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Csak a lábnyomainkat hagyhatjuk – a környezeti ártalmak 

 
Lakóhelyünk – a tanyáktól a nagyvárosokig 

 
Milyen lakóhelyeket választhatnak maguknak az emberek? 
 
A hagyományos településszerkezetben egyszerre voltak megtalálhatók a 
magányosan álló tanyák, a laza tanyacsoportok együtteséből álló tanyabokrok, 
a már-már településsé szerveződő szerek, az apró falvak, a nagyobb községek 
és a városok. Napjainkra a lakosság nagyobb része már ez utóbbi 
településtípusban lakik,  a kistelepülések közül sok eltűnt, a tanyák lakatlanná 
váltak, a nagytáblás mezőgazdaság kialakulásával együtt felszámolták őket. 
Környezeti szempontból a településekkel szemben egyetlen elvárás, hogy 
összhangban legyenek az őket körülvevő tájjal, és fenntartható módon, 
legnagyobbrészt önellátóan működtethetők legyenek. E szempontnak a kisebb 
települések könnyebben meg tudnak felelni, mint a nagyvárosok. 
 
Milyen problémákkal küzdenek a nagyvárosok? 
 
Ahol sok ember él egyszerre együtt, ott feladatok sorának kell eleget tenni: 
biztosítani kell az energiaellátás folyamatosságát, a közlekedés fennakadás-
mentességét, az élelmiszerellátást, a hulladékokkal való gazdálkodást, a jó 
minőségű ivóvizet, valamint ehhez kapcsolódóan a szennyvizek kezelését és 
tisztítását. Az életminőséghez tartozik még ezen kívül az oktatás, az 
egészségügy, a kulturális intézmények működésének biztosítása, és 
természetesen a település belső környezetének, útjainak, épületeinek, 
parkjainak fenntartása is. 
 
Miből épültek a hagyományos, tájba illő házak? 
 
Vidékünkre a házépítésnél a vályog volt a legjellemzőbb. Az értékes 
építőanyag fát csak ott használták, ahol muszáj, a tetőszerkezetnél, a 
gerendázatnál és az ajtók-ablakok készítésénél. A tető náddal vagy zsúppal 
fedett. Egészében természetes és szükség szerint a természetbe 
visszaforgatható, lebomló anyagokból alkották meg. 
 
Hogyan alakíthatjuk ki környezettudatosan lakóhelyünket? 
 
Kialakítás alapszabálya, hogy minél kevesebb terhet rójunk ezzel 
környezetünkre, anyag- és energiatakarékosan, a korszerű módszerek, de a 
régi, tájba illeszkedő szemléletmód alkalmazásával. 
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 A környezetbe juttatott szennyezések 
 
Milyen környezetszennyező tevékenységeket találunk mindennapi 
tevékenységeink közt? 
 
Szinte minden tevékenység, amit a mindennapok során végzünk, kihat 
valamilyen mértékben környezetünkre. Minden anyag- és energiafelhasználás 
környezetterheléssel jár, így a vízhasználat, a közlekedési eszközök használata, 
az étkezések, a munkahelyi és a szabadidős tevékenységek jelentős része. Még 
ha olyan tevékenységet végzünk is, mint pl. a kerékpározás - amiről azt 
gondolnánk környezetbarát módszer -, gondoljunk bele, hogy a kerékpárokat is 
elő kellett állítani valamiből, anyag- és energia felhasználásával. Ha 
kerékpárunkat évente, kétévente lecseréljük, olyan, mintha nem is tettünk volna 
semmit környezetünkért.  
 
Milyen hatással vannak a vizekre a különféle szennyezőanyagok? 
 
Vizeinket leginkább négyféle típusú szennyezőanyaggal terheljük, amelyek 
közül látványra a legkellemetlenebbek, de valójában még a legkisebb környezeti 
kárt okozzák a nem oldható hulladékok, műanyagok, üvegek kijuttatása. Az 
élővizek bizonyos mértékig fel tudják dolgozni, semlegesítik a bejuttatott 
szerves szennyezőanyagokat, ám túl nagy mennyiségben ezek felborítják 
egyensúlyukat, vízvirágzást, eutrofizációt okoznak. A különböző mérgező 
anyagok, oldószerek, mosószerek közvetlen úton károsítják, pusztítják el a vízi 
életet; míg az olajok és zsírok a vizet a felszínen úszva elzárják az éltető 
levegőtől. 
 
Hogyan hatnak az emberre a szennyezések? 
 
Egy részük kellemetlen lehet már a vízzel érintkezve is, a hulladékokkal, lebegő 
szennyezőanyagokkal nem szívesen találkozunk úszás, strandolás közben. A 
mérgező anyagok viszont beépülhetnek az élőlényekbe is, s így végül a halakon 
keresztül az ember szervezetébe is bejuthatnak – ilyenek pl. a nehézfémek. 
 
Mit tehetünk mi a környezetszennyezés csökkentéséért? 
 
