
                   KOROSZTÁLY

12–16 

                     IDŐTARTAM

Előkészítés:
60 perc

Tevékenység:
225 perc / 5 tanóra

                  TANTÁRGYAK

• Természettudomány – 
biológia, fizika

• Tervezés, mérnöki tu-
domány és technológia

• Matematika

                KULCSSZAVAK

Párologtatás; albedó; 
vízmegtartás; növények 

hőelvonó képessége;  
kísérletek tervezése; 

alkalmazkodás a  
klímaváltozáshoz

A

ÖSSZEFOGLALÁS
A modulban a diákok kísérleteket végeznek annak megfigyelésére, hogy a termé-
szet hogyan véd a túlmelegedéstől és hogyan lehet megőrizni a vizet.

Minden kísérletnek az a lényege, hogy a diákok megértsék, hogyan reagál a ter-
mészet a különböző jelenségekre, és hogyan vehetjük ennek hasznát a klímavál-
tozás mérséklésében. Azt is megtanulják, hogy ezek az események kapcsolódnak 
egymáshoz és rendszerként kell rájuk tekinteni. Mindegyik feladat elvégezhető 
önállóan, de lehet őket kombinálni is. 

Az eredeti angol változat 10 foglalkozásból áll és sokkal részletesebb, a magyar 
változatban a kísérletekre koncentráltunk. 

BIOMIMIKRI ALAPELVEK
1 – A természet túlnyomó részt napfénnyel működik
2 – A természet csak annyi energiát használ, amennyi szükséges
3 – A természet összehangolja a formát a működéssel
4 – A természetben minden újrahasznosul
5 – A természet együttműködésre épít
6 – A természet létalapja a sokféleség
7 – A természet helyi adottságokra épít

TANULÁSI CÉLOK
A modul végére a diákok legyenek képesek
• megfigyeléseket végezni és következtetéseket levonni,
• kutatás alapú tudományos megközelítést alkalmazni a problémák megoldására,
• analogikusan gondolkodni (Analogikus gondolkodás: ld. Szószedet).

TANULÁSI EREDMÉNYEK
• A diákok analogikusan és kritikusan gondolkodnak, beszélgetnek és vitatkoznak 

egymással.
• A diákok tudományos oldalról közelítik meg a klímaváltozáshoz való alkal-

mazkodást. 

ALKALMAZKODÁS A KLÍMA- 
VÁLTOZÁSHOZ
Hogyan veri vissza vagy nyeli el a hőt a természet?  
Hogyan raktározza a vizet és hogyan valósítja meg  
a víz körforgását?
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ALKALMAZKODÁS A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ
Hogyan veri vissza vagy nyeli el a hőt a természet? 
Hogyan raktározza a vizet és hogyan valósítja meg a víz körforgását?

BIOLEARN KOMPETENCIÁK
• A diákok képesek felismerni azokat a szükségleteket és lehetőségeket, amelyek 

termékek, folyamatok vagy rendszerek fejlesztését igénylik.
• A diákok képesek az újítások kapcsán mintaként szemlélni a természetet, a 

felfedezett ötleteket kreatívan meglátni és alkalmazni. 
• A diákok jobban megismerik azokat a szakmákat és kutatási témákat, amelyek 

a természet által ihletett fenntarthatósággal, valamint a technológiai újítások-
kal kapcsolatosak és befolyásolhatják felsőoktatási választásukat és szakmai 
karrierjüket.

A FOGLALKOZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA

Szám Tevékenység Rövid leírás Módszer Időtartam Helyszín

1
Albedó, a fényvisszaverő 
képesség

A diákok megmérik különböző 
tárgyak és kültéri felületek hőmér-
sékletét

• kísérlet
• tanári előadás
• megbeszélés

45 bel- vagy
kültéri

2
A növények párologtatása Kísérlet a növények párologtatásával 

kapcsolatban
• kísérlet
• tanári előadás
• megbeszélés
• kutatás

45 beltéri

3
A növények hőelvonó képessége Kísérlet a növények hőelvonó 

képességével kapcsolatban
• kísérlet
• tanári előadás
• megbeszélés
• kutatás

45 bel- vagy
kültéri

4
Vízvisszatartás a talajban A diákok kísérleteket végeznek a 

különböző típusú talajok vízvissza-
tartó képességét vizsgálva

• kísérlet
• tanári előadás
• megbeszélés
• kutatás

45 beltéri

5
Vízvisszatartás a tájban A diákok kidolgoznak egy módszert, 

hogy vissza tudják tartani a vizet egy 
területen

• kísérlet
• tanári előadás
• megbeszélés
• kutatás

45 bel- vagy
kültéri
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ALKALMAZKODÁS A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ
Hogyan veri vissza vagy nyeli el a hőt a természet? 
Hogyan raktározza a vizet és hogyan valósítja meg a víz körforgását?

