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AKTUÁLIS HÍREK 

Ökoiskola Hálózat hírei 

Átadták a 2022/2023. tanévtől érvényes Ökoiskola és Örökös ökoiskolai címeket 

Előző számunkban már hírt adtunk a 2022. évi ökoiskolai címek átadójáról. Most részletes, 
fotókkal illusztrált beszámolónkra hívjuk fel a figyelmet, mely az alábbi linkre kattintva 
elolvasható: 

https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/atadtak_2022_2023_okoiskola_cimeket  

 

Hírek a fenntarthatóságra nevelés és a fenntarthatóság világából 

  

Ózonlyuk – sokat tudunk róla, de a téma most is aktuális 

A Képviselői Információs Szolgálat Infojegyzete a légkör magasabb részén lévő 
ózonkoncentráció, köznapi nevén ózonréteg, vagy ózonpajzs csökkenésének okát, a csökkenés 
lassítása érdekében tett nemzetközi egyezményeket, és az azóta eltelt időszak alatt 
bekövetkezett változásokat mutatja be. 

A rövid, lényegretörő és közérthető összefoglalót az alábbi linken érhetik el: 

https://www.parlament.hu/documents/10181/39233854/Infojegyzet_2021_39_ozonlyuk.pdf/d

5d33d63-128f-0369-8c39-655233dee013?t=1622187741822 

 

https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/atadtak_2022_2023_okoiskola_cimeket
https://www.parlament.hu/documents/10181/39233854/Infojegyzet_2021_39_ozonlyuk.pdf/d5d33d63-128f-0369-8c39-655233dee013?t=1622187741822
https://www.parlament.hu/documents/10181/39233854/Infojegyzet_2021_39_ozonlyuk.pdf/d5d33d63-128f-0369-8c39-655233dee013?t=1622187741822


Az év kerékpárútja 2022-ben 

A Deseda-tavat megkerülő kerékpárút nyerte meg az Év Kerékpárútja pályázat 
közönségszavazását. 

Az idén harmadik alkalommal kiírt Év kerékpárútja pályázat 11 döntősére több mint 7000 
szavazat érkezett. 2020-ban a Tatabánya és Tata közötti útszakasz lett a nyertes, tavaly pedig 
a Poroszló és Tiszafüred közötti kerékpáros hidakon átvezető vonal volt a közönség kedvence. 

A szavazásról és a nyertesről részleteket az alábbi linken olvashatnak: 

https://bringazas.hu/hirek/itthon/a-deseda-tavat-megkerulo-kerekparut-lett-az-ev-
kerekparutja-2022-ben/ 

 

Készüljünk az új tanévre! 

Új köznevelés 2022. februári tematikus száma a környezeti nevelésről 

A 2022. februári szám kiemelten foglalkozott a környezeti neveléssel. Nyolc cikk, illetve interjú 
foglalkozik ezzel a kiemelt témával többek között a gyakorló pedagógus, a pedagógus-
továbbképzés, a szakmai szoltáltatás szemszögéből megközelítve.  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_2/Uj_Kozneveles_20
22_02_online.pdf  

Szorosan ide kapcsolódik egy az Élő bolygónk honlapon megjelent interjú Czippán Katalinnal. 
Címe: Fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés nem egy önálló tudomány, hanem maga az 
élet. 

https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/Oktatas/2022_05_11/a_fenntarthatosagra_neveles_
celjai_es_eszkoztara 

További nagyon hasznos információk, ötletek találhatók a fenntarthatóságra nevelés 
szempontjából a Kék Bolygó alapítvány honlapján a kekbolygoalapitvany.hu   címen. 

    

Körforgásos gazdaság 

Egymilliárd forintos támogatással dolgoznak a körforgásos gazdaságért a MATE (Magyar Agrár- 
és Élettudományi Egyetem) szakemberei. Az intézmény hulladékgyűjtési rendszerének teljes 
átszervezésével és új biohulladék-kezelési technológiák fejlesztésével segíti hozzá térségünket 
egy fenntarthatóbb jövőhöz.  

Az Európai Bizottság Körforgásos Gazdaság cselekvési terve és a kapcsolódó irányelvek alapján 
2023. december 31-től kötelező lesz a biohulladék elkülönített gyűjtése vagy a keletkezés 
helyén történő gyűjtése és hasznosítása. 

