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A LABORATÓRIUMI KÍSÉRLETEZÉS MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYAI 

1. Tanári felügyelet nélkül a laboratóriumba a tanulók nem léphetnek be, 
nem tartózkodhat annak területén! 

2. Gondoskodjunk róla, hogy a tanulók mobiltelefont csak kikapcsolt 
állapotban hozzák be a laboratóriumba, a telefon bekapcsolása valamint 
használata a bent tartózkodás időtartama alatt TILOS! 

3. A kísérletek előkészítését, bemutatását valamint végrehajtatását kellő 
körültekintéssel hajtsuk, illetve hajtassuk végre. A feladat végrehajtás előtt 

győződjünk meg róla, hogy az alkalmazott eszközök, demonstrációs anyagok 
nem sérültek, rongálódtak. A legegyszerűbb kísérlet is baleset, sérülés forrása 
lehet, ha nem az előírt minőségű eszközöket, anyagokat használjuk. 

4. Gondoskodjunk róla, hogy a mérőműszerek, szemléltető eszközök, 

segédanyagok használata csak a rendeltetésüknek megfelelően történjen, az 
attól eltérő alkalmazás balesetet, rendkívüli meghibásodást okozhat! 

5. A sérülések, balesetek elkerülése érdekében kísérjük figyelemmel, hogy a 

tanulók a kísérletek előkészítése, illetve végrehajtása során csak 
utasításainknak megfelelően tevékenykedjenek! A foglalkozást megelőzően, 
röviden ismertessük a végrehajtandó feladatot, és a végrehajtás főbb 
mozzanatait, valamint az esetleges veszélyforrásokra külön hívjuk fel a tanulók 
figyelmét! 

6. Az érdemi munka befejeztével győződjünk meg arról, hogy az alkalmazott 

eszközök a kiindulási helyzetnek megfelelően kerülnek hátrahagyásra, a 
szabálytalanul tárolt eszközök balesetet okozhatnak, illetve károsodhatnak. 

7. A laboratóriumból történő távozást megelőzően győződjünk meg róla, 
hogy a helyiségben tűz-, balesetveszélyes helyzetet nem hagyunk hátra. A 
laboratórium működési rendjének megfelelően hajtsuk végre az áramtalanítást. 

8. Baleset bekövetkezése esetén a lehető leggyorsabban mérjük fel a sérülés, 
illetve sérülések mértékét, kezdjük meg a sérültek ellátását, amennyiben úgy 

ítéljük meg, kérjük az iskola egészségügyi személyzetének segítségét, vagy 
amennyiben a helyzet megkívánja, haladéktalanul hívjunk mentőt. Egyértelmű 
utasításokkal szabjunk feladatot a tanulók tevékenységét illetően, elkerülve 
ezzel a további balesetek bekövetkezését illetve, az esetleges anyagi károk 
gyarapodását. 

9. Tűz esetén, vagy tűzveszélyes helyzetben, azonnal értesítsük a labor 
személyzetét! Határozottan utasítsuk a tanulókat a labor elhagyására! A 

laboratóriumban széndioxiddal oltó tűzoltó készülékek vannak elhelyezve. Csak 
akkor kezdjük el használni azokat, ha jártasnak érezzük magunkat a készülék 
működtetésében. Tűzoltó készülékkel embert oltani nem szabad!  

10. A laborban az eszközökön valamint a berendezéseken található jelzések, 
ábrák jelentései: 
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Veszélyjel Mit jelent? 

 Rendkívül tűzveszélyes gáz. 

Tűzveszélyes gáz. 

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 

Tűveszélyes aeroszol. 

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

Tűzveszélyes szilárd anyag. 

 Lenyelve halálos. 

Bőrrel érintkezve halálos. 

Belélegezve halálos. 

Lenyelve mérgező. 

Bőrrel érintkezve mérgező. 

Belélegezve mérgező. 



5 
 

 

BEVEZETÉS 

Általános célmeghatározás 
 

A munkafüzetben leírt kísérletek célja, hogy Önök 
- megtanulják használni Növényismeret c. könyvet és Állatismeret c. könyvet, 
- egyszerű kísérletek önállóan tudjanak elvégezni, a tapasztalatok 

dokumentálni és értékelni, 
- bővüljön fajismeretük, 
- megbizonyosodjanak arról, hogy az élővilágban minden faj egyenértékű, 
- megismerjék az életközösségek sajátosságait 
- és önállóan tájékozódjanak az élővilág természetes rendszerében. 
 

Témakörök általános ismertetése 
 

TÉMAKÖR 
 
Élőlények és környezetük 

Az élettelen környezeti tényezők jellemzői. A víz, a levegő és a talaj védelme. 
Az élettelen környezeti tényezőknek az élővilágra gyakorolt hatása. 
Populáción belüli és populációk közötti kölcsönhatások. Táplálkozási 
kapcsolatok, táplálkozási hálózatok. Termelők, fogyasztók, lebontók. A 
különböző létfontosságú anyagok körforgása a természetben. Az emberi 
tevékenység következményei az anyagforgalomban. 