HÁTTÉR

A modul célja, hogy bemutassa a természet azon jelenségeit és törvényeit, ame-
lyeket megértve könnyebben tudunk alkalmazkodni az éghajlatváltozáshoz. 
A bemutatott jelenségek és törvények egymással is összefüggenek. A tájaknak 
olyanoknak kell lenniük, hogy képesek legyenek megtartani a vizet, ahelyett, 
hogy elvesztenék. De hiába megfelelő a felszíni forma, ha a talajnak nincs víz-
megtartó képessége. Ezért fontos megérteni, mi elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
talaj a lehető legtöbb vizet legyen képes visszatartani. Egy vízzel telített területen 
a talaj növényekkel borított, ami megakadályozza a túlzott elpárolgást és így 
a víz elvesztését, ami akkor történik meg, ha a talaj nincs beborítva semmivel 
és túlmelegszik. A növények párologtatása hőt von el a környezetből, így még 
vonzóbbá válik a táj az állatok és az ember számára, különösen az év meleg 
napjain. A talaj és a táj vízmegtartása és a növények megtelepülésének mértéke 
tehát összefügg. Az albedó (fényvisszaverő képesség) előnyeinek felfedezése 
segít megérteni a színek szerepét a tárgyak hőelnyelő képességében, ez segít a 
hőmérséklet csökkentésében a városban és a tájban is. 

A városok alkalmazkodása a felmelegedéshez nagyon aktuális téma. Sok min-
den történt már, de ez csak a jéghegy csúcsa. Sok projekt keretében készítettek 
klíma akcióterveket és megvalósíthatósági tanulmányokat, de jelentősen ke-
vesebb valósult meg ezekből, mint amennyi terv elkészült. A városokban a fő 
probléma a városi hőszigetek, szárazság és az áradások vagy nagy viharok 
esetén lezúduló hirtelen nagy mennyiségű víz kezelése. Nagyon jó online forrá-
sokat lehet találni a témában, a diákok kereshetnek információkat a feladatok 
között vagy után.

Az idő függvényében választható csak az egyik, vagy mind az öt feladat. 

Albedó – fényvisszaverő képesség
Egy nyári napon egy fekete vagy egy fehér dzsekiben van-e melegebb? A szí-
neknek különböző a fényvisszaverő képessége, azaz más arányban nyelik el a 
nap hőjét más az albedójuk. Az albedó a felszín fényvisszaverő képességének 
mértéke. Egy forró nyári napon, a sötét színű aszfalt felforrósodik, míg egy fehér 
fal hűvösebb. Egy sötét ház jobban felmelegszik, egy fekete autó sokkal mele-
gebb, mint egy fehér.
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ALKALMAZKODÁS A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ
Hogyan veri vissza vagy nyeli el a hőt a természet? 
Hogyan raktározza a vizet és hogyan valósítja meg a víz körforgását?

A növények hőelvonó képessége 
Miért is szükséges öntözni a növényeket? Két folyamathoz van szükségük vízre: 
a) a fotoszintézishez, melyben a víz molekulái széthasadnak H és O atomokra, 
és beépülnek a keletkező cukorba, illetve a felszabaduló O2 is innen származik 
(ld. 1. alapelv modul) és b) párologtatáshoz, amely során a növény elpáro-
logtatja a vizet a levelekből és így vákuumot hoz létre a szállítóedényekben (fa 
részben). A vákuumnak köszönhetően a növény fel tudja szívni a vizet a oldott 
ásványi anyagokkal együtt a talajból. A párologtatás a növény teljes anyagcse-
réjét irányítja, úgy működik, mint egy „nap pumpa”. Egyetlen fa több száz liter 
vizet képes elpárologtatni egy forró napon. Felmerülhet a kérdés, hogyan 
tudják a fák segíteni egy terület vízvisszatartását? Fontos szerepük van a mély 
rétegekből származó víz felszívásában, mely más szervezetek számára elérhe-
tetlen. Emellett mechanikailag is megfogják a vizet, különösen a gyökerek egy 
domboldalban. Jelentős mennyiségű víz marad meg a leveleken is, mielőtt 
felkel a nap, vagy egy ködös napon. 

Ha tükörrel visszaverjük a napfényt a növényzet fölött és egy falra vetítjük, 
akkor „láthatjuk” a növények párologtatását, a vízgőz árnyékaként.

A növények párologtatása
Egy forró nyári napon egy hideg fürdő vagy az izzadás a legjobb módja annak, 
hogy lehűtsük magunkat. A víz már 0 °C feletti hőmérsékleten elkezd párologni. 
Ez a folyamat energiát fogyaszt – hőt von el, ami helyi hűtést okoz. A növények 
elpárologtatják a vizet a levelekből, ezáltal hűtik környezetüket. Minél napo-
sabb az idő, minél melegebb nap van, annál több vizet párologtat el a növény 
(amennyiben elegendő víz áll rendelkezésre a talajban), és annál több hőener-
giát fogyaszt el. Gondoljunk így a növények jelentőségére a városban (az albedó 
és a párologtatás ismeretében)! Milyen hűsítő hatása van a gyepnek, cserjék-
nek, magányos fáknak vagy erdőknek? Egy vízfelszín (pl. tó, patak, folyó, tenger) 
olyan hatékonyan hűt-e, mint egy fa/erdő koronája? Egy tó esetében a víz csak 
a felszínről párolog el, egy fánál hatalmas felületen az összes levél párologtat, 
a szél átfúj a koronán, növeli a párologtatás mértékét.