További részletek, forrás: 

https://www.agroinform.hu/kornyezetvedelem/egymilliard-forintos-tamogatassal-dolgoznak-
a-korforgasos-gazdasagert-a-mate-szakemberei-56936-001?utm 

 

https://bringazas.hu/hirek/itthon/az-altal-er-volgyi-kerekparut-lett-az-ev-kerekparutja-2020-ban/
https://bringazas.hu/hirek/itthon/a-poroszlo-es-tiszafured-kozotti-bringaut-lett-az-ev-kerekparutja/
https://bringazas.hu/hirek/itthon/a-deseda-tavat-megkerulo-kerekparut-lett-az-ev-kerekparutja-2022-ben/
https://bringazas.hu/hirek/itthon/a-deseda-tavat-megkerulo-kerekparut-lett-az-ev-kerekparutja-2022-ben/
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_2/Uj_Kozneveles_2022_02_online.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_2/Uj_Kozneveles_2022_02_online.pdf
https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/Oktatas/2022_05_11/a_fenntarthatosagra_neveles_celjai_es_eszkoztara
https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/Oktatas/2022_05_11/a_fenntarthatosagra_neveles_celjai_es_eszkoztara
https://www.agroinform.hu/kornyezetvedelem/egymilliard-forintos-tamogatassal-dolgoznak-a-korforgasos-gazdasagert-a-mate-szakemberei-56936-001?utm
https://www.agroinform.hu/kornyezetvedelem/egymilliard-forintos-tamogatassal-dolgoznak-a-korforgasos-gazdasagert-a-mate-szakemberei-56936-001?utm


Vízellátási problémák - Lesújtó előrejelzések a mezőgazdasági területek vízellátásáról 

A mezőgazdasági termelés a világ első számú vízfelhasználójává lépett elő, ami világszerte a 
vízkészletek kimerítésével járhat. A cikk szerzői szerint 2050-re a jelenleginél várhatóan akár 
80 százalékkal kevesebb víz fog a mezőgazdaság rendelkezésére állni. Nemzetközi szinten 
sürgős intézkedéseket kell kidolgozni a takarékos vízfelhasználásra és a növények 
szárazságtűrésének fokozására. 

 

 

További részletek, forrás: 

https://www.agroinform.hu/kornyezetvedelem/a-mezogazdasagi-teruletek-vizellatasa-a-
kovetkezo-evtizedekben-erosen-romlik-56333-001?utm_source 

 

Istvánkúti élőhelykezelő tábor - Jane Goodall Intézet 

Istvánkúti Nyírjes természetvédelmi csoport 

21 éve működik egy élőhelykezelő tábor az Istvánkúti Nyírjes Természetvédelmi Területen, 
mely minden év augusztusában kerül megrendezésre és 2 hétig tart. Ez idő alatt a cél a védett 
területen található rétek lekaszálása, illetve a lekaszált széna lehordása, a területen élő fajok 
listázása és megismerése. Mindezt a hegyi réteken élő növény-és állatfajok védelme érdekében 
teszik, hiszen kaszálás nélkül ezek a rétek beerdősülnének, és a védett fajok eltűnnének. A 
tábor résztvevői minden évben jelenlegi és korábbi egyetemisták, köztük tanárok, az ő 
családjaik és tanítványaik, barátaik, mind önkéntesek. Vannak állandó résztvevők, és minden 
évben vannak újonnan csatlakozók. 

 

https://www.agroinform.hu/kornyezetvedelem/a-mezogazdasagi-teruletek-vizellatasa-a-kovetkezo-evtizedekben-erosen-romlik-56333-001?utm_source
https://www.agroinform.hu/kornyezetvedelem/a-mezogazdasagi-teruletek-vizellatasa-a-kovetkezo-evtizedekben-erosen-romlik-56333-001?utm_source


 

Forrás: https://www.termeszetjaro.hu/hu/poi/erdo/istvan-kuti-nyirjes/24008588/ 

További részletek, forrás: 

https://janegoodall.hu/istvan-kuti-termeszetvedelmi-ontevekeny-
csoport?fbclid=IwAR3OGLpapuCNYp8ParVEll0uYkA6CI9Ni1aPJlR-gAeaVb4xsX8cmSg9CWo 

 

UNESCO ajánlás - Zöldítsük be a jövőt 

A klímaváltozás, a biodiverzitás csökkenése és a szennyezések veszélyeztetik az emberiség 
jövőjét. Az UNESCO nagyszabású Zöldítő projektje célul tűzi ki, hogy minden egyes tanuló igazi 
változtató ügynökké váljon úgy, hogy felvérzetődik azzal a tudással, képességekkel, értékekkel 
és attitűddel, melyek segítségével valóban meg tud birkózni a klímaváltozással. A projekt zöld 
iskolákkal, zöld politikával, zöld tantervekkel és pedagógus továbbképzésekkel szeretne 
segíteni abban, hogy elérhessük a Fenntartható Fejlődési Célokat (Sustainable Development 
Goals, SDG), különösen a minőségi oktatás elérésében kiemelt szerepet játszó 4.7 célját. 