Az életközösségek fogalma és jellemzői. A természetes életközösségek, mint 
önszabályozó rendszerek. Az élővilág sokféleségének fontossága. 
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A kísérletek során használatos eszközök 

 

   

 

Eszközkészlet 
mikroszkópiához 

 

Sztereomikroszkóp 

 

Binokuláris 
labormikroszkóp 

 

Kémcső 

 

Kémcsőtartó  

Mérőpohár 

 

Borszeszégő 

 

Kémcsőfogó 

 

Petri csésze 
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Aquanal Ökoteszt 

(környezetvédelmi és 
vízvizsgáló) koffer 

 

Üvegtölcsér 

 

 

Bürker-kamra 

 

(http://pixabay.com/hu/photos) 

 

 

http://pixabay.com/hu/photos
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1. ÉLŐLÉNYEK ÉS KÖRNYEZETÜK 

 

Ebben a témakörben a kísérletek segítségével megtanulják használni a 
sztereomikroszkópot, fénymikroszkópot, Növényismeret c. könyvet és 
Állatismeret c. könyvet.  
Az életközösségek természeti környezetben végzett megfigyelésével, az 
élővilág és az élettelenkörnyezet közötti kölcsönhatásokat tanulmányozva 
megismerik az élőlényeknek az élőhelyi viszonyokhoz való alkalmazkodását, az 

élőlények életközösségekben játszott szerepét, a populációs kölcsönhatásokat 
és bővül fajismeretük. 
Értelmezni tudják a környezeti tényezők, az életfeltételek és az élőlények 
életmódja közötti összefüggéseket, megtapasztalják az összefüggést a 
környezetében előforduló élőlények életmódja és a környezet napi, illetve évi 

változása között. 
 

1. Növényismeret használata 

2. Hazai fás társulás térbeli elrendeződésének vizsgálata (szintezettség) 

3. Növénytársulások aspektusainak vizsgálata (rügyvizsgálat) 

4. Hazai fátlan társulás mintázata, szintezettsége 

5. A víz zavarosságának, szagának, ph-jának, színének vizsgálata 

6. Vízminta zooplanktonjainak minőségi vizsgálata 

7. Felszíni víz algaszám meghatározása (Bürker-kamrával) 

8. Kipufogógázok növényélettani hatása 

9. Az ülepedő por mennyiségének meghatározása 

10. A talaj kémhatásának meghatározása, színének, szerkezetének vizsgálata 

11. Fonalférgek mennyiségi vizsgálata 

12. Gubacsok vizsgálata 

13. Gyökérgümő vizsgálata 
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B12.01. NÖVÉNYISMERET HASZNÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Növényismeret c. könyv 
 Egy a szaktanár által adott növény. 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A Növényismeret c. könyv a biológia tanításához szükséges taneszköz. A 
tanterv követelményei, az érettségi vizsga általános és részletes 
követelményrendszere a biológia tantárgy ismeretanyagában a hazai 
növényfajok felismerését alapvető ismeretként kívánja meg. Ez a könyv ennek 
a feladatnak a megvalósításához kínál segítséget. 
A könyv egyszerű, de szakmailag pontos határozókulcs segítségével, alaktani 
jellemzők alapján ismertet meg az egyes növényfajokkal. Az egyes fajokat élő 

környezetükben mutatja be.  A növények természetvédelmi vonatkozásait és 
az ökológiai jellemzőit is megismerheted a segítségével. 
A könyv 6 fő fejezete: A növényföldrajz elemei, Természetvédelem, Kis 
növényhatározó, A gyakoribb hazai növénytársulások kis határozója, 
Termőhelyi viszonyok becslése a növényzet alapján, Adatbázis. 

Hipotézis: A kapott növény a fehér akác. 

A kísérlet menete: 

1) Olvassa el az “Útmutató a könyv használatához” c. részt! 

2) Nevezze meg a Növényismeret könyv segítségével a kapott növényfajt! 
Használja az “Egyszerű kulcs a zárvatermők határozására” c. fejezetet! 
Lépésről lépésre a csoportok felsorolásával jusson el a fajnévig! 
A határozás menetét jegyezze le a jegyzőkönyv első pontjába! 

3) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 

1) Határozás menete:  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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 ...............................................................................................................  

2) Milyen nagy rendszertani egységekbe tartozik a kapott növényfaj?   

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

3) Milyen közös jellemzői vannak e csoportoknak, melyek a kapott fajon is 
fellelhetők? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

4) Határozza meg a Növényismeret c. könyv segítségével a levél formáját, 
levél állását és a virág szerkezetét! 
 

Levélforma ...............................................................................................  

Levélállás:  ...............................................................................................  

Virágszerkezet:  ........................................................................................  

Jellemezze a faj ökológiai igényeit az ökológiai mutatók segítségével! 

