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Azt gondolom…
 
…írta Darwin a jegyzet-
füzetébe. Azóta nagyon so-
kan gondolják szintén „azt”. Dar-
win nagyszerű tudós volt, ám egyedül 
nem sokra ment volna. Kutatók hosszú sora 
áll őelőtte, akiknek a munkája hozzásegítet-
te ahhoz, hogy felismerhesse a törzsfejlődés fontos
szabályait.
De talán még többen vannak azok, akik őutána tovább kutatták, 
és kibővítették a korszakalkotó meglátását.
Darwin kinyitott egy ajtót, amin sok tudós lépett már be, és amin most 
te is bepillanthatsz. Sőt, ha úgy döntesz, akár be is léphetsz rajta! 
Az ajtó kilincsén már rajta is tartod a kezed.
Nyisd ki!
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Borítón látható képek:

Felül:  Borsmenta (Mentha piperita) levélfonákjáról készült színezett, pásztázó elektronmikrosz-
kópos felvétel. Barna árnyalattal az illóolajat termelő mirigysejtek, lilás árnyalattal a párologta-
tást csökkentő, módosult bőrszöveti sejtek, zölddel a normál bőrszöveti sejtek vannak jelölve.

Alul:  Királykeselyű (Sarcoramphus papa) rikolt Costa Rica egyik esőerdejében. A királykeselyű 
nagy méretű, 200 cm szárnyfesztávolságú, dögevő és ragadozó életmódú madár. Levegőben 
vitorlázva hatalmas területeket jár be. (Fotó: Máté Bence)

Gerincen: Fehérszélű sárkányfa vagy szerencsebambusz (Dracaena sanderana). Jól ismert 
 szobanövény, aminek nevével ellentétben nincs köze a bambuszokhoz. Eredeti élőhelye Nyu-
gat-Afrika esőerdeiben található, ahol az aljnövényzet tagjaként vegetatív úton gyorsan képes 
terjedni. Legfeljebb 1,5 méter magasra nő. (Fotó: Pavel Timofeev)

Hátul:  Charles Darwin noteszének egy lapja, 1837-ből. Ezen az oldalon használt először a törzs-
fejlődés ábrázolására fadiagramot.
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Aligha akad olyan észszerűen gondolkodó ember, aki kétségbe vonná a bioló-
giai ismeretek fontosságát mindennapi életünkben. Már egy egyszerű bevásár-
lás is komoly fejtörést okozhat: vajat vegyünk, margarint vagy zsírt? Valóban 
egészségesebbek-e a biotermékek a hagyományos élelmiszereknél, vagy csak 
drágábbak, és a vásárlók a reklám áldozatai? Valóban az emberiség természet-
átalakító tevékenysége, környezetszennyezése okozhatja a napjainkban tapasz-
talható globális felmelegedést, vagy azoknak van igazuk, akik az éghajlat visz-
szatérő változásaival indokolják a jelenséget? A médiában nap mint nap százá-
val jelennek meg olyan hírek, cikkek, ismeretterjesztő fi lmek, amelyek többek 
között az egészséges életmóddal, a sport egészségre gyakorolt hatásával, az 
orvostudomány legújabb eredményeivel, a kihalás szélén álló fajokkal, az em-
beriséget és az egész élővilágot fenyegető környezeti katasztrófákkal foglalkoz-
nak. Fontos, hogy az információk áradatában tájékozódni tudjunk, képesek 
legyünk megítélni egy-egy hír valóságtartalmát, és ha úgy hozza az élet, tud-
junk felelős döntéseket is hozni. 

Az elkövetkező években, biológiai tanulmányaink során azokra az alapvető 
kérdésekre keressük majd a választ: mi az élet lényege, mi különbözteti meg az 
élőlényeket az élettelen anyagi világtól? Hogyan alakulhatott ki a mai élővilág, 
milyen törvényszerűségek határozzák meg az élőlények, az életközösségek 
fennmaradását és fejlődését? Hogyan, milyen hatásokra változik környezetünk 
– különös tekintettel az ember, az emberiség szerepére –, és milyen befolyást 
gyakorolnak ezek a változások az élővilágra? Mit jelent a testi és a lelki egész-
ség, hogyan érhetjük el és őrizhetjük meg?

Ebben a kötetben áttekintjük az élőlények közös tulajdonságait, megkísérel-
jük nyomon követni a mai élővilág kialakulásának, a törzsfejlődésnek a folya-
matát. Ennek keretében megismerkedünk a legfontosabb élőlénycsoportok 
testfelépítésével, életműködésével és az életközösségekben játszott szerepükkel.

 Előszó

A fotók, az ábrák, a grafi konok és a táblázatok sok olyan 
információt tartalmaznak, amelyek segítik a problémák 
megoldását, az ismeretek elsajátítását.

A szövegben félkövér betű jelzi a fontos fogalmakat.
Az egyes leckék végén megtalálod a korábban még nem 

tanult fogalmak felsorolását.
A leckéket rövid összegzés zárja. A hiányos mondatok 

szóbeli vagy füzetedben történő kiegészítésével ellenőriz-
heted, sikerült-e elsajátítanod az új fogalmakat, és megér-
tened a főbb összefüggéseket.

Az ábrákhoz kapcsolódó és a leckék végén található 
feladatok megoldása segít a problémák megértésében, 
ismereteid ellenőrzésében.

A fejezeteket lezáró összefoglalások a leckéktől eltérő 
megközelítésben, más tematikában dolgozzák fel a témát. 
Ez elősegíti, hogy tudásodat sokféle összefüggésben hasz-
nálhasd. A könyv végén, a Fogalomtárban a tananyag leg-
fontosabb szakkifejezéseinek magyarázatát találhatod meg.
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Van-e élet egy csepp vízben?

Nem is gondolná az ember, milyen csodálatos világ tárul a szeme elé, 

ha mikroszkópban megvizsgál egy csepp vizet, amit egy bomló anya-

gokban gazdag tóból, pocsolyából gyűjtött. Ha szerencsénk van, sok kis 

apró, szabad szemmel nem, vagy alig látható élőlényt pillanthatunk 

meg, például papucsállatkákat, harangállatkákat, ostoros egysejtűeket, 

apró férgeket, rovarlárvákat, baktériumokat, egyszóval mikroorganiz-

musokat (mikro- = kicsi, organizmus = szervezet). De minderről sok száz 

éven át mit sem tudtak az  emberek.

Az első ember, aki megfi gyelhette ezeket a lényeket, minden bizony-

nyal Antoni van Leeuwen hoek holland természetkutató volt. Neki sikerült 

ugyanis elsőként olyan szerkezetet  készítenie, amely alkalmasnak mutat-

kozott többek között a vizek vizsgálatára is. Leeuwenhoek nem volt tanult 

ember, pontosabban nem végzett felsőfokú tanulmányokat. Nem beszélt 

nyelveket, sőt korának tudományos nyelvét, a latint sem használta. 

Kezdetben posztókereskedőként, majd a városházán dolgozott 

Delftben. Szabad idejében lencséket csiszolt, és olyan, egyetlen lencsét 

tartalmazó szerkezeteket állított össze, amelyekkel csaknem 300-

szoros nagyítást ért el. A lencsecsiszolás fortélyait nem volt hajlandó 

elárulni senkinek, így mind a mai napig nem sikerült másnak hasonló 

módszerrel ilyen teljesítményű lencséket készítenie. Az évek hosszú 

sora alatt csaknem 400 lencsét állított elő különféle üvegekből, gyé-

mántból. Nagyító szerkezetével hihetetlen alapossággal szinte min-

dent megvizsgált, ami a keze ügyébe került: növényi részeket, 

rovarok szemét, szájszerveit, emberi bőrt, ruhaszövetet, ásvá-

nyokat, fogról vett lepedéket, pocsolyavizet, összegyűjtött 

esővizet…  

Az első vízcsepp vizsgálatának eredményét állítólag lányának újsá-

golta el: „Maria, gyere csak ide, siess! Nézd csak, micsoda kis állatkák 

vannak ebben az esővízben! Nézd csak, hogyan úszkálnak, hogyan 

játsza doznak! Látod-e, hogy ezerszer kisebbek, mint azoknak az élőlé-

nyeknek a legkisebbje, amelyeket szemünkkel látunk? Mit szólsz hoz-

zá, milyen gyönyörűséget fedeztem fel?”

Antoni van Leeuwenhoek (1632–1723) 
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Leeuwenhoek mikro-

szkópja. Leeuwenhoek 

szerkezete nem volt igazi 

mikroszkóp, mivel 

csak egyetlen nagyító-

lencsét tartalmazott, 

és nem készült hozzá tubus. 

A külön leges módon csi-

szolt lencsét fémből vagy 

fából készült foglalatba 

illesztette. A lencse elé rög-

zítette azt az üvegedényt, 

amiben a vizsgált anyagot 

elhelyezte. A fény irányába 

tartott tárgyat vizsgálta

Zöld szemesostoros fénymikroszkópos képe. „Ezek az álla-

tocskák változatos színűek. Némelyek fehéresek, áttetszőek, 

mások zöldek, megint mások középső része zöld, felső és alsó 

része fehér. Megint mások szürkés színűek. Csodálatos meg-

fi gyelni, hogy a legtöbb állatocska milyen sebesen és változa-

tosan mozog a vízben, lefelé, felfelé és körbe-körbe.” (A leírás 

1674-ből származik, feltételezhető, hogy Leeuwenhoek zöld 

szemesostorosokat fi gyelt meg.)

Csavart alakú baktérium (Spirochaeta) mikroszkópos 

képe. „Megvizsgáltam ezt a fehér, tészta vastagságú 

anyagot, és nem győztem csodálkozni azon, mennyi 

nagyon apró, nagyon kecsesen mozgó állatocskát látok 

benne. […] A másik fajta többszörösen felcsavarodott, 

felső része kerek volt, és sokkal több volt belőle…” 

(A leírás 1683-ból származik. Leeuwen hoek egy öreg-

ember foglepedékéből vett mintát.)

Később a lakóhelyéhez közeli, feltöltődő, mocsaras tó vizét vizs-

gálta. A vízből vékony üvegkapil lá risokba gyűjtött mintát, és azokban 

figyelte meg az általa animalculáknak nevezett mikroorganizmu-

sokat. Kidolgozott egy egyszerű módszert méretük összehasonlításá-

ra is.
Felfedezéseiről 1673-tól kezdve levelekben számolt be a londoni 

Királyi Társaság (Royal Society) tudósainak. Kortársai hitetlenkedve 

fogadták első írásait, és hogy meggyőződjenek állításainak valóságá-

ról, 1677-ben ketten személyesen keresték fel őt Delftben. Az egyik 

láto gató Robert Hooke volt, aki maga is foglalkozott mikroszkópkészí-

téssel, ő nevezte el sejteknek az élőlények testét felépítő egységeket. 

1655-ben megjelent Micrographia című munkájában elsőként közölt 

rajzot egy egysejtű lényről, ami mai tudásunk szerint minden bizony-

nyal a likacsoshéjúak közé tartozott. A két elismert tudós látogatása 

meggyőző eredményt hozott, beszámolójuk alapján Leeuwenhoek 

levelező tagként felvételt nyert a Királyi Társaságba.

Utólagos azonosítás

Leeuwenhoek feljegyzései alapján egyértelműen megállapítható, 

hogy többek között ő fedezte fel a csillósok közé tartozó papucsállat-

kákat és harangállatkákat, az állábas amőbákat, a zöld szemes ostoro-

sokat. Beszámolt gyorsan mozgó vagy mozdulatlan, gömbölyű, pálca 

vagy éppen spirális alakú, a többi „állatkánál” mintegy ezerszer kisebb 

lényekről, azaz a baktériumokról is. Mindezek alapján a világ Leeuwen-

hoekot tartja a mikrobiológia atyjának, a szabad szemmel láthatatlan 

világ felfedezőjének. (A felsorolt egysejtűek részletesebb leírása és 

elnevezése nem Leeuwenhoek nevéhez fűződik.)

Leeuwenhoek különös állatkái rövid időn belül óriási népszerűség-

re tettek szert. A tehetősebb emberek körében divattá vált a nagyítók, 

mikroszkópok használata, sokan anyagilag is támogatták a tudósokat. 

Leeuwenhoek így ír saját munkájáról egy feljegyzésében: „Meg vagyok 

róla győződve, hogy ezer ember közül egy sem képes az enyémhez 

hasonló vizsgálatok elvégzésére, mert rengeteg idő kell hozzá. Ren-

geteg pénz, és mert az a kutató, aki eredményeket akar elérni, kell, 

hogy minden gondolatát élete végéig reáirányítsa a megoldandó fel-

adatokra.”
Napjaink technikai fejlettsége összehasonlíthatatlanul jobb feltéte-

leket nyújt a mikroorganizmu sok vizsgálatához. Az iskolában haszná-

latos egyszerű fénymikroszkópok is általában 400-szoros nagyításra 

alkalmasak. A kutatólaboratóriumokban alkalmazott elektronmikro-

szkópok több 10 000-szeres nagyítása pedig lehetővé teszi a sejtek 

szerkezetének vizsgálatát akár a molekulák szintjén is. A technikai 

fejlődésnek köszönhetően ma már tudjuk, hogy a Leeuwenhoek által 

egységesen „animal cu láknak” (állatocskáknak) nevezett szervezetek 

nagyon különbözőek méretükben, sejtfelépítésükben és anyagcseré-

jükben is.

Az ormányos csillós megbénítja 

és  bekebelezi a papucsállatkát. Az élő-

vizekben a mikroorganizmusok ugyanúgy 

táplálkozási kapcsolatban állnak egymással, 

mint a szárazföldi életközösségek populá-

ciói. A kis méretű bakté riumo kat például 

a papucsállatkák fogyasztják. A papucs-

állatkákat pedig az ormányos csillósok 

zsákmányolják. Ez utóbbiak olyan sejt-

szervecskével rendelkeznek, ami a papucs-

állatka csillózatát megbénító méreganya-

got tartalmaz. Az ormányos csillós először 

mozgás képtelenné teszi a magánál jóval 

nagyobb méretű zsákmányt, majd sejt-

száján keresztül bekebelezi azt

Baktériumsejtről készült elektron-

mikroszkópos felvétel

tok
sejtfal

sejthártya
sejtplazma

örökítőanyag

Olvasmány

Hogyan használd a könyvet?

A témákat nyitóoldal és egy  olvasmány 
vezeti be, ami áttekintést ad arról, 
hogy milyen kérdésekkel, problémák-
kal foglalkozunk a témához tartozó 
leckék ben. 

A leckék elején megtalálod azoknak a ko-
rábban már tanult fogalmaknak a ma-
gyarázatát, amelyek szükségesek a tan-
anyag megértéséhez.

Az ilyen szövegdobozokban 
tudománytörténeti vonatko-
zásokat, érdekes kísérleteket, 
megfi gyeléseket, híreket ol-
vashatsz.

A tiszafa és a páfrányfenyő  
A tiszafák osztályába tartozó közönséges tiszafa hazánk-
ban őshonos, de kertekben is gyakran ültetett növény. 
Legtöbbször cserjévé fejlődik, ritkán fatermetű. Tűleve-
lei sötétzöldek, laposak. Magját piros magköpeny borít-
ja. Kétlaki növény. Magköpenye kivételével minden ré-
sze erősen mérgező!

Az ősi nyitvatermők közé tartozik a páfrányfenyő 
(Ginkgo biloba). Legyezőszerű levelein villás elágazású-
ak az erek. Kétlaki növény, a termős példányokon fejlő-
dő sárga magköpenyű mag éretten nagyon kellemetlen 
szagú. A páfrányfenyő élő kövület. Kínában, kolostor-
kertek parkjában maradt fenn. Sokfelé, így nálunk is, 
díszfaként ültetik.

Olvasmány

Szerves anyagok  Az élő szervezetek anyagcse réje során képződő, nagy 
energiatartalmú széntartalmú vegyületek, mint például a szénhidrátok, a fe-
hérjék és a zsírok.
Sejtmagnélküliek  Azok az élőlények, amelyeknek sejtjeiben az örökítő-
anyag a sejtplazmában található.
Sejtmagvasok  Azok az élőlények, amelyeknek sejtjeiben az örökítőanya-
got hártya választja el a sejtplazmától.



ÁTTEKINTÉS  

Az életjelenségek

Mozaikosan művelt alföldi terület 
hőlégballonról készült panorámafelvétele
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A hód erős fogaival körbe-
rágja a fát, majd kidönti

A hódvárat kidöntött fákból álló gát veszi körül

Az eurázsiai hód (Castor fi ber) sok szempontból is fi gyelemre méltó képviselője 
az emlősállatoknak. A folyópartokon, ártereken honos faj tagjai kontinensünk 
legnagyobb termetű rágcsálói, a kifejlett példányok tömege elérheti a 20-30 
kg-ot is! A hódok igazi eleme a víz, ami tükröződik testfelépítésükben is. Hosz-
szú fedőszőrökből, tömött aljszőrzetből álló bundájuk kiváló hőszigetelő, rá-
adásul nem nedvesedik át. Hátsó lábujjaik között úszóhártya feszül, lapos far-
kukkal nagyszerűen kormányozzák magukat a víz alatt. Fül- és orrnyílásaik el-
zárhatók. Növényevők, nyáron főleg lágyszárúakkal, levelekkel, télen fakéreggel 
táplálkoznak. Hatalmas, görbe metszőfogaikkal körberágják a fák tövét, sőt ki 
is döntik a fatörzseket, hogy elegendő táplálékhoz jussanak. Mellső végtagjai-
kon az ujjak mozgékonyak és erős karmokban végződnek, így fogásra, a kéreg 
hántására, sőt mi több, fésülködésre is használhatók. Párban vagy kis létszámú 
családokban élnek. A nőstények évente 1-2 utódot hoznak a világra, a kölykök 
1-4 évig a családdal maradnak. A hódcsalád télen-nyáron a partfalba vájt fész-
kébe húzódik vissza. Üregrendszerük központi katlana jóval a vízszint fölött 
helyezkedik el, így magas vízálláskor is száraz marad. A hódok az állatvilágban 
egyedülálló módon védik a fészkükhöz vezető folyosók bejáratát. Alacsony 
vízálláskor fatörzsekből, gallyakból szabályos gátat építenek, ami felduzzasztja 
a vizet. A gát mögött így megemelkedik a vízszint, a hódvár bejáratai víz alatt 
maradnak, rejtve a betolakodók elől.

Újra hódíthat a hód?
Olvasmány
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A hódok a fák kidöntésével károkat okoznak

A fák lerágásával, kidöntésével a hódok komoly károkat okoz-
hatnak az ártéri erdőkben, ezért az emberek kíméletlenül irtot-
ták őket. De nemcsak emiatt kerültek a vadászok puskavégére, 
hanem értékes prémjükért is. A kereskedők által eladott prémek 
számáról készült korabeli feljegyzések arról tanúskodnak, hogy 
a 17–18. században a hódnak még nagy létszámú népességei 
éltek Európában, így Magyarországon is. A 19. század végére 
már csak 1200-ra becsülték a hódok egyedszámát az egész kon-
tinensen, ami lényegében azt jelentette, hogy a faj a kihalás 
szélére került. Magyarországon az 1860-as években ejtették el az 
utolsó példányt. De az eurázsiai hód története szerencsére ezzel 
nem ért véget. A természetvédők kitartó munkával sok helyre 
visszatelepítették a hódot, és ma Európában az állomány létszá-
mát mintegy 400 000-re becsülik. Magyarországi visszatelepíté-
se 1996-ban kezdődött, amikor a gemenci ártéri erdőkben 32 
példányt engedtek szabadon. A program a Hanságban, majd a 
Tisza ligeterdeiben folytatódott. A siker érdekében a hód ha-
zánkban a fokozottan védett fajok listáján szerepel. Az európai 
visszatelepítés egyik érdekessége az volt, hogy Finnországba 
Észak-Amerikából hoztak példányokat, mivel akkor még nem 
tudták, hogy az ott élő, az eurázsiaihoz rendkívül hasonló hódok 
egy másik fajba tartoznak. A kanadai hód (Castor canadensis) 
képviselői sokkal nagyobb gátakat építenek európai rokonaik-
nál, valósággal természetátalakító munkát végeznek: a folyókat 
helyenként kiterjedt tavakra duzzasztják, hatalmas várakat épí-
tenek. Mindezek miatt az észak-amerikai indiánok egykor a 
hódnak emberi értelmet tulajdonítottak, szent állatként tisz-
telték őket. Talán olvastad is Szürke Bagoly, magát indiánnak 
valló, skót származású író Két kicsi hód című könyvét.

A kanadai hód és az eurázsiai hód minden bizonnyal közös 
őstől származik, és a két faj mindössze néhány ezer évvel ezelőtt 
válhatott el egymástól a földrajzi elkülönülés következménye-
ként. A közös származást azzal is alátámasztják a tudósok, hogy 
a két faj élősködői azonosak.

A hód lapos farkával kormányozza magát 
a vízben

A hód koponyája. Jól felismerhető a rágcsálókra 
jellemző fogazat

A hód a rágcsálók közé tartozik
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1. Az élővilág szerveződési szintjei

egyed feletti szerveződési szintek

egyed alatti szerveződési szintek

szervrendszerszervszövetsejt

szervezet

populáció életközösség biom bioszféra

Ezekre a kérdésekre nem is olyan egyszerű a válasz, mint azt első 
pillantásra gondolnánk. Mindenesetre a legtöbb tudós véleménye 
megegyezik abban, hogy az alább felsorolt jellemzőknek teljesül-
niük kell ahhoz, hogy egy anyagi rendszert élőnek nevezzünk.

Az élőlényeket és velük együtt az egész élővilágot nagy fokú 
rendezettség jellemzi. A rendezettség megjelenik az egyes élőlé-
nyek, az általuk alkotott életközösségek, sőt az egész élővilág fel-
építésében és működésében. Ennek alapján az élővilág egymásra 
épülő szerveződési szintekre tagolható (1. ábra). A biológusok a 
különböző szerveződési szinteket vizsgálva más és más szempon-
tok alapján próbálják meg felderíteni az élet lényegét. 

Az élőlények táplálkoznak, lélegeznek, egyszóval anyagcserét 
folytatnak: anyagokat vesznek fel környezetükből, azokat felhasz-
nálják, átalakítják, majd a felesleges, káros anyagokat leadják 
környezetükbe (2. ábra). 

Mozognak, és a mozgáshoz szükséges energia saját anyagcse-
réjükből származik (3. ábra). 

Alkalmazkodnak környezetük változásaihoz. Ez egyrészt azt 
jelenti, hogy képesek a külső és belső környezetükből származó 
hatásokat, más szóval az ingereket felfogni, és azokra úgy válaszol-
ni, hogy többé-kevésbé megőrizzék belső állapotukat. A hód bő-
rében található érzéksejtek például felfogják a külső hőmérséklet 
változását. Hideg hatására fokozódik a hód sejtjeiben a hőterme-
lés, így a külső hőmérséklet csökkenése ellenére testének belső 
hőmérséklete állandó marad. Az ingerlékenység eredményeként 
az élőlények rövid távon alkalmazkodnak környezetük változásai-
hoz. Az élőlények testfelépítésükben, viselkedésükben hosszú tá-
von is alkalmazkodnak környezetükhöz. Sok-sok év alatt a fajok 
egyedeiben olyan tulajdonságok jelennek meg, amelyek lehetővé 
teszik a folyamatosan változó környezetben való fennmaradást, 

1. Az életjelenségek

Megtudhatod 
Mi az élet? Miben különböznek az élőlények és az élővilág 
az élettelen dolgoktól, az élettelen anyagi világtól?

Rendezettség, szerveződési 
szintek

Anyagcsere
Szaporodás, egyedfejlődés
Öröklődés

Sejt  Az élőlények testének felépítési és műkö dési egysége. Sejtalkotókból 
(pl. sejthártya, sejtmag) áll.
Szövet  Hasonló és egymással együttműködő  sejtek rendszere a többsejtű 
élőlények szervezetében. A többsejtű szervezetek szövetei között működés-
megosztás van.
Faj  Az élőlények rendszerezésének alapegysége. Hasonló testfelépítésű 
egyedek összessége, amelyek egymás között szaporodva termékeny utódot 
hozhatnak létre (pl. eurázsiai hód, kanadai hód).
Populáció  Más néven: népesség. Egy faj azon egyedei, amelyek tényleges 
szaporodási közösséget alkotnak (pl. az eurázsiai hód gemenci erdőben élő 
egyedei). Azt is mondhatjuk, hogy egy populáció a közös élőhelyen egyidejű-
leg élő fajtársakból áll.
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elterjedést. A hód vízi életmódjára utal úszóhártyás lába, tömött, 
vízhatlan szőrzete, elzárható orr- és fülnyílásai. Rendkívül erős 
metszőfogainak köszönhetően képes lehántani a fák kérgét. Végül, 
de nem utolsósorban gátak építésével biztosítja búvóhelyének vé-
delmét. A gátak építésében a hódcsalád tagjai segítik egymást, az 
együttműködés hatékonyan szolgálja a csoport túlélését. Mindezek 
a tulajdonságok, amelyek segítik a faj egyedeinek alkalmazkodását 
élőhelyük környezeti feltételeihez, évezredek, évmilliók alatt a faj 
fejlődése, evolúciója során alakultak ki.

Az élőlények szaporodnak, vagyis önmagukhoz hasonló utódo-
kat hoznak létre, ezzel biztosítják a faj fennmaradását. 

Az élőlények növekednek, fejlődnek, míg el nem érik azt a fej-
lettségi állapotot, amikor maguk is utódokat hozhatnak létre. A hó-
dok, sok más élőlényhez hasonlóan, a megtermékenyített petesejt-
ből indulnak fejlődésnek. Egyedfejlődésük első 
szakasza az anyaállat méhében történik, má-
sodik szakasza a megszületéstől az ivar-
érett kor eléréséig tart.

Az élőlények fontos jellemzője az 
öröklődés, vagyis az, hogy a testük fel-
építésére és működésére vonatkozó 
információkat hordozó örökítőanya-
got továbbadják egyik nemzedékről a 
másikra. 

Az anyagcsere, a mozgás, az alkalmaz-
kodás, a szaporodás, a növekedés, a fejlődés 
és az öröklődés mind-mind az életjelenségek 
közé tartoznak. Tehát, ha egyetlen szóval kíséreljük 
megválaszolni azt a kérdést, hogy mi a különbség élő és élettelen között, azt 
mondhatjuk: az élőlények életjelenségeket mutatnak, az élettelen tárgyak nem. 
Az életjelenségek egy része (anyagcsere, mozgás, alkalmazkodás) az egyes 
egyedek túlélését, míg a többi (szaporodás, fejlődés, növekedés, öröklődés) a 
faj fennmaradását szolgálja.

Rendezettség, szerveződési 
szintek
A számítógépek és a robotok rendkívül bonyolult szer-
kezetek, de meg sem közelítik bármelyik élőlény szer-
vezettségének mértékét. Minden élőlény testének 
alapvető felépítési és működési egysége a sejt. Az 
egysejtűek szervezete egyetlen sejtből áll, ami min-
den életműködés ellátására alkalmas. Egysejtű élő-
lény például az egyszerű felépítésű bélbaktérium és 
a jóval bonyolultabb papucsállatka is (4. ábra). 

A többsejtűek teste rendszerint sokféle, különböző 
alakú és működésű sejtből áll. A különböző sejtek, sejtcso-
portok közötti feladatmegosztásnak köszönhetően a többsejtűek szervezete 
hatékonyabb működésre képes. A legfejlettebb élőlények közé tartozó hód 
testében a hasonló alakú és működésű sejtek szöveteket alkotnak. A szövetek 
szerveket, a szervek szervrendszereket hoznak létre. A szervrendszerek építik 
fel a hód szervezetét. A sejtek, a szövetek, a szervek és a szervrendszerek az 
egyed alatti biológiai szerveződési szintek.

baktériumsejt

papucsállatka

4. Van, amikor a szervezet egyetlen 
sejtből áll, ami minden életjelenségre 
egymaga képes. De sejt és sejt között 
is óriási különbségek vannak!

átalakítás
pl. lebontás – 
energianyerés 

szerves 
tápanyagok

oxigén

szén-dioxid

2. Az anyagcsere

mozgás

passzív

aktív

belső
pl. szívműködés, 

bélmozgások

külső

helyváltoztató
pl. virágpor terjedése,
moszatok sodródása

helyzetváltoztató
pl. növények hajladozása

a szélben

helyváltoztató
pl. járás, úszás

helyzetváltoztató
pl. levelek fény felé

fordulása

3. Mozgásformák.  Az ábra 
példáinak segítségével fogalmazd 
meg, mi a különbség a passzív és 
az aktív  mozgás között!
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Az élőlények a természetben nem magányosan, nem egymástól függet-
lenül léteznek. A fajtársak kisebb-nagyobb létszámú népességeket, más 
szóval populációkat alkotnak. Az egy helyen, egy időben előforduló po-
pulációk pedig életközösségekbe, társulásokba szerveződnek. Az eurázsiai 
hódnak például kis létszámú populációi élnek a Tisza partját kísérő fűz-
nyár ligeterdőkben. A fűz-nyár ligeterdő-társulásban olyan növények, 
álla tok, gombák populációi élnek egymással szoros kölcsönhatásban, ame-
lyek mind itt találják meg a számukra fontos környezeti tényezőket. A kü-
lönböző társulások a Földön az éghajlati öveknek megfelelően társulás-
egysé gekbe, más szóval biomokba rendeződnek. A fűz-nyár ligeterdők a 
mérsékelt övezeti füves puszták vagy a mérsékelt övezeti lombhullató er-
dők biomjába tartoznak. Végül a biológiai szerveződés legmagasabb szint-
je a bioszféra, amely magában foglalja az egész földi élővilágot. A popu-
lációk, a társulások, a biomok és a bioszféra a bio lógiai szerveződés egyed 
feletti szintjei. Vizsgálatukkal az ökológia tudománya foglalkozik.

Anyagcsere
Az élő szervezetek rendezettségének kialakítása és fenntartása nagyon 
energiaigényes. Energia hiányában a rendezettség hamarosan megszűnik, 
az életműködések leállnak, bekövetkezik a pusztulás, a halál. Az élet fenn-
tartásához szükséges energiát az élőlények anyagcseréje biztosítja. A hód 
növényevő, táplálékával a víz és az ásványi sók mellett energiaszolgáltató 
szerves anyagokat is felvesz. A tápanyagok egy részéből felépíti testének 
anyagait: növekedik, fejlődik, pótolja elöregedett, elpusztult sejtjeit. A szer-
ves tápanyagok nagyobbik hányadát azonban elégeti sejtjeiben. Ez a folya-
mat a sejtlégzés, amely valójában lassú égés. A sejtlégzés során a nagy 
molekulájú szerves tápanyagok oxigén jelenlé tében szén-dioxiddá és vízzé 
alakulnak át. Eközben jelentős mennyiségű hő- és kémiai energia szabadul 
fel. A hőenergia biztosítja a test melegét, a kémiai energia pedig az élet-
működésekhez (növekedés, fejlődés, mozgás stb.) szükséges. A hód szer-
vezetének energiaellátását tehát más élőlények által előállított szerves 
tápanyagok lebontása, elégetése biztosítja. Ezért a hódot és a hozzá hason-
lóan szerves tápanyagokat fogyasztó élőlényeket heterotróf (hetero- = más; 
-tróf = táplál) élőlényeknek nevezzük (5. ábra). A heterotróf szervezetek 
közé tartoznak többek között az állatok és a gombák. 

A hód táplálékául szolgáló növényekre egészen más anyagcsere  jellemző. 
A növények környezetükből egyszerű felépítésű, alacsony energiatartalmú 
tápanyagokat: szén-dioxidot, vizet és ásványi sókat vesznek fel. Foto szin-
tézisük során a napfény energiájának felhasználásával magas energiatar-
talmú szerves anyagokat állítanak elő, amelyekből azután felépítik saját 
testüket, illetve lebontásukkal energiát nyernek életműködéseikhez 
(6. ábra). A növények tehát előállítják maguknak az életműködéseikhez 
szükséges szerves anyagokat, ezért autotróf (auto-: ön-, saját) élőlények.

Az élőlényeket anyagcseréjük szerint egy másik elgondolás alapján is 
csoportosítják. A csoportosítás alapja az, hogy honnan származik az 
anyagcseréhez szükséges energia, illetve a szerves vegyületeik felépítéséhez 
szükséges szén. E felosztás szerint a fényenergiát hasznosító élőlények 
fototrófok, a kémiai energiát hasznosítók pedig kemotrófok. Energianye-
rés szempontjából így a fűzfa fototróf, a hód kemotróf élőlény. Ebben az 
értelmezésben az autotrófok szénforrásként szervetlen anyagot (szén-di-
oxidot), a heterotrófok pedig szerves anyagokat hasznosítanak.

Az életközösségekben végső soron az autotróf szervezetek által előállí-
tott szerves anyagokat használja fel minden élőlény, ezért az autotróf 

6. Az autotróf élőlények anyagcseréje. 
 Milyen hasonlóságokat lehet megfi gyelni 
az autotróf és a heterotróf élőlények anyag-
cseréjében? Hasonlítsd össze az 5. és a 6. 
ábrát!

energia-
felszabadulás

kémiai energia

kémiai energia

hőenergia

pl. mozgás, 
 ingerlékenység

külső
energia

(fény)

szén-dioxid + víz + ásványi sók

szén-dioxid + víz

levegő

pl. regeneráció,  
növekedés, fejlődés

fotoszintézis

felépítés lebontás (sejtlégzés)

szerves anyagok oxigén

szervezet saját anyagai

szerves tápanyagok

felépítés

pl. regeneráció,
növekedés, fejlődés

pl. mozgás,
ingerlékenység

hőenergia

lebontás (sejtlégzés)

oxigén

szervezet saját anyagai

kémiai energia

szén-dioxid + víz

energia-
felszabadulás

kémiai energia

5. A heterotróf élőlények anyagcseréje
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anyagcseréjű élőlényeket termelőknek is nevezik. Az állatok jellem-
zően élő szerves anyagokkal táplálkozó fogyasztók, vannak köztük 
növényevők, ragadozók és mindenevők. A gombák többsége és 
számos baktérium ezzel szemben elhalt szerves maradványok, hul-
ladékok átalakításával nyer energiát, azaz a lebontók közé tartozik. 
A hód például a fűz által termelt szerves anyagokkal táplálkozik, 
míg vérét sokféle élősködő szívja. A hód ürülékével, a fűz lehullott 
leveleivel, elszáradt kérgével, fájával számos gomba és baktérium 
táplálkozik. Az életközösségekben a termelők, a fogyasztók és a le-
bontók együttműködése eredményezi az anyagok körforgását 
(7. ábra).

Szaporodás, egyedfejlődés
Szaporodásuk során az élőlények önmagukhoz többé-kevésbé ha-
sonló utódokat hoznak létre. Az élő szervezetek túlnyomó része 
ivarosan szaporodik. Ez azt jelenti, hogy utódaik a két ivarsejt 
egyesülésével kialakuló megtermékenyített petesejtből, a zigótából 
indulnak fejlődésnek. A hímivarsejt az apai, a petesejt az anyai 
tulajdonságokat hordozza, így az utódok két szülő tulajdonsága-
it, örökítőanyagát egyesítik magukban. Az élővilágban, külö-
nösen a növények körében elterjedt az ivarsejtek nélkül tör-
ténő ivartalan szaporodás is. Legegyszerűbb módja, amikor 
egy egysejtű szervezet osztódik, és két új sejtet hoz létre. 
Ivartalan szaporodás a növények legyökerező oldalhajtások-
kal, indával, gyökérágakkal, sarjhagymával, gumóval történő 
terjedése is. Az ivartalan szaporodást gyakran sokszorozódásként 
is említik, hiszen eredményeként egyetlen szülői egyed hasonmásai, 
klónjai jönnek létre (8. ábra).

Az ivarosan szaporodó élőlények egyedfejlődése során a zigótá-
ból kialakul az új egyed. Egyelőre még kevés ismeretünk van arról 
a bonyolult folyamatról, melynek során ebből az egyetlen sejtből 
kifejlődik egy többsejtű, összetett, bonyolult élőlény, megjelennek a 
fajára, szüleire jellemző tulajdonságai. Annyi azonban biztosra ve-
hető, hogy az egyedfejlődés pontos programját az örökítőanyag 
tartalmazza (9. ábra).

7. Az anyagok természetes körforgása a szén példáján.  Olvasd le az ábráról, hogy mely folyamat, folyamatok növelik, 
illetve csökkentik a levegő szén-dioxid-tartalmát! Fogalmazd meg, mi a feltétele annak, hogy a levegő szén-dioxid-tartalma 
hosszú távon állandó maradjon!
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8. Ivartalan sokszorozódás a földi eper példáján

9. A házi macska egyedfejlődése
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Öröklődés
A populációk fennmaradását szolgáló életjelenség az öröklődés is. Lényege, 
hogy a szaporodás során az élőlények örökítőanyagának (DNS, dezoxiribo-
nukleinsav) másolatai létrehozzák a következő nemzedéket. A másolás nagy 
pontossággal történik, ezért egy populáció egyedei nagymértékben hasonlíta-
nak egymásra. Az örökítőanyag kémiai szerkezetében azonban kisebb-na-
gyobb mértékű változások is történnek, és az ivaros szaporodással kialakuló 
utódokban a szülők tulajdonságai kombinálódnak is. Ennek köszönhetően a 
populáció egyes egyedei nem teljesen egyformák, a szaporodás során új tulaj-
donságokkal rendelkező egyedek is megjelennek a népességben. Az örökítőanyag 
szerkezetének, a tulajdonságok változatosságának köszönhetően az élőlények 
túlélési esélyei nem azonosak. Vannak közöttük olyan egyedek, amelyek sike-
resebben alkalmazkodnak környezetükhöz, mások pedig kevésbé rátermet-
tek. Az élőlények változatossága teremti meg az alapját az élővilág folyamatos 
változásának, átalakulásának, az evolúciónak. Az evolúció során új tulajdonsá-
gok, új fajok, élőlénycsoportok jelennek meg, míg mások eltűnnek, kihalnak.

A hódoknak ma két faját különböztetjük meg: az eurázsiai és a kanadai hó-
dot. Néhány ezer évvel ezelőtt a hód korábban egységes csoportjai elkülönültek 
egymástól, és olyan mértékű különbségek alakultak ki az észak-amerikai és az 
eurázsiai hódok között, hogy megszűnt közöttük a szaporodás lehetősége.

Fogalmak  életjelenség  
anyagcsere  autotróf  fototróf 
 kemotróf  hetero tróf  
termelő  fogyasztó  lebontó  
ivaros szaporodás  ivartalan 
szaporodás  öröklődés  
változa  tosság  evolúció

Megtanultam?

Az élőlényeket az különbözteti meg az élettelen tárgyaktól, hogy (1.)  mutatnak. Az egyik legfontosabb az anyagcsere, 
melynek szakaszai a(z): (2.) , (3.)  és (4.)  A(z) (5.)  anyagcseréjű élőlények egyszerű szervetlen anyagokból: (6.) , vízből 
és ásványi sókból külső energia, például napfény segítségével képesek előállítani az életműködéseikhez szükséges (7.)  
anyagokat. A(z) (8.)  anyagcseréjű élőlények más élő szervezetek által előállított anyagokat hasznosítanak. Az életközös-
ségekben a(z) élőlények a(z) (9.) , a(z) anyagcseréjű élőlények a(z) (10.)  vagy (11.)  .

Kérdések, feladatok

1. Állítsd párba az összetartozó fogalmakat és állításokat! illet ve a magasabb hőmérséklet a kedvező. Az egyedek 
a számukra legkedvezőbb hőmérsékleten jobban szapo-
rodnak. 

a) Milyen változásra lehet számítani a populáció egyedei-
nek hőtűrésében, ha az élőhelyen lassan, tartósan emel-
kedik a hőmérséklet? Rajzold fel a későbbi populációra 
jellemző grafi kont!

b) Milyen változásra lehet számítani a populációban, ha 
hirtelen, minden átmenet nélkül bekövetkezik egy na-
gyon erős és hosszan tartó lehűlés? 

c) Mi történik az a) pontban szereplő kiindulási populá ció-
val egy gyors, nagymértékű felmelegedés  következtében?

a 
ro

a) M
n
ke
je

b) M
h
gy

c) Mi

p g

va

1. Sejt A) Különböző szövetekből felépülő, meg-
határozott életműködéseket ellátó rész.

2. Szövet B) Egy fajba tartozó, egymással szaporodási 
közösséget alkotó egyedek csoportja.

3. Szerv C) Hasonló alakú és működésű sejtek 
 összessége.

4. Szervezet
D) Többé-kevésbé állandó faji össze tételű 

életközösség, amelyben hasonló 
 környezeti igényű népességek élnek.

5. Populáció E) Élőlény, egyed.

6. Társulás F) A földi élet színtere.

7. Biom G) Az élőlények legkisebb, még élet-
jelenségeket mutató egysége.

8. Bioszféra H) Az éghajlati öveknek megfelelően 
 rendeződő társulásegységek.

2. A mellékelt grafi kon egy populáció egyedeinek hőmér-
sékleti tűrését mutatja. A populáció tagjai között vannak 
olyanok, amelyek számára az alacsonyabb, az átlagos, 

egyedek százalékos aránya

hőmérséklet



AZ ÉLET EREDETE 
ÉS FEJLŐDÉSE

I.

Ilyen lehetett a földi élet bölcsője
Fotó: Chris Butler

Az evolúció bizonyítékai  Az evolúció,  rendszerezés
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Ljuba, a mamutbébi

2007 májusában az északnyugat-szibériai Juribej folyó mellett két fi ú tűzifa-
gyűjtés közben egy elhullott állat tetemére bukkant. Azt hitték, hogy rénszar-
vast találtak, ezért hazaszaladtak apjukért, aki szerencsére felismerte, hogy egy 
rég kihalt faj, a gyapjas mamut egy fi atal egyedének maradványával van dol-
guk, és értesítette a helyi hatóságokat. (A faj tudományos neve Mammuthus 
primigenius, a részletes magyarázatot l. később.) Így Ljuba, a néhány hónapos 
korában elpusztult mamutbébi a helyi természettudományi múzeumba került, 
ahol azóta is tudósok hada vizsgálja kivételes épségben megőrző dött testét. 
Radioaktív izotópos (úgynevezett radio karbon) módszerrel meghatározták a 
maradvány korát, és megállapították, hogy mintegy 40 000 évvel ezelőtt élhe-
tett. Csodával határos módon nem roncsolódott a bőre, így megmaradhattak 
lágy szervei: szíve, bélcsatornája, tüdeje, izomzata. Sejtjeiből sikerült nagy 
mennyiségben örökítőanyagot kivonni, aminek a vizsgálata segíti a kutatókat 
a faj származásának, evolúciójának a felderítésében (l. lejjebb). A kutatók má-
sik, nem titkolt vágya a mamut „életre keltése”.  A nagyszabású tervek szerint 
Ljuba sejtjeiből ép örökítőanyagot vonnak ki, azt bejuttatják egy ázsiai elefánt 
petesejtjébe, majd a fejlődésnek indult mamutembriót  kihordatják egy nős-
tény elefánttal. 

A jégbe zárt múlt
De miért maradhatott meg ilyen épségben, és hogyan kerülhetett a felszínre 
Ljuba testének maradványa? A nyugat-szibériai lelőhelyen található a világ 
legnagyobb, az utolsó jégkorszakban eljegesedett tőzeglápja. Az elmúlt évti-
zedekben az éghajlatváltozás miatt az addig fagyott terület olvadásnak indult, 
és több jégkor végi állat, köztük legalább egy tucat gyapjas mamut maradvá-
nya került elő. Korábban a gyapjas mamutnak – sok más kihalt gerinces fajhoz 
hasonlóan – csak a csontleleteit ismerték, és azok alapján próbáltak következ-
tetni testfelépítésére. A gazdag csontleleteknek és a jégbe zárt ősmaradvá-
nyoknak, azaz fosszíliáknak köszönhetően ma kivételesen sokat tudunk erről 
a tundralakó emlősről.

A mamutok
A gyapjas mamut kifejlett példányainak magassága elérte a 3,5-4 métert, tö-
mege a 6-8 tonnát. Test felépítésében a hideg éghajlathoz való alkalmazkodás 
tükröződött. A hőleadásból adódó hő veszt eséget tömött, sötét szőrzete, bőré-
nek vastag zsírrétege, kis füle és rövid farka mérsékelték. Boltozatos koponyája 
mögötti púpjában sok zsírt raktározott, annak lebontásából fedezte energia-
igényét az ínséges téli időszakokban. Azt feltételezik, hogy testhőmérséklete 
alacsonyabb volt, mint más emlősöké, így kevesebb energiát – táplálékot – 
kellett fordítania annak fenntartására. 

A gyapjas mamut hatalmas agyarát elsősorban táplálékszerzésre használta. 
Szükség esetén a fagyos talajból, a jég alól kotorta ki a növényi részeket. Becs-
lések szerint a nyári időszakban naponta több mint 200 kg növényi eredetű 
táplálékot fogyaszthatott. Szájüregében mindössze négy, hatalmas méretű 
őrlő fog volt, kettő a felső, kettő az alsó állkapocsban. Fogainak összedörzsölé-
sével a legkeményebb növényi részeket is szétmorzsolta. Életében hatszor 
váltotta fogait, és amikor utolsó fogkészlete is elkopott, 60-80 éves korában 
elpusztult. 

Ljuba, a mamutbébi 

Mamutállkapocs 

Franciaországi barlangrajz egy 
mamutról

Olvasmány
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A mamutok élettartamának meghatározásához az agyarak vizsgálata 
ad lehetőséget. Az agyar az állat élete során folyamatosan növekedett, 
de gyarapodása nem volt egyenletes, a táplálékmennyiségtől függött. 
Nyáron, táplálékbőség idején nagyobb mértékben nőtt, míg télen nem, 
vagy csak alig. Emiatt az agyarak keresztmetszetében a fák évgyűrűihez 
hasonló szerkezet fi gyelhető meg. A növekedési vonalakból következ-
tetni lehet tulajdonosának élet korára, sőt az adott időszak éghaj lati vi-
szonyaira is.

Az ormányosok evolúciója
A gyapjas mamut származásáról viszonylag sokat tudunk a csontleletek-
ből és az örökítőanyagok összehasonlító vizsgálatából. Ezek szerint az 
ormányosok rendjének első képviselői mintegy 55 millió évvel ezelőtt 
jelentek meg Ázsia déli részén. 5 millió évvel ezelőtt az eltérő környezeti feltéte-
lekhez alkalmazkodott fajaik már az egész Földet benépesítették Ausztrália és az 
Antarktisz kivételével. Virágkoruk 2 millió évvel ezelőttre tehető. Az utolsó jégkor-
szak beköszöntével a csoportban tömeges kihalás következett be, sok ormányos 
faj eltűnt, illetve a megmaradtak egyedszáma jelentősen csökkent. A hirtelen be-
köszöntött hideg éghajlathoz a gyapjas mamut és észak-amerikai rokona, a masz-
todon (Mamut americanum) alkalmazkodott sikeresen. A gyapjas mamut mintegy 
134 000 évvel ezelőtt jelent meg, és mindössze 10 000 évvel ezelőtt tűnt el csak-
nem teljesen. (Egyes leletek tanúsága szerint a gyapjas mamut kis létszámú popu-
lációja 4000 éve még élt egy északkelet-szibé riai szigeten.)  Kihalása egyrészt az 
éghajlatváltozás, nevezetesen a felmelegedés miatt következhetett be, másrészt 
emberi hatásra, a túlzott vadászat következményeként. 

Az egykor oly változatos ormányosoknak napjainkban már csak három fajuk él, 
azok is a trópusokon: az ázsiai (Elephas maximus), a szavannai (Loxodonta africana) 
és az erdei (Loxo donta cyclotis) elefánt. A mai elefántok örökítő anyagának 
összehasonlító vizsgálata során ugyanis 2010-ben kiderült, hogy a 
korábban egyetlen fajként számon tartott afrikai elefánt egyedei 
valójában két fajba tartoznak. A vizsgálatok szerint az ázsiai elefánt 
a gyapjas mamut közeli rokona, örö kítőanyaguk között csaknem 
ugyanakkora különbség van, mint a szavannai és az erdei ele-
fánt örökí tő anyaga között. Ez arra utal, hogy szétválásuk 
szinte ugyanabban az időben következhetett be. 
A masztodon örökítőanyaga nagyban eltér az előbb 
említett négy fajétól, így ennek a csoportnak a fejlő-
dése minden bizonnyal már jóval korábban elvált a 
többiekétől.

iderült, hogy a 
efánt egyedei
ázsiai elefánt 

tt csaknem 
erdei ele-
ásuk 
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Az ormányosok származási kapcsolatai örökítő-
anyaguk összehasonlító vizsgálata alapján

közös ős

erdei 
elefánt

szavannai 
elefánt

ázsiai 
elefánt

gyapjas 
mamut masztodon

Gyapjas mamut rekonstruált rajza 

A mamutagyar kereszt metszeti képe
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2.

Az első élőlények mai ismereteink szerint mintegy 3,6 milliárd éve jelentek 
meg a Földön. A szakemberek szerint ennyi idősek azok a kőzetek, amelyekben 
már kétségtelenül kimutathatók az élet nyomai. Ez egyben azt is jelenti, hogy 
ennyi idő telt el a mai élővilág kialakulásáig.

Az élővilág fejlődésének, vagyis az evolúciónak a gondolatát a 18. századig 
a tudósok döntő többsége elvetette. E század végétől kezdve azonban mind 
több olyan bizonyíték került napvilágra, amelyek az evolúció tényét támasztot-
ták alá. Ezek közül a legfontosabbak a bányákból, barlangokból, jégmezőkről, 
ásatásokról nagy számban előkerült élőlénymaradványok voltak. A leletek 
kétségkívül arról tanúskodtak, hogy egykor olyan élőlények népesítették be a 
Földet, amelyek a mai élővilágból hiányoznak. Mindezek mellett a termesztett 
növények és a háziállatok céltudatos nemesítése is felhívta a fi gyelmet az élő-
lények változásának lehetőségére.

Ősmaradványok
A földtörténet korábbi időszakaiból fennmaradt ősmaradványok az evolúció 
közvetlen bizonyítékai. E leletek vizsgálatával, kutatásával foglalkozik az ős-
lénytan (paleontológia) tudománya. Az ősmaradvány, más néven fosszília 
lehet egy élőlény fennmaradt része, testének lenyomata vagy életműködé sének 
valamilyen jele. A nyugat-szibériai jégmezőkön talált mamuttetemek ezek sze-
rint  tehát jégben megőrződött ősmaradványok, fosszíliák.

A leggyakoribb ősmaradványok az üledékes kőzetekben található kövüle-
tek. Az élőlények pusztulását követően a test lágy részei többnyire lebomlanak, 
és a szilárd vázból vagy a test más kemény, nehezen bomló részéből megköve-
sedett maradvány képződhet. 

Értékes kövület lehet az egykor élt fenyők gyantájának megkövülésével létre-
jött gyantakő, ismertebb nevén a borostyán is, ha zárvány formájában valami-
lyen élőlény maradványát rejti. A kicsurgó gyantába legtöbbször kisebb ízeltlá-
búak, apró gerincesek, pél dául gyíkok ragadtak. A gyanta borostyánná szilár-
dult, és belsejében sokszor meglepően jó állapotban konzerválódott a csapdába 
esett élőlény (1. ábra).

Az ősmaradványok különös csoportját alkotják a nyomfosszíliák. Ezek nem 
egy élőlény testének megkövesedett maradványai, hanem életjelenségei nek ter-
mékei: megkövesedett ürülék, fennmaradt búvóhelyek, járatok, lábnyomok stb. 

Az evolúció bizonyítékai

Megtudhatod 
Miért lehet értékes kövület a borostyán?

Ősmaradványok
Kormeghatározás
Élő kövületek
Az örökítő anyag

1. Borostyánba zárt rovar

Üledékes kőzet  A kőzetek egyik nagy csoportja. A szárazföldön vagy a 
tengerekben lerakódó, leülepedő anyagokból jön létre.
Rendszertan  Az élőlények csoportosításával, rendszerezésével foglalkozó 
tudományág.
Izotópok  Egy kémiai elem eltérő neutronszámú, azaz eltérő tömegszámú 
atomjai. A 12C-izotóp atommagja 6 protont és 6 neutront, a 14C-izotópé pedig 
6 proton mellett 8 neutront tartalmaz.
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2. Nyomfosszília az ipolytarnóci régészeti parkból

4. A földtörténeti középidőt jelző 
Ammoniták. A ma élő fejlábúak elődei 
nagy változatosságban éltek a közép-
időben. Meszes vázuk rekeszekre 
tagolt

3. A földtörténeti óidőt jelző Trilobi-
ták. Fajokban igen gazdag, ősi tengeri 
ízeltlábúak csoportja, mely az óidő 
végére kihalt

5. Szintjelző ősmaradványok, vezér-
kövületek. Az üledékes kőzetek több, 
szabályosan egymásra rakódott réteg-
ből  állnak. Az alsó rétegek idősebbek, 
a felsők fi atalabbak. A világ egyik leg-
híresebb ilyen területe a Grand Canyon

A nyom fosszí liák értékelésével nagyon fontos adatokhoz jut-
hatunk az egykori élőlény életmódjáról, táplálko zásáról, moz-
gásáról stb. A lábnyomokból például következtetni lehet az állat 
mozgásának jellegzetességeire és a testsú lyára is (2. ábra).

Az évmilliók során az üledékes kőzetekben rekedt fosszíliák 
egyre mélyebbre kerülnek, és a rájuk nehezedő nagy nyomás 
miatt jelentős részük megsemmisül, csak egy részük őrződik 
meg. Így minél távolabb megyünk a múltba, annál kevesebb a 
fennmaradt értékelhető lelet. Az ősmaradványok természetes 
úton a kőzetrétegek mozgásával vagy a fedő rétegek erózióját 
követően kerülhetnek napvilágra. Nagyon sok lelet származik 
a bányákból és a régészeti ásatásokból.

Kormeghatározás
Az ősmaradványok elemzésének egyik sarkalatos kérdése a maradvány korá-
nak minél pontosabb meghatározása. A kormeghatározás során azt próbálják 
kideríteni, hány ezer, hány millió vagy éppen hány milliárd éves a talált lelet. 
Elterjedt módszer az izotópos kormeghatározás, ami azon alapul, hogy meg-
vizsgálják a maradványban bizonyos elemek izotópjainak arányát, és abból 
számítják ki a lelet keletkezésének időpontját. A szénizotópos vizsgálat (ra-
diokarbon módszer) néhány ezer vagy tízezer éves maradványok kormegha-
tározására alkalmas, míg a kálium-argon módszerrel több millió éves leletek 
korát tudják hozzávetőleges pontossággal megállapítani. Radiokarbon módszer-
rel végzett vizsgálatok szerint Ljuba, a gyapjas mamut körülbelül 40 000 évvel 
ezelőtt élhetett.

Az üledékes kőzetekből származó maradványok esetében egy másik lehet-
séges kormeghatározási módszer az úgynevezett vezérkövületek keresése 
ugyanabban a kőzetrétegben, amelyből a kérdéses fosszília előkerült (5. ábra). 
A vezérkövületek vagy szintjelzők a földtörténet meghatározott időszakában 
élt, egykor nagyon elterjedt élőlények fosszíliái. Olyan élőlények maradványai, 
amelyek a földtörténeti idő léptékeiben mérve viszonylag rövid ideig, de nagy 
faj- és egyedszámban fordultak elő, majd kihaltak. Jelenlétükből így következ-
tetni lehet arra, hogy melyik időszakból származik a vizsgált kőzet (3–4. 
ábra).
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Élő kövületek
Az élő kövületek évmilliókkal ezelőtt kihalt élőlénycso-
portok máig szinte változatlan formában fennmaradt 
képviselői. Testfelépítésükben, életműködé seikben meg-
őrizték egy korábban élt ősi élőlénycsoport jellegzetessé-
geit, így vizsgálatuk fontos információkkal szolgálhat a 
csoport származási kapcsolatai nak felderítésében. Több-
nyire olyan élőhelyekről kerülnek elő, ahol kevéssé válto-
zik a környezet, és nincsenek olyan vetélytársak, ragado-
zók, amelyek veszélyeztetnék populációik fennmaradását, 
túlélését. A világtól elzárt szigetek, a mély ten ge rek adhat-
nak otthont ilyen élőlényeknek. Az élő kövületek közé 
sorolt fajok, nemzetségek többségére igaz, hogy túléltek 
tömeges kihalásokat, valamikor jellemző tagjai voltak egy 
korábbi, mára letűnt életközösségnek, illetve kiindulási 
képviselői lehettek valamilyen nagyobb rendszertani cso-
portnak. Élő kövület például az evolúció fontos lánc-
szemé nek tartott bojtosúszós hal, a földtörténeti közép-
idő hüllőire meglepő módon hasonlító hidasgyík, a 
puha testűek közé tartozó csigáspolip vagy a főemlősök 
egyik első képviselőjeként számon tartott mókuscickány 
(6–7. ábra). A növények közül élő kövület a díszfaként, 
gyógynövényként ismert páfrányfenyő (8. ábra).

Az örökítőanyag
Az élővilág evolúciójának, az élőlények közös származá-
sának egyértelmű közvetett bizonyítéka, hogy az örö-
kítőanyag, a DNS (dezoxiribo nuklein sav) minden élő-
lényben ugyanolyan módon tárolja, kódolja az élőlények 
testfelépítésére és életműködésére vonatkozó informá-
ciókat.

6. Ma élő hidasgyík és egy ősének kövülete. Új-Zéland északi részén és a kör-
nye ző szigeteken honos faj. Különlegessége, hogy a fi atal állatok fejtetőjén egy 
átlátszó réteggel fedett fény érzékeny sejtcsoport, úgynevezett fejtetői szem talál-
ható. A hidasgyík test felépítése, vázrendszere emlékeztet a földtörténeti középidő 
fosszíliákból ismert hüllőire

8. Páfrányfenyő (Ginkgo biloba). Kínai kolos tor kertekben 
maradt fenn ez az ősi nyitvatermő, amely évmilliókkal ezelőtt 
hatalmas erdőségeket alkotott. Legyező alakú levelein villás 
elágazású az erezet

7. A mókuscickány Észak-India, Dél-Kína és Indonézia eső-
erdeiben él. Nappal aktív, főleg rovarokkal táplálkozik
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Megtanultam?
Az evolúció közvetlen bizonyítékait jelentik a(z) (1.)  , melyek között a leggyakoribbak a(z) (2.)  kőzetekből előkerülő 

(3.)  . A(z) (4.)  az egykori élőlények életjelenségének termékei, vizsgálatukból következtetni lehet az élőlény testfelépí-
tésére és életmódjára is. Az evolúció fontos közvetlen bizonyítékai a(z) (5.)  . Ezek olyan fajok, nemzetségek ma is élő 
kép viselői, amelyek az évmilliók során lényegében változatlan formában maradtak fenn. Az evolúció legmeggyőzőbb 
közvetett bizonyítéka az, hogy a(z) (6.)  minden élőlényben lényegében azonos módon tárolja a tulajdonságokra vonat-
kozó információkat.

Kérdések, feladatok

1. Foglald össze, mit tudsz az ősmaradványokról! Készíts 
rövid felelettervet!

2. Készíts rövid leírást a fejezetben említett élő kövületek-
ről, a páfrányfenyőről és a mókuscickányról! Válaszod-
ban arra helyezd a hangsúlyt, hogy milyen informá-
ciókkal szolgálhatnak ezek az élőlények az evolúció 
kutatóinak!

3. Melyik módszerrel határoznád meg egy régészeti ásatá-
son talált egyiptomi múmia bebalzsamozásának idő-
pontját?

4. Készítsetek bemutatót az ipolytarnóci ősmaradványo-
kat bemutató természetvédelmi területről! 

5. Gyűjtsétek össze, hol vannak Magyarországon Ipoly-
tar nó con kívül fontos őslénytani lelőhelyek!

Fogalmak  őslénytan  ősmaradvány  fosszília  kövület  kormeghatározás  izotópos kor meghatározás  vezér-
kövület  élő kövület

Keress rá!  maradványhal  gőtehal  Grand Canyon 
Nemzeti Park  Borostyánút

Olvasnivaló  David Attenborough: Élet a Földön

Olvasmány
A fosszilizáció  A kövületképződés, 

más néven fosszilizáció az ősmaradvány kialakulásának 
folyamata. Fontos feltétele, hogy a maradvány vagy a le-
nyomat gyorsan betemetődjön. Befed heti láva, vulkáni 
hamu, homok vagy vízi üledék, de bezárhatja fenyőgyanta 
és jég is. A betemetődést követően a maradvány sokféle 
módon változhat, alakulhat tovább. A szilárd váz egyes 
anyagai gyakran átkristályosodnak, vagyis a folyamat során 
ké miailag nem változnak, csak a szerkezetük módosul. 

Gya kori a kövesedés is, ami azt jelenti, hogy a fennmaradt 
váz eredeti üregeit, hasadékait ásványi anyagok (pl. mész, 
kova) töltik ki. Mindezeken felül anyagkicserélődéssel is 
létrejöhetnek kövületek. A kovásodás során például a nö-
vények sejtfalát felépítő cellulóz helyére kvarc épül be, ami 
kitölti a sejtek, járatok üregeit is. Így alakultak ki a megko-
vásodott, nagyon ellenálló növényi ősmaradványok, pél-
dául fatörzsek. Az is megtörténhet, hogy a betemetődött 
élőlény maradványa megsemmisül (pl. láva ömlik rá) vagy 
idővel lebomlik, és helyén a testének megfelelő alakú üreg 
keletkezik. Ha az üreget üledék tölti ki, akkor kőbél fosszília 
keletkezik, ami tükrözi az élőlény ere deti alakját, testének 
körvonalait. Kőbél úgy is keletkezhet, hogy az állat szilárd 
külső burka marad fenn, a belsejét üledék tölti ki, melynek 
felszínéről lassan eltűnik az ere deti váz. A háromkaréjú 
ősrákok (Trilobiták) és az Ammoniták maradványai ilyen 
kőbélfosszíliák.

8 millió éves mocsári ciprus meg-
kövesedett maradványa Ipolytarnócon
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A 18–19. században számos elmélet született az evolúció mechanizmusára 
vonatkozóan. Már az akkori tudósok közül is sokan vallották, hogy az evolúció 
legfontosabb hajtóereje az élőlények alkalmazkodása a környezet változásai-
hoz. Az evolúció mikéntjére vonatkozó elméletek közül kiemelkedő volt 
Charles Darwin (1. ábra) elgondolása a természetes kiválasztódás szerepéről.

A fajok eredete (1859) című művében részletesen leírt elmélete lényegét 
tekintve mind a mai napig helytálló. 

A természetes kiválasztódás elmélete
Darwin megfi gyelte, hogy az egy fajba tartozó egyedek nagy fokú változatos-
ságot mutatnak, azaz eltérhetnek egymástól például színükben, tömegükben, 
magasságukban, egyes testrészeik alakjában. Számos példán keresztül kifej-
tette, hogy a fajok populációiban a különböző tulajdonságú egyedek életképes-
sége, szaporodási esélye nem egyforma. A rátermettebb, a környezetükhöz 
jobban alkalmazkodó egyedek nagyobb valószínűséggel szaporodnak, így na-
gyobb arányban lesznek jelen a következő nemzedékben. A populáció kevésbé 
rátermett egyedeinek szaporodási esélyei kisebbek. Emiatt a populáción belül 
az idő múlásával egyre nagyobb lesz a rátermettebb, a környezethez jobban 
alkalmazkodó egyedek aránya. A kevésbé rátermett egyedek pedig fokozatosan 
kiválogatódnak (szelektálódnak), így gyakoriságuk csökken. Ez a folyamat a 
természetes kiválasztódás (szelekció), aminek eredménye a környezeti felté-
telekhez való alkalmazkodás (adaptáció). A populációban felhalmozódnak 
azok a testfelépítési, élettani, viselkedésbeli stb. tulajdonságok, amelyek mind 
jobban illeszkednek a környezethez. A változások végül olyan mértékűek le-
hetnek, ami új faj kialakulását eredményezheti.

Alkalmazkodás a környezethez
Az eltérő környezethez való alkalmazkodottság megfi gyelhető a különböző 
éghajlatú területeken honos, közeli rokon emlősök testfelépítésében. Az emlő-
sök állandó testhőmérsékletű élőlények, hőtermelésük és hőleadásuk egyen-
súlyban van. A testhőmérséklet fenntartásához szükséges hő a sejtek lebontó 
folyamataiban szabadul fel, ezért a hőtermelés sebessége a testtömegtől függ: 
minél nagyobb tömegű az állat, annál több hőt termel. A hőleadás viszont a 
testfelületen keresztül zajlik: minél nagyobb a test felülete, annál nagyobb 
a hőleadás. Nézzünk erre egy példát! 

Az ázsiai elefánt a trópusokon honos, míg közeli rokona, a már kihalt gyap-
jas mamut tundralakó volt. Az utóbbi testtömege jócskán meghaladta közeli 
rokonáét. Kicsi füle és farka, vastag szőrzete, bőr alatti zsírrétege is a hőleadás 
mérséklését szolgálta. A kisebb termetű, gyér szőrzetű, nagy fülű, hosszú farkú 
ázsiai elefánt kisebb hőtermeléssel, nagyobb hőleadással alkalmazkodik a for-
rósághoz (2. ábra). Hasonló párhuzam fi gyelhető meg a hideg, illetve a  trópusi 
területeken honos róka-, sün- és nyúlfajok testfelépítésében (3. ábra).

A természetes kiválasztódás 
elmélete

Alkalmazkodás 
a környezethez

A fajok kialakulásáról
A rendszerezés alapelvei
Mesterséges rendszer
Fejlődéstörténeti rendszer
Molekuláris törzsfák

1. Charles Darwin (1809–1882)

3. Evolúció, rendszerezés

Megtudhatod 
Miért kisebb a füle a sarki rókának a vörös róka fülénél?
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Lamarck elmélete az alkalmazkodásról  Kevesen 
tudják, hogy az evolúció lényegének egyik első tudományos igényű 
megfogalmazása, az élővilág fejlődését tükröző rendszer felállítása 
Jean Baptiste Lamarck (1744–1829) francia természettudós ne-
véhez fűződik. Lamarck kimondta, hogy az élettelen anyagok 
és az élőlények szüntelenül változnak. Az élővilág fejlődése a 
legegyszerűbb élőlényektől, az egysejtűektől haladt a bonyo-
lultabb szervezetek kialakulása felé. Az evolúció hajtóereje az, 
hogy az élőlények alkalmazkodnak környezetük folyamatos változásai-
hoz, aminek következtében szervezetük fokozatosan átalakul. Az alkal-
mazkodásra képtelen élőlények elpusztulnak, kihalnak. Az evolúció lé-
nyegét és irányát Lamarck helyesen  határozta meg, de már kortársai 
számára is elfogadhatatlan magyarázatot adott a folyamat mechaniz-
musára. Alapvetően hibás elmélete miatt korszak alkotó meglá-
tásait sem értékeli kellőképpen az utókor. 

Lamarck elgondolása szerint a folyamatos használat erő-
síti, fejleszti az élőlények szöveteit, szerveit, különböző szoká-
sait stb., és az így szerzett tulajdonságok öröklődnek az utó-
dokra is.

 Fogalmazd meg a zsiráfok hosszú nyaka kialakulásának a mechanizmusát Lamarck elmélete, majd Darwin elmélete 
alapján!

Olvasmány
Azt hiszed, ha 

nyújtózkodsz, attól 
hosszabb lesz a 

nyakad, és eléred?

Látjátok, kár volt 
gúnyolódnotok azon, 

hogy ilyen hosszú 
nyakkal született.

2. A gyapjas mamut és az ázsiai elefánt összehasonlítása

Gyapjas mamut

Testtömeg 6-8 tonna

Testmagasság 3-4,2 m

Farok hossza 50 cm

Fülkagyló kicsi

Szőrzet vastag, 
50 cm hosszú

Ázsiai elefánt

Testtömeg 3-5 tonna

Testmagasság 2,5-3 m

Farok hossza 150 cm

Fülkagyló nagy

Szőrzet gyér

3. A sivatagi sün 
és az európai sün.
 Melyik fotón lát-
ható a sivatagi 
sün?  Milyen 
módon adja le 
a felesleges hőt 
a sivatagi sün?
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A fajok kialakulásáról
Ha időben próbáljuk nyomon követni a populációkban zajló evolúciós folya-
matokat, akkor találunk olyan eseteket, amikor a vizsgált faj fokozatosan egy 

másik, új fajjá alakult át. Jóval gyakoribbak azonban azok az események, 
amikor a kiindulási faj két vagy több populációra különült, majd 

idővel a szétvált populációkban olyan mértékű változások tör-
téntek, amelyek miatt bekövetkezett a szaporodásbeli elkü-

lönülés. Ezt követően az elkülönült populációk egye-
dei már nem képesek egymással szaporodni, vagy 
utódaik terméketlenek. Az evolúciós változások 
eredményeként a kiindulási fajból, vagyis a közös 
ősből két vagy több faj keletkezik. Mind a két folya-
matra szolgáltat példát az ormányosok evolúciója. 

Az észak-amerikai masztodon több átmeneten ke-
resztül, fokozatosan alakult ki a közös ősből, míg az ázsiai elefánt és a gyapjas 
mamut, illetve a szavannai és az erdei elefánt elkülönült populá ciói más-más 
irányban fejlődtek tovább. De milyen okok vezethetnek a szaporodásbeli elkü-
lönüléshez?

Az egyik lehetséges ok a földrajzi elkülönülés (4. ábra). Az ázsiai elefánt és 
a gyapjas mamut közös ősének populációi vándoroltak. Táplálék után kutatva 
egymástól távoli élőhelyekre kerültek. A melegebb területekre vándorolt popu-
lációkból alakulhatott ki az ázsiai elefánt, míg a fagyos területekre vetődött 
populációkból a gyapjas mamut. A földrajzilag elkülönült népességek eltérő 
fejlődési utat jártak be, különböző fajokká alakultak.

Elkülönülhetnek egymástól a populációk úgy is, hogy egymás közelében 
élnek ugyan, de például az egyikük nyirkosabb, a másikuk szárazabb helyeken 
él, vagy az egyes populációk egyedei nem ugyanabban a napszakban aktívak. 
Ilyen esetekben ökológiai elkülönülésről beszélünk, aminek eredménye a 
szaporodás megszűnése a populációk egyedei között.

Ha a populációk egymástól elkülönülnek – akár földrajzilag, akár ökoló-
giailag –, akkor hosszú idő alatt elegendő különbség halmozódhat fel köztük 
ahhoz, hogy már különböző fajba tartozzanak.

A rendszerezés alapelvei
Az élőlények világában lehetetlenség eligazodni úgy, ha nem próbálunk vala-
miféle rendszert kialakítani, valamilyen szempont alapján csoportosítást vé-
gezni. Az élővilág tagjainak csoportosításával a rendszertan tudománya fog-
lalkozik.

A mai rendszerek legnagyobb egységei az országok. Az egyik általánosan 
elterjedt rendszerben az élőlényeket 5 országba sorolják: sejtmagnélküliek (pl. 
baktériumok), sejtmagvas egysejtűek (pl. papucsállatka, zöld szemesostoros), 
növények, állatok és gombák. Ez utóbbi három országba valódi sejtmagvas, 
többsejtű élőlények tartoznak.

A rendszertani csoport rangjának növekedésével értelemszerűen egyre keve-
sebb az odatartozó fajok megegyező tulajdonsága, de azok egyre jelentősebbek. 
A legnagyobb rendszertani egységekbe, az egy országba, illetve az egy törzsbe 
sorolt összes faj csak néhány alapvető tulajdonságában egyezik meg. Például a 
gerincesek törzsébe tartozó állatok fontos közös sajátsága, hogy belső csontos 
vázuk van, de a halak, a kétéltűek, a hüllők, a madarak és az emlősök testfelépí-
tése sok fontos vonásban eltér egymástól.

4. Földrajzi elkülönülés. Egy föld-
rengés, vulkán kitörés után kialakuló 
folyó két részre választhatja az addig 
egységes populációt

Olvasmány
A fajok tu-

dományos elnevezése  A fajok 
ma is használt kettős latin nevét 
Linné javaslatára vezették be. 
A név első tagja a nemzetség, míg 
második tagja a faj megjelölésére 
szolgál. Az azonos nemzetségne-
vű fajok a legközelebbi rokonság-
ban állnak egymással. A szavannai 
elefánt latin neve Loxo donta af ri-
cana, míg az erdei elefánté Loxo-
donta cyclotis. A nemzetségnév a 
Lo xodonta, a fajhoz tartozó jelző 
pedig az africana, illetve a cyc lotis. 
Az ázsiai elefánt nem ebbe a szo-
ros rokonsági körbe tartozik, ezt 
mutatja latin neve is: Elephas ma-
xi  mus. 

Természetesen a fajnevek mel-
lett a családoknak, a rendeknek, 
az osztályoknak és a törzseknek is 
van tudományos nevük. A latin 
nevek használata a tudományos 
életben nagyon fontos, hiszen 
ezek az egész világon egysége-
sek, így mindenki számára egyér-
telmű, melyik fajról, rendszertani 
csoportról van éppen szó.
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Olvasmány
Magyar tu-

dósok   Az első magyar nyelvű 
természettudományos kéziköny-
vet Melius Péter írta „Herbárium: 
Az fáknak, füveknek nevekről, ter-
mészetekről és hasznairól” cím-
mel. A könyv 1578-ban jelent meg 
Kolozsvárott.

Linné munkája nyomán Diósze-
gi Sámuel sógorának, Fazekas Mi-
hály költőnek a segítségével al-
kotta meg a Magyar Füvészköny-
vet 1807-ben. Ez a mű teremtette 
meg a magyar tudományos nö-
vényrendszertan alapjait. A növé-
nyek csoportosításakor Linné el-
gondolásának megfelelően a kül-
ső tulajdonságokat, elsősorban 
a virág jellemzőit vették alapul, 
tehát mesterséges rendszert al-
kottak.

Magyarország növényvilágá-
nak feltérképezése Kitaibel Pál 
(1757–1817) nevéhez fűződik. 
A Kárpát-medencében tett utazá-
sai során hatalmas gyűjteményt 
(her báriumot) állított össze, mint-
egy 150 új növényfajt fedezett fel. 
Botanikai kutatásait megelőzően 
kémiával is foglalkozott, szerepe 
volt a tellúr felfedezésében. A ha-
zai állattani kutatások egyik úttö-
rője Herman Ottó (1835–1914) 
volt. Létrehozta a Madártani Inté-
zetet, elindította a magyar ős-
régészeti kutatásokat. Sokat tett 
a természettudományok népsze-
rűsítéséért is.

Mesterséges rendszer
Az első tudományos igényű rendszert Carl Linné svéd természettudós állítot-
ta fel (5. ábra). Nevéhez fűződik a fajok tudományos elnevezésének egységes 
alapelvek szerint történő kidolgozása és a ma is használt rendszertani egységek 
(nemzetség, család, rend, osztály, törzs) kialakítása. Linné hasonló tulajdonsá-
gaik alapján csoportosította az élőlényeket. A virágos növényeket például a 
virágban található porzók száma alapján osztályozta, a tetveket, a bolhákat, 
a pókokat pedig a szárnyatlan férgek közé sorolta. Linné maga is tisztában 
volt azzal, hogy önkényesen kiválasztott tulajdonságokra épülő, ún. mestersé-
ges rendszert alkotott. Tudta, hogy rendszere csak addig maradhat érvényben, 
amíg nem találják meg a természetes rendszert, vagyis azt az osztályozást, ami 
követi a „természeti rendet”, és az élőlényeket rokonságuk alapján csoporto-
sítja.

A mesterséges rendszerek segíthetnek eligazodni az élővilágban. Ha fellapo-
zol egy határozókönyvet, amivel egy kiránduláson azonosíthatod az utadba 
akadó virágos növényeket, minden bizonnyal azt találod, hogy a virágok színe, 
alakja, a virágzás ideje alapján csoportosítja, tehát, mesterségesen rendszerezi 
a fajokat.

Fejlődéstörténeti rendszer
A korszerű rendszerek az élővilág történeti fejlődését, vagyis az evolúció folya-
matát tükröző fejlődéstörténeti rendszerek. A fejlődéstörténeti rendszerek-
ben a fajokat rokonsági és származási kapcsolataik alapján csoportosítják. 
A rendszer elején a legkorábban kialakult, egyszerű testszerveződésű csopor-
tok kapnak helyet, a végén pedig a legkésőbb megjelent, többnyire fejlett test-
felépítéssel és életműködéssel jellemezhető csoportok. A fejlődéstörténeti 
rendszerek szemléletes ábrázolásai a törzsfák.

Molekuláris törzsfák
A technika fejlődésével az utóbbi évtizedben az élővilág evolúciójának kutatá-
sában kiemelkedő szerepet kapott az örökítőanyag, a DNS molekuláinak ösz-
szehasonlító vizsgálata. Az eljárás lényege az, hogy a kutatók mintát vesznek a 
kérdéses élőlények örökítőanya gá ból, és azokat összevetik egymással. A közeli 
rokonságban álló fajok örökítőanyaga csak kismértékben különbözik, míg az 
eltérések nagyobb száma távolabbi rokonságra utal. A DNS-vizsgálatok alapján 
állítják fel az ún. molekuláris törzsfákat.

A DNS-vizsgálatok eredményeként jelentősen átalakult tudásunk az élővi-
lág fejlődéséről, az egyes csoportok rokonsági kapcsolatairól. Számos élőlény-
csoportról derült ki ugyanis, hogy nem abba a rokonsági körbe tartozik, mint 
azt korábban, pusztán a testfelépítés vizsgálata alapján gondolták. DNS-vizs-
gálatok eredményeként tudjuk többek között azt is, hogy az emberszabású 
majmok közül a csimpánz az ember ma élő legközelebbi rokona, és a koráb-
ban egyetlen fajba sorolt afrikai elefántok két fajt alkotnak (szavannai és erdei 
elefánt).

A molekuláris szintű összehasonlító vizsgálatok eredményeinek köszönhe-
tően igen gyorsan változik az élővilág fejlődéstörténeti rendszere. Ezért a 
tankönyvben szereplő rendszer minden bizonnyal nem feltétlenül tükrözi az 
éppen aktuális tudományos állapotot. 5. Carl Linné (1707–1779)
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A füves területek térhódítása, 
az erdők visszaszorulása

Az emlősök elterjedése 
a szárazföldön

A dinoszauruszok és a földtörténeti 
középidő számos más fajának kihalása

Az első valódi madarak 
megjelenése Az ősmadár 

(Archaeopteryx)
kialakulása

Tengeri őshüllők (Ichtyosaurus, 
Plesiosaurus) virágkora

Repülő őshüllők (Pterosaurus) 
virágkora

Az első emlősök kialakulása

Az első dinoszauruszok megjelenése

A nyitvatermők kialakulása 
és elterjedése

Az emlősszerű őshüllők 
kialakulása

Az első hüllők megjelenése

Az első rovarok és kétéltűek 
megjelenése

Az első erdők (mocsárerdők) 
megjelenése, kőszénképződés

Az első szárazföldi növények 
és ízeltlábúak kialakulása

A cápák és a páncélos őshalak 
meghódítják a tengereketAz első édesvízi halak

Korallok megjelenése

Puhatestűek, háromkaréjú 
ősrákok megjelenése

Szivacsok, csalánzók, 
férgek megjelenése

A Homo sapiens 
meghódítja a Földet

Utolsó jégkorszak, számos 
nagy testű emlős kihalása 

A légkör oxigéntartalma 
tovább emelkedik

A kékbaktériumok hatalmas 
zátonyokat képeznek, 
emelkedik a légkör 
oxigéntartalma

Az első többsejtű 
 zöld moszatok

Az első valódi sejtmagvas 
egysejtűek meg jelenése

Oxigéntermelő kékbaktériumok 
megjelenése

Az első sejtes szerveződésű 
lények megjelenése

Különféle gázokból és víz gőzből 
álló elsődleges légkör

A legidősebb ismert szilárd 
kőzetek kora

A Föld kialakulásának 
kezdete

A legidősebb 
üledékes kőzetek

Erős vulkáni aktivitás 
nyomán gázok jutnak 
a légkörbe

3,7 milliárd éve

3,1 milliárd éve

2,6 milliárd éve

1,4 milliárd éve

855 millió éve

2 milliárd éve

4,3 milliárd éve

4 milliárd éve

3,5 milliárd éve

2,85 milliárd éve

2,3 milliárd éve

1,7 milliárd éve

1,1 milliárd éve

4,8 milliárd éve

4,6 milliárd éve

Az első zárvatermő növények 
megjelenése

A maiakhoz hasonló 
csontos halak 
megjelenése

NEGYEDIDŐSZAK 2 millió éve–jelenkor

KAMBRIUM 540 millió–485 millió éve

TRIÁSZ 250 millió–200 millió éve

PERM 300 millió–250 millió éve

KARBON 360 millió–300 millió éve
PREKAMBRIUM

ORDOVÍCIUM 485 millió–440 millió éve
SZILUR 440 millió–420 millió éve

DEVON 420 millió–360 millió éve

HARMADIDŐSZAK 65 millió–2 millió éve

KRÉTA 145 millió–65 millió éve
JURA 200 millió–145 millió éve

6. A földi élet története a kezdetektől napjainkig
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Olvasnivaló  Charles Darwin: A fajok eredete  Lamarck: A természet 
fejlődése  Benedek István: Lamarck és kora  Szath máry Eörs – John 
Maynard Smith: A földi élet regénye 

Keress rá!  csontháború  
sivatagi róka  szamárnyúl  
sarki nyúl

Megtanultam?

A(z) (1.)  az élővilág átalakulását, változását jelenti. A(z) (2.)  a fajok populációiban zajlik, és egyes öröklődő jellegek 
gyakoriságának megváltozásával, új tulajdonságok megjelenésével jár. Egyik lehetséges mechanizmusa a(z) (3.)  , 
amelynek hajtóereje a környezethez való minél hatékonyabb alkalmazkodás, más szóval a(z) (4.)  . Az apró változások 
felhalmozódása a populációban új faj kialakulásához vezethet. A fajkeletkezés feltétele, hogy bekövetkezzen a korábban 
egy fajba tartozó populációk (5.)  elkülönülése. Ezt a folyamatot gyorsítja a faj populációinak földrajzi és ökoló giai elkü-
lönülése. A fajok evolúciója végső soron elvezethet új nemzetségek, családok, osztályok, törzsek kialakulásához.

Fogalmak  természetes kiválasztódás (szelekció)  alkalmazkodás (adaptáció)  szaporodásbeli elkülönülés  föld-
rajzi és ökológiai elkülönülés  mesterséges rendszer  fejlődéstörténeti rendszer  molekuláris törzsfa

Kérdések, feladatok

1. A baktériumokat alakjuk szerint csoportosítják, így meg-
különböztetnek köztük gömb, pálcika és csavar alakúa-
kat. Milyen rendszer a baktériumoké?

2. Darwin Galápagos-szigeteken tett utazásainak nagy 
szerepe volt a természetes szelekció elméletének kidol-
gozásában. Írj Darwin nevében egy úti beszámolót tu-
dós barátodnak a szigetek madár világáról és/vagy az 
óriásteknősökről! Beszámolódban példákon keresztül 
térj ki a környezethez való alkalmazkodásra, a földrajzi és 
az ökológiai elkü lönülés fontosságára a fajkeletkezés-
ben! (Munkádhoz használd Darwin feljegyzéseit, isme-
retterjesztő köny veket, keress anyagot az inter neten!)

3. A 4. ábra tanulmányozása után fogalmazd meg, hogyan 
vezethet új fajok kialakulásához a földrajzi elkülö nülés!

4. Készíts faágdiagramot az éticsiga, a koronás keresz tes-
pók, a szarvasbogár és a csimpánz elkülönítésére! A négy 

állat közül melyik kettő áll közelebbi rokonságban egy-
mással? Sorold fel a közös, illetve az eltérő tulajdonsá-
gaikat! Egy kis segítség a faágdiagram készítéséhez:

5. Gyűjtsd össze az állatok, a növények és a gombák orszá-
gába tartozó élőlények közös tulajdonságait!

6. Nézz utána, miért az ősóceánok mélyebb vízrétegeiben 
alakultak ki az első élő szervezetek!

váz

külső ?

meszes ?

