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1. ÓRA
HULLADÉK, ÚJRAHASZNOSÍTÁS, MŰANYAGOK

Tantárgyközi kapcsolódás
Természetismeret, technika és életvitel, matematika
1. Műanyagok úsztatása

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- kristályosító csésze

Anyagok:
- csapvíz
- 6 db számozott, különböző típusú
műanyagdarab

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A műanyagok típusának megkülönböztetésére nemzetközi jeleket alkalmaznak, ezek alapján
megállapítható, hogy milyen összetételűek. A műanyagok típusát ti is beazonosíthatjátok, ha
megvizsgáljátok, hogy vízbe helyezve őket úsznak, lebegnek vagy lesüllyednek. Ezt a módszert a szelektíven gyűjtött műanyag hulladék szétválogatására nagyüzemekben is használják.
A kristályosító csészébe töltsetek vizet, majd tegyétek bele egyesével a műanyagdarabokat.
Próbáljátok meg lenyomni a víz alá az egyes mintákat. Figyeljétek meg, melyik hogyan viselkedik a vízben, írjátok be a kísérletek végén lévő táblázat megfelelő helyére a tapasztalataitokat.
2. Műanyagok égetése

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- csempe
- borszeszégő
- gyufa
- tégelyfogó

Anyagok:
- 6 db számozott, különböző típusú
műanyagdarab

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Helyezzétek a csempére a borszeszégőt. A megszárított műanyagdarabokat a tégelyfogó segítségével tartsátok a lángba. Figyeljétek meg, hogyan égnek (láng színe, a lángból való kivétel
után tovább ég-e, milyen szaga van)! Tapasztalataitokat rögzítsétek a következő táblázatba!
Hogyan lehet felismerni?
Viselkedése
vízen

Égetés

Műanyag
jele,
megnevezése

Felhasználási
területek
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nem úszik

jó éghetőségű

úszik

meggyullad, a láng
elvétele után tovább ég
és közben megolvad,
az illótermék égett
parafinszagú

Hulladékok
Üdítős üvegek, flakonok

polietilén-tereftalát

nem úszik

úszik

lángban sárga, szélén
zöld, abból kivéve
elalszik, égésekor erősen sósav szagú
jó égési tulajdonsága
van

nagy- és kissűrűségű
polietilén

polivinil-klorid

polipropilén
nem úszik

Mosószerek, tisztítószerek, samponflakonok

Csomagolóanyagok,
padlóburkolatok,
babák
Joghurtos dobozok,
mustáros, ketchupos
dobozok, műanyag
edények
Kávéspoharak,
élelmiszeres dobozok, szigetelő anyagok

erősen kormozó, narancsszínű lánggal ég,
és közben megolvad,
polisztirol
égésekor tipikus édeskés szagú
A műanyagok gyártása során előfordul, hogy egészségkárosító anyagokat alkalmaznak. Sajnos készítenek élelmiszerek szállítására, elfogyasztására ás tárolására alkalmas eszközöket
ilyen anyagból. A műanyag poharak, evőeszközök, eldobható ételhordó edények készülhetnek
belőlük.
A kísérlet alapján karikázd be, melyek a kerülendő műanyagok!

Érdekességek, kiegészítések
A szelektív hulladékgyűjtés nagyon fontos, hiszen az így gyűjtött anyagokat újra tudjuk hasznosítani, ezzel alapanyagot, energiát takaríthatunk meg, és nem utolsó sorban nem terheljük
hulladékkal a környezetünket. A Föld lakossága napi csak a műanyag táska felhasználása hatalmas ezért fontos, hogy odafigyeljünk erre a kérdésre is. „…A világ más részein a nejlonzacskók használatát már betiltották. Ezen országok közé tartozik Kalifornia, Ruanda, Mauritánia és Mali. Az Európai Bizottság szerint egy francia ember átlagosan 80 darab nejlonzacskót
használ évente, Dániában 4 darabot, míg Lengyelországban, Portugáliában és Szlovákiában
körülbelül 400 darabot. Franciaországban ez 17 milliárd műanyag zacskót jelent évente, ebből
12 milliárd a zöldségek és gyümölcsök vásárlása során kerül a fogyasztókhoz. Egy zacskó lebomlásához körülbelül 450 év szükséges.” Egy 2003-as adat szerint, Magyarországon átlagosan
naponta, 1,3 millió darab nejlonzacskót viszünk haza a boltokból. Ez kb. 474 darabot jelent
fejenként évente. „Tágabbra állítva az optikát, még riasztóbb számokat láthatunk. A Föld lakossága napi 500 millió műanyag szatyrot használ el. Az egy főre jutó mennyiség Németországban évente 65 darab, Ausztráliában 161, Nagy-Britanniában 200, az USA-ban 330 darab.”
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Gondolkodtató kérdések
Keresd meg a szövegben, melyik országban, mennyi nejlonzacskót használnak évente. Az
országok nevét számozd meg a szövegben, majd jelöld a diagramon az éves felhasználást!