 

https://www.termeszetjaro.hu/hu/poi/erdo/istvan-kuti-nyirjes/24008588/
https://janegoodall.hu/istvan-kuti-termeszetvedelmi-ontevekeny-csoport?fbclid=IwAR3OGLpapuCNYp8ParVEll0uYkA6CI9Ni1aPJlR-gAeaVb4xsX8cmSg9CWo
https://janegoodall.hu/istvan-kuti-termeszetvedelmi-ontevekeny-csoport?fbclid=IwAR3OGLpapuCNYp8ParVEll0uYkA6CI9Ni1aPJlR-gAeaVb4xsX8cmSg9CWo


 

További részleteket (angol nyelven) az alábbi linken olvashatnak: 

https://www.unesco.org/en/education/sustainable-development/greening-future 

 

Fiatalok a fenntartható jövőért -innovációs kihívás 

Együttműködés a BASF ( Badische Anilin- und Soda Fabrik, magyarul: Badeni Anilin- és Szóda 
Gyár), német vegyipari cég és a  Junior Achievement Worldwide szervezet között. 

Mivel az éghajlatváltozás a társadalom előtt álló egyik legsürgetőbb kihívás, a BASF 
partnerségre lépett a Junior Achievement Worldwide-dal (JA) és nyolc JA tagországgal, hogy 
ösztönözze a fiatalokat, járuljanak hozzá az hatékony átmenethez és a fenntartható jövőhöz. 

A világ népességének, több mint 40%-át a fiatalok teszik ki. A fiataloknak most központi 
szerepet kell játszaniuk, amikor igazságos és fenntartható jövőt építünk. 

A JA Worldwide és a BASF célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét az éghajlatváltozásnak a 
közösségeikre gyakorolt hatásaira és azok következményeire, valamint az éghajlati 
alkalmazkodás és a hatékony átmenet szükségességére. A Fiatal Hangok a Fenntartható 
Jövőért programban való részvételük révén, valamint a BASF több mint 40 önkéntesének a 
világ minden tájáról érkezett támogatásának köszönhetően Brazíliából, Görögországból, 
Magyarországról, Indonéziából, Mexikóból, Nigériából, Ugandából és Vietnamból 800 diák 
gondolkodik, ötletel azon, hogy újító, kreatív megoldásokat keressen a bolygó igazságosabb 
és fenntarthatóbb jövőjének biztosítására. 

Gergely Orsolya, a JA Magyarország ügyvezető igazgatója szerint a környezeti problémákat 
úgy kell kezelni, hogy azok okait szüntetjük meg. „A BASF-val közös együttműködésünk során 
szem előtt tartjuk a fenntartható fejlődés szellemiségének terjesztését a fiatalok körében, 
hiszen a feltörekvő generáció kreatív megoldásai hozzájárulnak a jövő fenntarthatóbbá 
tételéhez.” 

https://agronaplo.hu/termekinformaciok/fiatal-hangok-a-fenntarthato-jovoert-innovacios-
kihivas-a-basf-es-a-ja-worldwide-szervezeseben 

 

https://www.unesco.org/en/education/sustainable-development/greening-future
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vegyipar
https://agronaplo.hu/termekinformaciok/fiatal-hangok-a-fenntarthato-jovoert-innovacios-kihivas-a-basf-es-a-ja-worldwide-szervezeseben
https://agronaplo.hu/termekinformaciok/fiatal-hangok-a-fenntarthato-jovoert-innovacios-kihivas-a-basf-es-a-ja-worldwide-szervezeseben


Hogy érzi magát a Föld? címmel meghirdetett országos kreatív alkotói pályázat  

Összesen 253 alkotás érkezett be 16 megyéből és Budapestről – továbbá Szerbiából és 
Szlovákiából – az Apor Vilmos Katolikus Főiskola „Hogy érzi magát a Föld?” címmel 
meghirdetett országos kreatív alkotói pályázatára, amelyet a Föld napja alkalmából hirdetett 
meg az intézmény Matematikai, Természettudományi és Informatikai Tanszéke. 9 óvoda, 14 
általános iskola, egy középiskola és 3 szociális gyermekfoglalkoztató intézmény több 
osztályából küldtek be változatos pályaműveket, sőt még néhány főiskolás korú fiatal is 
rászánta az idejét.  

Az eredményhirdetés szeptember hónapban várható. 