Használja a Növényismeret c. könyv “Adatbázis” fejezetét! 

T-érték:  ..................................................................................................  

W-érték:  .................................................................................................  

R-érték:  ..................................................................................................  

N-érték:  ..................................................................................................  

Z-érték:  ..................................................................................................  

Milyen élőhely típusban jellemző e faj előfordulása?  

 ...............................................................................................................  

Hol találhatunk ilyet az iskola környékén? 

 ...............................................................................................................  
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B12.02. HAZAI FÁS TÁRSULÁS TÉRBELI ELRENDEZŐDÉSÉNEK VIZSGÁLATA 

(SZINTEZETTSÉG)  

AZ ERDŐ FOHÁSZA: 
VÁNDOR, ha elhaladsz mellettem ne emelj rám kezet! 
ÉN VAGYOK tűzhelyed melege hideg, téli éjszakákon 
ÉN VAGYOK tornácod barátságos fedele, 
amelynek árnyékába menekülsz a tűző naptól 
és gyümölcsöm oltja szomjadat. 

ÉN VAGYOK a gerenda, amely házadat tartja, 
én vagyok asztalod lapja, 
én vagyok az ágy, amelyben fekszel 
a deszka, amelyből csónakodat építed. 

ÉN VAGYOK házad ajtaja, bölcsőd fája, a koporsód fedele. 
NE BÁNTS! 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes!  

Terepruha használata ajánlott. 

 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Növényismeret c. könyv 

 Állatismeret c. könyv 
 nagyító 
 fűháló 
 gyűjtőüvegek 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az erdei fák és cserjék növénytársulásokba egyesülve erdőket alkotnak. 
Hazánk területének a mezőgazdasági területek kialakítása előtt 70-80%-át 

erdő fedte, ma az erdők aránya alig 18%. A meglévő erdőknek is a fele 
telepített erdő. 

Hazai fás társulásaink lehetnek klimazonális erdők, kialakulásukban a döntő 
környezeti tényező az éghajlat. Ide tartoznak a cseres-kocsánytalan tölgyesek, 
gyertyános-tölgyesek, bükkösök, elegyes fenyves erdők (csak az ország 
legnyugatibb részein). 
A klimazonális társulások állományai közé települt, vízellátottság, alapkőzet, 

vagy a domborzat módosító hatása következtében kialakuló társulások az 
intrazonális erdők. Ilyenek pl. ligeterdők, homoki erdők, láperdők, 
szurdokerdők, stb. 
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1) Hipotézis: A társulások növényzete térbelileg tagolt, jól elkülöníthető 
szintekből áll. 

2) A kísérlet menete: 

Járjuk be a terepet, és a feladatok szempontjait figyelembe véve végezzünk 
megfigyeléseket, és készítsünk feljegyzéseket! 
 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Vegye fel az adatokat! 

év, hó, nap: 
földrajzi helymegjelölés: 
alapkőzet: 

társulás típusa: 

 
2) A társulások növényzete térbelileg tagolt, jól elkülöníthető szintekből áll. 
Hány szint különíthető el a vizsgált társulásban? Sorolja fel! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

3) Határozza meg az egyes szintek legjellemzőbb növényeit! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

4) Azonosítson néhány állatfajt a faunából! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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5) Milyen környezeti tényezők játszanak szerepet a szintezettség 
kialakulásában? 

 .............................................................................................................  
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B12.03. NÖVÉNYTÁRSULÁSOK ASZPEKTUSAINAK VIZSGÁLATA (RÜGYVIZSGÁLAT) 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 kislevelű hárs és magas kőris ágvégei (az ágrészletet úgy vágjuk le, 
hogy a lejjebb található rügyeket is tartalmazza) 

 fedőlemez 
 sztereomikroszkóp 
 színes ceruza 

 nagyító 
 szike 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Aszpektusoknak a társulások periodikusan visszatérő, megismétlődő, 
évszakonkénti változásait nevezzük. 

A rügy rövid szártagú hajtáskezdemény, mely a levélalapon vagy a 
szárvégeken helyezkedik el, amelyből a hajtások fejlődnek. Rügytengelyből, 
ennek csúcsán elhelyezkedő hajtáscsúcsból és levél- és oldalhajtás 
kezdeményekből áll. 
A rügy lehet rejtett rügy, többnyire a kéregbe süllyedt, lehet félig rejtett és 

szabad rügy, mely jól látható. 
A rügyet kívül rügypikkelyek védik. A rügypikkelyek megléte alapján lehet 

csupasz rügy, melynek nincs rügypikkelye és fedett rügy, melynek van. A 
fedett rügy lehet zárt rügy, mikor a rügypikkelyek teljesen fedik a rügyet és 
lehet nyílt rügy, mikor csak részben fedik a rügypikkelyek a rügyet. 
 
Hipotézis: A kislevelű hárs rügyeit négy rügypikkely borítja. 

