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Nemcsak kognitív dolog a tanítás 
és a tanulás



Globális nevelés hete

• HAND = globális neveléssel foglalkozók 
ernyőszervezete

• Anthropolis = egy GN-el foglalkozó civil szervezet



www.anthropolis.hu



www.globnev.hu



padlet

migránskérdés



Globális falu

Marshall McLuhan 60 éve
30 évvel az internet előtt (de már rádió, televízió, telefon, telex, …)

Falu, ahol mindenről azonnal értesülünk

Falu, ahol mindenkihez van valami közünk

E-mail / Youtube /Facebook /Instagram/ Twitter/ 
Webinarium/ Zoom/ Meets/ Teams stb: magunk 
választjuk a mi falunkat



Föld napja – Earth Day

Think globally, act locally

Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan

avagy

Nézz körül a világban, és láss munkához otthon!



Globális környezet

• Klímaváltozás

• Biodiverzitás

• Beporzók



Klímaváltozás = felmelegedés



Globális ügy itthon

A nyári átlaghőmérséklet változása 1981 és 2015 között



WMO előzetes éghajlat értékelő 
jelentés Madridra



Virgács, széndarab, krumpli, műanyag vagy csoki krampusz



A globális felmelegedés egyértelmű bizonyítéka





Kertvárosi erdeicsótány (Ectobius vittiventris)

Mediterráneumból indulva a budai kerületekbe



Zöld vándorpoloska 
(Nezara viridula)
• Afrikából észak felé

• Mediterraneum

• 2002: Magyarország

• 4 – 2 nemzedék

Készítette: Jovo
A feltöltő saját munkája, 
Közkincs, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11695599https://magyarmezogazdasag.hu/, Wikipedia

https://magyarmezogazdasag.hu/


Paprika, paradicsom, bab, uborka, 
alma, szőlő, eper, szeder, hárs…

https://agroforum.hu/, 

https://agroforum.hu/


Klímahisztéria
Király József vegyészmérnök
Kossuth Rádió, 2019. november 10. 6.45-kor

• A CO2 mérhető, nincs semmi gond, nincs idő 
elmagyarázni 2 percben, tájékozódjanak a 
megfelelő honlapokon

• Fukusima nem nukleáris baleset volt, hanem 
cunami

https://mediaklikk.hu/kossuth-radio/cikk/2019/11/09/vasarnapi-ujsag-klimahiszteria/

https://mediaklikk.hu/kossuth-radio/cikk/2019/11/09/vasarnapi-ujsag-klimahiszteria/








Savas eső gyógyítása
a pH ismét 6 körüli Európában



Anthropolis.hu



Biodiverzitás - Sokféleség

1. Társulások szintje (fajok fölött)

2. Faji szintű (flóra, fauna – ezek fajok listái)

3. Egyedek szintje (fajon belül)



Társulások szintje: pl. a táj



Faji szintű sokféleség



Ön szerint hány állatfajból evett már?

Tippeljen!

1 – 10

11 – 20

21 – 50





„zúg az éji bogár”

„lomha földi békák szanaszét görögnek”, 

„csapong a denevér”, 

„rikoltoz a bagoly”,

„Majd a földre hintik a zizegő szalmát...
S átveszi egy tücsök csendes birodalmát.”



Ég a napmelegtől a kopár szík sarja,

Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta.

(Ady)



Szöcske – sáska – tücsök – pirregő 
tücsök



A mai élővilág néhány leg-je



20. századig csak az Atlanti óceánban kb 240 000 élt.

Ipari bálnavadászat – 2002-ben csak 5 - 12 000 a világon

Ma már 10-25 000 között



Unalmas diétán a lundák…





Halobates – 46 fajból 5 óceáni





És láss munkához otthon!
#Élőlényesdi

44 játékos posztjai
• lágyszárúak (76)
• bokrok (10), 
• fák (7),
• liánok (2)
• fehér árvacsalán, 

pongyola pitypang (6-6 
bejegyzéssel), 

• vérehulló fecskefű (5),
• pásztortáska és 

százszorszép (4-4)

• 35 rovar, 23 madár

• hangya (4), 

• rózsabogár (3), 

• poszméh, bundásbogár, 
ázsiai márványospoloska 
és a házilégy (2-2),

• hüllő, kétéltű, csigák, 
emlős, óriás ezerlábú, pók 
és kutyakullancs,

• egyetlen gomba, a 
lepketapló.

• egyetlen gomba, a 
lepketapló.



A rovarok pusztítása



N
ap

i b
io

m
as

sz
a,

 g
/n

ap

Több mint 75% csökkenés 27 év alatt

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809



A rovarvilág pusztulásának fő okai

Biological Conservation 232 (2019): 8-27.



Faji szintű sokféleség



Rovarölőszer hatóanyag kijuttatás az USA-ban

An assessment of acute insecticide toxicity loading (AITL) of chemical pesticides used on agricultural land in the United States, Fig 9, 
https://journals.plos.org/plosone/article/figure?id=10.1371/journal.pone.0220029.g009



Globális ügy itthon

A nyári átlaghőmérséklet változása 1981 és 2015 között





Márványos poloska 
(Halyomorpha halys)

• Keleti poloska nyugatról

• 2013 óta nálunk

• Alma, körte, birs, paprika, paradicsom, gyalogakác, 
városi fák, 

• Április-október

• 2 nemzedék,  100 tojás



Mezei poloska, büdös Marci, büdös 
Margit, téli poloska, büdös Bence, 

büdös Panka, büdös Margó
Bencepoloska 
(Raphigaster 
nebulosa)

Készítette: Didier Descouens
A feltöltő saját munkája, 
CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35427193

Volt 
korábban is 
látogatónk









www.beporzoknapja.hu
#beporzoknapja

http://www.beprozoknapja.hu/


Törpeszúnyog (Ceratopogonidae)





Gyermekláncfű









www.beporzoknapja.hu
#beporzoknapja

http://www.beprozoknapja.hu/


Rovarbarát kert
fa

kőkupac

virágzó bokrok

futónövények

méhbarát gyep

méhszálló

tavacska

kis rét

holt faanyag

komposztrovarhotel vad terület

beporzóbarát virágágyás

mocsaras

fűszerkert

esővizes hordó

https://www.buglife.org.uk/activities-for-you/wildlife-gardening alapján

https://www.buglife.org.uk/activities-for-you/wildlife-gardening