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola kiemelten fontos témaként kezeli a fenntarthatóság 
kérdését, valamint a környezet- és teremtésvédelmet a pedagógusképzés területén is. Ezért a 
főiskola a Föld napjához kapcsolódóan nyílt, díjmentes alkotói pályázatot hirdetett az óvodás 
korosztálytól a felsőoktatásban tanuló diákokig, a következő témákban: „Lakóhelyünk, a Föld”; 
„A Föld – élet”; „Milyennek szeretnéd látni a Földet 50 év múlva?”. Az országos pályázatra öt 
korcsoportban: óvodás, alsó és felső tagozatos általános iskolás, középiskolás és 
felsőoktatásban tanulók jelentkezhettek június 15-ig. 

A pályamunkák elkészítése során szabadon választható eszközökkel dolgozhattak a diákok, a 
főiskola kérése csupán az volt, hogy az alkotók törekedjenek a környezettudatosságra, a 
természetes anyagok alkalmazására. Többen készítettek pár perces kisfilmet, amelyben 
felvázoltak egy számukra fontos problémát és tanácsot adtak, milyen gyakorlati lépésekkel 
lehet jobban odafigyelni környezetünk védelmére.  

Számos iskolás rajz vagy festmény formájában mutatta be a Földet, de több installáció érkezett 
be ötletesen átalakított hungarocell, tojástartó, WC-papír guriga, karton, krepp-papír, 
vattakorong, műanyag palack, vagy éppen virágszirmok alkalmazásával is. Olyan pályázó is 
akadt, aki inkább verset írt a Föld helyzetéről. Nem csak az alkotások kivitelezése, de a témái 
is széleskörűek voltak: a túlzott, pazarló vízfogyasztástól és műanyaghasználattól a méheken 
és élővilágon át a klíma- és időjárásváltozásig. 

A zsűri az értékelés során figyelembe veszi, hogy az adott pályázó mennyire tartotta a téma 
kereteit, illetve, hogy környezetbarát technikával valósította-e meg a pályamunka kivitelezését. 
Korcsoportonként az első 3 helyezést díjazzák, az eredményeket szeptemberben hirdetik ki. A 
helyezést elért pályázók alkotásaiból, valamint további kiválasztott művekből az Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola kiállítást szervez. 

Óvodások a környezetvédelemmel kapcsolatban (bdpst24.hu) 

 

Fokozódó nyári kánikulák 

40-50 éve még nem is volt, manapság az egész országra kiterjed a hőhullám. Ha így folytatjuk, 
a század végére a jelenleginél átlagosan 12-szer több tartós hőhullámos napra számíthatunk. 
A tendencia erősen emelkedik, sőt, a nappalokon túl az éjszakák is melegebbek lettek, már 
nem hoznak felfrissülést.  

A hőségnapoknak a számán kívül a jövőben a hőség mértéke is növekedhet. Legnagyobb 
veszélyben az Alföld van, forró nyarak alkalmával a csúcsértékek itt akár 45 fok feletti 
maximum-hőmérsékletet is elérhetnek. 

A prognózisok alapján ez a drasztikus változás csak kisebb emberi károsanyag-kibocsátással 
szorítható vissza. A pesszimista forgatókönyv szerint a mostani tartós hőhullámok eltörpülnek 
majd a század végén várhatókhoz képest. 

https://bdpst24.hu/ovodasok-a-kornyezetvedelemmel-kapcsolatban/


https://www.idokep.hu/hirek/evente-ket-hettel-is-tobb-a-hohullamos-napok-szama 

 

 

Forrás. Pixabay 

 

MÓDSZERTAN 

  

Fenntarthatóságra nevelés játék-és tevékenység ötletek óvodapedagógusoknak 

A fenntarthatóságra nevelés alapvető értékeinek közvetítésében nagy szükség van az 
óvodapedagógusok környezettudatos életszemléletére, az együttműködésre, a példaadásra, a 
következetes cselekvésre. A nemzedékek anyagi, szellemi és lelki jóllétéhez szükséges javak 
biztosításához, fenntartásához az óvodai és a családi nevelésben is hármas egységet 
hangsúlyozunk: az egyéni felelősséget, a közös cselekvést és a folyamatos megújulást. A 
megfelelő attitűd formálásában az óvodapedagógusok szerepe óriási. Ehhez nyújt hasznos 
ismereteket a „Kezünkben a jövőnk” - fenntarthatóságra nevelés című szakmódszertani 
füzet, amely havi bontásban tartalmaz óvodai játékokat a környezettudatos 
magatartásformálás, az egészségtudatos szokáskialakítás és a szociális kompetencia fejlesztés 
területein. 