Egy főre jutó éves felhasználás
474
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Házi feladat
Készíts dekorációt hulladékból!
A műanyag palackokból különböző ajándékokat, dekorációt is készíthetsz.
A műanyag palackról vágj egy 15 cm-es darabot a kupak felőli oldalon,
ide rajzolhatod a virágszirmokat. Amit azután ollóval ki tudsz nyírni, műanyag alapú festékkel, matrica vagy üvegfestékkel tudod megfesteni.
Hasonló módon készíthettek pillangókat, a palack „hasát” felvágva kiteríthető, erre rajzold fel alkoholos filccel a pillangókat, melyeket az előzőekben felsorolt módon díszíthetsz.
Az elkészült virágokat, pillangókat fonal segítségével felfüggesztheted,
vagy akár egy faágra erősítve vázába rakhatod.
2. ÓRA
VESZÉLYES HULLADÉK, OLAJSZENNYEZÉS

Tantárgyközi kapcsolódás
Természetismeret, technika és életvitel, magyar nyelv és irodalom
1. Az olajszennyezés hatása a madarak tollazatára

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- 2 db főzőpohár
- 2 db madártoll
- 2 db csipesz, papírtörlő

Anyagok:
- csapvíz
- étolaj főzőpohárban
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A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Az egyik főzőpohárba töltsetek csapvizet, a másikba étolajat találtok. Mind a két pohárba
mártsatok egy-egy madártollat. Csipesszel vegyétek ki, majd a papírtörő segítségével próbáljátok meg megszárítani. Figyeljétek meg, mi történik velük!
Mi történt az olajos vízbe mártott tollal? összetapad
Egészítsd ki a mondatot!
A madarak tollazata az olajszennyezés hatására ragacsos lesz és összetapad, így nem tudnak
repülni és a tollazatuk nem védi őket a hideg ellen.
2. Az olaj viselkedése a víz felszínén

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- mély tálca
- cseppentő
- főzőpohár

Anyagok:
- étolaj főzőpohárban
- csapvíz

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A mély tálcát töltsétek meg vízzel. Cseppentsetek étolajat a víz felszínére. Figyeljétek meg,
hogyan viselkedik az olaj!
Az olajszennyezés szétterül a víz felszínén, vékony filmréteget képez.
Milyen hatással van ez a vízi élőlényekre?
Az élő vizekbe kerülő olaj elzárja az oxigént a vízi élőlényektől, a halak kopoltyújukra tapadt olajrétegtől nem tudnak lélegezni.
3. Olajszennyezések eltávolításának módszerei, pozitív és negatív hatásai

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- mély tálca
- cseppentő
- zsinór, szívószál, olló
- papírtörlő
- kristályosító csésze
- vegyszeres kanál, főzőpohár
- konzervdoboz, gyufa, gyújtópálca

