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1. óra
A vulkanizmus
Tantárgyközi kapcsolat
fizika: színek, anyag részecskéinek szerkezete
kémia: ásványok, gázképződés, a vas, a szilícium és vegyületei
biológia: növénytársulások
Mi magma? A Föld belső izzó kőzetolvadéka.
Mi a vulkanizmus? A magma felszíni tevékenysége.
Melyek vulkanikus eredetű hegységeink?
1 Ság, Somló
2 Badacsony, (Balaton-felvidék bazaltsapkás tanúhegyei)
3 Visegrádi-hg.
4 Börzsöny
5 Mátra
6 Zempléni-hg.
Ezek működő vulkánok? Nem, már kialudt tűzhányó.

Eszköz- és anyaglista
1. tanuló kísérlet: (vulkánmodell) színes gyurma, műanyag tálca, gombostű
2. tanulói kísérlet: (kőzetek) tálca, számozott kőzetminták (bazalt, hólyagos bazalt, andezit, homokkő, mészkő, bauxit) nagyító
3. tanulói kísérlet: (vulkáni működés) 2 kanál szódabikarbóna, kevés ecet, piros ételfesték, mosogatószer elegye, műanya pohár, vizes homok, tálca
4. tanári kísérlet: (vulkáni működés) 1-2 kiskanál ammónium-dikromát, denaturált
szesz, gyufa, gyújtópálca, cseppentő, agyag vulkánmodell, elszívófülke

Munkavédelem
Tanári kísérletnél elszívó fülke alatt kísérletezzünk. A modellkészítésnél a gombostűvel óvatosan kell bánni, valamint vigyázunk, hogy a tanulói kísérletnél vegyszer ne kerüljön a szemünkbe ruházatunkra! Az ammónium-dikromát
denaturált szesz

gyúlékony!
A

K Í S É R LE T L E Í R Á S A , TA PA S Z TA L A T

1. Tanulói kísérlet: (vulkánmodell) Papírból vágjuk
ki a rétegvulkán részeinek névcéduláit. Készítsük
el színes gyurmából a rétegvulkán kúpjának keresztmetszetét (kb. 10 cm magas modell). Vattából
készítsük el a vulkáni törmelékfelhőt és helyezzük
a vulkán tetejére. A cédulákat gombostűkkel tűzzük az elkészült modell megfelelő helyeire.
Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas
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Melyek a rétegvulkán részei?
1 magmakamra

5 lávaréteg

2 kürtő

6 törmelékréteg

3 kráter

7 lávaömlés

4 oldalkráter

8 törmelékszórás

Mikor alakul ki a vulkán oldalkrátere? Ha a főkráter eltömődik.
2. Tanulói kísérlet: (kőzetek) A leírás alapján a kőzetminták
közül válaszd ki az adott vulkanikus kőzeteket!

jellemző
Andezit: világos szürkés színű vulkáni kiömlési kőzet. Finom, szabad szemmel is jól látható világosabb és sötét
szemcsék (ásványok) alkotják. Nevét az Andok hegységről
kapta.
Hólyagos bazalt: sötét, fekete színű könnyű, likacsos kőzet, a
vulkanikus gázok a kőzet anyagát felfújták…
Bazalt: nagy vastartalmú, nehéz, sötét színű (fekete, sötétszürke) kőzet, nagy mélységből származó magmából származik…
Riolit: világos színű vulkáni kiömlési kőzet, szabad szemmel
is látható kvarckristályokat tartalmaz…
Mi lehet a kimaradt kőzet? Obszidián (vulkanikus üveg) (1)

minta száma /
hazai előfordulása
(2) Mátra,
Börzsöny stb.

(4) (3) Badacsony,
Somló stb.
(5) Zempléni hegység

3. Tanulói kísérlet: (vulkáni működés) Építsünk vizes homokból kb. 8-10 cm magas kúpot, a közepébe helyezzük el a műanyag/üveg poharat. Ebbe tegyük a szódabikarbónát. A lombikból öntsük ki a
mosogatószer, az ecet, piros ételfesték elegyét a
pohárba.
Mit tapasztaltál? A kráter szélén átcsapott a felhabosodott ételfestékkel megszínezett anyagunk és lefolyt a vulkánmodell oldalán.
Melyik vulkáni működési szakaszt modelleztük? A lávaömlést.
Mi a láva? A felszínre került magma, izzó kőzetolvadék.
4. Tanári kísérlet: (vulkáni működés) Elszívófülkében
ammónium-dikromátból kis mennyiséget helyezzünk az
agyag vulkánmodellünk tetejére, alkoholt cseppentünk rá
és gyufával/gyújtópálcával gyújtsuk meg. Mi történik?

Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas

Földrajz 8.

–5–

Természetföldrajzi jelenségek

Mit tapasztaltál? A hevített anyag meggyulladva szürkés-zöldes port szórt ki magából. Salakkúp képződött.
Melyik vulkáni működöséi szakaszt modelleztük?
A törmelékszórást.

É RDEKESSÉGEK ,

KIEGÉSZÍTÉSEK

Vulkánokat a vulkanológia tudománya kutatja, vulkánkitörések előrejelzése bizonytalan.
Mivel sokan élnek vulkánok közelében a váratlan kitörések sokak életét veszélyeztetik. A
legpusztítóbb vulkánkitörésben (1815 - Indonézia, Tambora) több mint 60 ezer ember
halt meg. Keresd meg a térképen a Tambora vulkánt!
Magyarország kialudt vulkánjai-tűzhányói néhány millió évvel ezelőtt még működtek.
Mára felszínüket a szél a fagy a víz, jócskán lepusztította.
A veszélyek ellenére miért élnek sokan még is vulkánok közelében?
Termékeny a talaj, tájképi szépség, építőkövek stb.

Házi feladat
Hogy keletkeztek a bazaltsapkás tanúhegyek?
A felszínre kifolyt bazaltlepény megvédte az alatta lévő
puhább kőzeteket a lepusztulástól.
A piros szín milyen kőzetet jelöl? Bazaltot.
Nevezz meg egy bazalt sapkás tanúhegyet, mely a Balaton partján emelkedik! Badacsony.
Milyen növényt termesztenek itt a vulkán lejtőin? Szőlő.
Sorolj fel vulkanikus kőzeteket! Riolit, andezit, bazalt, hólyagos bazalt, tufák,
horzsakő, obszidián stb.
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2. óra
A felszín alatti vizek
Tantárgyközi kapcsolat
fizika: nyomás, hőmérséklet, halmazállapot változás
kémia: a víz kémiai tulajdonságai, oldódás
biológia: vizek élővilága
Mi a neve annak az európai nagytájnak ahol hazánk fekszik?
Kárpát-medence.
Hazánk igen gazdag mélységi vizekben (rétegvíz,
artézi víz, termálvíz ásványvíz). Miért? (Segít a keresztmetszeti kép.)
A medence alakja miatt, itt folynak össze a vizek.
Írd a betűkhöz a megfelelő fogalmakat!
A csapadék
D vízzáró kőzet
B talajnedvesség, talaj
E rétegvíz, víztartó kőzet
C talajvíz, talaj
F résvíz
Honnan kerül víz talajba? A csapadékból.
Mit jelöl a piros szaggatott vonal? A talajvíz szintjét.
Milyen kőzetből állhat a „D” réteg? Agyagból.
Hogy nevezzük a felszínen összegyűlő és a növények számára kedvezőtlen talajvizet? Belvíznek.

Eszköz- és anyaglista
1. tanuló kísérlet: (olajszennyezés) hidrofób perlit, kőolaj (gázolaj), hurkapálca, kisebb főzőpohár, kanál, szűrőpapír
2. tanulói kísérlet (belvíz), sóder, agyag, homok/talaj, tálca, főzőpohár, kék ételfesték, víz, kiskanál
3. tanulói kísérlet: (vizek kémhatása) 3 db kisméretű kémcső, csapvíz, nátrium hidroxid, kénsav, univerzális indikátorpapír, csipesz.
4. tanulói kísérlet: (nitrit tartalom) nitrit szennyezés kimutatása Greenpeace környezetvédő bőrönd eszközei és gyorstesztje
5. tanári kísérlet: (forrás), agyag, sóder, homok/talaj, átlátszó műanyag láda, locsolókanna, víz, kék ételfesték
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Munkavédelem
Vigyázz az üvegeszközökkel,

A

a kénsavval, a NaOH-al

és a kőolajjal!

KÍSÉRLET LEÍRÁSA , TAPASZTALAT

1. Tanulói kísérlet: (olajszennyezés) Tegyünk a (kisebb) főzőpohárban lévő oldathoz néhány csepp kőolajat a hurkapálcával. Figyeljük meg mi történik! Szórjunk az oldathoz 1
kanál perlitet, majd ezt óvatosan kanalazzuk le a folyadékról
és tegyük szűrőpapírra!
Hol található a vízbe csepegtetett olaj? Jelöld az ábrán!
Mit szimuláltunk az olaj csepegtetésével?
Olajszennyezést.
Mire használható a perlit?
Az olaj megkötésére és összegyűjtésére.