A kiadvány letölthető:  

https://dl-sulinet.educatio.hu/download/ovoda-vilaga/szakmod_04_fenntarthato.pdf 

 

Fókuszban a tantárgyköziség  

A KATEDRA, szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapjának 2022. májusi számában a 
tantárgyköziség állt a középpontban. Részletes cikket olvashatunk: a projektalapú tantárgyközi 
oktatásról, a biológus kutatócsoport projektmunkájáról, a mérnök kutatócsoport munkájáról, 
a fizikus és kémikus kutatócsoport munkájáról. Azon túl, hogy mindegyik kutatómunka 
inspiráló, a fenntarthatóságra nevelés vonatkozásában is találhatunk bennük jó ötleteket.  

XXIX. évfolyam, 9. szám - 2022. május (katedra.sk) 

https://www.idokep.hu/hirek/evente-ket-hettel-is-tobb-a-hohullamos-napok-szama
https://dl-sulinet.educatio.hu/download/ovoda-vilaga/szakmod_04_fenntarthato.pdf
https://katedra.sk/Folyoirat/29/09/index.html


 

Bázisintézményi gyakorlatok közül 

A Pedagógiai Napok előadásai között mindig sok fenntarthatóságra nevelést segítő 
módszertani előadást, bemutatót is láthatunk. Ezek szemléjét a jövőben is folytatjuk. Kérjük 
és várjuk a bázisiskolák innovatív gyakorlatainak leírását. Szakmai és hálózati szempontok 
miatt a saját, iskolai honlapon vagy tudományos publikációként megjelentetett didaktikai 
anyagokat tartjuk a leginkább érdeklődésre számot tartónak. Kérjük olvasóinkat, hogy ezek 
elérhetőségét küldjék meg a sapsal.julia@oh.gov.hu e-mail címre. 

 

Tevékenykedtetés 

BeeFriendly” projekt a Kertvárosi Iskolában 

Az összefoglalót Horváthné Reményi Lívia készítette, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond 

Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye tagintézményvezető-helyettese, a Nyíregyházi 

POK tanító szaktanácsadója                                             

 

Nyíregyháza, lengyel testvérvárosa, Rzeszów kezdeményezésére, a Visegrádi Alap, a V4 

támogatásával vett részt a Barátságban a méhekkel pályázatban. Lengyelország, Szlovákia, 

Ukrajna és Magyarország városai, azok méhész szakemberei szervezték a 2021 októberétől 

2022 május végéig zajló programot, mely a lakosság körében kialakuló méhbarát hozzáállást 

hivatott erősíteni, főképp az oktatás során az iskolákban. 2500 diák és közel száz tanár vett részt 

a „BeeFriendly/Barátságban a Méhekkel” című projektben. Szemlélet-és tudatformáló folyamat 

ez, a jövő generációinak javára. 

Az elfogyasztott élelmiszereinknek majdnem 70%-a a megporzó rovaroknak köszönhető, de 

sajnos világunk elérkezett ahhoz a felismeréshez, hogy baj van. Hiszen a méztermésen túl a 

gyümölcs, a gabona- vagy egyes zöldségnövények termése, de még az erdőgazdálkodás alapja 

is ezektől a rovaroktól függ.   

A projekt, a Bee friendly méhbarát vagy porzóbarát program arról szól, hogy felhívjuk a 

lakosság figyelmét közös problémánkra. Tevékenységeinkkel folyamatosan a megporzó rovarok 

pusztulását okozzuk. Rásegít a klímaváltozás is, de a töméntelen növényvédő szer 

alkalmazásával, az élővilág rombolásával, a szemeteléssel még inkább pusztítjuk a 

megporzókat is. Emiatt érezte fontosnak az örökös ökoiskola címmel rendelkező Nyíregyházi 

Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye, hogy kapcsolódjon a 

projekthez, hiszen nálunk a környezettudatos szemléletnek kiemelt fontosságú (ivókutak, 

tankert, tankonyha, biciklitároló, olajgyűjtő edény stb.).  

Nyíregyháza azt vállalta magára, hogy méhészek bevonásával ismeretterjesztő anyagokat 

készít, hogy az iskolások körében még jobban tudatosítsák ezen rovarok fontosságát. Így a város 

16 iskolájának első 6 évfolyamán, mintegy 2500 diáknak vetítettek természet- és 

oktatófilmeket.  