Anyagok:
- étolaj főzőpohárban
- csapvíz
- homok
- mosogatószer
- benzin

Munkavédelem
benzin:
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A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A természet öntisztulási folyamatai képesek megbirkózni kisebb szennyeződésekkel, de az
állat és növényvilág, az idegenforgalom, a megélhetést biztosító halászat miatt azonnali beavatkozásra van szükség. A létrehozott szennyezést különböző módokon próbáljuk megszüntetni, a kísérletek elvégzése után döntsétek el, melyik módszernek milyen hatása van a környezetre. A kíséreltek előtt nézzétek át a feladatlap végén lévő táblázatot!
1. Daraboljátok fel a szívószálat, fűzzétek fel a zsinórra. Az előző kísérletben előállított
szennyezett vizet használjátok. A „nyaklánc” segítségével kerítsétek körbe és húzzátok
„partra” az olajszennyezést. Pipettával próbáljátok az olajat összegyűjteni.
2. Ismét öntsetek a vízre olajat, majd tegyétek rá a papírtörlőt, figyeljétek meg, mi történik!
A papírt kis idő múlva emeljétek ki a vízből.
3. Kristályosító csészébe töltsetek csapvizet, majd hozzatok létre a víz felszínén olajszenynyeződést. Szórjatok az olajfoltra homokot.
4. A főzőpohárba készítsetek újabb szennyezett vizet, majd cseppentsetek bele mosogatószert és alaposan keverjétek össze!
5. Tanári bemutató kísérlet: Fémedénybe tegyünk vizet és cseppentsünk rá benzint. Gyújtópálca segítségével gyújtsuk meg. Figyeljük meg, maradt-e szennyeződés a víz felszínén!
Tapasztalataitokat foglaljátok össze a táblázatban!
Az általatok elvégzett 1-4-es kísérlet és a tanári kísérletek az olajszennyezés eltávolításának
különböző módjait mutatták be. Gondoljátok át a környezetre gyakorolt hatásukat!
Foglaljátok össze a táblázatban szerintetek melyiknek milyen hatása lehet a környezetre.
Ne feledd, a keletkezett anyagok ártalmatlanítását sem!
Kísérlet
száma

Módszer

Pozitív hatás

Negatív hatás

1.

„úszógumi”

2.
3.

megkötés, szorpció
süllyesztéses

megakadályozza az olaj
szétterjedését
a felületről eltávolítja az
olajat
a felületről eltávolítja az
olajat

4.

oldószer

5.

égetés

ha túl sok olaj kerül a
felszínre, akkor túlfolyhat
veszélyes hulladék keletkezik
A fenéken lévő élőlények
megfulladnak, az üledék
megköti az olajat
az oldószerek károsítják a
környezetet
légszennyező

meggyorsítja az olaj lebontását
a felületről eltávolítja az
olajat

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
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„A hazánkba belépő Duna naponta 100-200 tonna olajat hoz magával, ehhez Budapest még
napi ötven tonnát tesz hozzá. Egyetlen gépkocsi olajcseréje, 4 millió liter talajvizet tehet ihatatlanná, ha az olaj a talajra kerül.
Évente hatmillió tonna olaj kerül az óceánokba balesetek, hajómosás, hulladékégető hajók, az
Északi tengeri olajkutak szivárgása vagy háborúk miatt.
Az Öböl-háború idején, 1991 júniusában napi 450 ezer liter, augusztusban napi 90 ezer liter
olaj ömlött a tengerbe.
Az olaj biológiailag nagyon nehezen bontható, pl. hideg tengerekben 50 év is kell egységnyi
olajmennyiség lebontásához. Ennek ellenére a leghatásosabb tisztítás az olajfaló mikroorganizmusok bevetése vagy nagy felületű adszorbensek segítségével a szennyeződés megkötése.”
Olvasd el a fenti szöveget, és válaszolj a kérdésekre!
-

Hány tonna olaj úszik a Dunában, miután elhagyja Budapestet? 150-250 tonna

-

Az idézet 1999-ben íródott, számold ki (ha minden évben azonos mennyiség volt) azóta
hány tonna olaj került különböző okok miatt a világ óceánjaiba? 66 millió tonna