 

http://pixabay.com/hu/photos) 

http://pixabay.com/hu/photos
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A kísérlet menete: 

1) Vizsgálja meg nagyítóval a magas kőris ágvégét! 

2) Készítsen horizontális metszetet a csúcsrügyből és a mellette elhelyezkedő 
oldalrügyekből! 

3) Vizsgálja meg a kislevelű hárs ágvégét nagyítóval! 

4) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Keressen a magas kőris ágvégén csúcsrügyet, oldalrügyeket, hónaljrügyet! 

Milyen színű a rügypikkely? 

 ...............................................................................................................  

Az oldalrügyet hány rügypikkely takarja? 

 ...............................................................................................................  

A látottakat rajzolja le színes ceruzával és a rajzán azonosítsa! 

 

 

 

 

 

 

2) A metszésfelszínen sztereomikroszkóppal figyelje meg a rügypikkelyekkel 
körülvett hajtáskezdeményt! Készítsen rajzot a látottakról! 

 

 

 

 

 

 

3) A kislevelű hárs ágvégét vizsgálva válaszoljon a kérdésekre! 

Milyen színűek a hajtások?  

 ...............................................................................................................  
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A rügyeket hány rügypikkely borítja?  ........................................................  

 

Milyen alakúak és milyen színűek a rügyek? 

Alak:  .......................................................................................................  

Szín:  .......................................................................................................  

Készítsen színes rajzot a látottakról! 

 

 

 

 

 

 

 

Nézzen utána! 

Mi a szerepe az alvórügyeknek?  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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B12.04. HAZAI FÁTLAN TÁRSULÁS MINTÁZATA, SZINTEZETTSÉGE 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Terepruha használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Növényismeret c. könyv 
 Állatismeret c. könyv 

 nagyító 
 A4-es négyzetrácsos lap vagy milliméterpapír lap 
 színes ceruza 

 fűháló 
 gyűjtőüvegek 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A fátlan növénytársulások legmagasabb szintje a gyepszint lágyszárú fajokkal.  
A klimazonális fátlan társulások területét, a természetes vegetációt kipusztítva, 

mezőgazdasági művelés alá vonták. 
Az intrazonális fátlan társulások kialakulását az alapkőzet, a domborzat és a 
terület vízháztartása befolyásolta. Intrazonális társulások hazánkban pl. 
szikesek, homoki gyepek, hegyi kaszálórétek, mocsárrétek  
Gyepalkotó füvek: a barázdált csenkesz, vékony csenkesz, kunkorgó 

árvalányhaj, tarackbúza, stb. Jellemző fajai ma védett ritkaságok, pl. a 
pamacslaboda, tátorján, bókoló zsálya és az erdélyi hérics. 

Fátlan társulások állatvilága rágcsáló emlősökben, madarakban, rovarokban, 
ragadozó kisemlősökben, hüllőben gazdag. 
 

Hipotézis: A társulásokat alkotó különböző növényfajok egyenlőtlenül oszlanak 
meg, ennek következménye a vízszintes mintázat kialakulása. 
 

         Mezei zsálya                       Pipacs 
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                Fácán                               Világosszárnyú szöcske 

 

http://pixabay.com/hu/photos) 

A kísérlet menete: 

Járja be a terepet, és a feladatok szempontjait figyelembe véve végezzen 
megfigyeléseket, és készítsen feljegyzéseket! 
 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Vegye fel az adatokat! 

év, hó, nap: 
földrajzi helymegjelölés: 

alapkőzet: 
fátlan társulás típusa: 
 
2) A társulásokat alkotó különböző növényfajok egyenlőtlenül oszlanak meg, 

ennek következménye a vízszintes mintázat kialakulása. Egy magasabb helyről 
tekintse meg a társulás növénytakarójának vízszintes elrendeződését! 
Készítsen a látott területről egy A4-es négyzetrácsos lapon egy borítási 
térképet! 
 
3) Határozza meg az egyes részek legjellemzőbb növényeit! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

http://pixabay.com/hu/photos
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4) Azonosítson néhány állatfajt a faunából! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

Milyen környezeti tényezők játszanak szerepet a mintázat kialakulásában? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

5) A társulások növényzete térbelileg tagolt, jól elkülöníthető szintekből áll. 
Hány szint különíthető el a vizsgált társulásban? Sorolja fel! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

6) Azonosítson néhány állatfajt a talajszint a faunájából! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

7) Milyen környezeti tényezők játszanak szerepet a szintezettség 
kialakulásában? 

 ...............................................................................................................  
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B12.05. A VÍZ SZAGÁNAK, PH-JÁNAK, SZÍNÉNEK ÉS AMMÓNIUM ION TARTALMÁNAK  

VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes!  

Köpeny használata ajánlott. 