A dolgok ésszerű használata és a tudatos fogyasztás sokkal kevésbé 
környezetszennyező, mint a kontrol nélküli élet: a legkörnyezetszennyezőbb 
tevékenységünk a pazarlás. A megvásárolt élelmiszerek közel harmada végzi a 
kukában, az energiafelhasználásunk majdnem fele átgondoltabb életvitellel 
megspórolható lenne. Nem kell minden esetben lemondanunk tehát a civilizáció 
vívmányairól, csak okosan kell élnünk velük. 
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 Takarékosság anyaggal, energiával 
 
Milyen tevékenységeinkhez használunk a mindennapokban ivóvizet a 
háztartásokban? 
 
A magyarországi vízrendszerek kialakításának köszönhetően, ahol vezetékes 
víz áll rendelkezésre, minden csapból ivóvíz folyik. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy ezt a magas tisztaságú, drágán előállított vizet használjuk minden, 
háztartásunkban vizet igénylő tevékenységhez: nemcsak iváshoz, főzéshez és 
tisztálkodáshoz, de a wc leöblítésére, mosásra, mosogatásra, takarításra, 
locsolásra, autómosásra, építkezéskor, de a sort hosszan lehetne folytatni. 
Pedig e tevékenységek jó részéhez az ivóvíz kiváltható volna a víz 
újrafelhasználásával, vagy az esővíz gyűjtésével. 
 
Hogyan tudunk takarékoskodni az étkezéseknél a pénzzel és az 
alapanyagokkal? 
 
Már a bevásárlásnál is sokat jelent a környezet szempontjából, ha a minél 
kevésbé csomagolt verziót választjuk, lehetőség szerint minél nagyobb 
kiszerelésben, a csomagolási hulladék és az egy egységre jutó költségek 
csökkentéséért; valamint a helyi termékeket előnyben részesítjük a távolról 
szállítottakkal szemben. Az utaztatás költségeit is nekünk és a környezetnek 
kell megfizetnie. Az alapanyagoknál válasszuk az idénytermékeket, minden 
hónapnak megvannak a maga zöldségei, gyümölcsei, de ugyanez az állati 
termékeknél is megfigyelhető. Ezek általában ráadásul ekkor olcsóbbak is, 
mint az év egyéb időszakaiban. 
 
Milyen típusú hulladékokat termelünk meg nap, mint nap? 
 
A hulladéklerakók statisztikái szerint legnagyobb mennyiségben csomagolási 
hulladékok keletkeznek, ezen belül is műanyagok. Azonban megfelelő 
elkülönített gyűjtéssel már alig van olyan anyag, amelynek az 
újrahasznosítására ne állna készen  technológia. Ahogy semlegesíthető volna 
a rengeteg szerves hulladék is, legegyszerűbb módszerrel helyben, 
komposztálással. A veszélyes hulladékok népes családja az, amelyeknél az 
ártalmatlanításra különösen nagy hangsúlyt kell fektetni, s ez nem is olcsó. 
 
Melyek a leginkább energiaigényes tevékenységeink? 
 
Téli időszakban a fűtés, nyáron a klímaberendezések és a hűtőszekrények 
működtetése növeli meg leginkább a fogyasztást. A harmadik szegmens a 
közlekedés, amely évszaktól független, állandó terhelést jelent. 
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 Ökoturizmus, környezetkímélő szabadidő 
 
Milyen szabadidős tevékenységek vannak, amelyek különösen sok energiát 
vagy anyagot használnak fel? 
 
Legköltségesebb, s ezzel együtt legenergiaigényesebb passzióink az utazgatás és 
a technikai sportok. Az utazás persze sokféle lehet, de egy repülőút pl. 
önmagában annyi környezetszennyezéssel és energiafelhasználással jár együtt, 
mintha személyenként fél évig csak autót használnánk utazásainkhoz. Nem 
mindegy tehát, milyen úticélt választunk. A technikai sportoknál az 
energiafelhasználás mellett a természeti környezetre gyakorolt hatás is jelentős 
lehet, például a terepmotorozásnál vagy a siklóernyőzésnél. Ehhez képest a 
házunkon belüli kikapcsolódás ártatlannak tűnhet, de ha szobánkban háttérként 
állandóan szól a zene, az éves energiafogyasztásban ez összeadódik, és a 
számlákon is meglátszódhat. 
 
Hogyan tudjuk energiafelhasználás nélkül, hasznosan eltölteni a 
szabadidőnket? 
 
Rengeteg olyan hobbi van, amely építő jellegű, s minimális környezetterheléssel 
jár, ha okosan megtervezik, és környezettudatos módszerekkel gyakorolják. 
Ilyen lehet többek közt a kertészkedés, a barkácsolás, a túrázás vagy a 
tömegsportok jelentős része. Érdemes összegyűjteni, miket szeretünk csinálni 
szabadidőnkben, s egyszer szétválogatni a környezetet terhelő és az arra 
közömbös részekre. 
 
Melyek a turisták részéről a legkörnyezetszennyezőbb tevékenységek? 
 