-

1991 júniusában mennyi olaj ömlött a tengerbe? 450 000 liter

-

A kísérletek során ti milyen megkötő anyagot használtatok? papír

Házi feladat

M
X
I
K
Ö
A fenti feladvány megfejtésében szereplő helyen 2010 áprilisában hatalmas olajkatasztrófa
történt, az interneten nézz utána mi történt, hogyan próbálták megoldani a problémát, és mit
„tett” a természet az óta!
MEXIKÓI ÖBÖL
A világ egyik legnagyobb természeti katasztrófáját élte át az Amerikai Egyesült Államok
2010 áprilisában, amikor a British Petrol egyik fúrótornya felrobbant, majd a Mexikói-öbölbe
süllyedt. A Deepwater Horizonra keresztelt fúróegység balesete nem véletlenül foglalkoztatta
hónapokig a világsajtót: bár az olajszivárgást 85 nap után nagy nehezen sikerült elállítani, a
többszázezer-millió liternyi kifolyt olaj súlyos környezetromboló következményekkel járt.
A több millió hordónyi kiömlött olajat az élővilág jócskán megsínylette, mivel az óriási olajmocsarakból származó anyag ráragadt az öbölben élő állatok bőrére, így nem tudtak lélegezni,
és áramvonalas testük úszásképtelenné, avagy repülésképtelenné vált. Ez tömeges hal- és madárpusztuláshoz vezetett. Még a mikroszkopikus lényekben is felfedezhető volt a szennyező-
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dés. Ezek a kis élőlények felfalják az olajat, s bár nekik bajuk nem esik, az őket megevő halak
és rákok számára halálos méreg.
A szennyeződés nyilvánvalóan számos élőlényt érintett a növényektől az állatokig, a pusztítás
azonban rendkívül összetett. Kis fajsúlya miatt az olaj a víz felszínén papírvékonyságú rétegben szétterül, így elzárja a vizet a levegőtől. A víz oxigéntartalmának csökkenése miatt a halak megfulladnak, és a kevés fény miatt a növények is bomlásnak indulnak. Mivel az óceánok
vizének kicserélődési ideje több ezer év, így a szennyeződés nagyon hosszú ideig pusztíthat
még.
A szakértők szerint az olaj egy idő után akár le is süllyedhet, majd az üledékbe ivódhat.
Egyes feltételezések szerint az olajfoltok a partra mosódhatnak, így a korallzátonyok is nagy
veszélynek vannak kitéve. Ezt megakadályozandó, a British Petrol óriási hajhengerekkel itatja
fel az olajat a környező partokon. Az olajtársaság minden felelősséget és minden felmerülő
költséget magára vállalt. Azonban a part menti városok gazdaságának hosszabb időre lesz
szükségük talpra állni, mint a British Petrolnak. A part osztrigahalászatból élő vidékein például a kagylóállomány jelentős része is elpusztult.
3. ÓRA
VÍZSZENNYEZÉS, TALAJ TERMÉSZETES SZŰRŐKÉPESSÉGE

Tantárgyközi kapcsolódás
Természetismeret, technika és életvitel, magyar nyelv és irodalom
1. A Föld vízkészletének szemléltetése

Eszköz és anyaglista
Szüksége eszközök:
- 1 db főzőpohár
- 2 db kémcső, cseppentő

Anyagok:
- festett víz

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A következő kísérlettel megfigyelhetitek a Föld vízkészletének édes és sósvíz közötti
megoszlását. (a cseppentő vékony szárának űrtartalma 0,01 dl/1 cm2)
A lombikban találtok 1 dl / 100 cm2 festett vizet (ez
jelképezi a Föld teljes vízkészletét) 100%. Cseppentő segítségével tegyetek az első kémcsőbe 0,03 dl/ 3
cm2 vizet, ez a vízkészlet édesvíz részét mutatja.
Ebből a kémcsőből tegyetek át 0,01 dl / 1 cm2 vizet a
másik kémcsőbe, ez utóbbi lesz a Földön található
folyékony édesvíz.
Ez hány %-a a teljes vízkészletnek? 3%
Melyek a folyékony édesvízkészlet részei? folók,
tavak, felszín alatti vizek
Az első kémcsőben maradt víz jelképezi a Föld jéganyagát. Ez a mennyiség 0,2 dl= 2 cm2
A lombikban maradt víz a Föld vízkészletének 97%-át szimbolizálja.
Ez milyen víz? sós
Hol található ez a fajta víz? tengerek, óceánok
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2. A kőzetek természetes vízszűrő képessége

Eszköz és anyaglista
Szüksége eszközök:
- 2 db főzőpohár
- 3 db kilyukasztott fenekű főzőpohár
- kanál

Anyagok:
- víz, papír
- ételfesték
- folyami homok, apró szemcsés kavics,
durva szemcsés kavics

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A tálcán találtok különböző szemcsenagyságú kavicsot, és talajt.