 

 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 kb. 3x1dl vízminta (pl. a közeli patakból) 

 1 kémcső 
 kémcsőállvány 
 1 üvegtölcsér 
 szűrőpapír 

 100 ml-es főzőpohár 
 borszeszégő 
 indikátorpapír 
 pH-színskála 
 színes ceruza 
 üvegpohár 
 Aquanal Ökoteszt koffer NH4

+ teszt 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A víz színe, szaga és kémhatása a benne oldott anyagoktól függ. Zavarosságát 

okozhatják kolloid méretű szerves vagy szervetlen lebegő részecskék, melyek 
egy része állás során kiülepíthetők. 
 
Az ammóniatartalom a szerves szennyezések egyik legfontosabb mutatója. 
Bomló szerves anyagok, műtrágyák a talajon keresztül vízfolyásokba, kutak 
vizébe belekerülve azokat ammóniával szennyezhetik. Az ammónia 

megjelenése a vizekben többféle folyamat következménye lehet. Ezek közül a 
kémiai és mikrobiológiai folyamatok a legfontosabbak. Amikor az ammónia gáz 
(NH3) vízben oldódik, lúgként viselkedik, mivel proton felvételére képes és 

ammóniumion képződik (NH4
+).  

 
Hipotézis: A vizsgált vízminta pH-ja 5. 

A kísérlet menete: 

Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) A vizsgálandó vízbe mártsa bele az indikátorpapírt, majd a színváltozást 

hasonlítsa össze a színskálával! 

Vízminta pH-ja:  ......................................................................................  

2) A vizsgálandó vízmintát üvegtölcsér és szűrőpapír segítségével szűrje meg! 

A megszűrt vizet töltse kémcsőbe és áteső fényben állapítsa meg a színét! 

Vízminta színe:  ......................................................................................  

3) A vizsgálandó vízből öntsön a főzőpohárba és melegítse fel kb. 50 °C-ra és 
szagolja meg! 

A szag jellemzésére a következő kifejezéseket használjuk: szagtalan, 
földszagú, kellemetlen szagú, bűzös. 

Vízminta szaga:  .....................................................................................  

Aquanal Ökoteszt koffer NH4
+ gyorstesztje  segítségével állapítsa meg a minta 

ammóniumion tartalmát! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

4) Hagyja állni a vízmintát és figyelje meg az üledék mennyiségét, színét! 
A megfigyeléséről készítsen színes rajzot! 
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B12.06. VÍZMINTA ZOOPLANKTONJAINAK MINŐSÉGI VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 vízminta (pl. a közeli patak lassú folyású részéről) 
 mikroszkóp 

 tárgylemez 
 fedőlemez 
 cseppentő 

 Állatismeret c. könyv 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A zooplanktonok a plankton állati tagjainak összessége (egysejtűek, 
véglények, kerekes férgek kisrákok, kagylók, rovarlárvák, víziatkák, stb.). 

Hipotézis: A kapott vízmintában a zooplanktonok mellett növényi planktonok is 

előfordulnak. 

A kísérlet menete: 

1) Cseppentsen a vízmintából tárgylemezre, fedje le, majd különböző 

nagyítások mellett (közepes, majd nagy) figyelje meg a planktonok 
sokféleségét! 
 
2) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állatismeret c. könyv segítségével próbálja meg azonosítani a planktonokat! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

2) Mely planktonok rendelkeznek önálló mozgás-szervecskékkel? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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3) Melyek lebegnek, önálló mozgásra képtelenek? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

4) Készítsen rajzokat a megfigyelt élőlényekről! 
A rajzok mellé írja le a fajok nevét is! 
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B12.07. FELSZÍNI VÍZ ALGASZÁM MEGHATÁROZÁSA (BÜRKER-KAMRÁVAL) 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Bürker-kamra 
 fedőlemez 

 mikropipetta 
 mikroszkóp 
 1 l felszíni vízmintából készített homogenizált minta 

 centrifuga 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az algák, vagy moszatok, különböző fotoszintézisre képes, nagy vonalakban 
hasonlónak mondható élőlények (pl. Kovamoszatok, Zöldmoszatok). 
Többségükben eukarióták, ez alól kivételt képeznek a cianobaktériumok.  

Trofitás a víz szervetlen növényi tápanyaggal való ellátottsága. 

Hipotézis: A kapott vízminta trofitásfoka oligotrofikus. 

A kísérlet menete: 

1) A homogenizált vízmintát centrifugálással tömörítse, majd a felülúszó 
leöntése után mérje meg a tömörített vízminta térfogatát. A homogenizált 
tömörített vízmintából néhány µl-t a kamra osztott területére cseppentsen! 
Fedje le fedőlemezzel, az áramlás megszűnése után számolja meg az algákat 

(6 nagy négyzetben) a mikroszkóp alatt. 
( A beosztott területek és térfogatok viszonya: 
– 12 nagy négyzet 0,05μl és 
– 24 nagy négyzet 0,1μl.) 

 
A Bürker-kamra, négyzethálós beosztása és egy mikroszkópos 

felvétel a preparátumról. 