Vízvisszatartás a talajban 
Valószínű a diákoknak is ismerős a „humusz” kifejezés. Ez részben vagy telje-
sen lebomló szerves anyag vagy elhalt növényi részek. A humusz fekete színt 
ad a talajnak, míg a világos talaj alacsony szervesanyag-tartalmat jelez – a talaj 
ilyenkor elsősorban ásványi anyagból áll. A szervesanyag, vagy humusz, szá-
mos jótékony hatással van a talajra és a talajban lakó élőlényekre, és maga is 
energiaforrásként szolgál a parányoknak. A jelenlegi mezőgazdasági rendsze-
rekben nem gyakori, hogy a talajt szervesanyagokkal, például szerves trágyával 
gazdagítják, de a mezőgazdasági termelők nagyon nagy dózisban használják fel 
az ásványi tápanyagokat (műtrágyákat), hogy lehetővé tegyék a növények növe-
kedését. Ennek következtében szinte nincs humusz, amely megtartaná a vizet. 
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ALKALMAZKODÁS A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ
Hogyan veri vissza vagy nyeli el a hőt a természet? 
Hogyan raktározza a vizet és hogyan valósítja meg a víz körforgását?

Egy ilyen talajban szinte nincs élet, a talajban élő szervezetek kevés tápanyagot 
találnak, a talaj hajlamos a kiszáradásra. Pedig a növények számára nagyon 
fontos, hogy legyenek szimbiotikus szervezetek a talajban, leginkább gombák, 
így jobban nőnek, és ellenállóbbak az aszállyal, kártevőkkel és betegségekkel 
szemben. 

Vízvisszatartás a tájban
Képzeljük el, hogy heves esőzések után nagy mennyiségű víz folyik le a hegy-
oldalon. Miért nem szívja fel a talaj felszíne a vizet azonnal és marad száraz a 
talaj? A táj beszivárgási kapacitására nagy hatással van a víz mennyisége. A vizet 
meg lehet tartani, és fel tudják használni a növények vagy az emberek. A talaj-
felszín alacsony vízelnyelő képessége kiszáradást okozhat ott is, ahol viszonylag 
nagy mennyiségű csapadék esik. Másrészt a tájak, amelyek meg tudják tartani 
a vizet, gazdag növény-borítottságúak és gazdag termést adnak öntözés nélkül 
is. A természetes folyamatok gyakran olyan felszíni formákat hoznak létre, ahol 
a víz megáll és ezek a helyek hamarosan zöld szigetekké válnak. Ezeknek a ter-
mészetes folyamatoknak a megértése a mezőgazdaságban is nagyon fontos. 
Ha hatalmas mezőink vannak korlátok nélkül, akkor a víz megállás nélkül folyik 
rajtuk keresztül, néha nagy mennyiségű talajt sodorva magával. A talaj értékes 
erőforrás, a természetnek több ezer évig tart, amíg néhány centiméternyi talaj 
kialakul. Manapság néhány évente több centimétert veszítünk. A szabályozott 
vízfolyások kétféle problémát okoznak. Először is, nincs hely a víz kiöntésének 
heves esőzésekkor, a víz csak ömlik, és károsítja a tájat, veszélyezteti a lakó-
környezetet. Másodszor, a víz gyorsabban áramlik el, nem ott hasznosul, ahol 
esik, és nem érhető el az aszályos időszakokban. Ez különösen igaz a városi 
területeken, ahol az emberek a lehető leggyorsabban próbálnak megszabadulni 
a víztől (folyó, eső). A városi területek és zöldterületeik ezért általában vízhiány-
ban szenvednek.
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ALKALMAZKODÁS A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ
Hogyan veri vissza vagy nyeli el a hőt a természet? 
Hogyan raktározza a vizet és hogyan valósítja meg a víz körforgását?

Mielőtt a foglalkozásokat elkezdenénk, érdemes előkészíteni a kísérletek el-
végzéséhez szükséges anyagokat, és az előadásokat (ld. felsorolva a foglal-
kozásoknál). Minden témához ppt-k állnak rendelkezésre, melyek segítenek 
a gondolatmenetek végigvezetésében. A bemutatók szabadon szerkeszthetők.

TARTHATÓSÁG ELVE – MARSHMALLOW TESZT

1| ALBEDÓ, A FÉNYVISSZAVERŐ KÉPESSÉG
» FELFEDEZÉS

A foglalkozás célja, hogy a diákok megvizsgálják, milyen mértékben nyelik el a 
különböző színű dolgok a hőt. Ennek érdekében megmérik két különböző színű 
bögre hőváltozását, illetve kültéri felszínek hőmérsékletét. 

Helyezzenek egy fehér és egy fekete bögrét egy lekap-
csolt lámpa elé. Mérjék meg a bögrék hőmérsékletét! 
Ezután kapcsolják be a lámpát és 15 percen keresztül 
percenként ismételjék meg a méréseket, az eredményt 
pedig ábrázolják grafikonon (D1.1. és D1.2. vagy albe-
do_tablazat.xls). 

Egy nyári, meleg napon menjenek ki a hőmérőkkel és mérjék meg a különböző 
élettelen dolgok hőmérsékletét – homlokzatot, járdát, autót, követ, homokot. 
Jegyezzék fel a mért hőmérsékletet, valamint a tárgy színét!