2. Tanulói kísérlet: (belvíz) Rétegezzünk főzőpohárba kb. 3 cm vastag sóder (C), kb. 1 cm vastag agyag (B) és kb. 4 cm vastag száraz talajréteget/homokréteget (A) legfelülre. A rétegek a
tál közepe felé kicsit lejtsenek. Öntsünk a felszínre lassan kék színnel megfestett vizet (lombik) addig, amíg a víz a felszín mélyedésében
össze nem gyűlik!

.

Jelöljük be a belvizet (pöttyözés) és a
vízzáró réteget (satírozás)! Színezzük
a talajvizet kék színnel!
Miből származik a talajvíz?
A csapadékból.
Mit nevezünk belvíznek?
A felszínen összegyűlő talajvizet
Mi a probléma a belvízzel?
Hatására elpusztulnak a növények.

3. Tanulói kísérlet: (víz kémhatása) 3 db kémcső feléig öntsünk
csapvizet, majd az „A” mintába tegyünk pár csepp nátriumhidroxidot (NaOH) mosószerek összetevője, a „B” mintába pár csepp
kénsavat (H2SO4) savas eső, ipari tevékenység, a „C” mintába a
vízen kívül ne keverjünk semmit. Állapítsuk meg univerzális pH
indikátor papírral a minták kémhatását, segít a színskála. (1 cmes csíkot vágjunk le az indikátorból és tegyük bele a mintákba).
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Színezd ki az ábrát a megfelelő indikátor színnel és válaszolj!
A
B

C

Kémhatás: pH 9= lúgos
Kémhatás: pH 5=savas
Kémhatás: pH 7=semleges
Milyen a tiszta ivóvíz PH-ja? semleges=7
Mely szennyeződések nem mutathatók ki indikátor papírral?
pl. arzén, nitrát, nitrit, baktérium, radioaktív szennyeződés stb.
4. Tanulói kísérlet: (nitrit – NO2- tartalom) A nitrit pl. húskészítményekben, élelmiszeripari hulladékban és az ezekkel
szennyezett vizekben fordul elő. Tegyünk a zárható műanyag
fiolába/kémcsőbe szennyezett kútvizet (zavaros), a másikba
csapvizet (tiszta). Dugaszoljuk le és rázzuk össze! A Greenpeace környezetvédő bőrönd nitrittartalmat kimutató gyorstesztjét már tartalmazza a fiola (szennyezés hatására a reagens
piros színt ad). Mit tapasztalunk?
Melyik minta színeződött el?
A kútvíz.
Mire következtetünk a jelenségből?
Szennyezett, egészségre ártalmas.
Fogyasztható-e a kútvíz? Nem.

5. Tanári kísérlet: (talajvízforrás) Egyik oldalán lyukas,
átlátszó műanyag ládába 60%-os lejtéssel kb. 5 cm vastag
sóderréteget erre 1-2 cm vastag agyagréteget helyezzünk
(az agyagréteg vékonyabb része 0,5 cm-rel, nyílás alatt
helyezkedjen el) majd száraz sódert/homokot helyezzünk
rá kb. 10 cm-es vastagságban. Öntsünk a sóderre/homokra locsolókannából kb. fél liter vizet lassan. Mit látunk?
Rajzoljuk le a talajvízforrás modelljét!
Milyen rétegként működik ebben az esetben az agyag és a homok/talaj?
sóder, talaj= víztartó réteg
agyag=vízzáró réteg
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K I E GÉ S ZÍ TÉ S E K

A vastag kőzetrétegek természetes szűrőként tisztítják a vizet, így a több 100 méteres mélységből származó artézi vizek alapvetően tiszták (persze lehet, hogy magas vas vagy arzén tartalmuk miatt további tisztítást igényelnek), de a felszínhez közel található és emiatt erősebben
szennyezett talajvízből, talajvízkútból inni TILOS!