(http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/06_VilagiIldiko-
Elettani_gyakorlatok/chunks/ch04.html) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eukari%C3%B3t%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cianobakt%C3%A9riumok
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/06_VilagiIldiko-Elettani_gyakorlatok/chunks/ch04.html
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/06_VilagiIldiko-Elettani_gyakorlatok/chunks/ch04.html
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2) Határozza meg az algaszámot a jegyzőkönyv 2. pontjában található 
képlet segítségével! 

3) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) A vizsgált térfogatban leszámolt algaszám: 

 ...............................................................................................................  

2) Az algaszámot (N) a következő képlet alapján határozza meg: 
N = (a*b)/(c*V)  

ahol: 
a = vizsgált térfogatban leszámolt elő algaszám (darab) 

b = tömörített minta végtérfogata (ml, μl) 
c = vizsgált minta – vízkészítmény- térfogata (ml, μl) 
V = eredeti minta térfogata (liter). 

 

 

 

 

 

 

3) Az algaszámból határozza meg a víz trofitásfokát a Felföldy-féle táblázat 
segítségével! 
 

trofitásfok Algaszám 106/l 

atrofikus (terméketlen) 0 

ultra-oligotrofikus (igen szűken termő) 0-0,01 

oligotrofikus (szűken termő) 0,01-0,05 

oligo-mezotrofikus 0,05-0,1 

mezotrofikus (közepesen termő) 0,1-0,5 

mezo-eutrofikus 0,5-1,0 

eutrofikus (bőven termő) 1-10 

eu-politrofikus 11-100 

politrofikus (erősen termő) 101-500 

hipertrofikus (túltermő) 500 fölött 
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A víz trofitásfoka?  .....................................................................................  

4) Miért hasznosak az algák a vizekben? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

5) Mit jelez túlzott elszaporodásuk? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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B12.08. KIPUFOGÓGÁZOK NÖVÉNYÉLETTANI HATÁSA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 nylonzacskó 
 60 búzaszem 

 2 cserép föld 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A gépkocsik kipufogógázai égéstermékeket (pl. szén-dioxid, szén-monoxid, 
korom, stb.) tartalmaznak. Ezek a növényzetre károsító hatással vannak. 

Hipotézis: A kipufogógázzal kezelt búzaszemekből kevesebb csírázik ki. 

A kísérlet menete: 

1) 30 búzaszemet tegyen nylonzacskóba! 

2) A zacskóba fogja fel egy személygépkocsi kipufogógázát és a zacskót kösse 

be! Vigyázzon! Ön ne lélegezze be a gázt! 

3) 40 percet tartsa a szemeket a kipufogógázban! 

4) Közben ültessen el 30 kezeletlen búzaszemet cserépbe! Majd az idő 
leteltével ültesse el a kezelt búzaszemeket is! Hasonló körülmények között 
nevelje őket! 

5) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Hány százaléka kelt ki a növényeknek a kezelt illetve a kezeletlen 

búzaszemeket tartalmazó cserépben? 
 

Kezelt búzaszemeket tartalmazó cserépben:  ..............................................  

Kezeletlen búzaszemeket tartalmazó cserépben:  ........................................  

Következtetés:  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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2) Hasonlítsa össze a két cserépben nevelt növények fejlődését is! 
 

Kezelt növények fejlődése:  ........................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

Kezeletlen növények fejlődése: 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

Következtetés: 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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B12.09. AZ ÜLEPEDŐ POR MENNYISÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 milliméterpapír 
 4 Petri csésze  

 zselatin 
 sztereomikroszkóp 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A városokban, nagyobb településeken veszélyes mennyiségű lehet a szállópor. 
A por apró részecskéi származhatnak ipari szennyezésekből és más emberi 
tevékenységből. 
 
Az ülepedő por mérése régi levegőszennyeződés-vizsgáló módszer. A felületre 

időegység alatt ülepedő por mennyiségének meghatározásán alapszik. 
A porszennyezés számos betegség előidézője is lehet. 

Hipotézis: Az iskolaudvar és a park levegőjének porszennyezettsége azonos 
mértékű. 

A kísérlet menete: 

1) Az elkészített zselatinból öntsön vékony réteget alkotva 4 Petri-csésze 
aljába, melybe előzőleg milliméterpapírt helyezett! Ezek lesznek a 

levegőszennyező anyagok mintavételi edényei. Várjon, míg megszárad a 
zselatin. 

2) Helyezze a Petri-csészéket különböző helyekre (pl. tanterem, iskolaudvar, 
forgalmas útszél, park)!  

3) Kb. 60 perc eltelte után szedje össze a csészéket. Fedje le őket és 
sztereomikroszkóp alatt számolja össze, hogy a látótérben hány darab 

porszem van.  Jegyezze le a jegyzőkönyv 1. táblázatában. 

4) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Töltse ki a táblázatot! 

 

 porszemek 
száma 

tanterem  

iskolaudvar  

útszél  

park  

 

2) Hasonlítsa össze a különböző helyekre kitett Petri-csészék alapján a levegő 

porszennyezettségét! 

