alakítják ki. A belsõ erõk hozzák létre a felszín na-
gyobb szintkülönbségeit, a hegységeket, mély árko-
kat. A külsõ erõk a belsõ erõkkel egyidejûleg hatnak.
Lepusztítják a kiemelkedéseket, feltöltik a mélye-
déseket. Kiegyenlítik a szintkülönbségeket.

VIZSGÁLÓDJ, KUTASS!

Nézz körül a környezetedben! Ismertesd, melyik külsõ
erõ miként formálja a tájat!
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A polihisztor olyan tudós, aki több tudo-

mány ágban végez kutatásokat és ér el kima-

gasló ered ményeket.
Herman Ottó tudományos munkássága 

a ter  mé szet tu domány, a néprajz és az õsrégé-

szet területén hozott létre maradandó alkotá-

sokat. Fél évszázad alatt 1140 írása jelent 

meg. Ezzel együtt lerakta a hazai is me ret ter-

jesz tés, a természetvédelem és a tudományos 

szak nyelv alapjait.
Egy felvidéki szász „sebészmester” ötödik 

gyer  mekeként szü le tett 1835-ben Breznó bá-

nyán. 1847-ben a család a Miskolc melletti 

Alsó há morba köl tö zik. Itt ismeri és szereti meg 

a ter mészetet és válik a Bükk szerelmesévé.

Kezdetben csak németül beszél, de mire 

a kö  zép is ko lá ba megy, már anyanyelvi szinten 

használja a ma gyart. Érdeklõdése egyre jobban 

a természet felé for dul. Az erdõt járva megfá-

zik és súlyos kö zép fül gyul la dásának halláská-

rosodás lesz a következménye.

Halláscsökkenésétõl megkeseredve inasnak 

áll egy miskolci lakatos üzembe. Onnan egy 

gép gyárba, majd a bécsi Politechnikumba 

kerül. Szabadidejének jelentõs ré szét a bécsi 

Termé szettudományi Múzeumban tölti. Itt 

de      rül fény kitûnõ rajzkészségére, melyet ké -

sõbb mû vei nek illusztrálásánál hasznosít.

Édesapja halála után otthagyja az iskolát és 

gép la ka tos ként dolgozik. Egy év múlva beso-

rozzák. Öt év ka to nai szolgálat után visszatér 

a szülõi házba. Rövid ideig marad otthon.

Járja a természetet, gyûjt, preparál, feljegy-

zéseket készít. Megpályázza és elnyeri a Ko -

lozsvárott mûködõ Er délyi Múzeum preparáto-

ri állását.
Az 1873-as év már Budapesten találja. A Ter-

  mé szet tu do má nyi Társulat megbízza egy pók-

mo nog rá fia* meg írá sá val. Kétéves gyûjtõ- és 

Az utolsó magyar
POLIHISZTOR

A Hámori-tó

forrás: Fortepan

Herman Ottó

HÉTKÖZNAPI TUDOMÁNY
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kutató munkájának ered mé nyeként 1875–78 
között megjelenik a há  rom kö  tetes mû, mely 
vi lág hír ne vet hoz számára.

Itthon ismeretterjesztõ elõadásai és tudomá-
nyos cikkei teszik ismertté a nevét. Ország-
gyû lé si képviselõ 1879–1896 között. Ettõl 
kezdve tudományos munkássága összekapcso-
lódik politikai szerepvállalásával.

Az 1880-as évektõl érdeklõdése újra a mada-
rak felé for dul. Kidolgozza a madármegfigye-
lések módszertanát. Megszervezi a II. Nem-
zet közi Ornitológiai* Kong resszust. Létrehoz-
za a Magyar Ornito lógiai Társa ságot. Megírja 
a madarakról szóló mûveit.

Közben újabb megbízást kap. Ennek ered-
mé   nye ként 1887-ben megjelenik másik fõ mû -
ve, a kétkötetes halászati monográfia.

Bár Pesten él, szíve visszahúzza a hõn szere-
tett bükki rengetegbe. 1901-ben Lillafüreden 
fel építi a Pele-házat, mely ma emlékhely.

2014-ben emlékezünk a sokoldalú zseni, a har cos függ et lenségi politikus halálának 100. évfordulójára.
Az élet művét híven bemutató kiállítás a Pele-házban láthatható keddtől vasárna-pig, 10–16 óra között  .

Herman Ottó síremléke

(forrás: Wikipedia, Szalax)

Pele-ház a Bükkben

Kolozsvár, Mátyás-szobor

Ha  tározott fellépésére megindulnak a régé-
szeti kutatások a Bükkben. A sze le ta barlang-
ban folyó ásatásoknál Kadic Ottokár 1907-ben 
megtalálja a bizonyítékot, a mívesen megmun-
kált lánd zsa hegyeket. A leletek közel 20 év 
után igazolták a láng lelkû tudóst, aki már az 
elsõ leletekben felismeri a jégkorszaki õsember 
ma  gyarországi nyomát.

Hallása egyre romlik. Többször éri baleset. 
Az utolsót (1914) követõ tüdõgyulladásból 
már nem épül fel. Végrendeletében azt kéri, 
hogy hamvait a Hámori te me tõbe temessék el 
és egy haldokló sas legyen a sír em lé ken. Kérése 
csak halála után 60 évvel teljesült.