Az első műanyag pohár aljába tegyétek bele a papírt, majd a finom folyami homokot. A következő poharat tegyétek az előzőbe és ebbe kerüljön az apró szemcsés kavics. A harmadik
poharat tegyétek az előző kettőbe és ebbe rakjátok a durva szemcsés kavicsot.
A műanyag poharakat állítsátok az egyik főzőpohárba. Majd készítsetek a másik főzőpohárba
a talajból, vízzel, „sárlét”.
Öntsétek a felső műanyag pohárba a sárlét és várjátok meg, milyen víz csöpög át a „szűrőn”.
Majd, mielőtt teljesen átcsöpög a víz, öntsetek a felső pohárba kétkanálnyi tintát, várjátok
meg, míg átszivárog a rétegeken.
Hazánk ivóvízellátásának több mint 95%-a felszín alatti vizeken alapszik. Magyarországon,
sok helyen használnak úgynevezett parti szűrésű kutakat az ivóvíz kinyerésére, olyan folyószakaszokon ahol 10-30 méter a kavicságy vastagsága. A parti szűrésű kutakat a folyóvíz táplálja.
Melyik a tisztább víz? Amit a folyóból közvetlenül veszünk ki, vagy amelyik a parti szűrésű
kutakból származik? parti szűrésű kutakból
Melyik kőzetanyag szűrőképessége volt a jobb? homok
Fogalmazd meg tapasztalataidat a kísérlet alapján, miért fontos a felszíni, és a felszín alatti
vizek védelme? A víz életfeltétel, drága a tisztítása.
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3. Vízszennyezés eloszlása

Eszköz és anyaglista
Szüksége eszközök:
- főzőpohár

Anyagok:
- víz
- ételfesték

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A főzőpohárba öntsetek kevés vizet, majd ételfestéket, hogy megszínezze! Hígítsátok vízzel, ha
kell, öntsetek ki a folyadékból, és töltsetek az
edénybe még vizet, hogy az ételfesték elhalványodjon!
Mi történik a természetes vizekbe pl. folyókba,
tengerekbe került szennyeződésekkel?
A természetben a szennyezés a forrástól távolodva hígul.
Teljesen tiszta-e az a víz, amiben már nem látható a szennyeződés?
A szennyezés még jelen van, és vannak olyan anyagok melyek kis mennyiségben is mérgezőek lehetnek.

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Felszín alóli vízkitermelés típusok összefoglaló
2008-2012.
2500
2000
1500
1000
500
0
Karsztvíz

Rétegvíz

Talajvíz

Partiszűrésű víz

Összes
kitermelés

2008

211

1152

103

735

2202

2009

197

1140

105

738

2180

2010

187

1080

97

671

2035

2011

194

1095

89

675

2053

2012

176

1109

92

689

2066

Figyeld meg a diagramot, és válaszolj a kérdésekre!
1. Milyen típusú felszín alatti vizekből nyerik az ivóvizet Magyarországon? Karsztvíz, rétegvíz, talajvíz, parti szűrésű víz
2. Milyen típusú vízből termeltek ki a legtöbbet az elmúlt években? Rétegvíz
3. Melyik évben termelték ki a legtöbb vizet parti szűrésű kutakkal? 2009-ben
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4. Melyik évben termelték ki összesen a legtöbb vizet? 2008-ban
5. Gondold át, mi lehet az oka, hogy a 2008-2009-es évekhez képest csökkent a vízfogyasztás? A víz árának drágulása, környezettudatos magatartás.

Házi feladat
Kísérletezz!
Nem csak az ivóvíz minőségét befolyásolja a talajba, és a vízkészletbe került szennyező
anyag. A felevett vízzel és a benne oldott tápanyagokkal együtt, a szállítószöveten keresztül a
szennyező anyagok is eljuthatnak a növény minden részébe.
Mosd meg a frissen szedett száras zellerlevelet!
Majd állítsd cukros oldatba!
Néhány óra múlva kóstold meg a zellerlevelet.
Erősen édes ízt érzel, mely jelzi, hogy a felvett cukros oldat a szállítószöveten keresztül, a
növény minden részébe eljutott! Ilyen úton a szennyezőanyag is az élelmiszerbe juthat!
4. ÓRA
LÉGSZENNYEZÉS, SZMOG

Tantárgyközi kapcsolódás
Természetismeret, technika és életvitel, magyar nyelv és irodalom
1. A ködképződés

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- sötét színű tányér

Anyagok:
- apróra tört jég
- só

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A sötét színű tányérba tegyétek bele a jeget, szórjatok rá bőségesen sót, várjatok egy kis időt,
majd fújjatok rá a jégre. A természetben hasonlóan képződik a ködfelhő!
Írjátok le mit tapasztaltatok!
A só miatt a jég egy része megolvadt. Amikor a jégre fújtunk, láthatóvá vált a ködfelhő.
Gondold át a köd leírását, amit az emlékeztetőben olvastál, a kísérletben mivel helyettesítetted
a ködképződéshez szükséges feltételeket.
lehűlt talaj

olvadó jég

meleg, nedves levegő

lehelet
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2. Az égés folyamatának légszennyező hatása

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- gyertya, gyufa
- óraüveg vagy Petri-csésze

Anyagok:
- apróra tört jég
- só

Munkavédelem
A kísérletek során különös munkavédelmi előírások nincsenek. A gyertya meggyújtására és használatára kell vigyázni.