Készítsen oszlopdiagramot az eredményekről! 
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B12.10. A TALAJ KÉMHATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA, SZÍNÉNEK, SZERKEZETÉNEK 

VIZSGÁLATA 

 
Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 
A kísérlethez szükséges eszközök 

 friss talajminták 
 nagyító 
 Petri-csészék 

 fehér fénymásoló papír 
 kémcső (talajminták számának megfelelő mennyiségben) 
 kémcsőállvány 

 vegyszeres kanál 
 univerzál indikátoroldat színskálával 
 KCl 
 desztillált víz 
 gumidugó 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az egyik legfontosabb természeti kincsünk a talaj, amely a földkéreg legfelső, 

termékeny, laza rétege.  
 

Legfontosabb alkotórészei: különböző méretű kőzettörmelék, elpusztult 
élőlények maradványai és bomlástermékei, víz a benne oldott ásványi sókkal, 
levegő, valamint talajlakó élőlények (egysejtűek, gombák, növények és 
állatok).  
A talaj színe információt ad kémiai összetételéről. Sötét szín magas 
szervesanyag-tartalomra, vörös szín vas jelenlétére, fehér szín 

mésztartalomra, zöldes, szürke színek anaerob viszonyokra utalhatnak.  
A talaj szerkezetéből következtethetünk a talaj típusára. 
- Morzsás: 2-5 mm-es legömbölyített, levegős, laza részekből áll 
- Rögös: a részecskék mérete 10-100 mm 

- Szemcsés: 2-5 mm-es hegyes felületek által határolt lazán összefüggő 
részekből áll 
- Diós: diónyi, lapokkal határolt talajrészekből áll 

- Oszlopos és lemezes: a talajrészek függőleges oszlopszerű elhelyezkedést 
mutatnak, az oszlopok vízszintes lemezekre tagoltak 
- Szerkezet nélküli: önálló szerkezeti elemek nem találhatók benne 
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(http://users3.ml.mindenkilapja.hu/users/talajtan/uploads/talajtan_foldr_5_szerkezet
_kivalasok_dec3.pdf) 

 

A növények jelentős része meghatározott pH értékek között él csak, ezért 

fontos mutató a talaj kémhatásának mértéke. 

Hipotézis: A talajminták kémhatása között nincs nagy különbség. 

A kísérlet menete: 

1) A talajmintákból tegyen egy-egy kis kupacot vegyszeres kanállal fehér 
papírlapra! 

2) Kémcsövekbe tegyen KCl oldatot kb. 2 cm vastagságban, majd kb. 
feleannyi talajt adagoljon hozzá! 
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Adjon 5-5 ml univerzál indikátoroldatot a kémcsövekbe, majd gumidugóval 
zárja le, rázza össze, majd dugóval lefelé fordítva hagyja állni 20 percig. A 

tiszta folyadékréteg színét az indikátor színskálájával összehasonlítva állapítsa 

meg a talaj pH-ját. 

3) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1)  Nappali fénynél vizsgálja meg a minták színét! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

2) Következtessen a szín alapján a talajminták kémiai tulajdonságaira! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

3) Szabad szemmel és nagyító segítségével vizsgálja meg a talaj szerkezetét 
és sorolja be valamelyik az „emlékeztetőben” felsorolt szerkezeti típusba! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

4) Hasonlítsa össze a különböző talajminták pH-ját! 

Talajminták pH-ja: 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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Következtetés: 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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B12.11. FONALFÉRGEK MENNYISÉGI VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 talajminta 
 Petri csésze 

 desztillált víz 
 vegyszeres kanál 
 pipetta v. cseppentő 
 sztereomikroszkóp 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

 
A talajban nagyszámú apró fonálféreg él, hosszúkás, vékony testű állatok. 
Hosszúságuk mindössze pár milliméter, de sokuk még ennél is kisebb, 

elsősorban a talajszemcsék közötti vízben találják meg életfeltételeiket.    
Korhadékevők, a talajban levő szerves anyagokkal táplálkoznak, így részt 
vesznek a humuszképzésben.  

Hipotézis: A kapott talajmintában 10 db fonalféreg találhat ml-enként. 

A kísérlet menete: 

1) A talajmintából tegyen a Petri-csészébe 1 ml-t és vékonyan terítse szét! 
Pipettával vagy cseppentővel annyi desztillált vizet adjon hozzá, hogy a víz a 

talajt ellepje! 

2) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 
 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Sztereomikroszkóp alatt számolja meg a fonalférgeket és adja meg 
sűrűségüket db/ml-ben! 

Sűrűségük:  ............................................................................................  