HÉTKÖZNAPI TUDOMÁNY
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160 TERMÉSZET ÉS TÁRSADALOM

GAZDASÁGI ÁGAZATOK
ÉS KAPCSOLATAIK
Az emberiség több ezer éves története során egyre
nagyobb mértékben hasznosította a természeti erõfor-
rásokat. Napjainkban szükségleteink kielégítését
a mezõgazdasági és ipari termelés, valamint a szolgál-
tatások együttesen biztosítják.

MEZÕGAZDASÁG

A mezõgazdaság élelmiszereket és ipari nyersanya-
gokat állít elõ. Magyarország domborzata, éghajlati
adottságai, a termelés hagyományai kedvezõ feltétele-
ket biztosítanak a mezõgazdaság számára. Fõ ágaza-
tai a növénytermesztés és az állattenyésztés.

Hazánkban a gabonafélék vetésterülete a legnagyobb.
Az ipari növények közül a napraforgó és a repce ter-
mesztése áll az élen. A gyümölcs-, zöldség- és szõlõ-
termesztés is fontos szerepet tölt be.

A kukoricatermesztéshez a sertéstartás, míg a szálas-
takarmányok termesztéséhez a szarvasmarha-tenyész-
tés kötõdik.

A mezõgazdaság léte elválaszthatatlan az ipari terme-
léstõl. A mezõgazdaság nyersanyagait az élelmiszer-
ipar dolgozza fel. A mezõgazdaság fejlettsége szo-
rosan összefügg a gépiparral, vegyiparral, hiszen
a hatékony termeléshez, a termésátlagok növeléséhez
elengedhetetlen a gépesítés és a növényvédõ szerek
használata.

A mezõgazdaság része az erdõ- és vadgazdálkodás is. Hegy-
vidékeinken, dombvidékeinken nagy kiterjedésû erdõk van-
nak. Faállományukat a bútor- és építõipar, valamint a papír-
gyártás hasznosítja. Vadállományunk nemzeti érték. Értéke-
sítésük jelentõs bevételt hoz a vadászterület gazdáinak.

IPAR

Az ipar kitermeli és feldolgozza a természetben elõ-
forduló nyersanyagokat, valamint a mezõgazdaság
termékeit.

Hazánk energiahordozókban szegény. Szénbányá-
ink nagy részét gazdaságtalan mûködésük miatt be-
zárták. Kõolaj- és földgázkészletünk nem elégíti ki az
ország szükségleteit. A hiányzó mennyiséget külföldrõl

160.2. A gazdaság ágazatai

160.1. A mezõgazdasági gépek megkönnyítik
az ember munkáját

160.3. Melyek az ipar ágazatai?

160.4. Milyen arányban részesednek a villa-
mosenergia-termelésbõl az egyes energiahor-
dozók?

Nehézipar Könnyûipar Élelmiszeripar

Bányászat
Energia
Kohászat
Gépipar
Vegyipar
Építõanyag-ipar

Fa- és
papíripar
Bútoripar
Textilipar
Bõripar
Cipõipar

Húsipar
Tejipar
Tartósítóipar
Malomipar*
Cukoripar
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GAZDASÁGI ÁGAZATOK ÉS KAPCSOLATAIK 161

vásároljuk. Jelentõs viszont bauxitkészletünk és
az építõipari nyersanyagok bányászata.

Olvasd le a térképrõl, hol bányásszák az egyes ásvány-
kincseket hazánkban!

Az ipari, különösen a nehézipari termelés sok energiát
igényel. Az energiahordozókat az erõmûvekben villa-
mos energiává alakítják. Elektromos áramból beho-
zatalra szorulunk, mert a hazai termelés nem fedezi
a szükségleteinket.

Az ércekbõl a fémeket a kohászat olvasztja ki. A vas-
kohászat és az alumíniumkohászat által elõállított
alapanyagok* legfõbb vásárlója a gépipar. Gépjár-
mûveket, háztartási gépeket, számítástechnikai, irodai
és mûszaki berendezéseket, alkatrészeket gyárt.

A vegyipar nyersanyagai elsõsorban a kõolaj, a föld-
gáz és a barnakõszén. Belõlük üzemanyagot, mû-
anyagot, gyógyszert, növényvédõ szereket és tisztí-
tószereket állítanak elõ. A vegyipar termékei nemcsak
a mezõgazdaságban, hanem  az iparban és a háztartások-
ban is nélkülözhetetlenek. Agépipar és a vegyipar a ma-
gyar gazdaság legdinamikusabban fejlõdõ ágazatai.

Az építõanyag-ipar cementet, téglát, üveget gyárt. Oda
települnek, ahol a nyersanyag és az energiaellátás biz-
tosított.

SZOLGÁLTATÁS

Az ipari és mezõgazdasági termékek a kereskedelem
segítségével jutnak el a fogyasztóhoz. A kereskedelem
is a szolgáltatás része. A szolgáltatás az emberek el-
látását, munkájuk segítését biztosítja.

Szolgáltatást veszünk igénybe, ha közlekedünk, pénz-
ügyeket intézünk a bankban, orvoshoz fordulunk, isko-
lába járunk vagy internetezünk. Az üdülés, szórakozás
és a sportolás alkalmával is különbözõ szolgáltatásokat
veszünk igénybe.