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
-

Gyújtsátok meg a gyertyát, figyeljétek meg, láttok-e szennyező anyagot a láng körül!

-

Tartsátok az üveget a láng fölé, úgy, hogy érintse, várjatok néhány percet, nézzétek meg
az üveglapot.
Fújjátok el a gyertyát, figyeljétek meg, mi történik!

-

Húzzátok alá az alábbiak közül, mit tapasztaltatok az égő gyertya mellett!
Füst, korom, pernye, égéstermék szaga, egyéb:…………………………………………....
Mi történt az üveglappal? kormos lett
Mit gondoltok, miért?
Szabad szemmel nem látható gázok és apró viasz szemcsék kerültek a levegőbe.
Gondoljátok át a látottakat és egészítsétek ki a mondatokat!
Amikor elfújtuk a gyertya lángját füst keletkezett. Az kialudt láng miatt, a viasz hőmérséklete csökken fog. Az égés így alacsonyabb hőmérsékleten nem tökéletes, mint magasabb hőmérsékleten. A részben elégett viasz alakul füstté. A tökéletlen égés során keletkező anyagok egészségre károsak lehetnek.
3. A szmog keletkezése (tanári bemutató kísérlet)

Eszköz és anyaglista
Szükséges eszközök:
- Erlenmeyer lombik dugóval
- üvegcső, palack
- gyertya, gyufa
- borszeszégő
- zseblámpa

Anyagok:
- víz
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A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
a. Erlenmeyer lombikba tegyünk átfúrt gumidugót üveg csővel, forraljunk benne kevés vizet, a keletkező vízpárát vezessük egy átlátszó műanyag palackba. Világítsuk át zseblámpával a palackot. Mit látunk?
b. Gyújtsunk meg egy gyufát, füstjét vezessük a palackba majd a palackot zárjuk le. A palackot nyomjuk össze, majd világítsuk meg. Az összenyomott palackot hirtelen engedjük
el (szüntessük meg a szorító nyomást). Mit tapasztalunk?
Mit állítottunk elő az első (a.) esetben? ködöt
Mi keletkezett a kísérlet második (b.) részében? szmogot
Mi a szmog? Hol keletkezik elsősorban? Füstös, szennyezett párás-ködös levegő keveréke=füstköd, nagyvárosokban gyakori, ahol jelentős a szennyeződés mértéke pl. nagy a gépkocsiforgalom.

Érdekességek, kiegészítések
A 2011-es adatok szerint, Magyarországon a fővároson kívül több település levegője adhat
okot aggodalomra, hiszen Miskolc, Szeged, Debrecen, Pécs, Dorog, Tatabánya, Vác, Nyíregyháza, Győr, Gyöngyös, Esztergom, Eger városa szintén azzal „dicsekedhet”, hogy levegőjük szennyezettsége bizonyos napokon messze meghaladja a megengedett határértéket.
A nyolcvanas évek közepéig jellemzően az ipari termelés volt a fő kiváltó oka a légkörbe kerülő szennyező anyagoknak, ez mára megváltozott, hiszen a tudatos környezetvédelmi intézkedések, felújítások ugyanúgy szerepet játszottak a folyamatban, mint a gazdasági-politikai
átalakulás, aminek következtében sok ipari létesítményt bezártak.
Az utóbbi néhány évben a dráguló gázárak miatt a háztartások a kevésbé légszennyező fűtőanyagról visszatértek a hagyományos fűtési módszerekhez (fa, szén), így a lakossági szennyező anyag kibocsájtás megnövekedett.
A lakossági közlekedési szokások megváltozása (növekszik a gépkocsi használat) szintén
hozzájárult a levegőben lévő káros anyagok növekedéséhez. A szilárd anyag kibocsájtás egy
negyedéért, egyéb szennyező anyagok esetén a feléért a közlekedés tehető felelőssé.
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Gondolkodtató kérdések