A mi intézményünkben minden 1-2 osztály, azaz 200 kisdiák volt részese a méhbarát 

projektnek: játékos oktatóanyagot készítettem, melynek segítségével 1-1 délutánt tölthettek a 

gyerekek a méhbarát érzékenyítő projekttel. (Színező, puzzle, wordwall játékok, 

ismeretterjesztő filmek, mézes süti sütés szerepeltek a projekt elemeiként, hogy a kisiskolások 

játékos formában szerezzenek ismereteket, barátkozhassanak a méhekkel.) 

mailto:sapsal.julia@oh.gov.hu


https://view.genial.ly/622a36db82d0310011c6f5ac/presentation-bee-

friendly?fbclid=IwAR39L5VUbLopBAgoBWEDYA33eZlF9VTsHLqnZ7jXCOkrz8PPxtrfFi

NP984  

Felsős évfolyamaink számára a sportcsarnokunkban került sor személyes találkozóra a 

Nyíregyházi Méhész Szövetség elnökével és csapatával, aki szemléletes előadást tartottak a 

méhekkel való gazdálkodásról, az igazi méhbarát hozzáállásról. Az oktató kisfilmen, a 

szerszámok, védőfelszerelések bemutatóján keresztül egy élményszámba menő mézkóstolóval 

zártuk a programot. 

 Beefriendly projekt elemeként rajz- és fotópályázatot hirdetetett a Nyíregyházi Tankerület, 

melyre 350 alkotás érkezett. A Kertvárosi Iskolások a kiemelt és kiállításra került 50 műből 10 

nyertes rajzot tudhattak magukénak.  Elnyertük a „Beefriendly” / Méhecskebarát rajzpályázat 

„A legkreatívabb iskolának járó díj”- át is.  

Reményeink szerint, itt a kertvárosi zöldövezet szívében, sok diákunk fordul majd 

érzékenyebben a rendkívül hasznos méhekhez, környezetükhöz és szoktatják családjaikat a 

„méhbarátabb” szemlélethez: nem mérgezik vegyszerekkel és tisztán tartják élőhelyüket.     

Nyíregyháza, 2022. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wnj674T3VTg&t=7s 

 

 

TUDOMÁNYOS ÚJDONSÁGOK A FENNTARTHATÓSÁG PEDAGÓGIÁJÁBAN 

 

Ökológiai csapdák a természetben 

Ökológiai csapdának tekintjük az emberi tevékenység nyomán rövid idő alatt, a környezeti 

viszonyokban bekövetkező olyan változásokat, amelyek hatására valamely populáció egyedei 

korábban adaptív viselkedési mintákat követve alkalmatlan vagy a közeljövőben alkalmatlanná 

https://view.genial.ly/622a36db82d0310011c6f5ac/presentation-bee-friendly?fbclid=IwAR39L5VUbLopBAgoBWEDYA33eZlF9VTsHLqnZ7jXCOkrz8PPxtrfFiNP984
https://view.genial.ly/622a36db82d0310011c6f5ac/presentation-bee-friendly?fbclid=IwAR39L5VUbLopBAgoBWEDYA33eZlF9VTsHLqnZ7jXCOkrz8PPxtrfFiNP984
https://view.genial.ly/622a36db82d0310011c6f5ac/presentation-bee-friendly?fbclid=IwAR39L5VUbLopBAgoBWEDYA33eZlF9VTsHLqnZ7jXCOkrz8PPxtrfFiNP984
https://www.youtube.com/watch?v=wnj674T3VTg&t=7s


váló élőhelyet választanak maguknak vagy utódaiknak. Ennek hatására a populáció mérete 

csökken, vagy akár ki is halhat. Az ökológiai csapdák egyik fajtája a poláros fényszennyezés, 

ami kiemelten veszélyezteti a vízirovarokat. Tipikus poláros fényszennyezők például az 

aszfaltutak, a fekete mezőgazdasági fóliák, az épületek üvegfelületei, a sötét szín-árnyalatú 

autókarosszériák, valamint a napelemtáblák és napkollektorok. A fent említett mesterséges 

felületek evolúciós léptékben rendkívül gyorsan jelentek meg és terjedtek el, így a 

vízirovaroknak nem volt idejük az új optikai környezethez alkalmazkodni. 

A tanításban is alkalmazható példákat is olvashatunk Pereszlényi Ádám doktori dolgozatában: 

https://edit.elte.hu/xmlui/static/pdf-viewer-master/external/pdfjs-2.1.266-

dist/web/viewer.html?file=https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/57027/Pereszleny

i_Adam_phd_dolgozat.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y 

 

21. századi készségek (OECD) 

 

Forrás: 
https://www.parlament.hu/documents/10181/1828247/Infokorkep_Oktatas_sport_kultura.pd
f/98b301fe-595b-1d6f-9b6d-58e5a94abfe4  

 

Közel valós idejű képek segítik a földfelszín változásainak felismerését 

Bolygónk felszíne egyre növekvő sebességgel, drámaian változik, még az űrből is észlelhető 
módon. Ezek a változások részben az éghajlatváltozás következményei, amelyek felerősítik a 
környezeti zavarokat, például erdőtüzeket és árvizeket, valamint az emberi tevékenységé, mint 
például az erdőirtás és a városfejlesztés. Az ezekről a változásokról, valamint az emberekre, 
az éghajlatra és az ökoszisztémákra gyakorolt hatásukról szóló részletes információk nagyban 
segíthetik a kormányokat és a kutatókat abban, hogy hasznos megoldásokat dolgozzanak ki, 
és minimalizálják azok hatását olyan kérdésekben, mint az éghajlatváltozás, az élelmiszer-
ellátás bizonytalansága és a biológiai sokféleség csökkenése. 