Gyûjtsétek össze, milyen szolgáltatást vennétek igény-
be egy egyhetes balatoni üdülés során!

A gazdasági élet minden ágazata szorosan kapcsoló-
dik a kutatóintézetek fejlesztõtevékenységéhez.
Elõnyös tulajdonságú növény- és állatfajtákat neme-
sítenek, tenyésztenek. Új technikák, eljárások, eszkö-
zök kidolgozásával hozzájárulnak az ipar és a mezõ-
gazdaság korszerûsítéséhez.

161.1. Kölcsönhatás a nehézipar ágazatai kö-
zött Mit tudsz leolvasni az ábráról?

161.2. A könnyûipar fogyasztási cikkeket állít
elõ, mint pl. papírt, cipõt, ruhanemût, bútort

161.3. Ilyen arányban részesültek a gazdaság
ágazatai a nemzeti jövedelembõl 2011-ben

161.4. A Magyar Tudományos Akadémia
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162 TERMÉSZET ÉS TÁRSADALOM

JEGYEZD MEG!

A gazdaság ágazatai a mezõgazdaság, az ipar és
a szolgáltatás számtalan szállal kapcsolódik egy-
máshoz.
A gépipar és a vegyipar Magyarország húzóága-
zata.

ELLENÕRIZD TUDÁSOD!

1. Csoportosítsd a gazdaság ágazatait!
2. Bizonyítsd a mezõgazdaság és az ipar közötti ösz-

szefüggést példákkal!
3. Jellemezd  hazánk természeti erõforrásait!
4. Indokold, miért meghatározó egy ország életében

az energiatermelés!
5. Milyen összefüggések vannak a nehézipar ágaza-

tai között?
6. Milyen szolgáltatást vesz igénybe a családod?

NÉZZ UTÁNA!

Keresd meg az értelmezõ szótárban, mi a különbség
a nyersanyag és az alapanyag szó jelentése között!162.3. Milyen szolgáltatást nyújt a posta?

162.2. A színház kulturális szolgáltatás

162.1. Hogyan lesz a búzából kenyér? Milyen gazdasági ágazatok mûködnek együtt a folyamat során?
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TELEPÜLÉSEK ÉS KAPCSOLATAIK 163

163.1. A tanya sajátos magyar település

163.2. A falvak népességszáma 2–5 ezer fõ
között van

163.5. Hazánk legnépesebb városai a KSH
2013-as adatai alapján

163.3. A városok népességszáma meghaladja
a 10 ezer fõt

163.4. Hasonlítsd össze a falu és a város kínálta szolgáltatá-
sokat! Miben különböznek egymástól?

TELEPÜLÉSEK
ÉS KAPCSOLATAIK
Hazánk lakosságának kétharmada városban, egyhar-
mada pedig fõként falvakban él. A tanyasi lakosság
száma elenyészõ. A települések között sokoldalú kap-
csolatok jönnek létre. Összeköttetéseiket a közutak és
a vasutak biztosítják.

A településrendszer kialakításában történelmi és föld-
rajzi tényezõk játszanak szerepet. Településeink nagy
része völgyekben, alföldeken helyezkedik el.

TANYA, FALU, VÁROS

A tanya fõként az Alföldön jellemzõ. A szétszórt, pa-
rányi, magányos településeken többnyire egy-egy
család él. Leginkább mezõgazdasággal foglalkoznak.
Ma már egyre kevesebben élnek ezeken a települése-
ken. Lakói elöregednek, a tanyák elnéptelenednek.

Legrégebbi, leggyakoribb településeink a falvak. Át-
lagos népességszámuk 2000–5000 fõ közötti. Az el-
múlt évtizedekben a falvak jelentõsen átalakultak. Nö-
vekedett a szolgáltatások száma is.  Ma már csak a la-
kosság egy része foglalkozik földmûveléssel és állat-
tenyésztéssel.

A városok népessége jórészt meghaladja a 10000 fõt,
de akár többmilliós is lehet. Nagyvárosaink (50000 fõ
fölött) fontos szerepet töltenek be a gazdasági és a kul-
turális életben. Lakóit fõként az ipar és a szolgáltatás
foglalkoztatja. A városok több munkalehetõséget, szé-
lesebb körû szolgáltatást biztosítanak, mint a falvak.

Város Népességszám (fõ)

Budapest 1 740 041

Debrecen 0 207 000

Szeged 0 170 052

Miskolc 0 166 823

Pécs 0 156 801
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164 TERMÉSZET ÉS TÁRSADALOM

164.2. Melyek a közmûhálózat részei?

Útvonal Út hossza Tervezett idõ

Autópályán,
Budapesten 

keresztül
274 km 2 óra 44 perc

Nem autópályán, 
Dunaföldváron 

keresztül
207 km 3 óra 20 perc

Városaink az elmúlt években sokat fejlõdtek. Nagy
gondot fordítottak a történelmi városrészek felújításá-
ra. Változatos kulturális rendezvényekkel, szórakozá-
si, sportolási lehetõségekkel csábítják az érdeklõdõket.