Figyeld meg a 2014. december 15-én készült szmogtérképet Magyarországról! Az
érdekességekben olvasottak segítségével válaszolj a kérdésekre!
1. Nézd meg a térképen lévő skálán, mely színek mutatják a magasabb szennyezettségi
szintet, szerinted miért ezek a legszennyezettebb területek a térképen? Azért, mert
jellemzően ezek a szövegben szereplő kiemelt városok.
2. Mi az oka, hogy nem az ipari termelés a légszennyezés fő kiváltó oka Magyarországon?
A tudatos környezetvédelmi intézkedések, felújítások, ipari létesítmények bezárása.
3. Írd le a dráguló gázárak hogyan befolyásolták a légszennyező anyagok kibocsájtását!
A háztartások áttértek a légszennyező fűtőanyagok használatára, így növekedett e miatt a
légszennyezés.
4. A megnövekedett gépjárműforgalom hányad részben járul hozzá a szilárd anyag kibocsájtáshoz? A szilárd anyagok kibocsájtásának egy negyedéért felelős a megnövekedett gépjármű forgalom.

Házi feladat
Készíts házi „légszennyezés mérőt”!
Szükséges anyagok, eszközök: üres, tiszta konzervdoboz, ragasztós szalag, szeg, kb.
100x15x15-ös fa léc, kalapács
Elkészítés: Üss egy lyukat szeggel a konzerves doboz aljára! Majd vond be a ragasztóval kívül, belül úgy, hogy a ragasztós fele kívülre kerüljön. A képen látható kis „tekercsek” segítenek.
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Ha tudod, rakd minél magasabbra (pl. háztető), de ha a földbe vert rúdra
rögzíted a szög segítségével, az is megfelelő. Ezután két- három naponta ellenőrizheted a légszennyezés mennyiségét a vizsgált területen.
Ha van lehetőséged, jelöld a dobozon az északi irányt, így azt is megfigyelheted, melyik égtájról érkezik a legtöbb szennyező anyag.

Saját kép

Házi feladat
A házi légszennyezés mérő elkészítésével a diákok megfigyelhetik lakóhelyük, környékük,
iskolájuk mennyire szennyezett területen fekszik, az északi irányt bejelölve akár azt is meghatározhatják, melyik irányból érkezik a legtöbb szennyező anyag. Mivel városunkban kevés
ipari üzem található, elsősorban a forgalmasabb utak és a lakossági fűtés jelent szennyezés
forrást.

Felhasznált irodalom
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/muanyaghulladek/
http://mek.oszk.hu/11500/11554/11554.pdf
Youthn x Change Képzési csomag a felelős fogyasztásról, (Magyar változat Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület, Tudatos Vásárlók Egyesülete Budapest, 2003.)
http://www.kia.hu/konyvtar/szemle/71_f.htm
http://www.regi.ovegesegylet.hu/Cd/5.osztaly/index.html
http://www.kia.hu/konyvtar/szemle/486_f.htm2014. 11. 05.
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_uw003.html 2014. 12.05
http://www.szitakoto.com/segedanyag.php?id=2505
http://www.ovegesegylet.hu/Cd/5.osztaly/index.html
http://www.life.hu/drlife/20110412-legszennyezettseg-magyarorszag-legmergezobb-varosai.html
Dobóné Tari Éva- Tarján András: Környezetvédelmi praktikum tanároknak (Mezőgazda Kiadó Budapest,
1999. )
Jámbor Gyuláné, Kissné Gera Ágnes, Vízvári Albertné: Természetismeret 5. Élő és élettelen környezetünk
(Mozaik Kiadó, Szeged, 2013)
Jámbor Gyuláné, Kissné Gera Ágnes, Fehér Andrea, Vízvári Albertné: Természetismeret 6. Tájak, életközösségek, Az ember egészsége (Mozaik Kiadó, Szeged, 2014)
Dr. Mester Miklósné: A mi világunk Környezetismereti tankönyv 3. (Apáczai Kiadó Celldömölk, 2011.)
Dr. Mester Miklósné: A mi világunk Környezetismereti tankönyv 4. (Apáczai Kiadó Celldömölk, 2013.)
Békefi Gábor, Erlich József, Karsai Zsuzsanna, Nedobáné Fendrik Éva: Technika, életvitel és gyakorlat 5.
(Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Budapest, 2013.)
Békefi Gábor, Erlich József, Karsai Zsuzsanna, Nedobáné Fendrik Éva: Technika, életvitel és gyakorlat 6.
(Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Budapest, 2014.)
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