Minden csoport mutassa be a bögrés kísérlet eredményeit (a grafikont D1.2. 
oldalon vagy az albedo_tablazat.xls-ban), valamint osszák meg eredményeiket 
a különböző kint vizsgált felszínek hőmérsékletéről!

Vetítsük le és beszéljük meg közösen az albedo.ppt-t! 

Ötletek a beszélgetéshez: 
• Gondolkodjatok együtt, hogyan lehetne hasznát venni az albedó hatásnak 

egy forró nyári napon a városban! 
• Hol érzitek úgy, hogy forróság van, hol kevésbé? Gondoljatok a mediterrán 

házakra (például Görögország)! 
• Miért válnak a városok, tájak egyes részei egyre melegebbé? 
• Hogyan lehetne lehűteni a városokat – a tetőket és homlokzatokat fehérre 

festeni, fényvisszaverő anyagokat használni az útburkolatokon, aszfalton, 
betonon?

• Miért probléma a városi hősziget hatás, ha van légkondicionáló és úszó-
medence?

ESZKÖZÖK ÉS  
ANYAGOK

• albedo ppt

• ha kivetítve kerül megtartásra 
az óra, az albedo_tablazat.xls

Csoportonként egy:

• asztali lámpa erős égővel 
(100 W) vagy egy napos ablak

• egy fehér és egy fekete 
bögre vagy csésze

• infravörös hőmérő

• papír és toll, hogy fel tudják 
írni a mért hőmérsékleteket 

• D1.1. és a D1.2. diákoldalak 
vagy albedo_tablazat.xls

HELYSZÍN
 bel- vagy kültéri

https://biolearn.eu/wp-content/uploads/2021/03/albedo-tablazat.xlsx
https://biolearn.eu/wp-content/uploads/2021/03/albedo-tablazat.xlsx
https://biolearn.eu/wp-content/uploads/2021/03/albedo-tablazat.xlsx
https://biolearn.eu/wp-content/uploads/2021/03/Albedo_HU.ppt
https://biolearn.eu/wp-content/uploads/2021/03/Albedo_HU.ppt
https://biolearn.eu/wp-content/uploads/2021/03/albedo-tablazat.xlsx
https://biolearn.eu/wp-content/uploads/2021/03/albedo-tablazat.xlsx


FOGLALKOZÁSOK

oldal

7

ALKALMAZKODÁS A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ
Hogyan veri vissza vagy nyeli el a hőt a természet? 
Hogyan raktározza a vizet és hogyan valósítja meg a víz körforgását?

Ötletek online oktatáshoz:
The Effects of Albedo on Snow/Ice Melting – YouTube
(A videó angol nyelvű, de elérhető magyar felirat.)

A videón látott kísérlet kipróbálásához a diákoknak egy fehér és egy feke-
te pólóra, egy egyszínű alátétre (gyékény, lábtörlő, szőnyeg stb.) és kb. 20 db 
egyenlő nagyságú jégkockára lesz szükségük. Egy nyári napon tegyék ki a két 
pólót egy napos helyre és helyezzék rájuk a jégkockákat. Azután mérjék meg, 
mennyi idő alatt olvad el a jég az egyes pólókon!

Szintén egy meleg nyári napon menjenek ki és tapintással vessék össze külön-
böző anyagú és színű tárgyak hőmérsékletét!

2| A NÖVÉNYEK PÁROLOGTATÁSA 
» FELFEDEZÉS

A kísérlet a növények párologtatását mutatja be egy élő faág segítségével zárt 
műanyag edényekben. 

Az kísérletet az osztályteremben végezzük. Osszuk a diákokat 3-4 ős csoportokra, 
minden csoport végezze el a kísérletet! 

Abban az esetben, ha műanyag palackokat használunk, vágják ezeket két da-
rabra alulról 15 cm magasságban úgy, hogy egy pohár és „sapka" legyen belőle. 
Töltsék meg a poharat vízzel. Ezután vágjanak egy kör alakú kartondarabot, 
amely illeszkedjen a műanyag pohár tetejéhez. Készítsenek egy kis lyukat a 
karton közepén, hogy az ág szára beleérjen a vízbe. Ha ez megvan és az ág 
szára elmerült, fedjék le az ágat a „sapkával”, és zárják le a szalaggal, így a víz 
nem tud elpárologni a rendszerből. Közepén a kartongyűrű tartja az ágat, és 
biztosítja, hogy a víz felszínéről ne jusson pára a „sapkába” a kísérlet során. 
A diákok rajzoljanak egy vonalat az alsó tartályon az aktuális vízszint jelzésére.

Amennyiben két műanyag poharat vagy 2 befőttes-
üveget használunk, hasonlóan járjanak el, de ragasz-
szák a végén a két poharat vagy üveget egymáshoz. 

Helyezzék az ágat egy lámpa alá vagy egy napos hely-
re! Hagyják „dolgozni” a növényt néhány órán át, 
vagy a következő napig. A „sapka” tetején vízcseppek 
jelennek meg. A diákok mérjék meg és jegyezzék fel 
a vízszint különbségét az alsó edényben! 

ESZKÖZÖK ÉS  
ANYAGOK

• A növények párologtatása 
ppt

• internet hozzáférés

Csoportonként: 

• 2 db 0,5 l-es műanyag 
pohár vagy 1,5/2 l-es 

műanyag palack – nem 
színezett, át lehessen látni 
rajta vagy két darab 0,7 l-es 

befőttesüveg

• kartondarab

• olló

• ragasztószalag

• élő faág

ELŐKÉSZÜLETEK

 

Készítsük elő a kísérletet!