A HÁLÓZATOK JELENTÕSÉGE

Természetesnek tartod, ha szomjas vagy, kinyitod
a csapot, vagy felkapcsolod a lámpát a sötét szobában.
Ahhoz, hogy ezek az igényeid teljesüljenek, a közmû-
hálózat kiépítése szükséges. Ez biztosítja az ivóvizet,
a villamos áramot, a lakások hõ- és gázenergia ellátá-
sát, a keletkezett szennyvíz elvezetését, a telefont és
az internet-hozzáférést.

A település egymástól távol levõ részeit a közútháló-
zat köti össze. A közúthálózaton zajlik a személy- és
áruforgalom. 

Utazz képzeletben Szegedrõl Siófokra! Olvasd le ha-
zánk közigazgatási térképérõl, milyen útvonalakon
juthatunk el úti célunkhoz! Mi a különbség közöttük?

ÖSSZEKÖTTETÉS A TELEPÜLÉSEK KÖZÖTT

A településeket vasút- és közúthálózat kapcsolja ösz-
sze, úthálózatunk sugaras szerkezetû. Közlekedési út-
vonalaink többsége a fõvárosból indul a vidéki nagy-
városok és ipari központok felé.

Kedvezõtlen, hogy kevés híd vezet át a Dunán és hi-
ányoznak a sugarak közötti összeköttetések. Ma-
gyarországon mind a személy-, mind az áruszállítás-
ban a közúti közlekedés vezet. Az elmúlt idõszakban
növekedett az autópályák hossza, de sok még a rossz
minõségû út hazánkban. A vasúti kocsik és a vasúti
pályák is korszerûsítésre szorulnak.

JEGYEZD MEG!

A tanya, a falu és a város település.

A közmûhálózat biztosítja az ivóvízet, a villa-
mos áramot, a hõ- és gázenergiát, a szennyvíz
elvezetését és a távközlést.

Közút- és vasúthálózatunk sugaras szerkezetû.
Mindkettõ korszerûsítésre szorul.164.4. A települések összehangolt mûködését

a hivatalok, intézmények biztosítják

164.3. Melyik utat választanád az adatok
alapján? Indokold döntésed!

164.1. Érdemes megismerni egyedi hangu-
latú városainkat
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Ha útra kelsz...
Ismerd meg a menetrend használatát!

Hol találod?
Autóbuszmenetrend:
http://ujmenetrend.cdata.hu/uj_menetrend/volan/

Vasúti menetrend:
http://elvira.mav-start.hu/

Hogyan használd?

1 2

3

1. Írd be, honnan 
hová utazol!

2. Jelöld az utazás 
idôpontját!

3. Tájékozódj! Mikor (melyik állomásról) indulsz?• 
Mennyi a menetidô?• 
Mit tudhatsz még meg az utazás részleteirôl?• 

TELEPÜLÉSEK ÉS KAPCSOLATAIK 165

165.3. Az internetes menetrend használata

ELLENÕRIZD TUDÁSOD!

1. Melyek a tanya és a falu hasonlóságai, különbségei?
2. Miben különbözik a falu a várostól?
3. Mi a közmûhálózat jelentõsége az egyes települé-

seken?
4. Hasonlítsd össze közút- és vasúthálózatunk szerke-

zetét! Mi a hátránya ennek a szerkezetnek?

NÉZZ UTÁNA!

Milyen rendezvényekkel, programokkal csalogatják
a helybelieket és a turistákat településeteken és kör-
nyékén?

GONDOLKOZZ ÉS VÁLASZOLJ!

Miért szükséges az ivóvízhálózat mellett a csatornahá-
lózat kiépítése?

165.2. A településeken rendszeresen össze-
gyûjtik és elszállítják a hulladékot

165.1. A városok levegõje gyakran szennye-
zett. Miért?
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188 AZ EMBER EGÉSZSÉGE

A MOZGÁS,
MAGA AZ ÉLET
Az élõlények egyik legszembetûnõbb életjelensége
a mozgás. Módosítja a test alakját, megváltoztatja tér-
beni helyét és helyzetét. A test mozgásában a csontok,
az izmok és az ízületek vesznek részt. Ezek a mozgás-
szerveink.

MI A MOZGÁSSZERVEK SZEREPE?

Testünk több mint 200 csontja egységes belsõ vázat al-
kot. Ez a csontváz támasztja, szilárdítja testünket.
Védi az életfontosságú belsõ szerveket és tapadási
felületet biztosít az izmok számára. Így a csontváz
a rajta rögzülõ izmokkal egyenesen tartja a testet, és le-
hetõvé teszi a mozgást.

Az egyes csontok találkozásánál ízületek biztosítják
a rugalmas kapcsolódást.

A mozgást, vagyis az elmozdulást az izmok elemeinek
összehúzódása és elernyedése hozza létre. A legegy-
szerûbb mozgáshoz is számos izomcsoport összehan-
golt munkája szükséges. E munkához az izmok sok
tápanyagot és oxigént igényelnek, amelyet dús érhá-
lózatukon keresztül a szervezettõl kapnak.

HOGYAN VÁLTOZNAK
A MOZGÁSSZERVEINK?

A gyermekkor végén, a kamaszkorban felgyorsuló nö-
vekedési, fejlõdési folyamatok a mozgásszerveket is
megváltoztatják.