Házi feladat
Mi az artézi víz? Hol található hazánkban
jelentős artézi víz készlet, jelöld a vaktérképen (kék satírozással)!
Több 100 méter mélyen lévő, rétegnyomással
rendelkezős tiszta mélységi víz.
Miért gazdag hazánk termálvizekben?
Vékony földkéreg miatt a Föld belső hője jobban melegíti a kőzeteket és a bennük lévő vizet.
Mely híres fürdővárosokat jelöli a térkép?
A Bük
D Egerszalók
B Keszthely
E Hajdúszoboszló
C Harkány
F Cserkeszőlő

3. óra
A karsztosodás
Tantárgyközi kapcsolat
fizika: hőmérséklet
kémia: gázfejlesztés, kalcium vegyületei, oldódás, kémhatás
biológia: mészvázú állatok,

Mely kőzetből álló hegységekben gyakori a karsztosodás folyamata? mészkő
Melyek a karsztosodás feltételei? Írd be a táblázatba!

mészkő hegység

csapadék

széndioxid

0 °C feletti hőmérséklet
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Eszköz- és anyaglista
1. tanuló kísérlet: (mészkő meghatározása) kőzetminták, higított sósav, cseppentő, tálca
2. tanulói kísérlet: (mészkő oldódása) szénsavas víz, csapvíz, univerzális indikátor papír, mészkőpor, főzőpohár/kémcső,
3. tanulói kísérlet (tojáshéjból oltott mész), főzőpohár, tojáshéj, csipesz, Bunsen-égő,
víz, fenolftalein oldat, gyufa
4. tanári kísérlet: (cseppkő képződése kicsit másképp) nátrium-acetát, víz, 2 főzőpohár,
kanál, óraüveg Bunsen-égő, vasháromláb, gyufa

Munkavédelem
Vigyázz a Bunsen-égővel, a

A

sósavval, a

fenolftalein oldattal és a nátrium-acetáttal!

KÍSÉRLET LEÍRÁSA , TAPASZTALAT

1. Tanulói kísérlet: (mészkő meghatározása) Kőzetmintákra (4
db) cseppents higított sósavat! Mit tapasztalsz, melyik minta
lehet mészkő! Mit jelez a pezsgés?

minta

pezsgés (igen/nem)

mészkő? (igen/nem)

igen
igen
A mészkő
nem
nem
B homokkő
nem
nem
C bazalt
igen
igen
D mészkő
Mit jelez a pezsgés? Írd fel a mészkő képletét is!
Az oldódást jelzi, CO2 keletkezett. Mészkő képlete: CaCO3

Mit modelleztünk, amikor a mészkőport vízzel kevertük?
Karsztosodást, mészkő oldódását.
Melyik főzőpohárban/kémcsőben oldódott jobban a mészkőpor? Miért? Rajzold
le a különbséget! A szénasavas vízben a savas kémhatása miatt jobban oldódott.
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kémhatás oldódás előtt: semleges

kémhatás oldódás előtt: enyhén savas

-

kémhatás oldódás után: enyhén lúgos

oldódás mértéke: kisebb

oldódás mértéke: nagyobb

2. Tanulói kísérlet: (mészkő oldódása) Keverj el 1 kanál mészkőport 0,5 dl szénsavmentes vízzel az egyik főzőpohárban/kémcsőben (A),
keverj el 1 kanál mészkőport 0,5 dl szénsavas vízzel a
másik főzőpohárban/kémcsőben (B). Határozd meg
kémhatásukat univerzális indikátor papír segítségével!
Figyeld meg a különbséget a két főzőpohár tartalma között!
3. Tanulói kísérlet: (tojáshéjból oltott mész) Tegyünk főzőpohárba kevés vizet és csepegtessünk bele fenolftalein
oldatot. Tojáshéjat fogjunk meg csipesszel és hevítsünk
Bunsen-égő fölött. A kifehéredett tojáshéjat tegyük bele
vízbe. Milyen anyagok keletkeznek? Nézzük meg a keletkezett anyag kémhatását a fenolftalein oldat színváltozása alapján!
CaCO3CaO+CO2 anyag neve:
égetett mész

Milyen anyagból áll 95%-ban a tojáshéj?
kalcium karbonátból

CaO+H2OCa(OH)2 anyag neve:
oltott mész
színváltozás: lila,
oldatunk kémhatása: lúgos

4. Tanári kísérlet: (cseppkő képződése kicsit másképp) Kevés nátrium-acetátot főzőpohárban megolvasztunk, majd egy tiszta főzőpohárba átöntjük, kevergetés mellett óvatosan hűtjük. Óraüveg tetejére szórunk egy kevés nátrium-acetát kristályt, majd közepes sebességgel ráöntjük a túltelített oldatunkat. Ha ügyesek vagyunk állócseppkő
forma fog kialakulni. Videón is megnézhetjük a kísérletet!
Milyen forma kialakulását modelleztük? Álló cseppkövet.
Rajzolj le álló cseppkövet, függő cseppkövet és cseppkő oszlopot!
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KIEGÉSZÍTÉSEK