HELYSZÍN
 beltéri

https://www.youtube.com/watch?v=u7tdI5NdX44
https://biolearn.eu/wp-content/uploads/2021/03/A-novenyek-parologtatasa.ppt
https://biolearn.eu/wp-content/uploads/2021/03/A-novenyek-parologtatasa.ppt
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ALKALMAZKODÁS A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ
Hogyan veri vissza vagy nyeli el a hőt a természet? 
Hogyan raktározza a vizet és hogyan valósítja meg a víz körforgását?

A kísérlet végén a csoportok mutassák be az eredményeiket. Különösen érdekes 
lehet, ha a csoportok különböző növények ágait használják. 

Lehetséges kérdések az eredmények megbeszéléséhez: 
• Van-e különbség az eredményekben? 
• Mi lehet az oka, ha minden csoport ugyanazt a fajt használta? 
• Ha a diákok különböző növényfajokat használnak, vannak-e különbségek 

az eredményekben? 
• Mi az oka a különbségnek a fajok különbségén kívül?

Vetítsük le és beszéljük meg közösen A növények párologtatása.ppt-t.

Ötletek a beszélgetéshez (ld. ppt-ben is): 
• Hogyan használják az emberek a növényeket a mindennapi életben?
• Képzeld el, hogy építész vagy, és olyan házat tervezel, ahol kellemes beltéri 

klímát szeretnél létrehozni – hasznosak lehetnek a növények? Ld. Épületek 
modul is!

• Ha igen, hogyan (zöld tetők és homlokzatok, beltéri zöld falak, növények, 
mohák)?

• Beltérben – a növények fokozzák a levegő páratartalmát.
• Hogyan változtatnád meg a tájat, hogy több vizet tudjon megtartani? 
• Változatos táj természetes víztestekkel, fákkal, sövényekkel, növényzettel 

borított talajjal?
• Mi történne, ha az összes fa eltűnne a Földről?

Ötletek online oktatáshoz:
Ezt a kísérletet maguk a diákok is el tudják végezni változatlan formában otthon.

https://biolearn.eu/wp-content/uploads/2021/03/A-novenyek-parologtatasa.ppt
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ALKALMAZKODÁS A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ
Hogyan veri vissza vagy nyeli el a hőt a természet? 
Hogyan raktározza a vizet és hogyan valósítja meg a víz körforgását?

3| A NÖVÉNYEK HŐELVONÓ KÉPESSÉGE
» FELFEDEZÉS

Ebben a kísérletben a növények hőelvonó képességét vizsgáljuk. Ez a szabadban 
ajánlott, de az osztályteremben is elvégezhető.

Ha a szabadban valósítjuk meg, a diákok az összes felsorolt eszközt és anyagot 
vigyék magukkal; és figyeljünk arra, hogy minél változatosabb felületek legyenek 
a környékén, mint például aszfalt, beton, fém, üveg, talaj, homok, kövek, fű, 
cserjék, fák vagy víz.

A növények hőelvonó képességét úgy vizsgálhatják 
meg a diákok, hogy megmérik a bőrük és különböző 
kültéri felszín hőmérséklet-különbségét: ember által 
készített felületeket, természetes felületeket és növé-
nyeket. 

Először mérjék meg és jegyezzék fel egy kiválasztott diák bőrének hőmér-
sékletét kézi hőmérővel. Nedvesítse meg a bőrét, és a többiek folyamatosan 
mérjék a hőmérsékletét. A bőr hőmérséklete csökken, majd fokozatosan újra 
emelkedni kezd. 

Mérjék meg egy szobanövény hőmérsékletét – beltéri tevékenység esetén. 

Kültéren az iskola előtti gyepet, cserjéket, fakoronát és parkkertet. Ezután mérjék 
meg a szomszédos út, épületek, autók stb. hőmérsékletét is. Vonják ki a fa fe-
lületi hőmérsékletét a csupasz talaj hőmérsékletéből: így olyan értéket kapnak, 
amely számszerűsíti a növényzet hűtési kapacitását (megjegyzés: az út vagy a 
sötét felületek melegebbek lesznek; emiatt a csupasz talaj jobb referenciaként).

A növényzet hűtési kapacitása: mekkora növényzet? Képes lehűteni a környe-
zetet a csupasz talajhoz képest? Vegyük figyelembe, hogy a különböző típusú 
növényzet különböző hűtési kapacitással rendelkezik!

A csoportok mutassák be diagramon a mért hőmérsékleteket, valamint a 
megmért növényzet hűtési kapacitását! 

Lehetséges kérdések az eredmények megbeszéléséhez: 
• Mit állapítottak meg a különböző felületek mérésekor? 
• Melyek voltak melegebbek és melyek hidegebbek? 
• Mi lehet ennek az oka? 

ESZKÖZÖK ÉS  
ANYAGOK

• A növények hőelvonó  
képessége ppt

• internet hozzáférés

Csoportonként: 

• 0,4 l víz

• kézi hőmérő

• papír és ceruza

• szobanövények – ha zárt 
teremben végezzük a 

kísérletet

ELŐKÉSZÜLETEK

 

Készítsük elő a kísérletet!