A csontok megnyúlnak, vastagodnak, az izmok töme-
gükben gyarapodnak. Összetételük, szerkezetük eltér
a felnõttekre jellemzõktõl. A csontokban sok a porcos
elem, mert a szilárdságot biztosító meszesedés nem
fejezõdött be. Így túlzottan hajlékonyak, könnyen
torzulnak. Különösen veszélyes ez a gerincoszlopnál.

Az izmokban még magas a víztartalom és kevés ben-
nük az összehúzódásra, elernyedésre képes izomelem
(izomrost*). Így az izom rendkívül fáradékony, de
dús vérhálózata miatt gyorsan regenerálódik.

A mozgás összerendezettsége sem teljes. Gyakran
2-3 év mire a kamasz mozgása újra harmonikussá válik.

csontok

izmok
ízületek

188.1. Ismertesd az ábrázolt szervek szere-
pét a mozgásban!

188.2. Miért fontos a testtájak és a gerinc
arányos terhelése?

Ms-2605U_termism6_tk_2013_aktualis.qxd  2013.12.11.  19:58  Page 188



A MOZGÁS MAGA AZ ÉLET 189

189.1. Melyek a helyes testtartás ismérvei?

189.2. Melyik a helytelen ülést bemutató
ábra, és miért?

189.3. Milyen következményekkel jár az al-
só képen ábrázolt fekvés?

MIRE KELL FIGYELNI?

Elõször is a gerincoszlop arányos terhelésére. Ezért
nagyobb súly cipelésére hátizsákot vagy hátitáskát
célszerû használni. Ennek hiányában arra kell ügyel-
ni, hogy a jobb és a bal kéz, illetve a váll felváltva hor-
dozza a terhet.

Az arányos terhelés mellett nagyon fontos az egészsé-
ges testtartás elsajátítása. Ilyenkor álló helyzetben
az arc elõre tekint, a nyak és a törzs függõleges, a vál-
lak egy magasságban vannak, a mellkas kidomboro-
dik, a hát és a has lapos. Ülõ helyzetben fontos, hogy
a hát, a nyak és a mellkas függõleges helyzetû legyen.
Fekvésnél az egyenes gerinc az egészséges testtartás
jellemzõje.

Mindezek mellett igen fontos a rendszeres és intenzív
testmozgás. Ezért át kell gondolni a mindennapok so-
rán végzett testmozgás formáit, le kell mérni idejét. Ha
nincs meg a napi 1-1,5 órás – lehetõleg szabad leve-
gõn végzett – intenzív mozgás, mozgástervet kell ké-
szíteni. Természetesen ez is csak annyit ér, ami belõle
a lustaság legyõzése árán, erõs akarattal meg is valósul.

A mindennapos testmozgással együtt ebben az életkor-
ban kell elkezdeni a rendszeres sportolást is. Asportok
közül fejlesztõ hatásukban a labdajátékok fölülmúlha-
tatlanok. Nagyon jó hatással van a mozgásszervek
fejlõdésére a rendszeres úszás, evezés, futás, korcsolyá-
zás, kerékpározás, túrázás. Ezek a sportágak meg-
mozgatják szinte a test valamennyi izomcsoportját.

Mindez azért nagyon fontos, mert a csontváz és az
izomzat a gyermekkorban fejlõdik a leggyorsabban.
Fejlõdése azonban szorosan összefügg a terhelés-
sel. Akkor válik erõsebbé, edzettebbé és ellenállóbbá,
ha nagyobb az igénybevétel. Így függ össze a mozgás-
szervek fejlõdése, és vele együtt az egész szervezet
egészsége az életvitellel.

189.4. Tervezz magad számára a fenti ábrasor segítségével 5 perces tartásjavító gyakorlatot, és hetente leg-
alább kétszer végezd el!

1.
2.

4.

3.

5.
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JEGYEZD MEG!

A mozgás alapvetõ életjelenség.
Meghatározza a szervezet egészségi állapotát,
fizikai és szellemi teljesítõképességét.
A mozgás a csontok, az ízületek és az izmok
együttes munkájának eredménye.
Az izmok mûködéséhez sok tápanyag és oxigén
szükséges.
A kamaszkor elõtt és a kamaszkorban

– a csontok könnyen torzulnak,
– az izomzat munkavégzõ-képessége gyenge,
– a mozgás még gyakran összerendezetlen.

A legfontosabb tennivalók:
– a testtájak arányos terhelése,
– az egészséges testtartás elsajátítása,
– napi 1-1,5 órás mozgás a szabadban,
– a rendszeres sportolás megkezdése.

190.1. Mely testrész mozgásszerveit fej-
lesztik az ábrázolt sportágak?

ELLENÕRIZD TUDÁSOD!

1. Mely szervek együttes munkája eredményezi az em-
ber mozgását?

2. Ismertesd a mozgásszervek szerepét!
3. Melyek a mozgásszervek jellemzõi kamaszkorban?
4. Mire kell figyelni ebben az életkorban?
5. Hogyan kell átalakítani a napirendet, hogy megfe-

leljen az egészséges életmódnak?
6. Miért ajánlott a rendszeres sportolás megkezdése?

KÍVÁNCSIAK KLUBJA

A rágóizmok testünk legerõsebb iz-
mai közé tartoznak. Feladatuk a száj
nyitása, zárása, és az étel harapása,
rágása. Ezek az izmok 90 kg-os nyo-
mást is kifejthetnek, ami megegyezik
egy cápaharapás erejével.