A Google új adatkészlete szinte valós időben mutatja meg a Föld felszínének jellemzőit - 
jelentette be a vállalat. A Dynamic World nevű eszköz a mélytanulás és a műholdképek 

https://edit.elte.hu/xmlui/static/pdf-viewer-master/external/pdfjs-2.1.266-dist/web/viewer.html?file=https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/57027/Pereszlenyi_Adam_phd_dolgozat.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://edit.elte.hu/xmlui/static/pdf-viewer-master/external/pdfjs-2.1.266-dist/web/viewer.html?file=https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/57027/Pereszlenyi_Adam_phd_dolgozat.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://edit.elte.hu/xmlui/static/pdf-viewer-master/external/pdfjs-2.1.266-dist/web/viewer.html?file=https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/57027/Pereszlenyi_Adam_phd_dolgozat.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://www.parlament.hu/documents/10181/1828247/Infokorkep_Oktatas_sport_kultura.pdf/98b301fe-595b-1d6f-9b6d-58e5a94abfe4
https://www.parlament.hu/documents/10181/1828247/Infokorkep_Oktatas_sport_kultura.pdf/98b301fe-595b-1d6f-9b6d-58e5a94abfe4


segítségével nagy felbontású földtakaró-térképet készít, amely megmutatja, hogy a földterület 
mely részein találhatók olyan jellemzők, mint a fák, a növények vagy a víz. 

"A földtakaró-térképek elkészítése általában hosszú időt vesz igénybe, és a képek elkészítése 
és az adatok közzététele között eltelt időben komoly változások állhatnak elő a valóságban." 

Emellett ezek a térképek gyakran nem tartalmaznak részletes bontást arról, hogy egy adott 
területen mi található a földön, egy várost például akkor is a "beépített" kategóriába sorolnak, 
ha vannak nagy kiterjedésű parkokkal borított részek. A Dynamic World ugyanakkor minden 
1100 négyzetméterre vonatkozóan osztályozza a földtakaró típusát, megmutatva, hogy ezeket 
a térképészeti egységeket milyen valószínűséggel borítja a kilencféle fedőtípus valamelyike -- 
közölte a Google. A kilenc kategória a következő: víz, elárasztott növényzet, beépített terület, 
fák, növények, puszta talaj, fű, bozót/cserje, vagy hó/jég. 

A Google a World Resources Institute-tal közösen kifejlesztett rendszerét a Nature Scientific 
Data című szaklapban megjelent tanulmányban részletezte. 

 

A Dynamic World modell naponta több mint 5000 képet készít, és a földtakaró adatok 
folyamatosan, közel valós időben frissülnek. Ez lehetővé teszi a kutatók és a politikai 
döntéshozók számára, hogy gyorsan átlássák az olyan dolgok hatásait, mint a tüzek vagy a 
hurrikánok, és segítsenek hatékonyabban reagálni a változásokra. 

Hogy miért is olyan fontos ez a fejlesztés? Megtudhatják az alábbi linken, a teljes cikk 
elolvasásával. 

https://www.agroinform.hu/szantofold/ez-minden-gazda-alma-kozel-valos-ideju-kepek-a-
foldfelszinrol-57389-
001?utm_source=edm&utm_medium=email&utm_campaign=20220710&lAnalyticId=2156&l
AnalyticU=139320&lAnalyticL=https%3A%2F%2Fwww.agroinform.hu%2Fszantofold%2Fez-
minden-gazda-alma-kozel-valos-ideju-kepek-a-foldfelszinrol-57389-001 

 

Nem csak az emberi egészségre jelent veszélyt az UV-sugárzás! 

A növény- és állatvilágot, sőt, még a faanyagokat is károsítja az UV-sugárzás! 

A UV-sugárzás emberi szervezetre gyakorolt káros hatásáról sokat olvashatunk. Kevésbé 
ismert azonban, hogy a növény- és állatvilágot, sőt, még a faanyagokat is károsítja az UV-
sugárzás! 

Számos halfaj lárvája például érzékeny az UV-sugárzás okozta károkra. Így ha felszíni vizekben 
magas UV mellett terjednek el ezek a lárvák, akkor megvan a lehetősége, hogy csökkenni fog 
a fiatal egyedek túlélése, amely következésképpen a halászatra nézve is negatív hatásokkal 
jár - hangsúlyozta. 

Az UV-sugárzás a műanyagot és a fát is roncsolja, márpedig építkezéseken, közlekedési 
eszközökön, kültéri bútorokon és mezőgazdasági eszközökön is használnak fát és műanyagot. 

Az UV-B sugárzás sárgulást és a felületen fényvesztést okozhat, de növelheti a vízelnyelő 
képességet is. Így az UV-sugárzás hajlamos felgyorsítani a bomlási, "degradációs" 
folyamatokat az anyagokban, esetenként idő előtti hibához vezetve, a hőmérséklet-emelkedés 
pedig további súlyosbító tényező lehet. 

Továbbá a magasabb UV-sugárzás a műanyagok széttöredezéséhez is hozzájárulhat, egészen 
parányi műanyagszemcséket, mikro- és nanoplasztikot eredményezve, ami az élővilágra és az 
emberi szervezetre is káros. 

https://www.agroinform.hu/szantofold/ez-minden-gazda-alma-kozel-valos-ideju-kepek-a-foldfelszinrol-57389-001?utm_source=edm&utm_medium=email&utm_campaign=20220710&lAnalyticId=2156&lAnalyticU=139320&lAnalyticL=https%3A%2F%2Fwww.agroinform.hu%2Fszantofold%2Fez-minden-gazda-alma-kozel-valos-ideju-kepek-a-foldfelszinrol-57389-001
https://www.agroinform.hu/szantofold/ez-minden-gazda-alma-kozel-valos-ideju-kepek-a-foldfelszinrol-57389-001?utm_source=edm&utm_medium=email&utm_campaign=20220710&lAnalyticId=2156&lAnalyticU=139320&lAnalyticL=https%3A%2F%2Fwww.agroinform.hu%2Fszantofold%2Fez-minden-gazda-alma-kozel-valos-ideju-kepek-a-foldfelszinrol-57389-001
https://www.agroinform.hu/szantofold/ez-minden-gazda-alma-kozel-valos-ideju-kepek-a-foldfelszinrol-57389-001?utm_source=edm&utm_medium=email&utm_campaign=20220710&lAnalyticId=2156&lAnalyticU=139320&lAnalyticL=https%3A%2F%2Fwww.agroinform.hu%2Fszantofold%2Fez-minden-gazda-alma-kozel-valos-ideju-kepek-a-foldfelszinrol-57389-001
https://www.agroinform.hu/szantofold/ez-minden-gazda-alma-kozel-valos-ideju-kepek-a-foldfelszinrol-57389-001?utm_source=edm&utm_medium=email&utm_campaign=20220710&lAnalyticId=2156&lAnalyticU=139320&lAnalyticL=https%3A%2F%2Fwww.agroinform.hu%2Fszantofold%2Fez-minden-gazda-alma-kozel-valos-ideju-kepek-a-foldfelszinrol-57389-001
https://www.agroinform.hu/szantofold/ez-minden-gazda-alma-kozel-valos-ideju-kepek-a-foldfelszinrol-57389-001?utm_source=edm&utm_medium=email&utm_campaign=20220710&lAnalyticId=2156&lAnalyticU=139320&lAnalyticL=https%3A%2F%2Fwww.agroinform.hu%2Fszantofold%2Fez-minden-gazda-alma-kozel-valos-ideju-kepek-a-foldfelszinrol-57389-001


https://www.agroinform.hu/idojaras_hirek/a-noveny-es-allatvilagot-sot-meg-a-faanyagokat-is-

karositja-az-uv-sugarzas-57336-
001?utm_source=edm&utm_medium=email&utm_campaign=20220626&lAnalyticId=2139&lAnalyticU

=139320&lAnalyticL=https%3A%2F%2Fwww.agroinform.hu%2Fidojaras_hirek%2Fa-noveny-es-

allatvilagot-sot-meg-a-faanyagokat-is-karositja-az-uv-sugarzas-57336-001 

 

 

 
Forrás. Pixabay 

 

Kiadja az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya 

Cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

WEB: www.oktatas.hu 

Felelős kiadó: Brassói Sándor 

Összeállították: Ütőné Dr. Visi Judit, Sapsál Júlia 

Kizárólag elektronikus formában jelenik meg. 

Tartalom átvétele esetén kérjük az alábbi hivatkozás feltüntetését:  

„Forrás: Ökoiskolai Hírmondó, Oktatási Hivatal, okoiskola.hu”. 
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