HELYSZÍN
 bel- vagy kültéri

FORRÁS

https://unalab.eu/system/
files/2020-02/unalab-tech-
nical-handbook-nature-ba-

sed-solutions2020-02-17.
pdf (angol nyelvű)

https://www.lifetreecheck.eu/
en/Databaze (angol nyelvű)

https://biolearn.eu/wp-content/uploads/2021/03/A-novenyek-hoelvono-kepessege.ppt
https://biolearn.eu/wp-content/uploads/2021/03/A-novenyek-hoelvono-kepessege.ppt
https://unalab.eu/system/files/2020-02/unalab-technical-handbook-nature-based-solutions2020-02-17.pdf
https://unalab.eu/system/files/2020-02/unalab-technical-handbook-nature-based-solutions2020-02-17.pdf
https://unalab.eu/system/files/2020-02/unalab-technical-handbook-nature-based-solutions2020-02-17.pdf
https://unalab.eu/system/files/2020-02/unalab-technical-handbook-nature-based-solutions2020-02-17.pdf
https://unalab.eu/system/files/2020-02/unalab-technical-handbook-nature-based-solutions2020-02-17.pdf
https://www.lifetreecheck.eu/en/Databaze
https://www.lifetreecheck.eu/en/Databaze
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ALKALMAZKODÁS A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ
Hogyan veri vissza vagy nyeli el a hőt a természet? 
Hogyan raktározza a vizet és hogyan valósítja meg a víz körforgását?

Vetítsük le és beszéljük meg közösen A növények hőelvonó képessége.ppt-t. 

Ötletek a beszélgetéshez: 
• Képzelj el egy várost növényzet nélkül! Hogy éreznéd ott magad egy meleg 

napon?
• Ismersz olyan területeket a településeden, ahol nincsen növényzet? Hogy 

érzed magad ott?
• Melyiknek jobb a hűtőképessége: egy nagy vízfelületnek, vagy egy erdőnek?
• Hogyan hűtenél épületeket, nyílt területeket növények segítségével?
• Milyen szerepet játszhatnak a növények az üvegházhatás csökkentésében?
• Hasonlíts össze két beltéri környezetet. Hol szeretnél dolgozni? Miért?

Ötletek online oktatáshoz:
A diákok sétáljanak ki, és próbálják meg használni a hőérzékelésüket különböző 
helyeken növényzettel és anélkül. 

Példa egy értékelési skála: 
1 – a hely túl meleg ahhoz, hogy ott maradjunk 
2 – a hely forró
3 – a hely meleg
4 – úgy érzem, semleges hőmérsékletű
5 – hűvös
6 – hideg

https://biolearn.eu/wp-content/uploads/2021/03/A-novenyek-hoelvono-kepessege.ppt
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ALKALMAZKODÁS A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ
Hogyan veri vissza vagy nyeli el a hőt a természet? 
Hogyan raktározza a vizet és hogyan valósítja meg a víz körforgását?

4| VÍZVISSZATARTÁS A TALAJBAN 
» FELFEDEZÉS

Eszközök és anyagok csoportonként:
• legalább 0,5 l talajminta: lehetőleg a diákok saját mintákat hozzanak; ez az 

eredmények sokféleségét biztosítja, és érdekesebbé teszi a kísérletet. Jegyez-
zék fel, honnan származik a talaj, adjanak egy rövid leírást a mintavételi 
helyről. FONTOS! A mintáknak teljesen száraznak kell lennie (néhány nappal 
a kísérlet előtt gyűjtsék és napon vagy kemencében/sütőben szárítsák ki)!

• cserép/műanyag cserép lyukakkal 
• papírszalvéta minden kaspó aljára, hogy befedje a lyukakat, ezzel megakadályozza 

a homok vagy finom talaj kiszóródását.
• egy műanyag palack alsó része, amely illeszkedik a kaspó aljához, hogy megtartsa 

a vizet, mely átmegy a talajon vagy egy üvegedény széles nyakkal, amelyre illesz-
kedik a kaspó

• 0,5 l víz minden mintához 
• óra az idő méréséhez.

Készítsünk elő egy talajmintát (0,5 liter talaj) egy műanyag virágcserépbe és 
helyezzük a másik tartályra (műanyag palack/üvegedény térfogatjelölőkkel).

A cél, hogy megvizsgáljuk, hogy a humusz képes-e 
elnyelni és megtartani a vizet, mint egy szivacs. 
A diákok tesztelik, hogy mennyi vizet szívnak fel 
a különböző talajminták. 

Öntsenek vizet a talajra! Mérjék meg a kiáramló 
vízmennyiséget különböző időközönként (pl. per-

cenként), és ábrázolják. Az egyes csoportok mutassák be az eredményeiket és 
hasonlítsuk össze őket. Értelmezzék az eredményeket a korábbi ismereteik 
segítségével!

Kérdések a megvitatáshoz: Voltak-e különbségek a talajminták között? Mi okozza 
a különbségeket? 

Vetítsük le és beszéljük meg közösen a Vízvisszatartás a talajban.ppt-t.