Egy mosolyhoz 14 apró mimikai izom
összehúzódása szükséges. Ne spórolj
vele, mert mosolyoddal sok örömet
okozhatsz embertársaidnak!

HASZNOS TUDNIVALÓK

Intenzív mozgás, edzés elõtt a mozgásszerveket be-
melegítéssel kell elõkészíteni a fokozott igénybevé-
telre. Alegjobban bevált bemelegítõ gyakorlat a köny-
nyû futás és a lazító gimnasztika. A bemelegítési idõ
legalább 10-15 perc legyen! Edzés során a szervezet
több hõt termel, felhevül. Ilyenkor tartózkodj a hideg
folyadéktól, mert a légutak lehûlése csökkenti a kór-
okozókkal szembeni ellenálló képességet! Könnyen
kaphatsz torokgyulladást, légcsõhurutot.
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Moz gás, pi he nés,
egész ség

A moz gás tes ti ha tá sa
Moz gás szer ve in ket a hasz ná lat nem „kop tat ja” 
ha nem gya ra pít ja. A rend sze res moz gás fej-
lesz ti az izom za tot és a csont rend szert, gyor sít-
ja tes tünk ben a táp anyag ok és a bom lás ter mé-
kek cserélõdését. A fo ko zott moz gás ja vít ja 
a szív és a tüdõ tel je sít mé nyét, ami az egész test 
mû kö dé sé re jó ha tás sal van. Ugyan is több táp-
anyag ok ban gaz dag vér jut el az izom zat ba 
a be lek be és az agy ba is.

A rend sze res moz gás so rán a különbözõ 
szerv rend sze rek al kal maz kod nak a fo ko zott 
ter he lés hez. Ez ál tal egész sé ge seb ben és ösz -
sze han gol tab ban mû köd nek. Nõ a be teg sé-
gek kel szem be ni el len ál ló-ké pes sé günk is.

A fejlõdõ ka maszszer ve zet re a spor to lás kü lö-
nö sen po  zi tív ha tás sal van. Se gí ti a ben nünk 
rejlõ le he tõ sé gek és ké pes sé gek ki bon ta ko zá sát.

Oko sabb le szek a moz gás tól?
A megfelelõ test moz gás a szel le mi tel je sít mény 
és a lel ki egész ség szem pont já ból is fon tos. 
Ta lán ész re vet ted már, hogy ha el fá rad tál a ta nu-
lás ban vagy más szel le mi mun ká ban, tes ti leg 
is fá radt nak ér zed ma gad. En nek az az oka, 
hogy a szel le mi mun ka a tes ti mû kö dé se ket is 
igény be ve szi. Ép pen ezért a jó egész ség ben 
tar tott test jobb szel le mi tel je sít ményt tesz 
lehetõvé.

HÉTKÖZNAPI TUDOMÁNY
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Köz is mert, hogy a si ke res sak ko zók na pi 

rend sze res ség gel spor tol nak, hogy fi zi kai tel-

jesítõképességük ja ví tá sá val szel le mi fitt sé gü-

ket* is fo koz zák.

...és vi dá mabb is?
A tu do má nyos ku ta tá sok má ra iga zol ták a ré gi 

mon dást: „ép test ben, ép lé lek”. Tes ti és lel ki 

fo lya ma ta ink szo ros kap cso lat ban áll nak egy-

mással. Ami kor tes tünk kel nincs rend ben va la-

mi, az rossz han gu la tunkon, köz ér ze tünk ön is 

meg mu tat ko zik. Ami kor bá na to sak, ide gesek 

va gyunk, vagy szo ron gunk, ak kor nem érez zük 

jól ma  gun kat a bõrünkben sem. A rend sze res 

moz gás vi dá mabb, ki egyen sú lyo zot tabb han-

gu la tot biz to sít, mert se gít a tes ti-lel ki fe szült sé-

gek le ve ze té sé ben és a szo ron gás ol dá-

sá ban. A test moz gás po zi tív 

lel ki ha tá sa i nak pél dá ja, hogy a de pres  szió, 

ami egy igen gya ko ri han gu lat za var, ered mé-

nye sen kezelhetô na pi egy óra ak tív moz gás sal.

A pihenteto" al vás
Tes ti és lel ki egész sé günk megõrzéséhez el en-

ged he tet len a pi he nés, melynek egyik alap vetõ 

for má ja az al vás. Az agy ha té kony mû kö dé sé-

hez szük sé ges anya gok termelõdése rész ben 

al vás alatt tör té nik. Ezért fon tos, hogy elegendõ 

idõt for dít sunk rá.
Egy ka masz al vásszük ség le te az erõteljes 

tes ti vál to zá sok mi att meg emel ke dik. Akár na pi 

10–16 óra is le het. Elegendõ al vás hi á nyá ban 

rom lik a szel le mi és tes ti telje sítõ ké pesség. 

A ku ta tók nem ré gi ben ki mu tat ták, hogy az 

erõs, ké kes szí nû fény ront ja az al vás mi nõ-

ségét. Ér de mes te hát el ke rül ni az es ti té vé zést, 

szá  mí  tó gé pe zést, te le fo nos já té kot, mi vel ezek 

a ké szü lé kek sok kék fényt bo csá ta nak ki.