A turizmus során a legnagyobb környezetterheléseket érdekes módon nem a 
turisták követik el, hanem a fogadásukra felkészülő terület lakói: a 
fogadóépületek, szálláshelyek, szórakoztató egységek, utak, kikötők, mind-mind 
olyan létesítmények, amelyek csak a turizmust szolgálják, de hatásaikban nem 
csak az adott területet terhelik, de még azon túl is képesek károsan kihatni. A 
vendégek részéről az utazások és a fogyasztás jellege szabja meg, hogy mennyire 
környezetszennyező az ottlétük. 
 
Mit tudnánk javasolni, hogyan hozhatók összhangba a természettel a 
kirándulók programjai? 
 
Rengeteg olyan turisztikai tevékenység van, amelyeket az ökoturizmus 
kifejezéssel foglalunk össze, s amely kímélő módon közelít a környezethez. 
Falusi turizmus, lovaglás, evezés, túrázás, horgászat – az ötletek tárháza igen 
bőséges, s ezekről csak a kivitelezés határozza meg, hogy tényleg öko-e. 
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1. Hasonlítsuk össze a nagyvárosi és a falusi élet előnyeit és hátrányait! 
Töltsd ki a táblázatot, lehetőség szerint minél több érvet és ellenérvet 
összegyűjtve, bemutatva a kétféle életforma hatását a környezetre, kényelmét, 
kényelmetlenségeit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Készítsünk öröm-bánat térképet! 
Ezúttal tanulmányi sétánkat ne az erdő irányába tegyük, hanem a 
nyaralóépületek közé! Jegyezd fel, milyen követendő, jó példákkal 
találkoztál, és miért – de azt is, ha valami környezetvédelmi szempontból nem 
nyerte el a tetszésedet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nagyvárosi élet falusi élet 

előnyök 

  

hátrányok 
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 3. Hogyan viselkednek az oldószerek a vízbe jutva? 
Egy edénybe engedj tiszta csapvizet! Papírból tépj le apró, kb. 0,5 cm-es 
darabkákat! Ezek lesznek a hajóink. Készíts szappanból tömény szappanlét, 
vagy használj mosogatószert! Cseppents egyetlen cseppet a „hajók” közé! Mit 
tapasztalsz? Kérd tanárod segítségét a jelenség megmagyarázásában! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Hogyan viselkedik az olaj a vízbe jutva? 
Egy laposabb edénybe, pl. tányérba engedj tiszta csapvizet! Cseppents rá egy 
csepp étolajat! Jegyezd fel megfigyeléseidet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hogyan változott a víz színe? 
 
 
 
 
Ha az ujjad a vízbe mártod, mit tapasztalsz utána? 
 
 
 
 
Helyezz egy papírlapot az edény szélére úgy, hogy a széle beleérjen a víz felszínébe. Mit 
figyelhetünk meg? 
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 5. Hány kilométert eszünk meg naponta? 
Állítsd össze egy átlagos napod menüjét akár a kedvenc ételeiddel! 
Beszéljétek meg, milyen hozzávalók kellenek ezekhez, és ezt milyen 
országokból szállítják hazánkba! Térkép segítségével olvassátok le a 
távolságokat, majd adjátok össze a kilométereket! Nos, hány kilométert eszel 
meg naponta? Itt nem az nyer, akinek a legtöbb az eredménye. Miért? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Hogyan osszuk be az ivóvizet? 
Az alábbiakban egyes országok lakóinak átlagos napi ivóvízfogyasztását 
láthatod. Válaszd ki, és kösd össze azokkal a tevékenységekkel, amelyeket 
mindenképpen szükségesnek tartasz, és ami belefér a rendelkezésre álló 
keretbe! Mi vajon hogy állunk a vízfelhasználással? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Hozzávalók    km 
1. reggeli 
 
2. uzsonna 
 
3. ebéd 
 
4. uzsonna 
 
5. vacsora 
 
6. nassolás 

       viráglocsolás  2 l 

A) Egyesület Államok, 380 l   mosás   35 l 

kádfürdő  140 l 

       ivás   3 l 

       autómosás  40 l 

B) Lengyelország, 160 l    felmosás, takarítás 6 l 

főzés   4 l 

       kézi mosogatás 8 l 

       wc öblítés  8 l 

C) Ghána, 12 l     gépi mosogatás 15 l 

       zuhanyzás   10 l 
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 7. Készíts programajánlót! 
Nagyon sok mindent megismerhettél már a Maros part kínálta lehetőségekből. 
Ha egy hozzád hasonló diáktársadnak kellene ajánlanod, milyen szabadidős 
tevékenységeket javasolnál neki? Készíts számára programajánlatot! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Készítsünk turistajelzéseket! 
Sajnos nagyon sok kiránduló nem veszi figyelembe a természetben betartandó 
írott és íratlan szabályokat. Tervezzünk számukra egyedi turistajelzéseket, 
amelyek a legfontosabbakra figyelmeztetik őket! 
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