Ötletek a beszélgetéshez: 
• Képzeld el a talajt humusszal és humusz nélkül a nyári aszály idején. Eső 

esetén melyik talajtípusban lesz tovább víz a növények számára? 
• Mely növények vannak jobban kitéve az aszálynak, és melyek ellenállóbbak? 
• Hogyan biztosíthatjuk a talajok legmagasabb vízmegtartó képességét? 

ESZKÖZÖK ÉS  
ANYAGOK

• Vízvisszatartás a talajban.
ppt

• internet-hozzáférés
• csoportonként: ld. a modul 

leírásában

HELYSZÍN
 beltéri

https://biolearn.eu/wp-content/uploads/2021/03/Vizvisszatartas-a-talajban.ppt
https://biolearn.eu/wp-content/uploads/2021/03/Vizvisszatartas-a-talajban.ppt
https://biolearn.eu/wp-content/uploads/2021/03/Vizvisszatartas-a-talajban.ppt
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ALKALMAZKODÁS A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ
Hogyan veri vissza vagy nyeli el a hőt a természet? 
Hogyan raktározza a vizet és hogyan valósítja meg a víz körforgását?

Alternatív kérdések és lehetséges válaszok: 
• Hogyan javítanád a talaj minőségét a saját kertedben? 

 — komposzt, trágya, pillangós növények
• Milyen intézkedéseket hajtanál végre annak érdekében, hogy a lehető legtöbb 

vizet tartsd meg a talajban?
 — talajtakaró, kevesebb gyomlálás, nincs csupasz talaj vagy rövidre vágott fű

• Mely növények szenvednek aszálytól, és mely növények ellenállóbbak?
 — lápi növények, kaktuszfélék.

Ötletek online oktatáshoz:
Ezt a kísérletet maguk a diákok is el tudják végezni változatlan formában 
otthon. Kereshetnek online forrásokat is a témában.
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ALKALMAZKODÁS A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ
Hogyan veri vissza vagy nyeli el a hőt a természet? 
Hogyan raktározza a vizet és hogyan valósítja meg a víz körforgását?

5| VÍZVISSZATARTÁS A TÁJBAN
» FELFEDEZÉS

Azt javasoljuk, hogy az osztályteremben toljunk össze két asztalt, hogy ele-
gendő hely legyen a tartály számára. Azonban a kísérletet kényelmesebb a 
szabadban végezni, ahol nincs szükség tárolókra.

Annak érdekében, hogy el tudjuk végezni a kísérletet, szükség lesz egy legalább 
2 l-es, de inkább 10 l-es homok (vagy talaj) mintára, és olyan, nem lyukas ládákra, 
amelyekben építhetnek egy kis hegyet. Ha van lehetőség a szabadban végezni 
a kísérletet, akkor tudjuk az ott lévő talajt használni, pl. egy játszótér homo-
kozójában, vagy csak egy olyan helyen, ahol csupasz talajon építhetjük meg a 
hegyet. A tartályokat csak akkor használjuk, ha meg szeretnénk mérni a nem 
felszívódó vízmennyiséget; ezek ne riasszanak el senkit a kísérlettől.

A dombot egy tartályban építsük (amennyiben meg akarjuk mérni a kifolyó víz-
mennyiséget), a homokot/talajt folyamatosan egy helyre dobjuk, így kialakul 
egy hegy. A cél az, hogy a későbbi öntözéskor a lehető legtöbb víz felszívódjon 
a homokba/talajba, és a lehető legkevesebb áramoljon el. Használhatnak 
természetes anyagokat, például bot, kavics és kövek. A csoportok kreatívan 
találják ki, hogy hogyan lehet úgy megépíteni a dombot, hogy a lehető legtöbb 
víz beszivárogjon!

Öntsenek 0,5-1 l vizet, a domb magasságától függően, az öntözőkannából a 
kész domb tetejére. Beltéri tevékenység esetén azt javasoljuk, hogy minden 
csoport azonos mennyiségű és típusú talajjal/homokkal dolgozzon, így az 
eredmények összehasonlíthatóak. Javasoljuk, hogy az előkészített dombokra 
a csoportok egymás után öntsék rá a vizet, hogy minden diák megfigyelhesse 
a különböző csoportok stratégiáinak működését. Különösen a szabadban ajánl-
juk ezt, ha nem használunk tartályokat, és így nem tudják megmérni a kiömlés 
mértékét. Ha van tartály, mérjük meg, hogy mennyi víz folyt be a tartályba 
5 perc elteltével.

A csoportok vázolják fel az eredményeket, és tartályok használata esetén mu-
tassák be az osztálynak a mért eredményeket. Ha nem használtunk tartályokat 
(nem mértük a kiáramlást), a sikeresebb csoportok magyarázzák el a többieknek 
vízvisszatartási stratégiáját.

Gondoljunk a különböző technikák fontosságára és azok funkciójára a víz-
visszatartásban. Egyes anyagok jobban lassítják az áramlást (kövek), mások 
pedig lehetővé teszik a szivárgást (árkok, tavak, gátak). Milyen egyéb tényezők 
játszanak szerepet a táj működésében? Próbáljanak meg beilleszteni minden 
olyan tényezőt, amelyet az eddigi tanulmányaik alatt tanultak! 