A já ték ak tív pi he nés?
A pi he nés egy má sik fon tos for má ja a já ték 

(még fel nõttkor ban is). Az ál lat vi lág ban is meg-

 figyelhetõ a já ték irán ti ele mi igény. Ku ta tá sok 

eredményeibõl tud juk, hogy a já ték se gít ös  sze-

han gol ni agyunk kü lön bö zõ te rü le-

te i nek mû kö dé sét. Fej lesz ti 

HÉTKÖZNAPI TUDOMÁNY
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Moz gás min den ki nek
Ma nap ság sze ren csé re a ka ma szok na gyon 
sok  fé le sport ágat ûz het nek, hogy meg-
ôrizzék egész sé gü ket.

A moz gá suk ban kor lá to zott vagy más 
fo gya ték kal élõ sze mé lyek nek sem kell 
le mon da ni uk az egész ség meg õr zés e 
mód  já ról. Szá muk ra gyógy tor na, il let-
ve a spe ci á lis spor tok áll nak ren del ke-
zés re. Ha van a kör nye ze ted ben olyan 
sze mély, aki nek se gít ség re van szük sé ge 
a moz gás ban, ér de mes õt se gí te ned! 

a gon dol ko dá si ké pes sége ket, a fi gyel met és 
a kre a ti vi tást. A já ték a si ker él mé nyen ke resz tül 
nö ve li az ön be  csü lést.

Fon tos azon ban, hogy a ma el ter jedt szá mí-
tó gé pes já té kok az agyat saj nos nem a meg-
felelõ mó don han gol ják. Olyan ké pes sé ge in-
ket fej lesz tik, ame lyek re a va ló élet ben nincs 
szük ség. Ér de me sebb ezért tár sas já té kot, rejt-
vényt, lo gi kai já té kot vagy moz gá sos já té ko kat 
vá lasz ta ni he lyet tük.

Ho gyan vá las  szak?
A pi he nés nek még sok más for má ja van. Pi he-
nés nek te kint he tünk min den olyan ak tív vagy 
pas  szív te vé keny sé get, ami a na pi 

fe  szültségektõl egész sé ges mó don men te sít, iga-
zi „ki kap cso ló dást”, örö met nyújt (pl. spor to lás, 
ol va sás, ba rá tok kal va ló együtt lét stb.).

Kü lön bö zünk ab ban, hogy a pi he nés nek 
vagy a spor to lás nak mely faj tá ját ked vel jük 
in kább. Gon dold vé gig, hogy ne ked van-e 
ked venc spor to lá si és pi he né si for mád! Ha 
nincs ilyen, ér de mes néhányat meg is mer ned, 
hogy meg ta láld a szá mod ra iga zán meg-
felelõt.

HÉTKÖZNAPI TUDOMÁNY
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212 AZ EMBER EGÉSZSÉGE

MI TÖRTÉNIK VELEM?
LELKI ÉS SZELLEMI
FEJLÕDÉS
KAMASZKORBAN
A felnövekvõ embernek sokféle szabályt, szerepet és
képességet kell elsajátítania ahhoz, hogy önfenntartó
és felelõsségvállaló felnõtté váljon. Ez a tanulási folya-
mat a gyermekkor és a felnõttkor közé esõ 7-9 évre,
a serdülõkorra és ifjúkorra esik. Ekkor a látványos
testi változások mellett belsõ, lelki és szellemi válto-
zások is zajlanak.

MILYEN A TESTEM?

Megváltozott testüket a kamasz gyerekek esetlennek
és ismeretlennek érzik. Gyakran szégyellik magukat,
mert nem hasonlítanak a magazinok vagy a reklámok
tini-ideáljaira. Fontos tudni, hogy a reklámok, fil-
mek nem mutatnak valós képet a szereplõikrõl.
Sok ember dolgozik azon, hogy eltüntessék a test ter-
mészetes formáit, apró hibáit. A szupermodellek tar-
tós éhezéssel érik el a színpadi testsúlyt. Ez gyakran
az egészségükbe, sõt az életükbe kerül.

Nem érdemes tehát arra törekedni, hogy a sztárokra
hasonlíts. Fontosabb, hogy a saját bõrödben jól érezd
magad. A szép test egyik titka az egészséges életmód.
Egészséges táplálkozással, elegendõ pihenéssel és
mozgással ideális kamasztestre tehetsz szert.

212.1. Kamaszkorban a fiatalok sokat adnak
kortársaik véleményére, legyen szó akár
tanulásról, akár magánéletrõl. Leginkább
egymás között érzik jól magukat.

212.2. A Barbie baba testarányai egy normál
testalkatú modellen

212.3. Vizsgáld meg alaposan a tested! Mit szeretsz magadon
a legjobban, és mit a legkevésbé? Min változtatnál? Hogyan?
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MI TÖRTÉNIK VELEM? LELKI ÉS SZELLEMI FEJLÕDÉS KAMASZKORBAN 213

HOGYAN OKOSODOM?

A serdülõk szellemi fejlõdésében az egyik legfontosabb
változás, hogy kialakul a logikus gondolkodás ké-
pessége. Ez képessé teszi a kamaszokat, hogy bonyo-
lult feladványokat is megoldjanak. Az emlékezet is
fejlõdik, egyre több dolgot tudnak megjegyezni, mivel
ismereteiket össze tudják kapcsolni egymással. Ebben
az életszakaszban a gyerekek nagyon komoly (sport-,
mûvészeti, tanulmányi stb.) teljesítményekre képesek.

Ugyan tudnak már a következményekrõl gondol-
kodni, a kamaszok sokszor elmulasztják ezt a saját tet-
teikkel kapcsolatban. Gyakran elhamarkodottan és fel-
színes ismeretek alapján döntenek. Így pedig könnyen
veszélybe kerülhetnek (pl. a közösségi oldalakon kö-
tött kapcsolataikban).

ÉRZELMI VIHAROK

A kamaszok a testi változások mellett sok lelki válto-
zást is átélnek, amelyek nem mindig kellemesek. Han-
gulatuk hullámzóvá válik, egyszer „repülnek” a bol-
dogságtól, máskor semmihez sincs kedvük. Egyre fon-
tosabbá válik számukra a barátaikkal való bizalmas
kapcsolat, és érdeklõdni kezdenek a másik nem tag-
jai iránt. Ugyanakkor magányra is vágynak, és elvo-
nulnak álmodozni.

Idõnként szégyellõsek és visszahúzódóak, máskor „túl
messzire mennek”, és áthágják a szabályokat. Nehéz
megfogalmazniuk, mit is éreznek, és környezetük is
nehezen igazodik el rajtuk. Mindezek miatt gyako-
ribbá válnak a másokkal való nézeteltérések.

AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA

Kutatások igazolják, hogy az életben való beválás
nem csak az értelmi képességeken múlik. Az igazi si-
kerek és az önmagunkkal való elégedettség alapja az
érzelmi intelligencia. Vagyis, ha képesek vagyunk
megérteni a magunk és mások érzelmeit, és kezelni
tudjuk azokat. Tudunk másokkal kapcsolatot teremte-
ni, együttmûködni, segítséget kérni, megbeszélni a né-
zeteltéréseket, és késleltetni a vágyainkat.

Az érzelmi intelligencia fejlesztésében sokat segítenek
a kamaszkor eseményei. A gyerekek sok új helyzetben
próbálják ki magukat. Keresik a számukra elfogad-
ható értékeket. Sok vitába, konfliktusba keverednek.

213.1. A bonyolult helyzetek áttekintésében
segítenek a logikai játékok is

213.2. A kamaszoknak különösen fontos,
hogy elfogadják õket

213.3. Csak valódi ismerõseiddel tarts kap-
csolatot az interneten! Idegenek visszaél-
hetnek az elfogadás iránti igényeddel!
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214 AZ EMBER EGÉSZSÉGE

Érdemes ezeket az élményeket utólag átgondolni. Ha
igyekszel megérteni önmagad és mások érzéseit, visel-
kedését, legközelebb könnyebb lesz kezelni a nehéz
helyzeteket is.

MILYEN VAGYOK ÉS MILYEN SZERETNÉK
LENNI?

Kamaszkorban a gyerekek érdeklõdni kezdenek saját
személyiségük iránt. Ezt az önismeret iránti igény-
nek nevezzük. A sok változás miatt ebben az életkor-
ban a gyerekek gyakran elbizonytalanodnak. A világot,
és önmagukat is kritikusan vizsgálják. Elõfordul, hogy
önmagukat kevesebbre értékelik a valósnál.

Biztosan van elképzelésed arról, milyen szeretnél len-
ni. Ahhoz, hogy elérd célodat, tudnod kell, mi az,
amibõl kiindulsz. Fontos, hogy valós képed legyen
önmagadról. Ebben segítségedre lehet a naplóírás is.
Ez segíthet abban, hogy visszaemlékezz a részletekre,
megértsd élményeidet, és „megemészd” érzéseidet.

Minél jobban ismered magad, annál magabiztosabb le-
szel, és jobban meg tudsz küzdeni az új helyzetekkel.
Így könnyebben találod meg a neked igazán megfelelõ
szakmát, társat, életformát.

JEGYEZD MEG!

A kamaszkor testi változásai egészséges életmód-
dal kézben tarthatók.
Az érzelmi változások növelik a másokkal való
összeütközések számát. A konfliktusokról való
tudatos gondolkodás fejleszti az érzelmi intelli-
genciát.
A reális önismeret növeli önbizalmadat, és segít
céljaid elérésében.

ELLENÕRIZD TUDÁSOD!

1. Milyen érzelmi változásokat élnek át a serdülõk?
2. Miért gyakoribbak a nézeteltérések a kamaszok

életében?
3. Mi az érzelmi intelligencia, és mi fejleszti?
4. Miért fontos az önismeret?

Iránytû az önfejlesztéshez:
– Légy õszinte önmagadhoz!
– Vedd sorra jó és rossz tulajdonsá-

gaidat!
– Gondolkodj azon, milyen szeret-

nél lenni!
– Egyszerre csak egy területen ter-

vezz változást!
– Kis lépésekben haladj a cél felé.
– Ne várj azonnal sikert, megvál-

tozni nem mindig könnyû!

214.1. Nehéz helyzetekben nincs idõ végig-
gondolni, mi is történik

214.2. A legtöbb segítséget családod tagjaitól
kaphatod

214.3. Vezess naplót a veled történõ esemé-
nyekrõl!
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