A „karszt” a szlovén (délszláv) nyelvből származik, csakúgy, mint a dolina és a polje szavak
is. A karsztosodás folyamatát elsőként ebben a térségben írták le, így a helyi elnevezésekből
tudományos elnevezések lettek. A Baradla-Domica barlangrendszer hazánk legrégebben ismert és legalaposabban kutatott cseppkőbarlang rendszere. A kb. 25 km-es járatrendszer elsősorban nem nagysága, hanem formagazdagsága miatt lett a 1995-ben a Világörökség része. Hazánkban minden barlang, cseppkőforma fokozottan védett, a cseppköveket tilos letördelni, de még hozzányúlni sem szabad! Miért? Cseppkövek lassan nőnek, tapogatás is
megakadályozza növekedésüket (a bőrről zsír rakódik a felületre, amelyen már nem tapad
meg a mésztartalom).

Házi feladat
Írd be a vaktérképbe a hazai mészkőhegységek betűjelét!
a.Bakony-hegység, b.Vértes-hegység,
c.Pilis és Budai-hegység, d.Bükkhegység, e.Mecsek-hegység,
f.Aggteleki karszt

Írd be a karsztformák nevét az ábra
alapján!
1 mészkő repedés
2 barlang
3 dolina
4 víznyelő
5 kürtő
6 álló cseppkő
7 függő cseppkő
8 barlangi patak (karszt víz)
9 karszt forrás
Egészítsd ki a karsztosodás képletét!
CaCO3+H2CO3 Ca(HCO3)2
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4. óra
A talaj
Tantárgyközi kapcsolat
fizika: lejtő, gravitációs tömegmozgások
kémia: oldódás, kémhatás, oldatok
biológia: talaj ökoszisztémája
A talaj a felszín laza, termékeny rétege. A talajban lévő sötét
színű szerves anyag neve: Humusz.
Melyek a talaj részei? Írd a betűket a megállapítások mögé!
alapkőzet: C
humuszképződés és biológiai aktivitás szintje: A
a csapadék ide moss be a humuszt: B

Eszköz- és anyaglista
1. tanulói kísérlet: (talaj mésztartalma) 3 db kémcső, kiskanál, 3 talajminta, híg sósav,
cseppentő
2. tanulói kísérlet: (talajnedvesség) labormérleg, Bunsen-égő, vasháromláb, gyufa, főzőpohár nedves talajminta
3. tanulói kísérlet: (talaj pH értéke) csapvíz, talajminta, főzőpohár, kiskanál, univerzális
indikátor papír
4. tanári kísérlet: (talajerózió, talaj lemosódása) locsoló kanna, víz, homok/talaj, terepasztal/tálca

Munkavédelem
Vigyázz a Bunsen-égővel,

A

az üvegedények használatával és a

KÍSÉRLET LEÍRÁSA , TAPASZTALAT

1. Tanulói kísérlet: (talaj mésztartalma) Határozzuk meg a
talaj mésztartalmát! Három kémcsőbe „A” „B” „C” tegyünk 2-3 kávéskanálnyi talajmintát, majd cseppentsünk
rá híg sósavat. Mit tapasztalunk? Becsüljük meg a pezsgés alapján a minták mésztartalmát (magas, közepes,
alacsony)! A közepes mésztartalmú talajok a legalkalmasabbak a mezőgazdasági termelésre, karikázd be ennek
betűjelét!
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Intenzív pezsgés,
magas mésztartalom.
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B
Tapasztalat, minta
mésztartalma:
Gyengén pezsgett,
közepes mésztartalom.

C
Tapasztalat,
minta mésztartalma: Nem
pezsgett, alacsony mésztartalom.