ESZKÖZÖK ÉS  
ANYAGOK

• Vízvisszatartás a tájban.ppt

• internet-hozzáférés

Csoportonként: 

• legalább 2 l homok/talaj, 
de inkább 10 l 

• nagy műanyag vagy fém 
tartály (térfogatjelekkel) – 

csak beltéri tevékenységhez 
szükséges

• fa botok, nyársak, kövek, 
kavicsok, levelek 

• 1 l víz 

• öntözőkanna (egy elegen-
dő az egész osztálynak)

HELYSZÍN
 bel- vagy kültéri

FORRÁS

https://unalab.eu/system/
files/2020-02/unalab-tech-
nical-handbook-nature-ba-

sed-solutions2020-02-17.
pdf (angol nyelvű; 5.fejezet 

49.oldal – vízérzékenység 
mérése a városi környezetben)

https://www.lifetreecheck.eu/
en/Databaze (angol nyelvű)

https://biolearn.eu/wp-content/uploads/2021/03/Vizvisszatartas-a-tajban.ppt
https://unalab.eu/system/files/2020-02/unalab-technical-handbook-nature-based-solutions2020-02-17.pdf
https://unalab.eu/system/files/2020-02/unalab-technical-handbook-nature-based-solutions2020-02-17.pdf
https://unalab.eu/system/files/2020-02/unalab-technical-handbook-nature-based-solutions2020-02-17.pdf
https://unalab.eu/system/files/2020-02/unalab-technical-handbook-nature-based-solutions2020-02-17.pdf
https://unalab.eu/system/files/2020-02/unalab-technical-handbook-nature-based-solutions2020-02-17.pdf
https://www.lifetreecheck.eu/en/Databaze
https://www.lifetreecheck.eu/en/Databaze
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ALKALMAZKODÁS A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ
Hogyan veri vissza vagy nyeli el a hőt a természet? 
Hogyan raktározza a vizet és hogyan valósítja meg a víz körforgását?

Vetítsük le és beszéljük meg közösen a Vízvisszatartás a tájban.ppt-t.

Ötletek a beszélgetéshez: 
• Hasonlítsuk össze a jelenlegi mezőgazdasági tájat egy jó vízvisszatartású 

tájjal!
• Mi a növényzet szerepe a tájban, a vízvisszatartásban (a gyökerek megaka-

dályozzák a víz lefolyását, gátként működnek = beszivárgás)?
• Milyen funkciói vannak a sövényeknek a tájon? – lassítja a víz áramlását, 

akadályozzák a szelet, az élőhelyet és táplálékforrását biztosít az állatoknak.
• Mit gondolnak a talajjavításról (vízelvezetésről)? Miért történik és milyen 

hatásai vannak manapság? – elvezetik a vizet a nedves területekről, így 
mechanikai technikákkal könnyen „meg lehet dolgozni” a talajt. Manapság 
nagyon hiányzik ez a víz, amely eltűnik a vízelvezető csöveken keresztül, 
és a táj aszálytól szenved. Azért is, mert nem képes felszívni a viharokból 
származó nagy mennyiségű vizet. Már vannak olyan emberek, akik meg-
próbálják visszavezetni a vizet a tájba azáltal, hogy „inaktiválják” ezeket a 
vízelvezető csöveket, újratervezik a természetes víztesteket és a természe-
tes vízi utakat. A mezőgazdaság stílusának megváltoztatása olyan mecha-
nizált technikákra irányul, amelyek megkeményítik a talajt, így kevésbé 
áteresztőek a víz számára, az esővíz elfolyik, és a gyors áradások eltávolítják 
a nagy mennyiségű talajt (a talajerózió komoly, hosszú távú probléma). 
A talaj megújuló forrás, de évezredekbe telik néhány centiméter létrehozása, 
és pár év alatt elveszítjük.

• Hogyan lehet úgy módosítani a tájat, hogy több vizet tartson vissza, keve-
sebb vizet veszítsen el a párologtatás révén? – kisebb víztestek és újjáélesz-
tett, szabályozott vízfolyások, térileg változatosabb táj.

• Hasonlítsuk össze a ppt tájait: melyik tetszik a legjobban és miért?
• Melyik gazdálkodási módot tartjuk megfelelőbbnek a szélsőséges időjárás-

hoz? Milyenek lesznek a körülmények ebben a két gazdaságban hosszú, 
forró és száraz időjárás, erős szél vagy nagy mennyiségű csapadékvíz esetén?

Ötletek online oktatáshoz:
Ezt a kísérletet a szabadtéri változatban maguk a diákok is elvégezhetik válto-
zatlan formában.

 

https://biolearn.eu/wp-content/uploads/2021/03/Vizvisszatartas-a-tajban.ppt
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ALKALMAZKODÁS A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ
Hogyan veri vissza vagy nyeli el a hőt a természet? 
Hogyan raktározza a vizet és hogyan valósítja meg a víz körforgását?

D1.1. ALBEDÓ, A FÉNYVISSZAVERŐ KÉPESSÉG
Táblázat
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Hogyan veri vissza vagy nyeli el a hőt a természet? 
Hogyan raktározza a vizet és hogyan valósítja meg a víz körforgását?

D1.2. ALBEDÓ, A FÉNYVISSZAVERŐ KÉPESSÉG
A fényvisszaverés hatása – grafikon

A hőmérséklet változása az idő függvényében
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