2) Figyelje meg mozgásukat! Mivel mozognak! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

3) Készítsen rajzot a fonalférgekről! 
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B12.12. GUBACSOK VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 gubacsok 
 Állatismeret c. könyv 

 borotvapenge 
 sztereomikroszkóp 
 Petri-csésze 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A gubacs egy olyan a gazdanövény szövetében történő kóros szövetburjánzás, 
amelyet egy gubacsokozó létforma (atka, darázs, vírus, baktérium) okoz. 
Gubacs a növény minden részén képződhet. Célja, hogy a benne fejlődő 
élősködőnek ideális életkörülményeket biztosítson a fejlődéshez.  

 

Gubacsokkal leggyakrabban a fás szárú növények termésein, fiatal hajtásain 
találkozhatunk.  

Hipotézis: A gubacs jellemző alakú, amelyről az élősködő felismerhető. 

Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Készítsünk rajzot kettő általunk kiválasztott gubacsról!  

 

 

 

 

 

2) Azonosítsuk Állatismeret segítségével a gubacsokat! Milyen gubacsokat 
vizsgál? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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 ...............................................................................................................  

3) Borotvapengével vágja fel a gubacsokat! Vigyázzon, a kezét ne vágja el! 

Helyezze Petri-csészébe és sztereomikroszkóp alatt vizsgálja! 

Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

4) Készítsen rajzot egy gubacs sztereomikroszkóp alatt látott vágott 
felületéről! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Ha részletesen akar olvasni a gubacsokról, nézzen utána az alábbi 
honlapon! 

http://mek.oszk.hu/03400/03408/html/2826.html 

http://mek.oszk.hu/03400/03408/html/2826.html
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B12.13. GYÖKÉRGÜMŐ VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

Köpeny használata ajánlott. 
 

 

 

 

A formalin mérgező! 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 gyökérrel rendelkező bab vagy lucerna növény 
 Petri-csésze 
 sztereomikroszkóp 
 formalin 

 alkohol 
 desztillált víz 
 fuxin és metilénkék 1 %-os oldata 
 cseppentő 
 mikroszkóp 
 tárgylemez 
 fedőlemez 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A gyökérgümő a gyökérszövet burjánz0ása, melyet a nitrogéngyűjtő 

baktériumok okoznak.  
 

A szimbiózis során a baktériumok gyarapítják a pillangósvirágú növény 
nitrogénkészletét, cserébe szerves anyagot vesznek át a növénytől. 

Hipotézis: A pillangósvirágú növények gyökerén gyökérgümőket találunk. 

A kísérlet menete: 

1) Óvatosan mossa le a talajszemcséket a növény gyökérzetéről! 
A gyökérzeten lévő apró kis gömbformák a gyökérgümők. 
Vizsgálja meg sztereomikroszkóp alatt a gyökérgümőket és elhelyezkedésüket! 
A jegyzőkönyvben rajzolja le a gümőket! 

2) Vegyen le gyökérgümőket, tegye formalinba, majd alkoholba!  

Ezután Petri-csészébe téve adjon hozzá desztillált vizet és nyomja szét a 
gümőket!   
A mikroszkópos vizsgálat előtt fuxin és metilénkék egyenlő arányú, 1%-os 
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Oldatával fesse meg! 
Cseppentsen tárgylemezre, fedje le és vizsgálja mikroszkóp alatt! 

3) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Készítsen rajzot a gyökérgümőkről! 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
2) A mikroszkópban látottakat rajzolja le! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Mezőgazdasági szempontból miért jelentősek a pillangósvirágú növények? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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FOGALOMTÁR 

 

Élőlények és környezetük 

Aszpektus: az életközösségek ciklikus, visszatérő változása. 

Biotóp: az élőlények élőhelye. 

Életközösség (biocönózis): az egy adott helyen, egy időben együtt élő és 
összehangoltan működő növény és állatpopulációk együttese. 

Intrazonális társulás: az éghajlat mellett egyéb tényezők (pl. talaj, domborzat, 
vízellátottság) is befolyásolják az életközösség kialakulását. 

Klimazonális társulás: elsődlegesen a hőmérsékleti és csapadékviszonyok 
miatt, az éghajlati övnek megfelelően kialakuló életközösség. 

Mintázat: az életközösségek vízszintes irányú elrendeződése, mely a 
tápanyageloszlás és a szaporodási sajátosságok alakul ki. 

Ökológia: az egyed feletti szerveződési szinteken tapasztalható jelenségekkel 
és azok okaival foglalkozó biológiai tudomány. 

Ökológiai környezet (környezeti tényezők): a populációt körülvevő környezet 

azon elemei, melyek a populációra tényleges hatást fejtenek ki. Lehetnek élők 
(biotikus) és élettelen (abiotikus) környezeti tényezők. 

Szintezettség: az életközösségek függőleges irányú elrendeződése, mely az 
élőlények magasságkülönbsége és a fényért való küzdelem miatt alakul ki. 

Szukcesszió: az életközösségek időben egymás utáni, egyirányú változása, 
amely a diverzitás változásával jár. 

Talaj: a földkéreg legfelső, élőlények megtelepedésére alkalmas termékeny 
rétege. 

Vízminőség: a víz fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak összessége. 
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