Hogyan növelhetjük a talajok mésztartalmát?
Pl. mészkőport szórunk rá.
2. Tanulói kísérlet: (talajnedvesség) 2-3 kiskanál nedves
talajmintát helyezzünk főzőpohárba, majd mérjük le
súlyukat. Helyezzük a főzőpoharat vasháromlábra és 23 percig hevítsük Bunsen-égő fölött. Várjunk, amíg lehűl a főzőpohár, majd mérjük meg ismét a mintánk súlyát főzőpohárral együtt. Mit tapasztalunk?
súly hevítés előtt pl. 100 g
Mi távozott a talajból?
A talaj víztartalma, a talajnedvesség.

súly hevítés után pl. 80 g

Miért problémás, ha a talaj kiszárad?
Növények is kiszáradnak, szél elhordja stb.
3. Tanulói kísérlet: (talaj pH értéke) Főzőpoharat töltsünk meg ¼ részig talajmintával
(használhatjuk az előző talajmintánkat és főzőpoharat), majd öntsük fel a poharat félig
csapvízzel. 1 perc kevergetés után várjunk további fél percet az ülepedésre, majd univerzális indikátor papírral mérjük meg talajunk kémhatását. (A legtöbb növény számára az ideális talaj pH 5-8 közé esik.)
Mennyi talajmintánk pH-ja?
Enyhén savas lúgos, vagy semleges
Ez az ideális tartományba esik-e?
Igen.
Mitől lehet egy talaj pH-ja túlzottan lúgos, vagy
savas? Szennyeződéstől, helytelen mezőgazdasági
tevékenységtől, alapkőzettől, növények levelétől
(például fenyők).
4. Tanári kísérlet: (talajerózió, talaj lemosódása) Terepasztalon/tálcán készítsünk lejtős
homokfelszínt, melyet 2 részre osztunk. Az egyik részen egy bottal (ceruzával) a lejtővel párhuzamos barázdákat mélyítünk a felszínbe, a másik részen a lejtőre merőleges
barázdákat készítünk. Utána locsolókannával öntsünk vizet a lejtőre! Mit tapasztalunk?
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Melyik mezőgazdasági munka és időjárási elem talajra gyakorolt hatását modelleztük?
Szántás, csapadék.
Mi a jelenség neve?
Talajpusztulás, lemosódás, talajerózió.
Jelöld a szántás irányát nyilakkal!

Talaj lemosódásának mértéke:
Talaj lemosódásának mértéke:
nagyobb
kisebb
Milyen módon csökkenthető a talajlemosódás (talajpusztulás-talajerózió)?
A lejtőre merőleges szántással.
Hazánkban hol találkozhatunk a jelenséggel?
Dombságok, hegységek.

É RDEKESSÉGEK ,

KIEGÉSZÍTÉSEK

A világ legjobb talajtípusa a mezőségi fekete föld (Csernozjom). Hazánkban pl. Kiskunhalastól délre a Bácskai-löszháton találkozunk ilyen talajokkal. Kiskunhalas térségében inkább a gyengébb minőségű homoktalajok (váztalajok) jellemzőek.
A mai napig Magyarországon a talaj értékét/minőségét egy középkori fizetőeszközben az
aranykoronában adják meg. Mit jelent az aranykorona, nézz utána! A mai napig használatos földminősítési értékszám, egységnyi területű föld, tiszta jövedelmének, vagyis termőképességének, fekvésének, művelhetőségének mutatója.
(http://hu.wikipedia.org/wiki/Aranykorona)
A mezőgazdaság számára a talaj rendkívül fontos erőforrás, de ma már léteznek olyan
egyenlőre drága módszerek (pl. hidrokultúra) amelyek talaj nélkül oldják meg a növények
tápanyaggal való ellátását.
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Házi feladat
Mit gondolsz? Melyik hazánk legjelentősebb természeti erőforrása?
A termőföld.
Milyen összefüggés van a talaj humusztartalma, színe és minősége között? Minél sötétebb a talaj annál
több a humusz benne és annál jobb a
minősége.
Kiskunhalas környékén milyen típusú
talajjal találkozol? Milyen ennek a
talajnak színe és minősége? Homoktalaj, rossz minőség.
Jelöld, színezd Magyarország vaktérképén a talajtípusokat! Segít az Atlasz!

Felhasznált irodalom
-

-

Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C5%B1zh%C3%A1ny%C3%B3
Sulinet: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-atermeszetben-5-osztaly/a-vulkanok-mukodese/vulkanikus-hegysegek
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rnyezetszennyez%C3%A9s
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Talajv%C3%ADz
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/PH
Wikipédia:http://hu.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%B3v%C3%ADz_szabv%C3%A1nyok_el
%C5%91%C3%ADr%C3%A1sai
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Cseppk%C5%91
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Karszt
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Baradla%E2%80%93Domica-barlangrendszer
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Talaj
Dr.Tóth Aurél: 200 földrajzi kísérlet
Fényképek: www.pixabay.com/hu
Fényképek: saját fotók

Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas

