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Körforgások a természetben 2. – Az anyagok körforgása 

 
A víz az élet forrása 

 
Milyen formában találkozhatunk a vízzel a természetben? 
 
A víz az időjárástól függően mindhárom halmazállapotában előfordulhat a 
természetben: folyékony állapotban csapadékként, vagy a felszíni 
vízfolyásokban, állóvizekben, de a talajban is; légnemű anyagként pára és köd 
formájában; megszilárdulva pedig hó és jég alakjában. Felszíni vizeink még 
hazánkban is kétfélék lehetnek, édes vagy sós vizek – utóbbiak jellemzőek a 
szikes tavakra, amelyekben számos beoldódott anyagot találunk. A víznek nem 
elhanyagolható része az élőlényekben kötött formában található meg, hiszen víz 
nélkül nincs élet. 
 
Hogy születik az eső? 
 
A víz körforgásának alapját a felmelegedés hatására bekövetkező halmazállapot-
változás adja. A napsugárzás által a felszíni vizekből és a talajról elpárologtatott 
vízgőz formájában felfelé száll, akárcsak a növények által kibocsátott vízpára, 
vagy az állatok és az ember légzéséből származó páratartalom. Ez a magasabb 
légrétegek hűvösét elérve kicsapódik, a kicsapódás hőmérsékletétől és 
sebességétől függően hó, jég, vagy eső formájában. A lehulló eső aztán a talajba 
kerül, ahonnan vagy felveszik és újrapárologtatják a növények, vagy a felszínen 
és a felszín alatt összefolyva folyókat, tavakat, tengereket képez. 
 
Mennyi víz található az élőlényekben? 
 
A leginkább igénytelen élőlények e szempontból a vírusok, ők a teljes 
kiszáradást is képesek elviselni. Hasonlóan alig marad víztartalom a száraz 
növényi magvakban, vagy a nyugalmi állapotban lévő fák fás részeiben. Ehhez 
képest a jó szárazságtűrő kaktuszoknak is még csaknem a fele víz. Az ember 
76%-ban vízből épül fel, aminél még többet tartalmaznak a csigák (85%) és a 
medúzák (96%). 
 
Honnan jutnak vízhez a növények és az állatok? 
 
A növények nagyrészt a talajból, hajszálgyökereik segítségével, kisebb részben 
képesek a levélrendszeren keresztül felvenni. Az állatok közül legérdekesebbek, 
amelyek teljes testfelületükkel képesek „inni”, a férgek jó része, puhatestűek, 
kétéltűek – ők viszont a kiszáradást tűrik nehezen. 
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 A szerves anyagok körforgása 
 
Mit tesznek a kertészek azért, hogy növényeik szépen fejlődjenek? 
 
A növények fejlődéséhez a víz, napfény és levegő mellett megfelelő minőségű és 
mennyiségű tápanyagra is szükség van. A tápanyagok lehetnek szervetlen 
anyagok, vagy szerves összetevők. Ez utóbbiak kedvéért kerül a 
mezőgazdaságban és a kertekben a szerves trágya a földbe, amelynek anyagait a 
talajban lakó élőlények lebontják, és a növények számára felvehetővé teszik. A 
növények a felvett anyagokból építik fel saját testüket, újra csak szerves anyagot 
állítva ezzel elő. 
 
Mi lesz a sorsa azoknak a növényi részeknek, amelyek aratás után 
visszamaradnak? 
 
A mezőgazdaságban termesztett növények legnagyobb részét felhasználjuk: 
élelmiszert, takarmányt állítunk elő belőle. Egy része azonban a termesztett 
növényeknek a szántóföldön marad, így pl. a szára, gyökere. A levágott tarlókról 
a gabonák után a szalmát bálákba gyűjtik, és leggyakrabban az istállóban 
almoznak vele, hogy aztán az állatok szerves trágyájával együtt 
visszakerülhessen a földekre, és a gyökérzet maradványaival együtt 
beszánthassák. Ha felégetjük a tarlót, vagy erőművekbe szállítjuk a bálákat, hogy 
elégetve energiát nyerjünk belőle, a legrosszabbat tesszük: elpusztítjuk az értékes 
szerves anyagot. 
 
Hogyan jut vissza a szerves anyag az erdőben a talajba? 
 
A szántóföldeken a szerves trágyát beszántva lényegében a természetben is 
lejátszódó folyamatokat próbáljuk felgyorsítva utánozni. Az elhalt növényi 
részek, hasonlóképp az állatok végtermékéhez, előbb vagy utóbb a talajba 
kerülnek, ahol lebontják őket a gombák, férgek és végül a mikroorganizmusok. 
Így válnak újra tápanyaggá, és a növényzet számára felvehetővé. 
 
Miért mondják azt, hogy a fák „állva halnak meg”? 
 
A fák esetében a leglátványosabb a szerves anyagok lebomlásának folyamata, 
hiszen ezek anyaga gyakorlatilag már a föld felett gyakran megkezdi lebomlását, 
a lebontók munkáját pedig szemmagasságból megfigyelhetjük. A gombafonalak 
és egysejtűek által elindított korhadás során a szilárd faanyag porózussá válik, 
elveszti szerves és szervetlen összetevői közt a kötéseket, kapcsolatokat. A 
folyamatot csak gyorsítják a különféle farontó rovarok lárvái és az odúkészítő 
élőlények. 
 
 

http://www.huro-cbc.eu/


Együttélés a természettel 2. modul 
  

      www.huro-cbc.eu 
Jelen oktatóanyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját 

 Légköri jelenségek 
 
Honnan fúj a szél? 
 
A légtömegek mozgásának mozgatórugója a különböző területek közti 
hőmérséklet-eltérés, illetve a különböző borítottságú részek eltérő mértékű 
felmelegedése. Az a törvényszerűség, miszerint a meleg levegő felfelé száll, 
egyben azt is jelenti, hogy helyére oldalirányból újabb légtömegeknek kell 
érkezni. Nem véletlen tehát, hogy a legnagyobb méretű viharok mindig nyári 
időszakban jelennek meg, de legalábbis olyan területeken, ahol gyorsan nagy 
hőmérséklet-különbségek jönnek létre két egymás melletti térségben. A másik 
befolyásoló tényező a Föld forgása, és ezzel együtt a légkör tehetetlensége – 
ez a pici elmozdulás elegendő ahhoz, hogy például a ciklonok és forgószelek 
forgásirányát meghatározza a két féltekén. 
 
Miért van a felhőknek különböző alakjuk? 
 
A meleg levegővel együtt a felszínről felszálló vízpára a magasban kicsapódik 
a hidegebb légrétegekkel találkozva. A felhők alakját és méretét a levegőben 
található vízpára mennyisége, a két légtömeg közti hőmérsékletkülönbség, 
valamint az elért légréteg vastagsága és mozgása befolyásolja. Ennek 
megfelelően fedezhetünk fel az égen bárányfelhőket, gomolyfelhőket, 
viharfelhőt – vagy épp az egész égboltot beborító rétegfelhőt. 
 
Honnan származik a levegőben szálló por? 
 
A légmozgás hatására a vízpárával együtt rengeteg szilárd részecske is mozog 
a levegőben. A legkisebb súlyú szilárd talajrészecskéket a szél felkapja, és a 
szélerősségtől, valamint a szemcsék méretétől függően messzire szállíthatja. 
Hazánkban pl. előfordulnak olyan esők is, amelyek az észak-afrikai 
sivatagból származó port mosnak ki a levegőből. A szálló por nagy része 
azonban közelről érkezik: a környező megművelt szántóföldekről, a 
közlekedésből, vagy épp ipari tevékenység hatásainak következményiből. 
 
Milyen anyagokat juttat az ember a levegőbe? 
 
A por mellett az ember számos szennyezőanyaggal terheli környezetében a 
levegőt. A füstökben szilárd szennyezőanyagok tömege lebeg, nem beszélve a 
környezetszennyező gázokról. Legnagyobb kibocsátó az ipar és a közlekedés, 
az energia-előállítás és a lakossági fűtés, amelyek olyan káros folyamatokat 
indítanak el, mint a savas esők képződése, a szmogképződés, az üvegházhatás 
és ezen keresztül a klíma megváltozása. 
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Az ember szerepe az anyagforgalomban 

 
Honnan származnak a házakhoz használt építőanyagok? 
 
A legnagyobb mennyiségű anyagot a környezetéből az ember a bányászati 
tevékenységek során termeli ki. Ezek egy része ipari felhasználásra kerül, de 
jelentős részét alakítjuk át és építési anyagokat gyártva belőlük. Az emberiség 
lélekszámának növekedésével ez az igény eddig is sokszorosára növekedett a 
száz évvel ezelőtti állapothoz képest. Az építőanyagokat nem csak a lakóházak, 
gyárak, irodák és középületek felépítéséhez használjuk, óriási mennyiségeket 
használ fel az útépítő ipar is. A beton előállításához használható kavics, a 
cementművekbe kerülő mészkő, valamint a vakolásokhoz használt homok mind 
ilyen anyagok. 
 
Miből készülnek a műanyagok? 
 
A legsokoldalúbb és legváltozatosabb anyagcsoport a műanyagoké, amelyek 
többféle úton előállíthatók, tömeggyártásuk mégis a kőolaj-feldolgozáshoz 
kötődik. Már önmagában ez is eléggé környezetszennyezővé tenné készítésüket, 
de begyűjtésük és ártalmatlanításuk vagy újrafelhasználásuk környezeti terhei ezt 
csak tovább súlyosbítják. Mégis, az előző századot a műanyag századának kell 
hívnunk: mindennapi életünknek nincs olyan része, ahol ne kerülnének elő. 
 
Miért rossz, ha elégetjük a környezetünkben található anyagokat? 
 
A fogyasztóktól vagy a termelésből kikerülő hulladék érték: legtöbbször tovább 
hasznosítható másodnyersanyag. Mégis, gyakran szemétként emlegetjük, s 
lerakókra kerül, föld alá temetjük. Ennél csak egy pazarlóbb eljárás van, elégetni 
a hulladékokat. Amit elégetünk, kiesik az anyagforgalomból, többé már nem 
felhasználható számunkra. Arról nem is szólva, hogy a műanyagok égetésénél 
egy csomó erősen mérgező és környezetszennyező gáz szabadul fel. 
 
Hogyan takarékoskodhatunk legjobban a mindennapokban felhasznált 
anyagokkal? 
 
A legjobb hulladék a meg nem termelt hulladék: így a takarékosság alapelve a 
megelőzés kell, hogy legyen, nem pedig az utólagos kezelések. Valamennyi 
tevékenységünket úgy kell alakítanunk, hogy a környezeti erőforrásokból a 
lehető legkevesebbet használjuk fel, akár anyagokról, akár energiáról van is szó. 
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 1. Készíts rajzot! 
Hogyan alakul át a víz a különböző halmazállapotok közt körforgása során a 
természetben? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Állítsd növekvő sorrendbe! 
Az alábbi élőlények víztartalmuk alapján erősen különböznek. Állítsd őket 
csökkenő sorrendbe, kezdve azzal, amelynek legnagyobb részét teszi ki a víz! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A) csiga   ….. 
 
B) búzaszem  ….. 
 
C) ember   ….. 
 
D) medúza   ….. 
 
E) kaktusz   ….. 
 
F) fatörzs   ….. 
 
G) vírus   ….. 
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3. Tanulmányi sétád során alaposan figyeld meg az erdőt! 
Gyűjtsd össze, hányféle élőlény segít az élő és az öreg, elhalt fák anyagát 
aprítani, feldolgozni. Készítsd el egy képzeletbeli fa „kórlapját”, amelyen 
minden látott „betegség”, sérülés előfordul! A kórlapon tüntesd fel a tünetek 
okait is! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Készíts képet természetes anyagokból! 
A szalmából nem csak használati tárgyak készíthetők, levelek, elhalt növényi 
részek, olló és ragasztó segítségével akár tájképet, figurákat is kialakíthatunk. 
Megkönnyíted a dolgod, ha felragasztás előtt ceruzával vázlatot készítesz! 
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5. Készíts szélkereket! 
A kanalas szélkerékhez szükséged lesz egy hegyes ollóra, négy db egyforma 
pillepalackra, 2 db hurkapálcára, egy gombostűre és egy hosszabb, vastagabb 
pálcára tartórúdként. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Vizsgáld meg közvetlen környezeted porszennyezettségét! 
Készíts vastagabb fehér papírlapból egyforma méretű, 10 x 10 cm-es 
négyzeteket! Írd rá a neved, és sorszámozd be őket! Másik oldalukat 
egyenletesen kend be lassan száradó ragasztóval, és a ragasztós oldallal felfelé 1-
3 napra helyezd ki olyan pontokra, ahol felülről nem takarja semmi, de az állatok 
nem ragadhatnak bele. A vizsgálati idő letelte után nagyítóval vagy mikroszkóp 
alatt hasonlíthatod össze, mennyi porszennyezést gyűjtöttek be a lapok pl. a 
hálóhelyiségben, tanteremben, a szabadban, út mellett, stb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Vágd le mind a négy pillepalack alsó részét 2 cm-rel a felett, ahol 
elkezd kiegyenesedni!  

2. Lyukaszd ki a kanalakat két, egymással szemközti ponton az egyenes 
oldalfal közepénél, a hurkapálca vastagságánál kicsit szűkebb lyukkal! 

3. Fűzd fel őket szorosan a hurkapálcák két-két végére, egymással 
ellentétes állásban! 

4. A hurkapálcákat pont a közepükön szúrd át a gombostűvel úgy, hogy a 
négy kanál egy forgásirányba nézzen! 

5. A gombostűt tűzd a tartópálca tetejére, kicsit körbemozgatva, hogy a 
tű könnyen tudjon forogni a lyukban! 

6. Már csak egy kis szélre kell várni, és szélkerekünket olyan helyre 
kihelyezni, ahol éri a légmozgás! 

7. Szőlőskertekben, gyümölcsösökben kicsit nagyobb méretben és színes 
szalagokkal kombinálva madárijesztőként is megállja a helyét. 
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7. Állíts össze listát a környezetedben található műanyag tárgyakról! 
Írd melléjük, lehetne-e más anyagból készíteni az adott tárgyakat, és ha igen, 
miből? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Keress környezetedben még anyagukban újrahasznosítható 
hulladékokat! 
Olyan kidobott tárgyakat keress, amelyek kis fantáziával, esetleg minimális 
átalakítással még új szerepkörben hasznosíthatók lehetnek! Rendezzetek 
társaitokkal ötletbörzét, mutassátok be egymásnak elképzeléseiteket! 
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