Olvasmány
Ketten, egy időben  A természetes szelekció gondolata 

Charles Darwin egyik kortársában, Alfred Russell Wallace-ban is felmerült. 1858-
ban küldte el erről szóló rövid tanulmányát Darwinnak, aki akkor már több mint 
15 éve dolgozott A fajok eredete című művén. Tudni kell, hogy az a kutató számít 
egy jelenség felfedezőjének, egy elmélet kidolgozójának, aki először jelenteti 
meg azt írásban egy tudományos folyóiratban. Wallace munkájának kézhezvéte-
le után Darwin gyorsan rendsze rezte saját írásait. Barátai Wallace kéziratával 
együtt nyújtották be Darwin összefog lalóját a témáról a Linné Társasághoz. 
Wallace-t tudományos berkekben csaknem olyan elismerésben részesítik az evo-
lúcióelméletéért, mint Darwint. Wallace ugyanakkor azt vallotta, Darwin munkája 
értékesebb, mert sokkal részletesebben mutatja be és bizonyítja az elméletet, 
mint a sajátja.

Alfred 
Russell 
Wallace 
(1823–1913)
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Áttekintés

Számos bizonyítékunk van arra, hogy az élővilág folyamatosan változik. Az evolúció közvetlen bizonyítékai az ősmarad-
ványok, a fosszíliák. Az ősmaradványok korának meghatározása segít felderíteni a földi élet történetét, az élőlények 
származási kapcsolatait. Az élőlények közös származásának közvetett bizonyítéka, hogy az örökítőanyag minden élő-
lényben lényegében azonos módon tárolja a tulajdonságokra vonatkozó információkat.

A természetes kiválasztódás hajtóereje a környezethez való alkalmazkodás. A populációban felhalmozódó változások 
új fajok kialakulásához vezethetnek. A populációk evolúciója eredményezheti új nemzetségek, családok, törzsek képvise-
lőinek kialakulását.

Az evolúció nagyobb lépéseinek feltételezett folyamatát írják le a fejlődéstörténeti rendszerek. Az evolúciós lépések 
szemléletes ábrázolásai a törzsfák, amelyek tükrözik a származási és rokoni kapcsolatokat. A származási kapcsolatokra 
vonatkozó tudásunk folyamatosan bővül, változik, mivel az utóbbi évtizedekben lehetővé vált az élőlények örökítő anya-
gá nak össze hasonlító vizsgálata is.

Összefoglalás

1. Foglald össze ismereteidet az élővilág evolúciójának bizonyítékairól!
2. Tudjuk, hogy a virág az evolúció során a hajtásból, a levelek módosulásával alakult ki. Az alábbi idézet Charles Darwin 

A fajok eredete című művéből származik. Magyarázd meg a szöveg alapján a virág kialakulását a természetes kiválasz-
tódás elméletével!

 „Érdemes lehet a természetes kiválasztódás hatására vonatkozó egy újabb, bonyolultabb példát is megtekinteni. Egyes 
növények édes nedvet termelnek. Úgy tűnik, ezzel valami káros anyagot akarnak a belső nedveikből eltávolítani. Ezt 
egyes hüvelyesek (Leguminosae) esetén például a melléklevelek tövénél lévő mirigyek végzik, a közönséges babérnál 
pedig a levelek hátoldalán lévők. Ezt a nedvet, noha kevés van belőle, mohón keresik a rovarok, látogatásaiknak azon-
ban a növény semmi hasznát sem veszi. Tételezzük fel most, hogy ezt a nedvet valamely növényfaj néhány egyede a 
virágok belsejében választja ki. A nektárt kereső rovarok virágporral lesznek behintve, és azt gyakran egyik virágról a 
másikra hurcolják. Az illető faj különböző egyedeinek virágai ily módon kereszteződnek, és ez az aktus, mint kétséget 
kizáróan bizonyítható, életerős palántákat eredményez, amelyeknek ezáltal jó esélyük lesz arra, hogy viruljanak és 
fennmaradjanak. A rovarok azokat a növényeket fogják a leggyakrabban látogatni, amelyeknek a legtöbb nektárt 
termelő, legnagyobb mirigyeik vagy méztartóik vannak, és ezek a növények fognak a leggyakrabban kereszteződni, 
ezért aztán hosszú távon fölénybe kerülnek, és egy helyi változatot hoznak létre. Kedvező helyzetbe kerülnek azok a 
virágok is, amelyeknek a porzói és bibéi az őket látogató rovarok méretéhez és életmódjához képest úgy helyezkednek 
el, hogy megkönnyítik a virágpor elszállítását.”

3. Hasonlítsd össze a mesterséges és a fejlődéstörténeti rendszert! Miért csoportosítják mind a mai napig mesterséges 
rendszerben a baktériumokat és a vírusokat?

Tudom, értem, alkalmazom, elemzem

1. Készítsetek tablót vagy bemutatót az ősmaradványok fajtáiról!
2. Készítsetek bemutatót a kormeghatározási módszerekről. Térjetek ki az egyes módszerek előnyeire és korlátaira!
3. Az egyes földtörténeti idők határait nagyarányú kihalások jelzik. Minden bizonnyal a legismertebb ezek közül az óriás-

hüllők – dinoszauruszok – eltűnése, kihalása a földtörténeti középidő végén. Ezek a gyors változások nem magyaráz-
hatók a természetes kiválasztódás elméletével. Nézzetek utána, milyen elméletek születtek az óriáshüllők kihalására! 
Készítsetek bemutatót, kiselőadást!

Kitekintés, kutatási feladatok 



MIKROVILÁG II.

Elektronmikroszkópos kép a Klebsiella pneumoniae
baktériumról egy egér tüdejében. Ez a baktérium a bőrön 

és a bélben megtalálható mikrobák közé tartozik, azonban 
a legyengült immunrendszerben számos fertőzést okozhat

Sejtmag nélküliek  Sejtmagvas egysejtűek  A vírusok
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Van-e élet egy csepp vízben?
Nem is gondolná az ember, milyen csodálatos világ tárul a szeme elé, 
ha mikroszkópban megvizsgál egy csepp vizet, amit egy bomló anya-
gokban gazdag tóból, pocsolyából gyűjtött. Ha szerencsénk van, sok kis 
apró, szabad szemmel nem, vagy alig látható élőlényt pillanthatunk 
meg, például papucsállatkákat, harangállatkákat, ostoros egysejtűeket, 
apró férgeket, rovarlárvákat, baktériumokat, egyszóval mikroorganiz-
musokat (mikro- = kicsi, organizmus = szervezet). De minderről sok száz 
éven át mit sem tudtak az  emberek.

Az első ember, aki megfi gyelhette ezeket a lényeket, minden bizony-
nyal Antoni van Leeuwen hoek holland természetkutató volt. Neki sikerült 
ugyanis elsőként olyan szerkezetet  készítenie, amely alkalmasnak mutat-
kozott többek között a vizek vizsgálatára is. Leeuwenhoek nem volt tanult 
ember, pontosabban nem végzett felsőfokú tanulmányokat. Nem beszélt 
nyelveket, sőt korának tudományos nyelvét, a latint sem használta. 

Kezdetben posztókereskedőként, majd a városházán dolgozott 
Delftben. Szabad idejében lencséket csiszolt, és olyan, egyetlen lencsét 
tartalmazó szerkezeteket állított össze, amelyekkel csaknem 300-
szoros nagyítást ért el. A lencsecsiszolás fortélyait nem volt hajlandó 
elárulni senkinek, így mind a mai napig nem sikerült másnak hasonló 
módszerrel ilyen teljesítményű lencséket készítenie. Az évek hosszú 
sora alatt csaknem 400 lencsét állított elő különféle üvegekből, gyé-
mántból. Nagyító szerkezetével hihetetlen alapossággal szinte min-

dent megvizsgált, ami a keze ügyébe került: növényi részeket, 
rovarok szemét, szájszerveit, emberi bőrt, ruhaszövetet, ásvá-
nyokat, fogról vett lepedéket, pocsolyavizet, összegyűjtött 
esővizet…  

Az első vízcsepp vizsgálatának eredményét állítólag lányának újsá-
golta el: „Maria, gyere csak ide, siess! Nézd csak, micsoda kis állatkák 
vannak ebben az esővízben! Nézd csak, hogyan úszkálnak, hogyan 
játsza doznak! Látod-e, hogy ezerszer kisebbek, mint azoknak az élőlé-
nyeknek a legkisebbje, amelyeket szemünkkel látunk? Mit szólsz hoz-
zá, milyen gyönyörűséget fedeztem fel?”

Antoni van Leeuwenhoek (1632–1723) 
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Leeuwenhoek mikro-
szkópja. Leeuwenhoek 
szerkezete nem volt igazi 
mikroszkóp, mivel 
csak egyetlen nagyító-
lencsét tartalmazott, 
és nem készült hozzá tubus. 
A külön leges módon csi-
szolt lencsét fémből vagy 
fából készült foglalatba 
illesztette. A lencse elé rög-
zítette azt az üvegedényt, 
amiben a vizsgált anyagot 
elhelyezte. A fény irányába 
tartott tárgyat vizsgálta

Zöld szemesostoros fénymikroszkópos képe. „Ezek az álla-
tocskák változatos színűek. Némelyek fehéresek, áttetszőek, 
mások zöldek, megint mások középső része zöld, felső és alsó 
része fehér. Megint mások szürkés színűek. Csodálatos meg-
fi gyelni, hogy a legtöbb állatocska milyen sebesen és változa-
tosan mozog a vízben, lefelé, felfelé és körbe-körbe.” (A leírás 
1674-ből származik, feltételezhető, hogy Leeuwenhoek zöld 
szemesostorosokat fi gyelt meg.)

Csavart alakú baktérium (Spirochaeta) mikroszkópos 
képe. „Megvizsgáltam ezt a fehér, tészta vastagságú 
anyagot, és nem győztem csodálkozni azon, mennyi 
nagyon apró, nagyon kecsesen mozgó állatocskát látok 
benne. […] A másik fajta többszörösen felcsavarodott, 
felső része kerek volt, és sokkal több volt belőle…” 
(A leírás 1683-ból származik. Leeuwen hoek egy öreg-
ember foglepedékéből vett mintát.)

Olvasmány
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Később a lakóhelyéhez közeli, feltöltődő, mocsaras tó vizét vizs-
gálta. A vízből vékony üvegkapil lá risokba gyűjtött mintát, és azokban 
figyelte meg az általa animalculáknak nevezett mikroorganizmu-
sokat. Kidolgozott egy egyszerű módszert méretük összehasonlításá-
ra is.

Felfedezéseiről 1673-tól kezdve levelekben számolt be a londoni 
Királyi Társaság (Royal Society) tudósainak. Kortársai hitetlenkedve 
fogadták első írásait, és hogy meggyőződjenek állításainak valóságá-
ról, 1677-ben ketten személyesen keresték fel őt Delftben. Az egyik 
láto gató Robert Hooke volt, aki maga is foglalkozott mikroszkópkészí-
téssel, ő nevezte el sejteknek az élőlények testét felépítő egységeket. 
1655-ben megjelent Micrographia című munkájában elsőként közölt 
rajzot egy egysejtű lényről, ami mai tudásunk szerint minden bizony-
nyal a likacsoshéjúak közé tartozott. A két elismert tudós látogatása 
meggyőző eredményt hozott, beszámolójuk alapján Leeuwenhoek 
levelező tagként felvételt nyert a Királyi Társaságba.

Utólagos azonosítás
Leeuwenhoek feljegyzései alapján egyértelműen megállapítható, 
hogy többek között ő fedezte fel a csillósok közé tartozó papucsállat-
kákat és harangállatkákat, az állábas amőbákat, a zöld szemes ostoro-
sokat. Beszámolt gyorsan mozgó vagy mozdulatlan, gömbölyű, pálca 
vagy éppen spirális alakú, a többi „állatkánál” mintegy ezerszer kisebb 
lényekről, azaz a baktériumokról is. Mindezek alapján a világ Leeuwen-
hoekot tartja a mikrobiológia atyjának, a szabad szemmel láthatatlan 
világ felfedezőjének. (A felsorolt egysejtűek részletesebb leírása és 
elnevezése nem Leeuwenhoek nevéhez fűződik.)

Leeuwenhoek különös állatkái rövid időn belül óriási népszerűség-
re tettek szert. A tehetősebb emberek körében divattá vált a nagyítók, 
mikroszkópok használata, sokan anyagilag is támogatták a tudósokat. 
Leeuwenhoek így ír saját munkájáról egy feljegyzésében: „Meg vagyok 
róla győződve, hogy ezer ember közül egy sem képes az enyémhez 
hasonló vizsgálatok elvégzésére, mert rengeteg idő kell hozzá. Ren-
geteg pénz, és mert az a kutató, aki eredményeket akar elérni, kell, 
hogy minden gondolatát élete végéig reáirányítsa a megoldandó fel-
adatokra.”

Napjaink technikai fejlettsége összehasonlíthatatlanul jobb feltéte-
leket nyújt a mikroorganizmu sok vizsgálatához. Az iskolában haszná-
latos egyszerű fénymikroszkópok is általában 400-szoros nagyításra 
alkalmasak. A kutatólaboratóriumokban alkalmazott elektronmikro-
szkópok több 10 000-szeres nagyítása pedig lehetővé teszi a sejtek 
szerkezetének vizsgálatát akár a molekulák szintjén is. A technikai 
fejlődésnek köszönhetően ma már tudjuk, hogy a Leeuwenhoek által 
egységesen „animal cu láknak” (állatocskáknak) nevezett szervezetek 
nagyon különbözőek méretükben, sejtfelépítésükben és anyagcseré-
jükben is.

Az ormányos csillós megbénítja 
és  bekebelezi a papucsállatkát. Az élő-
vizekben a mikroorganizmusok ugyanúgy 
táplálkozási kapcsolatban állnak egymással, 
mint a szárazföldi életközösségek populá-
ciói. A kis méretű bakté riumo kat például 
a papucsállatkák fogyasztják. A papucs-
állatkákat pedig az ormányos csillósok 
zsákmányolják. Ez utóbbiak olyan sejt-
szervecskével rendelkeznek, ami a papucs-
állatka csillózatát megbénító méreganya-
got tartalmaz. Az ormányos csillós először 
mozgás képtelenné teszi a magánál jóval 
nagyobb méretű zsákmányt, majd sejt-
száján keresztül bekebelezi azt

Baktériumsejtről készült elektron-
mikroszkópos felvétel

tok
sejtfal

sejthártya
sejtplazma

örökítőanyag
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Testfelépítés
Anyagcsere
Rendszerezés
A prokarióták jelentősége

A sejtmagnélküliek, más szóval a prokarióták közé tartoznak a mai élővilág 
legegyszerűbb felépítésű élőlényei. Nevük arra utal, hogy sejtjeikben nem kü-
lönül el a sejtmag, örökítőanyaguk a sejtplazmában, az úgynevezett maganyag-
ban található. A sejtmagnélküliek közé tartoznak a baktériumok. Ha ezt a szót 
hallod, elsőként szinte biztosan az jut róluk az eszedbe, hogy betegségeket 
okozó, az ember számára káros élőlények. Valóban ez az igazság?

Testfelépítés
A sejtmagnélküliek sejtjei jóval kisebbek a valódi sejtmagvas sejteknél, rend-
szerint csak néhány mikrométeresek (1 mikrométer = 1 μm = 10–6 m). Alakjuk 
gömb, pálcika vagy csavart  (1. ábra).

A baktériumsejtek belsejét a sejtplazma tölti ki, ebben található az örökítő-
anyag is. A sejtplazmát a sejthártya határolja el a külvilágtól. A szilárdabb 
sejtfal kívülről borítja a sejthártyát, szerepe a védelem. Egyes baktériumokban 
a sejtfalon kívül nyálkás burok, úgynevezett tok is körülveszi a sejtet, ami fo-
kozottabb védelmet nyújt. A tok elsősorban a kór okozó baktériumokra jellem-
ző. A baktériumsejteknek mozgásszervecské jük, csillójuk vagy ostoruk is lehet 
(2. ábra). A fotoszintézisre képes baktériu mok sejtjei különböző színanyagokat 
tartalmaznak, rendszerint a sejthártyájukban, mert színtesteik nincsenek.

A baktériumok kedvező körülmények között rendkívül gyorsan, egyszerű 
kettéosztódással szaporodnak (3. ábra). Ha az életfeltételek kedvezőtlenné 
válnak, sejtjeik köré vastag burkot növesztenek, anyagcseréjük lecsökken. Ezt 
az állapotot nevezzük baktériumspórának, mely formában akár több évig is 
megőrizhetik életképességüket.

Együttélés (szimbiózis)  Kölcsönösen előnyös kapcsolat egy életközös ség 
két populációjának egyedei között. 
Élősködés (parazitizmus)  Olyan kapcsolat két populáció egyedei között, 
amely az egyik fél számára kedvezőtlen (gazdaszervezet), a másik fél számára 
kedvező (élősködő). A parazita a gazdaszervezet anyagaival táplálkozik, de 
nem pusztítja el azt (legalábbis nem azonnal).
Plankton  A vízi életközösségek mikroszkopikus méretű, lebegő élőlényei-
nek összessége.
Sejthártya  A sejteket borító rugalmas hártya. Szerepe van a védelemben, 
az anyagok felvételében és leadásában.
Sejtplazma  Kocsonyás anyag, ami kitölti a sejtek belsejét. Fontos anyag-
csere-folyamatok színtere.
Sejtmag  A sejtplazmától hártyával elhatárolt sejtalkotó, belsejében talál-
ható az örökítőanyag.
Tűrőképesség  Egy környezeti tényezőnek az a tartománya, amelyen belül 
egy népesség egyedei életképesek.

1. Különböző alakú bakté rium sejtek-
ről készült mikroszkópos felvételek

4. Sejtmag nélküliek

Megtudhatod 
Káros élőlények-e az ember számára a baktériumok?
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2. Egy baktériumsejt felépítése. A baktériumok állandó 
sejtalkotói a sejtfal, a sejthártya, a sejtplazma és a mag-
anyag. A tok és az ostor nem minden baktériumsejtre 
jellemző, ún. járulékos sejtalkotók 3. Osztódó baktériumsejtek

tok sejtfal sejthártya

ostor

sejtplazmaörökítőanyag

Anyagcsere
A baktériumok többsége heterotróf anyagcseréjű. Nagyon sok a lebontó 
(szaprofi ta) szervezet közöttük. Ilyenek például az anyagok körforgásában 
fontos korhadékbontó talajbaktériumok, amelyek a légköri oxigén felhasz-
nálásával lebontják a talajba került szerves maradványokat. Anyagcseréjük 
révén gazdagítják a talajt ásványi sókban, a légkörbe pedig szén-dioxidot jut-
tatnak.

Heterotrófok az élő szervezetekben megtelepedő, azok anyagaival táplál-
kozó élősködő (parazita) baktériumok is. Minden bizonnyal ezek a legismer-
tebbek, hiszen sok emberi kórokozó tartozik közéjük. Baktériumfertőzés 
következménye többek között a vérhas, a vérmérgezés, az orbánc, a pestis, a 
ko lera stb.

A pillangósvirágú növényekkel (bab, borsó, lucerna, lóhere) együttélő 
(szimbionta) nitrogéngyűjtő baktériumok különleges anyagcseréjüknek kö-
szönhetően felhasználhatóvá teszik a légköri nitrogént a társnövény számára, 
amely ugyanakkor szerves tápanyagokkal látja el a baktériumokat (4. ábra). 
Szimbiózis a közönséges bélbaktérium és az ember kapcsolata is. Az ember 
vastagbelében élő, a béltartalomból szerves tápanyagokat nyerő baktérium-
sejtek létfontosságú vitaminokat termelnek, amelyek felszívódnak keringési 
rendszerünkbe, és eljutnak sejtjeinkhez. 

A baktériumok között vannak autotrófok is. A fotoszintetizálók színanya-
gaik segítségével a napfény energiáját hasznosítják a szerves anyagok előállí-
tásához, majd azok lebontásából nyernek energiát életműködéseikhez. Leg-
jelentősebbek közöttük a kékbaktériumok, amelyek fotoszintézise a maga-
sabb rendű növényekéhez hasonlóan oxigént termel. Az autotróf anyag cseréjű 
baktériumok fontos termelő szervezetek, kedvező feltételek mellett gyorsan 
szaporodnak, így bőséges táplálékforrást jelentenek életközösségük kis mé-
retű fogyasztó szervezeteinek, például a papucsállatkáknak és az amőbáknak.

4. Gyökérgümők a pillangósvirágú 
növények gyökerén. A nitrogéngyűjtő 
baktériumok a gyökér gümőkben élnek 
szimbiózisban a növénnyel. A légköri 
nitrogént képesek felvenni és ammó-
niává alakítani. A társnövény az am mó-
niát beépíti szerves vegyü le tei be: töb-
bek között a fehérjékbe és az 
örökítőanyagba. A bak tériumsejtek 
a növénytől szerves anyagokat 
 vesznek át

Olvasmány
Kemoszintézis  A fotoszintézis mellett az autotróf anyagcserének egy különleges módja is meg-

fi gyelhető a baktériumok körében. A kemoszintézis során a baktériumsejtek egyes kémiai átalakulások energiáját hasz-
nosítják szerves anyagaik egyszerű alkotórészekből történő előállításához. Kemoszintetizáló szervezetek például a talaj-
ban élő nitrifi káló baktériumok, amelyek a talajban levő nitrogénvegyületeket alakítják át. Az ammó nium ionokat (NH4  

+) 
nitritekké (NO2  

–), illetve nitrátokká (NO3  
–) oxidálják. Ezeknek a kémiai reakcióknak az energiáját hasznosítva, szén-dioxidból 

és vízből szerves anyagokat állítanak elő. A nitrifi káló baktériumok tehát autotróf és kemotróf szervezetek.
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Rendszerezés
A sejtmagnélküliek rendszerezésében nagyon sok a nyitott kérdés. Ez érthető 
is, hiszen minél távolabb megyünk vissza a múltba, annál nehezebb felderíteni 
az élővilág fejlődésének útját. A korszerű, a sejtek kémiai felépítésének, az 
örökítőanyag szerkezetének összehasonlításán alapuló rendszerek a pro-
kariótákat két nagy csoportba sorolják, az ősbaktériumok és a valódi bakté-
riumok közé. A két baktériumcsoport tagjainak sejtfelépítése sok tekintetben 
hasonló, de környezeti igényeik, anyagcseréjük nagymértékben különbözik 
egymástól. 

Az ősbaktériumokat (archeákat) az 1970-es évek végén fedezték fel a Yel-
lowstone Nemzeti Park hőforrásaiban. Miért csak akkor? A válasz nagyon 
egyszerű: a tudósok nem is feltételezték, hogy ilyen  szélsőséges életfeltételek 
mellett egyáltalán előfordulhatnak élő szervezetek, így aztán nem is keresték 
őket. Az első felfedezést azután már gyorsan követte a többi. Kimutatták, hogy 
a hőforrá sokon kívül a mélyebb vizekben, erősen savas közegben, sós tavak-
ban, rothadó lápokban és mocsarakban is megtalálhatók ezek a szélsőséges 
tűrésű prokarióta egysejtűek (5. ábra). Létük igazolja, hogy az ősi Föld szélső-
séges környezeti feltételei mellett is kialakulhatott az élet az ősóceánokban. 

A valódi baktériumok egyik legjelentősebb csoportja a kékbaktériumoké 
(korábbi nevükön kék moszatok, kékalgák), amelyek nevüket kékeszöld szín-
anyagaikról kapták. Első képviselőik a  földtörténeti ősidőben, kb. 2,5-3 mil-
liárd évvel ezelőtt jelenhettek meg, és 2 milliárd éve már nagy faj- és egyed-
számban népesítették be az ősóceánt. A  földi élet evolúciójában kiemelkedő 
szerepük volt, mivel megkezdték a légkör oxigéntartalmának kiala kítását. Sejt-
jeikben nincsenek színtestek, fényenergiát megkötő színanyagaik a sejthártyá-
hoz kötődnek. Vannak köztük egysejtű és többsejtű szervezetek is (6. ábra). 
Főleg édes vizekben élnek, de megtalálhatók a talaj felszínén is. Mint terme-
lő szervezetek fontos táplálékai a plankton kisebb élőlényeinek. A túlságosan 
sok ásványi anyagot tartalmazó vizekben – más egyszerű vízi szervezetekkel 
együtt – annyira elszaporodhatnak, hogy a víz elszíneződését, az ún. vízvirág-
zást okozhatják (7. ábra). Az ásványi anyagok a túlzott műtrágyázás, a tisztí-
tatlan, vagy nem megfelelően tisztított szennyvizek révén halmozódhatnak fel 
az élővizekben. A kékbaktériumok számának növekedése egyik fontos jelzője 
a vízminőség romlásának.

5. Sótűrő baktériumok színezik az 
erősen sós tavak vizét, a sótelepek 
felszínét. A sótűrő baktériu mok 
sejtjeikben vörös színanyagot 
tartalmaznak, a napfényből nyernek 
energiát életműködéseikhez

6. A többsejtű kékbaktériumok 
testszerveződése.
a) A sejttársulásban a hasonló alakú 
és működésű sejteket kocsonyás burok 
tartja össze.
b) A sejtfonalas szerveződésű fajokban 
a csúcssejt osztódásával nő a fonál 
mérete

a)

b)

7. Vízvirágzás

Új rendszer   A molekuláris 
szintű vizsgálatok szerint a pro-
karióta szervezetek két csoportja, 
a baktériumok és a kékbaktériu-
mok számos alapvető tulajdonsá-
gukban különböznek. Ezt fi gye-
lembe véve az élővilágot három 
doménbe sorolják: baktériumok, 
ősbaktériumok (archeák) és euka-
rióták.

Olvasmány
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A prokarióták jelentősége
A baktériumok ipari, mezőgazdasági, ökológiai és egészség-
ügyi szempontból egyaránt jelentősek. Az élelmiszeripar-
ban felhasználják például a tejsavbakté riumokat a tej és 
tejtermékek savanyítására, a joghurt, tejföl (8. ábra), sajt 
előállítására.

A gyógyszeripar számára nagyon fontosak azok a bakté-
riumok, amelyek más prokarióta szervezetek anyagcseréjét 
vagy osztódását gátló vegyületeket, úgynevezett antibioti-
kumokat termelnek. A természetes eredetű antibiotikumok 
és származékaik nagyon eredményesen alkalmazhatók a 
baktériumok okozta betegségek gyógyításában.

A mezőgazdaságban elsősorban a növényi és állati kórokozók jelentenek 
problémát. Baktériumfertőzés következménye pél dául a gyümölcsfák hajtásá-
nak gyors elszáradásával járó, ún. tűzelhalásos megbetegedés (9. ábra). Az ál-
lati kórokozók közül emberre is veszélyt jelent többek között a szarvasmarhák-
ban élősködő, tüdőbajt okozó baktérium.

Ökológiai szempontból a prokarióta szervezetek kiemelkedő jelentőségű-
ek. Az életközösségek anyag forgalmában többek között a korhadékbontó 
baktériumok, a nitrogéngyűjtő baktériumok és a kékbaktériumok játszanak 
szerepet. A korhadékbontó baktériumokat alkalmazzák is a háztartási és 
 ipari szennyvizek tisztítására. Környezetvédelmi szempontból fontosak azok 
a baktériumok, amelyek képesek lebontani a kőolaj anyagait, így olajszeny-
nyezés esetén segítségükkel gyorsabb és eredményesebb lehet a károk elhárí-
tása. Vannak olyan baktériumok is, amelyek még műanyagokat is képesek 
lebontani.

A baktériumok között nagyon sok emberi kórokozó is van (10., 11. ábra). 
A baktériumok egy része azáltal okoz betegséget, hogy sejtjeik elszaporodnak 
a szervezetben. Más fajok méreganyagokat, úgynevezett toxinokat termelnek, 
és azok okozzák a tüneteket. 10. Tuberkulózisbaktérium

9. Tűzelhalásos fertőzés almafa 
hajtásán

8. A tejföl előállítása tejsav-
baktériumokkal

Betegség neve Tünetek Fertőzés módja

Lyme-kór Vörös bőrpír a csípés helye körül. Fáradékonyság, 
ízületi gyulladás, végtagfájdalom.

A baktérium a kul lancs élősködője, így annak 
a csípésével terjedhet. Hazánkban a kullancsok 
 jelentős része fertőzött.

Kolera Erős hasmenés, hányás, kiszáradás. A tüneteket 
a  baktérium toxinja okozza. Cseppfertőzés, szennyezett ivóvíz és élelmiszer.

Tífusz (hastífusz) Magas láz, erős hasi fájdalmak, nyirokcsomók 
duzzadása, tudatvesztés. Cseppfertőzés, ivóvíz, élelmiszerek.

Tuber kulózis (tüdőbaj, 
gümőkór,  TBC)

Étvágytalanság, fogyás,  visszatérő láz, görcsös 
köhögés, gyulladásos gócok a tüdőben, 
a vesében, a csontokban.

Cseppfertőzés.

Tetanusz Görcsös izom-összehúzódás. A tüneteket 
a bakté rium toxinja okozza. 

Szennyeződéssel, seben keresztül. A baktérium 
 oxigén hiányában, levegőtől elzárt sebben 
 szaporodik csak.

Diftéria
(torokgyík)

A torokban, a garatban, a gégén, az orrüregben 
szürkés színű lepedék alakul ki, ami akadályozza 
a légzést. Láz. A bak térium toxinja okozza 
a tüneteket. 

Cseppfertőzés.

Szamár  köhögés 
(pertussis)

A légutak nyálkahártyájának gyulladása, láz, 
görcsös, fuldokló köhögés. Cseppfertőzés.

11. Gyakori bakteriális megbetegedések legfontosabb jellemzői
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Kérdések, feladatok

1. Sorold fel, milyen közös tulajdonságaik vannak a 
prokarióták közé tartozó élőlényeknek!

2. Foglald össze a kékbaktériumok testfelépítésére és 
anyagcseréjére vonatkozó ismereteidet! Készíts felelet-
tervet!

3. A baktériumok mely jellemzői alapján következtetünk 
arra, hogy Leeuwenhoek volt az első, aki látta és leírta 
ezeket az élőlényeket?

4. Keress magyarázatot arra, miért a kórokozó bak-
tériumokra jellemző elsősorban a tok! Fogalmazásod-
ban használd a következő kifejezéseket: gazdaszerve-
zet, védekező mechanizmus, természetes kiválasztódás, 
szaporodási képesség.

5. Magyarázd meg, miért igaz állítás az, mely szerint a le-
bontó szervezetek, köztük a talajban élő baktériumok 
hiá nyában előbb-utóbb megszűnne a növények foto-
szintézise!

6. A következő részlet a Pallas Nagylexikonból (1895) szár-
mazik: „A vetésforgó évekre előre megállapított vető-
terv, mely a szántóföldön termelt növények sorrendjét, 
ahogy évről évre egymás után következzenek, megha-
tározza. Minthogy a helyesen szerkesztett vetésforgó a 
gazdaság kezelését nagyon megkönnyíti, s azonkívül a 
termésekre, valamint a jövedelmi eredményekre, nem-
különben a munkák megoszlására nagyon lényegesen 
befolyik: gazdaságok berendezésénél a vetésforgó ok-
szerű megállapítására kiváló gond fordítandó. Első fel-
tétel, hogy a forgóba csak oly növények vétessenek föl, 

melyektől az adott viszonyok közt a legbiztosabb ter-
més és a legnagyobb jövedelem remélhető, hogy to-
vábbá ezen növények sorrendje úgy állapít tassék meg, 
hogy minden növény oly növényre következzék, mely a 
földet megfelelő fizikai állapotban és trágyaerőben 
visszahagyja, s mely után a talaj a következő növény alá 
kellőképpen elkészíthető. (…) Ezen elveknek eleget te-
szünk, ha az őszi gabona féléket vagy ugarba vetjük, 
vagy korán letakarítható ipari takarmánynövények 
(bükköny, lucerna, lóhere stb.) után követtetjük.”

 Adj magyarázatot arra, miért alkalmasak a vetésforgó-
ban a szövegben említett takarmánynövények! Mit je-
lent az ugarba való vetés?

7. Helyezd el az alábbi táblázatban a következő prokarióta 
szervezeteket: nitrifikáló baktérium, nitrogéngyűjtő 
baktérium, kolerabaktérium, kékbaktérium! Másold le a 
füzetedbe, majd töltsd ki a táblázatot!

8. Gyűjts különböző élőhelyekről vízmintákat, és keress 
benne baktériumsejteket, egysejtű és többsejtű kék-
baktériumokat! Megfi gyeléseidről készíts rajzot! Pró-
báld meg azonosítani a megfi gyelt élőlényeket!

Fogalmak  prokarióták  nitrogéngyűjtő baktériumok  ősbaktériumok  
kékbaktériumok  vízvirágzás  antibiotikum  szaprofi ta

füzetedbe, majd töltsd ki a táblázatot!

Gyűjts különböző élőhelyekről vízmintákat és keress

Autotróf Heterotróf

Kemotróf 1. 2.
3. 

Fototróf 4. —

Keress rá!  Yellowstone Nemzeti Park  Louis Pasteur  Sem mel weis 
Ignác  Edward Jenner  Alexander Fleming  pasztőrözött termékek  
pro biotikumok  anibiotikum-rezisztencia

Olvasnivaló  Benedek István: 
Semmelweis és kora

Megtanultam?

A(z) (1.)  közé tartozó élőlények közös jellemzője, hogy sejtjeikben nincs 
 valódi sejtmag, és hiá nyoznak belőlük a sejtalkotók is, a fotoszintetizáló szer-
vezetekből például a(z) (2.)  . A baktériumsejtek kis méretűek, gömb, pálcika 
vagy  (3.)   alakúak. Anyagcseréjük alapján lehetnek (4.)  és hetero trófok. A(z)  

(5.)  baktériumok között vannak lebontók, élősködők és együttélők. A(z) (6.)  
bak tériumoknak kiemelkedő szerepük van az életközösségek anyagforgalmá-
ban. A sejtmagnélküli élőlények két nagy csoportja a(z) (7.)  és a(z) (8.)  Az 
utóbbi csoportba tartozó fotoszintetizáló (9.)  anyagcseréjük során oxigént 
termelnek. Ősi típusaik kezdték meg a(z)  (10.)  oxigéntartalmának kialakítását. 
Tápanya gokban gazdag vizekben (11.)  okozhatnak. A(z) (12.) at szélsőséges 
környezetű élő helyeken fedezték fel, mára azonban sok egyéb környezetben 
megtalálták.

  Az „anyák 
megmentője”   Semmelweis 
Ignác, az anyák megmentője fel-
ismerte, hogy a kórházakban 
gyakori gyermekágyi lázat az or-
vosok okozzák. Miután az általa 
vezetett szülészeti osztályon kö-
telezte az orvosokat a klóros kéz-
mosásra, a gyakran halálos kime-
netelű fertőzések gyakorlatilag 
megszűntek.

Olvasmány

Semmelweis Ignác emlékbélyeg
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5. Sejtmagvas egysejtűek

Megtudhatod 
Az ostorosmoszatok között kell-e keresni a növény- és az 
állatvilág közös ősét?

A tudósok nem is olyan régen még úgy tartották, hogy mai ostorosmoszatokhoz 
hasonló egysejtűekből alakulhattak ki a növények és az állatok ősei. Miért 
feltételezhették ezt a fejlődési utat a kutatók?

Áttekintés
A sejtmagvas egysejtűek teste egyetlen sejtből áll, és ez az összes működést el-
végzi, amely az élet fenntartásához, valamint megújításához, a szaporodáshoz 
szükséges. A csoport tagjainak mindegyikére valódi, a sejtplazmától hártyával 
elhatárolt sejtmag jellemző. Az ilyen sejteket éppen ezért valódi sejtmagvas, 
eukarióta sejteknek is nevezik (eu- = valódi, karyon = mag). A sejtmag mellett 
sokféle, membránnal határolt sejtszervecske is megfi gyelhető bennük. Mint azt 
majd példákon keresztül látjuk, a sejten belüli, egymástól elhatárolt terek fejlett, 
jól szabályozott anyagcserét tesznek lehetővé. 

A sejtmagvas egysejtűek vízben vagy nedves környezetben élnek. Autotróf 
és heterotróf szervezetek is vannak köztük. Az autotrófok fotoszinte ti zálók, a 
heterotrófok fogyasztók vagy lebontók. Sejtjeik felépítése, szerkezete anyagcse-
réjüktől, élet mód juktól függ.

Az országon belül számos csoportot különítenek el. Itt csak azokat a típu-
sokat mutatjuk be, amelyek a legfontosabb fejlődési utakat szemléltetik, és 
gyakorlati szempontból is jelentősek.

Állati egysejtűek
A heterotróf anyagcseréjű állati egysejtűek testét csak sejthártya határolja, 
sejtfaluk nincs. Közismert képviselőik az amőbák, amelyek elsősorban vizek 
aljzatán élnek (1. ábra). Állábakkal mozognak, miközben testük alakja állan-
dóan változik. Az amőbákat ezért régebben változóállatkáknak is nevezték. 

1. Az óriás amőba mérete elérheti a 2 mm-t is. Édesvizekben él

állábak

Áttekintés
Állati egysejtűek
Növényi egysejtűek
Egysejtű gombák
Az egysejtűek jelentősége

Sejtplazmájuk a haladási iránynak meg-
felelően folyamatosan áramlik, aminek 
eredményeként sejtjükön kisebb-na-
gyobb nyúlvány, álláb képződik.

Az amőbák baktériumokat, kisebb 
egysejtűeket, szerves törmeléket fo-
gyasztanak. Táplálékukat ál lábaikkal 
körülölelik. Ezt követően a táplálék-
szemcse a sejthártya egy részletével kö-
rülvéve bejut a sejt belsejébe, kialakul az 
emésztőüregecske. A táplálékfelvételnek 
ez a módja a bekebelezés (en do  citózis). 
Az amőbák sejtjük felületének bárme-
lyik pontján képesek bekebelezéssel táp-
lálékot felvenni (2. ábra).



38

A táplálékszemcse az emésztőüregecskében megemésztődik, a tápanyagok 
a sejtplazmába kerülnek. Az emészthetetlen anyagokat a sejt exocitózissal le-
adja. 

Az egysejtű a tápanyagok lassú égetéséből, a sejtlégzésből nyer energiát az 
életműködéseihez. A folyamathoz szükséges oxigént a sejthártyán keresztül 
veszi fel, és a képződött szén-dioxid is ott távozik. Az amőbák osztódással 
szaporodnak.

Az állati egysejtűek ugyancsak közismert és nagyon elterjedt képviselői a 
csillósok közé tartozó papucsállatkák (3. ábra). Vízben, nedves környezetben 
élnek. Testüket a sejthártya kesztyűujjszerű nyúlványai, a csillók borítják 
(4. ábra). Ezek evezőszerű csapkodása gyors mozgást tesz lehetővé. A papucs-
állatkák is bekebelezéssel veszik fel táplálékukat, de a folyamat a sejtfelületnek 
csak egy csillómentes részén, a sejtszájon játszódhat le. A sejtszáj a sejthártya 
tölcsérszerű bemélyedése. A sejtgarat egy részének lefűződésével kialakul az 
emésztőüregecske. Az emészthetetlen anyagok kiürítése a sejtből az ugyan-
csak csupasz sejtalrésen történik. A papucsállatkák gázcse réje, azaz oxigénfel-
vétele és szén-dioxid-leadása a sejthártyán át folyik. A papucsállatkák osztó-
dással szaporodnak. Táplálékban gazdag vizekben nagymértékben elszaporod-
hatnak. Mivel elsősorban baktériumokkal és szerves törmelékekkel táplálkoznak, 
fontosak a vizek öntisztulásában.

Ha a körülmények kedvezőtlenné válnak, pél dául amikor kiszárad az élőhe-
lyük, betokozódnak, anyagcseréjük csökken. Eső után a betokozódott sejtek 
visszanyerik eredeti alakjukat, anyagcseréjük felgyorsul.

Likacsoshéjúak  Az állábas egysejtűek között vannak 
szilárd vázas lények is. Legismertebbek közülük a tengerekben honos lika-
csoshéjúak. Ezek vázanyaga többnyire mész, de létezik kova-, illetve szaruvá-
zas is. Vannak közöttük olyan fajok, amelyek nem maguk választják ki a váz 
anyagát, hanem a környezetükből gyűjtenek hozzá darabokat, amiket az után 
összeragasztanak. A ház felépítése fajra jellemző. Rendszerint több kamrára 
tagolódik, és az utolsó kamrában él az egysejtű. A likacsoshéjúak közé tartoz-
nak a valaha élt legnagyobb egysejtűek, házuk átmérője elérte a 19 cm-t! 
A csoport földtörté-
neti szempontból is 
jelentős, mert nagy 
tömegben és fajszám-
ban fordulnak elő a 
középidő óta, így jól 
használható szintjelző 
vezér kövületek.

Olvasmány

Likacsos héjú 
egysejtűek

3. Papucsállatka fénymikroszkópos 
képe

2. Az amőbák táplálkozása 
(bekebelezés)

4. Papucsállatka sejtjének felépítése 
A lüktető üregecske az édes vízi egy-
sejtűekre jellemző sejtalkotó. A sejtbe 
jutott felesleges víz eltávolítására 
 szolgál

emésztőüregecskeállábak sejtmag

baktérium exocitózis

lüktető 
üregecske

csillók

sejtszáj 
(az endo-
citózis helye)

sejtgarat

sejtalrés

sejtplazma

emésztő-
üregecske

kis sejtmag

nagy sejt-
mag
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Növényi egysejtűek
A növényi egysejtűek autotróf, fotoszintetizáló élőlények. Számos fajukban a 
sejtet a sejthártyán kívül egy szilárdabb burok, sejtfal is határolja. A növényi 
sejtek sejtfala cellulóztartalmú. Sejtplazmájukban fénymikroszkóppal is 
jól láthatók a zöld színtestek, amelyek belsejében zajlik a fotoszintézis 
(5. ábra).

A fotoszintézishez szükséges szén-dioxid és víz, valamint ásványi 
sók felvétele a sejtfalon és a sejthártyán keresztül történik. A napfény 
energiáját a színtestekben található színanyagok kötik meg. Legfon-
tosabb közülük a zöld színű klorofi ll és a narancssárga karotin. 
A foto szintézis során termelődött szerves anyagok egy részét a növény 
a saját testének felépítéséhez használja, a fennmaradó szerves anyagokat 
elraktározza, gyakran valamilyen vízben oldhatatlan anyag, legtöbbször 
keményítő formájában. A raktározott tápanyagok a sejtplazmában zár-
ványt alkotnak. A fotoszintézisben képződött oxigén egy része a sejtlégzésre 
fordítódik, nagy része a sejthártyán és a sejtfalon keresztül kijut a környezetbe, 
gazdagítja a víz, illetve a légkör oxigéntartalmát.

Fény hiányában a növényi egysejtűek felhalmozott szerves anyagaik elége-
téséből nyernek energiát életben maradásukhoz. Ezért sötétben az állati egy-
sejtűekhez hasonló gázcserét folytatnak: oxigént vesznek fel, és szén-dioxidot 
adnak le.

Az egysejtű zöldmoszatok az édesvizekben elterjedtek (6. ábra). Színanya-
gaik összetétele a fejlettebb többsejtű növényekéhez hasonló. Fényigényesek, a 
felsőbb vízrétegekben fordulnak elő. Sejtjeiket szilárd sejtfal határolja. Táp-
anyagaikat keményítőzárványokban raktározzák. Rendszerint egy vagy két 
ostoruk van, ennek csapkodásával mozognak a vízben. Ősi képviselőikből 
alakulhattak ki a többsejtű növények.

5. Egysejtű zöld moszat testfelépítése

6. Egysejtű zöldmoszat 
mikroszkópos képe

sejthártya

sejtfal

ostor
keményítő-
zárvány

zöld színtest

sejtmag

sejthártya

sejtplazma

ostor

sejtmag
zöld színtest szemfolt

sejtszáj

Az ostorosmoszatok ugyancsak az édesvizek lakói. Egyik legismertebb 
képviselőjük a zöld szemesostoros (7. ábra). Testfelépítésében növényi és  állati 
sajátságok is megfi gyelhetők. Sejtjét csak sejthártya határolja, sejtfala nincs. 
Ostora tövében narancsvörös szemfolt látható, amelyről azt feltételezik, hogy 
a fény érzékelésében van szerepe. Sejtplazmájában zöld színtestek láthatók. 
Ugyanakkor az ostor közelében egy bemélyedés, a sejtszáj látható, amely szer-
ves táplálék felvételére szolgál. Mindebből következik, hogy az ostorosmoszatok 
a körülményektől függően autotróf vagy heterotróf anyagcserét folytatnak. 
Fényben fotoszintetizálnak, sötétben pedig szerves anyagokkal táplálkoznak. 
E kettős tulajdonságuk alapján gondolták, hogy ezek az egysejtű élőlények le-
hetnek a növények és állatok közös ősei. Mára bebizonyosodott, hogy ez nem 
igaz. Az édes vizekben nagyon elszaporodhatnak, szerepük lehet a vízvirágzás 
kialakulásában (4. lecke, 7. ábra).

7. A zöld szemesostoros

Gyűjts tápanyagokban gazdag 
élővizekből mintát, és vizsgáld 
meg mikroszkópban. Keress ben-
ne papucsállatkát, ostoros mo-
szatot, kékbaktériumot! Ne lepődj 
meg, ha apró férgeket, rovarlár-
vákat, többsejtű moszatokat is 
találsz. Rajzold le a megfigyelt 
élőlényeket, próbáld meg azono-
sítani is őket!

Papucsállatka-tenyészetet is 
készíthetsz. Gyűjts kevés száraz 
szénát, elszáradt fűcsomót, és 
tedd egy félliteres befőttesüveg-
be. Forralj fel egy bögre vizet, 
hűtsd le, majd öntsd rá a fűcso-
móra. Állítsd az üveget napos 
helyre. Néhány nap elteltével 
vizsgáld meg, találhatók-e benne 
papucsállatkák. Ha sikerrel jártál, 
akkor vegyél ki egy keveset a víz-
ből, és tedd át egy Petri-csészébe! 
Helyezz el benne néhány rizssze-
met vagy apró banándarabot, és 
fedd le. Rövid időn belül tiszta 
tenyészethez juthatsz, amiben 
csak úgy hemzsegnek a papucs-
állatkák. Ne hagyd kiszáradni a 
tenyészetet, időnként önts rá egy 
kevés felforralt, majd lehűtött 
csapvizet!

Megfi gyelés
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lebontás

felszívás

szőlőcukorkeményítő

emésztő-
enzim

élesztő sejtje

8. Az élesztőgomba anyagcseréje

9. Az élesztőgomba sarjadzása 
mikroszkóp alatt

Betegség 
neve Tünetek A fertőzés módja

Malária Magas láz, ami meghatározott idő-
szakonként jelentkezik („váltóláz”). 
 Vérszegénység. A máj és a lép sejtjei-
nek károsodása.

A kórokozó malária szúnyo gok csí-
pésével jut a keringési rendszerbe, 
majd először a májsejtekbe. A máj-
sejtek ből belép a vörösvérsejtek-
be, ahol szaporodik. A vörösvérsej-
tek szét esését okozza.

Amőbás 
vérhas

Hasmenés, jelentős folyadék vesztés. 
 Véres széklet, fekélyes bevérzések 
a vastag- és a vékonybél falán.

A kórokozó szennyezett ivóvízzel, 
élelmiszerrel jut be a bélrendszer-
be. A trópusokon gyakori, sokszor 
halálos kimenetelű betegség.

Álomkór Fáradtság, szédülés, kedvet lenség, le-
vertség. Majd kialakul a súlyos agyve-
lőgyulladás nyomán a viselkedés meg-
változása és az alvászavar. Kezdetben 
álmatlanság jelentkezik, majd a beteg 
szinte folyamatosan alszik.

A kórokozó az afrikai cecelégy 
csípésével  terjed. A keringési 
rendszerből az egysejtű bejut 
az agyba, és roncsolja annak 
szöveteit.

11. Kórokozó egysejtűek

10. Az álomkórt okozó ostoros 
egysejtűek (sárga) és vörösvértestek 
(színezett elektronmikroszkópos 
felvétel)

Az élesztőgombák apró sejtjei 
mikroszkópban jól vizsgálhatók. 
Az élelmiszerboltokban vásárol-
ható élesztőből egy kis darabot 
tegyél langyos, cukros vízbe, és 
jól keverd el. Cseppents egy ke-
veset a tárgylemezre, ha túl sűrű 
a minta, akkor hígítsd fel egy ki-
csit. Fedd le, majd vizsgáld meg a 
sejteket mikroszkópban. Figyeld 
meg a sarjadzás folyamatát. Meg-
fi gyeléseidről készíts rajzot és rö-
vid feljegyzést! Gondold végig, 
miért fontos a sarjadzás meg-
figyeléséhez, hogy a vizsgálati 
anyag langyos és cukros legyen!

Megfi gyelés

Egysejtű gombák
Az egysejtű gombák fejlettebb, fonalas ősök egyszerűsödésével jöttek létre, 
emiatt rendszertani helyük vitatott. Legismertebb képviselőik az élesztők. Sejt-
felépítésük és anyagcseréjük is különbözik a növényi és az állati egysejtűekétől. 

Az élesztőgombák sejtjeit vastag sejtfal határolja, melynek anyagai között 
megtalálható az állati szervezetekre jellemző kitin. Az élesztők a kör-

nyezetükben található szerves maradványokat, hulladékokat hasznosí-
tó, lebontó szervezetek. A sejtfal azonban akadályozza a nagyobb 
méretű táplálékrészecskék bekebelezéssel történő felvételét. Az élesztő-
gombák, más lebontó szervezetekhez hasonlóan, emésztő hatású 

anyagokat, emésztőenzimeket  juttatnak a környezetükbe. Az emésztő-
enzimek a  táplálék nagyobb molekulájú anyagait kisebb molekulájú 

építőkövekre bontják, amelyek méretüknél fogva már képesek bejutni a sejt-
falon és sejthártyán át a sejtplazmába (8. ábra). 

Az élesztőgombák közé tartozó sörélesztőt tészták kelesztésére és alkohol-
gyártásra is használják. Jellemző anyagcsere-folyamata az alkoholos erjedés, 
melynek során a szőlőcukorból etilalkohol és szén-dioxid képződik. A kenyér 
és a kelt tészták hólyagos szerkezete a szén-dioxid képződésének köszönhető. 
Az élesztőgombák kedvező körülmények között nagyon gyorsan szaporodnak. 
Osztódásukat sarjadzásnak nevezik, mivel a folyamat kezdetén jellegzetes ki-
türemkedés, úgynevezett sarj fi gyelhető meg a mikroszkópban az osztódó 
sejtek felszínén (9. ábra).

Az egysejtűek jelentősége
Sokan azt tartják, hogy a biológiai evolúció legnagyobb lépése az eukarióta 
sejtek mintegy 1,5  milliárd évvel ezelőtti megjelenése volt. Elkülönült egymástól 
a növények, az állatok és a gombák fejlődési vonala. Kialakult a termelő, a fo-
gyasztó és a lebontó szervezetek hármas egysége, ami az anyagok körforgásának 
biztosítéka az életközösségekben. A különböző anyagcseréjű egysejtűek ősei ből 
fejlődtek ki egymással párhuzamosan a többsejtű eukarióták országai: a növé-
nyek, az állatok és a gombák.

Az egysejtűek egészségügyi szempontból jelentősek. Az állati egysejtűek 
közé számos veszedelmes kórokozó tartozik (10–11. ábra).
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Kérdések, feladatok

1. Milyen közös jellemzőik vannak az egysejtű eukarióták 
országába sorolt élőlényeknek?

2. Milyen anyagcseréjűek lehetnek az egysejtű euka-
rióták?

3. A szövegben található leírás alapján készíts folyamat-
ábrát a papucsállatka táplálkozásáról! Rajzodat lásd el 
feliratokkal!

4. Mi jellemző a növényi egysejtűek gázcseréjére fény-
ben, illetve sötétben? Indokold is a válaszodat!

5. Mely testfelépítési sajátságokból lehet arra következ-
tetni, hogy az ősi egysejtű zöldmoszatok lehettek a 
magasabb rendű, szárazföldi növények ősei?

6. Nevezd meg a leckéből megismert mozgásformákat! 
Írj mindháromhoz egy-egy példát az emberi szerve-
zetből!

7. A táblázat a sejtmagvas egysejtűek három csoportjá-
nak tulajdonságait foglalja össze. Másold le a füzeted-
be, majd töltsd ki értelemszerűen a hiány zó adatokkal!

Csoport Állati 
egysejtűek

Anyagcsere heterotróf

Életközösségben 
betöltött jellemző 
szerep

lebontó

Sejtmag van

Sejtfal

Zöld színtest van

Szerves tápanyag-
felvétel módja — felszívás

Szerves tápanyag 
lebontásának 
helye

— sejten kívül

Olvasmány
Évmilliárdos együttélés  Hogyan alakulhat-

tak ki a bonyolult felépítésű sejtmagvas egysejtűek a baktériumok-
hoz hasonló egyszerű lényekből? A pontos választ még nem ismer-
jük, de már sok értékes információval rendelkezünk, például a szín-
testek és a mitokondriumok  eredetéről. Mindkét sejtalkotó mérete 
a prokarióta sejtekéhez hasonló. Belsejükben örökítőanyag találha-
tó, aminek a szerkezete a sejtmagnélküliek örökítőanyagához ha-
sonló. (A prokarióták sejtjeiben, a mito kond riumokban és a színtes-
tekben a DNS óriás molekulái gyűrű alakúak, míg az eukariótákban 
fonálszerűek.) Megfi gyelték, hogy a mitokondriumok és a színtestek 
a sejten belül osztódnak is. Mindent összevetve, a színtestek a kék-
baktériumokkal, a mitokondriumok pedig egyes sejtlégzésre képes baktériumokkal mutatnak hasonlóságot. Ezért a tu-
dósok azt feltételezik, hogy az ősi, nagyobb méretű egysejtűek bekebeleztek kékbaktériumokat, de nem emésztették 
meg azokat, hanem szimbiózisra léptek velük. Az együttélés eredményeként az eukarióta sejt szerves tápanyagokhoz, a 
kékbaktérium pedig védelemhez és a fotoszintézishez szükséges szervetlen tápanyagokhoz jutott. Ugyanígy kölcsönös 
előnyt jelentett a sejtlégzésre képes baktériummal való együttélés is. A baktériumsejt védelmet és szerves tápanyagokat 
nyert, az eukarióta sejt pedig az életműködésekhez hasznosítható kémiai energiát.

Megtanultam?

Az eukarióta sejtek közös jellemzője, hogy valódi (1.)  rendelkeznek. Sejtplazmájukban hártyával határolt (2.)  
 fi gyelhetők meg a mikroszkópban. A(z) (3.)  egysejtűek heterotrófok, sejtjeiket csak sejthártya határolja. Táplálék-
felvételük  (4.)   , ami a(z) (5.)  esetében a sejt teljes felületén, a(z) (6.) -ban(-ben) a sejtszájon játszódik le. A növényi 
egysejtűek sejtjeiben mindig megtalálhatók a(z) (7.)  , a sejteket a sejthártya mellett (8.)  is határolja. Az egysejtű gom-
bák közé tartozik a(z) (9.)  . Tápanyagait sejten kívüli (10.)  segítségével bontja alkotórészeire. Az ősi eukarióta egy-
sejtűekből alakultak ki a(z) (11.)  növények, állatok és gombák.

Fogalmak  álláb  bekebelezés  emésztőüregecske  sejtszáj  klorofi ll  
karotin  zárvány  emésztőenzim  endocitózis  exo citózis  csilló  sejt-
alrés  színtest  betokozódás  szemfolt  lüktető üregecske

Keress rá!  harangállatkák  
kürtállatkák  álomkórostoros  
cecelégy  malária  Szent 
László pénze  Alfred Nobel

Mitokondrium elektronmikroszkópos képe
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6. A vírusok

Megtudhatod 
Élőlények-e a vírusok?

A vírusokat Dmitrij Ivanovszkij orosz kutatóbiológus fedezte fel a 19. század 
végén. Igazolta, hogy a dohánylevél foltokban megjelenő sárgulását a bakté riu-
moknál kisebb méretű részecskék okozzák. Kísérleteiben beteg dohánylevelek 
nedvét bakté rium szűrőn átszűrte, majd a szűrlettel egészséges növényeket 
fertőzött meg. A sikeres fertőzés azt igazolta, hogy léteznek a baktériumoknál 
kisebb, az  akkori fénymikroszkópokkal nem látható kórokozók. A vírus elne-
vezés a latin virus, azaz „méreg” szóból származik. A kutatók ugyanis azt fel-
tételezték, hogy az ilyen rejtélyes betegségeket nem sejtek, hanem valamilyen 
élettelen, mérgező, de valamilyen módon mégis fertőző anyagok okozzák. 
Vajon igazuk volt?

Felépítés
A vírusok a baktériumoknál jóval kisebbek, mindössze néhány száz nanomé-
teresek (kb. tízezred milliméteresek). A legegyszerűbbek külső fehérje burokból 
és örökítőanyagból állnak. Szerkezetük rendkívül szabályos, több közülük 
kristályos formában hosszú éveken át változatlan formában fenntartható. El-
vétve vannak köztük olyanok is, amelyeket hártya (membrán) vesz körül, de 
ez a membrán minden esetben a gazdasejtből származik.

Felépítés
Sokszorozódás
A vírusok jelentősége
Származás, rendszerezés

Keress rá!  Dmitrij Ivanovszkij 
 bakteriofágok  kergemarha-
kór  madárinfl uenza  járvány 
 lappangási idő

A prionok  Nem a vírusok a legegyszerűbb szerkezetű, 
természetes eredetű kórokozók, hanem az ún. prionok, amelyek egyetlen fe-
hérjemolekulából állnak. Ezek okozzák az agy idegszövetének súlyos elváltozá-
sával járó, halálos kimenetelű, fertőző szivacsos agyvelősorvadást. A betegség 
elnevezése arra utal, hogy a fertőzött agyszövetben az idegsejtek pusztulása 
nyomán lyukak jelennek meg, szerkezete szivacsossá válik.

Olvasmány

1. A dohány mozaik-vírus foltokban a dohány levelének 
sárgulását okozza

2. A HIV az ember rettegett beteg ségének, a szerzett 
immun hiányos állapotnak (AIDS) a kórokozója

örökítőanyag

örökítő-
anyag

membrán fehérjefehérje
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Sokszorozódás
A vírusok sejtélősködők. Saját anyag cseré jük nincs, kizárólag más élő szerve-
zetek sejtjeiben, azok anyagait, sejtalkotóit felhasználva képesek  sokszorozódni. 
Ezért nem tekintjük élőlényeknek a vírusokat. 

A vírusfertőzés menetét a baktériumokat fertőző bakteriofágokon mutat-
juk be. A fág átszúrja a baktériumsejt falát és sejthártyáját, majd bejuttatja 
örökítőanyagát a sejtplazmába. A bejutott örökítőanyag átprogramozza a fer-
tőzött sejt működését, és megkezdődik a vírus alkotórészeinek képzése. Végül 
a vírusalkotó részek összekapcsolódnak. A vírusok rendszerint annyira elsza-
porodnak, hogy a gazdasejt szétesését okozzák. Az elpusztult sejtből kiszaba-
dult vírusok újabb sejteket fertőznek meg, és a folyamat kezdődik elölről 
(3. ábra). A vírus és a gazdasejt kapcsolata specifi kus, csak meghatározott 
gazda  sej te(ke)t fertőzhet meg.

A vírusok jelentősége
A vírusok baktériumokban, növényekben, állatokban, emberben egyaránt 
élősködhetnek. Az em beri betegségek közül vírusfertőzés okozza többek  között 
az infl uenzát, a bárányhimlőt, a kanyarót, a ve szett séget, a járványos gyermek-
bénulást, az AIDS-et és a fertőző májgyulladást (hepatitis). 

Származás, rendszerezés
A vírusok származása, rendszertani helye erősen vitatott. Abban egyetértés van 
a tudósok között, hogy sejtes szerveződésű élőlényekből alakulhattak ki az 
evolúció során, tekintettel arra, hogy kizárólag élő sejtekben képesek sokszo-
rozódni.

A vírusok osztályozása az alak, az örökítőanyag, illetve a gazdasejt típusa 
szerint (pl. növényi és állati vírusok, bakteriofágok) történik. 

Kérdések, feladatok

1. Keress az emberi betegségek között olyanokat, amelyek 
hátterében vírusfertőzés áll!

2. Az egykor rettegett betegséget, a fekete himlőt vírus 
okozta. Nézz utána, miért tűnt el ez a betegség az egész 
világon!

3. Miért találó a számítógépes vírusok elnevezés?

4. Egy osztálytársad azt állítja, hogy szerinte a vírusok a 
prokarióta szervezetek előtt alakultak ki az evolúció 
során. Igaza van? Indokold a választ!

5. A 3. ábra segítségével ismertesd a vírusfertőzés folyama-
tának eseményeit!

Megtanultam?

A vírusok más élőlények sejtjeiben (1.)  , azaz nem folytatnak önálló  (2.)  . 
Nem  (3.)   szerveződésűek, ezért nem tekinthetők élőlényeknek. Rendszerint 
egy külső  (4.)   és  (5.)   állnak. A vírusfertőzés során a vírus  (6.)   jut be a 
gazdasejtbe, és programozza át annak működését.

Fogalmak  vírus  HIV  AIDS   bakteriofág  külső fehérje burok  sejt-
élősködő 3. A vírusfertőzés folyamata. A vírus 

átszúrja a baktériumsejt sejtfalát és 
sejt hártyáját, majd bejuttatja örökítő-
anyagát a sejt plazmába

bakteriofág
baktérium-
sejt

vírus 
örökítő-
anyaga

vírus 
alkotó-
részei

baktériumsejt 
szétesése
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Áttekintés

Az élőlények közös sajátossága, hogy életjelenségeket mutatnak, azaz anyagcserét folytatnak, szaporodnak, növeked-
nek, fejlődnek, mozognak, alkalmazkodnak környezetük változásaihoz. További közös jellemzőjük, hogy testüket egy vagy 
több sejt építi fel. A sejtek az élőlények szervezetének legkisebb felépítési és működési egységei, amelyek életjelensége-
ket mutatnak. Az élőlényeket sejtfelépítésük alapján a prokarióták, illetve az eukarióták közé soroljuk. A prokarióták 
sejtjeiben nincs elkülönült sejtmag, és nem fi gyelhetők meg bennük sejtszervecskék sem. Közéjük tartoznak a baktériu-
mok. A prokarióták túlnyomó többsége egysejtű szerevezet. Az eukarióták valódi sejtmagvas élő lények. Sejtjeikben az 
örökítőanyagot maghártya határolja el a sejtplazmától. Sejtjeikben sejtszervecskék is megfi gyelhetők. Az eukarióták le-
hetnek egysejtűek: ezen belül megkülönböztetünk növényi, állati egysejtűeket és egysejtű gombákat. A többsejtű 
eukariótákat a növények, az állatok és a gombák közé soroljuk.

A vírusok nem sejtes szerveződésűek, örökítőanyagból és fehérjékből épülnek fel. Nem képesek önálló anyagcserére, 
magukban nem mutatnak életjelenségeket, vagyis nem élőlények. Más élőlények sejtjeiben élősködnek.

Az élőlények csoportosításával, rendszerezésével önálló tudományág, a rendszertan foglalkozik. A tudósok által kiala-
kított rendszer lehet mesterséges és természetes.

1. Rajzolj le egy baktériumsejtet, nevezd meg a részeit! Szóban ismertesd felépítését!
2. Rajzolj le egy állati sejtet, nevezd meg a részeit! Szóban ismertesd felépítését!
3. Rajzolj le egy növényi sejtet, nevezd meg a részeit! Szóban ismertesd felépítését!
4. Hasonlítsd össze a növényi és az állati sejtek szerkezetét! Miben különböznek, miben hasonlítanak?
5. Az élőlényeket csoportosíthatjuk anyagcseréjük szerint is. Fogalmazd meg, mi jellemző az autotróf, illetve a heterotróf 

élőlényekre!
6. Mivel magyarázod, hogy az élővilág evolúciója során a termelők, a fogyasztók és a lebontók képviselői egymással 

párhuzamosan fejlődtek?
7. Gyűjts példákat a baktériumok és az eukarióta egysejtűek körében zsákmányszerző, együtt élő, versengő, élősködő 

kölcsönhatásokra! A példákon keresztül fejtsd is ki a kölcsönhatás lényegét!
8. Röviden fogalmazd meg, mi a különbség a mesterséges és a természetes, azon belül a fejlődéstörténeti rendszer 

 között! Mivel magyarázod, hogy a baktériumok esetében napjainkban is mesterséges rendszert használunk?

Tudom, értem, alkalmazom, elemzem

1. A mikroorganizmusok – baktériumok, vírusok, egysejtű eukarióták – esetenként súlyos, pusztító járványokat okoznak. 
Végezzetek gyűjtőmunkát a „leghírhedtebb” kórokozókról, az általuk okozott járványokról! Milyen okok vezettek a jár-
ványok kialakulásához, milyen – akár történelmi jelentőségű – következményeik voltak?

2. Készíts tanulmányt az élelmiszeriparban fontos mikroorganizmusokról!

Kitekintés, kutatási feladatok 

Összefoglalás



AZ EZERARCÚ 
GOMBÁK

III.

Termesztett téli fülőke.
A vad fajták színesebbek, nagyobbak és lazábban állnak

Fotó: Martin Bond

Gombák  Zuzmók
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Kidőlt óriás mamutfenyő. Az óriás mamut-
fenyőket a viharos szél néha kifordítja a talaj-
ból. A felszínen futó gyökérzet nem nyújt 
biztos támasz  tékot a hatalmas törzsnek

A növényvilág óriásai és a gombák
Az Egyesült Államok nyugati partvidékét szegélyező Sierra Ne va da hegység-
ben honosak a növényvilág óriásai, a mamutfenyők (Sequoia dendron gigan-
teum). Ma már bizonyosan tudjuk, hogy ezek a hatalmas fák, sok más hajtásos 
növényhez hason lóan, a gombáknak köszönhetik létüket. Az óriás mamutfe-
nyők legmagasabb példánya Sherman tábornok nevét viseli, és a kaliforniai 
Sequoia Nemzeti Parkban található. 84 méteres magassága megfelel egy 25 
emeletes házénak! Törzsének legnagyobb átmérője 9,1 méter, kerülete pedig 
31 méter! Tömegét nem kevesebb mint 21 tonnára becsülik. Egyik ága 2 m 
átmérőjű és 45 m hosszú, ami önmagában is jócskán meghaladja egy érett 
tölgy méreteit. A legidősebb óriás mamutfenyők életkorát 2000-3000 évesre 
becsülik. 

Az óriás mamutfenyők gyökérzete azonban meglepően kicsi. A mérések 
szerint a legnagyobb példányok gyökérágai a törzstől mindössze 15 méterre 
távolodnak el, és legfeljebb 1 méter mélyre hatolnak a talajban. De hogyan 
képes ez a gyökérzet elegendő tápanyaggal ellátni a hatalmas fákat? A vizsgá-
latok szerint az óriás mamutfenyő gyökeré hez mikroszkopikus méretű gomba-
fonalak milliárd jai kapcsolódnak. Helyettesítik a gyökérszőröket, óriási méretű-
re növelik a gyökér felszívó felületét, vizet és ásványi sót vesznek fel társuk, 
a mamutfenyő számára. „Cserébe” a társnövény szerves tápanyagokkal látja el 
a gombát. Ennek az együttélésnek köszönhetően a mamutfenyők képesek 
megtelepedni és fejlődni az időszakosan kiszáradó talajú, sziklás hegyoldala-
kon is. A gombafonalak gyorsan felszívják a talajra hulló nedvességet, mielőtt 
az még leszivároghatna a mélyebb  rétegekbe. Sokáig úgy gondolták, hogy a 
növények és a gombák együttélése ritka jelenség, és elsősorban a fenyőkre 
jellemző. Napjainkra azonban kiderült, hogy a hajtásos növények mintegy 75-
80%-a él együtt gyökérkapcsolt gombákkal.

Óriás mamutfenyő. Az idős fák-
nak csak a csúcsán találhatók 
leveles ágak

Olvasmány
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Korallgomba. Az elágazó termőtestű korall-
gombák fákkal élnek gyökérkapcsolatban. 
Savanyú talajú fenyvesekben gyakoriak

Zöld harmat-
gomba. A zöld 
harmatgomba 
a kalapos gom-
bák közé tartozik

Korhadó fatörzs. A farontó gombák 
enzimei lebontják a sejtfal 
szilárdságát adó cellulózt, ezért 
a fatest szabályosan elporlik. 
Ez a jelenség a barna korhadás

Sárga gévagomba. Lombos fák tör-
zsén vagy vastag ágain telepszik 
meg. Sárga színű, hullámos szélű 
telepeket hoz létre. Ehető gomba

Ripacsosgomba. Termőtestük 
felszíne kemény, vastag

A gombák többségét úgy ismerjük 
mint lebontó szervezeteket, amelyek az 
élőlények elhalt vagy elhullott szerves 
anyagait alakítják át a növények számá-
ra felvehető és hasznosítható szervetlen 
vegyületekké. Egyes számítások szerint 
a gombák és a talajlakó baktériumok 
lebontó tevékenysége nélkül 30 év alatt 
gyakorlatilag elfogyna a légkörből a 
szén-dioxid, és ezzel megszűnne a növé-
nyek fotoszintézise. A lebontó gombák 
és baktériumok egyedülálló sajátsága, 
hogy olyan enzimeik  vannak, amelyek 
közreműködésével egyszerűbb anya-
gokká bomlanak le a növények sejtfalát 
alkotó óriásmolekulák, a kémiailag rend-
kívül ellenálló cellulóz és lignin. A legha-
tékonyabb enzimek a farontó gombákra 
jellemzőek. Ezek a gombák kidőlt fákon, fatuskókon te-
lepednek meg, de esetenként megtámadják az élő fákat 
is. Meleg, párás időben gyorsan lebontják, elkorhasztják 
a fatest egyébként ellenálló anyagát. A mamutfenyők 
talán annak is köszönhetik kivételesen hosszú életüket, 
hogy törzsüket, ágaikat a farontó gombák anyagcseré-
jét gátló anyagok itatják át, így nem esnek áldozatául e 
gombáknak. A farontó gombák elleni védekezést szol-
gálja az is, hogy vörös színű, jellegzetesen barázdált 
kérgük rendkívül vastag, elér heti a 30-50 cm-t is. A ké-
reg oly ellenálló, hogy a rendszeresen pusztító erdő-
tüzek sem tesznek komolyabb kárt az idősebb fákban.

A gombák fonalai behálózzák a talajt, a korhadó fatör-
zseket, ágakat. Szövedékükből időről időre felszínre buk-
kannak a szaporítósejteket, spórákat hozó termőtestek, 
amelyek gyakran változatos alakjukkal, élénk színükkel 
hívják fel magukra a fi gyelmet. Szinte hihetetlen a gom-
bák alak- és formagazdagsága! Termőtestük tagolódhat 
tönkre és kalapra, lehet gömb alakú, de hasonlíthat egy 
koralltelepre, sőt akár egy darab szénre is.

Csillaggomba. A csillaggombák termőteste fi atalon 
gömb alakú. Éréskor külső burka felreped, és csillag 
alakban veszi körül a spóratermő részt
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Testfelépítés
Lebontók, élősködők, 

együtt élők
Rendszerezés
Ehető, mérgező?
Ökológiai szerep
Gazdasági jelentőség

1. Ecsetpenész mikroszkópos képe.
Az ecset penészek termelik a bak té-
riumölő anti biotiku mot, a penicillint. 
A mikroszkópos felvételen a gomba -
fonalak végén képződő spórák 
láthatók

2. A fejespenész fekete színű spóratartóiban képződnek a spórák. A gomba-
fonalak sűrű szövedéket alkotnak az élelmiszerek felszínén és belsejében

Kitin  Nitrogéntartalmú szénhidrát. Kémiailag nagyon ellenálló, nehezen le-
bomló vegyület. Nagyon fontos alkotója például az ízeltlábúak külső vázának.
Telepes szerveződés  Olyan élőlényekre jellemző, melyekben a sejtek nem 
alkotnak valódi szöveteket, például szivacsok, gombák, egyes növények.

A rendszerezéssel foglalkozó tudósok a gombákat hosszú időn át a növények 
közé sorolták. Csak a 20. század közepén vált elfogadottá az a nézet, hogy a 
többsejtű gombák az élővilág egyik országát alkotják. Az ország képviselői a 
többsejtű növényekkel és állatokkal párhuzamosan az egysejtű gombákból 
alakultak ki a törzsfejlődés során. Mit gondolsz, milyen indokokkal magyaráz-
ták a kutatók, hogy a gombák a növényekkel állnak közeli rokonságban?

Testfelépítés
A gombák közé eukarióta, többsejtű élőlények tartoznak, melyek heterotróf 
anyagcseréjűek. Sejtjeiket sejtfal határolja, ez szilárdítja testüket. Sejtfaluk 
szilárdító anyaga azonban nem cellulóz, hanem kitin. Többségük testét hosszú, 
vékony gombafonalak, vagy más néven hifák szövedéke alkotja. Sejtjeik nem 
alkotnak szöveteket, vagyis telepes, álszövetes testszerveződés jellemző rájuk. 
Ivarosan és ivartalanul is szaporodnak. Ivartalan szaporító sejtjeiket, a spórákat 
vastag sejtfal védi a kiszáradástól. Túlnyomó többségük szárazföldi, de előfor-
dulnak az édesvizekben és a tengerekben is. 

7. Gombák

Megtudhatod 
Hányféle helyen találkozhatunk gombákkal, és milyen szerepet 
töltenek be az egyes területeken?
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Lebontók, élősködők, együtt élők
A gombafajok többsége lebontó (szaprofi ta) szervezet. Ez azt jelenti, hogy sejtje-
ik olyan emésztő hatású anyagokat, enzimeket juttatnak a környezetükbe, amelyek 
lebontják az ott található nagy molekulájú szerves vegyületeket. A lebontás 
tehát a testen kívül történik. A kis molekulájú, vízoldékony szerves anyagokat 
a gombafonalak felszívják, és felhasználják anyagcseréjükhöz. A lebontó szer-
vezetek közé tartoznak többek között a háztartásokban is gyakori penészgom-
bák, amelyek gombafonalai sűrű szövedéket hoznak létre a kenyérfélék, a 
lekvárok, az ottfelejtett ételmaradékok stb. felszínén. Az ecsetpenészek általá-
ban zöldes, a fejespenészek feketés bevonatot képeznek (1–2. ábra). De hason-
ló tápanyag-feldolgozás jellemző a talajlakó lebontó baktériumokra is. A le-
bontó szervezetek tehát a környezetükben talál ható szerves maradványokat 
testükön kívül bontják le, alakítják át, és a lebontott kis molekulájú tápanyago-
kat veszik fel.

A gombák körében gyakori az élősködő (parazita) életmód is (3. ábra). Az 
ilyen fajok között növényi, állati és emberi kórokozók is vannak. A szőlő ve-
szedelmes kártevője a peronoszpóra. A monília elsősorban a gyümölcsfák 
parazitája. A lisztharmat a gyümölcsfélék és a dísznövények megbetegedését 
okozza. Az ember nedves bőrén, elsősorban a testhajla-
tokban és a lábujjak között, gyakran megtelepednek kór-
okozó gombák. A fertőzést a bőr hámlása, berepedése, 
fájdalmas viszketése jelzi.

Az együtt élő (szimbionta) fajok gyakran hajtásos 
növények gyökérzetéhez társulnak (4–5. ábra). A gomba-
fonalak felveszik a növény számára a talajból a vizet és az 
ásványi sókat. Az anyagcseréjükhöz szükséges szerves 
anyagokat a társnövénytől vonják el. Az ilyen jellegű gyö-
kérkapcsolat rendkívül elterjedt az életközösségekben, 
becslések szerint a növények mintegy 80%-a él szimbió-
zisban gombákkal. A gombafonalak minden bizonnyal 
ellenállóbbak és gyorsabb növekedésűek a hajtásos növé-
nyek gyökérszőreinél.

5. Bíboros kosbor. Az orchi dea-, más néven kosborfélék 
magjai egyáltalán nem képesek kicsírázni gombafonalak 
jelenléte nélkül. A bíboros kosbor az orchideafélék hazánk-
ban is honos képviselője

4. Csírázó fenyő gyökeréhez társuló gomba fonalak. A sziklás 
talajon a gombafonalak segítik a fenyők megtelepedését, 
tápanyagokkal való ellátását. A fenyő erdők gyengén savas 
kémhatású talaja kedvező feltételeket teremt a gombáknak

3. Trifl aáruló gomba. Érdekes tény, de gombákon is 
élősködhetnek gombák. A képen látható trifl aáruló gomba 
a talajban élő szarvasgombákon élősködik. Jelenléte jelzi 
a gombászoknak a szarvasgomba, régi nevén a trifl a 
lelőhelyét

Gomba fonalak vizsgálata  
Nedvesíts be egy szelet kenyeret, 
és tedd meleg, lehetőleg sötét 
vagy félárnyékos helyre. A kenyér 
felszínén hamarosan megjelen-
nek a gombafonalak, zöldes, fe-
ketés bevonatot hoznak létre.

Vizsgáld meg sztereomik rosz-
kópban a kenyér felszínét. Figyeld 
meg a gombafonalakat és a spó-
ratartókat! Készíts rajzot a látot-
takról! 

Csipesszel válassz le egy kevés 
gombafonalat a kenyérről, he-
lyezd tárgylemezre, és vizsgáld 
meg fénymikroszkópban. Azono-
sítsd a gombafonalak részeit! Ké-
szíts rajzot!

Kísérletezz!
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Csoport 
neve Legfontosabb jellemzői Ismert

képviselői

Járomspórás 
gombák

Gombafonalaik fejlettek, nem tagolják 
haránt válaszfalak. Lebontók és 
élősködők.

Fejespenész.

Tömlős-
gombák

Fejlett gombafonalai kat részleges 
 haránt válaszfalak tagolják. Lebontók, 
élősködők és együtt élők. Termőtestük 
tömlőszerű gomba fonalaiban fejlőd-
nek a spórák.

Ecsetpenész, lisztharmatgom-
ba, kucsma gombák, csésze-
gombák, szarvasgombák. 
Gyakran ebbe a csoportba 
 sorolják az élesztő gombákat.

Bazídiumos 
gombák

Fejlett gombafonalaikat haránt válasz-
falak tagolják. Lebontók, élősködők és 
együtt élők. Spóratermő gomba fona-
laik bunkószerűen meg vastagodott 
végéről, az ún. bazídium ról négyesével 
fűződnek le a spórák.

Kalapos gombák, pöfetegek, 
 taplógombák, korallgombák.

9. Csöves és lemezes termőrétegű 
kalapos gomba

Rendszerezés
A gombák első képviselői a földtörténeti ősidőben, nem sokkal az eukarióta 
sejtek megjelenése után alakultak ki egysejtű ősökből, pontos származásuk 
azonban nem ismert. A gombák rendszerezésében nagyon sok a nyitott kérdés, 
nincs általánosan el fogadott rendszerük. Ezért nagyobb rendszertani csoport-
jaikat és az azokba tartozó ismertebb képviselőiket csak tájékoztatásul mutat-
juk be (6. ábra).

6. Összefoglaló táblázat a gombák nagyobb rendszertani csoportjairól

7. A termőtest alakja változatos.
A pöfetegeké gömb alakú, a korall-
gombáké elágazó

A gombák azonosításában egyaránt fontos a termő test alakja és színe, a spó-
ratermő réteg szerkezete, a spórák alakja és színe, valamint az élőhely jellem zői 
(7. ábra). A legismertebbek minden bizonnyal a kalapos gombák. Párás, meleg 
időben a talajban levő gombafonalak szövedékéből fejlődik kalapra és tönkre 
tagolódó termőtestük (8. ábra). A tönkön egyes fajoknál hártyás képződmény 
alakulhat ki: a bocskor a tönk alján, a gallér a kalap közelében fi gyelhető meg. 
A kalap alsó, spóratermő rétegének gombafonalain képződnek a spórák. A spó-
ratermő réteg sokféle lehet, leggyakrabban csöves vagy lemezes (9. ábra).

8. A kalapos gombák fejlődése és testfelépítése. Az ábra a  gyapjas tintagomba 
(mely a lecke nyitóképén is látható) fejlődését és test felépítését szemlélteti

spórák

gombafonalak fi atal termőtest

kalap

tönk
gombafonalak 
hálózata 
a talajban

érett termőtest

a termőtest
     hosszmetszetéről
        készült rajz

termőréteg

gallér
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10. Erdőszéli csiperke. Az erdő széli 
csiperke spóratermő lemezei fi atalon 
szürkés fehérek, érésük során megbar-
nulnak. A tönkön hártyás gallér fejlődik, 
bocskora nincs. Finom, jóízű gomba

11. Gyilkos galóca. A gyilkos galóca 
spóratermő lemezei fehéres színűek, 
érésük során nem barnulnak meg. 
Kalapja sárgászöld vagy fehér. A tön-
kön gallér és bocskor is van, bár ez 
utóbbi gyakran leszakad. Halálo san 
mérgező gomba. Gyakran tölgyek 
 gyökeréhez társul

13. Párducgalóca. Közepes termetű 
gomba, karcsú tönkje alul kiszélesedik. 
Kalapja barna, feketésbarna, ritkán fe-
hér. Felszínét fehér burokma radvá  nyok 
tarkítják. Spóratermő leme zei fehérek. 
Hártyás gallérja és bocskora van, de ez 
utóbbi gyakran hiányzik. Erős mérge-
zést, idegrendszeri zavarokat okoz. 
 Fenyő- és lomberdőkben fordul elő

17. Rőt áltrifl a. Gömbö-
lyű termőteste fi atalon 
sárgás színű, később 
sötétebb. A termőtest 
belseje kezdetben szür-
késfehér, később sötét-
lila, fekete. Nagy mennyi-
ségben fogyasztva súlyos 
mérgezést okoz. Régeb-
ben a szarvasgomba 
(trifl a) hamisítására hasz-
nálták, erre utal a neve

16. Nyári szarvasgomba. 
A szarvasgombák talaj-
ban fejlődnek, rendsze-
rint fák gyökeréhez tár-
sulnak. A nyári 
szarvasgomba gumó 
alakú termőteste feketés-
barna, rücskös felszínű. 
A termőrész a gomba 
belsejében márványsze-
rűen erezett. Ehető, 
különleges aromájú 
gomba. Disz nókkal vagy 
kutyákkal keresik

14. Ízletes vargánya. Vastag 
húsú gomba. A kalap barna, 
tapadós, a tönk többnyire 
hasas, barnás felületén fehé-
res, hálózatos erezet van. 
A termőréteg szűk nyílású 
csövecskékben helyezkedik 
el a kalap alsó felén. A csö-
vek a fi atal gombán fehérek, 
később sárgás zöldek. A csö-
ves rész könnyen lefejthető. 
A gomba húsa hófehér, színe 
nem  változik. Értékes, ehető 
gomba

15. Farkastinorú. Kalapja fél-
gömb alakú, domború, vastag 
húsú. Színe szürkésbarna, de 
halvány sárgától a kifakult szür-
kéig több változatban előfordul. 
Felszíne kezdetben bársonyos, 
molyhos, szarvasbőrszerű tapin-
tású. Csöves termőrétege a kalap 
alatt zöldessárga, nyomásra 
kékül. Tönkje alul gumós, hálóza-
tosan recés és alul meggy vörös. 
Húsa halványsárga, merev, 
kemény, megtörve kissé kékül. 
Íze keserű.  Mérgező gomba

12. Nagy őzlábgomba. A nagy őzláb-
gomba jóízű, feltűnően nagy termetű 
gomba, magassága elérheti a 35 cm-t 
is. Tönkje hosszú, karcsú. Kalapja pik-
kelyes, spóratermő lemezei fehérek. 
Vaskos, gyűrűszerű, lehúzható gallérja 
van. Erdőkben, ligetekben gyakran 
tömegesen terem

Ehető, mérgező?
Nagyon sok jóízű, ehető gombát ismerünk, de szinte mindegyiküknek van 
hasonló megjelenésű, mérgező  párja (10–17. ábra). Ezért fontos, hogy aki 
gombászásra vállalkozik, betartsa a gombagyűjtés alapvető szabályait (lásd az 
Olvasmányban). Az erdőn, mezőn gyűjtött gombát minden esetben meg kell 
mutatni gombaszakértőnek, így elkerülhető a gyakran súlyos kimenetelű 
gombamérgezés! A piacon csak olyan vadon termő gombát szabad megvá-
sárolni, ami mellett tanúsítvány igazolja, hogy az árut megvizsgálta gomba-
szakértő!
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Ökológiai szerep
A lebontó szervezeteknek a talajban és a vízben találha-
tó szerves maradványok hasznosításával kiemelkedően 
fontos szerepük van az életközösségek anyagforgalmá-
ban. Anyagcseréjük lehetővé teszi a nehezen bomló 
szerves vegyületek visszajuttatását az anyagok körforgá-
sába. A gombák különleges enzimeik segítségével képe-
sek lebontani, átalakí tani a legnehezebben bomló anya-
gokat, köztük például a növények sejtfalát alkotó cellu-
lózt, illetve egyes műanyagokat, kőolajszármazékokat is. 

Gazdasági jelentőség
A gombák fontos élelmiszerek. Alacsony kalóriatartal-
múak, ásványi anyagokban, vitaminokban és fehérjék-
ben gazdagok. Számos fajt, például a csiperkét, a laska-
gombát gombapincékben termesztik.

Az élősködő gombák között sok a kórokozó. A nö-
vények betegségeinek 60%-a valamilyen gombafertőzés 
következménye. A gombák évről évre komoly károkat 
okoznak a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban, 
ezért fontos az ellenük való védekezés. Az állatokon és 
az emberen a gombák elsősorban a kültakarót károsít-
ják, de kialakíthatnak az egész szervezetre kiterjedő, 
általános fertőzést is. A gom ba fertőzést nehéz gyógyí-
tani, ezért a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt. 

Egyes gombák baktériumölő anyago kat, antibioti-
kumokat termelnek. Ilyen például az ecsetpenész, 
amelynek gombafonalaiban penicillin képződik (18. 
ábra). Az antibiotikum-termelő gombákat a gyógyszer-
ipar hasznosítja. De nem az antibiotikum-termelés a 
gombák egyetlen haszna az ember számára. Az úgyne-
vezett nemes penészeket sajtok (pl. kéksajt, márvány-
sajt, camembert) és szalámik (pl. téliszalámi) érlelésére 
használják. A közkedvelt kefi r, a nálunk kevésbé ismert 
tofu előállításában is közreműködnek gombák.

Olvasmány
A penicillin története   1928-ban 

Alexander Fleming brit bakteriológus észrevette, hogy egy 
véletlenül ecsetpenésszel fertőződött tenyészetben a 
gomba közelében szétesnek, feloldódnak az általa vizs-
gált gennykeltő baktériumok telepei. Ezt követően szá-
mos kísérlettel igazolta, hogy a gombafonalak termelik 
azt az anyagot, amely a bakté rium sejtek szétesését, osztó-
dásuk gátlását okozza. Az anyagot penicillinnek nevezte 
el, és hosszan kísérletezett tisztított kivonatának előállítá-
sával, mert felismerte, mekkora lehetőséget jelenthet ez 
az anyag a baktériumfertőzések gyógyításában. Fleming-
nek végül nem sikerült a penicillin előállítása, erre csak 
jóval később, 1940-ben került sor. 1941-re már  ipari mére-
tekben sikerült előállítani a szert, és végeztek klinikai ki-
próbálásával is. Az idő sürgetett, hiszen már javában dúlt 
a II. világháború, és nagyon sok katona halt meg a hábo-
rús sérülés nyomán fellépő sebfertőzésben. A penicillint 
az amerikai hadseregben alkalmazták először, és nagyon 
hatékonynak bizonyult a sérültek kezelésében.

Alexander Fleming (1881–1955)

Olvasmány
A gombagyűjtés szabályai 

  Csak akkor vállalkozzunk gombagyűjtésre, ha biztosan 
felismerjük a gyilkos galócát!

  Csak olyan gombát gyűjtsünk, aminek azonosításában 
egészen biztosak vagyunk!

  A saját szedésű gombát mindig vizsgáltassuk meg gom-
baszakértővel!

  A gombát kosárba, egymástól elkülönítve gyűjtsük, 
soha ne keverjük össze a különböző fajokat!

  Csak teljesen egészséges, fi atal gombát szedjünk, a sé-
rült gomba betegséget okozhat!

  Soha ne fogyasszunk nyers gombát, mert könnyen meg-
árthat!

  Mérgezés gyanúja esetén azonnal forduljunk orvoshoz!

18. Ecsetpenész

Olvasnivaló  Albert László – Locsmándi Csaba – Vasas 
Gizella: Ismerjük fel a gombákat! I–II.
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Megtanultam?

A gombák (1.) , eukarióta élőlények. Sejtjeiket (2.)  tartalmú sejtfal határolja. Testüket (3.)  építik fel. Sejtjeik nem al-
kotnak szöveteket, vagyis (4.)  testszerveződésűek. (5.)  szervezetek, többségük  (6.)  , de vannak köztük élősködő és 

(7.)  fajok is. Legismertebb képviselőik a(z) (8.)  gombák, amelyek termőteste (9.)  és (10.)  tagolódik. Az ehető gombák 
fontos kiegészítői táplálkozásunknak, mivel magas a(z) (11.) - és vitamintartalma, ezenkívül  (12.) -kben gazdagok. A(z) 
(13.)  gombáknak kiemelkedően fontos szerepük van az anyagok körforgásában, mivel (14.)  segítségével képesek lebon-
tani a környezetükben található nehezen bomló anyagokat is. Az élősködő gombák elsősorban növényi kórokozók, 
emberben és állatokban főleg (15.)  -betegségeket okoznak.

Fogalmak  gombafonál  penészgombák  fejespenész  ecset penész 
 gyökérkapcsolt gombák  kalapos gombák  álszövetes szerveződés  
termőtest

Kérdések, feladatok

1. Ma már a tudósok biztosak abban, hogy a gombák in-
kább az állatokkal állnak közelebbi rokonságban, mint 
a növényekkel. Milyen jellemzőkkel tudod ezt alátá-
masztani?

2. Hogyan hasznosítják a környezetükben levő szerves 
maradványokat a lebontók közé tartozó gombák?

3. Gyűjtsd össze, miben hasonlítanak és miben különböz-
nek az alábbi „gombapárok”: erdőszéli csiperke – gyil-
kos galóca; nagy őzlábgomba – párducgalóca!

4. Az alábbi ábra az anyagok körforgását szemlélteti a szén 
példáján. A nagybetűk az életközösségben betöltött 
szerepet, a számok anyagcsere-folyamatokat jelölnek. 
Add meg a betűk és a számok jelentését, majd írj né-
hány mondatos fogalmazást az anyagok körforgásáról!

5. Készíts egy leíró táblázatot a képeken látható gombák-
ról! A táblázatban szerepeljenek a gombanevek, a tönk, 
a kalap, illetve a spóratermő réteg jellemzői, végül a 
gombafajok előfordulásai!

Az anyagok körforgása

C
szerves 
anyagai

A
szerves
anyagai

levegő
szén-dioxid

B
szerves 
anyagai

szerves 
hulladékok

1. 2.

2.2.

3.

3.

Lila pereszke. A pereszkefélék 
a lemezes termő rétegű gom-
bák legtöbb fajt számláló 
és legváltozatosabb családja. 
Közös jellemzőjük, hogy ros-
tos, szálas tönkjük van, gallér-
juk általában nincs, bocskoruk 
hiányzik. A csoport jellegzetes 
képviselője a lila pereszke.

Légyölő galóca. A légyölő 
galóca spóratermő lemezei 
fehérek. Bocskora gyakran 
leszakad. Erősen mérgező. 
Fenyvesekben a leg gyakoribb.

Ízletes vargánya. Kalapja bar-
nás színű. Csöves szerkezetű 
spóra termő rétege fi atalon 
fehéres, később sárgás színű. 
Fenyvesekben fordul elő.

Sárga rókagomba. Eres, rán-
cos, sokszor villásan elágazó 
termőrétege mélyen lefut a 
tönkre.  Júniustól novemberig 
nő erdők, főként fenyvesek 
savanyú talaján. Gyakori, ehető 
gomba.

Keress rá!  szarvasgomba ára 
 magyarországi gomba-
mérgezések
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Testfelépítés
Rendszerezés
Ökológiai szerep

A zuzmók az élővilág egyik legkülönösebb cso portját alkotják. Szervezetük 
gombafonalak és fotoszintetizáló szervezetek szimbiózisával alakult ki. Az 
együttélés az évmil liók során olyan szoros kapcsolatot eredményezett egyes 
gombák és moszatok között, hogy jellemző testfelépítésű, sajátos anyagcseréjű, 
ön állóan szaporodó élőlényekké váltak. Mit gondolsz, milyen előnye származik 
a gombának és a moszatnak az együttélésből?

Testfelépítés
A zuzmók teleptestű élőlények (1. ábra). A teleptest felületét legtöbbször vas-
tag sejtfalú gombafonalakból álló kéreg védi a kiszáradástól és rögzíti az alj-
zathoz. Ennek köszönhetően a legtöbb zuzmótelep felszíne szürkés, ezüstös 
színű. A telep belsejében a gombafonalak közé ágyazott moszatsejtek vékony 
sejtfalúak, színanyagokat tartalmaznak. A gombafonalak vizet és ásványi anya-
gokat vesznek fel a környezetükből, a moszatsejtek pedig foto szinte tizálnak. 
Leváló teleprészekkel, kizárólag ivartalanul szaporodnak (2. ábra).

Rendszerezés
A zuzmók testfelépítésükből adódóan valójában nem sorolhatók sem a 
gombák, sem pedig a növények közé. Rendszertani helyük erősen vitatott, 
annál is inkább, mert testükben a gombafonalak nem csak eukarióta mo-
szatokkal élnek szimbiózisban. Ismerünk olyan zuzmókat is, amelyekben 
kékbaktériumok a társszervezetek. Többnyire a gomba-moszat együttélés-
ben részt vevő gomba alapján a gombák országánál tárgyalják ezeket az 
élőlényeket.

1. A zuzmótelep szerkezete kereszt-
metszetben

gombafonalakból 
álló kéreg

rögzítő 
gomba-
fonalak

gomba-
fonalak

Olvasmány

Rénszarvaszuzmó 
és fekete áfonya

moszat-
sejtek

2. Tölcsérzuzmó. A tölcsér zuzmó telepe elágazó. 
Időszakosan meg jelenő, tölcsér alakú telep részei 
szaporodásra szolgálnak. Moha párnában, 
erdőkben, gyepekben mindenütt gyakori

Rénszarvaszuzmó-„erdő” 
 A sarkvidékek zord körül-
ményei között a zuzmók 
 alkotják a növénytakaró 
nagy részét. Itt gyakran na-
gyobbra nőnek, mint a tör-
pe nö vésű fás szárú növé-
nyek, és fontos táplálékai a 
rén szar va  soknak.

8. Zuzmók

Megtudhatod 
A növények vagy a gombák országába tartoznak-e a zuzmók?
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3. Zuzmótelepek egy kopár sziklán.
A sziklán jól meg fi gyelhetők a szürkés-
zöld, sárga, rozsdavörös zuzmó telepek. 
Lassú növekedésűek, egy-egy telep 
akár több száz éves is lehet.  Mi lehet 
ennek a magyarázata?

Ökológiai szerep
A zuzmók számos faja több környezeti tényezőre nézve is szélsőségesen tágtű-
résű. Erdőkben, nedves élőhelyeken gyakran találkozhatunk  velük, de élnek 
képviselőik a sivatagokban, a sarkvidékeken és a ma gas hegységekben. A zuz-
mók teljes testfelületükön veszik fel környezetükből a vizet és az ásványi sókat. 
Szárazság esetén könnyen elvesztik testük víztartalmát, de jól tűrik a kiszára-
dást. Vízvesztés esetén anyagcseréjük lassul, ám ha vízhez jutnak, gyorsan fel-
élednek. A zuzmók tehát változó vízállapotú élőlények.

A zuzmóknak fontos szerepük van a talajképzésben, mivel képesek megte-
lepedni a kopár,  napsütötte sziklákon is (3. ábra). Anyagcseréjük során zuzmó-
savakat termelnek, amelyek feloldják a kőzetet, és a gombafonalak behatolhat-
nak a repedésekbe, megkapaszkodhatnak a felszínen. Elhalt részeikből, szerves 
anyagaikból pedig megindulhat a humuszképződés, megkezdődhet a talajréteg 
kialakulása.

A zuzmók érdekes tulajdonsága, hogy érzékenyen reagálnak a levegő kén-
dioxid-tartalmának növekedésére, vagyis erre a környezeti tényezőre nézve 
szűktűrésűek. Eltűnnek azokról a helyekről, ahol a levegő kén-dioxiddal 
szennyezett. Indikátorszer vezeteknek is nevezzük őket, mivel hiányuk jelzi 
a levegő magas kén-dioxid-tartalmát. A légszennyezettséget jól szemléltetik a 
nagyvárosokban, ipar telepek környékén készült zuzmó térképek.

Megtanultam?

A zuzmók (1.)  és (2.)  állandósult szimbiózisával alakultak ki. A(z) (1.)  vizet 
és ásványi anyagokat vesznek fel, a(z) (2.)  lehetnek kékalgák, vagy egysejtű  

(3.)  -k. A zuzmók (4.)  testszerveződésűek. Vannak közöttük szélső ségesen 
(5.)  tűrésű fajok is. Jól tűrik a kiszáradást, (6.)  vízállapotúak. Indikátorszer-

vezetek, hiányukkal jelzik a levegő (7.)  szennyeződését.

Fogalmak  zuzmó  indikátorszervezet  zuzmósav  változó vízállapotú

Olvasnivaló  David Atten-
borough: A növények magánélete

Keress rá!  mannazuzmó  
zuzmó tanösvény

Kérdések, feladatok

1. Jellemezd röviden a zuzmók testfelépítését!
2. Mi a szerepe a zuzmótelepben a gombafonalaknak és 

a moszatsejteknek?
3. Miért előnyös mindkét fél számára az együttélés?
4. Mit jelent az, hogy a zuzmók változó vízállapotúak? 
5. Miért okoz fejtörést a kutatóknak a zuzmók rendszer -

tani besorolása az élővilág országaiba?
6. Foglald össze a zuzmók talajképzésben betöltött sze-

repét!

7. Mit jelent az, hogy a zuzmók indikátorszervezetek?
8. Nézz utána, hogyan készül a városok zuzmótérképe! 

Készíts kiselőadást!
9. A zuzmók és a gyökérkapcsolt gombák példáján keresz-

tül fogalmazd meg, hogyan módosítja az együttélés 
a társszervezetek környezeti i gényeit, és ezzel az elter-
jedésüket!

Zuzmó anyagok   A zuzmók 
egyik jellegzetessége az élővi  -
lágban egyedülálló zuzmóanya-
gok termelése. Eddig megköze-
lítőleg 650-féle vegyületet mu-
tattak ki. Egyes fajok  zuzmóanya-
ga gyógyhatású. Izlandi zuzmót 
használnak köhögés elleni cukor-
kába, gyógyteának. Vannak olyan 
zuzmóanyagok is, melyek textil-
festésre alkalmasak. Az áltölgy fa-
zuzmót manapság a parfümipar 
is használja, a benne található 
zuzmóanyag az illat tartósítására 
szolgál. Ezenkívül egyes fajokban 
a zuzmóanyag UV szűrőként mű-
ködik, vagy éppen a telep színé-
ért felelős, mint például a sárga 
falizuz mó ban.

Olvasmány
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1. Jellemezd a gombák testfelépítését!
2. Csoportosítsd a gombákat anyagcseréjük alapján!
3. Mutasd be, hogyan dolgozzák fel a lebontó anyagcseréjű gombák a környezetükben található tápanyagokat (pl. fa-

anyag)!
4. Ismertesd a kalapos gombák testfelépítését!
5. Hogyan tudnád megkülönböztetni a gyilkos galócát és az erdőszéli csiperkét egymástól?
6. Jellemezd a zuzmók testfelépítését! 
7. Keress indokokat, amelyek miatt önálló rendszertani csoportba soroljuk a zuzmókat!

Tudom, értem, alkalmazom, elemzem

1. Készítsetek bemutatót, tablót az ehető – mérgező gombapárokról!
2. A gombák között számos kórokozó van. Mutassatok be növényi, állati és emberi kórokozókat! Készítsetek bemutatót 

vagy tablót!
3. Nézz utána, miért a növények rendszerében kaptak egykor helyet a gombák!

Kitekintés, kutatási feladatok 

Áttekintés

A gombák álszövetes szerveződésű, többsejtű eukarióta élőlények. Sejtjeiket kitintartalmú sejtfal határolja. Ivartalan 
szaporítósejtjeik a spórák, melyeket vastag sejtfal véd a kiszáradástól. Teleptestüket gombafonalak építik fel, melyek 
rendszerint sűrű szövedéket alkotnak például a talajban vagy fák törzsében. Heterotróf anyagcseréjűek, többségük le-
bontó szervezet, de szép számmal vannak élősködő és együtt élő fajaik is. A lebontó gombáknak kiemelkedően fontos 
szerepük van élőhelyük anyagforgalmában. Legismertebb képviselőik a kalapos gombák, melyek termőteste időszakosan 
jelenik meg. A termőtest tönkre és kalapra különül, a kalap termőrétegében jönnek létre a spórák. 

A gombáknak számos ehető fajuk van, de sok közöttük a mérgező is, ezért nagyon fontos a gombagyűjtés szabályai-
nak betartása!

A zuzmók gombafonalak és moszatok tartós együttéléséből kialakult élőlények. Fotoszintetizáló sejtjeik kékbaktériu-
mok vagy zöldmoszatok. Változó vízállapotú, teleptestű élőlények. A legtöbb környezeti tényezőre nézve tágtűrésűek. 
Fontos szerepük van a sziklás területek benépesülésében, a talajképzésben. Rendszertani helyük vitatott.

Összefoglalás
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IV.

Vénuszfodorka (Adinantum sp.)
A nemzetség fajai világszerte elterjedtek. Közös vonásuk, hogy 

a félárnyékos élőhelyeket kedvelik, a talaj kiszáradását nehezen viselik
Fotó: Alan Watson, Kanada

Testfelépítés  Moszatok  Mohák  A növényi szövetek   
Harasztok  Nyitvatermők  Zárvatermők
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Lápvilág

Királyharaszt. Nagy termetű, akár 2 m 
magasra is megnövő páfrány. Tömött spóra-
termői a levelek csúcsán fejlődnek

Tőzegmoha. A tőzegmohák sejt jeikben sok 
vizet raktároznak. Víz alá merülő részeik 
lassú bomlása a tőze gesedés, a szénképző-
dés első állomása

A lápok titokzatos világához emberemlékezet óta mesék, mondák, 
különös történetek fűződnek szerte a világon. A lápi tüzek, az éjszakán-
ként fel- felvillanó lidércfény, a lápba veszett állatokról és emberekről 
szóló elbeszélések nem a képzelet szülöttei. De mi a láp? Van-e tudo-
mányos magyarázatuk a mesébe illő történeteknek?

A lápok csaknem egész évben vízzel borított, magas vízállású terü-
letek. Az állandóan vizes, oxigénben szegény talajban a növényi részek 
nem tudnak lebomlani, eloxidálódni. Az idős lápok mélyén ezért évszá-
zadok alatt nagy mennyiségű barnás színű, nagy víztartalmú üledék, 
tőzeg halmozódik fel. A tőzegesedés a szénképződés első állomása. 
A láptalaj a lassú bomlás miatt rossz minőségű, tápanyagokban sze-
gény, savas kémhatású. Oxigén híján a lebontás során különféle gázok, 
köztük metán (CH4), kén-hidrogén (H2S) és foszfor-hidrogén (PH3) kép-
ződik a metántermelő ősbaktériumok hatására. A foszfor-hidrogén a 
levegőbe jutva már alacsony hőmérsékleten meggyullad, és a metánt 
is lángra lobbantja. Ez az a lidércfény, amely a lápok fölött éjszakánként 
itt-ott felbukkanva imbolygó, kékes színű lángként jelenik meg. A gáz-
képződés miatt a nagy kiterjedésű lápok levegője, különösen a meleg 
nyári napokon bűzös, fojtó lehet. 

Védett természeti érték
A lápok igazi hazája a hideg mérsékelt öv területe, a tajgaerdő és a 
tundrák vidéke. Hazánkban elsősorban a hegységek lábánál fekvő 
mélyedésekben bukkanhatunk lápokra, azokon a helyeken, ahol a le-
zúduló csapadék- és olvadékvíz felgyűlik. A hazai lápok, az azokat 
szegélyező láprétek, láperdők növény világában különleges, az utolsó 
jégkorszak végét idéző, ún. maradványfajok (reliktum növények) él-
nek, mint például a tőzegáfonya. Emiatt ezek az életközösségek foko-
zottan védett természeti értékeink közé tartoznak. A jégkor végi láp-
világ jellegzetes növénye a tőzegmoha, melynek fotoszintetizáló sejt-
jei között nagy méretű víztartó sejtek találhatók. Fénnyel érintkező 
részük folyamatosan felfelé növekszik, mélybe merülő  ré szeik elhal-
nak, tőzegesednek. 

Az ásványi anyagokban szegény talajú lápok ritkasága, a kerek le-
velű harmatfű rovaremésztő növény. A szerves vegyületek előállítá-
sához szükséges nitrogént apró ízeltlábúak testének lebontásából 
nyeri. 

A láperdők jellemző fái a nagy vízigényű füzek és égerek. Az utób-
biak magas, nyúlánk törzsét támasztógyökerek rögzítik az ingoványos 
talajon. Gyökereiken nitrogéngyűjtő baktériumok élnek, ezek biztosít-
ják tápanyagellátásukat. A fák törzsére és ágaira fásodó szárú komló 
kapaszkodik, növekedik a fény felé. A komló tövénél gyakori, sárgás 
színű élősködő növény az aranka. Szívógyökereit a komló gyökerébe 
mélyeszti, elvonja a gazdaszervezettől a szerves tápanyagokat. A fák 
közötti víztükör felszínén hínárnövények lebegnek, köztük a békalili-
om, az aprócska békalencse és a fonalas zöldmoszat. A vízbe merülő 
hínárnövényeket többek között a zöld színű csillárkamoszat képviseli. 
Ha mintát veszünk a vízből, számos mikroszkopikus élőlényt pillantha-
tunk meg: egysejtű és többsejtű zöldmoszatokat, papucsállatkákat, 
kisebb férgeket, szúnyog- és szitakötőlárvákat. 

Csillárkamoszat. Ezek a zöldmoszatok leg-
fejlettebb képviselői. Többsejtű, teleptestű 
növények

Olvasmány
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A lápok érzékenyek a környezet változására, főleg a kiszáradásra. Ha valami-
lyen oknál fogva megszűnik a láp folyamatos vízellátása, a magas vízigényű 
fajok populációi eltűnnek, helyüket a  szárazságot jobban tűrő fajok veszik át. 
A műtrágyázás az ásványi anyagokban szegény talajhoz alkalmazko dott fajo-
kat veszélyezteti, például a rovaremésztő növényeket. A környezet hirtelen 
változásai a fajokban különösen gazdag lápvilág társulásainak leromlásához 
vezetnek. A természet védelem fontos feladata a káros hatások mérséklése 
 annak érdekében, hogy fennmaradjanak ezek a letűnt korokat idéző életközös-
ségek.

A szárazföld meghódítása
A lápok, láperdők növényzetében a növényvilág szinte minden törzsének kép-
viselője fellelhető. A legegyszerűbb testszerveződésű moszatoktól egészen a 
fejlett hajtásos növényekig. A kövületek tanúsága szerint az első szárazföldi 
életközösségek is hasonló életfeltételek mellett, az édesvízi lápos-mocsaras 
területeken jelentek meg a földtörténeti óidőben, mintegy 400 millió évvel 
ezelőtt. Akkor, amikor a fejlettebb teleptestű zöldmoszatokból kialakultak az 
ősi harasztok első képviselői, majd velük párhuzamosan hamarosan megjelen-
tek az első mohák is. 100 millió évvel később (kb. 300 millió éve), a karbon 
időszak trópusi klímájában a harasztok már kiterjedt mocsárerdőket alkottak. 
Amikor az éghajlat hűvösebbé, szárazabbá vált, az ősi páfrányok egyik csoport-
jából kifejlődtek az első virágos növények, a nyitvatermők, amelyek szapo-
rodása, megtermékenyítése már független volt a víztől. A földtörténeti óidő 
végére a megváltozott éghajlathoz jobban alkalmazkodó, nyitvatermő fajok-
ból álló erdőségek fokozatosan átvették a mocsárerdők helyét. A következő 
nagy lépés a növények evolúciójában a zárvatermők megjelenése volt mintegy 
100 millió évvel ezelőtt, a kréta időszakban.

A növényvilág evolúciójáról meglehetősen pontos képünk van, ami annak 
köszönhető, hogy a nehezen bomló növényi részekből képződött ősmaradvá-
nyok nagy számban maradtak fenn a kőszéntelepekben és más puha, üledékes 
kőzetekben. Az alábbi ábra a növényvilág törzsfejlődését szemlélteti jelenlegi 
tudásunknak megfelelően.
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A növényvilág törzsfájaÉgeres láperdő

Kereklevelű harmatfű. Magyar-
országon jégkori reliktumfaj, mely 
mirigyszőreivel ejti csapdába az 
apró rovarokat

Tőzegáfonya. Magyarországon 
védett, jégkori maradványfaj. Ala-
csony termetű, örökzöld törpe-
cserje, melynek virágai halvány 
rózsaszínűek
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9. Testfelépítés

Megtudhatod 
Milyen bizonyítékok támasztják alá, hogy a zöldmoszatok közé 
tartozhattak a mai szárazföldi növények ősei?

Sejttársulás
Telepes testszerveződés
Szövetes testszerveződés

A többsejtű növények testfelépítése nagyon változatos. A mindössze néhány 
sejtből álló mikroszkopikus moszatok, a kis termetű mohák, a víz felszínén 
úszó apró békalencse, a hatalmas mamutfenyők, a csodálatos virágokat hozó 
orchideák: mindannyian a növények országának tagjai. De mégis miben kü-
lönbözik egymástól az első pillantásra hasonlónak tűnő csillárkamoszat és a 
süllő hínár? Valóban közelebbi rokonságban áll a békalencse (7. ábra) a tölgy-
fával, mint a fonalas zöldmoszattal (2. ábra)?

Sejttársulás
A sejttársulás a legegyszerűbb növényi testszerveződési forma. A vízben, ned-
ves környezetben élő moszatok körében fordul elő. Ha mikroszkópban meg-
vizsgálunk egy ilyen élőlényt, akkor azt látjuk, hogy sejtjei lényegében azonos 
szerkezetűek, ami arra enged következtetni, hogy nincs közöttük működés-
megosztás. A sejtek lazán kapcsolódnak egymáshoz, vagy kocsonyás burok 
tartja őket össze (1. ábra). A sejttársulás előnye az egysejtű szerveződéssel 
szemben, hogy a sejtek védik egymást.

Telepes testszerveződés
A sejttársulásnál fejlettebb a telepes testszerveződés. Az ilyen növények testé-
ben különböző alakú és működésű sejtek fi gyelhetők meg, de azok még nem 
alkotnak egységes csoportokat, vagyis szöveteket. A legegyszerűbbek közülük 
a fonalas testszerveződésűek (2. ábra). A sejtfonalat legalább háromféle sejt 
építi fel. A csúcssejt osztódásra képes, a fonál növekedésében van szerepe. 
A fonál nagy részét alkotó, sok zöld színtestet tartalmazó sejtek fotoszinteti zál-
nak. Az alapi sejt rögzíti a fonalat az aljzathoz, vagy valamilyen szilárd felület-
hez. A lemezes telep egyetlen sejtrétegében az egymás mellett sorakozó sejtek 
hasonló felépítésűek (3. ábra). A moszatok körében gyakori ez a testszervező-
dési forma. A lemezt fonálszerű szálak rögzíthetik az aljzathoz. A teleptestű 
növények alakja sokszor a fejlettebb hajtásos növényekére emlékeztet, hiszen 
szár- és levélszerű részeik is lehetnek. A moszatok közül ilyenek a csillárkamo-
szatok (4. ábra), és idetartoznak még a mohák (6. ábra) is.

1. Sejttársulást alkotó zöldmoszat.
A Volvox testét több ezer ostoros sejt 
építi fel. A sejtek a kocsonyás burok 
felszínén sorakoznak. A test belsejében 
gyakran láthatók az ivartalan szaporo-
dással kialakuló utódok. Édes vizekben 
nagyon gyakori, fényigényes növények

Növények  Többsejtű eukarióta élőlények. Sejtjei ket sejtfal határolja, amely-
nek legfontosabb építőeleme a szilárd és ellenálló cellulóz. Túlnyomó többsé-
gük autotróf anyagcseréjű, fotoszintetizáló szervezet.
Termelők  Az életközösségek azon tagjai, amelyek külső energiaforrás, pél-
dául fény felhaszná lásával egyszerű szervetlen anyagokból képesek szerves 
anyagokat előállítani. A termelők szerves anyagaiból táplálkoznak az élet-
közösségek fogyasztó és lebontó szervezetei.
Felhajtóerő  A vízbe merülő testekre ható, fel felé irányuló erő. Nagysága 
egyenlő a kiszorított folyadék súlyával.
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A telepes növények mindegyike teljes testfelületén át veszi fel 
az anyagokat a környezetéből. Sejtfaluk könnyen átjárható az 
anyagok, így a víz és az abban oldott ásványi sók számára is. 
Túlnyomó több ségükben vízi szervezetek, vagy párás, nedves 
környezetben élnek. 

3. Lemezes telep. A tengeri saláta a zöld moszatok 
közé tartozik. A partközeli területek szikláin, a felső 
vízrétegekben él. Lemezes telepeit gyakran veti partra 
a hullámzás

2. Fonalas zöldmoszat. A fonál elágazó is lehet, így 
az anyagfelvétel és -leadás egyre nagyobb felületen 
tör ténhet. A fonalas zöldmoszatok az édesvizekben 
gya koriak. Szerepük lehet a vízvirágzás kialakulásában

6. A teleptestes szerveződés. A mohák telepes test-
szerveződésű szárazföldi növények

Élővíz vizsgálata   Gyűjts tápanyagokban gazdag vízből 
mintát, olyat, amiben szemmel láthatóan vannak zöldmosza-
tok. Vizsgáld meg a gyűjtött anyagot mikroszkópban. Készíts 
rajzot a megfi gyelt moszatokról. Határozókönyv segítségével 
próbáld meg azonosítani a látott fajokat!

Kísérletezz!

5. A hajtásos növények létfenntartó szervei közti  kapcsolat 

Szövetes testszerveződés
A magasabb rendű növények testében a különféle alakú és mű-
ködésű sejtek egységes csoportokat, vagy is szöveteket alkotnak. 
A szövetek pedig szervekbe tömörülnek. Minden szövetes nö-
vényre jellemző szervek a gyökér, a szár és a levél. A leveles szár 
alkotja a hajtást. A szövetes növényeket ezért hajtásos növé-
nyeknek is nevezik.

A szövetes testszerveződés a szárazföldi életmódra való átté-
rés során alakult ki. A szárazföldön a legnagyobb veszély a ki-
száradás. A jól alkalmazkodó fajokban a levegővel érintkező 
testfelületet a párologtatást mérséklő, vastag falú, a vizet kevés-
bé áteresztő sejtréteg borítja. A víz és az abban oldott tápanyag-
ok felvétele így nem a teljes testfelületen történik a környező 
vízből, vagy a párás levegőből, hanem a talajból a gyökéren 
keresztül (5. ábra). A fotoszintézis és a gázcsere szerve a levél. 
A gyökérből a száron át jutnak el a felszívott tápanyagok a le-
vélbe. Ugyancsak a szár továbbítja a gyökér sejtjeit tápláló szer-
ves anyagok olda tait. A gyökér és a levelek sejtjei között mikro-
szkopikus méretű csövecskék kötegei, az edénynyalábok terem-
tik meg a kapcsolatot. A szárazföldön megváltoznak a testtartás 
feltételei is. A víz felhajtóereje híján a fejlett szárazföldi növé-
nyek testét az edénynyalábok mellett vastag sejtfalú szilárdító 
elemek is támasztják.

4. Csillárkamoszat. Teleptestes édesvízi zöldmoszathajtáscsúcs 
(növekedés)

 a szár keresztmetszete

levél 
(fotoszintézis)

szár 
(oldatok 
szállítása, 
szilárdítás)

gyökér 
(talajoldatok 
felszívása)

talajoldatok

szerves anyagok 
oldatai

edény-
nyalábok
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8. Süllőhínár. A süllőhínárt gyökerek 
rögzítik az aljzathoz. Virágos hajtása 
a vízfelszín fölé emelkedik

Kérdések, feladatok

1. Melyek a növények országába tartozó élőlények közös 
sajátságai?

2. Foglald össze, mi az előnye a többsejtű szerveződésnek 
az egysejtűvel szemben!

3. A lemezes telepnél fejlettebb a teleptest. Miért?
4. A hajtásos növények szervezetében mely szerveződési 

szinteket lehet megkülönböztetni? Egészítsd ki a sort a 
hiányzó kifejezésekkel!

 (1.) → (2.) → szervek → szervezet

5. Tanulmányozd az 5. ábrát, majd írj ábramagyarázatot, 
amiben ismerteted az oldatok áramlásának irányát a 
növényi test különböző szervei között!

6.  Miben különbözik egymástól az első pillantásra hason-
lónak tűnő csillárkamoszat és a süllőhínár testszervező-
dése? 

7. Tudod-e, hogy miért áll közelebbi rokonságban a béka-
lencse a tölgyfával, mint a fonalas zöldmoszattal?

Fogalmak  sejttársulás  telepes  fonalas  lemezes  teleptestes  
hajtásos testszerveződés  hajtás  edénynyaláb

Keress rá!  cönóbium  diff e-
renciálódás  békanyál

7. Békalencse. Mindössze néhány 
mm-es hajtásos, virágos növény. 
A víz felszínén lebeg. Helyenként 
tömegesen elszaporodik

Megtanultam?

A növények országába kivétel nélkül (1.)  , (2.)  sejtmagvas élőlények tartoz-
nak. Sejtjeiket a sejthártyán kívül (3.)  is határolja, amelynek anyaga javarészt 

(4.)  . A növények túlnyomó többsége az életközösségekben a(z) (5.)  közé 
tartozik. A legegyszerűbb növényekre jellemző testszerveződés a(z) (6.)  . 
Fejlettebbek a(z) (7.)  testszerveződésű növények, három alapvető típusuk 
a fonalas, a(z) (8.)  és a(z) (9.)  szerveződés. A(z) (10.)  növények testében a 
szövetek (11.)  alkotnak. Egy szövetet (12.)  alakú és működésű sejtek építenek 
fel. A szövetes testszerveződés a(z) (13.)  életmódra való áttérés során alakult 
ki. A szárazföldi növényekben a(z) (14.)  feladata a talajoldatok felvétele. 
A foto szintézis helyszíne elsősorban a(z) (15.)  . A növényi szervek között az 
anyagokat a szár (16.)  továbbítják.

9. A növények testszerveződése

Növények 
testszerveződése Jellemzőik Példa

Sejttársulás
hasonló alakú sejtek, azonos 
működés, laza kapcsolat, 
kocsonyás burok

Volvox (zöldmoszat), fogas-
kerékmoszat (zöldmoszat)

Telepes testszerveződés
a) fonalas

különböző alakú sejtek,
munkamegosztás, szoros 
 kapcsolat a sejtek között

fonalas zöldmoszat

b) lemezes tengeri saláta (zöldmoszat), 
barnamoszatok

c) teleptestes
csillárkamoszatok, barna-
moszatok, vörösmoszatok, 
mohák

Szövetes (hajtásos)
a hasonló alakú és működésű 
sejtek szöveteket alkotnak, és 
szervekbe tömörülnek

harasztok, nyitvatermők, 
zárvatermők

Megjegyzés: A vörös- és barnamoszatok törzseibe is tartoznak fonalas, illetve lemezes 
telepű fajok. A táblázatban a leginkább jellemző testszerveződést tüntettük csak fel.

Érdekes, hogy a szárazföldi hajtásos növények egy része az evolúció során 
másodlagosan alkalmazkodott, „visszatért” a vízi életmódhoz, mint például a 
békalencse (7. ábra) és a süllőhínár (8. ábra). A növények testszerveződését 
foglalja össze a 9. ábra.
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10. Moszatok

Megtudhatod 
Igaz-e, hogy az ősi moszatok tették lehetővé a szárazföldi élet 
kialakulását?

Áttekintés
Zöldmoszatok
Barnamoszatok
Vörösmoszatok
Ökológiai szerep
Gazdasági jelentőség
Evolúciós jelentőség

A moszatokat, más néven algákat számos törzsbe sorolják a kutatók, közülük 
csak a legfontosabbakkal, a zöld-, a barna- és a vörösmoszatokkal foglalko-
zunk. Ha közelebbről szemügyre vesszük egy napsütötte tengerparti szikla víz 
alatti növényvilágát, azt látjuk, hogy a felszínhez közel zöldmoszatok, mélyeb-
ben barnamoszatok, még lejjebb vörösmoszatok alkotnak ritkább vagy sűrűbb 
szőnyeget. Mi lehet ennek az oka?

Áttekintés
A moszatok túlnyomó többsége vízi szervezet, de fajaik megtalálhatók a talaj és 
a kőzetek nedves felszínén, sőt az állandóan fagyos területek jégtakarójában is.

Testfelépítésük változatos. Legegyszerűbb képviselőikben a sejtek sejttársu-
lást alkotnak. A fejlettebbek telepes testszerveződésűek, ezen belül lehetnek 
fonalasak, lemezesek vagy teleptestűek. Szervezetük nagyszerűen illeszkedik a 
vízi környezethez. A vizet és az ásványi sókat teljes testfelületü kön veszik fel. 
Fotoszintézisükhöz a szén-dioxidot a vízben oldott hidrogén-karbonát- és 
karbonátionok ból nyerik. Testük az aljzathoz rögzül vagy lebeg a vízben. Szi-
lárdító elemeik nincsenek, a víz felhajtóereje tartja testüket. Ivaros szaporodá-
suk során a hímivarsejtek vízben úszva érik el a petesejtet. Gyakori jelenség az 
ivartalan szaporodás is, amikor például a leváló teleprészek új egyedeket hoz-
nak létre.

Zöldmoszatok
A zöldmoszatok törzsébe tartozik a legtöbb moszatfaj. Testszerveződés szem-
pontjából igen változatosak. Sejttársulást alkotnak a Volvox és a fogaskerék-
moszat (1. ábra) sejtjei. Fonalas telepe van a békanyálnak (2. ábra), lemezes 
telepű a tengeri saláta, és a legfejlettebb testszerveződést a csillárkamoszatok 
mutatják, melyek teleptestűek. Főleg az édesvizekben elterjedtek, de megtalál-
hatók a tengerek partközeli területein is. Fényigényesek, a felszíni vízrétegek-
ben fordulnak elő. Mikroszkopikus mé retű fajaik gyakoriak a planktonban, 
meghatározó elemei a vízi életközösségek táplálékhálózatának. Zöld színtes-

1. Fogaskerékmoszat. Mikroszkopikus 
méretű zöld moszatok az édesvízi 
planktonban

Ivaros szaporodás  Az a szaporodási mód, amikor az utód a hímivarsejt és 
a petesejt összeolvadásából kialakuló meg termékenyített petesejtből, a zigó-
tából indul fejlődésnek.
Ivartalan szaporodás  Olyan szaporodási mód, amikor az utód nem a meg-
termékenyített petesejtből fejlődik ki. Ilyen például a kettéosztódás vagy 
a leváló teleprészek új egyeddé fejlődése.
Hidrogén-karbonát-ion  Képlete: HCO3  –.
Karbonátion  Képlete: CO3  2–.
Ózon  Három oxigénatom összekapcsolódásával képződő molekula.
Képlete: O3.
Plankton  A vízben úszó és lebegő, apró termetű élőlények összessége.
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teik ben klorofi llt és karotint tartalmaznak. Sejtjeiket cellulóztartalmú 
sejtfal határolja. Színanyagaik összetétele, sejtfaluk felépítése a magasabb 
rendű, szárazföldi növényekéhez hasonló. A növényvilág evolú ciójában 
kiemelkedő fontosságúak voltak, mivel ősi típusaikból alakultak ki a 
szárazföldi növények, azaz a mohák és a harasztok első képviselői. Ez a 
leletek tanúsága szerint a földtörténeti óidőben, mintegy 400 millió évvel 
ezelőtt történhetett.

Barnamoszatok
A törzs legtöbb fajára fejlett lemezes telep, vagy szár- és levélszerű ré-
szekre tagolódó teleptest jellemző. Testüket gyakran gáztartalmú léghó-
lyagok tartják a felszín közelében (3. ábra). Színtesteikben a zöld színű 
klorofi ll mellett sárgásbarna kiegészítő színanyag talál ható, ami elfedi 
a zöld színt. Kiegészítő színanyaguknak köszönhetően a víz alsóbb 
rétegei ben is megkötik az odáig lehatoló fénysugarakat, és ezek energiáját 
hasznosítva fotoszintetizálnak. A barnamoszatok elsősorban a hidegebb 
vizű tengerekben elterjedtek, gyakran láthatók a nyílt vizeken is. Kevés 
édesvízi fajuk van.

Vörösmoszatok
A vörösmoszatok törzsébe többnyire fejlett telep testű algák tartoznak 
(4. ábra). Legtöbb fajuk a meleg vizű tengerekben fordul elő, de édes vízi 
képviselőik is vannak. Színtesteikben a klorofi ll mellett vörös és kék 
színanyagok találhatók, amelyek a mélyebb vízrétegekbe (50-100 m) le-
hatoló fénysugarakat kötik meg és hasznosítják a fotoszintézishez.

Ökológiai szerep
Az algák a vízi életközösségek legfontosabb termelő szervezetei. Foto-
szintézisük állítja elő a legtöbb szerves anyagot és oxigént a vizek autotróf 
élőlényei közül. Kedvező körülmények között rendkívül gyorsan növe-
kednek, így bőséges táplálékforrást és emellett búvóhelyet kínálnak a 
fogyasztók és a lebontók számára. A vízi környezetben, különösen a 
tengerek és az óceánok partoktól távoli, nyílt vízi területein, az alacsony 
ásványianyag-tartalom korlátozza a növények elterjedését. A csekély 
tápanyagtartalmat az magyarázza, hogy a lebontó szervezetek a mélyben, 
az aljzaton telepednek meg, és az anyagcseréjük során keletkező ásványi 
anyagok nem jutnak el a napfénytől átjárt, felszínhez közeli vízrétegekbe.

A partközeli részeken, ahol a szárazföld felől sok tápanyag kerül a víz-
be, gazdagabb a növényvilág. A moszatoknak fontos szerepük van a víz 
természetes tisztulásában is, hiszen anyagcseréjük során felhasználják a 
szárazföldről érkező ásványi anyagokat. Ha az ember környezet szennyező 
tevékenysége miatt a tengerpartokon túlságosan megemelkedik a víz ás-
ványianyag-tartalma, akkor az algák elszaporodása miatt – hasonlóan az 
édesvízi életközösségekhez – vízvirágzás alakulhat ki.

Gazdasági jelentőség
A moszatok, közülük is főleg a barnamoszatok, a tengerparti népek fon-
tos tápláléknövényei („kom bu”). Nyersen, szárítva, savanyítószerek kel 
tartósítva fogyasztják (5. ábra). Magas kálium- és jódtartalma miatt táplá-
lékkiegészítőként is kaphatók. Jelentős ásványianyag-tartalmának kö-

3. Tengeri barnamoszat. A felvételen jól 
láthatók a lemezes telepet felszínen tartó 
léghólyagok

4. Tengeri vörösmoszat

2. Békanyálmoszatok. Édesvizű tavakban, 
lassú folyású patakokban, folyókban gyako-
riak. El szapo rodva vattaszerű, érdes tapin-
tású csomókat alkotnak a víz felszínén. 
 Melyik jelenségre ismersz a képen? Mikor 
alakul ki?
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Mészvázú vörösmoszat

Evolúciós jelentőség
Az anyagcsere jellegzetességei, a színtestek szerkezete és a bennük található 
színanyagok alapján csaknem bizonyos, hogy a moszatok törzsei egymással 
párhuzamosan alakultak ki egysejtű ősökből. A többsejtű moszatok gyorsan 
benépesítették a tengereket és az édesvizeket. Fotoszintézisük eredményeként 
a légkör oxigéntartalma folyamatosan emelkedett.

A földtörténeti óidőben, mintegy 400 millió évvel ezelőtt a légkör oxigén-
koncentrációja elérte azt az értéket, ami mellett a légkör felső részében már 
kialakulhatott a földfelszínt az erős ultraibolya sugárzástól védő ózonréteg. 
Az ózon elnyeli az élő szervezeteket roncsoló ultraibolya sugarak (UV) nagy 

Moszatok a konyhában  A távol-keleti konyha elen-
gedhetetlen alapanyagai a vörös- és barnamoszatokból készült termékek.

Vörösmoszatokból állítják elő az 
agar-agar nevű ételsűrítő, zselésí-
tő szert. Az agar-agart a szakácso-
kon kívül a mikrobiológusok is al-
kalmazzák bakté rium- és gomba-
tenyészetek táptalajaként.

Délkelet-Ázsiában és Japánban 
vörös- vagy barnamoszatokból ké-
szítik azokat a lapokat (nori, kom-
bu), amelyekbe begöngyölik jel-
legzetes ételüket, a szusit (sushi). 
A szusi elengedhetetlen alkotórésze az ecetes rizs, amit tengeri hallal, tenger 
gyümölcseivel (rák, polip, tintahal, kagyló), zöldségekkel készítenek el.

Olvasmány

  Mészvázú 
vörösmoszat   A trópusi ten-
gerpartokon az 50-100 m mély-
ségben élő teleptestű vörösmo-
szatok egyes fajai meszet válasz-
tanak ki sejtfalukba, teleptestük 
megtévesztésig emlékeztet a ko-
rallokra.

Olvasmány

5. Szárított kombu. A szárított barna-
moszatból leveseket, mártásokat, 
 salátát készítenek. Őrleménye magas 
jódtartalmú táplálék kiegészítő

6. A moszaterdők kiváló búvóhelyet jelentenek a tengeri élőlényeknek

szönhetően a mezőgazdaságban természetes trágyaként hasz-
nálatosak. A tengeri moszatok sejtfalának nyálkaanyagaiból 
étel sűrítőt, zselésítőszereket állítanak elő. A vörösmoszatok 
színanyagát a kozmetikai ipar hasznosítja, többek között rúzsok 
színezésére. A gazdasági szempontból értékes barna- és vörösmo-
szatfajokat ezért nemcsak gyűjtik, hanem több helyen, például Japánban és 
az Egyesült Államokban termesztik is.

A víz alatti moszaterdők búvóhelyet, táplálékot kínálnak az állatok szá-
mára. A moszatok mértéktelen gyűjtése éppen ezért a halászatot is veszélyez-
teti (6. ábra).

részét. Az ózonréteg kialakulásával 
megnyílt az út a szárazföld meghódí-
tása felé.

Az első szárazföldi növények való-
színűleg a sekély, partközeli vizekben 
élő, a tartós szárazra kerülést is elvi-
selő barna- és zöldmoszatok voltak. 
A fosszíliák arról tanúskodnak, hogy a 
legelső szárazföldi növények a barna-
moszatokkal álltak rokonságban, de 
evolúciós zsákutcának bizonyultak és 
kihaltak. A szárazföld sikeres meghó-
dítását a mohák és a harasztok kiala-
kulása jelentette. Ezek a növények az 
ősi típusú zöldmoszatokból egymással 
párhuzamosan fejlődtek ki.

Szusi



Kérdések, feladatok

1. Foglald össze, hogyan illeszkedik a moszatok testfelépí-
tése a vízi környezethez! 

2. A moszattörzsek közül melyik 
 a) a leggyakoribb az édesvizekben?
 b) képviselői élnek nagy számban a planktonban?
 c) fajai fordulnak elő a legmélyebben?

3. Foglald össze egy táblázatban a zöld-, a vörös- és a 
barnamoszatok jellemzőit és elterjedésüket!

4. Miért jelentősek a moszatok a vízi életközösségekben?
5. Mi a zöldmoszatok evolúciós jelentősége? Mivel lehet 

alátámasztani ezt az állítást? 
6. Egyszerű felépítésű, sejttársulást alkotó vagy fonalas 

testszerveződésű vörösmoszatok a sarkvidékek hóta-
karójában is megtalálhatók. Mi lehet ennek a magya-
rázata?

7. A barnamoszatokból készült élelmiszerekből a magas 
jódtartalom miatt nem szabad túl sokat fogyasztani. 
Nézz utána, milyen következménnyel járhat a túlzott 
jódbevitel!

8. Keress az interneten olyan termékeket, amelyeket mo-
szatokból állítanak elő!

Vörösmoszatokkal színezett 
hótakaró az Antarktiszon
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Megtanultam?

A moszatok testfelépítése és anyagcseréje a(z) (1.)  életmódhoz való alkalmazkodást tükrözi. Kivétel nélkül többsejtű, 
valódi sejtmagvas, más szóval (2.)  élőlények. Anyagforgalmuk (3.)  keresztül zajlik. Ökológiai szempontból nagyon je-
lentősek, mert a vízi életközösségek legfontosabb (4.)  szervezetei. A(z) (5.)  közé nagyszámú édesvízi, kevesebb ten-
geri faj tartozik. Fényigényük (6.)  , jellemző színanyaguk a zöld színű (7.)  . A(z) (8.)  képviselői elsősorban a melegebb 
tengerek lakói. Legtöbb fajuk (9.)  testszerveződésű. Fényigényük (10.)  . A(z) (11.)  a hidegebb tengerekben különösen 
gyakoriak. Az ősi (12.)  -ból alakulhattak ki a mai szárazföldi növények ősei. A szárazföldi élet kialakulásának feltétele a 
légkör (13.)  -tartalmának emelkedése volt. A légkör felső rétegében (14.)  sugárzás hatására kialakult a(z) (15.)  -réteg, ami 
megvédte az élőlényeket a káros sugárzástól.

Fogalmak  zöldmoszatok  barnamoszatok  vörösmoszatok  ózonréteg
Keress rá!  Macrocystis  
Sargasso-tenger 

Olvasmány

Óriás barnamoszat

A tengerek óriásnövényei  Az óriás barnamoszat a Csen-
des-óceán észak-amerikai partvidékén a leggyakoribb. A világ legnagyobb nö-
vényének tartják, egyes példányainak telepteste akár több száz méter hosszú is 
lehet. 20-30 méter mélységben rögzül az aljzaton levő kövekhez, és onnan tör a 
felszínre. Első pillantásra szárra és levélre tagolódó hajtásos növénynek tűnik. 
Levélszerű lemezeit nagy méretű úszóhólyagok tartják a felszín közelében. Szí-
vós telepe ellenáll az erős hullámverésnek is. Kiterjedt telepei megtörik a part 
felé száguldó erős hullámok erejét, emiatt fontosak a part menti területek védel-
mében. Magas ásványianyag-tartalma miatt az észak-amerikai partvidéken már 
a 20. század elején is nagy mennyiségben gyűjtötték. Az 1930-as évekre szinte 
eltűnt a kaliforniai partok közeléből. Ez azzal a súlyos következménnyel járt, 
hogy az erős hullámok akadálytalanul elérték a partokat, veszélyeztették a part 
menti településeket. Csak többéves megfeszített munkával sikerült a moszat 
visszatelepítése. Ezt követően a világ más helyein, köztük európai partvidékeken 
is meghonosították.
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spóratartó

levélke

száracska

rögzítőfonalak

11. Mohák

Megtudhatod 
Miért a fatörzsek északra néző felszínén telepednek meg 
legtöbbször a mohák az  erdőkben?

Testfelépítés
Szaporodás, életciklus
Rendszerezés
Élőhely, ökológiai szerep
Gazdasági jelentőség

A mohák a szárazföldi növények legegyszerűbb képviselői. Mindegyik éghaj-
lati övben és mindegyik szárazföldi életközösségben megtalálhatók. Telepes 
testszerveződésűek, általában apró termetűek. A mohák óriásai sem nőnek 
50 cm-nél magasabbra. Mit gondolsz, miért?

Testfelépítés
Ha óvatosan kiszedünk egy növénykét a mohapárnából, és közelebbről szem-
ügyre vesszük, akkor száracskát, ahhoz kapcsolódó apró levélkéket és a talaj-
ban húzódó rögzítőfonalakat különböztethetünk meg rajta (1. ábra). Ha lecsí-
pünk egy levélkét, és megvizsgáljuk mikroszkópban, azt látjuk, hogy többnyire 
egyetlen sejtréteg alkotja, a sejtek általában vékony falúak, és sok zöld színtes-
tet tartalmaznak. Csak a levélke tengelyében fi gyelhetők meg vastagabb sejtfa-
lú, hosszúkás sejtek, amelyekben nincsenek zöld színtestek (2. ábra). A meg-
nyúlt sejtek feladata a tápanyagok elszállítása a foto szin tetizáló sejtektől a nö-
vény többi részébe. Hasonló kezdetleges szállítóelemek a száracskában is 
láthatók. A rögzítőfonalakkal a növény megkapaszkodik a talajban, vagy pél dául 
a fák kérgének korhadé kaiban. A tápanyagok felvétele a teljes testfelületen, jó-
részt a levélkéken keresztül történik a levegő páratartalmából vagy a mohapár-
nában megrekedő esővízből.

Száraz időben a mohák könnyen elvesztik víztartalmuk nagy részét. Ennek 
következtében anyagcseréjük lelassul, de többnyire nem pusztulnak el. Amikor 
ismét vízhez jutnak, kizöldülnek, életműködéseik felgyorsulnak. A mohák 
ezért ki szá ra dás tűrő, változó vízállapotú növények.

A gyors kiszáradás ellen a növénykéknek védelmet jelent, hogy csoportosan, 
mohapárnákban élnek. A moha párnában sűrűn egymás mellett élő növények 
támasztják is egymást. Szilárdító szövetek híján erre szükségük is van.

Szaporodás, életciklus
A szárazföldi életre való sikeres áttérés másik fontos tényezője a szaporodás 
módja. A vastag falú szaporítósejtek, a spórák védettek a kiszáradástól, akár 
több éven keresztül is megőrzik életképességüket. A talajra, korhadékra hulló 
szaporítósejt nedves környezetben osztódik, és létrehozza a mohanövény 
rögzítőfonalak ból, száracskából és levélkékből álló részét. Majd ezen kialakul-
nak a hím- és a női ivarszervek, bennük pedig a hím-, illetve a női ivarsejtek. 
Az ostoros hímivarsejtek vízcseppben úszva érik el és termékenyítik meg a 
petesejtet. A megtermékenyített petesejtből, a zigótából kialakul a spóra-

1. Egy moha növényke testfelépítése

2. A moha  levélke felépítése

Spóra  Egyes növények és a gombák ivartalan szaporítósejtje. Alakja, mérete 
fajra jellemző. Vastag sejtfal védi a kiszáradástól.
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3. A mohák szaporodása, életciklusa. 
A spórák óriási számban képződnek 
a spóratartókban. Többnyire a szél 
útján terjednek. Megfelelő körülmé-
nyek között kifejlődik belőlük az új 
növény.  Kiszáradástól védett spóráik 
ellenére a mohák életciklusa vízhez 
kötött. Miért?

4. Csillagos májmoha. Nevét a teleptest májéhoz hasonló 
felszínéről és a női ivarszerv csillag alakjáról kapta

Mohanövényke vizsgálata  Egy mohapárnából csipesz segítségével vegyél 
ki egy mohanövénykét. Lehetőség szerint olyan példányt válassz, amelyen 
van spóratartó is. Elsőként kézi nagyító segítségével vizsgáld meg a növényke 
testfelépítését, fi gyeld meg a rögzítőszálakat, a száracskát és a levélkét, a 
spóra tartót!

Ezután csipesszel óvatosan válassz le egy levélkét, és vizsgáld meg mikro-
szkópban. Figyeld meg a levélke szélét, fotoszintetizáló sejtjeit, és a közepén 
húzódó megnyúlt sejteket. Készíts rajzot, nevezd meg az ábra részeit!

A spóratartó vizsgálatához tedd a spóratartót tárgylemezre, de ne csep-
pents rá vizet, és ne fedd le. Oldalról egy lámpa segítségével világítsd meg a 
mikroszkóp tárgyasztalára helyezett spóratartót, így sötét háttér mellett vizs-
gálhatod azt. 

Kísérletezz!
A mohák vízfelvételének vizs-
gálata   A mohák gyors víz fel-
vételéről egyszerűen meggyő-
ződhetsz. Mohapárnából vegyél 
ki néhány növényt, és pár napra 
tedd száraz, napos helyre. Csep-
pents vizet a kiszáradt növény-
kékre, és kézi nagyító segítségé-
vel fi gyeld meg, milyen gyorsan 
veszik fel a vizet, hogyan nyerik 
vissza ere deti alakjukat, térfoga-
tukat. 

Kísérletezz!

spóra
előtelep

növény

tartó, amelynek belsejében képződnek a spórák. A spórák a szél segítségével 
terjednek, majd megfelelő környezetben egy újabb életciklus veszi kezdetét 

(3. ábra).

Rendszerezés
A mohák népes törzsébe csaknem 20 000 faj tartozik. A májmohák te-
lepteste lemez alakú (4. ábra). A lombosmohák képviselői már sokkal 
inkább emlékeztetnek a magasabb rendű növényekre (5–6. ábra). Szár- 
és levél szerű képződményeik azonban nem valódi szervek, mert nem 
szövetek építik fel őket.

Élőhely, ökológiai szerep
A mohák legtöbb faja párás, nedves élőhelyeken fordul elő. Különösen 
gazdagok mohákban a trópusi esőerdők, de a mérsékelt övezeti árnyas 
fenyvesek talaját is gyakran borítja vastag mohaszőnyeg. Az árnyékked-
velő fajok a talajon, vagy annak közelében nőnek, míg a fényigényeseb-

bek a fák ágain, törzsén telepednek meg. A mohapárnák a lehulló csapadékot 
gyorsan felveszik, megakadályozzák, hogy a víz elszivárogjon az alsóbb réte-
gekbe. Ugyanakkor a mohaszőnyeg gátolja a talaj kiszáradását. A mohák ezért 
fontosak élőhelyük vízháztartásának szabályozásában.

Számos olyan mohafaj ismert, amelynek egyedei hosszú időn át képesek 
elviselni a kiszáradást. Az ilyen fajok szélsőséges körülmények között is meg-
élnek, például a sivatagokban és a kopár, napsütötte sziklákon. A moháknak a 
zuzmókhoz hasonlóan fontos szerepük van a kopár sziklák benépesülésében, 
a talajképzésben.

5. Erdei szőrmoha. A szőrmohák a nedves, árnyas 
erdők gyakori növényei. Magasságuk elérheti 
a 15 cm-t is. Ebbe a csoportba tartoznak a mohák 
óriásai is 50-55 cm-es magasságukkal

előtelep

vízcsepp hímivarsejt

petesejt

spóra

növény
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Gazdasági jelentőség
A mohák alacsony energia- és tápanyagtartalmú növények, ezért élelmezési 
szempontból nincs jelentőségük. Annál fontosabb gazdaságilag a hideg mérsé-
kelt öv fenyveseiben, illetve a tundrákon tömegesen előforduló tőzegmoha. Az 
északi országokban a tőzeg fontos tüzelőanyag. Jó vízmegkötő képessége miatt 
talajjavításra is használják a kertészetekben. Sőt, az építőiparban is alkalmazzák 
szigetelőanyagként, illetve tetőfedésre.

Észak-Európában a fából épült házak tetejét gyakran mohaszőnyeggel fedik 
le (7. ábra). Az állandóan nedves moha és a vékony talajrétegen megtelepedő 
növények télen-nyáron jó hőszigetelők. Nem elhanyagolható az sem, hogy ez 
a költségtakarékos megoldás tűzvédelmi szempontból is előnyös.

6. Tőzegmoha. A tőzegmohák állan-
dóan nedves környezetben, lápos, 
mocsaras területeken fordulnak elő. 
A sűrűn egymás mellett sorakozó 
növénykék a sok víztartó sejttől 
 világos, gyakran fehéres színűek. 
A növény a saját tömegénél 20-40-szer 
több vizet is képes megkötni

Fogalmak  rögzítőfonalak  száracska  levélke   májmohák  lombos-
mohák  tőzegmohák

Kérdések, feladatok

1. Rajzolj le egy mohanövénykét, és nevezd meg a ré-
szeit!

2. Miért kedvező a mohák számára a nedves, párás kör-
nyezet?

3. Mit értünk az alatt, hogy a mohák változó vízállapo túak?
4. Milyen előnyökkel jár, hogy a mohák mohapárnákban 

élnek?
5. Foglald össze, miért nem tekinthetők a szárazföldi élet-

hez jól alkalmazkodó növényeknek a mohák! Készíts 
felelettervet!

6. Nyirkos, párás erdőkben a mohák gyakran tele pednek 
meg a fák ágain, törzsén. Jellemezd a fa és a moha kap-
csolatát! Használd az előnyös, hátrá nyos, közömbös ki-
fejezéseket a kapcsolat jellegére!

7. Miben rejlik a mohák ökológiai jelentősége?
8. A virágüzletben talajjavításra árulnak tőzeget. Miért 

előnyös, ha hozzákevered a cserepes növények föld-
jéhez?

9. Miért alacsony termetűek a mohák, miért nem nőhet-
nek magasra?

Megtanultam?

A mohák (1.)  testszerveződésű növények. A moszatokra emlékeztető sajátságuk, hogy a tápanyagokat (2.)  keresztül 
veszik fel. Levélkéikben a sejtek (3.)  réteget alkotnak, sejtfaluk (4.)  . Ennek köszönhetően könnyen veszik fel és adják 
le a vizet. Ezért változó (5.)  növények. Száracskájukban (6.)  alakú sejtek szállítják az oldatokat. A(z) (7.)  a talajban, 
korhadékban való kapaszkodást szolgálják. A mohák (8.)  -val(-vel) szaporodnak, amit vastag (9.)  véd a kiszáradástól. 
A mohák közül a(z) (10.)  gazdasági szempontból is jelentősek. Nagy mennyiségű (11.)  képesek megkötni, ezért talajja-
vításra is alkalmasak. A moháknak fontos szerepük van élőhelyük (12.)  -ban(-ben).

7. Mohával fedett tetejű lakóház  Norvégiában

Keress rá!  zöld koboldmoha  
becősmohák
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12. A növényi szövetek

Megtudhatod 
Miben térhet el az óriáskaktusz és a süllő hínár testének szöveti 
felépítése?

Diff erenciálódás
Osztódószövet
Bőrszövet
Szállítószövet
Alapszövetek

Mielőtt folytatnánk a növények törzseinek tárgyalását, egy kis kitérőt teszünk. 
Megismerkedünk a növényi szövetekkel, a hajtásos növényekre – harasztokra, 
nyitvatermőkre, zárvatermőkre – jellemző sejtcsoportokkal. A szövetek és a 
belőlük felépülő szervek megjelenésével a szervezeten belül olyan működés-
megosztás alakult ki, ami lehetővé tette a szárazföldi életfeltételekhez való ha-
tékony alkalmazkodást. A szárazföld meghódítása olyan sikeres volt, hogy még 
a száraz és forró sivatagokban is találkozunk hajtásos növényekkel, például 
kaktuszokkal. Vajon az óriáskaktusz testének szövetei, szerveinek felépítése 
miként biztosítja a fennmaradást az amerikai sivatagokban?

Diff erenciálódás
Az ivaros szaporodás során a hajtásos növények teste a megtermékenyített 
petesejtből, a zigótából indul fejlődésnek. A zigóta osztódásával elsőként egy-
forma sejtekből álló sejtcsoport jön létre. Az egyedfejlődés későbbi szakaszá-
ban az eredetileg azonos sejtek csoportjai diff erenciálódnak, azaz a sejtek 
alakja és működése is különbözővé válik. Majd a diff erenciálódott sejtcsopor-
tok elkülönülnek egymástól. A sejtek egy része megtartja osztó dó képességét, 
ezek hozzák létre a növényi test osz tódó szöveteit. Más sejtek a diff erenciálódás 
során elveszítik osztódóképességüket, ezekből jönnek létre az állandósult 
szövetek: a bőrszövet, a szállítószövet és az alapszövetek. A bőrszövet kívül-
ről borítja a növények testét, a szállítószövet megnyúlt sejtjei alkotják a testet 
behálózó edénynyalábokat, az alapszövet sejtjei pedig kitöltik a bőrszövet és az 
edénynyalábok közötti tereket (1. ábra).

Osztódószövet
A növények folyamatos növekedése és fejlődése az osztódószövet működése 
révén valósul meg. Az osztódószövet sejtjei más növényi sejtekhez képest 
rendszerint aprók. Sejtmagjuk nagy, sejtfaluk vékony, sejtplazmájukban nin-
csenek zöld színtestek (2. ábra). Megfelelő körülmények között gyorsan növe-
kednek és osztódnak, az ehhez szükséges energiát a sejtlégzés biztosítja. A sej-
tek élénk anyagcserét folytatnak, sok szerves tápanyagot és oxigént használnak 
fel, és sok szén-di oxidot termelnek (3. ábra).

Az osztódás eredményeként kialakuló sejtek kisebbik hányada megtartja 
osztódóképességét, osz tódószövetet alkot. A sejtek többsége azonban diff e-

2. Osztódószövet

Egyedfejlődés  Az egyes élőlények fejlődése a megtermékenyítéstől, azaz a 
zigóta kialakulásától a teljes testi fejlettség és szaporodóképesség  eléréséig.
Évelő növény  Olyan növények, amelyek több évig élnek, és minden évben 
spórát, vagy virágot és magot hoznak.

1. Az állandósult szövetek elhelyez-
kedése a növényi szervekben

szár levél

szállítószövet

alapszövet

bőrszövet

gyökér

szállítószövet

alapszövet

bőrszövet

kambium
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renciálódással a gyarapodó, fejlődő szerv állandósult szöveteivé alakul. A nö-
vényi testben jellegzetesen helyezkednek el az osztódószövetek. A test hosszan-
ti növekedését a gyökércsúcs, illetve a hajtáscsúcs osztódószövetei biztosítják 
(4. ábra). Az egyes szervek, például a szár vastagodását az edénynyalábokban 
található osztódószövet, a kambium okozza (1., 11. ábra).

3. A grafi kon az 
osztódószövet szén-
di oxid-termelését 
mutatja a hőmérsék-
let függvényében. 
 Hogyan változik 
a hőmérséklettel az 
osztódó szöveti sej tek 
anyagcseréje? Melyik 
hő mér sékleti értéknél 
lehet a leg nagyobb 
mértékű a növekedés, 
ha minden egyéb fel-
tétel kedvező?

5. A levél bőrszövete gázcserenyílá sok kal.  Szárazság idején 
hogyan működnek a gázcserenyílások? Miként szabályozzák 
a párologtatást?

4. A hajtáscsúcs felépítése. A hajtások 
rügyeiben osztódószövet található. 
Az osztódás során képződő sejtek egy 
része megtartja osztódóképességét, 
a többi levélkezdeményekké alakul, 
amelyekben a sejtek különböző 
szövetekké diff erenciálódnak

levélkezdemény

osztódó-
szövet

6. A leánykökörcsin kora tavasszal nyílik, amikor még gya-
koriak a talaj menti fagyok. A növény testét levegővel telt 
szőrök borítják.  Miért nyújtanak védelmet a fagyok ellen 
a növény testét borító szőrök?
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Bőrszövet
A bőrszövet a növényi test felszínét borítja. Sejtjei szoro-
san kapcsolódnak egymáshoz, védik a szervek belső 
sejtjeit. A bőrszövet nemcsak elhatárolja, de össze is 
köti a szervezetet a külvilággal, mert rajta keresztül a 
növény anyagokat vesz fel és ad le. A fi a tal hajtásokat és 
gyökereket borító bőrszövet rendszerint egyetlen sejtré-
teg vastagságú. 

A levél és a lágy szár bőrszövete átlátszó, átengedi 
a fényt a fotoszintézist végző alapszöveti sejtekhez. 
A sejtek külvilággal érintkező felszínén vízzáró réteg, 
úgynevezett kutikula található, amely akadályozza a 
párologtatást, véd a kiszáradás ellen. A szárazabb élőhe-
lyeken honos növények kutikulája vastagabb. A hajtás 
bőrszövetének jellegzetes részei a gázcserenyílások (5. 
ábra), ezeken keresztül történik a gázcsere és a párolog-
tatás. A gázcsere nyílások légrését két babszem alakú 
zárósejt fogja közre. A bőrszövet sejtjei közül csak a 
zárósejtekben vannak zöld színtestek, más bőrszöveti 
sejtekből ezek hiányoznak. A zárósejtek víztartalmától 
függően a gázcserenyílások légrése kinyílik vagy be-
zárul, ily módon szabályozza a gázcserét és a párolog-
tatást.

A hajtás bőrszövetén gyakran láthatók növényi sző-
rök. A szárazságtűrő fák, például az ezüstfa, a molyhos 
tölgy, az ezüsthárs levelének fonákját borító szőrök csök-
kentik a párologtatást. A kora tavaszi növények levegővel 
telt szőrei a hőszigetelésben fontosak (6. ábra).

A gyökér fi atal bőrszövetét nem borítja kutikula, és 
gázcserenyílások sincsenek benne. Jellegzetes sejtjei a 
megnyúlt, hosszúkás gyökérszőrök, amelyek jelentős 
mértékben növelik a gyökér felszínét (7. ábra). A na-
gyobb felület eredménye a hatékony víz- és ásványi-
anyag-felvétel.

7. Gyökérszőrök.
A gyökér felületét 
növelő gyökérsző-
rök a bőrszövet 
nyúlványos sejtjei. 
 Miért nincs kuti-
kula a gyökérszőrök 
felületén?

zárósejt

légrés

bőrszöveti 
sejt

sejtmag
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Szállítószövet
A szállítószövet hosszanti irányban megnyúlt sejtjei, illetve hosszú, vékony csö-
vei a vízben oldott anyagokat továbbítják a növény szervei között. A farész a 
talajból felszívott vizet és ásványi sókat szállítja a gyökértől a többi szerv felé. 
A háncsrész vízben oldott szerves anyagokat továbbít a levelekből más  szervekhez.

A farész szállítóelemei a vízszállító sejtek és a vízszállító csövek. A vízszál-
lító sejtek az osztódó szövet sejtjeiből jönnek létre diff erenciálódással. Fejlődésük 
során hosszanti irányban megnyúlnak, sejtfaluk erősen megvastagodik. Sejt-
plazmájukat és sejtmagjukat fokozatosan elveszítik, csak sejtfaluk marad meg, 
vagyis kifejlett állapotban nem élő sejtek. A vízszállító csövek kialakulásakor a 
vízszállító sejteket egymástól elválasztó sejtfalak is lebomlanak, a sejtek hosszú 
csövekké olvadnak össze (9. ábra). A vízszállító sejtek minden hajtásos növény-
ben megtalálhatók, a vízszállító csövek a zárvatermő növényekre jellemzőek.

A háncsrész szállítóelemei a rostasejtek és a rostacsövek. Mindkét szállító-
elemet sejtplazma béleli. A rostacsőben az egymásra épülő, megnyúlt sejteket 
számtalan apró nyílással áttört rostalemez választja el. A rostacső ugyancsak 
a zárvatermő növényekre jellemző szövetelem (10. ábra).

A farész és a háncsrész megnyúlt szállítóelemei kötegekbe rendeződnek, és 
más szöveti elemekkel együtt az edénynyalábokat alakítják ki (11. ábra). 
Az edénynyalábok változatos szerkezetűek. Az összetett nyalábokban háncs- 

10. A rostacsövek szerkezete. Az ábrán a szállító-
elemek hosszmetszetben láthatók

9. A   vízszállító sejtek és a víz szállító 
csövek kialakulása. Az erősen meg-
vastagodott sejtfalú vízszállító sejtek-
nek és vízszállító csöveknek fontos sze-
repük van a szár szilárdításában is. 
a) Osztódással éppen kialakult sejt; 
b) Hosszanti irányban megnyúlt sejt; 
c) Sejtfalvastagodások kialakulása; 
d) A vízszállító sejteket elválasztó sejt-
falak és a sejtalkotók lebomlása; e) Érett 
vízszállító cső (rajz); f) Vízszállító csövek-
ről készült elektronmikroszkópos felvétel

a) b) c) d) e)

f)

11. Edénynyaláb 
keresztmetszete 
egy lágy szárú 
növény szárából.
 Nevezd meg, 
milyen típusú 
edénynyalábot látsz 
a fénymikroszkópos 
képen! Mivel tudod 
indokolni, hogy 
a metszet szárból 
készült?

A bőrszövet vizsgálata  A bőrszövet sejtjei olyan szorosan kapcsolódnak 
egymáshoz, hogy rétegük egyszerűen lehúzható az alattuk levő alapszöveti 
sejtekről. Így könnyen készíthető a mikroszkópos vizsgálatokhoz bőrszöveti 
nyúzat.

Borotvapengével óvatosan ejts kis bemetszést egy szobanövény, például 
ciklámen frissen levágott levelének színén (fény felőli oldalán), majd a fonák-
ján (árnyékos, alsó felszínén). Csipesszel húzd le az átlátszó bőrszöveti réteget. 
Tedd a metszeteket tárgy lemezre, cseppents rájuk vizet, és vizsgáld meg 
mindkettőt mikroszkópban. Készíts rajzot, és lásd el feliratokkal az azonosított 
részeket. Keress magyarázatot arra, miért a levél fonákján vannak legtöbbször 
a szárazföldi növények gázcsere nyílásai, és miért hiányoznak a levél színéről! 

Kísérletezz!

8. Fenyőkéreg. Védi a szár belső szö-
veteit

A fás szárú növények törzsét, ágait nem egyetlen sejtrétegű, vékony bőrszö-
vet borítja, hanem vastag, többrétegű kéreg. A kéreg vastag falú, elhalt sejtek-
ből áll (8. ábra).

háncsrész

kambium

farész

a l a p s z ö v e t
te. Az ábrán a szállító-
thatók

 rostalemez

bőrszövet
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Alapszövetek
Az alapszövetek közös jellemzője, hogy a növény szerveiben a bőr-
szövet és a szállítószövet között helyezkednek el.

A fotoszintetizáló (táplálékkészítő) alapszövet sejtjei végzik a 
fotoszintézist, sejtjeikben ennek megfelelően sok zöld színtest talál-
ható (12. ábra). Sejtfaluk vékony, könnyen átjárható az anyagok szá-
mára. A sejtek élénk gázcseréjét segítik a sejt közötti járatok, ame-
lyek a bőrszövet gázcsere nyílá saival állnak összeköttetésben.

A raktározó alapszövet nagy, gömbölyded sejtjei ben sok a sejt-
plazmától elkülönülve felhalmozott anyagot tartalmazó zárvány. 
A zárványokban szerves anyag raktározódik vízben oldhatatlan for-
mában (13. ábra). A raktározott anyag leggyak rabban keményítő, de 
lehet olaj és fehérje is. Fejlett raktározó alapszövet található a mag-
vakban és a raktározásra módosult szervekben, például gumókban.

A szilárdító alapszövet sejtjeinek fala erősen megvastagodott. Az 
edénynyalábokban mindig találhatók szilárdító szöveti rostok, háncs-
rostok és farostok. A rostok erősen megnyúlt, vastag falú, rendszerint 
elhalt sejtekből állnak. Az úgynevezett rostnövények háncsrostjait 
hasznosítja a textilipar. A len rostjaiból például fi nomabb, a kenderé-
ből durvább, de erősebb vásznat készítenek.

A száraz helyeken élő növények szára, levele gyakran tartalmaz 
víztartó alapszövetet. A kövi rózsák húsos levelében, a kaktuszok 
vaskos szárában az alapszöveti sejtek plazmájának nyálkaanyagához 
kötve nagy mennyiségű víz raktározódik. A csekély és rendszertelenül 
érkező csapadék felhasználására és tárolására szolgáló víztartó alap-
szövettől duzzadt szerveket pozsgásnak mondjuk. A kövirózsának 
pozsgás levele, a kaktusznak pozsgás szára van (14. ábra).

és farész is található, az egyszerű nyalábokban pedig vagy csak fa-
rész, vagy csak háncsrész fi gyelhető meg. Egyszerű edénynyalábok 
vannak a fi atal gyökerekben, összetett edény nyalá bok a lágy szárban 
és a levelekben. A nyílt edénynyalábokban osztódó szövet, kambium 
is van a szállítószövetek mellett, a zárt edény nyalábokban nincs 
osztó dó szövet.

12. A levél keresztmetszete. A levelek 
tömegének nagy részét a táplálékkészítő alap-
szövet teszi ki. A levelek erezetét az edény-
nyalábok alkotják

14. Kövirózsa. A kövirózsák a száraz, napsütötte 
sziklák növényei. Pozsgás leveleikben sok vizet 
raktároznak

13. Raktározó alapszövet gyökérben. A gyökér 
alapszöveti sejtjeiben keményítőzárványok 
vannak. A keményítőzárványokat jóddal sötétre 
színezték

A szállítószövet vizsgálata  A szállítószövet edénynyalábjai a 
növény egész testét behálózzák. Erről magad is könnyen meggyő-
ződhetsz, ha elvégzed a következő egyszerű kísérletet. Vágd le egy 
fehér virágú növény hajtását, és állítsd zöld tintával megfestett víz-
be. Világítsd meg a hajtást, és fi gyeld meg a szirmok elszíneződését! 
A sziromleveleken a felszívott festékanyagnak köszönhetően jól 
látható, hogy a nagyobb edénynyalábok egyre kisebb ágakra bom-
lanak.

A szállítószövet vizsgálatához legkönnyebben lágy szárú növény 
fi atal szárából készíthetsz keresztmetszetet. A szárra merőlegesen 
borotvapengével levágott vékony szeletet tedd tárgylemezre, csep-
pents rá vizet, és vizsgáld meg mikroszkópban. A metszeten elsőként 
azonosítsd a bőr-, az alap- és a szállítószöveteket. Ezután válassz ki 
egy edénynyalábot, és vizsgáld meg nagyobb nagyítás mellett. Ke-
resd meg a farészt, és benne a tág üregű vízszállító csöveket. Figyeld 
meg a háncsrészt, és ha van, az osztódószövetet. Segítségül használd 
a 11. ábrát. Készíts rajzot a füzetedbe, nevezd meg az ábra részeit!

Kísérletezz!

 

bőrszövet

bőrszövet

alap-
szövet

szállítószövet

gázcserenyílás zárósejtek
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A kiválasztó alapszövet az anyagcsere végtermékeinek tárolására szolgál. 
A narancs héjában illóolajtartók, a pongyolapitypang szárában tejcsövek, a fe-
nyőkben gyantajáratok tárolják az anyagcsere végtermékeit.

A levél szöveteinek vizsgálata 
 Szobanövény frissen levágott 
leveléből borotvapengével ké-
szíts vékony keresztmetszetet. 
Tedd tárgylemezre, cseppents rá 
vizet, tegyél rá fedőlemezt. Kis 
(kb. negyvenszeres) nagyítás mel-
lett azonosítsd a bőr-, a szállító- 
és a táplálékkészítő alapszövetet! 
Segítségül használd a 12. ábrát! 
Ezt követően nagyobb nagyítás 
mellett tanulmányozd az alapszö-
veti sejteket. A levél szállítónyaláb-
jában figyeld meg a háncsrész 
és a farész sejtjeit. Azonosítsd a 
bőrszöveten a kutikulát, keress 
gázcserenyílásokat. Készíts rajzot 
a metszetről, nevezd meg az ábra 
részeit! 

Raktározó alapszövet vizsgála-
ta  Áztass be néhány órára egy 
babszemet. Távolítsd el a maghé-
jat, válaszd szét a két vaskos szik-
levelet. Készíts a sziklevélből bo-
rotvapengével vékony kereszt-
met sze  tet. Tedd tárgylemezre, 
cseppents rá vizet, és fedd le! Ez-
után a fedőlemez egyik oldalára 
tegyél néhány csepp jódoldatot 
(Lugol-oldat). A fedőlemez másik 
oldalára helyezz egy szűrőpapír-
csíkot. A szűrőpapír átszívja a jód-
oldatot a metszeten. A jód a rak-
tározó alapszövet keményítőzár-
ványait kékre szí nezi, így azok 
könnyebben azonosíthatók. Vizs-
gáld meg a metszetet mikrosz-
kópban, készíts rajzot!

Ismereteid alapján magyarázd 
meg, miért tartalmaznak a mag-
vak sok raktározott tápanyagot!

Kísérletezz!

Megtanultam?

A hajtásos növények testét felépítő szövetek két csoportba sorolhatók, az 
osztódó és az állandósult szövetek közé. Az osztódószövetek sejtjeiből a (1.)  
folyamata során jönnek létre az állandósult szövetek különböző alakú és 
működésű sejtjei. Az állandósult szövetek közé három alapvető szövetcso-
port tartozik. A(z) (2.)  sejtjei kívülről borítják a növény testét, a(z) (3.)  
elemei edénynyalábokat alkotnak, amelyek az egész testet behálózzák. A(z) 

(4.)  kitöltik a(z) (2.)  és a(z) (3.)  közötti tereket, a növényi szervek belsejét. 
A hajtáson a(z) (2.)  jellegzetes alkotóelemei a gázcserenyílások, amelyek két 

(5.)  -ból(-ből), és a közöttük levő (6.) -ból(-ből) állnak. Feladatuk a gázcsere 
és a(z) (7.)  szabályozása. A gyökér (2.)  -ének nyúlványos sejtjei a(z) (8.)  , 
amelyek sokszorosára növelik a talajoldatok felszívására alkalmas felületet. 
A(z) (3.)  -ban(-ben) a(z) (9.)  a vizet és az ásványi anyagokat, a(z) (10.)  pedig 
a szerves anyagok oldatát szállítja. A(z) (4.)  közé tartozó (11.)  szerepe a 
fotoszintézis, a(z) (12.)  pedig szerves anyagokat tárol.

Fogalmak  diff erenciálódás  osztódószövetek  gyökércsúcs  hajtás-
csúcs  kambium  állandósult szövetek  bőrszövet  kutikula  gázcsere-
nyílás  gyökérszőr  szállítószövet  farész  vízszállító sejt  vízszállító cső 
 háncsrész  rostasejt  rostacső  összetett és egyszerű edénynyaláb  
alapszövetek  táplálék készítő alapszövet  raktározó alapszövet  szilárdító 
alapszövet  víztartó alapszövet  pozsgás növény

Olvasnivaló  David Attenborough: A növények magánélete 

Keress rá!  mézga  kaucsuk  csalánszőr  szellőztető alapszövet

Kérdések, feladatok

1. Csoportosítsd a növényi szöveteket!
2. Jellemezd az osztódószövet sejtjeit! Mi a szerepük az 

osztódószöveteknek?
3. Értelmezd a differenciálódás folyamatát a vízszállító 

csövek kialakulásának példáján! Segítségül használd 
a 9. ábrát!

4. Hogyan függ össze 
 a) a hajtás bőrszövetének felépítése és működése;
 b) a gyökér bőrszövetének felépítése és működése;
 c )  a farész felépítése és működése;
 d) a táplálékkészítő alapszövet felépítése és működése?
5. Mely növényi szervekben található nagy mennyiségű 

raktározó alapszövet? Miért?

6. Melyik szervről készült az ábra? Nevezd meg a részeit!

1

2

3

4

5

6
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13. Harasztok

Megtudhatod 
Mi volt az evolúciós jelentősége a szárazföldön az erdők kiala-
kulásának?

A mohák a törzsfejlődésben zsákutcának bizonyultak. A szárazföld meghódí-
tásának valóban sikeres útja a harasztok fejlődési vonalán, a valódi szövetek és 
szervek kialakulásával valósult meg. A kezdetleges testfelépítésű, lágy szárú ősi 
harasztokat hamarosan felváltották a magasba törő, fatermetű növények. A fák 
színre lépésével egy új korszak vette kezdetét az élővilág evolúciójában: kiala-
kultak az erdők, a legösszetettebb szárazföldi életközösségek. Az új fajok kiala-
kulásával párhuzamosan egyre összetettebb életközösségek alakultak ki. Az 
evolúció tehát az új fajok kialakulásával párhuzamosan a társulások szintjén is 
zajlik. Az első erdők kialakulásával felgyorsult a fajkeletkezés is. Mit gondolsz, 
miért?

Testfelépítés
A harasztok hajtásos növények, testükben a sejtek valódi szöveteket és szer-
veket alkotnak. A harasztok szervei a gyökér, a szár és a levél. Hajtásuk kuti-
kulával borított, szoros illeszkedésű bőrszöveti sejtjei gátolják a túlzott vízvesz-
tést. A párologtatás a gázcserenyílásokon keresztül szabályozottan történik. 
Ennek köszönhetően a harasztok már állandó víz állapotú növények. Párolog-
tatásuk mértéke függ testük víztartalmától.

A fotoszintézishez szükséges víz és ásványi anyagok felszívása a gyökér fi atal 
bőrszövetén, a szén-dioxid felvétele a levelek bőrszövetén, a gáz csere  nyílá-
sokon keresztül történik.

A szállítószövetek edénynyalábjai összekötik egymással az egyes 
szerveket, így valósul meg közöttük az oldatok áramlása. Az 
edénynyalábok szilárdító elemeket is tartalmaznak, ezért a ha-
rasztok akár több méter magasra is nőhetnek. Ez a tulajdonság 
a szárazföldi életközösségekben előnyt jelent a fényért való 
versengésben.

Szaporodás, életciklus
A harasztok spórákkal szaporodnak. A spórák megfelelő 
körülmények között osztódnak, és létrehoznak egy mind-
össze egy-két centiméteres, lemezes előtelepet (1. ábra). Az 
előtelepen kialakulnak a hím- és a női ivarszervek, bennük 
pedig az ivarsejtek. A hímivarsejtek vízben úszva érik el és 
termékenyítik meg a petesejtet. A megtermékenyítés után a 
zigótából kialakul a csíranövény, majd abból a gyökeres, hajtá-
sos harasztnövény. Az előtelep eközben elszárad. A növény 
hajtásán spóratartók fejlődnek, amelyek belsejében kialakulnak a 
spórák. Az érett spóratartóból kiszabaduló spórákat rendszerint a 
szél terjeszti, vastag sejtfal védi őket a kiszáradástól. Mivel a harasztok 
körében a megtermékenyítéshez víz szükséges, alkalmazkodásuk a száraz-
földi élethez még nem teljes.

1. A harasztok életciklusa. Az ábra az 
erdei pajzsika életciklusát mutatja

Testfelépítés
Szaporodás, életciklus
Rendszerezés
Élőhely, ökológiai szerep
Az első erdők

spóratartó
levél

spórák

osztódás,
növekedés

gyökérgyöktörzselőtelep

szár

ivarszervek
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2. Erdei pajzsika. Árnyékkedvelő 
növény, erdeink leggyakoribb 
páfránya. Spóratartói a levelek 
fonákján fejlődnek, spóráit a szél 
terjeszti

3. Mezei zsurló. Nedves szántók 
gyomnövénye. Kora tavasszal megje-
lenő spóratermő hajtása barnás színű

4. A zsurlók örvösen elágazó hajtása

Rendszerezés
A harasztok mintegy 12 000 faját több osztályba sorolják, amelyek közül a 
legismertebbek a páfrányok. A hazánkban élő páfrányok lágy szárúak, de 
a trópusokon fás szárú képviselőik is vannak. Leveleik általában többszörösen 
összetettek. Nagy levélfelületük élénk fotoszintézist tesz lehetővé. Spóráik leg-
gyakrabban a levelek fonákján található spóratokokban képződnek (2. ábra). 
Évelő növények. Raktározásra módosult, föld alatti száruk a gyöktörzs, amely-
nek tápanyagai biztosítják a tavaszi kihajtáshoz szükséges energiát és anyagokat. 

A zsurlók közé tartozó fajok levelei pikkelyszerűek, hajtásuk örvösen el-
ágazó. Spóráik önálló spóratermő hajtásrészeken fejlődnek (3–4. ábra). A zsur-
lók gyöktörzse is raktározó alapszövetet tartalmaz. A hazánkban honos zsurló-
fajok lágy szárúak.

Élőhely, ökológiai szerep
A harasztfajok többsége párás, nedves élőhelyeken honos, árnyékkedvelő, lágy 
szárú növény. Különösen gazdagok harasztokban a trópusi esőerdők, valamint 
a csapadékos hegyvidéki fenyőerdők.

A harasztok ma élő képviselői ökológiai szempontból nem jelentősek, de 
annál fontosabb szerepük volt virágkorukban, mintegy 200-300 millió évvel 
ezelőtt. Ősi, fatermetű képviselőik alkották az első erdőket. Az erdők a legösz-
szetettebb szárazföldi életközösségek, amelyekben a növények fényigényüknek 
megfelelően több szintbe rendeződnek. A dús növényzet bőséges táplálékot 
kínál a heterotróf szervezeteknek, a fogyasztóknak és a lebontóknak egyaránt. 
Az erdő egyes szintjein más-más környezeti igényű népességek telepedhetnek 
meg. Az erdő a táplálék mellett sokféle búvó- és fészkelőhelyet is kínál. A vál-
tozatos erdei környezethez az élőlények sokféleképpen alkalmazkodhatnak. Az 
erdők kialakulásával ezért felgyorsult a szárazföldi élővilág evolúciója.

Erdei pajzsika levelének vizsgálata  Vigyél fel egy ecsetvonásnyi színtelen 
körömlakkot a levél színére, illetve fonákjára. (Olyan levélkét válassz a vizsgá-
lathoz, amelynek fonákján nincs spóratartó.) Várd meg, amíg a lakk megszá-
rad, majd óvatosan húzd le a lakkréteget a levélről. Tedd a leválasztott rétege-
ket tárgylemezre, cseppents rájuk vizet, és fedd le. Vizsgáld meg mikroszkóp-
ban a lakkrétegen a sejtek lenyomatát. Készíts rajzot, nevezd meg a rajz 
részeit! Milyen különbséget tapasztaltál a levél színének és fonákjának bőrszö-
vete között? Mivel magyarázod a látottakat?

Kísérletezz!

Egyéb harasztok  
A korpafüvek képviselőinek hajtása villá-
san elágazó, leveleik pikkelyszerűek. Ha-
zánkban élő fajaik védett növények. Spó-
ráik önálló hajtásrészen fejlődnek.

Az ősharasztok osztályába tartoztak a 
legősibb szárazföldi növények. Part men-
ti vizekben, mocsarakban éltek. Képvise-
lőikből alakultak ki a ma élő harasztok, 
illetve a virágos növények ősei. Az osz-
tálynak egyetlen képviselője sem él, kb. 
300 millió évvel ezelőtt kihaltak.

Olvasmány

Kígyózó korpafű
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5. Páfrányfa. A trópusi, szubtrópusi 
területek fás szárú növénye. Gyakran 
ültetik parkokban

6. Karbon időszaki táj. A karbon időszaki erdőkben 20-35 m magas korpafüvek, 
páfrányok és zsurlók alkották a lombkoronaszintet

Az első erdők
A leletek tanúsága szerint az első erdők a vízpartok nedves, mocsaras területe-
in alakultak ki 200-300 millió évvel ezelőtt (karbon időszak). Az időszak tró-
pusi, meleg éghajlata kedvezett a harasztok evolúciójának. A légkör mainál 
magasabb szén-di oxid-tartalma élénk fotoszintézist és ezzel jelentős szerves-
anyag-termelést tett lehetővé. Az erdők megjelenésével tovább emelkedett a 
légkör oxigéntartalma, vastagodott az ultraibolya sugárzástól védő ózonréteg.

Az egykori mocsárerdők lassú elszenesedésével alakultak ki a fekete-
kőszén-telepek, innen a karbon időszak elnevezése. A kőszénben megőrződött 
fosszíliák az időszak gazdag növény- és állatvilágáról tanúskodnak (6. ábra).

Kérdések, feladatok

1. Mit értünk azalatt, hogy a harasztok állandó vízállapotú 
növények?

2. Hasonlítsd össze a mohák és a harasztok
 a) testfelépítését;
 b) anyagcseréjét;
 c ) életciklusát!
 Válaszodban térj ki a hasonlóságokra és az eltérésekre!

3. Miért nem tekinthető teljesnek a harasztok alkalmazkodá-
sa a szárazföldi élethez? Válaszodhoz használd az 1. ábrát!

4. Hasonlítsd össze a páfrányokat és a zsurlókat! Válaszod-
hoz tanulmányozd a 2–4. ábrát! Miben fejlettebbek a 
páfrányok a zsurlóknál?

5. Mi volt a jelentőségük az ősi fás szárú harasztoknak a 
földi élővilág evolúciójában?

Megtanultam?

A harasztok (1.)  növények, mivel testük gyökérre és hajtásra tagolódik. Jellemző föld alatti raktározó szervük a(z) (2.)  . 
A harasztok szervezetét (3.) -szövet védi a kiszáradástól. Párologtatásuk a test víztartalmától függően szabályozottan 
történik, ezért a harasztok (4.)  vízállapotú növények. A vízfelvétel helye a(z) (5.)  , a szén-dioxidé a(z) (6.)  A talaj-
oldatok szállítása a(z) (7.)  -szövet (8.)  -ban(-ben) történik. A szállítóelemek szilárdítják is a hajtást, ezért ezek a növények 
magasra nőhetnek. A harasztok (9.)  -val(-vel) szaporodnak. Megtermékenyítésük vízhez kötött, ezért alkalmazkodásuk 
a(z) (10.)  élethez nem teljes. A harasztok legismertebb képviselői a(z) (11.)  . Ezek spóratartói általában a(z) (12.)  fejlődnek. 
Az ősi harasztoknak fontos szerepük volt az élővilág evolúciójában, fatermetű képviselőik alkották az első erdőket.

Fogalmak  állandó víz állapotú növény  páfrányok  zsurlók  előtelep  
gyöktörzs  mocsárerdő  feketekőszén-telep

Keress rá!  struccpáfrány  
édes gyökerű páfrány  kígyó-
nyelv páfrány

Olvasnivaló  Podani János: 
A szárazföldi növények 
evolúciója és rendszertana
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14. Nyitvatermők

Megtudhatod 
Miért tűrik jól a szárazságot a fenyők?

A nagy előrelépés
Testfelépítés
Rendszerezés
Ökológiai és gazdasági 

jelentőség
Evolúciós jelentőség

A harasztok földtörténeti léptékkel mérve viszonylag rövid ideig uralták a 
szárazföldi életközösségeket, virágkoruk gyorsan véget ért. Helyüket hamaro-
san átvették a nyitvatermő és a zárvatermő növények, amelyek népességei 
mind a mai napig meghatározó tagjai a szárazföldi életközösségeknek. Milyen 
okokra vezethető vissza ez a gyors evolú ciós változás?

A nagy előrelépés
A szárazföldi környezethez való alkalmazkodásban nagy előrelépést jelentett 
két új szaporítószerv, a virág és a mag megjelenése. A virágos növények első 
képviselői az ősi páfrányokból alakultak ki mintegy 350 millió évvel ezelőtt. 
Elterjedésüknek kedvezett, hogy a Földön akkoriban az éghajlat egyre hűvö-
sebbé és szárazabbá vált. A trópusi klímához alkalmazkodott, megtermékenyí-
tésükhöz vizes közeget igénylő harasztok fennmaradásának ez nem kedvezett.

A virág módosult hajtás. Női ivarlevelén (♀), a termőlevélen fejlődik a 
magkezdemény, aminek belsejében található a női ivarsejt, a petesejt. A hím-
ivarlevél (♂), a porzó termeli a virágporszemeket. A virágpor a megporzás 
során állatok, szél vagy víz közvetítésével jut el a termőlevélre (1. ábra). A női 
ivarlevélre kerülő virágporszem sejtjéből kialakul a hímivarsejt, ami a magkez-
deménybe jutva megtermékenyíti a petesejtet. A megtermékenyített petesejt-
ből, a zigótából fejlődik az utódnövény csírája. A csíra hajtáskezde ményből, 
vagyis rügyecskéből, valamint gyökérkezdeményből, azaz gyököcskéből áll.

A mag a megtermékenyítés után a magkezdeményből jön létre. Részei a 
maghéj, a táplálószövet és az utódnövény nyugalomban levő csírája. A maghéj 
védi a magot a kiszáradástól. A táplálószövet tartalmazza a csíranövény fejlődé-
séhez szükséges szerves tápanyagokat. A virág kialakulásával a megtermékenyí-
tés tehát függetlenné vált a víztől. A mag pedig védi és táplálja az utódnövény 
csíráját, így az nagyobb valószínűséggel indulhat fejlődésnek a harasztok csíra-
növényénél.

A virágos növényeket két törzsbe, a nyitvatermők és a zárvatermők közé 
soroljuk. A csoportosítás alapja a magkezdemények védettsége a virágban.

Testfelépítés
A nyitvatermők arról kapták a nevüket, hogy virágaikban a termőlevél nem 
zárul magházzá, a magkezdemények szabadon ülnek a termőleveleken 
(2. ábra). A virágok virágzatba tömörülnek. Egyszerű felépítésűek, takaróleve-
leik nincsenek. Egyivarúak, ami azt jelenti, hogy csak egyféle ivarlevelet, vagy 

Örökzöld  Olyan növény, amely egész évben zöldell, leveleit nem egyszerre, 
hanem folyamatosan váltja. 
Tajga  A hideg mérsékelt éghajlati öv fenyvesekből álló társulásegysége, 
biomja.

1. Lucfenyő virágporának elektron-
mikroszkópos képe. A sötétebbre 
 színezett két légzsák a lebegésben 
segíti, így a széllel messzebbre juthat
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7. Közönséges tiszafa. Legtöbbször 
cserje méretű. Magköpenye élénk-
piros színű

csak porzót, vagy csak termőt tartalmaznak. A porzós virágok virágpora a szél 
közvetítésével jut a termőlevélre. A magkezdeményekből a megtermékenyítés 
után magvak fejlődnek, a nyitvatermőknek nincs termésük.

A nyitvatermők rendszerint egylaki növények, vagyis ugyanazon az egye-
den porzós és termős virágok is találhatók. Néhány fajuk kétlaki, azaz egy 
növényen csak egyféle: vagy porzós, vagy termős virágok fejlődnek. A nyitva-
termők termős virágaiból a megtermékenyítés után mag fejlődik, termésük 
nincs.

A nyitvatermők fás szárúak, fák vagy cserjék. Ritka kivétellel örökzöldek. 
Jellemzően kis felületű pikkely- vagy tűleveleik vannak, amelyeket vastag via-
szos réteg borít. Keveset párologtatnak, és nem annyira érzékenyek a fagyokra 
vagy a hőségre. Sok nyitvatermő faj ennek köszönhetően tág hő- és szárazság-
tűrésű.

Rendszerezés
A ma élő nyitvatermő fajok száma mindössze 700 körül van, mégis a száraz-
földi növénytakaró jelentős részét adják.

Legismertebb képviselői a fenyők közé tartoznak. Ez a legnagyobb fajszá-
mú és egyben legelterjedtebb csoport. Termős virágaik tobozvirágzatot alkot-
nak, aminek fásodásával alakul ki a toboz (2. ábra). A fenyőknek hazánkban 
csak néhány képviselője őshonos, de sok faj egye deit parkokban, kertekben 
dísznövényként ültetik (3–6. ábra). A fenyők közé tartoznak még a mamutfe-
nyők, a kertekben gyakran ültetett tuják és a mediterrán területeken honos 
cédrusok is.

A tiszafafélék különlegessége, hogy nincsen to-
bozuk. Termős virágjaikban a magkezdemé-
nyek egyesével fejlődnek, magjukat feltűnő 
színű magköpeny borítja. A magköpeny 
kivételével az egész növény mérgező. 
A közönséges tiszafa hazánkban is honos 
(7. ábra).

6. Közönséges boróka. Tűlevelei 
 rövidek, igen szúrósak. Kétlaki növény. 
A termős példányok kékes fekete 
bogyószerű toboza (tobozbogyó) 

 közismert fűszer. Hazánkban 
ős honos, az erdős sztyeppek 
 jellegzetes növénye

3. Erdeifenyő. Tűlevelei 4-5 cm hosz-
szúak, kettesével állnak, törzsének 
felső része narancsbarna. Hazánkban 
őshonos, állományának nagy részét 
azonban telepítették. A képen porzós 
virágzatok láthatók

4. Feketefenyő. 8-15 cm-es, sötét 
tű levelei kettesével állnak. Kérge 
szürke. Hazánkban sokfelé telepítik. 
Helyenként túlságosan elszaporodott

5. Közönséges luc. A közönséges luc 
rövid, 2 cm-es tűlevelei egyesével áll-
nak. Hazánkban őshonos, sokfelé 
azonban telepített faj

2. A nyitva termők termős virágzatá-
nak hossz met szete. A nyitvatermők 
virágaiban a magkezde mé nyek szaba-
don ülnek a termőleveleken

a mag 
szárnya

mag-
kezdemény

termő-
levél

7. K
cse
piro

t tuják és a mediterrán területeken honos 

hogy nincsen to-
agkezdemé-
kat feltűnő
öpeny 
gező. 
honos

röv
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 A páfrány-
fenyő  Az ősi nyitvatermők közé 
tartozik a páfrányfenyő (Ginkgo 
biloba). Legyezőszerű levelein vil-
lás elágazásúak az erek. Kétlaki 
növény, a termős példányokon 
fejlődő sárga magköpenyű mag 
éretten nagyon kellemetlen sza-
gú. A páfrányfenyő élő kövület. 
Kínában, kolostorkertek parkjá-
ban maradt fenn. Porzós példá-
nyait sokfelé, így nálunk is díszfa-
ként ültetik.

Olvasmány

ként ültetik.

Ökológiai és gazdasági jelentőség
A szélsőséges viszonyokhoz való jó alkalmazkodóképességüknek köszön he-
tően a nyitvatermők elterjedt növények. A magashegységek és a tajgák uralko-
dó, erdőalkotó fái. A tűlevelű erdőket általában kevés fafaj alkotja, az egyes 
fajok nagy egyedszámban képviseltetik magukat.

A tajgák területe a zord éghajlat miatt kevéssé alkalmas a mezőgazdasági 
művelésre, ezért a fenyvesek fennmaradtak, nem adták át helyüket termesztett 
növényeknek. Mindezek ellenére az első erdők, amelyek áldozatául estek az 
erdőirtásnak, fenyvesek voltak. A Földközi-tenger partvidékét szegélyező céd-
ruserdőket lényegében már a római korban kiirtották. A cédrus értékes, ke-
mény fáját hajóépítésre használták. 

A nyitvatermő fák általában gyors növekedésűek, fájuk a magas gyantatar-
talom miatt ellenálló, lassan korhad. Bútor- és papírgyártásra, építőanyagnak, 
tűzifának egyaránt alkalmas.

Evolúciós jelentőség
A földtörténeti középidőben, amikor a gerincesek közül a hüllők uralták a 
szárazföldeket, az erdőket nagyrészt nyitvatermő fák alkották. Ősi képvise-
lőikből alakultak ki az első zárvatermő növények, amelyek elterjedésével a 
nyitvatermők visszaszorultak a zordabb éghajlatú területekre.

Kérdések, feladatok

1. Foglald össze, milyen evolúciós előnyökkel járt a virág 
és a mag kialakulása a szárazföldi életre való áttérés-
ben!

2. Mi jellemző a nyitvatermők virágának szerkezetére? 
A jellemzést a fenyők virágszerkezetének alapján gon-
dold végig! Készíts felelettervet!

3. Mi a különbség a) az egyivarú és az egylaki, b) az egy laki 
és a kétlaki kifejezés között?

4. Mely tulajdonsággal függ össze, hogy a fenyők több-
sége tág hőmérséklet- és szárazságtűrésű?

5. Mi a fenyők ökológiai jelentősége?

Fogalmak  nyitvatermők  női ivarlevél  termőlevél  mag kezdemény  
hímivarlevél  porzó  virágpor  megporzás  tobozvirágzat  egyivarú 
 egylaki  kétlaki

Keress rá!  ciprusfélék  
mocsár ciprus

Olvasnivaló  Józsa Miklós: 
Fenyők

Megtanultam?

A(z) (1.)  kialakulásával a nyitva- és a zárvatermők szaporodása függetlenné 
vált a víztől. A(z) (2.)  ivarlevélen fejlődik a magkezdemény, annak belsejé-
ben pedig a(z) (3.)  . A(z) (4.)  ivarlevélen képződik a(z) (5.)  , ami a meg-
porzás során jut el a magkezdeményre. A megporzást követően kialakul a(z) 

(6.)  , amely megtermékenyíti a(z) (3.)  . A megtermékenyítés után a mag-
kezdeményből létrejön a mag, aminek részei a(z) (7.)  , a(z) (8.)  és az utód-
növény csírája. A(z) (7.)  védi a magot, a(z) (8.)  szerves anyagai táplálják a 
fejlődő csíranövényt. 
A virágok (9.)  , vagy csak porzó- vagy csak termőlevelet tartalmaznak. A ter-
mős virágokban a magkezdemények a termőleveleken szabadon fejlődnek, 
erre utal a törzs neve. A nyitvatermők (10.)  szárú növények, leveleik rendsze-
rint kis felületűek. Legelterjedtebb képviselőik a(z) (11.)  osztályába tartoz-
nak. A nyitvatermők a tajgák és a magashegységek erdő alkotó fái. 

Páfrányfenyő 
levele
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15. Zárvatermők

Megtudhatod 
Melyik állatcsoportnak volt fontos szerepe a zárvatermők 
evolúciójában?

A földtörténeti középidőben a nyitvatermők, köztük is a fenyők voltak a meg-
határozó tagjai a szárazföldek növénytakarójának. A középidő végén jelentek 
meg az első zárvatermő növények, amelyek aztán hamarosan nagy faj- és 
egyedszámban népesítették be az életközösségeket, a nyitvatermők visszaszo-

Virág és termés
Testfelépítés
Rendszerezés
Ökológiai és gazdasági 

jelentőség
 Evolúciós jelentőség 

– párhuzamok

1. A zárvatermők teljes virágának felépítése. A termő részei 
a bibe, a bibeszál és a magház. A porzó porzószálból és portokból 
áll.  Miben különbözik az ábrán látható virágétól az egyivarú virá-
gok felépítése?

Csészelevelek  A zárvatermők virágának rendszerint zöld színű takaróleve-
lei, amelyek a sziromlevelek alatt erednek.
Sziromlevelek  A zárvatermők virágának rendszerint színes, feltűnő takaró-
levelei, amelyek a csészelevelek fölött erednek.
Főgyökérzet  Olyan gyökérrendszer, ami egy vastagabb főgyökérből és 
több, abból elágazó oldalgyökérből áll.
Mellékgyökérzet  Olyan gyökérrendszer, amely több, nagyjából egyforma 
vastagságú, elágazó gyökérből áll.
Főerezetes levél  A levélerek egy vagy több főérből ágaznak le
Párhuzamos erezet  A levélerek elágazás nélkül, párhuzamosan futnak 
egymással.

rultak. Az élővilág evolúciójának egyik kulcsa a változó környe-
zeti feltételekhez való alkalmazkodás. Az új formák néha kiugró-
an sikeresek, ilyenek voltak a zárvatermők is. Mely tulajdonsága-
iknak köszönhetik széles körű elterjedésüket?

Virág és termés
A zárvatermők a legfejlettebb virágos növények. Virágaikban a 
termőlevelek összenövésével kialakul a termő, amelynek zárt 
magházában a magkezdemények nagyobb védettségben fejlődnek 
(1. ábra). 

 Bionika   Észrevehetjük, 
hogy épített és műszaki környezetünkben szá-
mos olyan tárgy, jelenség fordul elő, amelyben 
az ember a természetből ellesett megoldásokat 
alkalmaz. Az élővilágban megnyilvánuló szerke-
zetek és működési elvek gyakorlati alkalmazását 
vizsgáló tudományterületet bionikának nevezik 
(biológia + technika).

Olvasmány

A kutatók a lótusz levelének szerkezetét vizsgál-
ták, hogy felderítsék, minek köszönhető szinte 
egyedülálló vízlepergető sajátsága. A víz nem 
nedvesíti leveleit, hanem cseppekbe gyűlik ösz-
sze a felületen levő szennyeződéseket is magá-
val sodorva. Az ún. lótuszeff ektus a levél bőrszö-
vetének különleges mikroszerkezetével és a le-
vél felszínét borító viaszos réteg tulajdonságai val 
magyarázható.

elek

porzó
termő portok

bibe

bibeszál

magház

magkezdemény

porzószál

ivarlevelek

sziromlevél

csészelevél

vacok

kocsány
virágtengely

virágpor

takaró-
levelek

portok félbe vágva
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4. A termésfal szerepe a magok terjesztésében.
a) A málna illatos, édes, húsos termését szívesen fogyasztják az állatok. A termés-
ben levő apró, vastag héjú magokat nem emésztik meg, viszont távoli helyekre 
szállítják.
b) A juhar termése a szél szárnyán terjed.
c) A bükk termésfalának horgai beleakadnak az állatok szőrébe, így jutnak el nagy 
távolságokra

b)

c)

a)

magház magkezdemények

érett  termés

a termésfal

kiszárad

a szirmoklehullanak

szirmok
a s

ullanak

lehu

a termésfal

kiszárad

3. A megtermékenyítés 
és a termésképzés folyamata. 
A meg porzás és a meg termékenyítés 
után a mag kezdeményből mag, 
a magházból pedig termés fejlődik

Az ivarleveleket takarólevelek fogják közre. A taka ró-
 levelek szerepe egyrészt az ivarlevelek védelme, 

másrészt a megporzást végző állatok – többnyi-
re rovarok – csalogatása. A virágok állhatnak 
önállóan, vagy csoportosulhatnak virágzatban, 
és lehetnek egy- vagy kétivarúak. A növények 

rendszerint egy lakiak, kevés kétlaki faj van a 
zárvatermők közt.

A zárvatermők virágjának szerkezete rendkívül vál-
tozatos. Felépítése, alakja, mérete, illata és színe a meg-

porzás módjához illeszkedik. Az állat megporzású növények virágai szí nesek, 
feltűnőek. A virágok gyakran nektárt termelnek, ezzel a cukortartalmú folya-
dékkal és illatukkal csalogatják a megporzást végző rovarokat. A szél-
megporzású növények virágaiban a takarólevelek nem feltűnőek, gyakran 
hiányoznak is. A szélporozta virágok nem termelnek nektárt, viszont feltűnő-
en sok virágport hoznak létre (2. ábra).

A megporzás során a virágpor a termőre, pontosabban ennek csúcsi részé-
re, a bibére jut. A megporzást a megtermékenyítés követi. Ezután a bibe és a 
bibeszál elszárad. Az egész magkezdeményből a mag, a magház falából pedig 
a magokat védő termésfal alakul ki (3. ábra). A termésfalnak szerepe lehet a 
termés terjesztésében is. 

Testfelépítés
A zárvatermő növények fás vagy lágy szárúak. Edénynyalábjaikban fejlett 
szállítóelemekben áramlanak az oldatok. A farész vízszállító csöveiben a víz és 
a benne oldott ásványi anyagok, míg a háncsrész rostacsöveiben a növény által 
termelt oldott szerves anyagok szállítódnak. A zárvatermő növények gyökeré-
nek felszívó felületét gyökérszőrök borítják. 

Levélszerkezetük a környezeti feltételeknek megfelelően nagyon változatos. 
A csapadékos trópusi területeken élő növények levelei rendszerint nagy felü-
letűek, viaszos felszínükről lepereg a víz. A száraz területeken élő fajok levelei 
kisebbek, sőt akár tövisekké is módosulhatnak, mint például a kaktuszoknál.

a) b)
2. A virág szerkezete és a megporzás. 
a) A turbán  liliom nagy méretű, feltűnő 
virága és a százszorszép sok apró virág-
ból álló, egyetlen nagy virágnak tűnő 
tányérja vonzza a megporzást végző 
rovarokat.  Mit gondolsz, mi az előnye 
a virágzat kialakulásának?
b) A fűz porzós virágzatában terme-
lődő virágport a takarólevelek hiányá-
ban akadálytalanul szállítja a szél
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Rendszerezés

háncsrész

edény nyalábok

kambium

alapszövet

farész

Kétszikűek osztálya Egyszikűek osztálya

Két sziklevéllel csíráznak. Szikleveleik tápanyagokat 
raktároznak.

Egy sziklevéllel csíráznak. Sziklevelük nem raktároz 
tápanyagokat.

Főgyökérzetük 
van.

Mellékgyökérzetük 
van.

A lágyszárúakban és a fi atal szárban az edénynyalábok egy 
körben állnak, osztódószövetet, kambiumot tartalmaznak. 
Sok fás szárú fajuk van.

fi atal napraforgó 
szárának kereszt-
metszete

fi atal vöröshagyma 
szárának keresztmetszete

Virágtakarójukat többnyire 
csésze- és sziromlevelek 
alkotják. Számuk 4, vagy 5, 
illetve ezek többszöröse.

Leveleik rendszerint 
főerezetesek, és levél-
nyéllel kapcsolódnak 
a szárhoz.

Leveleik párhuzamos 
erezetűek, rendszerint 
hüvely szerűen ölelik 
körül a szárat.

Szárukban az edénynyalábok szórtan állnak. Többségük 
lágy szárú, a pálmák törzse fásodó.

Takaróleveleik többnyire 
nem különülnek el. Ezeket 
nevezzük lepelleveleknek. 
Számuk 3, vagy annak 
 többszöröse.

tulipánmogyoró

Példák:
pipacs, százszorszép, 
ibolya, eper, tölgy, 
bükk, vadrózsa

Példák:
pázsitfűfélék ( pl. búza, kukorica), 
tulipán, hagymafélék, 
kikerics, hóvirág,  pálmák

gyökérkezdemény
(gyököcske)

hajtáskezdemény
(rügyecske)

sziklevél (táplálószövet)

maghéj
terméshéj

maghéj

táplálószövet

sziklevél

hajtáskezdemény

gyökérkezdemény

csíra

őszi kikericscseresznye

A zárvatermők fajait két osztályba, a kétszikűek, illetve az egyszikűek közé soroljuk. Jel-
lemző tulajdonságaikat az alábbiakban foglaltuk össze.
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Kérdések, feladatok

1. Ismertesd a zárvatermők virágának felépítését!
2. Mi a különbség a megporzás és a megtermékenyítés 

között?
3. Milyen összefüggés van a megporzás módja és a virág 

felépítése között?
4. Röviden mutasd be a mag és a termés kialakulásának 

eseményeit a megtermékenyítés után!
5. Gyűjts példákat, hogyan segítheti a termésfal a magok 

terjedését!

6. A virágporszem eljutásának valószínűsége a termős vi-
rágra rovarmegporzás esetén 1%, szélbeporzás esetén 
0,1%. A szélbeporzású növények virágai ennek ellenére 
azonos eséllyel termékenyülnek meg. Miért?

7. A zárvatermők mely tulajdonságainak köszönhető szé-
les körű elterjedésük?

Megtanultam?

A zárvatermők virágában a(z) (1.)  -t zárt magház veszi körül. A(z) (2.)  és a 
megtermékenyítést követően a(z) (1.)  -ból(-ből) a mag, a magház falából 

(3.)  képződik, amelynek fontos szerepe van a termés terjesztésében. A virág 
változatos szerkezete a(z) (2.)   tükrözi. A zárvatermők edénynyalábjainak 

(4.)  -részében vízszállító csövek, (5.)  -részében rostacsövek szállítják az 
oldatokat. A zárvatermők a legfejlettebb (6.)  növények, a szárazföldi életkö-
zösségek legfontosabb termelő szervezetei. A zárvatermő növényeket két 
osztályba, a(z) (7.)  és a(z) (8.)  soroljuk. 

Fogalmak  zárvatermő  termő  bibe  bibeszál  magház  porzószál  
 portok  termés  kétszikűek  egyszikűek  sziklevél  lepellevél  szél-
megporzás  rovarmegporzás  állatmegporzás  koevolúció

7. Pálmaliliom. A pálmaliliomot (más 
néven jukkát) egyetlen rovar, a jukka-
moly porozza be

Keress rá!  majomkenyérfa  
banyánfa  Terra Falexikon és 
határozó  kettős megterméke-
nyítés

Olvasnivaló  Magyarország 
növényvilága (Pannon enciklo-
pédia)  David Atten borough: 
A növények magánélete  
Új magyar füvész könyv I–II. 
 Magyarország orchideáinak 
atlasza – Kossuth Természettár 
sorozat

Ökológiai és gazdasági jelentőség 
A zárvatermők különböző élőhelyekhez nagymértékben alkalmazkodtak. Nap-
jaink legelterjedtebb növényei, a  szárazföldi növénytakaró túlnyomó részét 
alkotják. 

A szárazföldi életközösségek legfontosabb termelő szervezetei. A trópusi 
erdők, a mérsékelt övezeti lombhullató erdők, a füves puszták uralkodó növé-
nyei mind-mind a zárvatermők közé tartoznak. Termesztett növényeink is 
szinte  kizárólag ennek a csoportnak a tagjai (5–6. ábra).

Evolúciós jelentőség – párhuzamok
A zárvatermők az ősi típusú nyitvatermőkből fejlődtek ki. Első képviselőik a 
földtörténet középidejében, mintegy 150 millió éve jelentek meg. Ugrásszerű 
elterjedésüket elsősorban a zárt magház kialakulásának, a magkezdemények 
fokozott védelmének és a termés megjelenésének köszönhették. A földtörténet 
újidejére a növénytakaró legnagyobb részét már zárvatermők alkották.

A zárvatermők gyors elterjedésével párhuzamosan, azzal egy időben na-
gyon gyors fajkeletkezés zajlott a rovarok körében is. Ez a jelenség a koevo-
lúció. Közismert tény, hogy a zárvatermők virágának szerkezete sok esetben 
messzemenően illeszkedik a megporzásukat végző rovarok szájszervéhez, a 
virágok színe, mintázata pedig a rovarok látásához. Szép számban vannak 
olyan zárva termők is, amelyek megporzásában csak egy-két rovarfaj vesz részt 
(7. ábra).

5. Burgonya.
 A zárvatermők 
melyik osztályába 
tartozik a növény?

6. Búza.
 A zárvatermők 
melyik osztályába 
tartozik a növény?
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Áttekintés

A növények országába többsejtű, eukarióta szervezetek tartoznak. A legegyszerűbb növények (pl. moszatok) sejtjei sejt-
társulást alkotnak. Fejlettebbek a telepes testszerveződésű – fonalas, lemezes, teleptestű – növények. Ilyenek a moszatok 
és a mohák képviselői. A telepes testszerveződésű élőlények anyagforgalma teljes testfelületükön keresztül történik.

A hajtásos növények sejtjei osztódó és állandósult szöveteket – bőrszövet, szállítószövet, alapszövetek – alkotnak. 
A szövetek szervekbe rendeződnek. A harasztok közé tartozó növények szervei a gyökér, a szár és a levél. A harasztok 
spórákkal szaporodnak. A spórákból kialakuló előtelepen jönnek létre ivarsejtjeik. A megtermékenyítés vizes közegben 
történik, ezért a harasztok alkalmazkodása a szárazföldi élethez nem teljes. Legismertebb képviselőik a páfrányok. 
A nyitva termők ősi képviselőiben alakult ki a virág és a mag. A virág megjelenésével a megtermékenyítés függetlenné 
vált a víztől, a mag pedig védi az utódnövény csíráját a kiszáradástól, és a csírázás idején tápanyagot biztosít a fejlődő, 
fotoszintézisre még nem képes növénynek. A nyitvatermők legismertebb képviselői a fenyők. A zárvatermőkben a ma-
got vagy magvakat termésfal védi, amelynek szerepe a magvak védelme és terjesztése. A zárvatermők virágaiban az 
ivarlevelek mellett megjelentek a takarólevelek is. A zárvatermők szállítószöveteiben kialakultak a vízszállító csövek és a 
rostacsövek, amelyek gyors anyagszállítást tesznek lehetővé. A zárvatermőket két nagy csoportba soroljuk. A kétszikűek-
re általában jellemző a főgyökérzet, a főerezetes levél és a kettős – csésze- és sziromlevelekből álló – virágtakaró. Száruk-
ban az edénynyalábok szabályos kört alkotnak. Vannak lágy és fás szárú képviselőik is. Az egyszikűekre mellékgyökérzet, 
párhuzamos levélerezet és egynemű virágtakaró (lepellevelek) jellemzőek. Szárukban az edénynyalábok szórtan állnak. 
Száruk lágy vagy pálmatörzs.

A Föld növénytakarójának nagy részét a környezethez sikeresebben alkalmazkodó zárvatermő növények adják. A vízi 
életközösségek meghatározó növényei a zöld-, a barna- és a vörösmoszatok közül kerülnek ki. A mohák és a harasztok 
képviselői a párás, nedves élőhelyeken gyakoribbak.

Összefoglalás

 1. Jellemezd a zöld-, a barna- és a vörösmoszatok testfelépítését és elterjedését!
 2. Milyen tények támasztják alá azt az elméletet, hogy az ősi zöldmoszatok közül kerültek ki a szárazföldi növények 

ősei?
 3. Mit értünk az alatt, hogy a mohák változó vízállapotú növények? 
 4. Keress összefüggést a mohák testfelépítése, elterjedése és ökológiai szerepe között!
 5. Hasonlítsd össze a mohák és a harasztok szaporodását, életciklusát!
 6. A szállítószövet példáján mutasd be, hogyan függ össze a szövetelemek felépítése és működése!
 7. Hasonlítsd össze a levél és a gyökér bőrszövetének felépítését! Miben mutatnak hasonlóságot, és miben térnek el?
 8. Nevezd meg, milyen szövetet, szervet, növényi részletet látsz a képen! Mit tudtál meg ezek alapján arról a növényről, 

amelyről ez a felvétel készült? – szerveződési szintje, szerv neve, a növény helye a rendszertanban, a faj neve (nem 
kell minden esetben tudnod!) 

Tudom, értem, alkalmazom, elemzem

CA EB D
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1. Készítsetek bemutatót a növényvilág „legjeiről”! A bemutató szempontjai lehetnek: legkisebbek, legnagyobbak, leg-
inkább szűktűrésűek stb.

2. Készítsetek tablót a különböző kontinensek legfontosabb tápláléknövényeiről! Jellemezzétek környezeti igényeiket, 
tápértéküket, elkészítési módjukat! Mi a magyarázata annak, hogy ezek a növények csaknem kivétel nélkül a zárva-
termők közé tartoznak?

3. Indulj el egy képzeletbeli időutazásra! Térj vissza megközelítőleg 1 milliárd évvel ezelőttre. Oxigénpalackot ne felejts 
el vinni magaddal, eleinte szükség lesz rá! Jegyezd fel, milyen növényeket látsz és mit tapasztalsz, majd haladj vissza 
időben a jelenhez. Készíts részletes feljegyzést a növényvilágról! Segítségként használd a 26. oldal ábráját és a növény-
világ törzsfáját (59. oldal). 

4. Készítsetek bemutatót a gyógy- és fűszernövényekről! Keress példát az ismert fűszerek közül olyanra, aminek gyógy-
hatása is közismert!

Kitekintés, kutatási feladatok 

a) b)

 9. Mutasd be a hajtásos növények fo-
toszintézishez kapcsolódó anyag-
forgalmát (anyagok felvétele, szállí-
tása, anyagok leadása)! A bemuta-
táshoz használd segítségül a szöveti 
metszeteket! Mely részek mely fo-
lyamatokban vesznek részt?

 10. Az alábbi fotókon két levél keresztmetszetének fénymikroszkópos fotóját (a és b) látod. Melyik növény tartozik az 
egyszikűek, és melyik a kétszikűek közé? Válaszodat indokold!

 11. Az alábbi fotó egy szárazságtűrő pázsitfűféle 
levelének keresztmetszetét mutatja. 
A fénymikroszkópos felvétel alapján 
elemezd, hogyan alkalmazkodik ez a 
növény a szárazsághoz! Válaszod-
hoz segítséget adhatnak a 10. kér-
dés ábrái is.



AZ ELSŐ ÁLLATOK V.

Sárga csőszivacs (Aplysina fi stularis) a Karib-tenger mélyén
Fotó: Roberto Rinaldi, Belize

Az állatok életműködése  A szivacsok és a csalánozók törzse  
Az állatok testszerveződése, szövetei
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Változatos állatvilág

Lamarck felismerése
1793-ban, amikor Franciaországban megalapították a Természettudományi 
Múzeumot, ami nemcsak kiállítóhelyként, hanem a természettudomá nyok 
oktatására hivatott intézményként is működött, két tanárra bízták az állattan 
tanítását. Egyikük, Jean Baptiste Lamarck azt a felkérést kapta, hogy vállalja el 
a gerinctelen állatok bemutatását a hallgatóknak. Ezeket az élőlényeket akko-
riban egyszerűen fehérvérűeknek nevezték, és a rovarokat, valamint a férgeket 
sorolták közéjük. Évekkel később, 1816-ban Lamarck így emlékezett meg egy 
előadásában erről a megbízatásról: „Akkor én is úgy gondolkoztam erről, mint 
a többiek. Azt hittem, a legkevésbé érdekes rész jutott nekem. Valóban úgy 
tűnt, hogy nagyobb érdeklődést kelthet az oroszlán szokásainak, jellegzetes-
ségeinek a bemutatása, mint a földigilisztáé. Elgondoltam, milyen érdeklődést 
válthat ki bennem egy kukac, amely a sajtban él, egy másik, amely a bőr daga-
nataiban táplálkozik, vagy a tengerparti hulladékban élő tengeri uborka; akár 
egy lárva, amely kívül-belül összerágja a szőrméket, bútorunkat, élelmein-
ket … .” Az utókor szerencséjére Lamarck mégis elfogadta a felkérést, s az ak-
koriban szinte még ismeretlen állatokat tanulmányozni, rendszerezni kezdte. 
Hamarosan ráébredt arra, hogy az állatvilág képviselőinek mintegy 9/10-ed 
része tartozik a sokak által jelentéktelennek tartott csoportba. Felismerte, 
mennyire eltérő a csoportba tartozó állatok testfelépítése, fejlettsége, és azt is, 
hogy tanulmányozásuk kulcsfontosságú az élővilág eredetének, kialakulásá-
nak felderítése szempontjából. A gerinctelen állatok körében végzett kutatásai 
alapján két alapvető igazságot fogalmazott meg előadásában:

„Első igazság: ha az állatok a természet teremtményei, világos, hogy a termé-
szet, mint a dolgok rendje, mindent idővel valósít meg, és semmit sem hirtelen, 
tehát nem tudhatta egyszerre létrehozni azokat. Fokozatosan alakította ki, csak 
nagyon hosszú idő alatt juttatva el közülük a legtökéletesebbeket a ma is látha-
tó állapotba. Második igazság: ha a természet fokozatosan hozta létre a külön-
böző állatokat a szükséges idő felhasználásával, bizonyos és nyilvánvaló, nem 
kezdte a legtökéletesebbek megalkotásával, amelyek szervezete a legösszetet-
tebb, legbonyolultabb. Arra kényszerült, hogy a legegyszerűbb felépítésű, 
legkevésbé tökéletes állatok megalkotásával kezdje, és csak a már kialakult 
legegyszerűbb szervezeteket felhasználva jutott el fokról fokra az egyre bonyo-
lultabb szervezetekhez, végül a legtökéletesebb  állatok megteremtéséhez. 
Ez vitathatatlan, és ugyanakkor megfelel annak, amit mindenki megfi gyelhet.”

Vagyis Lamarck kimondta, hogy az élővilág fejlődése során az egyszerűbb 
felépítésű élőlények csoportjaiból alakultak ki a bonyolultabb élőlények, a 
fejlődés fokozatos volt, és hosszú időn át tartott. Fő művében, az 1809-ben 
megjelent Állattani fi lozó fi ában rendszerezte is az állatvilág tagjait. Megállapí-
totta, hogy a gerincesek testfelépítése, szerveződése merőben más elvet követ, 
mint a belső vázzal nem rendelkező, általa gerincteleneknek nevezett csopor-
té. A gerinctelen állatokat kutatásai eredményeként számos csoportra osztotta, 
a táblázatban megjelölt sorrend felülről lefelé egyben az általa feltételezett 
kialakulás sorrendjét is jelenti.

Az állatvilág sokszínűsége
Ma már tudjuk, hogy az élet az ősóceánokban alakult ki, az UV sugárzástól 
védett, 10 méternél mélyebb vízrétegekben. Ha búvárfelszereléssel lemerü-
lünk, és közelebbről szemügyre vesszük egy szubtrópusi part menti szikla fa-

Jean Baptiste Lamarck 
(1744–1829)
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Gerinctelenek Gerincesek

Ázalékállatkák1 Halak

Polipok2 Hüllők

Sugárállatkák3 Madarak

Férgek Emlősök

Rovarok

Pókok

Rákok

Gyűrűsférgek

Kacslábú rákok

Puhatestűek

Az állatvilág rendszere Lamarck 
szerint.  Érdekes, hogy a gerin-
cesek egyik nagy  csoportja nem 
szerepel a táblázatban. Melyik az?

1 Az ázalékállatkák minden valószínűség 
szerint az állati egysejtűek csoportjának 
felel meg.

2 A polipok kifejezés a csalánozók hidra alak-
ját jelenti.

3 A sugárállatkák közé a leírások alapján a 
tüskésbőrűeket (pl. ten geri csillagok) és 
medúzákat sorolta.

Olvasmány
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jokban gazdag életközösségét, megfi gyelhetjük az állati testszer-
veződés szinte valamennyi formáját, mindegyik állattörzs képvise-
lőjét. Találkozhatunk egyszerű testfelépítésű szivacsokkal, amelyek 
sejtjei erősen emlékeztetnek az állati egysejtűekre. Megfi gyelhet-
jük a talpkorongjukkal sziklához tapadó, a csalánozók közé tartozó 
tengeri rózsákat, amelyek zsák szerű testén egyetlen testnyílás van, 
nincsenek test tájaik, így fejük sem. Láthatunk ragyogó színekben 
pompázó laposférgeket és szájnyílásuk körül tapogatókoszorúval 
rendelkező, csőlakó gyűrűs férgeket. Az ízeltlábúak képviselőjeként 
kemény kitinpáncéllal felvértezett, lomha mozgású rákokat és 
mészhéjjal fedett, helyt ülő életmódú tengeri makkokat, amelyek 
a kacslábú rákok képviselői. A puhatestűek közül sokféle mészvá-
zas kagylót és csigát, a tengerfenék homokjába rejtőző vagy sza-
badon úszó polipot. A tüskésbőrűek közé tartozó, ragadozó élet-
módú tengeri csillagokat és a sziklákról moszatokat legelésző 
tengeri sünöket. A gerinceseket ebben az élet közösségben első-
sorban a halak képviselik, köztük a porcos vázú ráják és cápák, il-
letve a csontos vázú, sziklalakó murénák. 

Állati vonások
Mi a közös ezekben az egészen eltérő testfelépítésű, különböző 
életmódú élőlényekben? Milyen közös tulajdonságok alapján sorol-
juk őket egy közös országba? Lamarck így fogalmazta ezt meg Ál-
lattani fi lozófi ájában: „Az állatok olyan élő szervezetek, amelyeknek 
részei állandóan ingerelhetők, amelyek közül majdnem mindenik 
megemészti az elfogyasztott táplálékot, és valamennyien mozgásra 
képesek.”

Mai tudásunk alapján az állatok olyan több-
sejtű szervezetek, amelyek testét valódi sejt-
magvas sejtek építik fel, sejtjeiket csak sejthár-
tya határolja, sejtfaluk nincs. Heterotrófok, túl-
nyomó többségük fogyasztó szervezet.

Az állatvilág törzsfája
Az állatvilág törzsfája, az egyes csoportok szár-
mazási kapcsolatai még nem teljesen tisztázot-
tak. Az elmúlt évtizedekben a technikai fejlő-
dés lehetővé tette, hogy a ma élő és a kihalt 
fajok származási kapcsolatainak felderítéséhez 
a testfelépítés, az élettani jellemzők, az élet-
mód, az egyedfejlődés összehasonlítása mel-
lett molekuláris szintű vizsgálatokat is végez-
zenek. Az egyes csoportok örökítő anyagának 
és fehérjéinek összehasonlító vizsgálata a leg-
több esetben megerősítette a korábban felté-
telezett rokoni kapcsolatokat, de sok esetben 
változást is hoztak a kutatási eredmények. Az 
itt látható törzsfa az állatvilág kialakulásának 
egyik lehetséges útját mutatja be a molekulá-
ris vizsgálatok alapján.

Egy szubtrópusi tengerparti 
szikla állatvilága

Az állatvilág egy lehetséges törzsfája
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hámszövet

izomszövet

kötő- és támasztószövet

idegszövet

16. Az állatok életműködései

Megtudhatod 
Mely szervek együttműködése szükséges az állat életben mara-
dásához?

A táplálkozás
A légzés
A kiválasztás
A keringés
A mozgás
Szabályozás, érzékelés 
Szaporodás, egyedfejlődés

Az állatok országába tartozó élőlények kivétel nélkül megegyeznek abban, 
hogy többsejtű eukarióta szervezetek. Sejtjeiket csak sejthártya határolja, 
sejtfaluk nincs. Egy-egy állat szervezetén belül sokféle sejt található, a külön-
böző sejtek megosztják egymás közt az élet működéseket. Az eltérő működésű 
sejtek felépítése is különböző (1. ábra). Az állatok kivétel nélkül heterotróf 
élő lények, vagyis a táplálékkal felvett szerves anyagok felhasználásával építik 
fel testüket, illetve a sejtlégzés során a szerves anyagok lassú égésével fedezik 
energia  szükség letüket. Az életközösségekben az állatok döntő többsége a fo-
gyasztók közé tartozik: vannak köztük növényevők, húsevők, mindenevők és 
korhadékevők (2. ábra) is. 

1. Különböző sejttípusok 
az állati szervezetben

Létfenntartó életműködések (= önfenntartó életműködések)  Az egyed 
életben maradásához szükséges életműködések. A létfenntartó életműködé-
sek közé tartozik a táplálkozás, a légzés, a kiválasztás, a keringés, a mozgás. 
Fajfenntartó életműködés  A szaporodás és az ivadékgondozás, mely a faj 
fennmaradását teszi lehetővé.
Szabályozó életműködés  A környezet és a szervezet közti kapcsolatot 
szabályozza a létfenntartó és a fajfenntartó működéseken keresztül.

2. A földigiliszta a lehullott leveleket 
behúzza a föld alá, ahol elfogyasztja

A táplálkozás
Mint minden élőlény, az állatok is anyagcserét folytatnak. Az anyagfelvételben 
és -leadásban a táplálkozás, a légzés és a kiválasztás szervei, valamint a kültakaró 
vesz részt.
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3. Az állatok táplálékfelvétele változatos, de a táplálék feldolgozása hasonló A róka állati táplálékot fogyaszt

A pióca a gazdaállat vérét szívja

A kagylók a vízben lebegő apró 
 szemcséket szűrögetikAz őz növényi táplálékot fogyaszt

A táplálkozás során szervetlen anyagok (víz,  ionok), valamint szerves anya-
gok (szénhidrátok, zsírok, fehérjék) jutnak a táplálékkal az állat szervezeté be 
(3. ábra). Ebben az életműködésben a táplál kozás szervrendszere vesz részt. 
A nagy szerves molekulák az emésztés során kisebb felépítő molekulákra 
bomlanak. Ehhez a folyamathoz a tápcsatorna mirigyeiben termelődő emész-
tőnedvek hatóanyagai, vagyis az emésztőenzimek szükségesek. A táplálék 
anyagai legtöbbször a felszívódás során jutnak a tápcsatorna üregéből a szer-
vezet belsejében levő sejtekhez (4. ábra). 

A légzés
Minden élő szervezet, minden sejt működéséhez folyamatosan energia szük-
séges. Az energiaellátást általában a szerves anyagok lassú égése, a sejtlégzés 
biztosítja. Ehhez pedig nélkülözhetetlen az oxigén. A sejtlégzés során végter-
mékként szén-dioxid és víz keletkezik, a felszabaduló energiát pedig a szerve-
zet felhasználja az életműködéseihez.

A legtöbb állatban a légzés szervrendszere biztosítja a környezetből az 
oxigén felvételét és a szén-dioxid leadását. Ezeket a gázokat összefoglaló néven 
légzési gázoknak nevezzük.

A kiválasztás
A szén-dioxidon kívül számos más, a szervezet számára fölösleges, vagy éppen 
káros anyag keletkezik a sejtekben anyagcseréjük során. Ezeket az anyagokat 
összefoglaló néven általában bomlástermékeknek nevezik. A fölösleges vagy 
káros anyagok eltávolítása a szervezetből a kiválasztás szerveinek a feladata.

A keringés
A többsejtű állati szervezeten belül sokféle anyagot kell a test különböző részei 
között szállítani. Így például a légzési gázokat a sejtek és a légzőszerv között, 
a tápanyagokat a tápcsatorna és a sejtek között, a bomlástermékeket a kivá-
lasztó  szervekhez. Az oldott anyagok szállítását a keringés szervrendszere 
végzi. A keringési rendszer egyrészt a test folyadékot tartja mozgásban, áram-
lásban a szervezetben, másrészt a benne áramló folyadék szállítja a különféle 
anyagokat. A gerinces állatok esetén ez a folyadék a vér, vagyis szervezetükön 
belül az anyagok szállítása a vér áramlása révén valósul meg (5. ábra). A vért 
pedig az izmos falú szív tartja mozgásban.

4. Az emésztés és a felszívódás 
folyamatának lényege

a bélcsatorna 
ürege

a tápanyag 
nagy molekulái

felszívódó 
kis molekula

vérkeringés

testi 
sejtek

5. A gerinces állatok szervezetében 
vér szállítja az anyagokat. A nyúl fül-
kagylójában jól láthatók a vérerek
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A mozgás
A mozgás az állatok jellemző és fontos életműködése. A legtöbb 
állat aktív helyváltoztató mozgásra képes, ami szükséges többek 
között a táplálék megszerzéséhez, a meneküléshez stb. (6. ábra). Az 
aktív mozgást az izmok teszik lehetővé. A fejlettebb állatok mozgá-
sát az izmoknak tapadási felületet adó, külső vagy belső szilárd váz 
teszi teljessé.

Szabályozás, érzékelés
Az életműködések szabályozása, a szervezet szükségleteinek meg-
felelő összehangolása többek között az idegrendszer feladata. Az 
idegrendszer sejtjei fokozzák, vagy éppen lassítják az egyes szer-
vek, szervrendszerek működését, és összhangot teremtenek közöt-
tük. A belső elválasztású mirigyekben termelődő hormonok is a 
sejtek anyagcseréjét befolyásolják, így a szervezet működéseinek 
szabályozásában vesznek részt. Az idegrendszer és a belső elválasz-
tású rendszer egymással összhangban szabályozzák az életműködé-
seket.

Az állatok folyamatosan nyomon követik környezetük állapotát, 
elsősorban látással, hallással, tapintással, szaglással és a hőmérséklet 
érzékelésével (7. ábra). A környezet hatásait, az ingereket az érzék-
szervek veszik fel és továbbítják az idegrendszer felé.

Lássunk egy egyszerű példát az életműködések összefüggéseire! 
Az éhség az idegrendszer jelzése, táplálékkeresésre ösztönzi az 

állatot. Az idegrendszer működése révén az állat táplálékkereső, 
táplálékszerző mozgásokat végez. Ha hozzájutott a zsákmányhoz, 
ismét csak az idegrendszer szabályozása által megeszi, majd meg-
emészti azt. Sejtjeinek tápanyag-felhasználását sokféle hormon be-
folyásolja. Mindeközben természetesen lélegzik is az állat, hiszen 
sejtjeinek állandó oxigénellátásra is szükségük van. Légzését ugyan-
csak az idegrendszer szabályozza.  

Szaporodás, egyedfejlődés
Az élőlényekre a létfenntartó és szabályozó életműködések mellett a 
fajfenntartó életműködés, a szaporodás is jellemző. Az ivartalan 
szaporodás az alacsonyabb rendű állatoknál fordul elő. Az állatok 
többsége ivarosan szaporodik. A váltivarú állatoknál a faj egyedei 
vagy női, vagy hímivarszerveket tartalmaznak. Számos állatfaj ese-
tén meg figyelhető azonban, hogy minden egyed szervezetében 
megtalálhatók a hím- és a női ivarszervek is. Az ilyen állatokat hím-
nősnek nevezzük.

Az állatok egyedfejlődése két szakaszra tagolható. Az embrioná-
lis fejlődés a megtermékenyítéstől a petéből, a tojásból való kibú-
vásig, illetve a megszületésig tart. Ezt a fejlődési szakaszt a poszt-
embrionális fejlődés követi, amely az ivarérett állapot elérésével 
zárul.

A közvetlen fejlődésű állatoknál a megszülető vagy a peteburok-
ból kibújó utód a szüleihez hasonlít, csak kisebb és ivaréretlen. 
A magasabb rendű gerincesek (hüllők, madarak, emlősök) például 
mind ilyenek (8. ábra). Az átalakulással fejlő dő állatoknál viszont 
a petéből kikelő utód, azaz a  lárva a szülőkhöz nem, vagy csak ke-8. Közvetlen fejlődés

6. Az  állatok helyváltoztató mozgása.
a) A földigiliszta szilárd váz és végtagok nélkül 
is képes haladni. Mozgásszerve a bőrizomtömlő.
b) A gepárd mozgását a belső szilárd váz és az 
elkülö nült izmok teszik összehangolttá és rend-
kívül gyorssá

7. Látószervek. Különböző állatcsoportok tagjai 
ugyanazon ingert eltérő érzékszervekkel érzékelik

a)

b)
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9. Fejlődés átalakulással.
a) Májusi cserebogár és lárvája.
b) Zöld levelibéka átalakulása

Fogalmak  emésztés  felszívódás  emésztőenzim  sejtlégzés  légzési 
gázok  bomlástermékek  hormon  váltivarú  hímnős  közvetlen fejlő-
dés  átalakulás  lárva  embrionális fejlődés  posztembrionális fejlődés

Megtanultam?

A táplálkozás során fölvett tápanyagok egy része (1.)  anyag, ilyen például a 
víz. A többi (2.)  tápanyag, közéjük tartoznak a szénhidrátok, a fehérjék, a 
zsírok. A tápanyagok nagy méretű molekulái a tápcsatornában (3.)  , ami azt 
jelenti, hogy kisebb molekulákra bomlanak. A hasznosuló tápanyagok ezt 
követően a(z) (4.)  során a testfolyadékba jutnak.
Az állatok életműködéseihez energia szükséges. Ezt az energiát a(z) (5.)  fo-
lyamata szolgáltatja. Ehhez (6.)  gáz szükséges, ami a légzés során jut be az 
állatok szervezetébe. Ugyanakkor megtörténik a sejtekben képződött (7.)  
gáz leadása is. A sejtekben számos fölösleges és káros bomlástermék alakul 
ki, amelyek a testfolyadékba kerülnek, és a(z) (8.)  folyamata során jutnak ki 
a szervezetből. A szervezeten belül az anyagok szállítását a(z) (9.)  szervei 
végzik. 
A különböző sejtek, szövetek és szervek működésének összehangolása a 
szabályozószervek feladata. Az életműködések szabályozásában a(z) (10.)  
sejtjei és a belső elválasztású mirigyekben termelődő szabályozóanyagok, a(z) 
(11.)  vesznek részt.
A szaporodás fajfenntartó életműködés. A legtöbb állat (12.)  szaporodik, 
vagy is ivarsejtek vesznek részt az utódok létrehozásában. Ha a peteburokból 
kikelő vagy megszülető utód élőhelye, életmódja jelentősen eltér a szülőkétől, 
akkor testfelépítése sem hasonlít azokhoz. Az ilyen fejlődési állapotú egyedet  
(13.)  nevezzük. Ezeknél az állatoknál az utód (14.)  fejlődik. Ha a fi atal utód 
életmódja és testfelépítése hasonlít szüleiéhez, akkor fejlődése (15.)  . 

Kérdések, feladatok

1. A létfenntartó életműködések közül melyek vesznek 
részt közvetlenül az élőlény és környezete közötti 
anyag forgalomban?

2. A 3. ábra alapján csoportosítsd az állatokat táplálkozás-
módjuk szerint!

3. Figyeld meg alaposan a 4. ábrát, majd annak segítségé-
vel mutasd be a táplálék anyagainak átalakulását, útját 
a szervezetben!

4. Melyik két szervrendszer játssza a legfontosabb szere-
pet abban, hogy a sejtekben képződő káros anyagcse-
retermékek nem halmozódnak fel a szervezetben?

5. Röviden foglald össze, hogy a keringési rendszer a ge-
rinces állatokban mely anyagokat honnan és hová szál-

lít a szervezetben! Segítségül használd a következő áb-
rát, amelyen a nagybetűk szervrendszereket, a kisbetűk 
anyagokat jelölnek!

6. Készíts halmazábrát, amelyben a következő halmazokat 
tünteted fel: keringési rendszer, vér, érhálózat, szerve-
zet, szív!

A

G

Esejtek

külvilág

f

b c

d

véssé hasonlít. A  lárvából a fajra jellemző ideig tartó fejlődés során átalakulás-
sal (metamorfózis) jön létre a felnőtt egyed. Átalakulással fejlődnek például a 
rovarok és a kétéltűek (9. ábra). 

a)

b)
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1. A szivacstest felépítésének vázlata. A nyilak 
a víz áramlásának irányát mutatják.  Sorold fel, 
milyen típusú sejteket látsz az ábrán! Melyik-
nek mi lehet a feladata?

A szivacsok és a csalánozók kivétel nélkül vízi szervezetek, többségük a ten-
gerekben él. A szivacsok a legegyszerűbb szerveződésű állatok közé tartoznak. 
Aljzathoz rögzülnek, helyváltoztatásra képtelenek. Többnyire csoportosan, te-
lepeket alkotva fordulnak elő.

A csalánozók a legegyszerűbb szövetes állatok, testükben csak néhány 
szövettípus különíthető el. A csalánozók közé tartozó korallok az aljzathoz 
rögzülnek, a medúzák pedig a vizekben szabadon úsznak.

Szivacsok jellemzése
A szivacsok testében nincsenek valódi szövetek és szervek. Többféle, különbö-
ző felépítésű és működésű sejtjük van, de ezek nem csoportosulnak egységes 
szövetekké, ezért a szivacsokat álszövetes állatoknak nevezzük (1–2. ábra). 
A szivacsok a tápanyagokat sejtjeiken belül emésztik meg. A sejtlégzés a 
sejthártyán keresztül történik.

Szivacsok testfelépítése és anyagcseréje
A szivacsok testfala egy belső üreget, az űrbelet veszi körül. A testfalon átha-
toló apró nyílásokon, a pórusokon keresztül víz áramlik az űrbélbe, ahonnan 
egy nagyobb kivezetőnyíláson át távozik (1., 2. ábra).

Többféle sejtjük van, de ezek nem csoportosulnak valódi szövetekké, ezért 
a szivacsokat álszövetes állatoknak nevezzük. A testet kívülről a fedősejtek 

borítják. A test tartását biztosító váz anyagát a vázképző sejtek hozzák 
létre. Az űrbelet bélelő galléros-ostoros sejtek ostoruk csapkodásával 

áramoltatják a vizet a pórusoktól a kivezetőnyílás felé. A besodort 
törmelékszemcséket a galléros-
ostoros sejtek endocitózissal föl-
veszik, és emésztőüregecskéik-
ben részben megemésztik. A test-
falban állábakkal mozgó vándor-
sejtek találhatóak, amelyek a 
tápanyagokat elszállítják a többi 
sejthez, illetve eltakarítják a sej-
tek által leadott emészthetetlen 
anyagokat. A szivacsokban tehát 
a táplálék feldolgozása sejten 
 belüli emésztéssel történik. Az 
anyagcseréjéhez szükséges oxi-
gént minden egyes sejt önállóan, 
a sejthártyáján keresztül veszi fel, 
és ugyancsak a sejthártyán ke-
resztül adja le a sejtlégzés során 
képződött szén-dioxidot.

Megtudhatod 
Hogyan alakulnak ki állati telepek?

 Szivacsok jellemzése
Szivacsok testfelépítése 

és anyagcseréje
Csalánozók jellemzése
Szivacsok és csalánozók 

szaporodása

2. Sárga hengerszivacs

ostor

sejtmag

vándorsejt

pórus

fedősejtek

pórus

űrbél

váztű

gallér

galléros-
ostoros sejt

kivezetőnyílás

testfal

17. A szivacsok és 
a csalánozók törzse

Olvasnivaló  Farkas János – 
Németh Szabolcs: Az Adriai-
tenger élővilága 
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A szivacsok-
ról  A test tartását biztosító váz-
anyag egyes szivacsfajokban a 
szaruhoz hasonló szerves anyag, 
míg más fajokban szervetlen 
mész vagy kova. Sok szivacs váz-
tűiben kova és szaru is található. 
A Földközi-tengerben is élő mos-
dószivacs rugalmas vázát szaru 
építi fel. Az elpusztult állatok váz-
anyaga az üregrendszer nagy fe-
lülete miatt jó nedvszívó. Már az 
ókorban is használták mosako-
dásra, tisztításra. Kiegyenlített 
hőmérsékletű tengerekben gya-
kori. Az édesvízi szivacsokra pél-
da a bala toni szivacs, amelynek 
váza kovából és szaruból épül 
fel.

Olvasmány
A part menti területeken élő szivacsoknak táplálkozásuk révén jelentős 

szerepük van a vizek tisztításában.
A szivacsoknál fejlettebb állatok szervezetében a sejtek szövetekbe rende-

ződnek. A hasonló felépítésű és működésű sejtek csoportjai a szövetek. A szö-
vetek között feladatmegosztás van, a szöveti sejtek összehangolt működése 
eredményezi a szervezet fennmaradását. A csalánozók a legegyszerűbb szöve-
tes állatok, testükben még csak néhány szövettípus különíthető el. Kivétel 
nélkül vízi szervezetek, legtöbb fajuk a tengerekben honos. A trópusi tengerek 
part menti vizeit népesítik be a helyhez kötött korallok, a nyílt vizek lakói a 
medúzák. Mit tudsz arról, miért kapta a csalánozók törzse ezt a különös nevet?

Csalánozók jellemzése
A csalánozók testalakja kétféle lehet: hidra vagy medúza. A medúzák szabadon 
lebegnek, úsznak a vízben, a hidrák pedig szilárd felszínhez tapadnak, vagy 
azon lassan araszolva haladnak.

A csalánozók teste sugarasan szimmetrikus. Testfaluk két sejt rétegből áll, 
közöttük egy rugalmas, kevés sejtet tartalmazó kocsonyás réteg található 
(3. ábra). 

A csalánozók valamennyien ragadozók. Ha a zsákmányállat hozzáér a csa-
lánsejt érzékelőtüskéjéhez, akkor a sejt fedele felpattan és  bénító hatású vála-
dékkal teli tömlőt lövell ki (3. ábra). A megbénított zsákmányt a tapo gatók az 
űrbélbe gyömöszölik. A testfal belső, űrbelet bélelő sejtrétege két féle sejttípust 
tartalmaz. A mirigysejtek váladékával, az emésztő nedvvel már a sejteken kí-
vül, az űrbélben megkezdő dik az emésztés. A  részben lebontott anyagokat az 
emésztősejtek endocitózissal fölveszik, és a sejten belül fejezik be az emésztést. 
Az állatvilágban a csalánozók szervezetében jelent meg először – a mirigysejtek 
közreműködésével – a sejten kívüli emésztés. Az űrbél elágazásai a tapogatók-
ba is behatolnak, létrehozva az anyagszállító rendszert is helyettesítő béledény-
rendszert, amely egészen a sejtekig juttatja el a megemésztett táplálékot.

A sejtek a felesleges bomlástermékeket ugyancsak a béledényrendszerbe 
adják le. A táplálék emészthetetlen maradékait a sejtek bomlástermékei vel 
együtt a szájnyílásán keresztül préseli ki az állat.

A csalánozók testében lényegében minden sejt érintkezik a környező vízzel. 
A légzési gázcsere tehát az egész testfelületen történik. A légzésnek ezt a for-
máját diff úz légzésnek nevezzük. A csalánozóknak nincs keringési rendszerük.

Az idegsejtek a külső sejtréteghez tartoznak. Nyúlványaikkal kapcsolódnak 
egymáshoz, hálózatos idegrendszert (diff úz idegrendszert) alkotnak (4. ábra). 
A külső sejtrétegben elszórtan érzékelősejtek is vannak.

4. A csalánozók idegrendszerének 
vázlata.  Az ábra alapján magyarázd 
el, miért nevezik hálózatos idegrend-
szernek!

Keress rá!  spongya  Vénusz-
kosár  Nagy-korallzátony  
koralltelep  bordásmedúzák

3. A csalánozók testfalának szerkezete.  Nézd végig a megnevezett sejttípusokat! 
Melyiknek mi lehet a szerepe, milyen élettani folyamatokban vesznek részt?

emésztősejt

szájnyílás

tapogató mirigy-
sejt

érzékelő sejt

csalánsejt

kilőtt csalánfonál

érzékelő tüske

idegsejt

hámizom  sejt

Mosdószivacs
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Szivacsok és csalánozók szaporodása
A szivacsok és a csalánozók ivartalanul és ivarosan is szaporodnak. Ivarta-
lan szaporodási módjuk egyszerű osztódás vagy bimbózás (5. ábra). Ez 
utóbbi folyamat során az egyed alsó részén levő sejtcsoportból fejlődik az új 
egyed. Az ivartalan szaporodás eredménye a telepképződés. A koralltelep 
tehát csalánozók ivartalan szaporodásának eredménye. Az ivaros szaporo-
dás során a megtermékenyített petesejt egy ideig az állat testében fejlődik, 
majd később kiszabadul, a lárva a vízben sodródva átalakul, és letelepedik 
az aljzatra.

5. Édesvízi hidra bimbózása. Hazánk 
tavaiban és folyóiban is előforduló 
hidra faj, magányosan él

Veszélyes medúzák  A tengerek parti régiói-
ban, nyílt vízi élőhelyein és mély rétegeiben is gyakoriak a különböző 
medúzák. Akad a medúzák közt néhány olyan faj is, amelynek csípése 
az emberre is veszélyes lehet. Közülük legismertebbek az Ausztrália 
körüli vizekben honos kockamedúzák.

Olvasmány

Fogalmak  szivacsok  álszövetes szerveződés  galléros-ostoros sejt  vándorsejt  vázképzősejt  fedősejt  sejten 
belüli emésztés  bimbózás  lárva  szövetes testszerveződés  hidra  medúza  sugaras szimmetria  hámizom sejt 
 csalánsejt  mirigysejt  emésztősejt  űrbél  sejten  kívüli emésztés  béledényrendszer  diff úz légzés  hálózatos 
idegrendszer

Megtanultam?

A szivacsok minden faja kivétel nélkül (1.)  szervezet. A szivacsok soksejtű élőlények, de sejtjeik nem alkotnak szöveteket, 
testük (2.)  szerveződésű. Testüket kívülről (3.)  sejtek borítják. Az űrbelet bélelő (4.)  sejtek a vizet áramoltatják, és 
endocitózissal fölveszik belőle a(z) (5.)  át bejutó szerves  törmelékeket. A tápanyagokat az állábas mozgású (6.)  juttatják 
tovább a szervezet többi sejtjének. A szivacsok (7.)  szaporodása a bimbózás. A(z)  (7.)   szaporodás eredményeként több 
egyedből álló (8.)  jön létre.
A csalánozók vízben élő, (9.)  állatok. Két testformájuk a(z) (10.)  és a(z) (11.)  alak.  Testük jellemzően  (12.)  szimmetriájú, 
ez abban is megnyilvánul, hogy az űrbélbe vezető (13.)  körül szabályos rendben helyezkednek el a(z) (14.)  . A csalánozók 
a legegyszerűbb (15.)  testszerveződésű állatok.  A(z) (16.)  feladata a mozgás és a védelem, a(z) (17.)  pedig a zsákmány-
szerzés. A belső sejtrétegben található  (18.)  emésztőnedvet termelnek, amely az űrbélben (19.)  emésztést végez. A(z) 
(20.)  sejten belüli emésztés történik. A csalánozókra (21.)  légzés jellemző, idegrendszerük (22.)  . Az ivaros szaporodás 
mellett a hidrák körében a(z) (23.)  szaporodás, (24.)  is előfordul.

Kérdések, feladatok

1. Hasonlíts össze a szivacsok és a csalánozók testfelépíté-
sét, szerveződési szintjét!

2. A 2. ábra alapján röviden foglald össze, a szivacsok tes-
tében milyen működésmegosztás alakult ki a sejtek 
között!

3. Miért mondhatjuk, hogy a szivacsok szerepet játszanak 
az élővizek tisztításában?

4. Készíts egyszerű vázlatot a hidra testfalának szerkezeté-
ről, és rajzodon nevezd meg a különböző sejttípusokat! 
Ellenőrzésként vesd össze rajzodat a 3. ábrával!

5. Röviden foglald össze a csalánozók táplálékszerzésének 
és a táplálék feldolgozásának folyamatát! Miért hatéko-
nyabb a sejten kívüli emésztés a sejten belülinél?

6. Magyarázd el a telepképződés folyamatát! Mely állatok-
ra jellemző?

7. Csoportosítsd az alábbi sejttípusokat és jellemzőket: 
vándorsejt, csalánsejt, szövetes szerveződés, váztű, 
emésztősejt, hámizomsejt, álszövetes szerveződés, gal-
léros-ostoros sejt, fedősejt, mirigysejt, idegsejt, sejten 
kívüli emésztés, sejten belüli emésztés!
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Megtudhatod 
Hogyan épül fel, és hogyan működik az állatok szervezete?

A csalánozók megjelenését követően a földi környezet kedvező változásai miatt 
az állatvilág evolúciójában sokirányú, egyre gazdagodó eseménysor követ-
kezett be. A csalánozóknál magasabb rendű állatokban a szövetek szerveket, a 
szervek szervrendszereket alkotnak. 

Az ivarosan szaporodó állatok sokféle sejtje és szövete a megtermékenyített 
petesejtből, a zigótából alakul ki. A zigóta osztódásával keletkező sejtek cso-
portosulnak, a sejtcsoportok között különbségek alakulnak ki, vagyis a sejtek 
diff erenciálódnak. A diff erenciálódás során meghatározott működések ellátá-
sára specializálódott szöveti sejtek jönnek létre (1. ábra). Az állati szövetek 
felépítésében a sejteken kívül a feladat ellátásához szükséges sejt közötti állo-
mány is részt vesz. Az állatok szöveteit négy fő csoportba soroljuk: hámszöve-
tek, kötő- és támasztószövetek, izomszövetek, idegszövet.

Hámszövetek
Hámszövetek borítják az állatok testének külső és belső felszínét. 
A felületen sorakozó sejtek nagyon szorosan illeszkednek, sejt 
közötti állomány alig van, csak a sejteket összekötő anyagok-
ra korlátozódik. A hámszöveteket felépítésük és működé-
sük szerint csoportosítjuk.

Felépítés szerint egy- és többrétegű hámokat kü-
lönböztetünk meg (2. ábra). 

Az egyrétegű hámszövetekben a sejtek 
egyetlen rétegben sorakoznak egymás mel-
lett. Az ilyen hámszövet nem nyújt nagymér-
tékű védelmet, de a különféle anyagok elég 
könnyen átjuthatnak rajta. Az egyrétegű hám-
szöveteket felépítő sejtek alakja szerint lap-, 
köb- és hengerhámokat különböztetünk meg. 
A lapos sejtekből álló egyrétegű laphámon keresztül 
könnyen történhet anyagleadás vagy -felvétel. Ilyen 
szövet borítja például az állatok légzőfelületét és a haj-
szálerek falát. A köbhám sejtjei nek szélessége és magassá-
ga egyforma. Ez a hám egyes gerinctelenek bőrében és a ge-
rincesek vesecsator nácskáiban fordul elő. A hengerhám magas, 
vékony, oszlopszerű sejtekből áll. Ilyen szövet alkotja a legtöbb gerinc-
telen állat kültakaróját. Egyes esetekben a hengerhám felszínét csillók borítják. 

Kültakaró  Az állatok testét kívülről borító szövetrétegek és a hozzájuk 
kapcsolódó függelékek. Az emlősök kültakarója a bőr, amelynek függelékei 
például a szőrszálak.
Bőrizomtömlő  A férgek és a puhatestűek mozgásszerve. A kültakaró és az 
izomzat felépítési és működési egysége.

Hámszövetek
Kötő- és támasztószövetek
Izomszövetek
Idegszövet

18. Az állatok testszerveződése, 
szövetei

1. Sejtek diff erenciálódása

őssejt

hámszö
vet

pl. simaizomsejtek  szívizomsejtek

kötő- és támasztó-

szövet

izomszövet

idegszövet

 pl. bélhámsejtek  mirigysejtek

 pl. vérsejtek  zsírsejtek

hámszö
vet

p

pl

kötő- és támasztó-

szövet

mszövet

plizomszö

zövet

övet

idegszö
 pl. idegsejtek

gliasejtek
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Az örvényférgek testfelületét borító csillós hám működése az állat helyváltoz-
tatását biztosíthatja. Más esetekben a csillózat a hám felületére került sejteket 
vagy szemcséket sodorja tovább. A szárazföldi gerinces állatokban például 
a légutakat bélelő hámszövet csillóinak csapkodása távolítja el a légutakba 
került porszemcséket. 

A többrétegű hámszövetek egymás fölött több sorban elhelyezkedő sejtjei 
hatékonyabban védik az alattuk levő szöveteket, ugyanakkor az anyagok  nehezen 
jutnak át rajtuk. Többrétegű hám csak gerinces állatokban fordul elő. A többré-
tegű hámszö vetek alsó sejtjei osztódnak, majd a felület felé tolódva általában 
egyre laposabbá válnak. A fel színi sejtekben egyes állatcsoportok képviselőinél 
szaruanyag halmozódik fel. Az elszarusodott sejtek fokozatosan elhalnak, levál-
nak. Az ilyen, többrétegű elszarusodó hámszövet igen jól ellenáll a sérüléseknek 
és a víz átjutását is gátolja, így megakadályozza az állat kiszáradását. 

A hámszövetek működésük szerint is csoportosíthatók. 
A fedőhámok a testfelületet borítják, vagy a zsigeri szervek üregeit bélelik. 

Szerepük elsősorban a védelem. Ilyen például a bőr vagy a bélcsatorna hámré-
tege. 

A mirigyhám sejtjei váladékot termelnek, amely a sejtekből külső vagy 
belső testfelszínre (ezek a külső elválasztású mirigyek) (3. ábra), illetve a test-
folyadékba (belső elválasztású mirigyek) kerül.

A felszívóhám a gerinces állatokban a középbél belső felszínét béleli. Fel-
adata a megemésztett tápanyagok felszívása (4. ábra). Sejtjeinek felszínét a 
sejthártya kesztyűujjszerű nyúlványai nagyobbítják, így a tápanyagok nagy fe-
lületen juthatnak át a keringési rendszerbe.

Az érzékhámok különleges felépítésű sejtjei meghatározott ingerek felvéte-
lére és elektromos jellé, ingerületté történő átalakítására szolgálnak. Érzékhám 
többek között az orrüregben található szaglóhám, vagy a szemgolyó belsejében 
levő ideghártya.

Kötő- és támasztószövetek
A kötő- és támasztószövetek általában nagy mennyiségű sejt közötti állományt 
tartalmaznak. A sejt közötti állomány vékony fehérjefonalai, a kötőszöveti 
rostok biztosítják a szövet rugalmasságát, és az erőhatásokkal szembeni ellen-
állását. 

A kötőszövetek összekapcsolják egymással a többi szövetet, kitöltik a kö-
zöttük levő hézagokat. A laza rostos kötőszövetek szerepe elsősorban más 
szövetek rögzítése, illetve gazdag vérellátásuk révén a többi szövettípus anyag-
forgalmának biztosítása. Laza rostos kötőszövet található például a gerincesek 
bőrében, a hámréteg alatt.

A tömött rostos kötőszövetekben a rostok szorosan egymáshoz illeszkedő 
kötegeket alkotnak, ennek révén nagy szakítószilárdságúak. Ilyen szövetből 
állnak például az izmokat a csontokhoz rögzítő inak (5. ábra). 

3. Külső elválasztású mirigy. A vég-
kamrában a mirigyhám sejtjei termelik 
a váladékot, a kivezető csövet pedig 
fedőhám béleli

a bél-
csatorna 
ürege mirigy

bélnedvet 
termelő vég-
kamra

4. Felszívóhám a bélcsatornában

kötőszöveti rostok 
kötegei

sejtek

5. A tömött rostos kötőszövet felépí-
tése. A rostok tömött kötegeket alkot-
nak, ezért ebben az irányban nagy 
a szövet szakítószilárdsága

Egyrétegű hengerhám Csillós hám KöbhámEgyrétegű  laphám

élő sejtek 
rétegei

elszarusodott 
sejtek rétegei

Többrétegű elszarusodó hám

2. Egyrétegű és több rétegű hámszövetek szerkezete
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A zsírszövet tartalék tápanyag tá-
rolására szolgál, benne viszonylag ke-
vés a sejt közötti állomány (6. ábra). 
A zsírszövet sejtjeinek sejtplazmája 
raktározza a vízben nem oldódó zsí-
rokat. A zsír nemcsak energiaraktár, 
hanem kitűnő hőszigetelő is. Ezért 
található vastag zsírréteg a hideg kör-
nyezetben élő emlősállatok bőrében. 
Mindezeken túl a zsírszövet párnázó 
szerepet is játszik, például a nagyter-
metű állatok talpában, tenyerében. 

A kötőszövetek közé tartozik a gerinces állatok vére is. A vér folyékony sejt 
közötti állománya a vérplazma (7. ábra), sejtes alkotói a vörösvérsejtek, a fe-
hérvérsejtek és a vérlemezkék.

A támasztószövetek a gerinces állatok testének szilárdítását, támasztását 
végzik, főként a vázrendszert (csontvázat) alkotják. Sejt közötti állományukban 
a kötőszöveti rostok mellett nagy mennyiségben vannak olyan anyagok is, 
amelyek a szövet keménységét, szilárdságát biztosítják. A támasztószövetek 
közé tartozik a csontszövet és a porcszövet. 

A csontszövet nagy keménysége abból adódik, hogy sejt közötti állományá-
ba nagy szilárdságú szervetlen anyagok (főleg kalcium-foszfát, -karbonát és 
-fl uorid) épülnek be. A kötőszöveti rostok  jelenléte bizonyos rugalmasságot ad 
a csontoknak, ez csökkenti a merevségüket, törékenységüket. A csontszövet 
érhálózata gazdag,  vérellátása jó, ezért sérülése esetén viszonylag gyorsan re-
generálódik (8. ábra). A porcszövet rugalmas, de kevésbé szilárd, mivel sejt 
közötti állománya alig tartalmaz szervetlen sókat. A porcszövetben nin csenek 
erek, ezért sérülés után csak lassan regenerálódik.

Izomszövetek
Az izomszövetek sejtjei összehúzódásra képesek, a mozgásban van szerepük. 
Megnyúlt, hosszú sejtjeik energia felhasználásával megrövidülnek, e folyamat 
neve izom-összehúzódás. Az összehúzódást az teszi lehetővé, hogy az izomsej-
tek nagy mennyiségben tartalmaznak olyan fehérjefonalakat, amelyek egymá-
son való elcsúszása a sejt rövidülését eredményezi. Az izomszövetek típusai a 
harántcsíkolt, a szív- és a simaizomszövet.

A harántcsíkolt izomszövet (9.  ábra) a vázizmokat alkotja, ezért vázizom-
szövetnek is nevezik. Feltűnően hosszú sejtek, úgynevezett izomrostok építik 
fel. Minden izomrostban nagy számú sejtmag található a sejthártya közelében. 
A sejtplazmában a sejt hosszában, rendezetten helyezkednek el az összehúzó-
dást létrehozó vékony fehérjefonalak. Egyszerű fénymikroszkóppal vizsgálva a 
fehérje fonalak nem különböztethetők meg, de szabályos elrendeződésük miatt 
az izomrostok keresztben, azaz „haránt irányban” csíkozottnak látszanak. In-
nen származik e szövet elnevezése. Izommozgás akkor történik, amikor az 
izomfonalak egymás közé csúsznak. Ennek következtében az izomrostok meg-
rövidülnek, és az izom összehúzódik. A vázizomszövet viszonylag gyors össze-
húzódásra képes, de aránylag gyorsan ki is fárad. Harántcsíkolt izomszövet 
található a gerincesek és az ízeltlábúak vázizmaiban.

A szívizomszövet mikroszkópos képén is haránt csíkolat látható, de szerke-
zete egyébként eltér a vázizomszövetétől. Az izomrostok egy-egy sejtma got 
tartalmazó sejtekre tagolódnak. A hálózatos lefutású szívizomrostok gyors ösz-
szehúzódásra képesek, és nem fáradékonyak. Energiaigényük igen nagy. A szív-
izomszövet a gerinces állatok szívében fordul elő.

zsír
sejtplazma

sejtmag

6. A zsírszövet felépítése. A sejteket 
túlnyomó részben nagy energiatar-
talmú zsír tölti ki, a sejtplazma pedig 
a sejtmaggal együtt a sejt szegélyén, 
a sejthártya mentén található

7. A vér mikroszkópos képe. A sejtes 
alkotók közt található a folyékony sejt 
közötti állomány, a vérplazma

vörösvérsejtek

fehérvérsejtek

A

vérplazma

nyúlványos csontsejtek

csont-
hártya

erek

sejt közötti  állomány

8. A csont szövet felépítésé nek rajza 
és mikroszkópos képe. A csontsejtek 
körkörösen rende ződnek az erek körül, 
és nyúlvá nyaik révén bizto sítják 
a csont anyagforgalmát

9. A harántcsíkolt izomszövet 
mikroszkópos képe
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Kérdések, feladatok

1. Melyik szövethez melyik jellemző tartozik? Írd le a füze-
tedbe az összetartozó párok betűjelét és számát!

2. Miben különbözik egymástól: a) a laphám és a henger-
hám; b) a fedőhám és a mirigyhám?

3. A 6. ábra alapján fogalmazd meg, hogyan függ össze a 
zsírszövet felépítése és funkciója!

4. Hasonlítsd össze a porc- és a csontszövet felépítését és 
funkcióját! Miért regenerálódik lassan a  porcszövet?

5. Készíts összehasonlító táblázatot az izomszövetekről! 
Szerepeljen benne a felépítésük, gyorsaságuk, fáradé-
konyságuk, és előfordulásuk!

6. Nézz utána, melyik rostot mi alkotja: izomrost,  tömött  
ros tos kötőszövet, növényi rost!

3. A
z

4. H
f

5. K
S
k

6. N
ro

A) energia tárolása 1. laza rostos  kötőszövet

B)  kötőszöveti rostok laza
hálózatát tartalmazza 2. porcszövet

C) az inak fő alkotója 3. tömött rostos kötőszövet

D) sejtjei nyúlványosak 4. zsírszövet

E) erek nincsenek benne 5. csontszövet

A simaizomszövet megnyúlt, két végén kihegyesedő sejtjei szorosan egy-
máshoz tapadnak. Az összehúzódást ebben is izomfonalak végzik, de ezek el-
rendeződése kevésbé szabályos, ezért csíkolat nem látható rajtuk. A simaizom-
szövet összehúzódása lassabb, de tartósabb, mint a harántcsíkolt izomszöveté. 
Simaizomszövet alkotja a gerinctelen állatok bőrizomtömlőjének izomzatát, 
továbbá ez a szövettípus idézi elő a gerincesek  belső szerveinek, pél dául a bél-
csatornának a mozgását.

Idegszövet
Az idegszövet a szervezet életműködéseinek szabályozásában vesz részt. Az 
idegsejtek nyúlványai behálózzák a testet, eljutnak valamennyi szervhez 
(10. ábra). Az idegszövet így kapcsolatot teremt a különböző szervek, szövetek 
sejtjei között, és gyorsan futó elektromos jelek, ingerület révén összehangoltan 
szabályozza azok működését.

10. Idegsejtek. Az ideg sejtek nyúlvá-
nyaik révén kapcsolódnak egymáshoz

Fogalmak  hámszövet  egy- 
és többrétegű hám  lap-, köb- 
és hengerhám  fedőhám  
 mirigyhám  váladék  felszívó-
hám  érzékhám  csillós hám  
kötőszövet  támasztószövet  
csont- és porcszövet  izomszö-
vet  harántcsíkolt, sima- és szív-
izomszövet  idegszövet  sejt 
közötti állomány

Megtanultam?
A legtöbb állat szövetes szerveződésű. Az élőlény fejlődésekor a szövetek úgy 
alakulnak ki, hogy az eredetileg egyforma sejtek (1.)  , vagyis különbözővé 
válnak. Az állatok szervezetében négyféle alapvető szövettípust különbözte-
tünk meg.  A(z) (2.)  sejtjei szorosan illeszkednek egymáshoz, a test külső és 
belső felületeit borítják. A szárazföldi gerincesek kültakaróját alkotó hám-
szövet felépítése szerint (3.)  , (4.)  hám. Ez véd a sérülésektől és a(z) (5.)  . 
A bőr felületét alkotó hámszövet működése alapján (6.)  . A kötő- és támasztó-
szövetek sejt közötti állományában általában fehérjefonalak, úgynevezett 

(7.)  biztosítják a szövet rugalmasságát, mechanikai ellenállását. A(z) (8.)  
kötőszövetek szerepe a térkitöltés, rögzítés. Az inak főleg (9.)  kötőszövetből 
állnak. A(z) (10.)  szerepe elsősorban az energiatárolás. A kötőszövetek közé 
tartozik a folyékony sejt közötti állományú (11.)  is. A(z) (12.) -szövetek közül a 
porcszövet szilárdságát csak szerves anyagok biztosítják, a(z) (13.)  keménysé-
ge viszont szilárd szervetlen anyagok beépülésével magyarázható. Az izom-
szövetek közül a (14.)  izomszövetek mikroszkópos képén jól látható, hogy 
sejtjeikben az izomfonalak szabályos elrendeződésűek. Az izom összehúzódá-
sát nem a fehérjefonalak megrövidülése okozza, hanem a fonalak egymás 
közé csúszása. A(z) (14.)  izomszövet gyors működésű, de (15.)  , ezzel szemben 
a(z) (16.)  lassabban húzódik össze, de működése (17.)  . 
Az idegszövetben levő idegsejtek (18.)  révén behálózzák a szervezetet és elekt-
romos jelek, (19.)  útján szabályozzák a különböző szervek működését.

Keress rá!  barna és fehér 
zsírszövet  pigmenthám  
kollagénrost  mikrobolyhok
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Szövet-
típus

Jellemzői, 
feladata Szövet neve Jellemző sejtek Példa az előfordulásra

H
Á

M
SZ

Ö
VE

T

szorosan záródó sejtek

sejt közötti állomány 
csekély

nincs saját vérellátás

védelem

anyagcsere a hám-
szöveten keresztül

váladéktermelés

egyrétegű laphám tüdőhólyagocskák, 
hajszálerek

egyrétegű hengerhám
gerinctelenek kültakarója 
(pl. laposférgek, 
gyűrűsférgek) 

csillós hengerhám

gerinctelenek kültakarója 
(pl. örvényférgek, puha-
testűek), petevezeték belső 
felszíne

többrétegű laphám gerincesek bőre, gerincesek 
testnyílása

mirigyhám mirigyek végkamrája

KÖ
TŐ

- É
S 

TÁ
M

A
SZ

TÓ
SZ

Ö
VE

TE
K

nagy mennyiségű sejt 
közötti állomány

kötőszöveti rostok

kötőszövetek: össze-
kapcsolják a szövete-
ket, kitöltik a köztük 
lévő hézagokat

támasztószövetek: 
 gerinces állatok testé-
nek szilárdságát adják

sejt közötti állományuk 
sok szervetlen anyagot 
tartalmaz

laza rostos kötőszövet

(a leggyakoribb kötőszöveti sejt)

gerincesek bőre

tömött rostos 
kötőszövet inak

zsírszövet emlősök bőre

csontszövet gerincesek belső váza 
(csontváz)

porcszövet
gerincesek belső váza 
(pl. csontvégek, porc-
korongok)

ID
EG

SZ
Ö

VE
T nyúlványos sejtek

ingerületátadásra  képes

feladata a szervek 
 működésének össze-
hangolása

idegszövet szövetes állatok ideg-
rendszere

Összefoglalás
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1. Nevezd meg az állatok testszerveződési típusait, és hozz mindegyikre példát! Magyarázd meg a különbségeket, és azt, 
hogy mi mindenben fejlettebb az egyik!

2. Magyarázd el, hogy az állati szervezet anyagcseréje során mely szervrendszereknek mi a feladata!
3. Melyek a szervezet szabályozó szerepű szervei, szervrendszerei? Tekintsd át sorrendben, hogy veszély esetén mely 

szervrendszerek játszanak szerepet a menekülésben!
4. a) Készíts sematikus ábrát egy szivacs és egy csalánozó testfelépítéséről! 
 b) Jelöld a két ábrán a táplálékfelvétel és a kivezetőnyílás helyét! 
 c) Jelöld pirossal az emésztés helyét mindkét rajzon!
5. a) Magyarázd el, mi a jelentősége a hámszövet vastagságának! 
 b)  Melyik hámszövet teszi a kültakarót alkalmassá arra, hogy a vízből kilépve, tartósan szárazföldi életet élhessen egy 

állatcsoport? 
 c) A hámszövetek melyik típusa alkalmas tápanyagok felvételére?
6. Mi a legjelentősebb különbség a hámszövetek, valamint a kötő- és támasztószövetek szerkezete között? 
7. Mi a kötőszövetek általános szerepe a szervezetben? Jellemezd a zsírszövetet és a vért mint a kötőszövetek speciális 

fajtáját!
8. Magyarázd el az egyes izomszövetek gyorsasága és fáradékonysága közti különbségek jelentőségét!

Tudom, értem, alkalmazom, elemzem

Áttekintés

A szivacsok és a csalánozók a két legegyszerűbb szerveződésű állattörzs. Mindkét csoport képviselői vízi szervezetek, 
többségében tengerekben élnek. Jelentős különbség köztük a szervezettségi szintben van. A szivacsok többsejtű álszöve-
tes szervezetek, melyek sejtjei között munkamegosztás tapasztalható, azonban ezek a sejtek még nem tömörülnek szöve-
tekbe. A csalánozóknál ezzel szemben megjelentek az első szövetek! Körükben alakult ki először az állatvilágban a sejten 
kívüli emésztés is. Mindkét csoportra jellem ző az ivaros szaporodás mellett az ivartalan szaporodás, a bimbózás, mellyel 
telepeket hoznak létre megfelelő aljzaton.

1. Készíts prezentációt a korallzátonyok élővilágáról! Nevezd meg, milyen állattörzsek képviseltetik magukat, és azokat 
milyen testszerveződés jellemzi! Magyarázd el a koralltelepek kialakulását!

2. Végezz gyűjtőmunkát a veszélyes medúzákról! Mutasd be élőhelyüket, méretüket, és veszélyességük mértékét!
3. Készíts rajzos beszámolót egy általad kiválasztott szövetről! Vizsgálj meg egy mikroszkópos felvételt róla, rajzold le, 

majd nevezd meg részeit! Írd le a szerepét a szervezetünkben! Végezz megfi gyelést magadon napjában többször! Mit 
csinál a kiválasztott szöveted, mikor felébredsz, reggelizel, utazol, tanulsz vagy alszol? Képzeld magad a szövet helyé-
be, és írd le, mit tapasztalsz!

Kitekintés, kutatási feladatok 

Szövet-
típus

Jellemzői, 
feladata Szövet neve Jellemző sejtek Példa az előfordulásra

IZ
O

M
SZ

Ö
VE

TE
K

megnyúlt, hosszú sejtek

összehúzódásra 
képesek

simaizomszövet
gerinctelen állatok 
bőrizomtömlője, gerincesek 
belső szervei

harántcsíkolt izomszövet ízeltlábúak és gerincesek 
vázizmaiban

szívizomszövet gerinces állatok szíve
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CSÚSZÓMÁSZÓK,
HÉJASOK, SOKLÁBÚAK

VI.

Levélvágó hangya (Atta sp.) levelet cipel a bolyba.
A kis potyautas feladata, hogy megvédje őt a parazita legyektől

Fotó: Máté Bence, Costa Rica

A férgek törzsei   A puhatestűek törzse  Az ízeltlábúak törzse.
A rákok és a pókszabásúak osztálya   A rovarok osztálya
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Amiről a kőzetrétegek mesélnek
Az ősmaradványok az evolúció közvetlen bizonyítékai, azt jelzik, hogy a földtörténet 
során az élő világ folyamatosan változott, egyes élőlénycsoportok eltűntek, helyüket 
más csoportok vették át. Bár a fosszíliákat már az ókorban ismerték, sőt gyűjtötték 
is, az előbbi, a mai ember számára nyilvánvaló felismerésre egészen a 19. századig 
várni kellett. A 19. század fordulóján, 1799-ben az angol William Smith földmérő, 
műkedvelő természettudós közzétett egy írást az angliai kőzetrétegek vizsgálata 
során szerzett tapasztalatairól. Leírta, hogy az üledékes kőzetek egymásra rakódott 
rétegei földtani rétegekre tagolhatók, annak alapján, hogy minden egyes réteg 
 egyedi, csak rá jellemző ősmaradványokat, úgynevezett vezérkövületeket tartalmaz. 
A különböző helyekről származó kőzetminták földtani kora a vezérkövületek hasonló-
sága, illetve eltérései alapján összehasonlítható. Smith volt az első, aki földtani térké-
pet készített Angliáról. Az általa vizsgált kőzetrétegek a földtörténeti óidőből és kö-
zépidőből származtak. Smith megállapításait kezdetben kétkedéssel, hitetlenkedve 
fogadták tudóstársai. Csak élete vége felé ismerték el mind a mai napig helytálló 
kutatási eredményeit. 

A szilárd váz megjelenésének jelentősége
Milyen követelményeknek kell megfelelniük a maradványoknak ahhoz, hogy alkalma-
sak legyenek vezérkövületnek? Az egyik legfontosabb szempont a megfelelő gyako-
riság. A másik a  csoport gyors evolúciója, vagyis az, hogy sok nemzetségük kövesse 
egymást időben, és az egyes nemzetségek tagjai könnyen és egyértelműen azonosít-
hatóak legyenek. Végül, de nem utolsósorban megjelenésükkel, majd kihalásukkal 
jelezzék egy időszak határait.

Az első többsejtű állatokról e tekintetben csak nagyon kevés információnk van. Ez 
érthető is, hiszen ezeknek a lényeknek nem volt szilárd vázuk, ami alkalmassá tette 
volna testüket a fosszilizációra. A legkorábbi, mintegy 570 millió éves állati ere detű 
ősmaradványok a dél-ausztráliai Ediacara-hegység homokkőrétegeiből kerültek elő. 
Az itt talált lenyomatok, mozgásnyomok arra utalnak, hogy szivacsok, medúzaszerű 
lények, férgek népesítették be ezeket az élőhelyeket.

Mintegy 540 millió évvel ezelőtt, a földtörté neti óidő kezdetén a levegő oxigéntar-
talma már annyira megemelkedett, hogy megjelenhettek a mésztartalmú, illetve a 
vastag, kitines vázzal bíró élőlények. A szilárd váz kialakulása óriási előnyt jelentett, 
hiszen egyszerre nyújtott védelmet a víz erős mechanikai hatásaival szemben, illetve 
a ragadozók támadása ellen. Így ugrásszerű fejlődésnek indulhattak, nagy egyed- és 
fajszámban népesíthették be a ten geri élőhelyeket. A szilárd vázakból képződő ősma-
radványok az őslénykutatók számára sok információval szolgálnak. Ezzel magyarázha-
tó, hogy míg a férgek evolúciójáról kevés ismerettel rendelkezünk, addig az ízeltlábú-
ak és a puhatestűek evolúciójáról viszonylag sokat tudunk.

Ősi ízeltlábúak
A földtörténeti óidő jellemző vezérkövületei a háromkaréjú ősrákok, a Trilobiták. Ezek 
az ősi ízeltlábúak nevükkel ellentétben minden bizonnyal nem ősei a mai rákoknak. 
Nevük arra utal, hogy szelvényezett testük hosszában három karéjra tagolódott. Több-
ségük a tengerfenéken élő ragadozó volt. Maradványaik nagyon nagy számban ma-
radtak fent, valószínűleg azért, mert fosszilizációra alkalmas meszes páncéljukat éle-
tük során többször levedlették, így egy-egy állatnak akár több kövülete is képződhe-
tett. A homokkőben gyakran kivételes épségben megőrződött maradványok könnyen 
azonosíthatóvá teszik a csoport tagjait. A fosszíliák ból következtetni lehet életmód-
jukra, idegrendsze  rük, érzékszerveik, különösen összetett szemeik fejlett ségére. 

Lágy testű, többsejtű 
állat kövülete az 
Ediacara-hegységből

William Smith (1769–1839)

A háromkaréjú ősrákok 
kövületei helyenként nagy 
tömegben fordulnak elő

Olvasmány
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Óriás ősszitakötő 
maradványa

A csoport virágkora a földtörténeti óidő első szakasza volt, ezt követően faj- és egyed-
számuk folyamatosan csökkent, és a csoport az óidő végére kihalt.

A földtörténeti óidőből származó kövületek nemcsak homokkőben és mészkőben 
maradtak fenn, hanem a feketekőszén-telepekben is. Az egykor élt ízeltlábúak mél-
tán leghíresebb lelete egy franciaországi szénbányából előkerült óriás ősszitakötő. 
Szárnyfesztávolsága elérte a 75 cm-t! A karbon időszak mocsarai és lápjai felett rep-
kedett,  kisebb rovarokat zsákmányolt. Testfelépítése, mozgása erősen emlékeztetett 
a mai szitakötőkére. A kutatók ma sem értik teljesen, hogyan létezhetett ekkora mé-
retű rovar. A fejtörést az okozza, hogy a rovarok légcsőrendszere lassan szállítja 
a légzési gázokat. Nagy testméret esetén a szervezet belseje nem jutna elegendő 
oxigénhez. Egyes kutatók ezért azt feltételezik, hogy a karbon időszakban a mainál 
jóval magasabb lehetett a levegő oxigéntartalma (kb. 35%), és szén-dioxid-koncent-
rációja is (1,5%). Mások úgy vélik, hogy az ősszitakötő légzése eltért a mai 
rovarokétól. 

Ősi puhatestűek
A puhatestűek közül a fejlábúak ősmaradvá nyait vegyük közelebbről szem-
ügyre! A csoport első képviselői már a földtörténeti óidőben megjelentek, 
és gyorsan elterjedtek a tengerekben. Az Orthoceras rend tagjainak egye-
nes, több részre tagolt meszes vázuk volt. Az állat közvetlenül a ház nyílása 
mögötti kamrában lakott, csak tapogatóit nyújtotta ki. A megkövesedett 
házak alakja és mére te arra enged következtetni, hogy ezek az állatok ne-
hézkesen úsztak, inkább az aljzat közelében tartózkodtak. Lassú mozgású férgeket, 
rákokat, csigákat zsákmányoltak. Hosszú ideig nem voltak természetes ellenségeik, 
nagy egyedszámban népe sí tették be a tengereket. Minden bizonnyal belőlük fejlőd-
tek ki a csigaházas polipok (Nautilus) első képviselői mintegy 400 millió évvel ezelőtt. 
Ezek életmódját, szokásait jól ismerjük, mivel néhány fajuk lényegében változatlan 
formában, élő kövületként mind a mai napig fennmaradt az Indiai- és a Csendes-
óceán ban. Egyikük a csigaházas polip (Nau tilus pom pilius), amelynek gyöngyház fé-
nyű, kamrákra tagolt háza akár 25 cm átmérőjű is lehet. A ház gazdája a külső kamrá-
ban él, a hátsó kamrák gáztartalma változik, attól függően, hogy emelkedni vagy 
süllyedni kíván az állat a vízben. A Nautilus nappal rendszerint a mélytengeri zónában 
tartózkodik, és éjszaka emelkedik a felszínre. Szájnyílását 90 tapogató veszi körül, 
ezekkel ragadja meg zsákmányát. Szájában két hatalmas, papagájcsőrre emlékeztető 
állkapocs van, amivel a legkeményebb kagylóhéjat is képes feltörni.

A csigaházas polipokhoz hasonló lények voltak a ragadozó életmódú ammoniták, 
a földtörténeti középidő jellemző vezérkövületei. Síkban feltekeredő mészvázukat 
ugyancsak válaszfalak tagolták. A kamrarendszer minden bizonnyal náluk is hidroszta-
tikus berendezés volt, változtatható gáztartalmával a függőleges irányú mozgást 
szolgálta a vízben. Az ammoniták a középidő tengereinek leggyakoribb élőlényei 
voltak. Virágkoruk a jura és a kréta időszakra tehető. A kréta időszak végén, mintegy 
65 millió évvel ezelőtt egyelőre ismeretlen okból kihaltak. Az üledékes kőzetekben az 
ammo niták eltűnése jelzi a középidő végét.

Az evolúció eredménye
A puhatestűek és az ízeltlábúak az evolúció során nagyon sikeres csoportoknak bizo-
nyultak. Az ízeltlábúak az állatvilág legnagyobb faj számú törzse, képviselőik, köztük a 
rovarok elsősorban a szárazföldi élőhelyeket hódították meg. A fajok számát tekintve 
a puhatestűek törzséé a második hely, bár jócskán lemaradnak az ízeltlábúak mögött. 
A puhatestű állatok a vízi élőhelyek kihasználásában jeleskedtek, a közéjük tartozó 
fejlábúak a legsikeresebb tengeri ragadozók közé tartoznak.

Egyes kőzetekben nagy 
számban maradtak fenn 
Orthoceras-kövületek 
a földtörténeti óidőből

Ma élő csigaházas polip

Mészkőbe zárt ammo ni ta 
kövülete.  Figyeld meg 
a rekeszek közötti válasz-
falak barázdáit!
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1. A laposférgek
kétoldali szimmetriája

 

s z i m m e t r i a s í k

farki vég

jobb oldal

bal oldal

feji vég

Az állatvilág törzsfejlődésében számos újdonsággal szolgált a férgek megjele-
nése. A férgek elnevezés gyűjtőfogalom. Olyan állatcsoportokat jelöl, amelyek 
bőr izom tömlővel mozognak, és néhány kivételtől eltekintve nincs szilárd vá-
zuk. Légzésük többnyire diff úz, a testfelületen keresztül zajlik. Légzőszervük 
általában nincs. Számos törzs tartozik a férgek közé, amelyek közül csak két 
csoporttal foglalkozunk, a legkezdetlegesebb lapos-, és a legfejlettebb gyűrűs-
fér gekkel.

A férgek közös jellemzői
A laposférgek és a gyűrűsférgek bőrizomtömlővel mozognak. A bőrizomtöm-
lőt a kültakarót alkotó hengerhám és a simaizomrétegek együttese alkotja. Az 
izomrétegek összehúzódása a test nagy részére kiterjedő, lassú mozgást ered-
ményez, melyet féregmozgásnak, más néven perisztaltikus mozgásnak neve-
zünk. Ha a keresztirányú izomzat húzódik össze, akkor a test elvékonyodik és 
megnyúlik. Ha az állat egyik oldalán a hosszirányú izmok húzódnak össze, 
akkor ott megrövidül a test. Ennek következtében az állat teste meggörbül.

A férgeknél a gázcsere teljes felületen a testfalon keresztül történik, melyet 
diff úz légzésnek nevezünk.

A férgek többsége hímnős állat, vagyis az egyedek hím- és női ivarszerveket 
is tartalmaznak. 

Párzáskor az egyedek kölcsönösen termékenyítik meg egymást (6. ábra). 
Ily módon az utódok két szülő tulajdonságait öröklik. Ezáltal változatos módon 
kombinálódhatnak bennük az öröklődő sajátságok. Megtermékenyítés után a 
petéből közvetlenül vagy lárvastádiumon keresztül fejlődnek ki.

A laposférgek evolúciós újdonságai
A laposférgeknél megjelenő kétoldali szimmetria következménye, hogy elkü-
lönül a háti és a hasi oldal, valamint a feji és a farki vég (1. ábra). Előnye, 
hogy az állat a feji vége irányában mozog, ott található az érzékszervek több-
sége, ezek fogják fel a külső ingereket. Ezért az érzékszervekből érkező infor-
mációkat feldolgozó idegsejtek is a fejtájékon tömörülnek. A laposférgek fején 

például egyszerű fényérzékelő szerv (kehelyszem) és szaglószerv is van.
A laposférgek esetében az idegsejtek két nagy csoportosulást, úgy-

nevezett dúcot alkotnak a test feji végén. Az idegrendszer tehát köz-
pontosult (dúc idegrendszer). A dúcok képezik a központi ideg-

rendszert, a belőlük eredő idegsejtnyúlványok pedig a környéki idegrendszert 
(2. ábra). 

A központosult idegrendszer sokkal gyorsabb és hatékonyabb szabályo-
zást tesz lehetővé, mint a csalánozók hálózatos idegrendszere. A férgek cél-
irányos mozgása, gyors válaszreakciója a környezet változásaira jelentős 
evolú ciós előny. Sőt, az állatcsoport képviselői már egyszerű tanulásra is 
képesek.

A férgek közös jellemzői
A laposférgek evolúciós 

újdonságai
A laposférgek életmódja 

és származása
A gyűrűsférgek evolúciós 

újdonságai
A gyűrűsférgek jellemzői
A gyűrűsférgek életmódja 

és származása

19. A férgek törzsei

Megtudhatod 
Mióta van az állatvilágban jobb és bal oldal?

2. A laposférgek idegrendszere

az idegsejt-
nyúlványok 
kötegei (környéki 
ideg rendszer)

agydúc (központi 
idegrendszer)

szemek

Olvasnivaló  David Atten-
borough: Élet a Földön  
Dr. Wolf gang Crome: Urania 
Állatvilág – Alsóbbrendű állatok  
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Kehelyszem  A lapos férgek, például 
az örvényférgek jellemző látó-
szerve a kehelyszem, amely 
az alakjáról kapta nevét. 
A benne levő érzék-
sejtek a kehely nyílá-
sán beérkező fény-
sugarak irányát és 
a fény erősségét 
érzékelik, képlá-
tásra nem képes az 
állat.

Olvasmány

A laposférgek életmódja és származása
A laposférgek nagy része ragadozó, ilyenek például az örvény-
férgek (3–4. ábra). A csoport neve arra utal, hogy kültakarójuk 
hámrétege csillós. A csillóknak egyrészt a mozgásban van sze-
repük, másrészt a vízáramlás keltésével a gázcserét is segítik. 
A laposférgek közé számos élősködő faj is tartozik. Idetartoznak 
a mételyek és az ember középbelében is megtelepedő galandférgek 
(5. ábra).

A laposférgek eredete meglehetősen bizonytalan, többféle elméletet megfo-
galmaztak az ezzel foglalkozó kutatók. Az egykori laposférgek evolúciója 
azonban lényeges folyamat volt, hiszen valószínűnek látszik, hogy ősi csoport-
jaikból alakultak ki egy fejlődési irányban a gyűrűsférgek, más irányban pedig 
a puhatestűek. 

A gyűrűsférgek evolúciós újdonságai
A gyűrűsférgek egyik szembetűnő sajátossága a szelvényezettség. 
Ez azt jelenti, hogy a test hosszában közel azonos felépítésű és működésű 
szakaszok ismétlődnek. A szelvényezettség egyik előnye, hogy viszonylag kevés 
információval viszonylag nagy testet lehet kialakítani, továbbá, hogy az ismét-
lődéssel létrehozott testszakaszok további diff erenciálódást tesznek lehetővé.

A gyűrűsférgeknek háromszakaszos, elő-, közép- és utóbélre tagolódó, két-
nyílású bélcsatornájuk van (7. ábra). A szájnyílással kezdődő előbél feladata 
a táplálék felvétele és aprítása. Előbelük több szakaszra tagolódik. Szájnyílásuk 
a garatba vezet, ami a nyelőcsőben folytatódik. A nyelőcső tágulata a begy, 
amelynek feladata a táplálék puhítása, átmeneti raktározása. A következő állo-
más az izmos falú gyomor, ami felaprítja, szétmorzsolja a béltartalmat. A kö-
zépbél a szerves tápanya gok megemésztésének és a megemésztett anyagok 
felszívásának a helye. Az emésztés elsősorban a bél üregében, tehát sejten kívül 
zajlik. Az emésztőenzimek a bélfal mirigysejtjeiben képződnek. Az utóbélben 
ásványi sók és víz felszívása történik. A végbélnyíláson keresztül távozik az 
emészthetetlen anyagokból kialakuló ürülék. A béltartalom tehát meghatáro-
zott irányban halad végig a bélcsatornán, emiatt az emészthetetlen salakanya-

4. Örvényféreg

3. Az örvényféreg bélrendszere

elágazó középbél

szájnyílás
előbél

5. Galandféreg

6. A földigiliszták párzáskor köl csö-
nösen hímivarsejteket adnak át 
egymásnak

fényérzékelő 
sejtek

fény

ingerület útja az agydúc felé

kehelyszem

Lapos férgek látószerve, 
a kehelyszem
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gok nem keverednek a meg nem emésztett tápanya gok kal. Ez hatékonyabbá 
teszi a táplálék feldolgozását, és jobban hasznosulnak a tápanyagok. 

A légzési gázcsere más férgekhez hasonlóan diff úz módon, a testfelületen 
keresztül történik (7. ábra). Jelentős előrelépés azonban a laposférgekhez ké-
pest, hogy a gyűrűsférgek testében az anyagok szállítását keringési rendszer 
végzi. Milyen anyagokat és hová kell szállítania a keringési rendszernek a szer-
vezetben? Többek között a bélből felszívódott tápanyagokat, továbbá a testfalon 
át felvett oxigént kell eljuttatnia valamennyi sejthez. A szövetekben keletkező 
szén-dioxidot a kültakaróhoz kell továbbítani. A gyűrűsférgek keringése zárt. 
A benne keringő vér színe piros, a hemoglobin nevű festékanyagnak köszön-
hetően. A keringési rendszer az anyagok gyors szállítását teszi lehetővé a test-
ben, ami a hatékony anyagcsere egyik feltétele.

A gyűrűsférgeknek is dúcidegrendszerük van, ám központi idegrendszerük-
re jellemző, hogy testszelvényenként párosával ismétlődő, úgynevezett szel-
vénydúcaik is vannak a hasi oldalon, a bélcsatorna alatt. A dúcok között 
hosszanti és haránt irányú idegkötegek létesítenek kapcsolatot. Ezt az ideg-
rendszert felépítése alapján hasdúcláncnak nevezzük (7. ábra).

A gyűrűsférgek jellemzői
A gyűrűsférgek kültakarója henger-
hám, melyet kívülről kutikula véd. 
Kültakarójukban nagy számban vannak 
fényérzékelő sejtek, rendszerint kerülik 
a fényt. Mozgásszervük a bőrizomtömlő. 
Mozgásuk féregmozgás, más néven pe-
risztaltikus mozgás. A helyváltoztatást 
segítik az állat hasoldalán sorakozó apró 
kitintüskék, a serték, amelyekkel moz-
gás közben kapaszkodik.

A gyűrűsférgek közismert fajai hímnős állatok, vagy is az egyedek hím- és 
női ivarszerveket is tartalmaznak. Párzáskor az egyedek kölcsönösen terméke-
nyítik meg egymást (6. ábra). Szaporodási időszakban egy mirigyes megvasta-
godást fi gyelhetünk meg a földigilisztákon, amit nyeregnek nevezünk. A nye-
reg váladékából jön létre a megtermékenyített petéket védő burok (gubó), ami 
egyben a fejlődő utódok táplálékául is szolgál (8. ábra).

A gyűrűsférgek életmódja és származása
Szárazföldi és vízi szervezetek is vannak köztük. A földigiliszták korhadék-
evők, a talajban található szerves anyagokat hasznosítják, fontos szerepük van 
a kedvező talajszerkezet kialakításában. A piócák legismertebb fajai vízi álla-

7. A földigiliszta belső szervei. A belső szervek egy része is szelvényenként 
tagolódik, illetve ismétlődik.  Mely szer vek találhatók meg  minden szelvényben?

agydúc

szájnyílás garat testüreg hasi ér hasdúclánc bőrizomtömlő

„szívek”

nyelőcső begy gyomor középbél
háti ér

kiválasztó  szerv

  Galandfé-
reg  A galandférgek a már meg-
emésztett tápanyagokat testfelü-
letükön át veszik föl, saját emész-
tőszerveik nincsenek. A fejükön 
levő horgokkal és tapadókoron-
gokkal kapaszkodnak meg a bél 
falában, ezért nem sodródnak to-
vább a béltartalommal. Testük 
több méter hosszú is lehet. Petéik 
a széklettel ürülnek. A petéket a 
köztes gazda, jelen esetben a házi-
állatok (pl. sertés) elfogyaszthat-
ják. Ezeknek az állatoknak az izom-
zatában telepednek meg a féreg-
petékből kikelő lárvák, amelyek 
néhány milliméteres hólyagokat, 
úgynevezett „borsó ká kat” hoznak 
létre. A borsókás hús emészté-
sekor a lárvák a bélben kifejlett 
galandféreggé alakulnak át. A vá-
góhidakon az állatokat szakem-

berek ellenőrzik, 
ami bizton ságot 

nyújt, ha a húst 
boltban vásá-
roljuk meg.

A borsókát alkotó lárva, izomba 
ágyazódva

Olvasmány

Galandféreg 
feje erős 
nagyításban

berek 
ami b

nyú
bo
ro

G
f
n

8. Gubóban fejlődő földigiliszta
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tok. Gerinces állatok vérével táplálkozó élősködők, testfelépítésük is ennek 
megfelelően alakult (9. ábra). Az orvosi pióca hullámzó mozgással úszik, alak-
ja erősen lapított. Teste feji és farki végén egy-egy tapadókorong van, amelyek-
kel a gazdaszervezet bőréhez rögzül. Szájnyílásában található fűrészszerű áll-
kapcsával felsérti az állat vagy az ember bőrét, és izmos garatjával kiszivattyúz-
za a vért. Ezt az életmódot időszakos élősködésnek nevezzük. 

A gyűrűsférgek leszármazására vonatkozóan azt tartják valószínűnek, hogy 
az ősi laposférgekből fejlődhettek ki a földtörténeti ősidőben. Az ősi 
gyűrűsférgek ugyanakkor fontos evolúciós szerepet játszottak. Minden bizony-
nyal belőlük indult fejlődésnek az állatvilág legnépesebb, legnagyobb fajszámú 
csoportja, az ízeltlábúaké. Ezt támasztja alá többek között a szelvényezett test-
felépítés.

Keress rá!  borsóka  máj-
métely  piócaterápia  cérna-
giliszta  hirudin  tubifex

Kérdések, feladatok

1. Milyen fontos következményei vannak a kétoldali szim-
metria kialakulásának?

2. Mit jelent a perisztaltikus mozgás kifejezés?
3. Mi jellemző az érzékszervek elhelyezkedésére és az 

idegrendszer felépítésére a laposférgekben?
4. Röviden fogalmazd meg, milyen a gyűrűsférgek ideg-

rendszerének felépítése!
5. A 7. ábra alapján fogalmazd meg, mit jelent a szelvénye-

zettség!

6. Milyen evolúciós előnyökkel járt a keringési rendszer 
kialakulása?

7. Az örvényférgek és a galandférgek testfelépítésének 
eltérése szemléletes példája az élősködő életmód evo-
lúciós hatásainak. Hogyan változik az élősködő testfel-
építése a szabadon élő állatokhoz képest?

8. Vázolj fel egy egyszerű leszármazási törzsfát az alábbi 
ál latcsoportokból: laposférgek, gyűrűsférgek, ízeltlábú-
ak, puhatestűek!

Fogalmak  bőrizomtömlő  féregmozgás (perisztaltikus mozgás)  diff úz 
légzés  kétoldali szimmetria  központosult idegrendszer  dúcidegrend-
szer  hasdúclánc  hímnős  szelvényezettség  kétnyílású bélcsatorna  
háromszakaszos bélcsatorna  zárt keringési rendszer  örvényférgek  
 galandférgek

Csőlakó ten-
geri gyűrűsférgek  A csőlakó 
gyűrűsférgek tengeri szerveze-
tek. Kültakarójukban olyan mi-
rigysejtek találhatók, amelyek 
pergamenszerű, egyes fajokban 
mésztartalmú vázat választanak 
ki. Szájnyílásuk körül nagy felü-
letű tapogatók csoportosulnak, 
ezek segítségével szűrik ki a víz-
ből a szerves törmelékeket, a 
plankton kisebb élőlényeit. Ko-
poltyúval lélegeznek.

Olvasmány

Csőlakó féreg

9. Orvosi 
pióca

Megtanultam?

A laposférgek (1.)  szimmetriájú állatok. Ez a szimmetria a laposférgektől kezdve minden magasabb rendű állatra jellem-
ző. A férgek (2.)  mozognak. Légzésük (3.)  . Idegrendszerük központosult, elnevezése (4.)  . A férgek többsége hímnős, 
megtermékenyítésük (5.)  . A gyűrűsférgek teste (6.)  , ami azt jelenti, hogy testük hosszában ismétlődő szakaszokra 
tagolódik. Háromszakaszos bélcsatornájukban (7.) -, (8.)  - és (9.)  -bél különböztethető meg. (10.)  keringési rendszerük 
van, vagyis vérük elágazó, önmagába visszatérő csőhálózatban kering.
A laposférgek csoportjai a(z) (11.)  , (12.)  és a(z) (13.) , melyekből a(z) (12.)  és a(z)  (13.)  tagjai élősködő életmódot foly-
tatnak. A gyűrűsférgek közé tartoznak a(z)  (14.)  és a(z) (15.)  . Az ősi laposférgekből alakulhattak ki a(z) (16.) -k és a nagy 
fajszámú (17.)  -k. A(z) (16.)  őseiből fejlődhettek ki az ízeltlábúak.
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Az állatvilág evolúciója során kiemelkedő jelentőségű esemény volt a kemény, 
külső meszes héj megjelenése. A szilárd váz ugyanis hatékony védelmet nyúj-
tott a ragadozókkal és a víz fi zikai hatásaival szemben. Ez a tulajdonság tette 
lehetővé a puhatestűek gyors térhódítását a vizekben a földtörté neti óidő ele-
jén. A kövületek tanúsága szerint a puhatestűek, megjelenésük után, a földtör-
ténet ősidejében viszonylag gyorsan elterjedtek, és benépesítették a vizeket. 
A szakemberek becslése szerint a puhatestűek törzsébe mintegy 130 ezer ma is 
élő faj tartozik. Ezzel az állatvilág második legnépesebb törzsét alkotják. A ma 
élő puhatestű állatok köz ismert képviselői a csigák, a kagylók és a fej lá búak. 
Javarészt vízi állatok, csak a csigák egy része szárazföldi. Érdekes, hogy a pu-
hatestűek közül a mai fejlábúak jellemzően külső váz nélküli állatok. 

Testfelépítés, kültakaró, 
mozgás

Légzés
Keringés
Táplálkozás
Idegrendszer, érzékszervek
Rendszerezés, származás
A csigák osztálya
A kagylók osztálya
A fejlábúak osztálya

A puhatestűek közé tartozó állatfajok alakja és mérete el-
képesztően változatos volt a földtörténet korábbi időszakaiban, és ma is 
rendkívül sokféle. A legapróbb termetű, Európában – és ezen belül Magyaror-
szágon is – honos paránycsiga mindössze egy-két milliméteres, a legnagyobb 
óriáskalmárok hossza viszont eléri a 20 métert is. 

Olvasmány

Testfelépítés, kültakaró, mozgás
A puhatestűek elsődlegesen kétoldali szimmetriájú állatok. Egyes csoportok, 
mint például a csigák, további fejlődési lépések sorával ezt elvesztették. Moz-
gásszervük bőr izom tömlő.

Testük jellemzően három fő tájékra, fejre, lábra és zsigerzacskóra tagolható 
(1. ábra). A fej a test elülső részén található. Az izmos láb tulajdonképpen a 
bőrizomtömlő erőteljes megvastagodása. A zsigerzacskó a belső szerveket 
foglalja magában. Jellemző szerv a test háti oldalán eredő nagy bőrredő is, 
amelyet köpenynek nevezünk. A köpeny mirigyei a külső felszín felé mésztar-
talmú váladékot termelnek, ami a szilárd külső vázat (csigaházat, kagylóhéjat) 
hozza létre. A csigákon és a kagylókon a köpeny kívülről nem látszik, mivel a 
héj eltakarja.

Légzés
A test oldalfala és a köpeny között található a köpenyüreg, ami összeköttetés-
ben áll a külvilággal, ezért a környező víz vagy levegő könnyen áramolhat 
benne. A köpenyüregben védett helyen van az erekkel gazdagon behálózott 
légzőszerv, amelynek felületén történik a légzési gázok cseréje a külvilág és a 
testfolyadék között. A légzőszerv – kopoltyú vagy tüdő – a kültakaró szárma-
zéka. Felszínét vékony, egyrétegű laphám borítja, amelyen könnyen átjuthatnak 
a légzési gázok. A kopoltyú a vízben oldott oxigén, a tüdő pedig a légköri 
oxigén felvételére alkalmas légzőszerv.

1. A puhatestűek testfelépítésének 
vázlata

csiga kagyló

zsigerzacskó
héj

köpeny

köpenyüreg

légzőszerv

fej

láb

fejlábú

köpeny

köpenyüreg

fej
fejláb

zsigerzacskó

héj

légzőszerv

20. A puhatestűek törzse

Megtudhatod 
Mi lehet a magyarázata annak, hogy a mai fejlábúak meszes váz 
nélküli állatok, holott ez volt az ősi puhatestűek talán legna-
gyobb evolúciós előnye?
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Keringés
A puhatestűek keringési rendszerében a testfolyadékot a szív tartja állandó 
áramlásban. Ezekben az állatokban nincsenek hajszálerek. A szívből kilépő nagy 
ereken át érkező testfolyadék az érfal megszűnésével egyszerűen kiömlik a sej-
tek közti térbe. Nyomása, áramlási sebessége emiatt erősen csökken. A sejtek 
közötti terekből a testfolyadék beáramlik a szív felé vezető erekbe, majd onnan 
ismét a szívbe. A keringési rendszerben az erek tehát nem alkotnak folytonos 
hálózatot, ezért nyílt keringési rendszernek nevezzük. A nyílt keringési rend-
szerben áramló testfolyadék a vérnyirok. A szívből kifelé vezető erek az arté-
riák, a szív felé vezető erek pedig a vénák. A vérnyirok többek között tápanya-
gokat szállít a bélcsatorna felől a többi szervhez, szén-dioxidot a sejtek felől a 
légzőszervbe és oxigént a légzőszerv felől az összes sejthez, továbbá bomláster-
mékeket a kiválasztószerv felé. A puhatestűek vérnyirkában általában egy réz-
tartalmú, kékes színű festékanyag található, melynek neve: hemo cianin. Ennek 
feladata az oxigén szállítása a légzőszervből a szövetekhez. 

Táplálkozás
A puhatestűek háromszakaszos tápcsatornájának hossza nagyobb az állat 
testhosszánál. A kanyargós bélrendszerben hosszabb utat tesz meg a táplálék, 
ezért hatékonyabb az emésztés és a felszívódás. Az emésztés hatásfokát javítja 
az is, hogy a bélfal mirigysejtjei mellett a bélcsatornához kivezetőcsővel kap-
csolódó önálló szerv: emésztőmirigy is termel emésztőnedvet. Ilyen szerv 
például a középbéli mirigy, amely minden puha testű állat szervezetében 
megtalálható.

Idegrendszer, érzékszervek
A puhatestűeknek is dúcidegrendszerük van. Dúcaik testtájanként csoporto-
sulnak, legnagyobb a fejben található agydúc. A legfontosabb érzékszerveik a 
fejükön helyezkednek el, például a páros szem és a tapogatók. Egyes csigáknak 
és a fejlá búaknak képlátásra alkalmas hólyagszemük van (2. ábra). Fejlett 
idegrendszerüknek és érzékszerveiknek köszönhetően a csigák és a fejlábúak 
jól alkalmazkodnak környezetük változásaihoz, annál is inkább, mert megle-
pően jók a tanulási képességeik is.

Rendszerezés, származás
A puhatestűek leszármazására vonatkozóan nincsenek biztos ismeretek. Való-
színűnek látszik, hogy az ősi laposférgekből alakulhattak ki a földtörténeti 
ősidő és óidő határán, de nem kizárt a gyűrűsfér gek kel való rokonság sem, 
ugyanis egyes alacsonyabb rendű puhatestűek testszerveződésében szelvénye-
zettség fi gyelhető meg.

Szilárd, meszes héjuk miatt a puhatestűek az élővilág történetének, evolúció-
jának kutatásában nagyon jelentősek. Az állatok elpusztulása és testük elbom-
lása után héjuk megmaradhat, és az üledékes kőzetekben felhalmozódhat. 
A héjmaradványok segítségével meghatározható, hogy bizonyos üledékrétegek 
lerakódásának időpontjában milyen puhatestű fajok éltek. A kövületeknek 
köszönhetően meglehetősen pontos képünk van a csoport tagjainak evolúció-
járól (3. ábra).

A puhatestűek törzsének három legfontosabb osztálya: a csigák, a kagylók 
és a fejlábúak, amelyekkel részletesebben is foglalkozunk.

2. Polip hólyagszeme. A szem felépí-
tése első ránézésre emlékeztet a gerin-
cesek szemére, hiszen üvegtestet, 
szemlencsét, fényérzékeny sejtréteget: 
ideghártyát tartalmaz. Azonban az 
ideghártya egészen más szerkezetű, 
mint a gerincesekben

3. Ammonita fosszília. A földtörténeti 
középidő vezérkövületei. A csigaházas 
polipokhoz hasonló élőlények lehettek

A héj nem-
csak a ragadozók elleni védelmet 
biztosít, hanem belül izmok is 
tapadnak rajta, ezért külső váz-
ként is szolgál. Ezenkívül a víz-
ben élők esetén a hullámverés, a 
szárazföldi fajok esetén pedig ki-
száradás és a hideg ellen is véd, 
így a szárazföldi környezetben 
való elterjedéshez is nagymér-
tékben hozzájárult.

Olvasmány
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Néhány ismert csiga  Magyarországon legismertebb a tüdővel 
lélegző, növényevő éticsiga. Elnevezése onnan származik, hogy a világon sok-
felé fogyasztják, egyes vidékeken tenyésztik is.

A spanyol csupaszcsiga háza csökevényes. Falánk növényevők, a 
veteményeskertekben nagy károkat okozhatnak. 

Olvasmány

4. Éticsiga.  Hogyan függ össze a csigaház alakja és a 
test szimmetriája?

5. Csiga reszelőnyelvének felszíne százszoros nagyítás-
ban.  Mi a reszelőnyelv szerepe?

Tüskés bíborcsiga

A csigák osztálya
A csigák között édes- és tengervízi, valamint szárazföldi fajok 
egyaránt előfordulnak. Zsigerzacskójuk általában a meszes 
csigaházzal együtt felcsavarodik, ezért testük nem szimmetri-
kus (4. ábra). Fejük és lábuk egy nagy, a ház belső felszínéhez 
rögzülő izommal visszahúzható a házba.

A csigák közé növényevő és ragadozó fajok tartoznak. 
Nyelvüket kemény, erősen fogazott réteg borítja, ezért re-
szelő nyelvnek nevezzük (5. ábra). Vele szemben a szájpadlá-
son szilárd, sima lemez van. A csiga ezek összedörzsölésével 
morzsolja szét a táplálékát.

A vízben élő fajok légzőszerve kopoltyú, a szárazföldi 
csigák pedig a köpenyüreg falából kialakult tüdővel lélegez-
nek. A csigák nagy része váltivarú állat, de a Magyarországon 
honos szárazföldi csigák hímnősek.

6. A kagylók testfelépítése a héjon belül6. A kagylók testfelépítése a héjon belül

szájnyílás

lábköpenyszegélyhéj széle

kopoltyúk

felhajtott köpeny

n legismertebb a tüdővel 
gy a v

k, a

világon sok-

A kagylók osztálya
A kagylók rendszerint a vizek aljzatán ülnek, és csak igen 
lassú helyváltoztatásra képesek. A vízben lebegő planktonnal 
és szerves törmelékkel táplálkoznak, szűrögetők, ezért a vi-
zek fontos tisztántartói. A szájnyílásuk körüli felszínt min-
denütt csillók borítják. Ezek hajtják a vízben lebegő törmelé-
ket és mikroszkopikus lényeket a száj felé. Környezetüknek és 
életmódjuknak megfelelően testtájaik is átalakultak (6. ábra). 
Fejük nincs, és hiányoznak mindazok a szervek, amelyek más 
puhatestűeknél a fejtájékhoz tartoznak (szem, reszelőnyelv 
stb.). Kopoltyúik a köpenyüregben találhatók. A legtöbb 
kagyló  teste kívülről kétoldali szimmetriát mutat. Jobb és bal 
oldalukon is van köpeny, s mindkettő külön héjat hoz létre. 
A kagyló héj két teknőjét a háti oldalon egy rugalmas pánt 
tartja össze. A két teknő belső felületét erős izmok kapcsolják 
egymás hoz, melyek összehúzódva a héjat szorosan zárják.

A tüskés bíborcsiga a trópusi tengerek lakója. Testnedvéből egykor 
különleges eljárással állították elő a textilfestésre használható bíbort. 
Egy-egy állatból azonban csak nagyon csekély festékmennyiséget 
lehetett kivonni, ezért a bíbor rendkívül drága volt, a királyi palásto-
kat és papi méltóságok ruháit festették vele. Innen ered a bíboros 
elnevezés is. Nap jainkban vegyipari úton már olcsón előállít ható ez a 
festékanyag.

Spanyol csupaszcsiga
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A fejlábúak osztálya
A fejlábúak másik, gyakran használt elnevezése: lábasfejűek. 
Ebbe a csoportba tartoznak a legfejlettebb puhatestűek. Is-
mert képviselőik, a polipok és a tintahalak teste külsőleg 
kétoldali szimmetriát mutat. Kizárólag tengervízben élnek. 
Valamennyien ragadozók, főleg halakkal, rákokkal, kagylók-
kal táplálkoznak.

Az osztály neve onnan ered, hogy ezeknek az állatoknak a 
lába elöl a fejükhöz csatlakozik. Ezt nevezzük fejlábnak, 
amely a szájnyílás körül nyolc vagy tíz kart alkot (7. ábra). 
A karok rendkívül mozgékonyak, és tapadókorongok sora-
koznak rajtuk. Karjaik segítségével a fejlábúak egyrészt az 
aljzaton mozoghatnak, másrészt pedig gyorsan és nagy erővel 
ragadhatják meg zsákmányukat. Köpenyüregükön tölcsér-
szerű nyílás található. A beszívott vizet ezen keresztül erős 
sugárban préselik ki, így a rakétaelv alapján gyorsan úsznak. 
A tölcsér nyílásának mozgatásával az úszás irányát is változ-
tatni tudják. 

A fejlábúak többségének nincs háza. A héjnak csak csöke-
vénye található meg a bőrük alatt, de gyakran még ez is hi-
ányzik. Idegrendszerük nagymértékben központosul. Dúcaik 
többsége az agydúc körül csoportosul, s ezeket egy közös 
porcos tok védi. Látószervük jó képlátást biztosító hólyag-
szem. Vajon mi magyarázza a lábasfejűek mozgásának, ideg-
rendszerének és érzékszerveinek kiugró fejlettségét a többi 
puhatestűhöz viszonyítva? Ennek okait a különböző csopor-
tok eltérő  életmódjában kereshetjük. A ragadozó fejlábúak 
zsákmányolása csak akkor lehet eredményes, ha érzékszer-
veikkel észreveszik, fi gyelemmel kísérik és gyors mozgással 
üldözik áldozatukat (8. ábra). 8. Közönséges polip

Néhány ismert kagyló  A hazai vizekben élő kagylók 
közül leggyakoribb a folyami kagyló és a tavi kagyló.

Széles körben ismert, és egyes területeken kedvelt csemege az éti osztriga 
nevű tengeri kagyló. A tengerek part közeli részén sok helyütt nagy mennyi-
ségben tenyésztik. Héja vaskos, erősen fogazott.

Érdekes, hogy egyes kagylók gyors helyváltoztatásra képesek. A  tengeri 
fésűkagylók két teknőjüket összecsapva, a közöttük levő vizet kilövellve a 
rakétaelv alapján elég gyorsan úsznak. Köpenyszegélyükön szemek találha-
tók, így a fény alapján is tájékozódnak mozgás közben.

A vándorkagyló csak bő 100 éve telepedett meg a hazai vizekben, de azóta 
például a Balatonban uralkodó fajjá vált. A kagylók többségétől eltérően 
szilárd aljzathoz rögzíti magát.

Olvasmány

Éti osztriga Fésűkagyló

Tavikagyló

7. Fejlábú állat (polip) testfelépítése.  Állapítsd meg, 
hogy az ábra szerint melyik irányban úszik az állat!

karok
(fejláb)

állkapocs tölcsér köpeny köpenyüreg kopoltyú szív

tapadó-
korongok

agydúc bél csatorna középbéli 
mirigy

ivar mirigy

Vándorkagylótelep
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A fejlábúak néhány képvise-
lője  A tintahalak és a kalmárok a Földközi-tenger-
ben is meglehetősen gyako riak. 10 karjuk van. Az 
elpusztult tintahalak csökevényes belső meszes 
héjának maradványait a tenger hullámverése nagy 
számban sodorja partra. Ezeket a díszállat-kereske-
désekben „szépiacsont” néven forgalmazzák táplá-
lékkiegészítőként a kalitkában tartott madarak, pél-
dául papagájok mészpótlására. A polipok nyolckarú 
fejlábúak. Ugyancsak elterjedtek a Földközi-tenger-
ben is.

Olvasmány

Kérdések, feladatok

1. Az 1. ábra segítségével 
 a) azonosítsd, mely testtájakra tagolódik a puha testűek 

közé tartozó állatok teste!
 b) magyarázd el, hol található a puhatestű állatok lég-

zőszerve!
2. Egy-két mondatban fogalmazd meg, mi a köpeny, és mi 

a feladata!
3. Röviden ismertesd a puhatestűek keringési rendszeré-

ben áramló vérnyirok útját!
4. Mi az alapvető különbség a nyílt és a zárt keringési 

rendszer között?

5. Hasonlítsd össze 
 a) a puhatestűek osztályainak testtagolódását és külső 

szimmetriáját!
 b) a puhatestűek egyes osztályaiba tartozó élőlények 

előfordulását!
 c) a puhatestűek egyes osztályaira jellemző vázat!
 Készíts táblázatot!
6. Nézz utána és foglald össze az igazgyöngy keletkezésé-

nek módját! Hogy nevezik az élőlényt, ami termeli, mely 
szervnek van szerepe a gyöngy kialakulásában? Termé-
szetes folyamat-e a gyöngyképzés?

Megtanultam?

A puhatestűek szervezete általában három testtájra tagolódik: (1.) , (2.)  és (3.)  . Kívülről jellemzően héj védi a testüket, 
amelynek szilárdsága abból adódik, hogy (4.)  tartalmaz. Oldalukon található bőrredő a(z) (5.)  , ennek mirigysejtjei 
termelik a héj anyagát. A puhatestűek légzőszerve a testfal és a(z) (5.)  közötti (6.)  található. Légzőszervük az élőhelytől 
függően (7.)  vagy (8.)  . A puhatestűeknek  (9.)  keringési rendszerük van, amelynek részei a(z) (10.)  , a belőle kiveze-
tő (11.)  és a feléje irányuló (12.)  . Az erekben keringő testfolyadék, (13.)  , az erekből a sejtek közötti térbe jut. 
A csigák zsigerzacskója a házzal együtt (14.)  , ezért testük nem szimmetrikus. Növényevő vagy  (15.)  állatok. Jellemző 
szervük a szájüregben helyet foglaló (16.)  . 
A kagylók (17.)  élnek, (18.)  lélegeznek. Héjuk két részből áll, ez a páros (19.)  . Általában helytülő vagy az aljzaton lassan 
mozgó állatok. A vízben lebegő (20.)  és apró élőlényekből származó táplálékukat (21.)  sodorja a szájnyíláshoz. Fejük (22.)  . 
A fejlábúak gyors mozgású, fejlett idegrendszerű tengeri állatok, (23.)  lélegeznek. Életmódját tekintve minden fejlábú 
állat (24.)  . Mozgékony, (25.)  karjaik segítségével ragadják meg zsákmányukat. Szemük fejlett (26.)  . 

Fogalmak  meszes héj  zsigerzacskó  köpeny  köpenyüreg  nyílt 
keringési rendszer  artéria  véna  vérnyirok  reszelőnyelv  középbéli 
mirigy  hólyagszem  gödörszem  fejláb  tölcsér  tintazacskó

Közismert, de nem minden fejlábú fajra jellemző szerv a tintazacskó. Ez 
barnás váladékot tartalmaz, amelyet a környező vízbe lövell ki az állat, ha ve-
szélyt érez. Az így zavarossá váló vízben könnyen elmenekülhet.

Tintahal

Keress rá!  bálnaabrak  
csigás  polip  folyami gyöngy-
kagyló  Nautilus

Olvasnivaló   David Atten-
borough: Élet a Földön  Jules 
Verne: Nemo kapitány
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Az ízeltlábúak az élővilág legnépesebb törzsét alkotják. Idetartoznak a rákok, 
a rovarok és a pókszabásúak. Külső kitinvázuk hatékony védelmet és rendkívül 
jó mozgékonyságot biztosít. Főként ennek köszönhető széles körű elterjedésük.

Az összes jelenleg ismert fajnak mintegy 2/3 része, 1,2 milliónál több faj 
tartozik az ízeltlábúak közé. Ennek túlnyomó része, több mint 1 millió a rovar-
faj. Ezek a számok azonban csak a felfedezett fajokat tartalmazzák. A tudósok 
becslései szerint ugyanis 3 milliónál jóval több lehet a Földön élő ízeltlábú ál-
latok fajainak száma, de ezek nagyobb részét még nem ismerjük.

Testfelépítés – testtájak
Az ízeltlábúak szelvényezett testű állatok, szelvényeik azonban nem egyformák, 
hanem két-három testtájat alkotnak, a fejtort (rovaroknál külön fejet és tort) 
és a potrohot (1. ábra). Az ízeltlábúak törzse arról kapta a nevét, hogy a cso-
portba tartozó állatoknak nemcsak testük, hanem lábuk is tagolódik. Lábuk 
egy-egy részletét nevezzük íznek. Végtagjaik többféle szerepet tölthetnek be: 
lehetnek járólábak, de részt vehetnek a táplálkozásban közreműködő szájszer-
vek kialakításában is.

Átalakulás  A posztembrionális fejlődés egyik típusa. A petéből kikelő 
utód, vagyis a lárva nem hasonlít a felnőtt állatra. Ez a fejlődés jellemző az 
ízeltlábúakra, illetve a kétéltűekre.

Testfelépítés – testtájak
Kültakaró és mozgás
Önfenntartás, szabályozás
Szaporodás, egyedfejlődés
Rendszerezés, származás
A rákok osztálya
A pókszabásúak osztálya

Megtudhatod 
Mivel magyarázható az ízeltlábúak rendkívüli mozgékony-
sága?

21. Az ízeltlábúak törzse. A rákok 
és a pókszabásúak osztálya

a) A rovartest tagolódása

járó lábak

összetett 
szem

olló

csápok

fejtor potroh

a láb ízei

fej tor potroh

1. Az ízeltlábúak testfelépítése

b) A rák test felépítése
csáprágó

ízelt lábak

fejtor 
(előtest)

potroh
(utótest)

c) A pókok testfelépítése
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Százlábúak  Az ízeltlábúak törzsébe a rákokon, a rova-
rokon és a pókszabásúakon kívül még néhány további osztály tartozik. A száz-
lábúak osztályába tartozó fajok az ízeltlábúak ősi 
típusát képviselik. Testük fejre és törzsre tagoló-
dik. Szelvényenként általában egy pár lábuk van. 
Egyes fajaik 30 cm-re is megnőhetnek.

Olvasmány

Medveállat-
kák  A medveállatkák törzsének 
tagjai közeli rokonságban állnak 
az ízeltlábúakkal. A csoportba 
mintegy 1000 faj tartozik. Mik-
roszko pikus méretűek, testhosz-
szuk 0,2–1,2 mm. Vízben vagy 
nedves környezetben – pl. moha-
párnában – élnek. Zömök testük 
fejre és 4 törzsszelvényre tagoló-
dik. Szelvényenként 1-1 pár csonk-
lábuk van. Testüket kitinből és 
fehérjéből álló kutikula borítja. 
Szájnyílásukból két mészszuronyt 
kilökve növényi nedvekkel táplál-
koznak, de kisebb férgeket is 
zsákmányolnak. A medveállatkák 
egyedülálló túlélőképességükről 
híresek. Kedvezőtlen körülmé-
nyek között víztartalmuk akár 
99%-át is elveszíthetik. Betokozód-
nak, anyagcseréjük minimálisra 
csökken. Akár 70 évig is megőrzik 
életképességüket ebben az álla-
potban. Űrutazásra is küldtek már 
betokozódott medveállatkákat. 
Csaknem 70%-uk túlélte a földi-
nél 1000-szer erősebb ultraibolya 
sugárzást, az oxigénhiányt és az 
abszolút nulla fok körüli hőmér-
sékletet.

Olvasmány

Medveállatka színezett 
elektronmikroszkópos képe

Légyölő pókszázlábú. Párás helyeket kedveli. 
Előfordulhat lakásokban a nedvesebb 

helyiségekben. Legyet, pókot fogyaszt

2. Az ízeltlábúak végtagjának 
mozgása. A vázhoz belülről tapadó 
izmok az ízeltlábúaknak nagy 
mozgékonyságot biztosítanak

vázizmok

külső váz

Kültakaró és mozgás
A kültakaró hámszövetét, tehát a testszelvényeket és a láb ízeit is kitint tartal-
mazó védőréteg, kutikula borítja. Az ízeltlábúak kutikulája részekre tagolódó, 
vastag páncél. A kitin szilárd, rugalmas, igen ellenálló anyag. A kutikula részei 
egymáshoz képest mozgathatóak. A mozgatást különálló, egymástól független 
működésű izmok végzik, amelyek a kitinvázhoz belülről tapadnak (2. ábra). 
A gerinctelen állatok körében kivételes sajátság az, hogy az izmokat haránt-
csíkolt izomszövet építi fel. Ez a mozgási szervrendszer a férgek és a puhates-
tűek simaizomszövetet tartalmazó bőrizom tömlő jéhez képest sokkal gyorsabb 
mozgást tesz lehe tővé.

A kutikula nem növekszik együtt az állat testével. A fejlődő állatok ezért 
időnként levetik páncéljukat, és újat, nagyobbat hoznak létre a régi helyett. 
Ez a folyamat a vedlés. A vedlést a környezet hatásaival összhangban a hor-
monok szabályozzák.

Önfenntartás
Háromszakaszos bélcsatornájuk kanyargós lefutású, a rákokban és a póksza-
básúakban nagy emésztő mirigy, a középbéli mirigy is csatlakozik hozzá. 
Légzőszerveik változatos felépítésűek, de mindig a kültakaró származékai-
ként alakulnak ki. Az ízeltlábúaknak nyílt keringési rendszerük van. Ideg-
rendszerük a gyűrűsférgeknél megismert hasdúclánchoz hasonló típusú, bár 
ez erősen módosul egyes dúcok összeolvadása miatt. Szel vé nyezett ségük, 
idegrendszerük felépítése a gyűrűs férgekkel való rokonságot, leszármazási 
kapcsolatot mutatja.

Szaporodás, egyedfejlődés
A törzsbe tartozó állatok általában váltivarúak, vagy is az egyedek vagy női, 
vagy hímivarszerveket tartalmaznak. Petével szaporodnak, és rendszerint át-
alakulással fejlődnek. A petéből kikelő lárvák alakulnak át ivarérett állattá.

Rendszerezés, származás
Az ősidő végén elsőként megjelent ízeltlábúaknak még nem volt páncéljuk. Az 
ős maradványok arról tanúskodnak, hogy abban az időben éltek már a tengerek-
ben olyan, szilárd váz nélküli állatok, amelyek teste különböző szelvényekre tago-
lódott. A test szelvényezettsége alapján valószínűnek tartják, hogy az ősi gyű-
rűsférgekhez hasonló állatok evolúciója vezetett az ízeltlábúak kialakulásához.

Az ízeltlábúak törzsén belül három csoportot ismerünk meg: a rovarokat, a 
rákokat és a pókszabásúakat.



117

Cs
ús

zó
m

ás
zó

k,
 h

éj
as

ok
, s

ok
lá

bú
ak

Hátrafelé mennek-e a rákok? 
 A rákok közmondásos hátrálá-
sából annyi igaz, hogy veszély 
esetén potrohukat hasuk alá csap-
ják, így evezve gyorsan hátrafelé 
szökellhetnek a vízben. A potroh 
utolsó, lapos szel vénye ilyenkor 
evezőként működik.

A legtöbb rák jó szaglású állat. 
A vízbe helyezett döghús például 
gyorsan előcsalja a folyami rákot 
a rejtekhelyéről.

OlvasmányA rákok osztálya
A rákok általában vízben élnek, de néhány szárazföldi fajuk is van. Testfelépí-
tésük a vízi életmódhoz, nedves környezethez alkalmazkodott. Kutikulájukba 
a kitin mellett mész épül be, amely a páncél szilárdságát, keménységét fokozza. 
Fejük és toruk egységes fejtorrá nőtt össze (1. b) ábra).

A rákok osztályába nagyon eltérő testfelépítésű fajok tartoznak. Közülük a 
továbbiakban csak a legismertebb magasabb rendű rákokról lesz szó. Ilyen 
például a hazai vizekben is előforduló folyami rák (1. b) ábra).

A magasabb rendű rákoknak szelvényenként egy-egy pár ízelt lábuk van. Az 
ízelt lábak a fejtor elején 2 pár csáppá és szájszervekké módosultak az evolú-
ciós fejlődés során. A fejtor többi végtagjai a járólábak, számuk a magasabb 
rendű rákoknál 5 pár. Ezek közül az első pár gyakran ollóvá módosul. Az olló 
a zsákmány megragadására és széttépésére szolgál. Járólábaikkal a rákok a 
szilárd aljzaton mozoghatnak. A potroh lábainak az ivadékgondozásban van 
szerepük, a fejlődő utódokat tartják.

A magasabb rendű rákok ragadozók, illetve mindenevők. Tápcsatornájuk 
háromszakaszos, emésztőmirigyük a középbéli mirigy, mely a nevéből sejthe-
tően a középbélhez kapcsolódik. Feladata az emésztőenzimek termelése, táp-
anyagok raktározása és a méreganyagok lebontása. Érzékszerveik ennek meg-
felelően jól fejlettek. Csápjaik egyrészt tapintásra alkalmasak, másrészt sok 
szagérzékelő sejt is van rajtuk. Két összetett szemük nyélen ül, és egymástól 
függetlenül mozgatható. Idegrendszerük dúcidegrendszer.

A rákok egyes fajaira közvetlen fejlődés jellemző, mások átalakulással fej-
lődnek.

A rákok kopoltyúval lélegeznek. A kopoltyún keresztül kicserélt légzési 
gázokat a vérnyirok szállítja a szervezetben.

Homár 
A nagy termetű rákok sok faját 
az emberek előszeretettel fo-
gyasztják: az olló és potroh izom-
zata az ínyencek kedvelt cseme-
géje. Óriási számban fognak pél-
dául a tengerekből homárt és a 
langusztát. Az európai homár hosz-
sza elérheti az 50 centimétert, 
tömege pedig akár 5 kilogramm 
is lehet. A homárnak öt pár ízelt 
lába van, melyekből négyet járás-
ra használ, az első pár pedig az 
olló, amely zsákmányszerzésre 
szolgál. A 2. és a 3. pár járólábon 
csupán apró ollók vannak. A lába-
kon, a csápokon és testszerte mil-
liónyi érzékelő szőr szolgálja a 
vízben a táplálékkeresést. Érde-
kes, ha elveszíti egyik végtagját, a 
hiányzó végtag idővel visszanő. 
Potrohának végén széles farok-
legyező helyezkedik el.

Olvasmány

Keress rá!  pálmatolvaj  euró-
pai languszta  krillek  vörös 
rákok vonulása  kullancs ence-
phalitis  kaszáspók  madár pók 
 élősködők faj specifi kussága

Olvasnivaló  Bancsi Péter: Az ízeltlábúak világa  David Attenborough: 
Élet a Földön  David Attenborough: A gerinc telenek élete  

Alacsonyabb rendű rákok  Az 1-2 milliméteres vízi-
bolhák az alacsonyabb rendű rákok közé tartoznak. A természetben állóvizek 
lakói, lebegő moszatokkal táplálkoznak. Akváriumi halak táplálására nagy 
mennyiségben tenyésztik is a vízibolhákat. 

Sok rák nem vízben, hanem szárazföldön él. A pinceászka talán a legismer-
tebb szárazföldi rák. A népnyelv „pincebogárnak” nevezi. 1-2 cm-es, szürke, 

lapos testű állat. Sötét, nyirkos 
helyeken él, mivel légzőszervé-
vel csak a párás levegőből képes 
oxigént fölvenni. Szerves ma-
radványokkal, korhadékokkal 
táplálkozik.

Olvasmány

Pinceászka

Vízibolha
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A pókszabásúak osztálya
A rovarokhoz hasonlóan a pókszabásúak többsége is szárazföldi állat. Csápjaik 
nincsenek, vázuk meszet nem tartalmaz. Szájszervük a csáprágó, ami alapján 
egy magasabb rendszertani egységbe is besorolhatók. A pókszabásúak közül a 

pókokkal foglalkozunk részletesebben.
Testfelépítésükre jellemző, hogy két fő testtájuk van, a fejtor és a potroh 

(1. c) ábra). A pókszabásúak esetében ezt a két testtájat előtestnek és 
utótestnek nevezzük. Hat pár végtagjukból az első kettő módosult. Az 
első párból alakultak ki a zsákmány megragadására alkalmas csáprágók, 
a másodikból a tapogatók. Négy pár lábuk  szintén az előtesten ered.
A pókszabásúak kevés kivétellel ragadozó állatok. Szájnyílásuk nagyon 

szűk, ezért általában csak folyékony táplálékot fogyaszthatnak. Csáprágóikhoz 
méregmirigy kapcsolódik, melynek váladékával bénítják meg zsákmányukat. 
A méregmirigy védekezésre is szolgálhat, amikor valamilyen ragadozó támad 
az állatra (3. ábra). Táplálkozásuk során többnyire egyszerűen felszivattyúzzák 
a zsákmány testnedveit. Az is gyakori, hogy az állat a középbéli mirigye 
emésztőnedvét a zsákmányba juttatja, ahol így lezajlik az emésztés. Ezt nevez-
zük testen kívüli emésztésnek. A zsákmányállat testének megemésztett anya-
gait pedig már egyszerűen felszívhatja a ragadozó. 

A pókszabásúak légzőszerve a rovaroknál már megismert légcsőrendszer 
mellett lemezes tüdő is lehet (3. ábra). A lemezes tüdő a potrohban található, 
belső felületét a lemezek megnövelik, üregét levegővel tölti ki. Falán nagy 
mennyiségű vérnyirok áramlik át, ez szállítja a légzési gázokat a sejtek és a tüdő 
között. Nyílt keringési rendszerük éppen ezért elég fejlett. Fejükön néhány 
pontszem található, nincs összetett szemük. Kifejléssel fejlődnek (4. ábra).

A pókszabásúak közé tartoznak többek között a pókok, a skorpiók és az 
atkák. A pókok a pókszabásúak legismertebb képviselői. Testükön a szelvé-
nyességnek már nyoma sincs. Fejükön többnyire 4 pár pontszem található. 

3. A pókok belső szervei

4. Az épp kikelt lárvák testfelépítése 
és életmódja is megegyezik a kifejlett 
egyedekével

Egyéb pókszabásúak  A skorpiók a legősibb pók-
szabásúak. Fejükön ollószerű fogókészüléket viselnek, potrohuk utolsó 
szelvénye pedig hegyes tövist alkot. E tövis hegyén nyílik méregmirigyük 
veze téke. A skorpiók zsákmányukat ollójukkal ragadják meg, majd potro-
hukat a hátuk fölött előregörbítve méregtövisüket az áldozatba döfik. 
A trópusokon és szubtrópusokon élő egyes nagyobb termetű skorpiók 
mérge az emberre is veszélyes. Hazánk-
ban nem fordulnak elő.

Az atkák is pókszabású állatok, ám 
előtestük és utótestük egységes testté 
olvadt össze. Méretük apró, gyakran 
1 milliméternél kisebbek. Sok fajuk nö-
vényi élősködő, ezek növények megbe-
tegedését idézhetik elő. A növényter-
mesztésben gyakran védekezni kell el-
lenük. 

Az atkák közé tar toznak a kullancsok 
is, amelyek madarak és emlősállatok 
vérét szívják. Ezek az állatok terjesztik az 
emberi agyvelőgyulladás vírusát és a 
Lyme-kórt okozó bakté riumot.

Némelyik atkafaj képviselői gerinces 
állatok vagy az ember bőrén megtele-
pedve kellemetlen betegséget, például 
rühösséget okoznak. 

Olvasmány

Skorpió

Közönséges kullancs 
vér szívás előtt… …és után

Emberi rühatka. Az emberi bőrbe fúrja 
járatait. Ez erős viszketéssel jár. A rüh-
atkák fajspecifi kusak, ezért állatoktól 
nem lehet elkapni ezeket

pont-
szem

méregmirigy

agydúcaorta
középbél

ivarmirigy

szövőmirigy

lemezes tüdő

nyelőcső

végbél-
nyílás

szövőszemölcs

szív

csáprágó
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A csáprágó végén nyílik a méregmirigy kivezetőcsöve, így a zsákmány megra-
gadásakor azonnal bele is juttatja a méreganyagot. A pókok többségére jellem-
ző a hálószövés.

A pókszabásúak osztályába a pókokon kívül számos más állatcsoport is 
tartozik. A kaszáspókoknak testükhöz viszonyítva rendkívül hosszúak a lábaik.

Hálószövés 
 A háló úgy készül, hogy a pot-
rohon levő szövőszemölcsök fo-
lyékony váladéka a húzás követ-
keztében fonállá alakul, és a leve-
gőn megszilárdul. A fonalakat a 
pók a lábain levő szövőkarmokkal 
szövi hálóvá. Ha a kifeszített háló-
ba belegabalyodik egy rovar, a 
pók megérzi a háló rezgéseit, oda-
szalad, és végez zsákmányával.

Olvasmány

Megtanultam?
Az ízeltlábúak teste szelvényezett. Szelvényeik különbözőek, három jellemző 
testtájuk a(z) (1.)  , a(z) (2.)  és a(z) (3.)  . Testüket védő kutikularéteg borít-
ja, amelynek anyaga főleg az ellenálló (4.)  . A kutikula részeit a belülről tapa-
dó (5.)  mozgatják. A kutikula nem tágul, ezért a növekvő állatok időnként 

(6.)  . Fejlődésük általában (7.)  történik. Az ízeltlábúak közös jellemzője a 
(8.)  keringési rendszer. Idegrendszerük a(z) (9.)  -hoz hasonló.

A rákok többségének élőhelye (10.)  , ezért légzőszervük általában (11.)  . Ku-
tikulájuk különösen nagy szilárdságú, mivel a kitin mellett (12.)  is tartalmaz. 
Két testtájuk a(z) (13.)  és a(z) (14.)  . Fontos érzékszervük a szaglásra és tapin-
tásra szolgáló (15.)  pár (16.)  , valamint a jó látást biztosító (17.)  szem.
A pókszabásúak szárazföldön élnek. Testtájaik a (18.)  és a(z) (19.)  Az (18.)  
testtájukon (20.)  pár járóláb található. Táplálkozásmódjukat tekintve  ragadozók, 
zsákmányukat (21.)  segítségével ragadják meg és (22.)  váladékával ejtik el. 
Légzőszervük általában (23.)  . Csápjuk (24.)  , látószervük néhány pár (25.)  .

Fogalmak  kitin  kutikula  fej  tor  potroh  külső váz  vedlés  
emésztőmirigyek  nyílt keringési rendszer  váltivarú állat  ivari kétalakú-
ság (dimorfi zmus)  átalakulás  módosult lábak  olló  középbéli mirigy  
módosult vesécske  csápmirigy

Kérdések, feladatok

1. A 108. oldal 7. ábra és a 115. oldal 1. ábra alapján ha-
sonlítsd össze a gyűrűsférgek és az ízeltlábúak testta-
golódását (hasonlóság, különbség)!

2. A megfelelő ábrák vizsgálata alapján fogalmazd meg, 
miben tér el az ízeltlábúak mozgási szervrendszerének 
felépítése és működése a férgek bőrizomtömlőjétől!

3. Melyek az ízeltlábúak testtájai? Mi utal a szelvényezett-
ségre? Milyen módosulások fi gyelhetők meg a külön-
böző osztályokban?

4. Melyek a kitinkutikula előnyös és hátrányos tulajdonsá-
gai? Miben tér el a rákok páncélja a többi ízeltlábúétól?

5. Mit értünk azon, hogy az ízeltlábúak váltivarú állatok? 
Milyen evolúciós újdonság jelent meg még ezzel kap-
csolatban az ízeltlábúaknál?

6. Hasonlítsd össze a gyűrűsférgek és az ízeltlábúak kerin-
gési rendszerét!

7. A magasabb rendű rákoknál az ízelt lábaknak milyen 
típusai különböztethetők meg, és mi lehet ezek szere-
pe?

8. Mit gondolsz, mi lehet a különbség a kizárólag légcső-
rendszerrel, valamint a lemezes tüdővel lélegző pók-
szabásúak keringési rendszere között?

 9. Mi a különbség a „pókszabásúak” és a „pókok” cso-
portja között?

 10. Másold át a halmazábrát a füzetedbe, majd írd a meg-
felelő halmazokba a csoportra jellemző meghatáro-
zások betűjelét! 

 A – csáprágójuk van; B – hálót szőnek; C – sok köztük 
az élősködő; D – méregtövisük van; E – pontszemeik 
vannak; F – hazánkban nem élnek képviselőik; G – első 
pár járólábuk ollóvá módosult; H – folyékony táplálé-
kot fogyasztanak; I – testük előtestre és utótestre ta-
golódik; J – idetartoznak a rühösséget okozó fajok

pókok skorpiók

atkák

A pókok hálószövése
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22. A rovarok osztálya

Megtudhatod 
Hogyan lehetséges, hogy a rovarok különböző csoportjai szinte 
minden táplálékforrást hasznosítanak?

Testtagolódás és mozgás
Táplálkozás
Légzés
Keringés
Érzékelés
Szaporodás, egyedfejlődés
Gyakorlati jelentőség

1. A rovarok szárnyának mozgatása

szárny

a kutikula 
lemezei

repülőizmok

A rovarok az állatvilág legnépesebb osztályát alkotják. Ebbe az egyetlen osz-
tályba több faj tartozik, mint az összes többi állatfaj száma. A rovarvilág kivé-
teles sokszínűséggel alkalmazkodott a szárazföldek legkülönbözőbb élő -
helyeihez.

Testtagolódás és mozgás
A rovarok döntő többsége szárazföldi állat. Testükön általában kívülről is 
megkülönböztethető a három testtáj, a fej, a tor és a potroh. Torukhoz három 
pár járóláb kapcsolódik. Többségüknek két pár szárnya is van, amelyek szin-
tén a torból erednek. A repülőizmok a tor kitinlemezeit mozgatják, ezek pedig 
emelőszerűen lendítik le és fel a szárnyakat (1. ábra). 

A szárnyak felépítése a rovarok rendszerezésében fontos bélyeg (2. ábra). 
A szitakötők két pár hártyás szárnyukat mindig kifeszítve tartják. A dara-
zsaknak és a méheknek szintén két pár hártyás szárnyuk van, amelyeket csak 
repülés közben terjesztenek ki oldalra. A bogarak első pár szárnya kemény 
szárnyfedővé alakult, amely védi a testet. A lepkék két pár szárnyát szabad 
szemmel alig látható, apró kitinpikkelyek borítják, amelyek kézzel könnyen 
ledörzsölhetők. Ez a „hímpor” hozza létre a lepkeszárnyak jellemző mintázatát. 
A legyeknek és a szúnyogoknak csak egy pár szárnyuk van. A másik szárnypár 
aprócska érzékszervvé, billérré módosult, amely az egyensúlyozásban játszik 
szerepet.

2. Néhány rovar csoport jellemző szárnytípusa

két pár hártyás szárny

házi méh

egy pár 
hártyás szárny

egy pár fedőszárnyszarvasbogár

nappali pávaszem

ny rovar csoport jellemző szárnytípu

egy pár hártyás szárny

billér

sa

mintázatot
kialakító kitinpikkelyek

házilégy

ttttttttttt áááááyásyásáyásyásyáyáyáyáyásyásyáyássyyyyy  szszszsz  szááááááárárnáárnárnáráááárnááráárnáá yyyyyyyyyyyy oootttttttttttttttttt
kkikikikikikiikkkikiikitititinitinitintitintintintintintintintt pppikpikpikikpikpikpikpppikpikpikpikppikpikpikpppppppppppppppppp kelkelk lkelk lelkellkekekekelkkelkkkelkkelkelkelkekekkelkeeeke yekyekyekyekkyekekyekyekyekkkkkkkyekyekyekkyekyekyekyekekyekyekyekekyekekyekyeekeyeyekyeeeyekeekkkkyek
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összetett 
szem agydúc

szív

bélcsatorna

csáp

szájszerv

hasdúclánc
Malpighi-
edényeknyál mirigy

Táplálkozás
A rovarok táplálékszerzésében a szájnyílás körül elhelyezkedő szájszervek vesznek 
részt. A szájszervek felépítése a táplálkozás módjának megfelelően alakult. A föld-
történet óidejében kialakult első rovarok szilárd táplálékot fogyasztottak, rágó 
szájszervük volt. Az evolúció során a rágó szájszervnek különbö ző módosulatai 
jöttek létre (3. ábra). Rágó szájszerve van például a bogaraknak, a szitakötőknek, 
a sáskáknak és a tücsköknek. Szúró-szívó szájszervükkel a böglyök és a nőstény 
szúnyogok vért szívnak, a hím szúnyogok pedig növényi nedveket. A vérszívók 
szájszervében két cső van, az egyiken táplálkoznak, a másikon pedig véralvadást 
gátló anyagot juttatnak a sebbe. Szívó szájszerv a lepkék hosszú, csőszerű 
pödörnyelve, amely nyugalmi állapotban föltekeredik. Táplálkozáskor az állat ki-
nyújtja, így a virág mélyéről is képes felszívni a folyékony nektárt. Nyaló szájszervük 
segítségével a legyek könnyen hozzáférhető folyékony táplálékot fogyasztanak.

A háromszakaszos bélcsatorna erősen tagolt, az előbélhez nyálmirigyek csat-
lakoznak (4. ábra).

4. A rovarok 
emésztőszervei

Légzés
A rovarok légzőszerve a légcsőrendszer (5. ábra). A légcsőrendszer nyílásai a tor 
és a potroh két oldalán találhatók. A légzőnyílásoknál eredő csövek a test belseje 
felé hatolva faágszerűen elágaznak egyre több és vékonyabb csövecskére. A lég-
csövek behálózzák az összes szervet, így a gázcsere közvetlenül a sejtek és a levegő 
között zajlik le. Ha az állat a potrohát összehúzza, akkor a levegő kipréselődik a 
légcsövekből, a potroh izmainak elernyedésével pedig friss levegő áramlik a lég-
csövekbe. Egyes rovarok légzésük közben jól láthatóan, szaporán mozgatják pot-
rohukat. Ez jól megfi gyelhető például a pihenő darazsakon, méheken.

lábak légcsövek légzőnyílások 
a test oldalán

3. A szájszervek felépítése 
a táplálkozáshoz alkalmazkodott 

Sáska rágó szájszerve

Légy nyaló szájszerve

Szúnyog szúró-szívó szájszerve

Lepke szívó szájszerve

A rovarok kiválasztása  A rovarok kiválasztó szervei, az úgynevezett Malpighi-edények a közép- és 
utóbél határán eredő, a testüreg felé vakon végződő, vékony csövek. A testüregből beleszűrődő anyagok egy része az 
edények, majd az utóbél falán keresztül visszaszívódik, és a kiválasztott anyagok az ürülékkel együtt a végbélnyíláson 
távoznak (4. ábra).

Olvasmány

5. A házi méh légcső-
rendszere felül-
nézetben.  Melyik 
testtájakon találhatók 
a légzőnyílások?
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Keringés
A légzési gázok szállításában a keringési rendszer nem vesz részt, ezzel 
magyarázható a fejletlensége. A szív a potrohon és a toron végighúzódó 
cső, amelynek szelvényenként ismétlődő tágulatai a kamrák (4. ábra). 
Minden szelvényben jobb és bal oldalról egy-egy nyíláson át jut a vér-
nyirok a kamrákba. A szív hátul zárt, elöl pedig egyetlen artérián ke-
resztül pumpálja a testfolyadékot a fej irányába. A rovarok testéből hi-
ányoznak a vénák és a hajszálerek. 

Érzékelés
A rovarok idegrendszere és érzékszervei jól fejlettek, ez teszi lehetővé 
az élénk mozgást is. Látószervük az összetett szem, amely igen jó látást 
tesz lehetővé (6. ábra). Az összetett szemek több ezer egyszerű szem 
együtteséből jönnek létre. Fejükön egy pár csáp van, amely a tapintás 
és a szaglás érzékszerve (7. ábra).

Szaporodás, egyedfejlődés
A rovarok átalakulással fejlődnek. A kifejlett rovarok már nem növe-
kednek, és ezért nem is vedlenek többé. A rovarok különböző csoport-
jaiban háromféle fő átalakulási típus fordul elő: kifejlés, átváltozás és 
teljes átalakulás.

A kifejlés (8. ábra) azoknál a rovaroknál fordul elő, amelyeknél a 
lárva és a felnőtt rovar életmódja, élőhelye hasonló. Ekkor csak kisebb 
különbségek vannak testfelépítésük között. Például a lárvák szárnyai, 
csápjai fejletlenebbek vagy hiányoznak, és az egymást követő vedlések 
során fokozatosan alakulnak ki. Ez a fejlődés jellemző például a szöcs-
kékre, a tücskökre és a sáskákra. 

Az átváltozás azokra a rovarokra jellemző, amelyeknél a lárvák élet-
módja a szülőkétől eltér, s ezért a lárváknak ideiglenes, lárvakori szer-
veik vannak. A szitakötők lárvája például vízben él, kopoltyúval léleg-
zik. Zsákmányszerzésre szolgáló szerve, ún. álarca van, amelyet az 
utolsó vedléskor levet (9. ábra).

Ha a lárva életmódja és táplálkozásmódja merőben más, mint a 
szülőké, akkor egyáltalán nem hasonlít rájuk. Ezek a rovarok teljes 
átalakulással fejlődnek (10. ábra). A lárvák fejlődésük során növeked-
nek, vedlenek, majd bábbá alakulnak. A báb burkán belül a lárva 
szervezete átalakul kifejlett rovarrá. Ilyen fejlődési mód jellemző a 

6. Összetett szem felépítése. Az egyszerű sze-
mek felületének külső kitinburka teljesen 
átlátszó, domború lencseként működik. 
Az összegyűjtött fényt a kristálykúp közvetíti 
a fényérzékelő sejtekhez

7. A csápok szaglásra szolgálnak. Az egyszerű, 
fonalas csáphoz képest a fésűs csáp hatalmas 
felülete sokkal több illatmolekulát képes meg-
kötni, ezért lényegesen érzékenyebb

peték

a szülőkhöz hasonló, 
de szárnyatlan lárvák

kifejlett egyed

8. A rovarok egyedfejlődése kifejléssel 
9. A rovarok egyed fejlődése 
átváltozással 

pete

növekvő 
lárva

az utolsó vedléskor 
a kifejlett egyed bújik ki

a lárva 
víziállatokat 
zsákmányol 

sajátos 
szájszervével, 

az álarccal

kitinlencse

kristálykúp

fényérzékeny 
sejtek

Fonalas csáp

Fésűs csáp
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10. A rovarok egyed fejlődése 
teljes átalakulással

pete

lárva

báb

kifejlett rovar

bogarakra, lepkékre, szúnyogokra, legyekre, hangyákra. A teljes átalakulással 
fejlődő rovarok lárvaalakjai sokfélék. A legyek lárvá ja a nyű, egyes bogaraké 
– mint például a cserebogáré – a pajor, a lepkéké pedig a hernyó.

Gyakorlati jelentőség
A rovarok a szárazföldi életközösségek jelentős fogyasztói, és egyben zsák-
mányállatai. Ily módon a táplálékhálózatok meghatározó elemei. Szere-
pet játszanak sok zárvatermő növény szaporodásában a virágpor szállítása, 
vagyis a megporzás révén. Az elpusztult fák lebontását gyorsítja, hogy a 
sejtfalbontó gombák számára rovarok tárják fel a tömör szerkezetű fatestet.

Számos rovarfaj egészségügyi szempontból jelentős. Egyes rovarok embe-
ri megbetegedéseket okoznak, ilyenek például a bőrön élősködő vérszívó 
tetvek és bolhák. Némely rovar kórokozókat terjeszthet, legismertebb ezek 
közül a malária egysejtű kórokozóját közvetítő maláriaszúnyog. A középkor-
ban hatalmas járványokat okozó pestisbaktériumot a bolha terjesztette. 

Sok rovar okoz növényi betegséget, például a nedveket szívó levéltetvek, 
pajzstetvek. Számos növényevő rovart mezőgazdasági kártevőként tartanak 
számon, mivel haszonnövényeket fogyaszthatnak. A cserebogarak például a 
fák és cserjék falánk levélpusztítói. Egyes rovarok esetén elsősorban a lárva 
károsít, például a burgonyabogár lárvája és sok lepke hernyója a leveleket 
rágja, más rovarok, így a cserebogár talajlakó lárvája a növények gyökereiben 
tesz kárt. A természetes életközösségekben azonban vannak olyan ragadozók, 
sokszor ugyancsak rovarok, amelyek a mezőgazdasági vagy erdészeti rovarkár-
tevők fogyasztásával meggátolják azok túlzott elszaporodását. Az ilyen raga-
dozó rovarokat gyakran alkalmazzák a mezőgazdaságban a kártevők ellen, 
elsősorban üvegházi körülmények között.

Keress rá!  királylepke  
vándor  sáska  tücsökviadal  
propolisz  rovarrendek

Olvasnivaló   Merkl Ottó: 
A bogarak világa – Magyar-
ország leggyakoribb bogarai

Megtanultam?

A rovarok minden szárazföldi élőhelyen előfordulnak. Helyváltoztatásra szolgál a toron viselt három pár (1.)  és általában 
két pár (2.)  . Táplálkozásuk rendkívül sokféle. A szilárd táplálékot fogyasztó rovarok szájszerve (3.)  , a szabad folyadék-
felszínről táplálkozóké (4.)  , a lepkéké (5.)  , más élőlények testfelszíne alól táplálkozó rovaroké pedig (6.)  típusú. 
Gazdagon elágazó (7.)  szállítja a légzési gá zokat a test felszíne és a szövetek között. Keringési rendszerük (8.)  , fejletlen, 
mivel (9.)  nem szállít. A fejükön található (10.)  szem jó látást biztosít, egy pár (11.)  pedig szaglószerv. 
A rovarok egyedfejlődése az életmódtól függően háromféle: (12.)  , (13.)  vagy (14.)  . A (12.)  típusú egyedfejlődés azokra 
a rovarfajokra jellemző, amelyeknél a fi atal egyedek életmódja és élőhelye nagyon hasonlít a felnőttekéhez. A (14.)  típu-
sú egyedfejlődés pedig azoknál a rovaroknál fordul elő, amelyeknél a fi atal egyedek, vagyis a(z) (15.)  alapvetően eltérő 
életmódúak, mint szüleik.

Fogalmak  kitinpikkely  billér  hártyás szárny  fedőszárny  rágó szájszerv  szívó szájszerv  szúró-szívó száj-
szerv  nyaló szájszerv  nyálmirigy  légcsőrendszer  összetett szem  kifejlés  átváltozás  teljes átalakulás

Kérdések, feladatok

1. Melyik testtájnak van a legnagyobb szerepe a rovarok 
helyváltoztató mozgásában? Miért?

2. Milyen szárnytípusokat ismersz a rovarok körében? 
Mely rovarcsoportra jellemzőek ezek?

3. A 3. ábra tanulmányozása után foglald össze, milyen 
táplálék felvételére szolgálnak a rovarok szájszerv-
típusai! 

4. Röviden magyarázd el, hogyan függ össze a rovarok 
légzőszerveinek és keringési szervrendszerének felépí-
tése!

5. Tanulmányozd a 6. ábrát! Ennek alapján ismertesd 
a fény útját a szemben, és következtess arra, hogy 
mennyire részletes képet látnak a rovarok környeze-
tükről!
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Újszájú állatok
Az állatok törzsfejlődése során az először megjelent test nyílást 
nevezzük ősszájnak. Ez a szájnyílása a csalánozók űrbelének, és 
ebből alakul ki a száj a többi gerinctelen állattörzsnél. A másod-
jára megjelent testnyílásból alakul ki a végbélnyílás. A tüskésbő-
rűek esetében a két testnyílás megcserélődik, vagyis az ősszáj-
ból lesz a végbélnyílás, és a később kialakult testnyílásból pedig 
a szájnyílás. Ezt nevezzük újszájnak. Ősszájú állatok közé tartoz-
nak az eddig tanult állattörzsek képviselői (csalánozók, férgek, 
puhatestűek, ízeltlábúak), az újszájú állatok közé a tüskésbőrű-
ek és az összes gerinces állat.

A tüskésbőrűek jellemzői
A tengerpartokon és a tengerekben gyakori állatok a különféle 
tüskésbőrűek. Bőrük hámszövete alatt lapos mészlemezek talál-
hatók. A mészlemezekhez kívülről mésztüskék csatlakoznak, 
innen ered a törzs elnevezése. A tüskék a hozzájuk kapcsolódó 
izmokkal mozgathatók, egyes fajoknál méreganyagot tartal-
maznak. Köztük hosszúkás, tapadókorongban végződő, mozgé-
kony lábacskák nyúlnak ki. A lábacskákkal az állat az aljzaton 
megkapaszkodva helyét változtathatja, és egyes fajoknál a zsák-
mány megragadása is ezek segítségével történik. A lábacskák 
mozgatása úgy történik, hogy a testben található elágazó cső-
rendszerből, a vízedényrendszerből vizet pumpálhat beléjük az 
állat. A tüskésbőrűek testének szimmetriáját álsugarasnak 
mondjuk, mivel külsőleg általában sugarasan szimmetrikusak, a 
belső szervek elrendeződésére azonban a kétoldali szimmetria 
jellemző.

Tengeri sünök

Tengeri uborka

Tengeri liliomok

Tengeri csillagok fosszíliái

Tengeri csillag Kígyókarú csillagok

A tüskésbőrűek törzse

végbélnyílás
lábacskák

szájnyílás

ivarmirigymészlemezek

mésztüskék

vízedényrendszer

A tüskésbőrűek test-
felépítésének vázlata.
A rajz egyik oldala 
a tüskéket, a másik 
oldala a vízedény-
rendszert és a lábacs-
kákat ábrázolja, 
de természetesen 
az állat felületén 
 mindenütt találhatók 
tüskék és lábacskák is

A tüskésbőrűek múltja
A tüskésbőrűek csoportja igen ősi csoport. Képviselői a földtör-
téneti óidőben jóval nagyobb számban éltek, mint ma. Szilárd 
vázelemeiknek köszönhetően jól fosszilizálódtak a tengeri üle-
dékben. A tengeri csillagok könnyen felismerhetőek, fi gyelmes 
szemmel a tengeri liliomok maradványai is megtalálhatóak.
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Az összefoglalásban az eddig tárgyalt, gyakran gerinctelen állatoknak is nevezett állatcsoportok testfelépítését, életmű-
ködéseit hasonlítjuk össze.

A kültakaró a test külső burka. Véd a kedvezőtlen külső hatásoktól, ezenkívül gyakran részt vesz a mozgásban is. A ge-
rinctelen állatok kültakarójának külső részét egyrétegű hámszövet alkotja, alatta kötőszövet található. Az ízeltlábúaknál 
a kültakaró hámszöve tét borító kitines kutikula külső vázat alkot.

A mozgás szervei a test helyzetének és helyének változtatására szolgálnak. A férgek és a puhatestűek közé tartozó 
állatokban a kültakaró és az alatta levő simaizomszövetből álló izomzat összenő, s az így kialakuló bőrizomtömlő alkot-
ja a testfalat. Az ízeltlábúaknál a kutikula lemezeinek belső felszínéhez tapadnak a különálló izmok. Az izmok gyors 
összehúzódású harántcsíkolt izomszövetből épülnek fel. A rovarok gyors helyváltoztató mozgását a járólábak mellett ál-
talában két pár szárny is segíti.

A táplálkozás szervrendszere végzi a táplálék felvételét, a tápanyagok emésztését és felszívását. Az emésztés során a 
szerves tápanyagok nagy molekulái apró molekulákra esnek szét az emésztőnedvek hatóanyagainak közreműködésével. 
A szivacsoknál az emésztés csak a sejteken belül történik, a magasabb rendű állatokban viszont megjelenik a sejten 
kívüli emésztés is, ami a bélcsatorna üregében zajlik. A megemésztett tápanyagok a felszívódás során a bélből a testfo-
lyadékba jutnak. A táplálkozás szervrendszerébe tartoznak a bélcsatorna szakaszai és az emésztőnedveket termelő miri-
gyek. A laposférgek bélcsatornája kétszakaszos, az előbél a táplálék felvételére és tárolására, a középbél pedig az 
emésztésre és a felszívódásra szolgál. Utóbél hiányában a táplálék emészthetetlen salakanyagait a szájnyíláson át adja le 
az állat.

A laposférgeknél magasabb rendű állatokban kialakul az utóbél, ezzel együtt a végbél és a végbélnyílás. A béltartalom 
ezért egy irányban halad végig a bélcsatornán, vagyis a frissen fölvett táplálék anyagai nem keverednek a salakanyagok-
kal, ezáltal hatékonyabb lehet az emésztés. Ez a kétnyílású és háromszakaszos bélcsatorna. A lapos- és a gyűrűsférgekben 
a bélfal sejtjei termelik az emésztőnedveket. A puha testűekben és az ízeltlábúakban önálló szerv – nyálmirigy, közép-
béli mirigy – termeli az emésztőnedveket.

A légzés szervei az oxigén felvételét és a szén-dioxid leadását végzik. A csalánozók, lapos- és gyűrűsférgek bőrlégzést, 
más néven diff úz légzést folytatnak. A magasabb rendű gerinctelen állatoknak légzőszervük van, ami rendszerint a 
kültakaró nagy felületű, vékony hámszövettel borított része. A levegőből, illetve vízből felvett oxigén a legtöbb esetben 
a testfolyadékba jut, amely továbbszállítja azt a sejtekhez. Ezzel ellentétes irányú a sejtekben képződő szén-dioxid útja. 
A puhatestűek vízben élő fajainak (a fejlábúaknak, a kagylóknak és a legtöbb vízicsigának) és a rákoknak kopoltyú a lég-
zőszerve. A kopoltyú vékony légzőhámján történik a gázcsere a testfolyadék és a víz között. A szárazföldi csigák tüdővel 
lélegeznek. A rovaroknak gazdagon szétágazó légcsőrendszerük van. A pókszabásúak lemezes tüdővel léle geznek.

A keringés szervei végzik a szervezeten belüli anyagszállítást. Az alacsonyabb rendű állatokban, például a csalánozók-
ban és a laposférgekben nincs keringési szervrendszer. A laposférgek esetében a keringés feladatait a béledényrendszer 
látja el. A valódi keringési rendszer két fő típusa a nyílt és a zárt keringés. A gyűrűsférgekben jelenik meg a saját fallal bíró, 
önmagába visszatérő érhálózat, vagyis a zárt keringési rendszer. Az ízeltlábúakban és a puhatestűekben nyílt keringé-
si rendszer van, vagyis a szívből a testfolyadék az artériákon keresztül a sejtek közé folyik ki, majd lassú áramlással jut 
vissza a szívbe.

Az idegi szabályozást végző idegsejtek nyúlványaik révén tartanak kapcsolatot a szervezet többi szövetével és egy-
mással. Így serkentés vagy gátlás révén szabályozzák, összehangolják más sejtek, szervek működését. A csalánozókban 
az idegsejtek nyúlványaik révén hálózatos idegrendszert alkotnak. A magasabb rendűekben az idegsejtek csoportosu-
lásával dúcok alakulnak ki. A központi és környéki részre tagolódó dúcidegrendszer hatékonyabb szabályozó működést 
tesz lehetővé. A gerinctelen állatok többségében néhány dúc képezi az idegrendszer központját. Ezek közül általában a 
fejtájék dúcai, az agydúcok a legjelentősebb szerepűek.

Az érzékszervek által felfogott információkat az idegrendszer dolgozza fel. A gerinctelen állatok mindegyike képes 
fényérzékelésre, de képlátásra csak a gyors mozgásúak. A laposférgek kehelyszeme a fény erősségét és irányát érzékeli, 
a földigiliszták testfelszínén szétszórtan előforduló fényérző sejtek pedig csak a fényerősségről tájékoztatnak. A puha-
testűek közül a fejlábúaknál megjelent a hólyagszem, amely jó látást biztosít a zsákmányszerzéshez. A rovaroknak kép-
látó összetett szemük van.

A legtöbb gerinctelen állat ivarosan szaporodik. A szivacsok és csalánozóknál jellemző az ivartalan szaporodás is, a 
bimbózás. Ezek a törzsek, a laposférgek többsége, a gyűrűsférgek és a puhatestűek egy része hímnős. A puhatestűekre 
és az ízeltlábúakra jellemző a váltivarúság. A legtöbb gerinctelen állat átalakulással fejlődik. Az átalakulás többféle le-
het, az ízeltlábúak körében kifejlés, átváltozás, teljes átalakulás.

Összefoglalás
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Az alábbi feladatokat egy vagy több társaddal közösen végezheted. Tanárotoktól segítséget kérhettek a munka tervezé-
séhez, elosztásához, elvégzéséhez.

1. Készítsetek tablót és prezentációt, amelyben ősi  gerinctelen állatok maradványainak föllelhetőségét, jelentőségét, 
evolúciós szerepét dolgozzátok föl! 

2. Válasszatok egy ma is élő gerinctelen állatcsoportot! Szöveges-rajzos-képes dokumentumban dolgozzátok fel, hogy 
a választott csoport különböző képviselőinek testfelépítése, életmódja hogyan illeszkedik élőhelyének környezeti 
viszonyaihoz! Az elkészült munkát rövid prezentáció keretében mutassátok be társaitoknak!

3. Válassz ki egy szervrendszert, és mutasd be a fejlődését a ma élő állatcsoportokon keresztül! Emeld ki a kulcsfontos-
ságú lépéseket, magyarázd a jelentőségüket!

Kitekintés, kutatási feladatok 

 1. Hogyan osztanád fel a tanult állattörzseket szerveződési szint alapján?
 2. Keress példákat arra, hogy a kültakarónak is szerepe lehet a mozgásban!
 3. Hasonlítsd össze a gyűrűsférgek, a rovarok és a fejlábúak mozgását!
 4. Mit jelent a sejten belüli és a sejten kívüli emésztés?
 5. Milyen előnyökkel járt a végbélnyílás kialakulása az evolúció során?
 6. Hasonlítsd össze a gyűrűsférgek, a csigák és a rovarok előbelének felépítését!
 7. Hasonlítsd össze a gyűrűsférgek, a rákok és a rovarok légzését!
 8. Hasonlítsd össze a nyílt és a zárt keringési rendszert!
 9. A rovarok keringési rendszere nem szállít légzési gázokat. Miért?
 10. Hasonlítsd össze a csalánozók és a laposférgek idegrendszerének felépítését és működését!
 11. Milyen fényérzékelő megoldásokat ismertél meg a tanult állatok körében? A test mely részén helyezkednek el, és 

mire alkalmasak?

Tudom, értem, alkalmazom, elemzem

Gerinctelen 
állatok törzsei Osztályok Evolúciós újdonság Példafajok

Szivacsok 
törzse

álszövetes szerveződés, munkamegosztás a sejtek között, 
sejten belüli emésztés

sárga hengerszivacs, tavi szivacs, 
mosdószivacs, balatoni szivacs, 
Vénusz-kosár

Csalánozók 
törzse

valódi szövetek, sugaras szimmetria, sejten kívüli emésztés, 
béledényrendszer, hálózatos idegrendszer

édesvízi hidra, kockamedúza

Laposférgek 
törzse

örvényférgek
galandférgek
mételyek

kétoldali szimmetria, valódi szervek, bőrizomtömlő, két-
szakaszos bélcsatorna, perisztaltikus mozgás, központosult 
idegrendszer (dúcidegrendszer), kehelyszem

füles planária (örvényféreg), 
horgasfejű galandféreg, máj-
métely

Gyűrűsférgek 
törzse

szelvényezettség, bőrizomtömlő, kétnyílású tápcsatorna 
(háromszakaszos), zárt keringés

földigiliszta, orvosi pióca, csőlakó 
féreg

Puhatestűek 
törzse

fejlábúak
csigák
kagylók

külső váz (mésztartalmú), testtájak (fej, láb, zsigerzacskó), 
légzőszerv (kopoltyú, tüdő), emésztőmirigy (középbéli 
 mirigy), hólyagszem, váltivarúság

ammoniteszek, éticsiga, spanyol 
csupaszcsiga, tüskés bíborcsiga, 
osztriga, tavi kagyló, tengeri 
fésűkagyló, közönséges polip

Ízeltlábúak 
törzse

rovarok
rákok
pókszabásúak

külső váz (kitintartalmú kutikula), szelvényekből testtájak, 
járólábak (ízelt láb), módosult lábak (csápok, szájszervek, 
ollók), különálló izmok (harántcsíkolt izom), repülés, emész-
tőmirigyek (nyálmirigy, középbéli mirigy), váltivarúság

házilégy, gyötrő szúnyog, házi 
méh, hangyák, homár, 
pinceászka, vízibolha, darázspók, 
császárskorpió, közönséges 
kullancs, kaszáspók, madárpók



A GERINCESEK
TÖRZSE

VII.

Zöld levelibéka (Hyla arborea)
Stephen Dalton, stúdiófotó

A gerincesek jellemzői  A halak osztályai  A kétéltűek osztálya  
A hüllők osztálya  A madarak osztálya  Az emlősök osztálya
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Hiányzó láncszemek
Az őslénytan mint önálló tudományág a 19. században jött létre. Megalapítójának 
Georges Cuvier-t, a párizsi természettudományi múzeum állattan professzorát 
tartják. Cuvier korának egyik legnagyobb szaktekintélye volt, rendkívül népszerű 
tanárnak és előadónak tartották. Elsősorban gerincesekkel, azon belül is főként az 
emlősökkel és a halakkal foglalkozott. Azt vallotta, hogy egy állati szerv szerkezete 
és funk ciója között nagyon szoros a kapcsolat, és a test minden szervének felépí-
tése és működése összhangban, kölcsönhatásban van egymással. Híres példája 
volt, hogy akár egyetlen fog vizsgálatából is következtetni lehet az élőlény testfel-
építésére és életmódjára. A fog méretéből például megbecsülhető a koponya 
nagysága, majd azzal arányosan a többi testrészé is. Továbbá a fog felszínéből 
következtetni lehet a táplálék minőségére, ami pedig összefüggésben van a bél-
csatorna hosszával, és így tovább. (Ez az elmélet természetesen csak korlátozottan 
érvényes.) 

Csontkövületek rejtélyei 
Nem csak ma élő szervezeteket vizsgált, nagy érdeklődést mutatott a Párizs kör-

nyéki mészkőbányákból előkerült kövületek, csontmaradványok iránt is. Ezek-
ben a bányákban viszonylag fi atal, a földtörténeti újidőből származó, fosszí-
li ákban páratlanul gazdag mészkövet bányásztak. 1798-ban óriási méretű 
csontokra bukkantak a munkások. Ezek alapján rekonstruálta Cuvier az 

egykor élt élőlények teljes csontvázát, és próbált következtetéseket levonni 
az állatok életmódjára is. Az évek során több mint 150 ősállat leírását készítette 

el, köztük például az ormányosok közé tartozó mastodonét. Másokhoz hasonlóan 
megállapította, hogy az egymásra következő kőzetrétegek más és más élőlények 
maradványait rejtik. Felismerte tehát, hogy egykor olyan élőlények éltek a Földön, 
amelyek a mai élővilágból teljesen hiányoznak, de ennek okát nem az evolúcióban 
kereste, ő maga a fajok állandóságát hirdette. Azt tartotta, hogy a kőzetrétegekből 
előkerült, ma már ismeretlen élőlények valamilyen természeti katasztrófa követ-
keztében haltak ki, keletkezésüket pedig a teremtéssel magyarázta. Kortársával, 
tanártársával, Lamarckkal hírhedten rossz viszonyban volt, lebecsülte kollégája 
munkáját, badarságnak tartotta annak fokozatos evolúció ról szóló elméletét. Ez 
idő tájt a tudóstársadalom nagy része még Cuvier-nek adott igazat.

Az ősmadár dönt
Azt gondolhatnánk, hogy ezt a vitát az ősmaradványok vizsgálata eldönthette 
volna, hiszen azok egyértelmű dokumentumai a fejlődési lépéseknek. A tény ezzel 
szemben az, hogy a szakadatlan kutatások ellenére minden egyes csoport leszár-
mazási sorában sok a hiányzó láncszem. Az egyik első megtalált láncszem az 1861-
ben fölfedezett, 150 millió éves lelet, az Archaeopteryx volt, amely átmenetet mu-
tatott a hüllők és a madarak között. Azóta ennek a madárősnek több példánya is 
előkerült, köztük olyanok, amelyek szinte tökéletes épségben őrizték meg a csont-
váz és a tollazat jellegzetességeit. A galamb nagyságú ősmadár agykoponyája 
madárszerű, állkapcsa is csőrre emlékeztet, de benne fogak sorakoznak. A mellső 
végtag szárnnyá alakult, de az ujjak karmot viseltek. Jól kivehetők az állat egész 
testét borító tollak lenyomatai, de hüllőszerű sajátság a nagyszámú csigolyából 
álló, hosszú farok. A csontváz szerkezetéből a tudósok arra következtettek, hogy a 
madarak a dinoszauruszok egyik csoportjából alakultak ki a földtörténeti közép-
időben, akkor, amikor a szárazföldi gerincesek közül a hüllők uralták a Földet. Fa-
jaik benépesítették a szárazföldeket, a vizeket és a levegőt is. 

Georges Cuvier (1769–1832)

Ősmadár maradványa 
és rekonstrukciója. Az ősmadár 
maradványain a hüllőkre és 
a madarakra jellemző bélyegek 
is megfi gyelhetők

Nem c
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idő táj
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Az őshüllők fantasztikus világa 
Az őshüllők fantasztikus világának bemutatására nem vállalkozhatunk, 
de hogy valamelyest képet kapjunk róluk, vegyünk sorra néhány olyan 
csoportot, amelyek a szárazföldön, illetve a környező tengerekben éltek 
az ősmadár megjelenése idején, a jura időszak végén, 145 millió évvel 
ezelőtt! Ekkor legelték az erdők felső lombkoronáját a minden idők 
legnagyobb szárazföldi állatai közé tartozó növényevő Brachiosaurusok. 
Ezeknek az óriásoknak a testhossza elérte a 23 m-t, magassága a 12 m-t, 
tömege pedig a 80 tonnát!  

A ragadozó dinoszauruszok izmos, hosszú hátsó lábaikon gyorsan 
futottak, miközben hosszú farkukkal egyensúlyozták magukat. Rövid 
mellső végtagjaik erős, hegyes karmokban végződtek, a zsákmány 
megragadását és szétmarcangolását szolgálták. Egyik legkisebb terme-
tű képviselőjük a mindössze 3,6 kg tömegű, 60 cm hosszú, kisebb gyí-
kokra vadászó Compsognathus volt. Nagy termetű rokona volt a 9 m 
hosszú, 3 m magas, 900 kg tömegű Megalosaurus. Ez volt az első 
dinoszauruszlelet, amelyet tudományos vizsgálatnak vetettek alá az 
1820-as években. 

Az őshüllők a szárazföldek mellett benépesítették a tengereket és a 
part menti vizeket is. A mai cetekre erősen emlékeztető tengeri őshüllők 
voltak az Ichtyosaurusok, amelyek életüket a vízben töltötték. A mai 
fókák testfelépítése és életmódja ismerhető fel a Peloneustes nevű 
csoportban. Uszonyszerű végtagjaikkal gyorsan mozogtak a vízben, de 
a partok mentén pihentek, ott költötték ki fi ókáikat is. Testük 3 m hosz-
szú volt, ammonitákat, tintahalakat zsákmányoltak. A fenti két példából 
is látható, hogy eltérő származású csoportok hasonló környezeti felté-
telek között hasonlóvá válhatnak.

Bár az emlősök első képviselői viszonylag korán, a középidő első fe-
lében (mintegy 220 millió évvel ezelőtt) megjelentek, elterjedésük csak 
jóval később, a földtörténeti középidő végén, a dinoszauruszok vissza-
szorulásával kezdődött. Első képviselőik kis termetű, a mai rovarevők-
höz hasonló testfelépítésű, éjszakai életmódú állatok voltak.  

Az őshüllők alkonya
A dinoszauruszok és más őshüllők tömegesen pusztultak ki a kréta idő-
szak, tehát a középidő végén, mintegy 65 millió éve. Egyes elképzelések 
szerint egy nagy me teo rit becsapódás következtében a környezeti felté-
telek hirtelen megváltoztak, a levegő erős szennyezettsége miatt keve-
sebb napsugárzás érte a felszínt, ezért a légkör lehűlt. A hőmérséklet 
csökkenése, a táplálékhiány nem kedvezett a változó testhőmérsékletű, 
erősen specializált, kevéssé alkalmazkodó, nagy  testű fajoknak.

Kinek volt tehát igaza, Lamarcknak és Darwinnak, akik az élővilág fo-
lyamatos fejlődése mellett érveltek, vagy Cuvier-nek, a katasztrófaelmé-
let hirdetőjének? Mai tudásunk szerint az élővilág lassú, fokozatos átala-
kulását időszakonként a környezet nagyon gyors, erőteljes változása 
miatt fellépő, hirtelen evolúciós folyamatok szakítják meg. Egy kisboly-
gó-becsapódás, egy jégkorszak, vagy egy nagyon aktív vulkáni műkö-
déssel jellemezhető időszak (vagy ezek együttese) gyakran tömeges ki-
halásokat okozhat. A kihalt élőlénycsoportok helyét átveszik a túlélő fa-
jok, és lassan alkalmazkodnak a megváltozott környezethez. Vagyis 
mindkét elméletben van igazság.

Az óriás termetű Brachio saurusok a mai 
Észak-Amerikában legeltek

A Megalosaurus vadászterületei a mai 
Európa területén voltak

Ichthyosaurus

Az emlősök első képviselője

o-
é-
a-
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y-
ö-
ki-
a-
is

Ichthyosaurus

Az emlősök első képviselője
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23. A gerincesek jellemzői

Megtudhatod 
Miben hasonlítanak egymáshoz a halak, a békák, a gyíkok, a ma-
darak és az emberek?

Mozgás, kültakaró
Táplálkozás
Légzés, keringés és kiválasztás
Idegrendszer, hormon-

rendszer, érzékelés
Szaporodás, egyedfejlődés

A gerincesek törzse onnan kapta nevét, hogy a test tartását és mozgatását bel-
ső váz teszi lehetővé, melynek tengelyét a csigolyákból álló gerincoszlop alkot-
ja. Ebbe a törzsbe soroljuk a halakat, a kétéltűeket, a hüllőket, a madarakat és 
az emlősöket.

Mozgás, kültakaró
A gerinceseknek belső váza van, amelynek fő alkotója a rugalmas porc- és a 
sokkal keményebb csontszövet. A belső váz tengelye a gerincoszlop, amely 
csigolyákból áll. Az egymás után sorakozó csigolyák lyukai összességükben 
hosszú „alagutat” alkotnak, ez a gerinccsatorna. Benne jól védett helyen húzó-
dik a központi idegrendszerhez tartozó gerincvelő (1. ábra). A gerincoszlophoz 
kapcsolódik a váz többi része. A belső váz három tájékra, a fejvázra, a törzs-
vázra és a végtagok vázára tagolódik (2. ábra).

A fej váza, a koponya két részből áll. Az agykoponya körülveszi, védi az 
agyvelőt. Az arckoponya az arctájék belső vázát alkotja.

A törzs vázát a gerincoszlop, a bordák és a szegycsont (más néven mellcsont) 
hozza létre. A  hüllőknek, a madaraknak és az emlősöknek zárt mellkasuk van, 
mert a bordák a háti oldalon a gerinc oszlophoz, a hasi oldalon pedig a szegy-
csonthoz kapcsolódnak.

A gerinces állatok többségének két pár végtagja van. A végtagok belső vázát 
a függesztőövek csontjai kapcsolják a törzsvázhoz. A mellső végtagok függesztő-
öve a vállöv, a hátsó végtagoké pedig a medenceöv.

A csontok mozgatható összekapcsolódása az ízület. A csontokat a hozzájuk 
rögzülő harántcsíkolt izomszövetet tartalmazó izmok mozgatják. A moz gási 
szervrendszert tehát a belső váz és a hozzá kívülről csatlakozó izmok alkotják.

A gerinces állatok testét kívülről bőr borítja. Felü letét mindig többrétegű 
laphám alkotja. A bőrben többféle mirigy található, a halak bőrében pél dául 
nyálkatermelő mirigyek, az emlősök bőrében pedig gyakoriak a verejték-
mirigyek.

1. A gerincoszlop felépítése
farok-
csigolyák

medenceöv

gerincoszlop
agykoponya

arckoponya

vállöv

felkarcsont

alkarcsontok

lábszár-
csontok

comb-
csont

szegy-
csont

bordák

2. Emlősállat csontváza. 
 Mutasd meg az ábrán 
a csontváz fő tájékait!

gerincvelő

csigolyák

porckorong
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Zsákállat

Táplálkozás
A gerincesek tápcsatornája elő-, közép- és utóbélre tagolódik. A tápcsatorna 
mindhárom szakaszához emésztőmirigyek csatlakoznak. Az előbél feladata a 
táplálék aprítása, puhítása. Utolsó szakasza, a gyomor megkezdi az emésztést. 
Ideiglenesen tárolja és a középbélbe adagolja a táplálékot. A középbélben a 
tápanyagok emésztése és felszívása zajlik. Ide ömlik a két nagy emésztőmirigy 
váladéka. A máj epét, a hasnyálmirigy pedig hasnyálat termel. Mindkét 
emésztőnedv a szerves tápanyagok emésztésében játszik szerepet. Az utóbél 
feladata a víz és más szervetlen vegyületek felszívása, illetve az emészthetetlen 
salakanyagok kiürítése a végbélnyíláson keresztül.

Légzés, keringés és kiválasztás
A gerincesek légzőszerve kopoltyú vagy tüdő. Mindkét típusú légzőszerv az 
előbélből alakul ki az állat egyedfejlődése során.

Valamennyi gerinces állatnak zárt keringési rendszere van, amelyben vér 
áramlik. A vér sajátos kötőszövet, amelynek folyékony sejt közötti állománya a 
vérplazma. A vérben többféle sejt található. A vörösvérsejtek szállítják a lég zési 
gázokat. Hemoglobint tartalmaznak, ez adja a vér piros színét. A fehérvérsejtek 
a kórokozóktól, az idegen anyagoktól védik a szervezetet. A vérlemezkék a 
véralvadásban játszanak szerepet a sérüléseknél.

Az anyagcsere-folyamatok során keletkező fölösleges és káros anyagok a 
vérplazmába kerülnek. Ezek egy részét a kiválasztó szerv távolítja el a vérből. 
A gerincesek kiválasztó szerve a páros vese, amelyből a vizelet a húgyvezeté-
ken át távozik.

Idegrendszer, hormonrendszer, érzékelés
A gerinces állatok idegrendszere alapvetően eltér a gerinctelenek dúcideg-
rendszerétől. A gerincesek idegrendszere ugyanis az egyedfejlődés elején az 
embrió háti oldalán hosszirányban kialakuló csőszerű képződményből, a velő-
csőből alakul ki. Az így fejlődő idegrendszert csőidegrendszernek nevezzük. 
Az agy és a gerincvelő alkotja a központi idegrendszert. Innen erednek az 
idegek, amelyek idegsejtek nyúlványait foglalják magukban. Az idegek, ame-
lyek minden szervhez eljutnak, a környéki idegrendszert alkotják. Így rajtuk 
keresztül a központi idegrendszer az egész szervezet működését összehangol-
tan szabályozza. A környéki idegrendszerben kisebb idegsejtcsoportok, dúcok 
is vannak.

A szervezeten belül a sejtek, szövetek, szervek működésének összehangolá-
sában, valamint a szervezet fejlődésének szabályozásában fontos szerepet ját-
szanak a hormonok is. Ezek a szervezet egyes sejtjei által termelt anyagok, 
amelyek a testfolyadék útján terjednek, és más sejtek működését szabályozzák. 
Az idegrendszer és a hormonrendszer kölcsönösen befolyásolja egymás műkö-
dését. A hormonális szabályozásról az emberi szervezet működésével kapcso-
latban bővebben lesz még szó.

A külvilágból érkező ingerek felfogását az érzékszervek végzik. Minden 
gerinces állatnak hasonló felépítésű hólyagszeme van. Nagymértékben hason-
lít egymáshoz az egyensúlyozó érzékszervük is. Ezekkel a szervekkel az em-
beri test felépítésénél foglalkozunk részletesebben. A bőr tapintást, nyomást, 
fájdalmat, hőmérséklet-változást érzékel.

Az első gerincesek, a halak ősei a földtörténet óidejében, mintegy 450 millió 
évvel ezelőtt alakultak ki a tengerekben.

A gerincesek származása  
A gerincesek előfutárai a földi 
élet evolúciója során az egykori 
gerinchúrosok voltak. A gerinc-
húr rugalmas, pálca alakú kép-
ződmény, amely az állat háti ol-
dalán helyezkedik el a velőcső 
alatt. A gerinces állatok szerveze-
tében is kialakul az embrionális 
fejlődés során a gerinchúr, ám 
ennek helyén a fejlődés későb-
bi szakaszában csigolyákból és 
porckorongokból álló gerincosz-
lop fejlődik. A csőidegrendszer és 
a béleredetű légzőszerv is a ge-
rinchúrosokban jelent meg elő-
ször. Mindezek a legfontosabb 
bizonyítékai a gerinchúrosok és a 
gerincesek leszármazási kapcso-
latának. A tengerekben ma is él-
nek olyan gerinchúros állatok, 
amelyek őseiből az első gerince-
sek kialakulhattak. Ezek az élőlé-
nyek az előgerinchúrosok törzsé-
be tartoznak. A gerinchúr a lárvák 
farkában található meg. A kifej-
lett elő gerinc húrosok testét zsák-
szerű burok borítja, ezért a törzs-
be tartozó állatokat más néven 
zsákállatoknak nevezik.

A gerinchúrosok származása 
nem ismert. A földtörténeti óidő 
elejétől kezdődően (és később) 
képződött üledékes kőzetekben 
megtalálhatók a kövületeik.

Olvasmány
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Szaporodás, egyedfejlődés
A gerincesek szaporodása és egyedfejlődése változatos. Mindannyian vált-
ivarú állatok. A páros here termeli a hímivarsejteket, a spermiumokat. Ezeket 
az ondóvezeték továbbítja. A női ivarsejtek termelésének helye a páros pete-
fészek. A petesejtek továbbítására a petevezeték szolgál. 

A gerincesek többsége közvetlen fejlődésű. Egyes halak és a kétéltűek  fej-
lődnek csak átalakulással.

Megtanultam?
A gerincesek ősi, közös vonásai a belső váz, amelynek tengelye a(z) csigolyák-
ból felépülő (1.)  , valamint a(z) (2.)  légzőszerv és a csőidegrendszer.
A gerinces állatok belső vázát porcszövet, illetve (3.)  építi fel. A vázrendszer 
három tájékra tagolható. A(z) (1.)  a bordákkal és a szegycsonttal együtt al-
kotja a(z) (4.)  -t . A törzsvázhoz kapcsolódik a fej vázát alkotó (5.)  és a 
végtagok váza. A belső váz részei, és a hozzájuk kívülről kapcsolódó (6.)  
képezik a mozgás szervrendszerét. A vázrendszer felépítése tükrözi az állat 
életmódját.
Minden gerinces állat közös jellemzője, hogy a tápcsatorna (7.)  fő szakaszra 
tagolódik.
A keringési rendszer zárt. A vér alkotói a folyékony (8.)  , valamint az eltérő 
szerepű (9.)  és (10.)  , továbbá a vérlemezkék.
A kiválasztó szerv a páros (11.)  . 
Az idegrendszer központi része a(z) (12.)  és a(z) (13.)  , környéki részét pedig 
a(z) (14.)  és a dúcok alkotják.
A gerincesek (15.)  állatok, ami azt jelenti, hogy a hím- és női ivarszervek külön 
egyeden találhatók meg. Ivarmirigyeik általában párosak, hímekben a(z) (16.)  , 
nőstényekben pedig a(z) (17.)  termeli az ivarsejteket. 

Kérdések, feladatok

1. Mely tájékokra osztható a gerincesek vázrendszere?
2. Mely csontok alkotják a törzsvázat? Röviden ismertesd 

a mellkas felépítését!
3. Sorold fel, mely részekre tagolható a végtagok váza!

4. Melyek a gerincesek tápcsatornájának legfontosabb 
szervei, és mi ezek szerepe?

5. Milyen típusú keringési rendszer jellemző a gerinces 
állatokra?

6. Mely részekre tagolható az idegrendszer?

Fogalmak  gerincoszlop  
csigolya  gerinccsatorna  
koponya  agykoponya  arc-
koponya  borda  szegycsont  
mellkas  függesztőöv  ízület  
máj  epe  hasnyálmirigy  
hasnyál  előbél eredetű légző-
szerv  vérplazma  vörösvérsejt 
 fehérvérsejt  vérlemezke  
vese  húgyvezeték  csőideg-
rendszer  agy  gerincvelő  
petefészek  petevezeték  here 
 ondóvezeték

Keress rá!  lándzsahal 
ingola

Olvasnivaló   David 
Attenborough: Élet a Földön  
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24. A halak osztályai

Megtudhatod 
Miben hasonlítanak, és miben különböznek egymástól a 
halak?

Alkalmazkodás a vízi élet-
módhoz

Keringés, táplálkozás
Szaporodás és egyedfejlődés
A porcos halak osztálya
A sugarasúszós halak osztálya
A bojtosúszós halak osztálya

Alkalmazkodás a vízi életmódhoz
A „halak” néven emlegetett állatokat a biológusok nem tartják egységes cso-
portnak. Hasonló tulajdonságaik alapján több osztály tartozik ebbe a gyűjtő-
csoportba. Közös vonásuk, hogy testfelépítésük a vízi életmódot tükrözi. Tes-
tük áramvonalas. Fejük nem mozgatható. Bőrük hámrétege többrétegű, de nem 
szarusodik. A bőr mirigyei nyálkás bevonatot termelnek, ami csökkenti a 
 súrló dást, és véd a kórokozóktól. Úszóik segítségével mozognak a vízben 
(1. ábra). Jellemző érzékszervük az oldalvonal, amellyel a víz áramlását, rezgé-
seit fogják föl. Légzőszervük a vízben oldott oxigén felvételére alkalmas kopol-
tyú. A kopoltyúkban rendkívül gazdag érhálózat található, ami lehetővé teszi, 
hogy a víz és az erekben áramló vér közötti gázcsere végbemenjen. A kopol-
tyúk légző felszínét vékony egyrétegű laphám alkotja. Emellett a nyálkás bőrfe-
lületen keresztül is zajlik gázcsere. 

oldalvonal

kopoltyúfedő

hátúszó (páratlan)

hasúszó (páros)mellúszó (páros)

farokúszó (páratlan)

farok alatti úszó
(páratlan)

1. A halak külső testfelépítése

a kopoltyúk 
hajszálerei

szív
a test hajszálerei

szív

kamra pitvar

2. A halak keringési rendszere sema-
tikusan. A nyilak a vér áramlási irányát 
jelzik

Keringés, táplálkozás
A halak keringési rendszerének lényege nem bonyolult. Az érrendszerben a vér 
egyetlen folyamatos körben áramlik, a halak keringési rendszerét ezért egyvér-
körös keringésnek nevezzük (2. ábra). Szívükben két üreg található, a pitvar 
és a kamra. A vénák a test szövetei felől szén-dioxidban dús vért szállítanak 
a pitvarba. A pitvar izmos falának összehúzódásakor a vér a kamrába kerül. 
A kamra vastag, erős izomzata préseli a vért az egész érrendszeren keresztül 
vissza a pitvarig. A kamrát elhagyó vér a kopoltyúk hajszálerein áramlik át. Itt 
megtörténik a gázcsere, vagyis a vér leadja a szén-dioxidot, és oxigént vesz föl. 
Így tehát a kopoltyúkból kilépő artériák oxigéndús vért szállítanak a test többi 
részébe. A szervezet különböző részeiből az újra összegyűlő, szén-dioxidban 
dús vér a vénákon keresztül áramlik vissza a szív pitvara felé.

artéria véna
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A halak emésztőrendszerére jellemző mindaz, amit a gerincesek 
általános jellemzésénél már láttunk. A ragadozó halak szájüregében 
fogak találhatók, amelyek a táplálék megragadására szolgáló, az állka-
pocs felszínére nőtt hegyes képződmények. Ezek az úgynevezett ránőtt 
fogak. A növényevő és a mindenevő halak szájüregében nincsenek 
fogak. Gyomor is csak a ragadozó halak bélcsatornájában különböztet-
hető meg. Az utóbélre jellemző, hogy csaknem minden hal bélcsator-
nája kloákában végző dik. A kloáka olyan bélszakasz, amelybe a 
 kiválasztó és az ivarszervek kivezetőcsövei is beletorkollnak.

Szaporodás és egyedfejlődés
A halak szaporodására általában a külső megtermékenyítés jellemző, 
vagyis a hímivarsejtek és a petesejtek az állat testén kívül, a vízben 
egyesülnek. A nőstény állat a petéket az aljzatra rakja, a hím ezekre 
bocsátja spermiumait. Egyes fajoknál az egyedfejlődés átalakulással, 
másoknál átalakulás nélkül, közvetlen fejlődéssel megy végbe.

A porcos halak osztálya
A porcos halak közé tartoznak a cápák és a ráják. Az állatcsoport el-
nevezése arra utal, hogy a belső váz csak porcból épül fel, csontszövet 
nem talál ható a testükben. Porcszövetüket a belerakódó mész szilár-
dítja. Kopoltyúfedőjük és úszóhólyagjuk nincs. Többségük tengerek-
ben élő, ragadozó állat. Közismert, hogy sok fajuknál a farokúszó 
aszimmetrikus, ugyanis a felső lebenye általában jóval nagyobb, mint 
az alsó.

A porcos halakon kívül az összes többi halfaj belső vázát főként 
csontszövet építi fel, ezért ezeket az állatokat összefoglaló néven 
csontos halaknak nevezik.

A sugarasúszós halak osztálya
A csontos halak legfontosabb rendszertani csoportja a sugarasúszós 
halak osztálya. Idetartozik a halak túlnyomó többsége. Legtöbbjük 
testét a bőr hámrétege alatt kialakuló csontos pikkelyek borítják, me-
lyek védenek a sérülésektől, de lehetővé teszik a test hajlékonyságát. 

Kopoltyúikat kívülről kopoltyúfedő takarja. Ennek ritmusos 
mozgása tartja fenn a vízáramlást a szájnyílás és a kopoltyúk között. 
Légzéskor az állat a szájnyílásán beáramló vizet a garat két oldalán 
levő réseken keresztül juttatja ki a kopoltyúkhoz (3. ábra). A kopol-
tyúk felületén megtörténik a gázcsere az átáramló víz és a vér között. 

4. A halak belső testfelépítése

kopoltyú fedő 
maradványagyomor

középbél

ivarszerv

végbélnyílás
vese

szív
máj

agyvelő
gerincvelőúszóhólyag

orrnyílás

kopoltyúk

A kaviár ere dete  
A halak érett petesejtjeit, valamint a már 
megtermékenyített petéit is ikráknak ne-
vezik. Egyes halak, például a viza és a tok 
megtermékenyítetlen ikráiból készítik a 
kaviárt.

A cápák és a ráják  
A cápák teste elöl-hátul elvékonyodó, hen-
geres alakú, áramvonalas, így kisebb a kö-
zegellenállása. Többségük ezért viszonylag 
gyors úszásra képes. A cápák érdekes tulaj-
donsága, hogy a halak többségétől elté-
rően belső megtermékenyítésűek. Külső 
kopoltyúnyílásaik a test két oldalán talál-
hatók. Köztudott, hogy egyes cápafajok 
(például a fehér cápa és a tigris cápa) olykor 
az embert is megtámadják. 

A ráják teste lapos, széles. Többségük 
főként a tenger aljzatán tartózkodik. Külső 
kopoltyúnyílásaik a hasi oldalon helyez-
kednek el. 

Bár a legtöbb porcos hal ragadozó, de 
szép számban vannak köztük békés plank-
tonevők is. Ilyenek a legnagyobb termetű 
cápák és ráják, például a 12 méteresre is 
megnövő óriáscápa, valamint a 6 métert 
meghaladó méretű ördög rája.

Olvasmány

Olvasmány

A cápák és a ráják csak sós vízben élnek

vízáramlás iránya 
belégzéskor

kopoltyúfedő

kopoltyúk

3. A halak légzése. A nyilak a vízáramlás irányát jelzik
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Fontos szervük az úszóhólyag, amelynek gáztartalma szabályozható 
(4. ábra). Amikor az úszóhólyagban levő gáz mennyiségét az állat 
növeli, akkor a test felemelkedik, ellenkező esetben pedig lesüllyed 
a vízben.

Magyarország természetes vizeiben előforduló halak kivétel nélkül 
ebbe az osztályba tartoznak. Közülük legismertebbek a ponty, a ke-
szegfajok, a betelepített és agresszívan terjedő ezüstkárász és a harcsa. 
A tengeri halak igen sok faját fogyasztjuk. Legnagyobb tömegben a 
heringet, a szardíniát, a tőkehalat és a tonhalat halásszák (5. ábra).

A bojtosúszós halak osztálya
A csontos halak közé tartozik a bojtosúszós halak osztálya is. Ma már 
csak két, Indiai-óceánban élő fajukat ismerjük, amelyeket marad-
ványhalnak neveznek. A földtörténet régebbi korából a bojtosúszós 
halaknak elég sok kövülete maradt fenn. Legidősebb leleteik mintegy 
400 millió évesek, vagyis a földtörténet óidejéből származnak, amikor 
a szárazföldön még nem éltek gerincesek. A kövületeken jól felismer-
hetők a különös felépítésű, a többi halétól jelentősen eltérő páros 
mell- és hasúszók, amelyek a maradványhalaknál is megfi gyelhetők. 
Ezeknek az úszóknak izmos és több csontot tartalmazó nyelük van, 
ami a szárazföldi gerincesek ötujjú végtagjaira emlékeztet (6. ábra). 
Más lényeges, a magasabb rendű gerincesekhez hasonló tulajdonsága-
ik is voltak, ezért ma általánosan elfogadott elmélet, hogy az egykori 
bojtosúszós halak lehettek a kétéltűek ősei. 6. Bojtosúszós hal

5. Szardíniaraj

Túlhalászat – a tengerek elszegényedése  
A sugarasúszós halak élelmezési jelentősége igen nagy. Az emberiség 
növekvő létszáma és a halászati technika rohamos fejlődése következ-
tében a tengeri halászat az utóbbi évtizedekben rendkívüli mértékben 
megnövekedett. A halászfl ották olyan nagy tömegben fogják a halat, 
hogy a tengerek sokáig kimeríthetetlennek gondolt halállománya nem 
képes pótolni a kifogott mennyiségeket. A világtengerekben élő halak 
mennyisége napjainkra érezhetően csökken. Egyes térségekben a ki-
fogható halmennyiség az ipari halászat meghonosítása előtti szint 
1 százalékánál is kevesebb. A nagy tengeri ragadozók, például a tonha-
lak és a kardhalak súlyban mért állománya rövid idő alatt 90 százalékkal 
csökkent. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO 
szerint az évente kifogott mennyiséget drasztikusan csökkenteni  kellene 
ahhoz, hogy az óceánok halállománya ismét növekedésnek induljon. 

Olvasmány

Tüdőshalak  A csontos halak közé tartozik egy 
egzotikus állatcsoport, a tüdőshalak osztálya is. A tüdőshalak oxigén-
szegény vizekben, vagy részlegesen kiszáradó mocsarakban is ké-
pesek életben maradni, mert a kopoltyúkon kívül páros vagy párat-
lan tüdővel is lélegezhetnek. A tüdőbe a garatból eredő csövön ke-
resztül jut be a légköri levegő. A légzés sajátosságaihoz alkalmazkodva 
a keringési rendszerük is módosult, például szívük tökéletlenül ugyan, 
de három üregre tagolódik. A csoportnak hat ma is élő faja ismert Afri-
kából, Dél-Amerikából és Ausztráliából.

Olvasmány
é tartozik egy
lak oxigén-

ban is ké-
agy párat-
csövön ke-
kalmazkodva
tlenül ugyan,
ja ismert Afri- Afrikai tüdőshal
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Kérdések, feladatok

1. Mely osztályok tartoznak a „halak” közé?
2. Sorold fel, testfelépítésük milyen sajátságai utalnak a 

halak vízi életmódjára!
3. Röviden foglald össze a halak légzésének folyamatát!
4. Készíts egyszerű vázlatot a halak keringési rendszeréről, 

és rajzodat lásd el feliratokkal! Nyilakkal jelöld a vér 
áramlási irányát is!

5. Jellemezd a halak tápcsatornáját! Emeld ki a különbsé-
geket a többi gerinces tápcsatornájához képest!

 6. Hogyan történik a halfajok többségénél a megtermé-
kenyítés?

 7. Sorold fel, melyek a legfontosabb különbségek a por-
cos és a csontos halak testfelépítésében!

 8. Melyek a porcos halak megismert csoportjai? Milyen 
élőhelyeken fordulnak elő a porcos halak képviselői?

 9. A halak melyik osztálya a legnépesebb napjainkban? 
Nevezd meg az osztály legalább öt hazai faját!

 10. Mi a bojtosúszós halak evolúciós jelentősége?

Megtanultam?

A „halak” összefoglaló elnevezés. Az idetartozó állatok jellemzően vízi életmódúak, testfelépítésük is erre utal:
– Testük áramvonalas, bőrükön (1.)  bevonat csökkenti a súrlódást, mozgásukhoz pedig nagy felületű (2.)  szolgálnak 

evezőül. Gyakori, hogy a bőrben (3.)  szövetből felépülő pikkelyek alakulnak ki, amelyek védelmet biztosítanak az ál-
latoknak.

–  (4.)  lélegeznek: a szájon bejutó víz gázcsere után a garat két oldalán áramlik ki.
– Zárt keringési rendszerük (5.)  vérkörös. Az áramló vér útja: szív (pitvar → kamra) → (6.)  → test szövetei → szív. 

A kopoltyúban és a test szöveteiben a nagy erek (7.)  (más néven (8.)  erekre) ágaznak szét.
A halak között több osztályt különböztetünk meg. 
– A(z) (9.)  halak belső vázát csak porcszövet építi fel, úszóhólyagjuk és kopoltyúfejdőjük (10.)  . Közéjük tartoznak a(z) 

(11.)  és a(z) (12.)  .
– A sugarasúszósakat és a bojtosúszósokat közösen (13.)  halaknak is nevezik. Vázrendszerük főleg (14.)  szövetből áll. 

Mozgásukban az úszóhólyag is szerepet játszik. Kopoltyújuknál a víz áramlását (15.)  segítik. 

Fogalmak  úszók  oldalvonal  egyvérkörös keringési rendszer  kétüregű szív  ránőtt fogak  kloáka  külső 
meg termékenyítés  kopoltyúfedő  úszóhólyag  porcos halak  cápák  ráják  csontos halak  sugarasúszós halak 
 bojtosúszós halak

Keress rá!  ördögrája  piranha 
 lazacvándorlás

Olvasnivaló  Harka Ákos – 
Sallai Zoltán: Magyarország hal-
faunája  Farkas János – Németh 
Szabolcs: Az Adriai-tenger 
élővilága

A halak evolúciója  Még ma is olvashatunk olyan írá-
sokat, amelyek szerint egykori porcos halakból fejlődtek ki a csontos halak. Ezt 
a nézetet már nem tartjuk helytállónak. A kutatók ma úgy tartják, hogy a 
porcos halak és a csontos halak egymástól függetlenül alakultak ki a gerince-
sek ősibb típusú képviselőiből az óidő közepe táján. A  régebbi rendszerekben 
a halaknak ezt a két osztályát különböztették meg, a porcos halak és a csontos 
halak osztályát. Az utóbbi időben a szakemberek egyetértenek abban, hogy a 
„csontos halak” csoportját fel kell osztani. A sugarasúszós halak, a bojtosúszós 
halak és a tüdőshalak fejlődése oly régen külön úton zajlott, hogy nem sorol-
hatók közös rendszertani osztályba.

Olvasmány

Bionika   Rá-
nézésre nem gondolnánk, de fi zikai 
mérések alapján kimondottan áram-
vonalasnak bizonyul a bőröndhal. Kis 
közegellenállású alakját sikerrel utá-
nozták le a mérnökők. Az autó lehet, 
hogy nem túl szép, de extrém ala-
csony az üzemanyagigénye.

Olvasmány
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25. A kétéltűek osztálya

Megtudhatod 
Mely jellemzők szükségesek a szárazföld meghódításához?
Mitől kétéltű a béka?

Mozgás a szárazföldön
Légzés és kültakaró
Keringés
Táplálkozás
Szaporodás és egyedfejlődés

A gerincesek törzsében a szárazföldi életmódra való áttérést sikeresen a kétél-
tűek valósították meg. A két éltűek a bojtosúszós halak ősi képviselőiből első-
ként kialakult szárazföldi gerincesek. Az első kétéltűek kb. 370 millió éve, az 
óidő devon időszakában jelentek meg. A legismertebb ma élő kép viselőik a 
békák.

Mozgás a szárazföldön
A kétéltűek elnevezése onnan származik, hogy szaporodásuk még vízhez kö-
tött, de a kifejlett állatok már zömmel a szárazföldön élnek. A szárazföldi 
életmódnak megfelelően mozgásuk, légzésük és keringési rendszerük jelentő-
sen eltér a halakétól.

A kifejlett kétéltűeknek két pár lábuk van, ez alkalmas a szárazföldön való 
mozgásra. Végtagjaik szerkezetére az úgynevezett ötujjú végtagtípus jellemző. 
A szabad végtag csontjait a függesztőöv csontjai kapcsolják a törzsvázhoz. 
A mellső függesztőövet nevezzük vállövnek, a hátsót medenceövnek. Mivel a 
magasabb rendű gerincesek az ősi kétéltűekből fejlődtek ki, ez az alapszabás a 
többi szárazföldi gerinces állatra is jellemző (1. ábra).

1. Az ötujjú végtag csontváza

MELLSŐ VÉGTAG HÁTSÓ VÉGTAG

vállöv medenceöv

combcsont
felkar-
csont

alkar-
csontok

kéztő-
csontok

lábtő-
csontok

lábközép-
csontok

kézközép-
csontok

ujjpercek

lábszár-
csontok

ujjpercek

Pterodactylus
(repülő őshüllő)

denevér
(emlős)

delfi n
(emlős)

kutya
(emlős)

ember
(emlős)

béka
(kétéltű)

juh
(emlős)

cickány
(emlős)

kenguru
(emlős)fóka

(emlős)

madár

repülés úszás futás ugráskapaszkodás

béka

A végtagok evolúciója  A szárazföldi gerincesek kü-
lönböző csoportjainál az eltérő környezet és életmód miatt az alapszabáshoz 
képest nagyon gya kori a kétéltűeknél megjelent ötujjú végtagok módosulása.

Olvasmány

Végtagok alkalmazkodása az életmódhoz
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TÜDŐ

KIS VÉRKÖR

NAGY VÉRKÖR

TEST SZÖVETEI

artériák

véna

véna

jobb 
 pitvar

bal 
 pitvar

kamra

Légzés és kültakaró
A kifejlett kétéltűek a levegőből tüdővel lélegeznek. A két tüdőfélbe a garatból 
induló gégén át jut a levegő (2. ábra). A tüdő páros, sima vagy redős falú zsák. 
A redők a gázcserére szolgáló felületet, vagyis a légzőfelszínt növelik. Nagyobb 
felületen a gázcsere gyorsabban és hatékonyabban játszódhat le. A légzőfelszínt 
dús érhálózat szövi át, ez is fokozza a gázcserét. A tüdő légzőfelszíne azonban 
nem elég nagy a szervezet számára szükséges gázcsere lebonyolításához. A két-
éltűek légzésében ezért fontos szerepe van a bőrnek is, amelynek igen gazdag 
az érhálózata. A bőrlégzés feltétele, hogy a kültakaró nedves, nyálkás legyen, 
hiszen csak így juthatnak át rajta a légzési gázok. 

A szárazföldön a kiszáradás veszélye fenyegeti az állatokat. A túlzott páro-
logtatás elleni védekezést szolgálja, hogy a kétéltűek bőrének többrétegű lap-
hámja gyengén elszarusodik, vagyis külső felületét vékony szaruréteg borítja. 
A kétéltűek bőre méregmirigyeket tartalmaz, amelyek váladéka a fertőzésektől 
és a ragadozók ellen védi az állatot.2. A békák légzőszervei. A nyilak 

a belég zés kor áramló levegő útját 
 jelzik. A kétéltűekben és a magasabb 
rendű gerincesekben keresztezi egy-
mást a belégzett levegő és a táplálék 
útja. A légutakba kerülő falat a levegő 
áramlását akadályozná, ezért nyelésnél 
a porcos gége elzárja a légcsőbe 
vezető utat

orrnyílástüdőbél csatorna garat

a légzőfelszínt 
növelő redők 
láthatók 
a felnyitott 
tüdőfélben

tüdő

3. A két éltűek keringési rendszeré-
nek vázlata. A nyilak a vér áramlási 
irányát jelzik

Mérgező bőr  A bőr-
ben levő méregmirigyek váladéka veszély 
esetén ürül a testfelszínre. Az erős mérget 
termelő állatok gyakran feltűnő színűek és 
mintázatúak. Ez a túlélésüket elősegíti, hiszen 
a ragadozók könnyebben megtanulhatják, hogy 
a faj egyedeinek zsákmányolása kedvezőtlen 
következményekkel jár.

Olvasmány
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Trópusokon élő mérgező béka

Keringés
A tüdővel történő légzés megjelenésével a keringési rendszer is alapvetően 
megváltozott. A két éltűek szíve háromüregű, két pitvarból és egy kamrából áll 
(3. ábra). A test felől érkező, szén-dioxidban dús vér a szív jobb pitvarába jut, 
majd innen a kamrába. Ugyanekkor a tüdőből érkező oxigéndús vér a bal 
pitvaron keresztül szintén a kamrába ömlik. Így tehát a kamrában a kétféle 
vér kissé keveredik. Az izmos kamrából a vér egy része a tüdő felé vezető arté-
riákba áramlik, a másik része pedig a test többi része felé vezető artériákba 
kerül. A szív kamrájában zsebecskék vannak, amelyek megakadályozzák a vér 
teljes keveredését. A tüdő felé szén-dioxidban gazdagabb, a test felé oxigénben 
dúsabb vér áramlik. A keringési rendszer kétvérkörös. A nagy vérkör a szív 
és a test között a szövetek oxigénellátását szolgálja. A kis vérkör a szív és a tüdő 
között az oxigén felvételét és a szén-dioxid leadását biztosítja.

Táplálkozás
A kétéltű állatok ragadozók. A halakhoz hasonlóan ránőtt fogaik 
vannak. Megjelenik náluk az izmos, mozgékony nyelv, amely a táp-

lálékszerzés fontos eszköze. A békák nyelve elöl lenőtt, 
kicsapható. Ragadós nyállal borított nyelvüket lasszó-
szerűen kilökve és visszarántva kapják el zsákmányukat 
(4. ábra). A két éltűeknek kloákájuk van.4. Béka táplálékszerzése. A békák nyelve elöl nőtt le, 

ezért villámgyorsan és messzire kicsapható

gége

oxigéndús 
vér

szén-dioxid-
dús vér

kevert 
vér
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Zöld levelibéka

Hazai kétéltűek  A kétéltűek két fontosabb csoportjának képviselői 
hazánkban is honosak.

A farkos kétéltűeknek kifejlett álla potukban is van farkuk. Idetartoznak például a gőték és 
a szalamandrák. A foltos szalamandra nyirkos erdők lakója. Apró tolólábai vannak, amelyek 
nem emelik föl a testét a földfelszíntől. Kígyózó mozgással halad előre. A pettyes gőte ha-
zánkban is gyakori. Háttaraja nincs, de farokszegélye kiszélesedett. Az egész állat kb. 10 cm 
hosszú. Lombos erdőket kedveli, szaporodáshoz vízre van szüksége.

A farkatlan kétéltűek, más néven békák, egyedfejlődése során a farok vissza fejlődik. 
 Hátsó végtagjuk izmos ugróláb. Ismertebb hazai képviselőik: a varangyok, a kecskebéka és 
a levelibéka. 

Olvasmány

Szaporodás és egyedfejlődés
A kétéltűek többsége külső megtermékenyítésű. Egyik legismertebb tulajdon-
ságuk, hogy átalakulással fejlődnek, lárváik vízi állatok. A lárvák testfelépíté-
se sokban emlékeztet a halakra. Lábuk nincs, farokúszójuk segítségével jól 
úsznak. Kopoltyúval lélegeznek. Fejlődésük során fokozatosan alakulnak át 
szárazföldi állattá. Kialakulnak lábaik és tüdejük, kopoltyújuk pedig visszafej-
lődik. A békák lárváját ebihalnak nevezik (5. ábra).

5. Ebihalak

Foltos szalamandra 

Keress rá!  óriásszalamandra 
axolotl  dajkabéka  békamentés

Olvasnivaló  David Atten-
borough: Élet a Földön; Élet 
hidegvérrel  Puky Miklós – 
Schád Péter – Szövényi Gergely: 
Magyarország herpetológiai 
atlasza

A hazánkban élő kétéltűek valamennyien védett állatok, ami azt jelenti, hogy 
fennmaradásuk, túlélésük veszélyben forog, ezért gyűjtésük és pusztításuk 
 tilos, büntetést von maga után!

Barna varangy Kecskebéka

Legnagyobb békafajunk a barna varangy. Bőre sok 
méregmirigyet tartalmaz. Nappal elrejtőzik, éjjel jár éle-
lem után.

A kecskebékát egyes helyeken tenyésztik, mivel comb-
jának húsát az ínyencek sokra becsülik.

A zöld levelibéka a hazánkban élő legkisebb termetű 
békafaj. Főleg növényeken tölti életét. Ujjain tapadóko-
rongok vannak, ezért biztosan mozog a növények vékony 
hajtásain is.
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Kérdések, feladatok

1. Melyik állatcsoportból alakultak ki egykor a kétéltűek?
2. Hogyan nyilvánul meg a szárazföldi életmódra történt 

áttérés…
 …a kétéltűek kültakarójának felépítésében?
 …a kétéltűek csontvázának felépítésében?
 …a kétéltűek légzésében?
 …a kétéltűek keringési rendszerének felépítésében?
3. A 133. oldal 2. ábra és a 138. oldal 3. ábra alapján hason-

lítsd össze a halak és a kétéltűek keringési rend szerét!

4. Egy szóval fogalmazd meg, milyen táplálkozásmód jel-
lemző a kétéltűekre!

5. Melyek az ebihal és a kifejlett béka testfelépítése kö zötti 
legfontosabb különbségek?

6. Hogyan csoportosítjuk a kétéltűek közé tartozó állato-
kat?

7. Nézz utána! Sorolj föl minél több hazai fajt, amelyek a 
kétéltűek különböző csoportjaiba tartoznak!

Megtanultam?

A szárazföldi életmódra való áttérésnek számos fontos jegye fi gyelhető meg a kétéltűeknél. A szárazföldi mozgásra al-
kalmasak a(z) (1.)  végtagok. A(z) (2.)  a légköri levegőből való légzésre szolgál, bár légzőfelülete (3.)  . A bőr enyhén 

(4.) , ami nehezíti a(z) (5.) , de még lehetővé teszi a bőrlégzést.
A tüdőlégzés megjelenésekor a keringés (6.)  lesz: a  (7.)  a tüdőben a levegőből történő gázcserét biztosítja, a (8.)  
pedig a test szöveteinek oxigénellátását. A szív háromüregű, benne két (9.)  és egy (10.)  található.
Táplálkozásmódjukat tekintve minden kétéltű (11.)  állat. (12.)  fogaik vannak, amelyek rágásra nem, csak a táplálék meg-
ragadására alkalmasak.
Szaporodásuk jellemzője, hogy (13.)  fejlődnek. A peteburokból kibújó (14.)  vízben élnek, végtagjuk nincs, (15.)  lélegeznek. 

Fogalmak  két pár láb  ötujjú végtagtípus  függesztőöv  gége  garat  bőrlégzés  enyhén elszarusodó bőr 
 kétvérkörös keringési rendszer  három üregű szív  nagy vérkör  kis vérkör  mozgékony nyelv  kloáka  ebihal 
 átalakulásos fejlődés

A békák vonulása  A kifej-
lett kétéltűek élőhelyétől olykor elég távol esik a 
szaporodáshoz szükséges víz. Egyes békafajok fel-
nőtt egyedei ezért a tavaszi szaporodási időszak-
ban nagyobb távolság megtételére kényszerülnek, 
hogy elérjék a nélkülözhetetlen vízfelületet. Ván-
dorlásuk gyakran az emberek által is látogatott te-
rületeken, sőt közutakon vezet keresztül, ami az 
állatok tömegeinek pusztulását okozhatja. Az utak 
alatt a békák számára készített átjárók és a béka-
mentő természetvédő akciók ezt a gondot igyekez-
nek orvosolni. Az ostoba emberek viszont gyakran 
szándékosan ölik a békákat, pedig számuk mára 
nagyon megfogyatkozott.

Olvasmány

Vonulás közben megmentett ásóbékák
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26. A hüllők osztálya

Megtudhatod 
Mi lehet az oka, hogy minden hüllő vastag bőrű?

Mozgás a szárazföldön
Légzés és kültakaró
Keringés
Szaporodás és egyedfejlődés
Pikkelyes hüllők
Teknősök
Krokodilok
A hüllők evolúciója

A hüllők osztályába tartoznak az elsőként megjelent valódi szárazföldi gerin-
cesek. Az osztály elnevezése onnan ered, hogy a magasabb rendű gerincesek 
(hüllők, madarak, emlősök) közül csak a hüllők változó testhőmérsékletűek. 
Ez azt jelenti, hogy testük hőmérséklete nagyjából környezetükének felel meg, 
vagyis könnyen „kihűlnek”. Napjaink állatvilágából ebbe a csoportba tartoznak 
például a gyíkok, a kígyók, a teknősök és a krokodilok.

Mozgás a szárazföldön
Testszerveződésüket alapvetően a víztől történő elszakadás, a szárazföldi élet-
módra való tökéletes áttérés szabja meg. Vegyük sorra a legfontosabb jegyeket, 
amelyek erre utalnak!

A hüllőknél új testtájként megjelent a nyak, fejük ezáltal jól mozgathatóvá 
vált. Végtagjaik különböző fejlettségű járólábak, melyek vagy gyorsítják a 
talajon való kúszást, vagy a testet a föld felszíne fölé emelve lehetővé teszik a 
futást.

Légzés és kültakaró
A hüllők bőre a kiszáradás, a páro-
logtatás megakadályozása érdekében 
igen erősen elszarusodik. A vastag, 
száraz szaruréteg gátolja a bőrlégzést. 
Tüdejük fejlett, belseje erősen tagolt, 
vagyis nagy a légzőfelszíne (1. ábra). 
A tüdő nagy belső felületén hatéko-
nyan játszódhat le a gázcsere a vér és 
a levegő  között.

1. A hüllők tüdeje.
(A bal oldali tüdőfél felnyitva látható)

légcső

tüdő

kamrákra 
 tagolt 
légzőfelület

2. A hüllők keringési rendszerének 
vázlata. A nyilak a véráramlás irányát 
jelzik

Keringés
A hüllők vérkeringése is jelentős előrelépést mutat a kétéltűekhez képest. Szí-
vük tökéletesebb, a kamra jobb és bal oldali részét válaszfal határolja el, 
amelyen azonban rés van. A két vérkör ezért nem különül el egészen egymás-
tól (2. ábra). A testből szén-dioxidban dús vér kerül a jobb pitvarba, majd a 
kamra jobb felébe. Innen a tüdő felé vezető artérián keresztül a vér a tüdőbe 
jut, ahol lezajlik a gázcsere. Az oxigéndús vér a tüdőből a bal pitvarba, majd a 
kamra bal felébe áramlik. Innen kerül a nagy vérkörbe. A kamra jobb és bal 
fele közötti nyíláson át a vér kismértékben keveredik. A krokodilok szívében 
a kamrák közötti válaszfal teljes.

TÜDŐ

KIS VÉRKÖR

NAGY VÉRKÖR

TEST SZÖVETEI

artériák

véna

jobb 
 pitvar

véna

bal 
 pitvar

kamra
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Érdekességek a hüllőkről  Napos területeken, 
meleg időben elég gyakran találkozhatunk gyíkokkal. Változó testhő-
mérsékletük miatt hűvösben lehűl a testük, így mozgásuk is lelassul. 
Éjszaka és hideg időben ezért biztonságos rejtekhelyre húzódnak vissza. 
A fürge gyíkot és a zöld gyíkot napsütéses időben gyakran láthatjuk a 
hazai gyepekben, száraz hegyoldalakon. Főleg rovarokat fogyasztanak.

A kígyók fején és hasán az egyszerű pikkelyek helyett széles szaru-
lemezek, úgynevezett szarupajzsok találhatók. Nyelvük kétágú, az érzé-
kelésben játszik szerepet: tapintószerv, és a szaglásban is szerepet ját-
szik. Átlátszó alsó és felső szemhéjuk összenőtt, ezért nem tudnak pis-
logni. Magyarországon is elég gyakori kígyófaj a vízisikló. Méregfoga 
nincs, zsákmányát testének izomerejével öli meg. A mérgeskígyók mé-
regfoga nyugalmi helyzetben hátracsukódik a szájüreg felé, és csak a 
száj nyitásakor billen előre a harapáshoz. Magyarországon két ritka 
mérgeskígyófaj  él. Egyik ritkaságunk a keresztes vipera, a másik a ve-
szélyeztetett, Kárpát-medencei bennszülött rákosi vipera. Álelevenszü-
lők, nem raknak tojásokat, az utódok az anyaállat testében fejlődnek ki. 
Az embertől félnek, ha tehetik, elmenekülnek. Csak akkor támadnak, ha 
rájuk ijesztenek. A keresztes vipera marása azonban életveszélyes, a ki-
sebb termetű rákosi viperáé csak kellemetlen tünetekkel jár. Óriás-
kígyók a hazai életközösségekben nem élnek. Az óriáskígyók képviselői 
a trópusokon élő pitonok és boák. Ezeknek az állatoknak a testében 
még megtalálható a hátsó végtag csökevénye. Méregfoguk nincs, táp-
lálkozáskor testükkel rátekerednek a zsákmányra, amely így megfullad, 
s ezután egészben lenyelhető.

A kaméleonok közismert tulajdonsága, hogy környezetükhöz alkal-
mazkodva bőrük színét gyorsan képesek változtatni. Testük oldalirány-
ban lapított. Lábaikon az ujjak összenövése miatt csak két ujj különböz-
tethető meg, amelyekkel harapófogó-szerűen kapaszkodnak az ágakon. 
Farkukat az ágakra csavarva szintén fogódzkodhatnak. Érdekes tulaj-
donságuk, hogy két szemüket külön-külön képesek mozgatni, így ezek-
kel egyidejűleg más irányban nézhetnek. Hosszú, ragadós nyelvüket 
szájukból messzire kilökve még repülő rovarokat is elkaphatnak.

Olvasmány

Szaporodás és egyedfejlődés
A hüllők belső megtermékenyítésűek, vagyis a párzás során a hímivarsejtek 
bejutnak a nőstény testébe, és ott olvadnak össze a petesejtekkel. Az anyaállat 
szervezetében a megtermékenyített petesejt köré további burkok rakódnak, így 
kialakul a tojás, melynek héja általában lágy (3. ábra). A tojásban jelen van az 
utód fejlődéséhez szükséges víz és tápanyag, ezért szaporodásuk és egyedfej-
lődésük a víztől független, a kikeléshez csak a megfelelő hőmérsékletre van 
szükség. Ezeknél az állatoknál a tojást általában a nap melege költi ki. A nős-
tények többnyire egy földbe ásott gödörbe rakják le tojásaikat. A hüllők átala-
kulás nélkül, vagyis közvetlenül fejlődnek. A tojásból kibújó utódok testfel-
építése és életmódja az ivarérett állatokéhoz hasonló.

A hüllők osztályába nagyon eltérő életmódú és testfelépítésű állatok tartoz-
nak. Hazai fajaik kivétel nélkül védelem alatt állnak.

Pikkelyes hüllők
A pikkelyes hüllők fajaira jellemző, hogy bőrüket szarupikkelyek borítják. 
Ide tartoznak a gyíkok, a kígyók és a kaméleonok. Valamennyien ragadozó 
állatok, ránőtt fogaik vannak. A kígyóknak nincsenek lábaik, állkapcsuk pedig 
lazán rögzül, szájuk így igen nagyra nyitható. Nagy termetű zsákmányállatot is 
képesek egészben lenyelni.

A zöld gyík hímje

3. A hüllők többsége lágy héjú 
tojást rak

Óriáskígyó zsákmányszerzése

Kaméleon nyelvével zsákmányol
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Teknősök
A teknősök páncélja a vastagon elszarusodott bőrből és az 
alatta képződő csontlemezekből alakul ki. A páncél egy dom-
ború háti és egy laposabb hasi pajzsból áll. Fogaik nincsenek, 
állkapcsukat erős szarubevonat, úgynevezett szarukáva borít-
ja. Ragadozók és növényevők is vannak köztük. A hazánk-
ban élő mocsári teknős ragadozó állat (4. ábra). 4. Mocsári teknős

Krokodilok
A krokodilok a ma élő hüllők közül a legnagyobb termetűek 
(5. ábra). Meleg éghajlaton, elsősorban trópusi területeken 
élnek. Testüket szarupajzsok fedik. Valamennyien ragadozó 
állatok. Több előremutató tulajdonságuk is van, ami fejlettsé-
güket bizonyítja. Fogaik már nem ránőttek, hanem mélyen az 
állkapocsba ágyazódó gyökeres fogak. Kemény, meszes héjú 
tojásokkal szaporodnak.

A hüllők evolúciója
Az evolúció során az első hüllők a földtörténet óidejének 
végén, a karbon időszakban, ősi kétéltűekből alakulhattak ki. 
A földtörténet középidejében a trópusi éghajlat, a dús nö-
vényzet és a versenytársak hiánya nagyon kedvező feltételeket 
teremtett elterjedésükhöz. Ebben az időben a hüllők uralták 
a szárazföldet (6. ábra). Az ősi, gyíkszerű hüllők evolúciója 
egyszerre több irányban zajlott. Az egyik fejlődési vonalon, az 
óidő és a középidő határán, létrejöttek az emlősszerű őshül-
lők, az emlősök elődei. 

Az őshüllők kihalása  Az első hüllők az 
óidő karbon időszakában, kb. 320 millió éve jelentek meg.

Ma a kutatók azt az elméletet tartják a legvalószínűbb-
nek, hogy a középidő végén egy kozmikus test (üstökös 
vagy kisbolygó) Földbe csapódása okozhatta az élővilág-
ban azt a nagyszabású kipusztulási eseménysort, amelyet „a 
kréta végi kihalás” néven tartunk számon. Sok jelenség 
azonban nem magyarázható ezzel. Kérdés például, hogy a 
kis testű állatok miért vészelték át ezt az időszakot.

Olvasmány

A teknősökről  A legtöbb teknős úgy 
húzza be hátpajzsa alá a fejét, hogy nyakát lefelé S-alakban 
begörbíti. A teknősfajok túlnyomó része szárazföldi állat, né-
hány tengeri faj azonban állandóan vízben él. 

A trópusi tengerekben gyakori a levesteknős, amely az egyik 
legnagyobb termetű teknősfaj. Tömege elérheti a 150-200 kg-
ot, testhossza a 110 cm-t. Jóízű húsa miatt vadásszák, és tojása 
is csemegének számít.

A galápagosi óriásteknős a legnagyobb ma élő szárazföldi 
teknősfaj. Tömege 200-400 kg, hossza elérheti a 180 cm-t.

Olvasmány

Levesteknős

5. A nílusi krokodil az egyik legnagyobb krokodilfaj. 
Teste a 9 méteres hosszúságot is elérheti. Kíméletlen 
ragadozó, mint a többi krokodil. Zsákmányát a vízben 
szerzi

6. A Tyrannosaurus rekonstrukciója. A magyarul 
 zsarnokgyíknak nevezett dinoszaurusz 10-14 méter 
hosszú, 5 méter magas, félelmetes raga dozó volt. 
Növényevő dinoszauruszokat zsákmányolt
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7. Repülő őshüllő maradványa 
és rekonstrukciója

Az őshüllők másik nagy jelentőségű csoportjának evolúciója később a ma-
darak kialakulásához vezetett. A pikkelyek a test nagy részén tollakká alakul-
tak, a mellső végtag pedig szárnnyá módosult. Az ősmadár még a hüllők egyes 
jellegzetességeit is magán viselte, például erős fogazata és hosszú, mozgékony 
farka volt (7. ábra).

A földtörténet középidejében volt a sárkánygyíkok, a dinoszauruszok vi-
rágkora. A szép számban fennmaradt kövületekből megállapítható, hogy közé-
jük tartoztak minden idők leghatalmasabb szárazföldi állatai (6. ábra). A föld-
történeti középidő végén a nagy testű őshüllők – máig tisztázatlan körülmé-
nyek között – kihaltak.

Megtanultam?

A hüllők az ősi (1.)  alakultak ki. A többi alacsonyabb rendű gerinceshez ha-
sonlóan (2.)  testhőmérsékletűek. 
A szárazföldi környezethez a kétéltűeknél sokkal eredményesebben alkalmaz-
kodtak:
– A(z) (3.)  lehetővé teszi a víztől független szaporodást, viszont ez a szapo-

rodási mód csakis (4.)  megtermékenyítéssel jöhet létre. 
– A(z) (5.)  elszarusodó bőr gátolja a(z) (6.)  , de egyúttal a(z) (7.)  is lehe-

tetlenné teszi. A tüdő fejlett, belső légzőfelülete (8.)  . 
– A szárazföldi mozgásra alkalmas járólábaik vannak.
– A keringési rendszerben a két (9.)  majdnem teljesen elkülönül. A szívben 

a két (10.)  mellett két  (11.)  található, ez utóbbiakat azonban kis nyílás köti 
össze.

Legfontosabb csoportjaik: a(z) (12.)  hüllők (idetartoznak a gyíkok, a kígyók és 
a(z) (13.)  , a(z) (14.)  és a(z) (15.)  ).
A földtörténet középidejében élt őshüllők közé tartoztak a dinoszauruszok. 
A középidőben a hüllők egykori képviselőiből alakultak ki a ma is élő (16.)  és 
(17.)  osztályának első képviselői.

Fogalmak  változó testhőmérséklet  nyak  járólábak  erősen 
elszarusodó bőr  négyüregű szív  lágy héjú tojás  meszes héjú tojás  
védett állat  ránőtt fog  szarukáva  gyökeres fog  szarupikkely  
szarupajzs  ősmadár  dinoszauruszok

Kérdések, feladatok

1. Honnan kapta nevét a hüllők osztálya?
2. Hogyan nyilvánul meg a szárazföldi életmódhoz alkal-

mazkodás 
 – a hüllők szaporodásában?
 – a hüllők kültakarójának felépítésében?
 – a hüllők légzésében?
3. A 138. oldal 3. ábra és a 141. oldal 2. ábra alapján: miben 

különbözik a hüllők keringési rendszere a kétéltűekétől?
4. Melyek a hüllők osztályának legfontosabb csoportjai?

5. Melyik hüllőcsoport képviselői élnek legnagyobb szám-
ban Magyarországon? Nevezd meg ennek a csoportnak 
legalább három hazai faját!

6. Melyik hüllőcsoportból honos Magyarországon csak 
egyetlen faj? Melyik ez a faj?

7. A krokodilok mely tulajdonságai utalnak a fejlettsé-
gükre?

8. A földtörténet középidejében milyen fő fejlődési irá-
nyok alakultak ki a hüllőknél?

Keress rá!  kaméleonmeg őrzés  moszaszauruszfélék  pannon gyík  
kuszma

Olvasnivaló  Határozó kézi-
könyvek – Hüllők és kétéltűek 
 Harald Jes: A terrárium – Kis-
állataink  ápolása, gondozása  
Mi micsoda sorozat – Hüllők 
és kétéltűek
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27. A madarak osztálya

Megtudhatod 
Mi mindenre jó a madarak tollazata?

a) pehely toll

2. A tollak típusai és szerkezete.
a) A pehelytollakban a tollágak nem 
kapcsolódnak össze, közöttük meg-
reked a levegő, ezért a pehelytollak 
rétege jó hőszigetelő. b) A kontúrtollak 
a pehelytollakat borítják. Tollágaikat 
horgacskák kapcsolják össze. Vannak 
közöttük fedőtollak és evezőtollak

3. Fedőtollak

tollágak

pehely t

b) fedő  toll

Kültakaró és testhőmérséklet
A tollak a bőr származékai (2. ábra). A szárny és a farok nagy tollai a repü-
lésre és a kormányzásra szolgálnak (3. ábra). Emellett a tolltakaró rendkívül 
jó hőszigetelő. A madarak állandó testhőmérsékletű állatok, és ennek – az 
idegrendszer hőszabályozó központjain kívül – egyik biztosítéka a tollazat is. 
Az állandó testhőmérséklet lehetővé teszi a madarak széles körű előfordulását: 
mindenféle éghajlatú területen, a szárazföldeken és a vizekben is elterjedtek.

Légzés
A repülés fokozott izommunkája sok energiát igényel. A hatékony légzés a 
madarak számára létfontosságú, hiszen így juthatnak elegendő oxigénhez, és 
ezzel energiához. A gerincesek közül a madarak légzése a legfejlettebb. Tüde-

csőr

szárny

gerinc-
oszlop

szegycsonti 
taraj

láb

1. Madár csontváza

Mozgás a levegőben – csont-
váz és izomzat

Kültakaró és test hőmérséklet
Légzés
Keringés          
Táplálkozás
Idegrendszer és érzékelés
Szaporodás és egyedfejlődés
A madarak evolúciója – 

alkalmazkodás a környezethez

A madarak az egykori hüllő ősökből alakultak ki a földtörténet középidejében, 
a jura időszak vége felé. Testfelépítésüket elsősorban a repüléshez történt alkal-
mazkodás szabja meg. Tekintsük végig azokat a sajátságokat, amelyek a repülő 
életmód szempontjából a legfontosabbak!

Mozgás a levegőben – csontváz és izomzat
A madarak csontozata igen könnyű, szivacsos szerkezetű. A mellső végtag 
csontváza a szabályos ötujjú végtaghoz képest megváltozott, szárnnyá alakult. 
Repülés közben a szárny mozgatása nagy erőkifejtést igényel. A fejlett repülő-
izmok eredéséhez a szegycsonti taraj biztosít jókora felületet. Két lábon jár-
nak, ezért hátsó végtagjaik felépítése is sajátosan alakult (1. ábra).
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jükben mind be-, mind kilégzéskor történik gázcsere, ezért ezt kettős légzés-
nek nevezzük (4. ábra). 

Mindkét tüdőhöz légzsákok kapcsolódnak, amelyeknek kettős szerepe van: 
egyrészt levegőtartalmuk miatt a test átlagos sűrűségét csökkentik. Másodsor-
ban belégzéskor a légutakon, vagyis a légcsövön, főhörgőkön át kerül be a le-
vegő a tüdő szétágazó csőhálózatába, a hörgőkbe és a hörgőcskékbe. A hör-
gőcskékből nagyszámú léghajszálcső ered. A levegő ezeken áramlik keresztül, 
illetve a léghajszálcsöveket megkerülve a légzsákokba jut. A léghajszálcsövek 
falát vérerek hálózzák be, itt megy végbe a gázcsere. Kilégzéskor a légzsákokból 
a léghajszálcsöveken keresztül áramlik vissza a levegő a külvilágba. Ekkor a 
léghajszálcsövek felületén ismét történik gázcsere.

Keringés
A fejlett légzés fejlett vérkeringéssel párosul. A madarak szívében a két kamra 
között teljes a válaszfal. Ezért kis és nagy vérkörük tökéletesen elkülönül 
egymástól, a vér nem keveredik (5. ábra). Az intenzív izomműködés biztosí-
tásában és az állandó testhőmérséklet fenntartásában a fejlett keringésnek is 
fontos szerepe van, hiszen a vér szállítja az oxigént, amely a szövetekben az 
energia felszabadításához és a hőtermeléshez szükséges.

Táplálkozás
A madarak táplálkozási szervrendszere is módosult, különösen az előbelük 
felépítése tér el a többi gerincesétől (6. ábra). Szájnyílásukat csőr határolja. 
A csőr anyaga könnyű szaru, alakja a táplálkozás módjának megfelelő. Foguk 
soha nincs, ugyanis a madarak kialakulásakor a fej mozgékonyságát nehezítő, 

súlyos fogazat eltűnt. A szájüregből 
a táplálék a nyelőcsövön át a rak-

tározó begybe jut, majd a gyo-
morba. A gyomor kétüregű, 

a táplálék a begyből először 
a mirigyes gyomorba ke-
rül, ahol elkezdődik az 
emésztés. A gyomortarta-
lom ezután a zúzógyo-
morba jut. Ennek falában 
erős izomzat található, 
amely összemorzsolja a 

már felpuhult táplálékot. 
A középbélben lezajlik az 

emésztés és a felszívódás. Az 
utóbél kloákában végződik.

idegrendszer

légcső
nyelőcső

begy

mirigyes 
 gyomor

zúzógyomor

máj

kloáka

vastagbél

vese

ivarszerv

tüdő

légcső

tüdő

légzsákok

légcső

5. A madarak és az emlősök kerin-
gési rendszerének vázlata. A két 
 vérkör elkülönülésének köszönhetően 
a bal szívfélen csak oxigéndús, a jobb 
szív félen pedig csak szén-dioxidban 
gazdag vér áramlik át

7. Vörösvérsejtek. A madarak ovális 
vörösvérsejtjei sejtmagvasak

6. A madarak belső 
szervei

Idegrendszer és érzékelés
A madarak idegrendszere és a repüléshez szükséges érzékszerveik rendkívül 
fejlettek. Repülő életmódjuk ismeretében nem csoda, hogy szemük feltűnően 
nagy, látásuk kitűnő, szaglásuk viszont gyenge. Agyuk a testméretükhöz képest 
nagy. Ez biztosítja azt a bonyolult idegrendszeri szabályozó működést, amely 
a repülés közben történő tájékozódáshoz, a  mozgások fi nom összerendezésé-
hez kell. Agyuk hőszabályozó központja hangolja össze a szervezet hőterme-
lését és hőlea dá sát, ami az állandó test hőmérséklet kialakulását eredményezi. 

4. A madarak légzése

TEST SZÖVETEI

 

 

TÜDŐ

KIS VÉRKÖR

NAGY VÉRKÖR

artériák

véna

jobb 
 pitvar

véna

bal 
 pitvar

bal 
 kamra

jobb 
 kamra

szív



147

A 
ge

rin
ce

se
k 

tö
rz

se

Szaporodás és egyedfejlődés
Minden madár meszes héjú tojásokkal szaporodik (8. ábra), amelyeket testük 
melegével költenek ki a kotlás során. Egyes madárfajokat (pl. sarlósfecskék, 
albatroszok, pingvinek) kizárólag a tojásrakás köt a szárazföldhöz. A madarak-
ra általánosan jellemző a fejlett ivadékgondozás, amely az utódok biztonságo-
sabb felnevelését teszi lehetővé. Ezért a madarak a hüllőkhöz képest sokkal 
kevesebb tojást raknak.

A fészeklakó madarak csekély tollazattal, önálló táplálkozásra képtelenül 
kelnek ki a tojásból. Az ilyen fi ókák még elég sokáig a fészekben maradnak. 
A fészekhagyó madarak fi ókái a tojásból kikelve szinte azonnal képesek követ-
ni anyjukat, önállóan táplálkoznak. A fészeklakó–fészekhagyó sajátság elsősor-
ban azzal függ össze, hogy kikeléskor az utódok helyzete mennyire védett. 
A magas fák lombkoronájában rejtve fészkelő madárfajok fi ókái jellemzően 
fészeklakók, míg például a talajszinten fészkelők utódai általában fészek-
hagyók. A fészeklakó madarak általában kevesebb tojást raknak.

A madarak evolúciója – alkalmazkodás 
a környezethez
A földtörténet középidejének közepe táján lerakódott üledékes kőzetekben 
találtak rá az ősmadár kövületeire. A kőzet annyira fi nom szemcséjű, hogy a 
lenyomatokban az állat maradványainak egészen aprólékos részletei is megfi -
gyelhetők, például jól látszik a tollak szerkezete. Az ősi hüllőkből kialakult 
madarak testfelépítése – a szárny, a láb, a csőr szerkezete – évmilliók alatt 
sokféle irányban fejlődött. A madarak alkalmazkodása rendkívül különböző 
környezeti feltételekhez is sikeresnek bizonyult.

8. A madártojás felépítése

meszes héj

légkamra jégzsinór

héjhártya

embrió

sárgájafehérje

A madarak rendszere  A futómadarakat az általánostól 
eltérő sajátságaik teszik érdekessé. Legismertebb fajuk az Afrikában honos strucc 
és a dél-amerikai nandu. Repülni nem tudnak. Szárnyuk csökevényes, szegy-
csontjuk lapos, nincs rajta taraj. Lábuk izmos, erős.

A gólyaalakúak (gólyák) és gödényalakúak (kócsagok, gémek, pelikánok) gázló-
madarak. Hosszú lábuk és megnyúlt csőrük a sekély vizekből való táplálkozásra 
alkalmasak. 

A pingvinalakúak rendjébe egyetlen család tartozik, a pingvinfélék. A pingvi-
nek szárnyukat úszásra használják, repülni nem tudnak. A vízben lábukkal kor-
mányoznak és fékeznek, ujjaik között ezért úszóhártya feszül. A lábuk egészen 
hátratolódott, törzsüket a szárazföldön csak függőlegesen tudják tartani. Ős-
honosan csak a déli félgömbön élnek. 

A lúdalakúak úszó madarak. Testük 
csónak alakú, lábuk rövid, evezésre 
szol gáló úszóláb. Ujjaik között úszóhár-
tya van. Széles csőrük szélén szűrő le-
mezkék sorakoznak. Ezek segítségével 
szűrik ki a vízből, iszapból a tápláléku-
kat. Vadmada raink közül idetartozik 
például a közismert nyári lúd és a tőkés 
réce.

A sólyomalakú madarak kampós cső-
re a húsevő életmódra utal. Vannak kö-
zöttük ragadozók, mint például az ege-
részölyv, a nálunk csak ritka vendégnek 
számító keselyűk pedig dögevők.

Olvasmány

Szürke gém

Császárpingvin fi ókáját melengetiNyári lúd
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A bagolyalakúak éjjeli ragadozók. Tömött, laza tollazatuk nesztelen repülést tesz 
lehetővé. Csőrük kampós. Erős lábujjaik és jókora karmaik a zsákmány megragadá-
sára alkalmasak.

A tyúkalakúak rossz repülők. Többnyire növényevők, de apróbb gerinctelen álla-
tokat is fogyasztanak. Erős, kúp alakú csőrük és kapirgálólábuk van. Idetartozik a 
házityúkon kívül a fogoly, és a hazánk területére egykor vadászati célból betelepített 
fácán is.

A papagájok trópusi, szubtrópusi elterjedésű madarak, Dél-Amerikában és 
Ausztráliában honosak. Tollazatuk gyakran feltűnően tarka. Kúszólábukkal 
jól másznak a fákon és a bokrokon. Többnyire magvakkal, gyümölcsökkel táplál-
koznak.

Az énekesmadarak közé tartozik a napjainkban élő madárfajoknak több mint fele. 
Jellemző rájuk a fejlett hangadó szerv. Közülük legismertebbek a cinegék, a rigók, a 
pacsirták, a fecskék, a varjak, a verebek és a pintyek.

FácánJácintkék arapapagáj

Fakókeselyű Erdei fülesbagoly Fogoly

Vörösbegy
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A madarak néhány háziasított képvislője   A házityúk a 
Délkelet-Ázsiában vadon élő tyúkfélék leszármazottja. Háziasítása már az időszámí-
tásunk előtti 6. évezredben elkezdődött. Különféle szempontok szerint tenyésztették, 
egyes fajtákat tojásukért, illetve húsukért, másokat szép tollazatuk miatt díszmadár-
nak. A házityúkok közt a hímek, vagyis a kakasok nagyobbak a tojóknál (tyúkoknál). 
Az ivari kétalakúság a tollazatban is megnyilvánul: a kakas színesebb, farka legyező-
szerű, taraja nagyobb, és lábán hosszú sarkantyút visel. A tyúkok képesek évente 
200-300 tojást tojni, ha rendszeresen elveszik tőlük. Ha nem, akkor abbahagyják a 
tojásrakást, rájuk ülnek, és elkezdenek kotlani. A költési idő 21 nap, a csibék szinte 
egyszerre kelnek, fészekhagyók. A tyúkok magokkal, rovarokkal, gilisztával, csigákkal 
táplálkoznak, néha füvet és zsenge növényi hajtásokat csipegetnek, és elkapják a 
kisebb emlősöket is. A táplálékkeresésben éles szemük és erős kaparólábuk segítik 
őket, zsákmányukat erős, kúpos csőrükkel ragadják meg. 

A házikacsa a tőkés réce („vadkacsa”) háziasított változata. Házia sítása kb. 5000 éve 
történt. A hímet gácsérnak hívjuk. Többnyire fehér színben tenyésztik, de egyes vidé-
keken – különösen ott, ahol vadon élő őseivel könnyen kereszteződhet – „vad” 
 színezetű példányok is előfordulnak. Húsa, mája, zsírja, tepertője fi nom falat, de to jása 
csak alaposan megfőzve fogyasztható, mert különben súlyos fertőzést okozhat. Kitű-
nően bírja a mostoha viszonyokat, igénytelen, ellenálló állat. Az úszásban segíti az 
úszóhártyás láb és a csónak alakú test. A vízből a lemezes szélű csőrével tudja ki szűrni 
a táplálékát.

Olvasmány

Megtanultam?
A madarak a hüllők egyik ősi csoportjából alakultak ki. 
A repülő életmódhoz történt alkalmazkodás testfelépítésükben a következő módon nyilvánul meg:
– Csontjaik tömege (1.)  . Mellső pár végtagjukból az evolúció során (2.)  alakult, ezért a szárazföl dön két lábon járnak. 

A szegycsonton nagy felületű (3.)  található, ezen erednek a(z) (4.)  izmok.
– A tollazat szerepe többirányú. Egyrészt könnyű, de (5.)  felületű, ami a repüléshez szükséges. Másrészt jó (6.)  , ami 

a(z) (7.)  testhőmérséklet fenntartásában fontos.
– A repülés izommunkájához és az állandó testhőmérséklet fenntartásához nagy mennyiségű  (8.)  elégetése szükséges. 

A kettős légzés során be- és kilégzéskor is történik (9.)  a tüdejükben.
– Szívükben a két (10.)  teljesen elkülönül, ezért a(z) (11.)  és a(z) (12.)  vér nem keveredik.
– A madaraknak fogazatuk (13.)  , ennek szerepét a(z) (14.)  vette át. A csőr mérete és (15.)  a táplálkozásmódtól függ. 

Az utóbél vége a(z) (16.)  .
– Látásuk (17.)  , és agyuknak a repüléssel kapcsolatos mozgásszabályozó területei különösen fejlettek.
Szaporodásukra jellemző, hogy (18.)  héjú (19.)  testük melegével költik ki. Ivadékgondozásuk fejlett.

Fogalmak  szivacsos csontozat  szegycsonti taraj  szárny  két lábon járás   
állandó testhőmérséklet  toll  kettős légzés  csőr  kétüregű gyomor  mirigyes 
gyomor  zúzógyomor  kloáka  meszes héjú tojás  fészeklakó  fészekhagyó

Kérdések, feladatok

1. Az evolúció során melyik gerinces állatcsoport volt a 
madarak őse?

2. Miben különbözik a madarak szaporodása a hüllőké-
től?

3. Nézz utána! Keress a madarak osztályába tartozó rend-
szertani csoportokat, amelynek képviselői Magyaror-
szágon is honosak! Mindegyikből említs példafajt!

4. Hogyan nyilvánul meg a repülő életmódhoz alkalmaz-
kodás a madarak 

 a) csontvázában; b) kültakarójában; c) tápcsatornájá-
ban; d) légzésében; e) idegrendszerében?

5. Keress „A madarak rendszere” című olvasmány ábráin az 
állatok életmódjára, táplálkozására utaló külső jellem-
zőket!

Házityúk 

Házikacsa

Keress rá!  kivi  óriás-
albatrosz  kígyászkeselyű  
pneumatikus csont  Horto-
bágyi Madárpark  MME
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28. Az emlősök osztálya

Megtudhatod 
Hogyan lehetséges, hogy az emlősök meghódították az összes 
élőhelyet?

Kültakaró és test hőmérséklet
Táplálkozás
Légzés, keringés
Szaporodás, rend szerezés

Kültakaró és testhőmérséklet
Az emlősök osztálya az őshüllők egyik csoportjából alakult ki. Az első emlősök 
a földtörténet középidejének elején jelentek meg. Bőrüket szőrtakaró borítja, 
ami kiváló hőszigetelő. A madarakhoz hasonlóan az emlősök is állandó test-
hőmérsékletű állatok. Bőrük rendszerint sok mirigyet tartalmaz: faggyú-, 
verejték- és tejmirigyeik vannak. Az osztály elnevezése onnan származik, hogy 
a tejmirigyek váladékával, emlőikből táplálják kicsinyeiket.

Táplálkozás
Emésztőrendszerükre jellemző, hogy szájüregükben gyökeres fogak vannak 
(1. ábra). A fogak feladata a táplálék megragadása, feldarabolása. A fogsorban 
való elhelyezkedésük szerint a fogak különböző funkciójúak, alakjuk eltérő 
(2. ábra). Elöl a lapos, éles metszőfogakat találjuk. A metsző fogak mellett 
jobbról és balról az alsó és a felső fogsorban is egy-egy szemfog helyezkedik el. 
A ragadozókban ezek különösen jól fejlettek, mivel különösen alkalmasak a 
zsákmány megragadására. A szemfogak mögött a fogsort az őrlőfogak, más 
néven zápfogak zárják. Az őrlőfogak rágófelülete a táplálkozási módnak meg-
felelően alakult. A táplálkozással függ össze az is, hogy egyes csoportokban 
bizonyos fogtípusok hiányoznak, például a növényevők egy részének nincse-
nek  szem fogaik. A bélcsatorna hossza igen eltérő. A növényevők bélcsöve jóval 
hosszabb, mint a húsevőké, mivel a növényi táplálék nehezebben emészthető. 
Az emlősök többségének végbele, húgycsöve és ivarutai külön nyílnak a 
külvilágba. Csak néhány fajnak van kloákája.

fogkorona

foggyökér

álkapocscsont

2. Az emlősök fog-
típusai. A húsevők 
őrlő fogai tarajosak. 
A tarajos zápfog 
hegyes csúcsai között 
él húzódik. Az alsó 
és felső fogsor egymás 
mellé illeszkedő tarajos 
őrlőfogai a száj zárása-
kor ollóként metszik el 
a húst. A növényevők 
őrlőfogai redősek. 
A felső és az alsó fog-
sor összedörzsölésekor 
elmorzsol ják a táplálé-
kot. A mindenevők 
őrlőfogai gumósak

metszőfog

szemfog

húsevők

tarajos zápfog redős zápfog gumós zápfog

növényevők mindenevők

1. A gyökeres fog szerkezete. A fog 
gyökere mélyen az állkapocsba 
 ágyazódik, erősen rögzül
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Légzés, keringés
Az emlősök légzőszerve fejlett. A légutak utolsó elágazódásai, a hörgőcskék 
apró léghólyagocskákhoz vezetnek. A léghólyagocskák felszínén játszódik le a 
gázcsere a tüdő légtere és a vér között (3. ábra).

Az emlősök keringési rendszerében teljesen elkülönül egymástól a két vér-
kör, akárcsak a madarakéban (146. oldal, 5. ábra). Az összes  emlősállatra jel-
lemző, hogy a légzési gázokat szállító vörösvérsejteknek nincs sejtmagjuk, ezért 
vörös vértesteknek is nevezzük őket.

Idegrendszerük és érzékszerveik fejlettek.

Szaporodás, rendszerezés
Az emlősök belső megtermékenyítésűek. A szaporodás és az egyedfejlődés 
eltérő sajátságai alapján az osztály képviselőit három csoportba soroljuk.

A legősibb emlősök tartoznak a tojásrakók közé. Legtöbb tulajdonságukban 
a többi emlőshöz hasonlítanak, de néhány sajátságuk még a hüllőkre emlékez-
tet. Utóbelük kloákában végződik. Nem elevenszülők, hanem lágy héjú tojá-
sokat raknak. Valódi emlőik nincsenek, csak annak kezdeményei. A mirigyek-
ből szivárgó tejet az utód az anyaállat szőréről nyalogatja le. Ausztráliában és 
a környező szigetvilágban honosak, közéjük tartozik a kacsacsőrű emlős és a 
hangyászsün (4–5. ábra).

Az erszényes emlősök elevenszülők. Kicsinyeik rövid vemhesség után, 
 nagyon fejletlenül jönnek a világra. A nőstények hasa alján egy bőrzacskó 
van, ezt nevezzük erszénynek. Születés után az emlőből táplálkozva ebben 
fejlődnek tovább az utódok. Az erszényes emlősök közé testalkatban és élet-
módban nagyon különböző állatok tartoznak. Ausztráliában és Amerikában 
honosak.

A méhlepényesek a legfejlettebb emlősök, közéjük tartozik a napjainkban 
élő emlősök legtöbb faja. A megtermékenyített petesejtjük osztódásával kiala-
kuló sejtcsoport a petevezetéken keresztül az anyaméhbe jut, és beágyazódik 
annak falába. Itt a magzat burka a méh falával közösen új szervet hoz létre, 
a méh lepényt. A méhlepény az anyai vérből tápanyagokat és oxigént juttat az 
embrió számára (6. ábra). Az utód így jó feltételek között, védetten fejlődhet. 
Meg felelő fejlettséget elérve megszületik, és az emlőből táplálkozik tovább.

3. Az emlősök légzőszervei. A jobb 
oldali tüdőfél felnyitva látható, egy 
részlete kinagyítva

4. Kacsacsőrű emlős. Víziállat, lába 
úszóhártyás. Elnevezése annyiban 
találó, hogy csőre a kacsákéhoz 
hasonlóan széles, lapos, szarubevonatú

5. Hangyászsün. Erős karmaival 
feltúrja a hangyabolyokat. Hosszú 
ormányával felkutatja és összegyűjti 
a rovarokat. Testét szarutüskék borítják

főhörgőklégcső

hörgők

hörgőcske

léghólyagocskák

TÜDŐ

6. A méh lepény felépítése és működése. A méh lepényen keresztül az anyai 
és a mag zati vér között anyagok cserélődnek ki úgy, hogy a két féle vér nem 
 keve redik egymással

szén-dioxidot és bomlás-
termékeket  tartalmazó 
vér a magzatból

oxigént és tápanyagokat tartalmazó 
vér a magzat felé

méhlepény

köldökzsinór

Olvasnivaló  David Atten borough: Élet a Földön; Az emlősök élete  
Magyar ország emlőseinek atlasza – Kossuth Természettár sorozat
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Erszényes emlősök  Ausztráliában és a környező 
szigetvilágban az erszényesek minden élőhelyet benépesítenek. Az izmos 
hátsó lábaikon ugráló, farkukkal egyensúlyozó kenguruk a füves puszták 
növényevői. Ökológiai szerepük a többi kontinensen élő patásokéhoz 
hasonló. Legnagyobb közülük a szürke óriáskenguru, kifejlett példányai 
1,5 m magasak, súlyuk 50-90 kg is lehet. Utódaik csupaszon és vakon 
jönnek a világra, tömegük mindössze 30 g. Megszületésük után felkapasz-
kodnak anyjuk erszényébe, és rászívják magukat az oda nyíló emlőbimbó-
ra. A koala eukaliptuszfák leveleivel táplálkozik, erős karmú lábaival ügye-
sen kapaszkodik. A vom bat fogazata és életmódja a rágcsálókéra emlékez-
tet. Föld alatti járatrendszert épít, főleg növényi magvakkal táplálkozik. Az 
erszényes ördög dögevő. Nevét kísérteties, rikácsoló hangjáról kapta. A 
valaha élt legnagyobb erszényes ragadozó az erszényes farkas volt. Terme-
te és alakja egy közepes méretű kutyára emlékeztetett. Utolsó példánya 
1936-ban pusztult el. Az amerikai kontinens erszényesei az oposszumok.

Ausztráliában az európai telepesek megjelenése előtt tojásrakó és 
erszé nyes emlősök éltek, méhlepényesek viszont – a denevérek kivételé-
vel – nem voltak. Az erszényesek töltötték be mindazokat az ökológiai 
szerepeket, amelyeket a többi földrészen a méhlepényesek. Ausztrália föl-
fedezése után a megtelepedő európaiak magukkal hozták saját állataikat 
(kutyát, nyulat stb.), és hajóikon akaratlanul behurcoltak más em-
lősöket, például egeret, patkányt is. Ezek az ún. inváziós fajok a 
táplálkozás, a versengés, illetve a versenytárs hiánya miatt számos 
komoly környezeti problémát okoztak.

Olvasmány

Koala

Vombat

Erszényes ördög

Sárga gyapjasoposszumErszényes farkas

Szürke óriáskenguruk
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Cickány

A méhlepényes emlősök rendszere  A méh-
lepényes emlősök legősibb csoportját a rovarevők alkotják. Szájukban 
még nem különböztethetők meg különböző fogtípusok. Egyforma, 
hegyes fogaik rovarok, csigák, férgek fogyasztására alkalmasak. 
A  hazánkban honos sün egyes szőrszálai védekező tüskévé alakultak. 
A vakondok mellső lábai ásásra módosultak, ezzel készíti föld alatti já-
ratait. A cickányok apró termetű rovarevők, az egerektől könnyen 
megkülönböztethetőek megnyúlt, hosszú orruk és rövid farkuk  révén.

A denevérek csoportja repülő életmódjáról is-
mert. Valódi repülésre képesek a szárnyukkal, 
amely nem más, mint a mellső és hátsó végta-
gok, valamint a farok között feszülő nagy bőrre-

dő. A legtöbb denevér nappal rejtekhelyén alszik, 
és éjszaka jár vadászni. A hazai denevér fajok repü-

lő rovarokkal táplálkoznak. Hallószer vük rendkívül 
fejlett, mivel a kibocsátott és visszhangszerűen visz-
szaverődő ultrahangok érzékelésével, fülük segít-
ségével tájékozódnak. A nálunk is honos korai de-

nevérek telelő kolóniáiban ezernél több példány 
gyűlhet össze.

A főemlősök csoportjába tartoznak a majmok 
és az emberszabású majmok. Testméreteikhez 

képest igen nagy az agyvelejük, ami jól ma-
gyarázza feltűnő értelmi képességeiket. 

Végtagjaik fogásra alkalmasak, és rend-
kívül jó a látásuk. Az ember legközelebbi 
ma élő rokonai az emberszabásúak közé 

tartoznak. Közülük az orangután csak Borneó 
és Szumátra szigetén honos, a gorilla, valamint a csimpánzok két faja 
pedig Afrika lakója. Valamennyien veszélyeztetettek, pusztításuk miatt 

a kihalás közelébe sodródtak. A gibbonfajok fá-
kon függeszkedő életmódot folytatnak, erre 
utalnak hosszú végtagjaik. A főemlősök cso-
portjába tartozik az emberi faj is.
A rágcsálók csoportja az emlősök között a 

legnépesebb. Nagy, görbülő, állandóan növekvő 
metszőfogaik vannak. Növényi táplálékok rágcsá-
lásával koptatják fogaikat. Nincsenek szemfogaik, 

zápfogaik gumós fel színűek. A rágcsálók közé 
tartozik az ürge, a hörcsög, az egerek, a patká-

nyok stb.
A ragadozók húsevők, és erről fogazatuk is árulkodik. Metszőfogaik 

kicsik, szemfogaik viszont nagyok és hegyesek. Zápfogaik felülete ta-
rajos. Ebbe az állatcsoportba tartoznak például a kutyafélék (róka, sa-
kál, farkas), a macskafélék (hiúz, oroszlán, tigris, leopárd, puma), a 
menyétfélék és a medvék is.

Olvasmány

mer
amme
gok, 

dő. A 
és éjsz

lő rova
feejlettt, 
szs aver
ségéve

nevére
gyyűlű hehet

A
ésés a

ké

Gorilla
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Delfi n

Fóka

Elefánt

Páratlanujjú patás: zebra

Párosujjú 
patás: víziló

Párosujjú 
patás: teve Gímszarvas

A méhlepényes emlősök két különleges, vízi életmódú csoportja a 
ceteké és a fókáké. E csoportok eltérő módon alkalmazkodtak a víz-
hez.

A cetek módosult mellső végtagjukkal és farkukkal úsznak. Szőrze-
tük nincs, viszont bőrük alatt vastag zsírréteg található, ez bizto sítja a 
hő szigetelést. A fogas cetek közé tartozó delfi nek ragadozó állatok. 
A bálnák szilás cetek. Foguk nincs, szájpadlásukról vékony, fésűszerű 
szarulemezek, szilák erednek. Ezek segítségével szűrik ki táplálékukat, 
a plankton apró élőlényeit.

A fókák a cetekkel ellentétben a szárazföldön is képesek mozogni. 
Farkuk rövid, lábaik úszóhártyásak. Testüket szőr borítja, amely alatt 
vastag szalonnaréteg található. Ragadozó állatok.

Az ormányosok a leghatalmasabb szárazföldi állatok. Névadó szer-
vük, az izmos ormány a felső ajakból és az orrból alakul ki. Felső 
metszőfogaik agyarrá módosultak. Három, ma is élő fajuk az indiai 
elefánt, a szavannai elefánt, és utóbbi közeli rokona, az erdei elefánt. 
Az ormányosok kihalt képviselői közül legismertebbek a mamutok.

A patások közé növényevők és mindenevők tartoznak. Záp fogaik 
a tápláléktól függően redősek vagy gumósak. A pata a bőr szaruré-
tegének jellemző megvastagodása a lábujjak végén. 

A páratlanujjú patások végtagjain egyetlen ujj feltűnően fejlett, a 
többi apró vagy egészen csökevényes. Valamennyien növényevő 
állatok, idetartozik például a ló, a szamár, a zebrák és az orr-
szarvúk. 

A párosujjú patások lábain négy ujj található, amelyek közül a két 
középső a legnagyobb, ezekre támaszkodnak. A disznófélék és roko-
naik gumós zápfogú mindenevők (pl. vaddisznó, víziló). A szintén 
idetartozó kérődzők növényevők. Gyomruk több üregre tagolódik. 
A letépett füvet gyorsan, rágás nélkül a gyomor első két üregébe, a 
bendőbe és a recésgyomorba nyelik le, ahol előemésztés zajlik. Az itt 
élő egysejtűek emésztik a növényi táplálékban levő, nehezen bont-
ható cellulózt, továbbá az állat számára fontos anyagokat, például 
vitaminokat termelnek. A kérődzés során az állat a bendőben és a 
recésgyomorba keletkezett pépet később, nyugodt körülmények 
között a nyelőcsövön visszajuttatja a szájüregbe, ahol a redős zápfo-
gak fi nomra őrlik. A másodszor lenyelt falat már a gyomor további 
üregeibe (a százrétű és az oltógyomorba) kerül, ahol folytatódik, 
majd befejeződik az emésztés. Kérődző állatok például a szarvasok, 
az őzek, az antilopok, a  teve félék és a zsiráf, a háziállatok közül pedig 
a szarvasmarha, a juh és a kecske.
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Az Alföldön miért nem legelnek kenguruk?  Vajon 
mivel magyarázható a tojásrakó, az erszényes és a méhlepényes emlősök jel-
lemző elterjedése a Föld kontinensein? Emlékezzünk vissza földrajzi tanulmá-
nyainkra! A Föld története során a kontinensek nem mindig a jelenlegi helyü-
kön voltak. A tojásrakó és az erszényes emlősök a földtörténeti középidő első 
felében, az akkor egyetlen összefüggő nagy kontinensen (Pangea) alakultak 
ki és terjedtek szét. Az egységes kontinens kettéválása után az északi száraz-
földön (Laurázsián) jelentek meg a méhlepényes emlősök. Ezek a magasabb 
fejlettségű állatok kiszorították az ősibb tojásrakókat és erszényeseket. A  déli 
nagy szárazföldön (Gondwanán) viszont méhlepényesek nem voltak, így a 
később elkülönült Ausztráliában és a környező szigetvilágban fennmaradt az 
emlősöknek ez a két ősibb csoportja.

Olvasmány

Kérdések, feladatok

1. Az evolúció során melyik gerinces állatcsoport volt az 
emlősök őse?

2. Miben különbözik a hüllők többségének fogazatától az 
emlősök fogainak felépítése? 

3. Hogyan függ össze az emlősállatok fogazata a táplálko-
zásukkal?

4. Ismereteid alapján sorold fel az összes különbséget a 
madarak és az emlősök tápcsatornája között!

5. Hasonlítsd össze a megfelelő ábrák alapján a madarak és 
az emlősök légzését! Mivel magyarázható a különbség?

6. Készíts egyszerű vázlatot az emlősök keringési rendsze-
réről, és rajzodat lásd el feliratokkal! Nyilakkal jelöld a 
vér áramlási irányát is!

 7. Sorold fel az emlősök osztályán belül elkülöníthető 
nagy rendszertani csoportokat!

 8. Miben különbözik, és miben hasonlít a kenguru és a 
kacsacsőrű emlős egyedfejlődése?

 9. A 6. ábra alapján mutasd be a méhlepény szerepét! 
Miért a méhlepényeseket tartjuk a legfejlettebb emlő-
söknek?

 10. Nézz utána! Keress a méhlepényes emlősök közé tar-
tozó rendszertani csoportokat, amelynek képviselői 
Magyarországon nem honosak! Mindegyik csoportból 
említs példaállatot is!

 11. Az emberi faj a méhlepényesek között melyik csoport-
ba tartozik?

Fogalmak  tejmirigy  emlő  
gyökeres fogak  metszőfog  
szemfog  redős zápfog  
gumós zápfog  tarajos zápfog  
léghólyagocska  vörös vértest  
tojásrakó emlősök  erszényes 
emlősök  méhlepényes emlősök

Megtanultam?

Az emlősök a(z) (1.)  és a vizekben szinte minden élőhelyen előfordulnak, és 
repülő fajaik is vannak. Testfelépítésük ennek megfelelően igen sokféle.
Szőrzetük hőszigetelő rétege a(z) (2.)  fenntartását segíti elő. 
Fogazatuk háromféle fogtípust tartalmazhat: (3.)  , (4.)  és (5.)  . Ezek meg-
léte vagy hiánya, illetve a(z) (6.)  felszíne a táplálkozás módjától függ. 
Légzőszervük közös jellemzője, hogy tüdejükben a légzőfelületet a(z) (7.)  
belső felszíne alkotja. 
Keringési rendszerük a(z) (8.)  keringési rendszeréhez hasonló, de a(z) (9.)  -t 
szállító vörösvérsejtjeikben sejtmag (10.)  .
Az emlősök három nagy csoportja (alosztálya) közül a(z) (11.)  és az erszénye-
sek (12.)  kontinensen és ennek környékén őshonosak, a(z) (13.)  pedig az 
Óvilágban és (14.)  .

Keress rá!  ámbra  bezoárkő

Bionika  Az 
emlősök között is számos olyan 
állat akad, amelyik valamilyen 
bionikai találmány alapjául szol-
gált. 

A hosszúszárnyú bálna uszo-
nyán előre álló kidudorodások 
segítik leválni az úszás közben ki-
alakuló apró örvényeket, amelyek 
így kevésbé lassítják az állatot. Ezt 
a megoldást tanulmányozva tet-
ték hatékonyabbá a mérnökök a 
szélerőművek lapátjait, illetve al-
kottak csendesebb ventilátorokat.

Olvasmány

Laurázsia és GondwanaPangea

A kontinensek elhelyezkedésének alakulása a földtörténet során

mai elrendeződés
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Áttekintés

Az alábbi táblázat a gerinces állatok vázlatos rendszertani beosztását, legfontosabb csoportjait tartalmazza.

Törzs Osztály Kisebb csoportok

G
er

in
 ce

se
k

Porcos halak cápák, ráják

Sugarasúszós  halak (csontos 
halak)Bojtosúszós halak

Kétéltűek farkatlan kétéltűek (békák), farkos 
kétéltűek (szalamandrák, gőték)

Hüllők pikkelyes hüllők (gyíkok, kígyók), 
krokodilok, teknősök

Madarak lapos szegycsontúak (pl. strucc), 
tarajos szegycsontúak

Emlősök tojásrakók, erszényesek, méh-
lepényesek

tást,  továbbá a hővesztést is, ezért az állandó testhőmérséklet fenntartásának fontos tényezője. Az emlősöknél a szőrzet 
szolgál hőszigetelő rétegként az állandó testhőmérséklet elősegítésére. 

A táplálkozás szervrendszerében a bélcsatorna háromszakaszos. A szájüreg általában fogakat tartalmaz. A halak közül 
a ragadozóknak vannak ránőtt fogaik, amelyek csak az állkapocs, illetve az állcsont felszínéhez rögzülnek. Ránőtt fogaik 
vannak a kétéltűeknek és a legtöbb hüllőnek is, ám a hüllők közül a teknősök fogatlanok. A madaraknak nincs foguk, ezért 
fejük sokkal könnyebb lehet, ami a repülést megkönnyíti. A krokodiloknál és az emlősök közismert fajainál gyökeres fogak 
találhatók a szájüregben, amelyek mélyen rögzülnek az állkapocsba, illetve az állcsontba. A szájüregbe ömlik az első 
emésztőnedv, a nyál. Az előbél a garatban, majd a nyelőcsőben folytatódik, ezen keresztül kerül a táplálék az előbél 
utolsó szakaszába, a gyomorba. A gyomor elsősorban az elfogyasztott táplálék ideiglenes tárolására és emésztésre szol-
gál. A madaraknál ezenkívül – fogazat hiányában – a gyomor veszi át a táplálék aprításának szerepét. A kétüregű gyomor 
első része, a mirigyes gyomor megkezdi az emésztést, ezáltal a táplálék megpuhul. A gyomor második ürege, a vastag 
izomzatú zúzógyomor pedig szétmorzsolja az ideérkező táplálékot. A középbél, valamint az utóbél minden gerinces ál-
latban hasonló funkciójú. A középbélbe ömlik a két nagy emésztőmirigy váladéka: a hasnyálmirigy hasnyálat, a máj pedig 
epét termel. Ezen emésztőnedvek se gít ségével a középbélben befejeződik a szerves tápanyagok emésztése és felszívása. 
Az utóbélben ásvá nyi anyagok és víz felszívása történik. A gerincesek többségében az utóbél kloákában végződik, tehát 
a végbélbe torkollik a kiválasztószervek és az ivarszervek kivezető járata is. Ez alól csak a halak egy része, valamint az 
emlősök képeznek kivételt.

A gerincesek légzőszervei alapvetően kétfélék: a halak kopoltyúval lélegeznek, a később szárazföldi életmódhoz alkal-
mazkodott gerincesek pedig tüdővel. A kétéltűek osztálya már szárazföldi életre tért át, de az alkalmazkodás nem töké-
letes. Lárvájuk vízben él, kopoltyúval lélegzik. A kifejlett egyedek légzőszerve már tüdő, ám benne a légzőfelszín viszony-
lag kis felületű, ami a kétéltűek többségében nem elegendő a gázcseréhez. Ezért a bőrön keresztül is folyik gázcsere 
(bőrlégzés). A hüllők tüdejében a légzőfelszín erősen tagolt, a teljes gázcserét biztosítja. A madarakban az állandó test-
hőmérséklet, valamint a repülés munkavégzése rendkívül sok oxigént igényel, hiszen az ener giát a sejtlégzés biztosítja. 
A kettős légzés során be- és kilégzés közben is történik gázcsere a tüdő léghajszálcsövein keresztül.

A keringési rendszer a gerinces állatokban zárt, a szív által pumpált vér szállítja az anyagokat. A halak egyvérkörös 
keringési rendszerében a szívből kiáramló vér a kopoltyúkban oxigénnel dúsul, majd a szövetek-szervek ellátása után 
tér vissza a szívbe. A kétéltűekben megjelent a kétvérkörös keringési rendszer. A kis vérkör a szív és a tüdő közötti 
anyagszállítást biztosítja. A nagy vérkör biztosítja a szövetek és szervek vérellátását. A kamrából az oxigénben gazdag 
vért a verőerek továbbítják a szervekhez. Az itt lezajló gázcsere után a vér a gyűjtőerek útján visszatér a szív jobb pitva-
rába. A magasabb rendű gerincesekben ehhez hasonló a keringési rendszer. A hüllőkben a kamra jobb és bal oldala 
között a vér keveredése már kisebb mértékű, az emlősökben és a madarakban pedig a két kamra teljesen elkülönül, így 
az oxigénben és a szén-dioxidban gazdag vér egyáltalán nem keveredik.

A gerincesek idegrendszerének szerveződésére jellemző, hogy csőidegrendszer, vagyis a központja az agyvelő és a 
gerincvelő. A környéki idegrendszerben található idegek szállítják az információkat a központi idegrendszer és a test 

A gerinces állatok szervezetét belső váz tá-
masztja, és az ehhez tapadó izmok összehú-
zódása teszi lehetővé a test mozgását. A váz 
szilárdságát általában a csontszövet biztosít-
ja. A belső váz egyúttal a test tagolódását is 
megszabja. Részei a fejváz, a törzsváz és a két 
pár végtag váza.

A gerincesek kültakarója a bőr. Külső ré-
tege többrétegű laphám, amely a szárazföldi 
gerincesekben elszarusodik, így véd a kiszá-
radástól. A kétéltűeknél a szaruréteg még 
vékony, ezért teszi lehetővé a bőrlégzést. 
A hüllők már teljes mértékben szárazföldi 
állatok, bőrük erősen elszarusodott, ezért a 
vízvesztést igen hatékonyan gátolja. A ma-
daraknál a tolltakaró korlátozza a párologta-

Összefoglalás
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Gerincesek 
osztályai Mozgás Kültakaró Táplálkozás Légzés Keringés Szaporodás Egyéb

Összes

gerincoszlop, 
harántcsíkolt 
izom

bőr: több rétegű 
laphám, irha, 
bőralja

3 szakaszos 
bélcsatorna, 
hasnyálmirigy, 
máj

– zárt kerin-
gés, vörös-
vérsejtekben 
hemoglobin

ivaros 
szaporodás, 
váltivarúak

csőideg-
rendszer, 
 hólyagszem

Porcos 
halak 
osztálya

porcos váz többrétegű el 
nem szarusodó 
laphám

ránőtt fogak, 
kloáka

kopoltyú 2 üregű szív, 
egy vérkör

belső megter-
mékenyítés, 
álelevenszülők

oldalvonal ,
változó 
testhőmér-
séklet

Csontos 
halak 
osztályai

csontos váz, 
úszóhólyag

többrétegű el 
nem szarusodó 
laphám, nyálka-
mirigyek, csont-
pikkely

ragadozó 
halaknak 
ránőtt fogak

kopoltyú, 
kopoltyú-
fedő

2 üregű szív, 
egy vérkör

külső megter-
mékenyítés, 
pete, átalakulás 
vagy közvetlen 
fejlődés

oldalvonal ,
változó test-
hőmérséklet

Kétéltűek 
osztálya

függesztő-
övek, 5 ujjú 
végtagok

enyhén elszaru-
sodó többrétegű 
laphám, nyálka- 
és méregmirigy

mozgékony 
nyelv, kloáka

kezdetleges 
tüdő, levegő 
nyelése, bőr-
légzés

3 üregű szív, 
két vérkör

külső megter-
mékenyítés, 
pete, átalakulás

ragadozó; 
változó test-
hőmérséklet

Hüllők 
osztálya

zárt mellkas, 
nyak, 2 pár 
járóláb

erősen elszaruso-
dó többrétegű 
laphám; 
 szaru pikkely, 
 szarupajzs, pán-
cél; mirigyekben 
szegény bőr

ránőtt fogak, 
krokodiloknak 
gyökeres fo-
gak, teknősök-
nek szarukáva, 
kloáka

fejlett tüdő 4 üregű szív, 
két vérkör, 
enyhén 
kevert vér

belső megter-
mékenyítés, 
lágy héjú tojás 
(krokodiloknak 
meszes héjú 
tojás)

változó test-
hőmérséklet

Madarak 
osztálya

szivacsos szer-
kezetű cson-
tok, tarajos 
szegycsont, 
szárnyak, 
1 pár járóláb

szaruképződmé-
nyek: toll, csőr, 
karom, pikkely

csőr, fogak 
nincsenek, 
mirigyes és 
zúzógyomor, 
kloáka

fejlett tüdő 
(hörgők, 
hörgőcskék, 
léghajszál-
csövek), lég-
zsákok, ket-
tős légzés

4 üregű szív, 
két kamra 
elkülönül, 
két vérkör, 
nincs kevert 
vér

belső megter-
mékenyítés, 
meszes héjú 
tojás, kotlás, 
közvetlen fejlő-
dés

látásuk kitű-
nő, igen 
 fejlett ideg-
rendszer; 
állandó test-
hőmérséklet

Emlősök 
osztálya

2 pár járóláb szaruképződmé-
nyek: szőr, karom, 
szarv
faggyúmirigy, 
verejtékmirigy, 
tejmirigy

gyökeres fogak 
(metsző-, 
szem- és őrlő-
fog)

fejlett tüdő, 
(hörgők, 
hörgőcskék, 
léghólya-
gocskák)

4 üregű szív, 
két kamra 
elkülönül, 
két vérkör, 
nincs kevert 
vér

belső megter-
mékenyítés, 
 tojásrakók;
erszényesek: 
erszény;
méhlepényesek

fejlett ideg-
rendszer; 
állandó test-
hőmérséklet

többi része között. Az evolúció során az agy aránya és jelentősége az idegrendszeren belül egyre fokozódott, a főemlő-
sökben (különösen az emberben) az agy mérete rendkívül megnövekedett.

A különböző gerinces állatok érzékszervei hasonló felépítésűek és működésűek.
A gerinces állatok ivarosan szaporodnak, és többségük közvetlen fejlődésű, vagyis a kikelő, illetve megszülető utó-

dok a szüleikhez hasonlóak. A halak egy részénél azonban a petéből lárva kel ki. Ilyen közvetett fejlődés jellemző álta-
lában a kétéltűekre is. A kétéltűek a vízbe rakják petéiket, amelyekből ott vízi életmódú, kopoltyúval lélegző, halszerű 
lárva kel ki, a békák lárvái az ebihalak. A lárva növekszik, fejlődik, s megfelelő fejlettség elérése után kialakul belőle a 
tüdővel lélegző, kifejlett, felnőtt állat. A magasabb rendű gerincesek mind belső megtermékenyítésűek és közvetlen 
fejlődésűek. A hüllők lágy héjú tojásokat raknak, amelyeket általában a környezet melege költ ki. A madarak a meszes 
héjú tojások kiköltéséhez szükséges hőmérsékletet általában kotlással biztosítják. Fiókáik a fészek védettségétől függő-
en fészeklakók vagy fészekhagyók. Az emlősök legősibb fajai a tojásrakók, amelyek a hüllő ősökhöz hasonlóan lágy héjú 
tojásokkal szaporodnak. Az erszényes emlősök nőstényei a nagyon fejletlenül megszülető utódaikat erszényükben ne-
velik fel. A méhlepényes emlősökben az utód a magzati élet viszonylag hosszú időtartama idején védett helyen, az 
anyaméhben fejlődik, az anya szervezetével zajló anyagforgalmát a méhlepény biztosítja. Ez a szerv lehetővé teszi, hogy 
az anya és a magzat vére között anyagkicserélődés történjen, így a fi atal egyed a fejlődéséhez szükséges anyagokhoz 
hozzájuthat, és leadhatja a fölösleges anyagokat.
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1. Töltsd ki a következő táblázatot a megfelelő kifejezések leírásával! Írd le a füzetedbe a számokkal jelzett fogalmakat!
 Segítségül a beírandó kifejezések egy részét megadjuk, ezeket feltétlenül használd fel! Lehetséges, hogy egyik-másik 

kifejezést nem csak egyszer kell felhasználni.
 ránőtt fogak, gyökeres fogak, kloáka, kettős légzés, pete, közvetett, lágy héjú tojás, meszes héjú tojás

2. Hasonlítsd össze a gerinces állatcsoportok keringési rendszerének felépítését! Magyarázd meg az eltérések okát! A kü-
lönbségeket hozd összefüggésbe az állatok életmódjával! Megoldásodhoz használd a halakról, kétéltűekről, hüllőkről, 
illetve a madarakról szóló leckékben található ábrákat!!

3. Hasonlítsd össze a szárazföldi gerincesek légzését, légző szervrendszerének felépítését! A különbségeket hozd kapcso-
latba az állatcsoport jellemző képviselőinek életmódjával!

4. Példákon keresztül mutasd be, hogyan lehet következtetni a madarak testfelépítéséből életmódjukra!
5. Példákon keresztül mutasd be, hogyan lehet következtetni a méhlepényes emlősök testfelépítéséből életmódjukra!
6. Az alábbi fénymikroszkópos fotók béka és ember véréről, illetve bőréről készültek. Azonosítsd a képeket! Válaszodat 

indokold a felvételek alapján!

Tudom, értem, alkalmazom, elemzem

1. Készítsetek bemutatót a különböző kontinensek, eltérő éghajlati területek gazdasági haszonállatairól (madarak, em-
lősök)!

2. Készítsetek bemutatót a túlhalászat környezeti, gazdasági következményeiről! Állításaitokat adatokkal támasszátok 
alá! Mutassátok be azokat az intézkedéseket is, amelyek a környezeti károk enyhítését szolgálják! 

3. Mutassátok be a gerincesek evolúciójának nagy lépéseit ősmaradványok, élő kövületek elemzésével! Készítsetek 
 tablót!

Kitekintés, kutatási feladatok 

Állat neve
Melyik 

osztályba 
tartozik?

Kültakaró Táplálkozás Légzés Szaporodás, 
egyedfejlődés

Tigriscápa (1.) bőr rétegei: (2.) fogazat: (3.) légzőszerv: (4.) megtermékenyítés 
módja: (5.)

Ponty (6.) szarusodás mértéke: (7.) fogazat: (8.) légzőszerv: (9.) (10)-vel szaporodik

Kecskebéka (11.) szarusodás mértéke: (12.) végbél: (13.) légzőfelszín: 
(14.), (15.) egyedfejlődés: (16.)

Fürge gyík (17.) szarusodás mértéke: (18.) végbél: (19.) légzőszerv: (20.) (21)-sal szaporodik

Fácán (22.) hőszigetelő: (23.) fogazat: (24.) légzése: (25.) (26)-sal szaporodik

Vörös óriás-
kenguru (27.) hőszigetelő: (28.) fogazat: (29.) gázcsere hely-

színe: (30.) utódfejlődés helye: (31.)

Ember (32.) jellemző mirigyek:
(33.), (34.), (35.) zápfogak felszíne: (36.) gázcsere hely-

színe: (37.) utódfejlődés helye: (38.)



AZ ÁLLATOK 
VÁLASZOLNAK

VIII.

Az öröklött magatartás formák  A tanult magatartás formák  
Az állatok társas viselkedése  Az állatok kommunikációja

Kakukkfi óka (Cuculus canorus) táplálékot koldul. Kitátott csőrének 
a dajkamadár, a nádirigó (Acrocephalus arundinaceus) nem tud ellenállni

Fotó: Máté Bence, Pusztaszer



Olvasmány

160

Egy új tudományterület születése
1973-ban három tudós: Konrad Lorenz, Nikolaas Tinbergen és Karl von Frisch megoszt-
va kapták az orvosi-élettani Nobel-díjat. A bizottság a következőképpen indokolta 
döntését:  „az egyéni és szociális viselkedésminták felépítésével és működésével kap-
csolatos felfedezéseikért”. Mindhárom tudós az állatok viselkedését, magatartását vizs-
gálta. Megfi gyeléseikkel, kísérleteikkel azt próbálták megfejteni, hogy a magatartásnak, 
viselkedésnek milyen szerepe van az állatok környezethez való alkalmazkodásában, és 
ezzel együtt az evolúcióban. A három kutató munkássága nyomán egy új tudományág 
alakult ki a 20. század második felére, az etológia.

A tojásgörgetés megfejtése
E Nobel-díjas tudósok közül kiemelkedett Kon rad Lorenz osztrák kutató, aki megfi gye-
léseit, kísérleteit főleg a madarak – csókák, varjak, ludak, kacsák – körében végezte. Arra 
a következtetésre jutott, hogy az állatok magatartásának, viselkedésének jelentős része 
éppen úgy a fajra jellemző, örökletes tulajdonság, mint a testfelépítés sajátosságai. Az 
egyik ilyen „ösztönös” viselkedés, amit alaposan tanulmányozott, a madarak tojásgör-
gető magatartása volt. Megfi gyelte, hogy a kotló ludak jellegzetes mozdulatokkal, 
csőrükkel visszagörgetik fészkükbe az onnan kigurult tojást. A tojásgörgetés mozgásai 
a faj minden egyedére egyformán jellemzőek. Azt gondolhatnánk, hogy ez a viselkedés 
tervszerű, az anyamadár tevékenységét a tojás védelme, biztonságba helyezése vezérli. 
Ezzel szemben Lorenz megfi gyelte, hogy a madár akkor is folytatja az elkezdett moz-
gássorozatot, ha a tojás valamilyen okból elgurul, és kikerül az állat látóteréből. Vagyis 
a madár tojás nélkül is végzi a görgető mozgást, befejezi a mozdulatsorozatot, más 
szóval üresjárati tevékenységet végez. Tevékenysége tehát egyáltalán nem céltudatos. 
Ezek a tapasztalatok újabb kísérletek elvégzésére sarkallták Lorenzet. Vajon felismeri-e 
tojását a lúd, és csak azt görgeti-e be a fészekbe? A kutatók henger vagy kocka alakú 
tárgyakkal helyettesítették a tojást. Meglepetésükre a tojásgörgető magatartást ezek a 
tárgyak is kiváltották. Ezzel minden kétséget kizáróan igazolták, hogy a lúd tojásgörge-
tő magatartása, amely vitán felül fontos eleme a szaporodási sikernek, nem céltudatos, 
hanem ösztönös  tevékenység. A faj minden egyedére jellemző mozgásmintázatot az 
örökítőanyag kódolja.

A bevésődés titka
Lorenz másik híres felfedezése a bevésődés (im printing) jelensége volt. Fészekhagyó 
madaraknál – pl. ludaknál, kacsáknál, tyúkoknál – megfi gyelhető, hogy a fi ókák a tojás-
ból való kikelés utáni első napon követik anyjukat, kötődnek hozzá. Rövid időn belül 

megtanulják azonosítani azokat a tárgyakat, egyedeket, 
amelyek nem hasonlítanak anyjukra, testvéreikre. Ezeket 
igyekeznek elkerülni, félnek is tőlük. Lorenz vizsgálatai 
előtt is ismert volt, hogy a kikelést követő egy napban a 
követési reakciót nemcsak az anyaállat váltja ki a fi ókák-
ban, hanem más fajba tartozó állat, vagy akár egy mozgó 
tárgy is, főleg, ha ez hangot is ad. A követési reakció tehát 
öröklött magatartás, de az, hogy mit követ az állat, az már 
tanult. Ez a tanulás azonban eltér más tanulási folyama-
toktól abban, hogy meghatározott életszakaszhoz, érzé-
keny periódushoz kötött. A követési reakció elmarad, ha 
a mozgó tárggyal vagy állattal a fi óka a kikeléstől számít-
va csak hosszabb idő múlva találkozik. Természetes körül-
mények között a bevésődés hasznos magatartás a faj-

Konrad Lorenz 
(1903–1989)

Nikolaas Tinbergen
(1907–1988)

A fészkén ülő hattyú maga alá görgeti tojását

Karl von Frisch (1886–1982) 
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Bevésődés természetes körül-
mények között. A kiskacsák 
minden hova követik anyjukat 
és testvéreiket. Ez a magatartás 
védelmet jelent számukra a még 
ismeretlen környezettől

b)

c)

a)

Bevésődés kísérleti körülmények között.
a) A fotón látható ludak Lorenz hangját és kinézetét 
tanulták meg kikelésük után. A bevésődés akár 
egy életre szóló elköteleződést is jelenthet. Az így 
felnevelt állatok az embert tekintik fajtársuknak.
b) Ezek a fi ókák egy plüss állathoz kötődnek, azt 
tekintik anyjuknak, fajtársuknak. 
c) Jessica Meir a bevésődés következtében hozzá 
kötődő ludak  életmódját testközelből, laboratóriumi 
körülmények között, például szélcsatornában tudja 
vizsgálni. A képen éppen repülésedzést tart az egyik 
madarának

fennmaradás szempontjából, hiszen a fi ókák rendsze-
rint az anyjukat pillantják meg elsőként. A bevésődés 
jelenségét azóta is sokan kutatják. Kimutatták például, 
hogy ha a kacsafi ókákat választás elé állítják, vagyis 
kikelésük után kacsa és tyúk hívóhangját is hallják, ak-
kor egyértelműen fajtársuk hangját választják, annak 
irányába mozognak. Ennek a jelenségnek is megtalál-
ták a magyarázatát. A madárfi ókák már a tojásban is 
adnak hangokat, amit a testvérek hallanak, ezenkívül 
hallják anyjuk hangját is. Így kikelés után a már ismert, 
megszokott hangot követik.

Konrad Lorenz számos izgalmas könyvet írt az álla-
tok körében végzett megfi gyeléseiről. A „Salamon király gyűrűje”, valamint az 
„Ember és a kutya” mind a mai napig nagyon népszerű olvasmányok.

A magatartás evolúciós szerepe
Az állatok különböznek az élővilág más lényeitől abban, hogy viselkedésükkel, 
annak megváltozásával is tudnak alkalmazkodni környezetük változásaihoz. 
A magatartás evolúciója éppen olyan fontos eleme az állatvilág fejlődésének, 
mint a testfelépítés alakulása. Az állatok magatartásával foglalkozó tudomány-
ág, az etológia az utóbbi évtizedekben alakult ki és került a fi gyelem közép-
pontjába. Az állatok és az ember magatartásában sok szempontból hasonló 
biológiai elvek érvényesülnek, ezért az állatok viselkedésének vizsgálata segít-
het az emberi magatartás megismerésében is.
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29. Az öröklött 
magatartás formák

Megtudhatod 
Hogyan lehetséges, hogy minden keresztespók egyforma alap-
szerkezetű hálót sző?

Feltétlen refl ex
Taxis
Öröklött mozgáskombináció

Régi tapasztalat, hogy az állatoknak számos olyan magatartásformája van, 
amelyet a faj valamennyi egyede egyformán végez. Ez nyilván azért lehetséges, 
mert az ilyen viselkedési sajátságok a szülőkről az utódokra öröklődnek. Ezek 
az öröklött magatartásformák. Előidézésükhöz meghatározott külső ingerek, 
úgynevezett kulcsingerek szükségesek.

Feltétlen refl ex
A feltétlen refl ex adott kulcsinger hatására mindig bekövetkező, egyszerű, 
öröklött válaszreakció. Az ember magatartásában számtalan feltétlen refl ex 
nyilvánul meg. Ilyen például, amikor hirtelen becsukjuk szemünket, ha valami 
hozzáér, vagy amikor egy forró tárgy megérintése után elkapjuk kezünket. 
Feltétlen refl ex az is, amikor egy állat valamilyen szokatlan, újszerű inger ha-
tására tájékozódó viselkedést tanúsít: fülét hegyezve, az inger irányába néze-
getve, szaglászva stb. az inger forrását igyekszik  felderíteni.

Taxis
A taxis olyan helyváltoztató mozgást jelent, amelynek irányát az inger szabja 
meg. Sok növényevő rovarfaj egyedei például a tápnövény szaganyagait követ-
ve repülnek, így találnak rá a táplálékra. Az állatok és az emberek is távolodnak 
a kellemetlen ingerek forrásától, például a rossz szagot árasztó tárgyaktól.

Öröklött mozgáskombináció
Az öröklött mozgáskombinációk egy kulcsinger hatására bekövetkező, bo-
nyolultabb magatartásformák. A kutyaféléknél jól ismert például a táplálékma-
radványok elrejtése. Az állat az el nem fogyasztott csontot mindig ugyanazon 
mozdulatokkal ássa el és temeti be (1. ábra).

Honnan tudjuk, hogy ez öröklött mozgáskombináció, és nem fajtársaiktól 
tanulják az állatok? Ha egy egyedet születésétől kezdve fajtársaitól elkülönítve 
nevelnek fel, akkor is ugyanúgy végzi e tevékenységet. Sőt, ha ásás közben a 
csontot „elcsenjük”, az állat akkor is ugyanazon a módon fejezi be a mozdulat-
sort, mint ha mi sem történt volna, vagyis elássa a „semmit”. Mindezek persze 
mesterséges kísérleti körülmények, amelyekből azonban jól leszűrhetők az 
öröklött magatartásformák alapvető sajátságai.

Az öröklött mozgáskombinációkban a mozgási elemek sorrendje mindig 
azonos, és az egyszer megkezdett tevékenység nem marad abba. A tevékenység 
eredménye (illetve eredménytelensége) nem befolyásolja a végrehajtást. Ez 
jellemző pél dául a pókok hálószövésére is. Természetes körülmények között az 
öröklött mozgáskombinációk kifogástalanul működnek, ellátják biológiai 
funk ció jukat; a vizsgált példa esetében az állat elkerüli, hogy a táplálékának 
maradványai odacsalogassák a környékre a többi húsevőt.

1. A kutya táplálékrejtő viselkedése 
öröklött mozgáskombináció
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A kutyafélék persze csak akkor rejtik el a táplálékot, amikor már jóllaktak. 
A táplálék mint kulcsinger az állat belső állapotától függően kétféle öröklött 
magatartást válthat ki: ha éhes, akkor táplálkozást, ha viszont jóllakott, akkor 
elrejtést. Az öröklött mozgáskombináció végrehajtásának tehát fontos feltétele 
a külső kulcsingeren kívül az állat megfelelő belső állapota is. Az ilyen belső 
hajtóerőt motivációnak nevezzük. A különféle cselekvéseket befolyásoló mo-
tivációk például az éhség, a szomjúság, a félelem, a szexuális késztetés. A kulcs-
inger és a motiváció együttesen idézi elő az öröklött mozgáskombinációt. 
A zsákmányállat észlelése (kulcsinger) és az éhség (motiváció) jelenlété ben 
például a ragadozó vadászik. A kettő közül bármelyik tényező hiánya esetében 
azonban elmaradnak a vadá szó mozgások. Az emberi magatartás motivációira 
az érzelmi élet jelenségei (érzelmek, hangulatok, indulatok) is jelentős hatást 
gyakorolnak.

A légylárva taxisa  A legyek teljes átalakulással fejlődnek. 
A házi légy lárvája bomló szerves anyagokat fogyaszt, így gyorsan növekszik. 
A báb már nem táplálkozik, hanem csak a korábban felhalmozott anyagok fel-
használásával, szinte mozdulatlanul egy helyben tartózkodik, így fejlődik ki a 
burkon belül a felnőtt rovar. A báb tehát sérülékeny, védekezésre nem képes, és 
táplálékra nincs szüksége. A lárva bábozódás előtt a fénnyel ellentétes irányban 
taxissal mozog, így a mozdulatlan báb már sötétben, a ragadozóktól védett he-
lyen alakul ki.

Olvasmány

Kérdések, feladatok

1. Milyen feltétele van az öröklött magatartásforma meg-
jelenésének?

2. Mi az öröklött magatartásformák biológiai jelentősége?
3. Miben különbözik a taxis a többi megismert öröklött 

magatartásformától?
4. Melyek a feltétlen refl ex és az öröklött mozgáskombiná-

ció közötti legfontosabb különbségek?

5. Említs két öröklött magatartásformát az ember viselke-
désében!

6. Az öröklött mozgáskombináció végrehajtása közben 
valamilyen hatás rövid időre kissé megzavarja az álla-
tot. A zavaró hatás megszűnése után folytatja, vagy 
újra kezdi, vagy máshonnan folytatja tevékenységét az 
állat?

Megtanultam?

A(z)  (1.)  magatartásformák a faj valamennyi egyedére egyformán jellemző-
ek, és a környezet állandó körülményeihez való  (2.)  teszik lehetővé. Az 
öröklött magatartásforma a környezet meghatározott ingere, azaz a(z)  (3.)  
hatására jelenik meg. Háromféle öröklött magatartásformát ismertünk meg.
– A(z)  (4.)  adott kulcsinger hatására mindig bekövetkező, egyszerű viselke-

dési válasz. 
– A(z)  (5.)  az inger iránya által befolyásolt  (6.)  mozgás. 
– A(z)  (7.)  bonyolultabb magatartás, amelynek kialakulásához a kulcsinge-

ren kívül  (8.)  is szükséges.

Fogalmak  öröklött magatartásforma  kulcsinger  feltétlen refl ex  taxis  öröklött mozgáskombináció  motiváció

Keress rá!  szupernormális 
inger  csigaforgató tojása

Olvasnivaló   David Atten-
borough: Az élet erőpróbái   
Csányi Vilmos: Kis etológia

2. Pihenő oroszlánok a zsákmány 
maradékával
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30. A tanult magatartás formák

Megtudhatod 
Hogyan tanulhatja meg a házi macska az ajtó kinyitását?

Megszokás
Feltételes refl ex
Operáns tanulás
Belátásos tanulás
 Az öröklött és a tanult 

magatartás formák 
előfordulása

Ha az állatok viselkedése csak öröklött magatartásformákból állna, akkor a 
környezet megváltozása (más körülmények, ingerek) az egyedek pusztulását 
eredményezhetné. A tanulás teszi lehetővé a változó környezeti viszonyok-
hoz való alkalmazkodást. A különböző állatfajoknál nagyon eltérő az öröklött 
és a tanult magatartási elemek aránya. A kevéssé változatos és állandó körül-
mények között élő fajoknál az öröklött magatartásformák dominálnak, hiszen 
ezeknél a tanulási készség fölösleges lenne. Az ausztráliai koalának például 
nem kell tanulnia a  különféle táplálékok megszerzésének módjait, mert egész 
 életét eukaliptuszfákon tölti, s csak ezek leveleit eszi. A változatos környezeti 
feltételek között élő fajoknak, például sok ragadozónak, meg kell tanulnia, 
hogy a környezetében található sokféle zsákmány közül melyiket és milyen 
módon lehet eredményesen elfogni.

Tanulásnak általában azt a folyamatot nevezzük, amikor az állat viselke dése 
átmenetileg vagy tartósan megváltozik egy környezeti hatás következ tében.

Megszokás
A megszokás a tanulás egyik legegyszerűbb típusa. Az állatvilágban általáno-
san elterjedt. Egy váratlan inger első alkalommal az állat tájékozódó magatar-
tását, vagy – ha nagyon erős az inger – menekülését váltja ki. Kiderülhet 
azonban, hogy a hatásnak nincs káros vagy hasznos következménye, tehát 
közömbös az állat számára. Az ilyen inger ismétlődései esetén a válaszreakció 
egyre kisebb lesz, majd megszűnik. A megszokás biológiai funkciója az, hogy 
az állat elkerüli a környezet nagyszámú közömbös ingereire adott fölösleges 
reakciókat, és az ebből adódó energiaveszteséget (1. ábra).

Könnyű kimutatni, hogy a megszokásnál nem az állat kifáradásáról van szó. 
Ha az ismétlődő ingerek hatására csökkenő válaszreakció idején újfajta, szokat-
lan inger éri az állatot, akkor ismét nagy intenzitással jelentkezik a felderítő vagy 
menekülő magatartás.

Feltételes refl ex
A feltételes refl ex kialakulásakor két feltétlen refl ex társítása rögzül az állat 
idegrendszerében néhány ismétlés után. Lássunk erre egy régi kísérletet 
(2. ábra)! A csengőszó ingere tájékozódó refl exet vált ki a kutyában, a táplálék 
ízének ingere pedig nyáltermelési reakciót indít be. Csengő és táplálékadagolás 
együttes ismétlése néhány alkalom után arra vezet, hogy az állat nyálelválasz-
tása bekövetkezik már pusztán a hanginger hatására. 

A feltételes refl ex úgy alakul ki, hogy a két feltétlen refl ex idegi központja 
között kapcsolat jön létre az egyidejű ingerlés miatt (3. ábra). Lényegében tehát 
a központi idegrendszer a két ingert egymáshoz társítja, vagyis ingertársítás 
alakul ki. 

Az így kialakult refl exet azért nevezzük feltételesnek, mert létrejöttének 
feltétele, hogy a két különböző inger egyidejűleg jelentkezzen. 

1. Megszokás. A gepárdok nem 
mene külnek az őket fi lmező 
emberektől
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Az emberek életében is alapvető szerepet játszanak az ehhez 
hasonló feltételes refl exek, például az étel illatára, látványára, vagy 
akár csak említésére is „összefut a szánkban a nyál”, vagyis meg-
indul a nyáltermelésünk. Megfi gyelték azt is, hogy a  kisgyermekek 
egy része, amikor a felnőtt ember felemelt kezét látja, elmosolyod-
va tartja a fejét, a simogatást várva. Vannak olyan gyermekek is, 
akik a felemelt kéz látványára ijedten elkapják fejüket – számukra 
ugyanaz a kép az ütés fájdalmas élményével társult.

Fontos tudni, hogy a feltételes refl exek bizonyos körülmények 
között törvényszerűen kialszanak. Ha a fenti példa szerinti kutya 
esetében a hangingert nem követi néhány alkalommal megerősí-
tés (táplálék), akkor a nyáltermelés csengőszóra már nem indul 
be, vagyis bekövetkezik a felejtés.

Ennek a tanulási módnak az a biológiai szerepe, hogy az álla-
tok környezetük bizonyos ingereit jelzésként értékeljék. Egyes 
ingerek például a táplálék, más ingerek pedig a támadó közeledé-
séhez kapcsolódhatnak. Könnyen belátható a felejtés fontossága 
is, hiszen egy-egy, korábban lényeges jel – a környezet megválto-
zása miatt – egyik napról a másikra érdektelenné válhat, tehát az 
ezzel kapcsolatos feltételes refl ex fennmaradása csak fölöslegesen 
terhelné az állat idegrendszerét.

Pavlov és a fel-
tételes refl ex  Ivan Petrovics Pav-
lov a 20. század első éveiben végezte 
úttörő kutatásait a feltételes refl exek-
ről. Pavlov valójában orvosi kutatáso-
kat végzett, melyekben emésztőnedv 
termelésének szabályozását vizsgál-
ta. Azt mérte, hogy különböző hatá-
sok hogyan befolyásolják a nyál és a 
gyomornedv termelését kutyákban. 
Az etetést mindig egy csengővel je-
lezte, így az állatok a hangjelzést az 
evéssel társították. Néhány ismétlés 
után rögzült a kutyákban az étel és a csengőszó kapcsolata, 
s így már pusztán a csengőhang is kiváltotta az állatnál a foko-
zott nyáltermelést. Kutatásai elismeréseként Pavlov 1904-ben 
Nobel-díjat kapott. 

Olvasmány

Ivan Petrovics Pavlov 
(1849 –1936)

2. Példa a feltételes refl ex kialakítására

1.  Tanulás 
előtt

2.  Tanulás 
előtt

3.  Tanulás folyamata

4.  Tanulás után

csengő

Semleges, újszerű inger

tájékozódás, 
 nyáltermelés nélkül

Feltétlen válasz

3. A feltételes refl exek kialakulásának folyamata

1. inger: csengő
tájékozódási refl ex nyálelválasztási refl ex

1. inger: táplálék1. válasz 2. válasz

IDEGRENDSZER

Feltétlen inger Feltétlen válasz

táplálék nyáltermelés

csengő

Feltételes inger

nyáltermelés

Feltételes válasz

csengő + táplálék

nyáltermelés

Feltétlen válasz

pedál

táplálék-
adagoló

táplálék

4. Példa az operáns tanulásra 

Operáns tanulás
Az operáns tanulás esetén nem valamilyen külső inger fontossá-
gát erősíti meg a második inger, hanem az állat valamilyen saját 
tevékenységét. Ha tehát az állat valamely véletlen cselekvése is-
mételten ugyanolyan, értékelhető következménnyel jár, akkor azt 
megtanulja. Lássunk erre is egy kísérleti példát (4. ábra). Egy éhes 
állatot zárt ketrecbe helyeznek. Új környezetében az állat tájéko-
zódó tevékenységet folytat. Felderítő mozgásai közben lábával 
véletlenül megnyom egy pedált, mire táplálékhoz jut. Amikor 
újból rálép a pedálra, megint enni kap. Ez megerősíti a pedálnyo-
más és a táplálék közötti kapcsolatot, így néhány ismétlés után az 
állat megtanulja az összefüggést. Ehhez hasonló módon azt is 
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megtanulhatja, hogy az adott környezet-
ben mit kell tennie annak érdekében, hogy 
valamilyen kellemetlen hatást elkerüljön. 
Az operáns tanulás során tehát az állatok 
idegrendszerében az rögzül, hogy saját cse-
lekvéseik közül melyek alkalmasak vala-
mely kívánatos cél elérésére vagy kellemet-
lenség elkerülésére. Az ilyen módon meg-
tanultak is elfelejthetők. Lassú felejtést 
okoz, ha hosszú ideig nem használja az 
állat a megismert összefüggést. A felejtés 
igen gyors, ha a megtanult mozgás nem 
vezet a várt eredményre, vagyis ha meg-
szűnik a megerősítés.

Az operáns tanuláson alapul az állat-
idomítás is. Az idomár egyes mozgások 

elvégzését jutalmazza, másokét pedig bünteti, és így éri el, hogy az állat bizo-
nyos jelzésekre meghatározott viselkedéseket hajtson végre (5. ábra).

A feltételes refl exet és az operáns tanulást közös elnevezéssel társításos ta-
nulásnak nevezik, mivel ezen tanulási módok közös jellemzője, hogy a kör-
nyezet valamely ingeréhez társul egy másik inger (a feltételes refl ex kialakulá-
sakor), illetve egy saját magatartáselem (az operáns tanulás során).

Gondoljuk végig ismét, és foglaljuk össze az eddigieket! A megszokás és a 
feltételes refl ex kialakulása során tulajdonképpen az ingerek közti válogatás 
(ingerszelekció) történik. A megszokásnál az állatok a környezetükből érkező 
ingerek közül kiválasztják és megtanulják, hogy mely ingereknek nincs szá-
mukra jelentősége. A feltételes refl ex kialakulása közben azt tanulják meg, 
hogy a környezet ingerei közül melyiknek mi a jelentése, egyes ingerek mit 
jeleznek előre. Az operáns tanulás során pedig saját magatartáselemeik közül 
választják ki, hogy melyik alkalmas bizonyos cél elérésére.

Belátásos tanulás
A belátásos tanulásra csak a magasabb rendű gerincesek, a madarak 
és az emlősök képesek, mivel ehhez igen fejlett idegrendszeri műkö-
dés szükséges. A belátásos tanulás során az állat korábbi információ-
it előrelátó, tervezett módon egymáshoz illeszti úgy, hogy addig is-
meretlen problémát old meg. Ha például a csimpánzoknak alkalmuk 
van mindennapi tevékenységük közben ládákkal, botokkal megis-
merkedni, később pedig banánt helyeznek ketrecükön kívülre, 
vagy magasan a mennyezet alá, akkor az állatok a botokat 
egymáshoz illesztve bekotorják magukhoz a táplálékot, 
vagy a lecsüngő banán alá tolják a ládát, hogy erről elérjék 
(6. ábra).

6. A csimpánz 
képes a belátásos 
tanulásra. Korábbi 
 tapasztalatok 
 alapján elsőre 
 megold egy új 
 feladatot

5. Delfi nidomítás. A delfi n a mutat-
vány végrehajtását követően jutalmul 
táplálékot kap

Olvasmány

Burrhus Frederic Skinner 
(1904–1990)

A Skinner-
do boz  Burrhus Frederic Skin-
ner alkotta meg az operáns ta-
nulás vizsgálatának eszközét, 
amelyet róla Skinner-doboznak 
neveztek el. Skinner azonban 
nemcsak az operáns tanulás ku-
tatásában szerzett ér demeket, 
hanem a pszichológia más terüle-
tein is jelentős eredmé nyeket ért 
el. Azt az elvet vallotta, hogy a 
viselkedés alakításában a meg-
erősítések játsszák a legfonto-
sabb szerepet, méghozzá első-
sorban a pozitív megerősítés ha-
tékony. Úgy vélte, hogy a bün-
tetésből az emberek csak azt ta-
nulják meg, hogy miként kerüljék 
el a büntetést.

Keress rá!  szupernormális  
állatidomítás  dögkeselyű 
eszközhasználata
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Utánzásos tanulás  Az utánzás a főem-
lősökre, és ezen belül az emberre is jellemző tanulási forma. 
Egyes magatartásokat úgy sajátítanak el az állatok (és az em-
berek), hogy megfi gyelik a fajtársaikat. Az utánzott magatar-
tás végrehajtása jóval később, a megfi gyelés után történhet, 
ezért ehhez a magatartáshoz komoly memória szükséges.

Különböző csoportok között eltérő megoldások terjedhet-
nek el, például más módszerekkel gyűjtik a szavannán a ter-
meszeket, mert ezt mindig az idősebbektől tanulják el, másik 
csoport módszerét nem szokták átvenni.

OlvasmányAz öröklött és a tanult 
magatartásformák előfordulása
Az öröklött magatartásformák egy-egy faj minden 
egyedére egyformán jellemzőek. Ezek a magatartá-
sok az evolúció során a faj jellemző környezeti kö-
rülményeivel összhangban alakultak. Az öröklött 
magatartásformák tehát a környezet állandó tulaj-
donságaihoz való alkalmazkodást biztosítják.

A tanulás ezzel szemben a környezet gyorsan 
változó tényezőihez való alkalmazkodást teszi le-
hetővé. Lássunk erre egy példát! A ragadozó emlős-
állatok a zsákmányszerzés, a vadászat mozgásait 
nagyrészt öröklik. Mivel azonban a faj különböző 
élőhelyein többféle, eltérő zsákmány fordulhat elő, 
azt minden egyednek saját élete során kell megta-
nulnia, hogy az ő lakóhelyén föllelhető zsákmányál-
latok elejtéséhez milyen sajátos magatartási eleme-
ket kell végezni.

Emellett azt is fi gyelembe kell venni, hogy a ta-
nulás egyes típusaihoz meglehetősen nagy, fejlett 
idegrendszer szükséges. Így aztán nem csodálkozha-
tunk, hogy a fejletlen idegrendszerű, alacsonyabb 
rendű állatoknál bonyolult tanulási típusok nem 
fordulnak elő.

A csuklyásmajom eszközhasználata. A csuklyásmajmok 
köveket használnak a kemény héjú magvak feltöréséhez. 
 Termetükhöz képest hatalmas követ ejtenek a kemény 
 sziklára helyezett magra

Kérdések, feladatok

1. Mi a tanulás biológiai jelentősége az állatok számára?
2. Milyen életmódú állatok számára különösen fontos a 

tanulás képessége?
3. Mi a megszokás, és mi a biológiai jelentősége?
4. Gondold végig, mi a megszokás és a feltételes refl ex 

közös és eltérő vonása!
5. Mi a feltételes refl ex és az operáns tanulás közös vonása?

6. Mi a különbség a feltételes refl ex és az operáns tanulás 
között?

7. Mely állatcsoportokban fordul elő a belátásos tanulás? 
Mi lehet ennek az oka?

8. Keress példákat a megismert tanulási típusokra!
9. Mi a felejtés biológiai jelentősége?

Megtanultam?

A tanulás a környezet változásaihoz történő (1.)  teszi lehetővé. A(z) (2.)  során megtanulja az állat, hogy a (3.)  ingerek-
re nem kell reagálnia. A(z) (4.)  akkor alakul ki, ha többször ismétlődve valamely ismert ingerrel egyidejűleg egy másik 
inger is éri az állatot. Ilyenkor az állat megtanulja, hogy az adott új inger megjelenése milyen következménnyel jár. Ez tehát 
ingerszelekció, hiszen az állat a környezet (5.)  közül megtanulja, melyik mit jelez előre. A(z) (6.)  során az állat a saját 
magatartáselemei közül (7.)  . Ilyenkor az rögzül, hogy valamely magatartás ismétlésével milyen célt érhet el. A(z) (8.)  
csak madarakra és emlősökre jellemző. Ilyenkor az állat egyes problémahelyzetekben a korábban szerzett tapasztalatait új 
sorrendbe állítja. Minden tanulási típussal megszerzett ismeret elfelejthető. A (9.)  biológiai jelentősége az, hogy a kör-
nyezet megváltozása miatt fölöslegessé vált ismeret ne terhelje az idegrendszert, így könnyebbé válik az új tanulás.

Fogalmak  tanult magatartásformák  meg-
szokás  társításos tanulás  feltételes refl ex  
ingertársítás  operáns tanulás  megerősítés  
belátásos tanulás  utánzásos tanulás  felejtés
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Az állatcsoportok 
szerveződése

Rangsor
Területvédő magatartás
Állati önzetlenség
Szaporodási viselkedés

Az állatcsoportok szerveződése
Sok olyan állatfaj van, melyek egyedei magányosan élnek, és csak a szaporo-
dási időszakban keresik fel egymást. Ilyenek például a csigák, a kétéltűek, a 
hüllők, az emlősök közül pedig a medvék. Más  állatok viszont kisebb-na-
gyobb csoportokba tömörülnek. Ennek oka lehet, hogy a csoportos táplálék-
szerzés eredményesebb, mint a magányos. A ragado zók, például a farkasok, 
a nagyobb testű zsákmányt könnyebben ejtik el falkában vadászva. A zsák-
mányállatok viszont csoportban nagyobb biztonságban vannak, hiszen köny-
nyebben veszik észre a közeledő támadót, mint egyedül. Emellett a  csoport 
tagjai védik is egymást. Nagyon fontos csoportalakító tényező az ivadékgon-
dozás is. 

Az állatvilágban előforduló csoporttípusok rendkívül sokfélék. Fel-
oszthatjuk a csoportokat kialakulásuk módja szerint. Gyakori például, hogy 
az utódok és szüleik együtt maradnak, így jön létre a család, és egyes rova-
rok államai. Egy-egy ilyen rovarállam több tíz-, százezer, vagy akár milliónyi 
egyedből is állhat. A legismertebb államalkotó rovarok a méhek, a hangyák 
és a termeszek közé tartoznak. Sok család együttese kolóniát alkot, ez jellem-
ző például egyes sirályfajokra, a pingvinekre, a fókákra. Nem ritka az sem, 
hogy véletlenszerűen egymás mellé kerülő egyedek hoznak létre csoporto-
kat, így alakulnak ki általában a halrajok, a patások csordái, a vonuló madár-
csapatok.

Az állatcsoportok felosztásának másik szempontja lehet a csoportok bel-
ső szerkezete. A véletlenszerű, időszakos csoportosulások tagjai általában 
nem ismerik egymást. Ezek nyitott közösségek, hiszen bármely egyed csat-
lakozhat hozzájuk. Máskor viszont gyakori, hogy az egyedek felismerik saját 
csoportjuk tagjait. Az úgynevezett zárt közösségeknek csak meghatározott 
egyedek lehetnek a tagjai. Az emlősök családjai, a rovarállamok tagjai pél dául 
a szag alapján meg tudják állapítani, hogy mely egyedek tartoznak közéjük, 
az idegeneket megtámadják. A madarak, emlősök körében vannak olyan 
csoportok is, amelyekben „személy szerint” ismerik egymást az egyedek. 
Közismert példa erre a páviáncsapat.  

Rangsor
A zárt állatcsoportokban mindig kialakul a rangsor, idegen szóval hierarchia 
(1. ábra). A rangsorban elfoglalt helyet valamilyen vetélkedés dönti el. A hie-
rarchia jelentősége kettős. Egyrészt a rangsor kialakulása után a csoportban 
csökken a versengés és az ebből adódó energiafelhasználás. Másrészt a rangban 
elöl állók az erősebb, értékesebb egyedek, ők jutnak először táplálékhoz, sza-
porodási lehetőséghez, ezáltal tehát az előnyösebb tulajdonságú egyedek ma-
radnak fenn, szaporodnak és örökítik tovább kedvező tulajdonságaikat.

1. Páviáncsapat. A rangidős hím áll 
a hierarchia csúcsán

31. Az állatok társas viselkedése

Megtudhatod 
Miért táncolnak a madarak hímjei a nőstények előtt a szaporo-
dási időszakban?
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4. Szarvasbikák küzdelme a szapo-
rodási idő szakban.  Mi a szerepe 
a hímek agresszív viselkedésének? 

2. A hím oroszlán üvöltéssel is jelzi 
vadászterülete határait

3. Az üregi nyúl az álla alatt talál-
ható illatmirigy váladékával jelzi 
területe határait

Területvédő magatartás
A rangsoron kívül jellegzetes közösségi magatartás az állatvilágban a 
területkisajátítás is. Egyes egyedek vagy csoportok saját területet, úgynevezett 
territóriumot foglalnak el, melynek határait megjelölik, és a fajtársakkal szem-
ben meg is védik. A territóriumok sok fajnál csak egy-egy szaporodási időszak-
ra érvényesek, másoknál viszont hosszabb időre (2–3. ábra). 

Mi a biológiai értelme a területkisajátításnak és -védelemnek? A különböző 
erőforrásokban leggazdagabb terület birtoklása megnöveli a territóriumot el-
foglaló egyed szaporodási sikerét. Ilyen erőforrások például a táplálék vagy a 
biztonságos fészkelőhelyek. 

Mitől függ a territórium mérete? Minimálisan akkorának kell lennie, hogy 
biztosítsa gazdájának ellátását. Túl nagy azonban nem lehet, mert tulajdonosa 
nem tudná állandóan őrizni, megvédeni a fajtársakkal szemben. 

A rangsor eldöntése és a territórium védelme „erőszakkal” jut érvényre, ez 
az agresszió. A zsákmányszerző magatartást nem soroljuk ehhez a viselkedés-
hez. Az agresszív magatartás általában öröklött magatartási elemekből áll, sé-
rülést ritkán okoz.

Állati önzetlenség
Gyakori jelenség az egymással rokoni kapcsolatban álló fajtársak közötti 
„önzetlen segítségnyújtás”, amelyet altruizmusnak neveznek. Az önzetlenség 
ez esetben azt jelenti, hogy az állat tevékenysége valamelyik rokonának élet-
ben maradási, és ezen keresztül szaporodási sikerét megnöveli azon az áron, 
hogy saját közvetlen szaporodási sikere csökken. Önzetlen magatartások 
akkor fordulnak elő, ha a segítségnyújtó egyed hátrányát meghaladja a meg-
segített egyed előnye. A feketerigók például harciasan védelmezik szárnyukat 
próbálgató fi ókájukat a ragadozókkal szemben. A felnőtt madarak támadólag 
le-lecsapnak a ragadozóra, ezzel próbálják elterelni a fi gyelmét a fi ókáról, 
amíg az biztonságos menedéket nem talál. A szülők azonban nem áldozzák 
fel magukat. Ha a ragadozó rájuk támad, akkor elmenekülnek, és inkább 
sorsára hagyják a fi ókát. Ez evolúciós szempontból érthető is, hiszen a felnőtt 
egyedeknek van lehetőségük a szaporodásra, a fióka önállóan még élet-
képtelen. 

Az altruizmus jelensége összességében szintén a népesség fennmaradási 
esélyét javítja, hiszen az „önzetlenül” megsegített rokon továbbélése és szapo-
rodása esetén a segítő egyed génjeit is továbbörökíti. Az altruizmus nagyszerű 
példái az államalkotó rovarok. Az egymással testvéri kapcsolatban álló dolgo-
zók terméketlenek, ám mégis ők végzik a szaporodó egyedek (királynő, hímek) 
gondozását, ellátását, felnevelését.

Szaporodási viselkedés
A társas viselkedés fontos részét alkotják a szaporodással kapcsolatos maga-
tartásformák. Ezek túlnyomórészt öröklött mozgáskombinációk egymásra 
épülésével alakulnak ki. Az állatok szaporodása általában időszakos: egyrészt 
az előző utódnemzedék felnövekedése, másrészt pedig az évszakos ritmus be-
folyásolja a szaporodás ciklusosságát. A szaporodás időszaka általában olyan, 
hogy az utódok kikelésekor vagy megszületésekor a  fi atal egyedeket ne veszé-
lyeztesse az időjárás, és még kedvező környezeti körülmények között fel is 
nőhessenek. Hogyan alakul ki a szaporodás periodikussága? A környezeti té-
nyezők változása befolyásolja az ivarérett állatok hormonális és  idegrendszerét, 
vagyis a szaporodásra irányuló késztetést. Ezt nevezzük a szaporodási maga-
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Megtanultam?

Az állatok csoportalkotásának oka lehet a közösségi biztonság vonzása, a csoportos (1.)  eredményessége, a szaporodás, 
a(z) (2.)  , vagy lehet egyszerűen a véletlen. A csoportok fontos típusai: a család, a kolónia, egyes rovarok (3.)  és az alkal-
mi csoport. Egyes fajokra (4.)  közösségek jellemzőek: a csoportokhoz a faj bármely egyede csatlakozhat. Más fajok (5.)  
közösségeket alkotnak, ezekbe csak meghatározott egyedek tartozhatnak. A magasabb rendű gerinceseknél a csoportok 
tagjai egymást külön-külön is felismerhetik. Az ilyen csoportok tagjai között (6.)  alakul ki. A (7.)  során egyedek vagy 
csoportok saját területet foglalnak el, és ezt (8.)  a többiektől. A (6.)  és a (7.)  közös vonása, hogy erőszakkal, agresszió-
val jut érvényre. Az agresszió fajtársakkal szemben érvényesül. A szaporodás az állatvilágban a környezet időszakos válto-
zásaival összhangban zajlik. A szaporodási viselkedés részei lehetnek a(z) (9.) , az udvarlás, a násztánc, a párzás és a(z) (10.)  . 

Fogalmak  rovarállam  
kolónia  rangsor (hierarchia)  
területkisajátítás  territórium  
agresszió  násztánc  
altruizmus  ivadékgondozás

Kérdések, feladatok

1. Fogalmazd meg az állatok csoportképzésének legalább 
három előnyét!

2. Nevezd meg az állatok néhány jellegzetes csoporttípu-
sát!

3. Röviden magyarázd meg az állatcsoportokban kialaku-
ló rangsor jelentőségét!

4. Mi a territórium jelentősége? Mitől függhet, hogy egy ál-
lat egyedül, vagy társsal közösen birtokol territóriumot?

5. Mi az agresszió szerepe az állatközösségekben? Hogyan 
nyilvánul meg?

6. Mely tevékenységek tartozhatnak a szaporodási maga-
tartás körébe?

7. Mi a különbség az ivadékgondozást folytató és az iva-
dékgondozást nem folytató állatfajoknál az egy-egy 
szülő által létrehozott utódok számában? Magyarázd 
meg a válaszodat!

Keress rá!  csupaszturkáló  
prérikutya  oroszlánfalka

Olvasnivaló  Jane Goodall: 
Az ember árnyékában  Dian 
Fossey: Gorillák a ködben  
Konrad Lorenz: Salamon király 
gyűrűje  Csányi Vilmos: Bukfenc  
és Jeromos

5. Nőstény gepárd kölykével

tartás motivációjának. A szexuális késztetés kialakulása után a kulcsingert az 
ellenkező nemű fajtárs  szolgáltathatja. 

A párzást – illetve külső megtermékenyítésű állatoknál az ivarsejtek kibo-
csátását – csaknem minden magasabb rendű állatfajnál megelőzi valamilyen 
udvarlási szertartás, násztánc. Az udvarlás során a hímek gyakran megküz-
denek egymással, illetve bemutatják előnyös tulajdonságaikat (4. ábra). Ennek 
szerepe az, hogy a nőstény kiválaszthassa az utódok számára legkedvezőbb 
tulajdonságokat biztosító apát. A násztánc során a hím és a nőstény egyed 
legtöbbször felváltva végez meghatározott, öröklött mozgássorokat, amelyek-
hez a kulcsingert mindig a másik egyed előző mozgása szolgáltatja. A násztánc 
öröklött magatartásai fajra jellemzőek, ez biztosítja, hogy csakis fajtársak között 
történhessen szaporodási folyamat. 

Az állatok jelentős része a megtermékenyítést vagy a peterakást követően 
magára hagyja utódait. Ez jellemző a legtöbb gerinctelen állatra, és a gerince-
sek között a halak és a kétéltűek nagy részére. Ilyen esetben a szaporodási sikert 
az biztosítja, hogy nagyszámú utód alakul ki. A fejlődő fi atal egyedek ugyanis 
önálló védekezésre képtelenek, táplálékszerzésük is bizonytalan, ezért túlnyo-
mó többségük még az ivarérettség elérése előtt  elpusztul.

Az állatvilágban szélesen elterjedt jelenség az ivadékgondozás. Az ivadék-
gondozó állatoknak általában kevés utóduk van (5. ábra). A legegyszerűbb 
ivadékgondozási mód, amikor a lerakott peték mellé táplálékot is helyez a 
szülő, mint például egyes darazsak. Gyakori, hogy az utódoknak élelmet hord 
a szülő, és gondozza őket. Ez általánosan jellemző az emlő sökre és a madarak-
ra. Számos emlősállatnak, pél dául a szarvasoknak, vaddisznónak, nincs állan-
dó vacka, ezek még vezetgetik is a fi atalokat. Egyes állatok testükön magukkal 
hordozzák az utódokat, például az erszényesek, a denevérek és a majmok. 
A felnőtt állatok tanítják is utódaikat. A ragadozó emlősök segítenek elsajátí-
tani kölykeiknek a zsákmányszerzés legfontosabb fortélyait. A madarak segítik 
fi ókáikat szárnyra kapni.
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32. Az állatok kommunikációja

Megtudhatod 
Miért ordít az oroszlán éjszakánként?

A kommunikáció az állatok, többnyire a fajtársak egymás felé irányuló jelzé-
seit jelenti. A kommunikációban részt vevő egyedek számára az információát-
adás előnnyel jár. Az állatoknál a kommunikáció során leadott jel általában 
kulcsingerként hat a fajtársra, és az üzenetet fogadó egyed meghatározott ma-
gatartással reagál rá. Az üzenet többféle módon valósulhat meg, leggyakrabban 
szagok, hangok vagy látható jelzések útján.

Kémiai kommunikáció
A kémiai kommunikáció szagjelzésekkel történik. Nagyon sok faj egyedei 
bocsátanak ki olyan szaganyagokat, amelyeket a fajtársak érzékelnek. Ezeket az 
anyagokat összefoglaló néven feromonoknak nevezzük. Milyen jelzések to-
vábbíthatók kémiai jelek, vagyis szagok útján? Az emlősállatok közül sokan a 
territóriumuk határát jelölik így. Számos ragadozó például vizeletével jelzi 
a vadászterületét (1. ábra).

A riasztó feromonok szaga a fajtársakat veszélyre fi gyelmezteti. Ezek az anya-
gok kisebb koncentrációban általában védekező magatartást váltanak ki, na-
gyobb mennyiségben pedig az egyedek menekülését idézik elő. Tehát nemcsak a 
szaganyag minősége, hanem a mennyisége is jelzésként szolgál.

Nagy jelentőségűek az ivari feromonok. Ezek segítségével találják meg párju-
kat az állatok. Sok fajnál az ivari feromon szagának érzékelésekor indul meg a 
párzótársban az ivarsejtek termelése is.

Sok lepkefaj hímjei kilométerekről rátalálnak a feromont termelő nőstényre 
(2. ábra). Ezen alapulnak a mezőgazdaságban használatos feromoncsapdák, 
amelyek a megfelelő illatanyagokkal csapdába csalogatják a hímeket, így elmarad 
a párzás, és nem jönnek létre a növényeket rágó hernyók.

A szaganyag gyakran egyedfelismerésre szolgál. Sok fajnál, például az állam-
alkotó rovaroknál a csoportok tagjai szagról ismerik föl egymást. Az emlősök jó 
része szaga alapján azonosítja utódját, és ez a szag egyben az ivadékgondozó 
magatartást is kiváltja. Ha a hangyaboly egyik egyedéről lemossák a szaganyago-
kat, és egy idegen testnedvével kenik be, akkor a másik, „idegen” bolyhoz tarto-
zók nem támadják meg, saját társai viszont azonnal végeznek vele.

Kémiai kommunikáció
Vizuális kommunikáció
Akusztikus kommunikáció
Az állatok kommunikációja 

és az emberi beszéd

1. Territórium határának jelölése 
feromonnal. a) A ragadozó emlő-
sök gyakran a vizeletükkel jelölik 
territóriumukat; b) Egyes gazellák 
a szemzug közelében levő illatmi-
rigy váladékát juttatják a területük 
határán levő növényekre 

2. A kis pávaszem hím lepke csápja. A fero-
mon illatát követve talál rá a nőstényre. 
 Magyarázd meg, mi lehet a jelentősége 
annak, hogy a csáp ilyen óriási felületű!

a)

b)
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A szagjelzések hátránya, hogy viszonylag lassan terjednek, és a terjedés irányát 
a közeg áramlása (szél) jelentősen befolyásolja. A kis méretű állatok azonban más 
módon nagy távolságra nem képesek jelezni. További lényeges sajátsága a szag-
jelzésnek, hogy tartós. A feromon akkor is hat, amikor az állat már nincs jelen, 
ami például a territórium jelölésekor fontos.

Vizuális kommunikáció
A vizuális kommunikáció nem más, mint látható jelzések leadása. Idetartozik 
például az állatok színe, mintázata, mozgása. A feltűnően jól látható jelzés 
segíti a kommunikációt, hiszen könnyebben észreveszi a fajtárs, de egyúttal a 
ragadozó fi gyelmét is fölkelti. A nagy testfelületi mintázat ezért ritka, a látható 
jelzések általában időlegesek, nem állandóak.

Gyakran látvány alapján ismerik fel egymást a fajtársak és a csoportok tagjai.
Előfordulnak látható riasztójelzések is, de ez nem gyakori, hiszen a ragadozó 

fi gyelmét is fölhívják az állatra. Azoknál a fajoknál fordul elő, amelyek méreg-
anyagot termelnek: a feltűnő mintázat ezeknél fi gyelmeztető jelzés a támadó 
számára is. A feltűnő mintázatot könnyebben megjegyzik, megtanulják a raga-
dozók: a méreganyag fájdalmas emlékét összekapcsolják a riasztó jelzéssel. 
A sárga-fekete csíkos mintázatú darazsakat, méheket a rovarevő madarak több-
sége elkerüli. Ezen alapul a mimikri jelensége. Egyes, méreganyagot nem ter-
melő fajok egyedei megtévesztésig hasonlítanak valamilyen mérgező fajra, így a 
ragadozók nagy valószínűséggel őket is elkerülik (3. ábra).

Meglehetősen elterjedtek a látványos ivari jelzések. Ilyen például egyes ma-
darak hímjeinek feltűnő színezete, mintázata, mely a szaporodási időszakban a 
többi hím felé riasztó, a nőstény számára pedig vonzó hatású jelzés.

A fajtársak tájékoztatására szolgáló jelrendszer az úgynevezett póznyelv. Egy-
egy jellemző mozdulat, testtartás, póz az állat szándékát, lelkiállapotát jelzi a 
többiek számára. Sok emlős agresszív magatartásának jellemzője, hogy elriasztó 
szándékkal a küzdőfegyvereit mutogatja, például vicsorog, vagy pedig a szőrét 
borzolja, hogy teste nagyobbnak, erősebbnek látszódjék (4. ábra).

Érthető tehát, hogy az idomároknak igen jól kell ismerniük idomított állataik 
póznyelvét, hogy fölkészülhessenek várható viselkedésükre.

A vizuális tájékoztató jelzés azonban másfajta információt is közölhet. A házi 
 méh például, ha nagyobb tápláléklelőhelyre bukkan, a kaptárba visszatérve jel-
legzetes mozdulatokkal, „tánccal” adja át társainak az információt arról, hogy a 
lelőhely mennyire bőséges, milyen irányban és távolságban található (5. ábra). 

A vizuális kommunikáció hatótávolsága az esetek többségében nem nagy, 
hiszen a tereptárgyak eltakarhatják egymástól a fajtársakat. Kis méretű állatok 
ezért nagyobb távolságra inkább szaganyagok vagy hangok segítségével üzennek.

Ritkaságszámba megy, de mégis előfordul az önálló fénykibocsátás, amely 
sötétben bizony még kis testű állatok esetén is messzire látszik. Ilyen módon 
keresik fel a szentjánosbogarak hímjei a nőstényt (6. ábra). A mélytengeri fajok-
nál is gyakori a kommunikációnak ez a formája. 

Akusztikus kommunikáció
Az akusztikus kommunikáció során az állatok hangjelzéseket adnak le tár-
saiknak. A hangjelzés fontos tulajdonsága, hogy gyorsan, minden irányban ter-
jed, és a térbeli akadályokat is megkerüli. A hang forrását viszont nehéz megál-
lapítani.

Akusztikus kommunikáció a rovarok és a gerincesek körében fordul elő. 
A rovaroknál a hang főleg ivari jelzések továbbítására szolgál. A tücskök, szöcs-
kék hímjei és nőstényei is ciripelnek. Ez a hang az ellenkező nemű fajtársakat 

3. A légy mimikrije.  Döntsd el, 
melyik a darázs, melyik a légy!

4. Fenyegető póz. a) farkas; b) pávián

5. A méhek tánca 

6. A szentjánosbogár nősténye 
 potrohának fénykibocsátásával jelez 
a hímeknek

b)

a)
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Megtanultam?

A(z) (1.)  során az állatok olyan jelzéseket küldenek más egyednek, amelyek hatására annak magatartása megváltozik, 
és valamelyikük számára előnnyel jár. 
A(z) (2.)  szagjelzések útján valósul meg. A kibocsátott szaganyagok általános elnevezése: (3.)  . A szagjelzés a térben és 
az időben is lassan terjed, de viszonylag (4.)  . 
A(z) (5.)  leggyakrabban valamilyen testfelületi mintázat láthatóvá tételét, sajátos mozdulatokat vagy testtartást jelent. 
A(z) (5.)  során küldött jelek azonnal eljutnak a fogadóhoz, ha éppen észreveszi, de nagyobb távolságban nem érzékel-
hetők, mert a környezet tárgyai könnyen eltakarják.
A(z) (6.)  a hangjelzések küldését jelenti. Ez csak egyes (7.)  és (8.)  jellemző. A hangjelzések minden irányban gyorsan 
terjednek, forrásuk pontos helye nehezen állapítható meg.
Az állatok csak meghatározott információkat továbbíthatnak fajtársaiknak, tehát az állati kommunikáció (9.)  . Ezzel szem-
ben az emberi beszéd (10.)  kommunikációs rendszert képvisel, ami azt jelenti, hogy (11.)  . 

vonzza, az azonos neműeket viszont elriasztja. A szúnyogoknak csak a nőstényei 
zümmögnek repülésük közben csalogatóan.

A gerinces állatoknál is gyakoriak az ivari hívogató, illetve riasztó hangok, 
például a madarak énekének bizonyos dallamai. A szülők és utódaik gyakran 
hangjelzésekkel tartják a kapcsolatot (pl. kotlós kotyogása). Riasztásra a lát ható 
jelzésnél sokkal alkalmasabb a hang, mert forrását az üldöző nehezen azonosít-
hatja. Territórium jelzésére is szolgálhatnak hangok, ilyen például az oroszlán-
ordítás, valamint az énekesmadarak állandó füttye a költési periódusban 
(7. ábra).

Az állatok kommunikációja és az emberi beszéd
Az állatok kommunikációja és az emberi beszéd alapvető elvi sajátságokban 
különbözik egymástól. Az állatok csak a fajra jellemző, meghatározott infor-
mációkat továbbíthatnak egymásnak a kommunikáció útján. A beszéd viszont 
korlátlan jelentésű információk átadását biztosítja. Ezt a szakemberek úgy fo-
galmazzák meg, hogy az állatok kommunikációs rendszere zárt, az emberé 
pedig nyitott. Másik fontos különbség, hogy az állatok többnyire a leadott 
kommunikációs jel erősségével is információt közölnek. A kutyák morgása–
vicsorgása például annál erőteljesebb, minél dühösebb az állat, tehát minél 
erősebb az agresszív késztetése. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy az állatok kom-
munikációja általában analóg, vagyis a leadott jel intenzitása is jelentést hordoz. 
Az emberi kommunikációra ez kevésbé jellemző: többnyire nem a hangerő 
jelzi az átadni kívánt információt, hanem a szavak tartalma. Az írott nyelvben 
pedig az analóg kommunikáció értelemszerűn nem jelenik meg. Ezt szakkife-
jezéssel úgy mondhatjuk, hogy az ember kommunikációja digitális jellegű.

7. A feketerigó dalával jelzi territóriu-
mát a költési időszakban

Fogalmak  kommunikáció  
kémiai kommunikáció  fero-
mon  vizuális kommunikáció  
póz nyelv  mimikri  akusztikus 
kom muniká ció  zárt és nyílt 
kommunikációs rendszer  ana-
lóg és digitális kommunikáció

Kérdések, feladatok

1. Röviden fogalmazd meg, mit jelent a kommunikáció 
fogalma az állatoknál!

2. Hasonlítsd össze a kémiai, a vizuális és az akusztikus kom-
munikáció általános sajátságait, és ennek alapján döntsd 
el, melyik milyen testméretű állatok számára és milyen 
jellegű információ átadására használható optimálisan!

3. Mondj példákat a territórium jelzésére különböző kom-
munikációs típusok segítségével!

4. Mondj példákat, mely állatok jelzik a veszélyt különbö-
ző kommunikációs típusok segítségével!

5. Mit jelent a méhek „táncnyelve”?
6. Keresd meg az 1. és a 4. ábrákon látható állatok maga-

tartásában a közös jellemzőt! Magyarázd a hasonlóság 
biológiai szerepét!

Keress rá!  hangya szag-
ösvénye  feromoncsapda  
japán világító medúza 
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Áttekintés

Az etológia az állatok magatartását vizsgálja. Az öröklött magatartásformák a faj valamennyi egyedére egyformán 
jellemzőek, és a környezet állandó körülményeihez való alkalmazkodást teszik lehetővé. Az öröklött magatartásforma a 
környezet meghatározott ingere, azaz a kulcsinger hatására jelenik meg. A feltétlen refl ex adott kulcsinger hatására min-
dig bekövetkező egyszerű viselkedési válasz. A taxis az inger iránya által befolyásolt helyváltoztató mozgás. Az öröklött 
mozgáskombináció bonyolultabb magatartás, amelynek kialakulásához a kulcsingeren kívül belső késztetés, motiváció is 
szükséges.

A tanulás a környezet változásaihoz történő alkalmazkodást teszi lehetővé. A megszokás során megtanulja az állat, 
hogy a közömbös ingerekre nem kell reagálnia. Feltételes refl ex akkor alakul ki, ha többször ismétlődve valamely ismert 
ingerrel egyidejűleg egy másik inger is éri az állatot. Ilyenkor az állat rájön, hogy az adott új inger megjelenése milyen 
következménnyel jár. Operáns tanulás során az rögzül, hogy meghatározott magatartásuk ismétlésével milyen célt érhet-
nek el. A belátásos tanulás csak madarakra és emlősökre jellemző. Ilyenkor az állat egyes problémahelyzetekben a koráb-
ban szerzett tapasztalatait új sorrendbe állítja. Minden, tanulással megszerzett ismeret elfelejthető. 

Az állatok csoportalkotásának oka lehet a véletlen, a közösségi biztonság vonzása, a csoportos táplálékszerzés vagy 
a szaporodás. Csoporttípusok: család, kolónia, rovarállam, alkalmi csoport. Egyes fajoknál nyitott közösség jellemző, ehhez 
bármely fajtárs csatlakozhat. Más fajok zárt közösségeket alkotnak, ezekbe csak meghatározott egyedek tartozhatnak. 
A magasabb rendű gerinceseknél a csoporttagok egymást megkülönböztetik. Az ilyen csoportokban rangsor alakul ki. 

A területkisajátítás során egyedek vagy csoportok saját területet foglalnak el, és ezt meg is védik a többiektől. A rang-
sor és a területkisajátítás közös vonása, hogy agresszióval jut érvényre. Az agresszió fajtársakkal szemben érvényesül. 
A szaporodási viselkedés részei lehetnek a párválasztás, az udvarlás, a násztánc, a párzás és az ivadékgondozás.

A kommunikáció során az állatok olyan jelzéseket küldenek más egyednek, amelyek hatására annak magatartása 
megváltozik, és ez valamelyikük számára előnnyel jár. A kémiai kommunikáció szagjelzések útján valósul meg. A kibocsá-
tott szaganyagok a feromonok. A vizuális kommunikáció valamilyen testfelületi mintázat láthatóvá tételét, sajátos moz-
dulatokat vagy testtartást jelent. Az akusztikus kommunikáción a hangjelzések küldését értjük. Csak egyes rovarokra és 
gerincesekre jellemző.

1. Hogyan tudnád eldönteni egy magatartásról, hogy öröklött vagy tanult-e?
2. Mi a különbség a taxis és az öröklött mozgáskombináció között?
3. Mi a különbség a feltételes és a feltétlen refl ex között?
4. Milyen hatáson alapulnak a rovarok fény- és feromoncsapdái?
5. Készíts folyamatábrát az operáns tanulás, illetve a belátásos tanulás során lezajló folyamatokról!
6. Hasonlítsd össze az öröklött és a tanult magatartásformákat!
7. Írj kb. ötszáz szavas fogalmazást a következő címmel!
 a)   Az állati agresszió szerepe az evolúcióban
 b)    Az állati együttműködés szerepe az evolúcióban

Tudom, értem, alkalmazom, elemzem

1. A hazai etológiai kutatások egyik jelentős témája a kutyák viselkedésének, a viselkedés evolúciójának kutatása. Néz-
zetek utána, milyen eredményeket sikerült elérniük a magyar kutatóknak ezen a területen!

2. Nézz utána, milyen kapcsolat van az operáns tanulás és a játékszenvedély kialakulása között!
3. Párban vagy kiscsoportban végezzétek el a következő feladatot! Készítsetek ismeretterjesztő cikket az alábbi címmel! 
 a)  Állati intelligencia: „okos” és „buta” állatok
 b)   Az állatvilágból hozott, ősi magatartásformák az ember viselkedésében

Munkátok eredményét prezentáció formájában is dolgozzátok fel, és mutassátok be társaitoknak!

Kitekintés, kutatási feladatok 

Összefoglalás



ÉLETKÖZÖSSÉGEK IX.

Populációk  Kölcsönhatások  Társulások  
Ökológiai rendszerek  Hegyvidéki társulások 

 Alföldi társulások  Vízi és víz környéki társulások 
 Gyomtársulások  Természetvédelem

Szivárványcsőrű tukán (Ramphastos sulfuratus) és 
 Montezuma-zacskósmadár (Gymnostinops montezuma) közötti versengés

Fotó: Máté Bence, Costa Rica
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A szavanna urai, a termeszek
A nyugat-afrikai füves pusztákon egymástól szabályos távol-
ságra sorakoznak a harcias termesz (Mac ro termes bellicosus) 
agyagból és nyálból tapasztott hatalmas várai. Szinte hihetet-
len, hogy a tornyokkal ékesített, légkondicionált építményeket 
ezek az apró rovarok hozták létre!

A termeszvár lakói különböző kasztokba tartoznak. A köz-
ponti kamrában él a királynő és a hím. Feladatuk a párzás és 
a peterakás, a vár minden lakója tőlük származik. A királynő 
10-14 cm hosszú is lehet, potroha hatalmasra duzzadt. Napon-
ta akár több ezer, egyes becslések szerint 30 000 petét is rak. 
A hím mindössze 2-3 cm-es. A legnagyobb létszámú kasztot a 
dolgozók alkotják, amelyek világos színű, vékony kitinborítá-
sú, vak teremtmények. Méretük 3-8 mm, hímek és nőstények 
is vannak köztük, de terméketlenek. Feladatuk a vár folyama-
tos építése, javítása, a táplálékgyűjtés, a peték és a lárvák 
gondozása, a királynő, a hím és a katonák táplálása. A katoná-
kat ormótlan fejükről lehet felismerni, hatalmas, táplálékszer-
zésre alkalmatlan rágójukkal védik a termeszvárat a betolako-
dóktól.

A termeszállam „konyhakertje”
A trópusi füves puszták meleg és időszakonként száraz terü-
letein a harcias termeszek lágy testét szinte semmi sem védi 
a kiszáradástól, ezért a legritkább esetben tartózkodnak a 
szabadban, akkor is csak napnyugta után. A  dolgozók éjjel, 
föld alatti járatokban mozogva gyűjtik a táplálékot – elszáradt 
fűszálakat, korhadó fát –, és hordják be a vár  felsőbb szintjein 
levő éléskamrákba. A magas cellulóztartalmú táplálékot csak 
részben képesek megemészteni, a feldolgozás befejezését 
egy gombafajra bízzák, amelyik csak a termeszvárakban él, 
máshol nem fordul elő. A dolgozók a gombakamrákban ürí-
tenek, ürüléküket hamarosan gombafonalak hálózzák be. 
A gombák befejezik a lebontást, a folyamatosan növekvő 
gombafonalak és spóráik bőséges táplálékot adnak a vár la-
kóinak. A termeszek nem csak gombatermesztéssel foglalkoz-
nak, „háziállatokat” is tartanak. A gombakamrákba olyan bo-
garakat hurcolnak és gondoznak, amelyek cukros váladékot 
termelnek. Az édes váladék a termeszek kedvelt csemegéje. 
A termeszek szimbiózisban élnek gombáikkal és vendégálla-
taikkal.

Légkondicionálás a várban
A termeszvár belsejében a hőmérséklet állandó, 30-31 °C, 
és magas a páratartalom is. Mindez a vár hűtő- és szellőző be-
ren de zésének köszönhető. A 3-6 m magas vár alatt 2 m mély-
ségben, közel a talajvízhez hűvös pince húzódik. Innen hord-
ják a termeszek a vár építéséhez a nedves agyagot. A vár 
külső peremén lemezszerű agyagbordákból álló légjáratok 
húzódnak. A gombakertek és maguk a termeszek sok hőt 

A termeszek kasztjai

Királynő és dolgozók

Katona és dolgozók

Termeszvár az afrikai szavannán

dolgozó

katona

király

királynő

Olvasmány
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termelnek. A meleg levegő felfelé száll, kiáramlik a lemezek között 
a várfal nyílásain keresztül. Helyére alulról hűvös, nedves levegő 
 kerül.

A magatartás összehangolása
De mi szabályozza a termeszvár életét, milyen hatásra alakul ki a lakók 
hihetetlenül összehangolt tevékenysége? A pontos választ még nem 
ismerjük. Annyi azonban bizonyos, hogy a termeszek sok féle jelzés 
útján kommunikálnak egymással. A katonák fejükkel a vár falán dobol-
nak, ha veszélyt éreznek. A hangjelzések mellett fontosak a kémiai 
jelzőanyagok, az úgynevezett feromonok. A dolgozók illatösvényt 
hagynak maguk után, ha táplálékban gazdag helyre bukkantak, így 
nyomukat a többiek is  követni tudják. Veszély esetén riasztó fero-
monokat bocsátanak ki, ami menekülésre készteti a dolgozókat, és 
harcra a katonákat. Az is bizonyos, hogy a katonák illatuk alapján kü-
lönböztetik meg a betolakodókat a vár tagjaitól. Ha a várba egy azonos 
fajú, de egy másik  rovarállamba tartozó termesz téved, a katonák el-
pusztítják. Feromonok határozzák meg azt is, hogy a peték mivé fejlőd-
jenek: dolgozóvá, katonává vagy szárnyas, termékeny egyedekké, 
amelyek elhagyva a termeszvárat, új ko ló niát alapíthatnak.

A termeszek szerepe az 
életközösségekben
A termeszvárak nem csak a termeszek számára biztosítják az életfelté-
teleket, meghatározó szerepük van az egész társulás életében. A ku-
tatók kimutatták, hogy a várak közvetlen közelé ben sokkal sűrűbb és 
fajokban gazdagabb a növény- és állatvilág. A termeszvárak termé-
keny dombok: a dolgozók munkájának köszönhetően kedvezőbb a 
talaj szerkezete, jobban megtartja a vizet, és magasabb a tápanyag-
tartalma is. A mérések szerint a termeszek több füvet hasznosítanak a 
szavanna nagy testű patásainál. A száraz fűszálak, korhadó faanyagok 
lebontása a gombakamrákban gyorsan zajlik. A környezetbe visszajut-
tatott ásványi anyagokat és szén-dioxidot a növények hasznosítják 
fotoszintézi sükhöz. A termeszek gazdag táplálékforrást jelentenek 
azoknak az állatoknak, amelyek erőszakkal, vagy valamilyen csalafi nta 
módszerrel hozzájuk tudnak férkőzni. A szarupikkelyekkel fedett testű 
óriás tobzoska felágaskodva, mellső lábának erős karmaival rést üt a 
vár falán, majd hosszan kiölthető nyelvével összegyűjti a termeszeket. 
A csimpánzok nem tudják feltörni a termeszvár kőkemény falát. Csak 
rajzás idején keresik fel a várakat, amikor a dolgozók a járatokat egé-
szen a felszínig meghosszabbítják, hogy utat biztosítsa nak a kirepülő, 
új államot alapító  termeszeknek. A csimpánzok ilyenkor a keskeny 
 nyílásokon keresztül fűszálat vagy vékony faágat dugnak a járatba, 
egy ideig ott tartják, majd kihúzzák, és lenyalogatják a rátapadt rova-
rokat.

A termeszek tehát meghatározó jelentőségűek a társulás szerkeze-
tének, fajösszetételének, anyagforgalmának szabályozásában. Az eto-
lógusok mellett a termeszek életét az élőlények és környezetük kapcso-
latát vizsgáló tudósok, az ökológusok is kutatják.

A termeszvár szerkezete. A termeszvár 
alsó szintjén található a gombatenyészet. 
A hosszanti kürtők légkondicionálóként 
működnek

Óriás tobzoska. Az óriás tobzoska termesz-
várakat tör fel, hangya bolyokat foszt ki. 
 Testét vastag szaru  pikkelyek borítják, ame-
lyek védenek a kiszáradástól és a rovarok 
csípéseitől egyaránt
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33. Populációk

Megtudhatod 
Élhetnek-e a termeszek bárhol és bármekkora számban a Föl-
dön?

Egyed feletti szerveződési 
szintek

Az élőlények környezete
A populációk jellemző adatai
Tűrőképesség 
A populációk növekedése

Könyvünk eddigi fejezeteiben azzal foglalkoztunk, mi jellemzi a különböző 
élőlények testének felépítését és működését. Vizsgáltuk az egyes élőlénycsopor-
tok egyedeire jellemző testszerveződést, vagyis az egyed alatti szerveződési 
szinteket. Az élőlények a természetben életközösségekben élnek, az egyedi 
tulajdonságok mellett csoporttulajdonságok is jellemzik őket, amelyek meg-
ismerése ugyancsak nélkü lözhetetlen az élővilág működésének megértéséhez.

Egyed feletti szerveződési szintek
A természetben az egyedek közös sajátságokkal jellemezhető, összehangoltan 
működő egyed feletti szerveződési szinteket: populációkat, életközösségeket 
(társulásokat), biomokat, bioszférát  alkotnak. Az ökológia tudománya ezeknek 
a szerveződési szinteknek a kialakulását, fennmaradását és változásait vizsgál-
ja. Az ökológusok a populációkat, társulásokat természetes környezetükben 
fi gyelik meg, vagy mesterséges körülmények kialakításával kísérleteket végez-
nek, és azokból vonnak le következtetéseket. Az élőlények közösségei környe-
zetükkel szoros kölcsönhatásban élnek, fennmaradásukat, fejlődésüket, elter-
jedésüket  jórészt az határozza meg, mennyire sikeresen alkalmazkodnak 
környezetük állandó és változó elemeihez. Az állatvilág tagjainak többsége 
ebből a szempontból különleges helyzetben van, mert viselkedésükkel is ké-
pesek alkalmazkodni. Az államalkotó termeszek például a termeszvár belse-
jében olyan környezetet (hőmérséklet, páratartalom, táplálék) hoznak létre, 
ami biztosítja fennmaradásukat. 

Az élőlények környezete
Ökológiai szempontból környezet alatt mindazoknak a hatásoknak az összessé-
gét értjük, amelyek az élőlények populációira és rajtuk keresztül az egész életkö-
zösségre ténylegesen hatással vannak. A populációk és a belőlük felépülő életkö-
zösségek az élettelen környezetükkel együtt ökológiai rendszert, ökoszisztémát 

Populáció  Más néven: népesség. Egy faj azon egyedei, amelyek tényleges 
szaporodási közösséget alkotnak (pl. egy tóban élő pontyegyedek). A populá-
ció egy közös élőhelyen egyidejűleg élő fajtársakból áll.
Életközösség (társulás)  Az egy időben, egy helyen élő populációk közös-
sége. A társulások faji összetétele többé-kevésbé állandó, megjelenésüket az 
uralkodó növényfajok határozzák meg. Hazánk jellemző társulásai például 
a gyertyános-tölgyesek, a bükkösök, a sziki gyepek.
Biom  Az éghajlati öveknek megfelelően kialakult nagy kiterjedésű, hasonló 
arculatú növényzeti zónák a Földön. Az Egyenlítő és a térítők között húzódnak 
például a trópusi esőerdők, a szavannák, valamint a trópusi sivatagok 
biomjai.
Bioszféra  A Föld mindazon területeinek összessége, ahol élet van. 

1. Élettelen és élő környezet 
egy társulásban
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alkotnak. Élettelen környezeti tényezők a víz, a levegő, a fény, a 
hő, a talaj szerkezete, ásványianyag-tartalma stb (1. ábra). Az élő 
környezetet a popu láción belüli, illetve a társulásban együtt élő 
populá ciók közötti kapcsolatok, kölcsönhatások jelentik. Az élőlé-
nyek környezete nem állandó, térben és időben egyaránt változik.

Az ökológusok a környezeti tényezők közül elsősorban azokat 
keresik, amelyek alapvetően meghatározzák egy-egy életközösség 
kialakulását, szerkezetét, elterjedését. A szárazföldi életközössé-
gek többségében például nem érdemes vizsgálniuk a levegő oxi-
géntartalmát, mert akkora mennyiségben van jelen, hogy nem 
korlátozza az élőlények megtelepedését. Ugyanakkor a vízi életkö-
zösségekben a vízben oldott oxigén mennyisége gyakran olyan 
alacsony, ami már gátolja igen sok populáció anyagcseréjét. A tró-
pusi esőerdők területén egyenletesen magas a hőmérséklet, és a 
min dennap hulló csapadéknak köszönhetően a víz hiánya sem 
korlátozza az élőlények elterjedését, míg a trópusi sivatagokban a 
nagy hőingadozás és a vízhiány korlátozó tényezők: akadályozzák 
a legtöbb élőlény megjelenését.

A populációk jellemző adatai
Az életközösségek és a populációk  vizsgálatának célját legegysze-
rűbben egy kérdéssel határozhatjuk meg: „Előfordulhatnak-e az 
élőlények populációi a természetben bárhol, bármikor, bármekko-
ra mennyiségben?” A kérdésre magától értetődő a válasz: nem. De 
miért nem? Erre keresik a tudományos magyarázatot, a választ az 
ökológusok.

Ahhoz, hogy a környezet populációra gyakorolt hatásait vizs-
gálni tudjuk, ki kell választani a népességnek azokat a jellemzőit, 
amelyekkel értékelhető, mérhető, hogyan reagál a populáció a 
környezet megváltozása hatására. Az egyik ilyen sajátság a popu-
láció méretét jellemző egyed szám. Az egyedszám helyett gyakran 
használják a kutatók a népességek méretének jellemzésére az egy-
szerűbben meghatározható és szemléletesebb egyedsűrűséget. Az 
egyedsűrűség a terület vagy térfogategységre vonatkoztatott egyed-
szám. Egy lepkepopuláció egyedsűrűségének megállapításakor 
például azt adják meg, hogy km2-enként átlagosan hány példány 
él, a talajlakó fonálférgek egyedsűrűségét viszont a talajban m3-
enként élő egyedek számában érdemes megadni.

Fontos jellemző a populáció egyedeinek térbeli eloszlása is, 
amely lehet véletlenszerű, egyenletes és felhalmozódó (2. ábra). 
Leggyakoribb a véletlenszerű, látszólag semmilyen szabályszerű-
séget nem mutató eloszlás. Jóval ritkább az egyenletes elrendező-
dés, ami például a saját területüket védő állatok (pl. énekesmada-
rak) vagy egyes erdőalkotó fák (pl. bükk) körében fordul elő. 
Felhalmozódó el oszlást mutatnak többek között a csordákban élő 
nö vény evő állatok (pl. gímszarvas), illetve az indákkal terjedő 
növények (pl. szamóca).

A koreloszlás fontos sajátsága azoknak a népességeknek, ame-
lyekben az egyedek szaporodóképessége függ az életkortól (3. 
ábra). Az ilyen populációkban cél szerű a szaporodóképesség 
szempontjából megkülönböztetni a fi atal, még ivaréretlen; a fel-
nőtt, ivarérett; illetve az idős, már terméketlen korcsopor tok 
arányát.

a) véletlenszerű b) egyenletes

c) felhalmozódó

2. A populációk térbeli eloszlása.
a) A gyertyán véletlenszerű eloszlást mutat a tölgy-
erdőben. 
b) A szén cinegék a párzási és fészkelési időszakban 
territóriu mo kat  alakítanak ki, eloszlásuk egyenletes. 
c) A szamóca indával terjed, az anyanövény körül 
felhalmozódnak az ivartalan szaporodással létrejött 
utódok

3. Egy emberi népesség korfája. A kor eloszlást 
szemléletesen mutatja be a korfa. Az emberi népes-
ségek korfáján korcsoportok szerint  ábrázolják a nők 
és a férfi ak %-os arányát a teljes népességhez viszo-
nyítva. Az ábra egy fi atalodó népesség korfáját 
szemlélteti.  Milyen különbségek fi gyelhetők meg 
a nők és a férfi ak koreloszlásában a különböző kor-
csoportokban?

életkor

férfi nő
80+

75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44

30–34

20–24

10–14

0–  9

35–39

25–29

15–19

5–  9

gyorsan növekvő népesség

a népesség %-a

10 108 86 64 42 20
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Az egyedsűrűség és a térbeli el-
oszlás meghatározása  Ha egy életközösségben  
meg akarjuk határozni valamely populáció egyedsűrű-
ségét, illetve térbeli eloszlását, akkor az élőhelyen kell 
méréseket végezni. A méréshez a társulás egymástól 
távolabb eső helyein kijelölnek legalább 4-5 egyforma 
nagyságú, ún. mintavételi területet. A minta vételi te-
rületeken meghatározzák a vizsgált populáció(k) egyed-
számát, és térképet készítenek térbeli eloszlásukról. Az 
adatokból kiszámítják az átlagos egyed sűrűséget.

Egy ökológiai terepgyakorlaton a diákok azt a felada-
tot kapták, hogy a közeli gyertyános-tölgyesben 4, 
egyenként 100 m2-es mintavételi területen határozzák 
meg a nagy csalán átlagos egyedsűrűségét, és jellemez-
zék térbeli eloszlását. A diákok feljegyzéseit foglalja 
össze az alábbi ábra.

Olvasmány

Az ábra adatai alapján számítsd 
ki a nagy csalán átlagos egyed-
sűrűségét (egyed/m2)! A feljegy-
zések alapján mi jellemző a nagy 
csalán térbeli eloszlására?

80 egyed 64 egyed 35 egyed

44 egyed

Tűrőképesség
A populációk fontos sajátossága, hogy milyen környezeti feltételek 
mellett fordulnak elő, milyen  élőhely alkalmas számukra a megtele-
pedésre, fennmaradásra. A populációk egy-egy környezeti tényezőre 
vonatkozó igényét a tűrőképesség jellemzi. A tűrőképesség egy kör-
nyezeti tényezőnek az a tartománya, amelyen belül a populáció egye-
dei életműködéseket mutatnak. A tűrőképességi görbék azt mutatják 
meg, hogy az egyes környezeti tényezők milyen hatást gyakorolnak a 
vizsgált populáció egyedeire (4. ábra). A populáció számára legked-
vezőbb értékek adják az optimum-, a legkevésbé kedvező értékek 
pedig a minimum-, illetve a maximumtartományt. A szélső értékek 
alatt,  illetve felett a populáció egyedei nem életképesek, vagy is ilyen 
környezetben a populáció nem maradhat fenn.

Az egyes környezeti tényezőkre egy populáció lehet szűk-, átlagos, 
illetve tágtűrésű (5. ábra).

5. A tűrő képes ségi görbék típusai. A szűk-
tűrésű populációk esetében a minimum- és 
a maxi mum   tartomány közel esik egymáshoz. 
A tágtűrésű populációk széles határok között 
elviselik a környezeti tényező értékeinek 
változását

4. Tűrőképességi görbe. A populáció egyedei-
nek valamilyen tulajdonságát (pl. növekedés, 
gázcsere mértéke) mérik a környezeti tényező 
változásának függvényében

minimum optimum maximum

eg
ye
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zá

m
 

környezeti tényező

szűk-
tűrésű

eg
ye

ds
zá

m

környezeti tényező

átlagos 
tűrésű

eg
ye

ds
zá

m

környezeti tényező

tág-
tűrésű

eg
ye

ds
zá

m

környezeti tényező

Kancsókák  Az esőerdőkben a nö-
vények elterjedését lényegében két környezeti tényező 
korlátozza: a fény, és a talaj csekély ásványianyag-tar-
talma. Az esőerdők talán legkülönösebb növényei, a 
kancsókák mindkét korlátozó tényezőhöz hatékonyan 
alkalmazkodtak. Vannak közöttük fán élő, ún. epifi ton 
életformá júak, illetve kúszó-kapaszkodó hajtású liá nok. 
A két életforma közös jellegzetessége, hogy a magasabb 
fák lombjai közt leveleik elegendő fényhez jutnak. Az 
epifi tonok a levegő páratartalmából léggyökereikkel, a 
liánok a talajból veszik fel a vizet. Az ásványianyag-hiány 
kiküszöböléséhez a kancsókák levelei rovarcsapdává 

alakultak, és a lápok rovar-
emésztő növényeihez ha-
sonlóan az ásványi anyago-
kat állati fehérjék lebontásá-
val nyerik. 

Olvasmány

Kancsóka rovar fogó levelei.  
 Az esőerdőktől a trópusi 
füves puszták felé haladva 
a lián vagy az epifi ton élet-
formájú kancsókák tűnnek-e 
el hamarabb? Miért?

1 2 3

4
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7. Budapest zuzmótérképe. A zuzmó térképről leolvasható, hogy a belső városré-
szekben  elsősorban a nagyobb gépjárműforgalom miatt szennyezettebb a levegő. 
Ezeket a helyeket a zuzmók hiánya („zuzmósivatag”) jelzi. A tiszta levegőjű, párás 
helyeken a zuzmók megtelepednek a fák ágain (normális zóna)

A levegő szennyezettsége

A zuzmók száma

Megmenthető?  Az óriáspanda az egész világon nagy népszerűségnek örvend, amit az is jelez, 
hogy a legtekintélyesebb nemzetközi természetvédelmi szervezet (World Wide Fund for Nature – WWF) címerállata. Az 
összefogás ellenére a kihalással fenyegetett fajok között is különösen nagy veszélyben van. Az óriáspanda valaha Kína 
keleti részén és Vietnamban is elterjedt volt. Ma élőhelye kicsi, egymástól elkülönült területekre korlátozódik az emberi 
települések, mezőgazdasági termelésbe vont területek terjeszkedése miatt. Természetes élőhelyein a faj populációinak 
egyedszámát mintegy 1000-re becsülik, de az egyes, egymástól elszigetelt populációk létszáma alacsony. A panda ma-
gányos, félénk állat, nagyon válogatós a párválasztásban. A populációk csekély egyedszáma miatt kicsi az esélye a sikeres 
párválasztásnak, így a népességek létszáma folyamatosan csökken. Az óriáspanda táplálékspecialista, szinte kizárólag 

bambuszhajtásokkal táplálkozik. A medvefélék közé tartozik, bélcsatornája 
ragadozó rokonaiéhoz hasonlóan rövid, nem alkalmas a nehezen emészthető 
növényi táplálék hatékony feldolgozására. A növényevő emlősöktől eltérően 
bélcsatornájában nem élnek szimbionta cellulózbontó baktériumok sem. 
A felnőtt állatok táplálékigénye mindezek miatt rendkívül nagy, naponta akár 
20-30 kg bambuszt is elfogyasztanak, napközben szinte folyamatosan táplál-
koznak. A beszűkült élőhely azonban nem biztosít folyamatosan elegendő 
táplálékot, a populációk vándorlását az új bambuszligetek felé az emberi tele-
pülések akadályozzák. Minden jel arra mutat tehát, hogy az óriáspanda való-
ban végveszélyben van. Élőhelyének beszűkülése, egyedszámának kritikus 
érték alá csökkenése, biológiai és viselkedésbeli sajátosságai miatt természe-
tes körülmények között már aligha maradhat fenn.

Olvasmány

8. Vörös róka a nagyvárosban

Egy populáció elterjedését alapvetően az a környezeti tényező határozza 
meg, amelyre nézve szűktűrésű, vagyis amelyik korlátozó tényező. Az egy 
vagy több környezeti tényezőre szűktűrésű élőlények csak olyan, gyakran 
speciális élőhelyeken fordulhatnak elő, ahol valamennyi környezeti tényező 
megfelel a populáció igényeinek. Az ilyen populációk emiatt megjelenésükkel 
vagy éppen hiányukkal jelzik az élőhely környezeti sajátságait, ezért ezeket a 
populációkat indikátorszervezeteknek nevezzük. A malária kórokozóját ter-
jesztő foltos maláriaszúnyog például tág határok között elviseli a hőmérséklet 
változását, de nagyon érzékeny a levegő páratartalmára (6. ábra). Populációi 
csak azokon az élőhelyeken fordulnak elő, ahol a levegő relatív páratartalma 
meghaladja a 90%-ot. A városi légszennyezettség mérésére használt biológiai 
indikátorok a zuzmók. Sok szempontból tágtűrésű populációik azokról az 
élőhelyekről hiányoznak, ahol a levegőben magas a kén és a nitrogén oxidja-
inak koncentrációja (7. ábra).

Azok a populációk, amelyek számos, alapvető környezeti tényezőre tágtűré-
sűek, nagy elterjedési területtel rendelkezhetnek. Ilyen például az egész Euró-
pában gyakori vörös róka, amely a hőmérsékletre nézve tágtűrésű, nagyon 
sokféle táplálékot elfogyaszt, és jól alkalmazkodik az ember által átalakított 
környezethez is (8. ábra).

6. Foltos maláriaszúnyog. A foltos 
maláriaszúnyog, a malária egysejtű 
kórokozójának terjesztője a folyósza-
bályozások előtt Magyarország terüle-
tén is gyakori volt
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9. A populációk korlátlan növekedése. 
Egy új élőhelyen meg jelenő populáció 
egyedszámának növekedését a környezeti 
erőforrások kezdetben nem korlátozzák. 
Az egyed szám meredeken emelkedik
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10. Egy gímszarvas-populáció egyed-
számának változása. A gím szarvas-
populáció egyedszáma az életközösségben 
többé- kevésbé állandó. Táplálékbőség 
 idején az utódok  túlélési esélye nagyobb, 
a születések száma kissé meghaladja 
a halálozásokét, az egyedszám valamivel 
magasabb K-nál. A populáció egyedei 
között nő a versengés a táplálékért, 
a területért,  emiatt a túl élési esély csökken. 
A  születések száma alacsonyabb lesz 
a  halálozások számánál, az egyedszám 
K alá csökken
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K = környezet eltartóképessége  

11. A gyötrő szúnyog egy populáció-
jának egyedszámváltozása. Meleg, párás, 
csapadékos időben a gyötrő szúnyog 
egyedszáma hirtelen emelkedik, mert 
nagyon sok utód kel ki a petékből. Amikor 
az idő hidegebbre fordul, és a csapadék 
is kevés, az egyedszám hirtelen csökken
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A populációk növekedése
A populációk egyedszáma nem állandó, az idővel folyamatosan változik. 
Ha egy csészében langyos tejhez cukrot keverünk, és kis mennyiségű élesz-
tőt adunk hozzá, a gomba sejtjei gyors osztódásnak indulnak, amit jelez az 
élénk anyagcsere során egyre növekvő mennyiségben képződő szén-dioxid. 
Egy idő után azonban az élesztő anyagcseréje, osztódásának üteme lassul, 
egyre kevesebb szén-dioxid képződik. Mivel magyarázható a jelenség? 
Kezdetben az élesztőgomba sejtjei a bőséges tápanyagellátásnak köszönhe-
tően szakadatlanul osztódnak, az egyedszám változására a korlátlan növe-
kedés jellemző (9. ábra). Egy idő után azonban a tápanyagforrások kime-
rülnek, káros anyagcseretermékek (pl. etilalkohol, ecetsav) halmozódnak 
fel az edényben, ezért az osztódások üteme csökken, az egyedszám növe-
kedése mérséklődik, majd egy idő után meg is szűnik. Ez a jelenség a 
korlátozott növekedés.

A populáció egyedszámának időbeli változását számos környezeti ténye-
ző befolyásolja, így a rendelkezésre álló táplálék mennyisége, a populáció 
egyedei között fennálló versengés a környezeti erőforrásokért, a ragadozó 
populációk egyedszáma stb. A populációk korlátozott növekedése alapve-
tően két típusba sorolható. A kiegyensúlyozott, többé-kevésbé állandó 
környezetben élő népességek egyedszáma egy megközelítőleg állandó ér-
ték, a környezet eltartóképessége (jele: K) körül ingadozik. A környezet 
eltartó képessége a  populációnak az az egyedszáma, amely az adott életkö-
zösségben tartósan fennmaradhat (10. ábra). 

A kevésbé kiegyenlített, hirtelen változó környezetben élő fajok popu lá-
ciói ezzel szemben rendszerint gyors szaporodással reagálnak az átmeneti-
leg kedvező környezeti feltételekre. Ezekben az időszakokban gyorsan el-
szaporodnak, majd a környezeti erőforrások kimerülésével egyed számuk 
hirtelen, meredeken csökken (11. ábra).

Keress rá!  indikátorfaj  K-stra té gia  r-stratégia  specialista  
generalista

Egy populáció története   1944-ben az alaszkai 
partoktól 300 km-re fekvő, mindössze 350 km2 területű Szent Máté-sziget-
re az amerikai parti őrség betelepített egy 29 egyedből álló rénszarvas-
csordát, hogy az állatok szükség esetén táplálékul szolgáljanak az arra 
hajózó katonáknak. A szigeten azelőtt nem éltek rénszarvasok és nagy 
testű ragadozók, farkasok sem. A talajt tíz centiméter vastagon zuzmó 
borította. A bőséges tápláléknak és a ragadozók hiányának köszönhetően 
a csorda létszáma nagyon gyorsan nőtt, 1957-ben már 1350, 1962-ben 
4500, 1963-ban pedig 6000 egyed élt a kis szigeten. Ebben az évben a 
kutatók már azt tapasztalták, hogy az egyedek soványak, betegek. 1963–
1964-ben nagyon kemény volt a tél, a hó teljesen belepte a gyér zuzmó-
takarót. 1964 tavaszán a kutatók mindössze 41 tehenet és egy terméket-
len bikát találtak a szigeten. Ezzel a populáció sorsa végleg megpecséte-
lődött. A kipusztulás okai: a túllegelés miatt a zuzmótakaró nem tudott 
megújulni, a ragadozók nem szabályozták természetes módon a populá-
ció egyedszámát, a kis szigetről az állatok nem tudtak elvándorolni újabb 
legelők felé. 

Ábrázold grafi konon a rénszarvas-populáció egyedszámának változá-
sát!

Olvasmány



183

Él
et

kö
zö

ss
ég

ek

Kérdések, feladatok

1. Határozd meg a populáció és az életközösség viszonyát!
2. Miért használható jobban az egyedsűrűség a populáció 

jellemzésére az egyedszámnál?
3. Népszámlálási adatok alapján Sé község lakosainak 

száma 1374. Az állandó lakosok életkor szerinti megosz-
lását az alábbi táblázat foglalja össze:

Életkor 
(év)

Összesen 
(fő)

Férfi ak 
(fő)

Nők 
(fő)

   0–5   73   36   37

   6–14 136   65   71

15–18   96   50   46

19–54 765 373 392

55–60 109   53   56

61 fölött 195   92 103

a) Készítsd el a község lakosságának korfáját! 
b) Az adatok alapján fi atalodó, stabil vagy öregedő a köz-

ség lakossága?

4. Mit nevezünk indikátorszervezetnek?
5. A táblázat egy növénypopuláció csírázó egyedeinek 

átlagos növekedését (mm/nap) mutatja különböző hő-
mérsékleti értékeken. Rajzold fel a populáció tűrőké-
pességi görbéjét! Jellemezd a populáció hőmérsékleti 
igényét!

Hőmérséklet 
(°C) –10 –5 0 5 10 15 20 25 30 35

Növekedés 
(mm/nap) 0 3 5 8 17 24 16 12 3 0

6. Rajzold fel egy tágtűrésű, melegkedvelő és egy tágtűré-
sű, hidegkedvelő populáció hőmérsékletre vonatkozta-
tott tűrőképességi görbéjét! Előfordulhatnak-e a két 
populáció egyedei egy életközösségben? Indokold a 
válaszod! 

7. Az ökológusok a populációk tűrőképességének megha-
tározásánál nagyszámú egyed válaszreakcióját mérik, 
nem egyetlen egyedét. Mi ennek a magyarázata? 

Fogalmak  élettelen környezeti tényező  élő környezet  egyed sűrű ség  térbeli eloszlás  koreloszlás  korfa  
korlátlan növekedés  környezet eltartóképessége  korlátozott növekedés  tűrőképesség  indikátor szervezet

Megtanultam?

Az ökológia az élőlények és (1.)  kapcsolatát vizsgálja. A(z) (2.)  az azonos fajba tartozó egyedek természetes szaporo-
dási közösségei. A(z) (3.)  egy helyen, egy időben előforduló (2.)  alkotják. A(z) (3.)  és az élettelen környezet együtte-
se az ökoszisztéma. A populációk jellemzésére használható adatok az egyedszám, az egyedsűrűség, a térbeli eloszlás és 
a koreloszlás. A populációk (4.)  növekedésének gátat szab a környezeti erőforrások kimerülése, a populáció egyedszáma 
nem emelkedhet tartósan a környezet (5.)  fölé. A(z) (6.)  egy környezeti tényezőnek az a tartománya, amelyen belül a 
populáció egyedei életképesek. A környezeti tényezőnek a populáció egyedei számára legkedvezőbb értékei adják a(z) 

(7.)  .  A  populációk elterjedését elsősorban azok a környezeti tényezők határozzák meg, amelyekre a populáció egyedei 
(8.)  tűrésűek. A(z) (9.)  jelenlé tükkel vagy hiányukkal jelzik az élőhely egy vagy több környezeti sajátságát.
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34. Kölcsönhatások

Megtudhatod 
Miért hurcol tengeri rózsát a remeterák?

Versengés
Zsákmányszerzés
Élősködés
Együttélés
Asztalközösség
Antibiózis

Az életközösségekben a populációk nem egymástól elszigetelten élnek, hanem 
különféle, szorosabb vagy gyengébb kölcsönhatás van közöttük. A kapcsolat a 
populáció szempontjából lehet előnyös (+), hátrányos (–) vagy közömbös (0). 
Az életközösségek szerkezetének alakulásában, változásaiban az élettelen 
környe zeti tényezők mellett a populációs kölcsönhatások is meghatározó je-
lentőségűek.

Versengés (–, –)
Versengés (kompetíció) akkor alakul ki két populáció között, ha környezeti 
igényük hasonló, vagy éppen megegyezik. A közös élőhelyen versengenek a 
környezeti erőforrásokért. A versengés mindkét populáció számára kedvezőt-
len, hiszen kölcsönösen korlátozzák egymás elterjedését. Egy élő helyen a növé-
nyek például versengenek a fényért, a talaj tápanyagaiért, a rovar evő énekesma-
darak pedig a zsákmányért és a fészkelőhelyekért.

A vizsgálatok azt mutatják, hogy egy életközösségben nem élhet tartósan 
egymás mellett két olyan populáció, amelyeknek környezeti igényei azonosak. 
Az egyik populáció előbb vagy utóbb kiszorítja a közös élőhelyről a másikat. 

Ha két populáció környezeti igénye legalább egy fontos tényezőben eltér 
egymástól, akkor tartósan élhetnek egymás mellett a közös élőhelyen. A rovar-
evő madarak például más helyről gyűjtik zsákmányukat: a harkályok a fák 
kérge alól, a fülemülék a cserjékről. Így felosztják egymás között a környezeti 
erőforrásokat. Az erdőtársulások hasonló hő- és vízigényű populációi fényigé-
nyükben térhetnek el egymástól. A fénykedvelők a lombkoronaszint, az ár-
nyékkedvelők a gyepszint tagjai.

Zsákmányszerzés (+,  –)
A zsákmányszerzés (predáció) alapvető kölcsönhatás a társulások kapcsolat-
rendszerében. A zsákmányoló élőlények az állatok közé tartoznak, a zsákmány-
szerzés során elfogyasztják a prédát, vagy annak egy részét. A zsákmányolók 
lehetnek növényevők, húsevők, ragadozók, dögevők vagy mindenevők. A táp-
lálkozási kapcsolatok alapján állíthatók össze a táplálékláncok. A legtöbb 

Termelők  Autotróf, főként fotoszintetizáló szervezetek, amelyek az élet-
közösségekben megtermelik a szerves anyagot. A termelők legnagyobb része 
növény.
Fogyasztók  Azok a szervezetek, amelyek más élőlényekből veszik fel a 
szerves anyagokat. Az elsődleges fogyasztók termelőkkel táplálkoznak, vagy-
is növényevők. A másodlagos fogyasztók a növényevőkkel táplálkozók stb. 
Lebontók  Élettelen szerves anyagokkal táplál kozó szervezetek, például 
talaj lakó baktériumok, gombák.

A harlekin-
katica   Az ázsiai származású 
harlekinkatica a hazánkban ho-
nos katicabogarakhoz hasonlóan 
levéltetvekkel táplálkozó ragado-
zó. Jóval falánkabb és szaporább 
európai rokonai nál, ezért a levél-
tetvek elleni védekezés céljából 
az Egyesült Államokba és Európa 
több országába is betelepítették 
a mezőgazdasági területekre. 
Nap jainkban már Magyarorszá-
gon is védekezni kell túl szapo-
rodása ellen, és megfi gyelhető az 
őshonos katicabogarak egyed-
számának jelentős csökkenése.

Olvasmány
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nagy 
fakopáncs

vaddisznó vörös róka

szajkó májusi csere-
bogár

kocsányos tölgy vadrózsa

éticsigaszarvas-
bogár

saláta boglárka

1. Gyertyános-tölgyes 
táplálékhálózatának 

részlete.  Melyik 
 zsákmányszerző 

populáció helyzete 
a legkedvezőbb 

az ábrán láthatók 
közül? Indokold 

a választ!

élőlény nem csak egy populáció egyedeivel táplálkozik, így az életközösségek-
ben a táplálékláncok táplálékhálózatot alkotnak (1. ábra). 

Bármilyen furcsán hangzik, a zsákmányszerzés előnyökkel is járhat a zsák-
mánypopuláció számára. A ragadozók többnyire a gyengébb, biológiailag ke-
vésbé értékes egyedeket ejtik el, ezzel növelik a biológiailag értékesebb egyedek 
szaporodási esélyeit.

A zsákmányszerzés alapvető mind a ragadozó-, mind a zsákmánypopulá-
ciók egyedszámának szabályozásában. Táplálékbőség idején a ragadozók na-
gyobb mértékben szaporodnak, aminek hatására a zsákmánypopuláció egyed-
száma csökken, majd ennek következtében a ragadozók szaporodási üteme 
mérséklődik (2. ábra). Ha egy ragadozónak többféle zsákmánya is van, akkor 
egyedszámának ingadozása kisebb mértékű.

Élősködés (+, –)
Az élősködés (parazitizmus) lényegében a zsákmányszerzési kapcsolat szélső-
séges formája. A parazita a gazdaszervezet anyagaival táplálkozik, de nem 
pusztítja el azt azonnal. Az élősködő megtelepedhet a gazdaszervezet sejtjeiben 
(pl. vírusok, malária kórokozója), a gazdaszervezet testének külső felszínén (pl. 
foltos maláriaszúnyog) vagy annak belső szerveiben (pl. horgasfejű galandfé-
reg). A kap csolat gyakran csak meghatározott fajok között alakulhat ki.

Együttélés (+, +)
Az együttélés (szimbiózis) mindkét fél számára hasznos kapcsolat két populá-
ció között. Az együtt élő populációk kölcsönösen segítik egymás elterjedését. 
Az együttélésre eddig is sok példát láttunk már: gyökérkapcsolt gombák és 
társnövényeik, cellulózbontó baktériumok és növényevő állatok, ember és 
közönséges bélbaktérium, termeszek és bogarak, zuzmók stb.

Társszervezetüknek köszönhetően a szimbionta élőlények olyan élőhelyeken 
is előfordulhatnak, amelyek nem, vagy csak részben felelnek meg környezeti 
igényeiknek. A trópusi tengerek meleg vizében az oldott oxigén mennyisége 
alacsony, ennek ellenére a korallzátonyok a legnagyobb fajgazdagságú tengeri 
életközösségek. Ez azért lehetséges, mert a korallok fotoszintetizáló moszatok-
kal élnek szimbiózisban. A szimbiózis jelenségét először a remeterákok és a 
tengeri rózsák kapcsolatában írták le (3. ábra).

Asztalközösség (+, 0)
Az asztalközösség (kommenzalizmus) csak az egyik populáció számára jár 
előnyökkel, a másik számára közömbös a kapcsolat. A fák törzsén megtelepedő 
mohák például több fényhez jutnak, a gólyák által épített fészekben verebek is 
fészkelnek (4. ábra).

2. A ragadozó- és a zsák mány-
populáció egyedszámának változása.
a) Az egyedszám változása, ha a raga-
dozónak egyféle zsákmánya van; 
b) Az egyedszám változása, ha a raga-
dozónak kétféle zsákmánya van. 
 Melyik esetben van előnyösebb 
helyzet ben a ragadozópopuláció? 
Miért?

4. Társasház: a verebek a gólyák 
albérlői
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„B” zsákmány

ragadozó

a)

b)

3. Remeterák és tengeri rózsa. 
A remeteráktól a tengeri rózsák csalán-
sejtjeikkel távol tartják a ragadozókat. 
A tengeri rózsa részesedik a rák táplá-
lékából, és társa szállítja is táplálékban 
és oxigénben gazdagabb vizekbe a 
helyváltoztatásra egyébként képtelen 
tengeri rózsát
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Fogalmak  együttélés (szim-
biózis)  élősködés (parazitiz-
mus)  zsákmányszerzés (pre-
dáció)  versengés (kompetíció) 
 asztalközösség (kommenzaliz-
mus)  anti biózis

Olvasmány

Megtanultam?

A populációs kölcsönhatásokat aszerint csoportosítjuk, hogy miként befolyásolja a két populáció egymás elterjedését. A(z) 
(1.)  (predáció) a társulás szerveződése szempontjából alapvető kölcsönhatás. A(z) (2.)  kölcsönös hátrányokkal jár a 

kapcsolatban álló felek számára, kialakulhat a populáció egyedei között (pl. (3.) ) és két populáció tagjai között (pl. (4.) ). 

A szimbiózis kölcsönösen (5.)  kapcsolat, a társszervezetek segítik egymás elterjedését, növelik a társszervezet (6.)  .
A(z) (7.)  az egyik populáció számára előnyös, a másiknak pedig közömbös (pl. (8.) ). A(z) (9.)  olyan anyagcseretermékek, 
amelyek gátolják más élőlények elterjedését a termelő szervezet környezetében.

 Fenyőpusztulás az Alpokban és a Tátrában  A fenyők, közülük is 
elsősorban a lucfenyő rettegett kártevője az utóbbi években a betűzőszú (Ips typographus). 
Ez az apró, mindössze 4-6 mm hosszú bogár és lárvája a fák kérge alatt a háncstestben és 
a kambiumban rág járatokat. 400-500 bogár megtelepedése már egy fejlett, érett fa pusz-
tulását okozza. A betűzőszú rendszerint a sérült (pl. szél által kidöntött, villámsújtott) fe-
nyőket támadja meg, de túlszaporodása esetén az egészséges egyedeket sem kíméli. Az 
elmúlt tíz évben annyira elszaporodott az Alpok és a Tátra fenyveseiben, hogy óriási terü-
leteken okoz fapusztulást. Korábban évenként rendszerint egy utódnemzedék fejlődött ki 
a járatokban, de az utóbbi években, valószínűleg a légkör felmelegedése miatt, két-három 
utódnemzedék jelenik meg évente, ezért a populációk egyedszáma robbanásszerűen nő.

A gazdaszervezetet a hímek választják ki. Ha alkalmas, még nem fertőzött fát találnak, 
akkor olyan illatanyagot termelnek, amely a fajtársak mindkét nemét vonzza. Amikor már 
elegendő számú élősködő fúrta be magát a kiszemelt fa kérge alá, akkor a hímek olyan 
vegyületet bocsátanak ki, ami gátolja a további betelepülést. A betűzőszúnak ez a viselke-
dése teszi lehetővé a biológiai védekezést. A fertőzött területeken rovarcsapdákat állítanak 
fel. A csapdákba olyan illatanyagot tesznek, ami csalogatja a kártevőket, amelyek ezáltal 
nem a fákat keresik fel.

Antibiózis
Egyes mikroorganizmusok (gombák, baktériumok) olyan anyagcsereterméke-
ket, ún. anti biotikumokat adnak le a környezetükbe, amelyek gátolják más 
élőlények anyagcseréjét, osztódását. A legismertebb ilyen szervezet a penicillint 
termelő ecsetpenész. A penicillin gátolja az ecsetpenész környezetében egyes 
baktériumsejtek osztódását, így a baktériumsejtek pusztulása miatt nem alakul 
ki versengés a tápanyagokért az ecsetpenész és a baktérium között. Ezzel szem-
ben a penicillinre nem érzékeny (ún. rezisztens) baktériumok és az ecsetpenész 
versengenek egymással a tápanyagokért. Ily módon kölcsönösen gátolják egy-
más elterjedését. 

Az antibiotikumokat a gyógyászatban széles körben használják a kórokozó 
mikroorganizmusok által okozott fertőző betegségek gyógykezelésére. A mik-
roorganizmusokról és a gombákról szóló fejezetben bővebben olvashattál az 
antibiotikumokról és felfedezésükről.

Keress rá! 
 anti bio ti kum  mikorrhi za  
Philidris nagasau  allelopátia

Kérdések, feladatok

1. Nevezd meg a táblázat sorszámokkal jelölt, hiányzó adatait! A jel-
lemzésnél fi gyelj a jelek sorrendjére!

2. Állíts össze táplálékláncot és táplálékhálózatot egy hazai gyep po-
pulációiból!

3. Keress példákat olyan betelepített fajokra, amelyek veszélyeztetik 
a hazai eredeti élővilágot!

4. A diófa jó árnyékot ad, értékes a termése, ráadásul a környékén a 
gyomok sem nőnek. Nézz utána, mi az oka az utóbbi jelenségnek!

5. Előnyös vagy hátrányos-e az antibiózis a résztvevők számára? 

Kölcsönhatás 
neve Jellemzése Példa a 

kölcsönhatásra

1) +, – 2)

3) 4) gyertyán és 
kocsányos tölgy

5) 6)
ember és 
közönséges 
bélbaktérium

A betűzőszú jellegzetes 
alakú járatai a fenyőkéreg 
alatt
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35. Társulások

Megtudhatod 
Hogyan lehet egy rét egyik fele egyszínű zöld gyepszőnyeg, 
a másik fele pedig virágoktól tarka?

A társulások összetétele
A társulások felépítése
A társulások változásai

Az életközösségek, társulások többé-kevésbé állandó megjelenésű típusokba 
sorolhatók, amelyeket meghatározott fajok populációi (népességei) alkotnak. 
A populációk egymással változatos kölcsönhatásokban állnak. A szárazföldi 
populációk elterjedését alapvetően az éghajlati tényezők: a hőmérsékleti és a 
csapadék viszonyok határozzák meg. A trópusi esőerdők társulásait például 
melegkedvelő és nagy vízigényű populációk alkotják, amelyek legtöbbször 
szűk tűrésűek ezekre a környezeti tényezőkre. Az éghajlati tényezők mellett a 
társulás kialaku lásában fontos szerepe lehet a talajnak is. Az egyenlítői övben 
egy kopár sziklán az elérhető víz mennyisége és a fényerősség is napi ritmusban 
ingadozik, tehát gyorsan változó, szélsőséges környezeti hatások érvényesül-
nek. Ezt a  környezetet csak több tényezőre nézve tágtűrésű élőlények képesek 
elviselni. Láthatjuk tehát, hogy ugyanabban a földrajzi régióban, pél dául az 
egyenlítői övben is más-más populációkból álló életközösségek alakulhatnak 
ki eltérő környezetben.

A társulások összetétele
Az életközösségek egyik fontos jellemzője a fajszám, ami megmutatja, hány faj 
populációja él együtt a társulásban. A hazai tölgyesekben például a kedvezőbb 
fényviszonyok miatt sokkal több növénypopuláció található, mint a bükkösök-
ben. A fajszám önmagában nem nyújt pontos képet egy társulásról, hiszen a 
fajok puszta felsorolásából nem derül ki, hogy az egyes populációk egyedei 
milyen arányban vannak jelen az életközösségben. A sokféleség (diverzitás) a 
társulást alkotó populációk számán túl az egyes populációk egyedeinek számá-
ról és egymáshoz viszo nyított gyakoriságáról is információt ad. A sokféleség 
fontos jellemző, mert az emberi tevékenység negatív környezeti hatása legin-
kább ebben érhető tetten, ezen a jellemzőn keresztül mérhető. A zavaró, kör-
nyezetszennyező emberi tevékenységek miatt a természetes társulásoknak 
csökken a sokfélesége: egyes fajok populációi megritkulnak, el is tűnhetnek, 
így a társulások gyakran elszegényednek fajokban. Egy rét életközösségének 
állapotát például jól jellemzi a lágy szárú növények sokfélesége. Ha a rétre 
– a  fűhozam növelése érdekében – műtrágyát szórnak, akkor a sokféleség 
csökkenni kezd. A nitrogénigényes fajok populációi versenyképesebbé válnak 
és gyorsabban terjednek, lassanként kiszorítják a konkurens fajok populációit.

A társulások felépítése
A társulások fontos jellemzője a térbeli szerkezet. A függőleges elrendeződés a 
szintezettség, amely a növénypopulációk fényért való versengésének eredmé-
nye. A különböző növényzeti szintekben eltérő fényviszonyokhoz alkalmazko-
dott populá ciók élnek. A fényigényes populációk hatolnak a legmagasabbra, az 
árnyékkedvelők pedig az alsóbb szintekben élnek. A trópusi esőerdőkben pél-
dául az óriásfák po pulációi a leginkább fényigényesek, őket követik a középső 
lombkoronaszint fái, valamint a  lombsátor felső részében megtelepedő, fánlakó 

1. Eltérő diverzitású gyeptársulások. 
 Magyarázd el, mely tulajdonságok-
ban tér el egymástól a két életközös-
ség, és mi lehet az eltérések oka!
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2. Hazai növényzet aszpektusai

3. Zuzmók alkotta pionír életközös-
ség a sziklás felszínen

4. Átmeneti társulások a szukcesszió 
folyamatában. A háttérben virágzó 
galagonyabokrokat láthatunk

5. Zárótársulás. Hazánk zárótársulásait 
valamilyen lombhullató fák alkotta 
erdők jelentik

növények (epi fi tonok) és liánok. Az alsó lombkorona-
szint fái, valamint a cserje- és a gyepszint növényei ár-
nyéktűrők.

A növénypopulációk vízszintes elrendeződése alkotja 
a mintázatot, amely abból adódik, hogy a populációk 
eloszlása nem egyenletes. A mintázat elsősorban azért 
alakul ki, mert a környezeti tényezők, például a talajban 
a víz- és a tápanyagtartalom helyenként eltérő, és a növé-
nyek populációi versengenek ezekért az erő forrá sokért.

A növénypopulációk szintezettségét és mintázatát 
követve, környezeti igényeiknek megfelelően és a popu-
lációk közötti kölcsönhatások által meghatározottan él-
nek az állatpopulációk egyedei is. A hazai tölgyesekben 
például az erdei vöröshangyák az avarszintben és a gyep-

szintben keresik táplálékukat, a keresztespók viszont a cserjeszintben és a 
lombkoronaszintben feszíti ki a hálóját. A madarak közül a cinegék a fák lomb-
koronaszintjében fészkelnek, a fülemülék pedig a cserjeszintben.

A társulások változásai
A térbeli szerkezet mellett időbeli változások is jellemzőek az életközösségek-
re. Az időbeli változások a populációk eltérő aktivitásával, élettevékenységével 
magyarázhatók. Az évszakok váltakozása miatt szabályosan bekövetkező, visz-
szatérő állapotai a társulásoknak az aszpektusok (2. ábra). A hazai erdőkben 
tavasszal, lombfakadás előtt virágszőnyeg borítja a talajt. Mire a fák rügyei 
kihajtanak, az aljnövényzet virágos növényei termést és magot érlelnek, majd 
föld feletti részeik elszáradnak. Lombfakadás után a gyepszintben már csak 
árnyéktűrő fajokat találunk. Őszre a fák és a cserjék termést érlelnek, majd a 
hideg elleni védekezésül lehullatják leveleiket, a költöző madarak pedig ősszel 
elhagyják itteni életközösségeiket.

Ha a környezet tartósan egy irányban változik, akkor lassan átalakul az 
életközösség fajösszetétele és szerkezete is, vagyis új társulás alakul ki. Ez a 
természetes társulásfejlődési folyamat a szukcesszió. Az újonnan létrejövő 
élőhelyen elsőként kialakuló életközösséget pionír fajok jellemzik (3. ábra). 
A változások során egymást követik a társulások, majd a szukcesszió  folyamata 
a zárótársulás kialakulásával ér véget (4–5. ábra). A szukcessziós folyamatok 
során egyre összetettebb életközösségek követik egymást az élőhelyen. A záró-
társulás az adott környezetben kialakuló legfejlettebb társulás, és általában a 
sokfélesége is ennek a legnagyobb. 

A szukcessziónak két típusát különböztetjük meg. Az elsődleges szukcesszió 
során olyan területen alakul ki életközösség, ahol korábban nem volt, például 
sziklás felszíneken. Ilyenkor az első megtelepülő, pionír fajok készítik elő a felszínt 
a további betelepülőknek. Jellegzetes pionírok a zuzmók, melyek zuzmósavat 
termelve oldják a kőzet felszínét, elősegítve a talaj kialakulását (6. ábra).

A másodlagos szukcesszió olyan területen zajlik, ahol korábban már volt 
életközösség. Ilyen lehet egy erdőtűz után maradt terület, építkezés utáni bolyga-
tott földfelszín. Másodlagos szukcessziónak nevezzük azt is, amikor egy meglévő 
ökoszisztéma továbbfejlődik, például egy tó feltöltődik, vagy egy irtásrét beerdősül 
(7. ábra).

Mindkét esetben jellemző, hogy azok a növények jelennek meg először, melyek 
gyorsan nőnek, de nem túl nagyok, rövid életűek és nagyszámú szaporítóképleteik 
vannak. Ha a környezeti feltételek megfelelőek, akkor a  szukcesszió későbbi 
stádiu maiban jelennek meg a nagyobb termetű, lassan növő, de hosszabb életű 
fajok, melyek majd a zárótársulás tagjai lesznek.
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Kérdések, feladatok

1. Mi a különbség a fajszám és a sokféleség fogalma kö-
zött?

2. Vajon a trópusi esőerdőben vagy egy hazai bükkerdő-
ben nagyobb-e a sokféleség? Mi lehet ennek az oka?

3. Milyen irányban és miért változik a társulások sokfélesé-
ge az ember természetátalakító tevékenysége követ-
keztében?

4. Miben különbözik egymástól az aszpektusváltozás és a 
szukcesszió?

5. Milyen szukcesszióról beszélhetünk egy művelés alól 
kivont kőbánya esetében? Milyen élőlények jelennek 
meg ott először, és azok milyen módon segítik a többi 
növény megtelepedését?

6. A tavak feltöltődése természetes folyamat. Milyen em-
beri beavatkozásokkal gátolják (pl. Balaton)?

Megtanultam?

Az életközösségek összetételét jellemző két tulajdonság a fajszám és a(z) (1.)  . 
Ez utóbbi nemcsak az életközösségben élő populációk számáról tájékoztat, 
hanem a különböző fajú egyedek egymáshoz viszonyított (2.) -ról is informá-
ciót ad. A társulások függőleges irányú tagolódása a(z) (3.) , amely a növény-
populációk fényért való (4.)  következtében alakult ki. A társulások vízszintes 
irányú elrendeződése, a(z) (5.)  a(z) (6.) -ért való (4.)  eredménye. Az élet-
közösségek rendszeresen ismétlődő állapotai a(z) (7.)  . A környezet tartós, 

(8.)  változása miatt megfi gyelhető társulásfejlődési folyamat a(z) (9.)  .

Fogalmak  fajgazdagság  sokféleség (diverzitás)  szinte zettség  
mintázat  aszpektus  szukcesszió  pionír társulás  zárótársulás

6. Elsődleges szukcesszió. A csupasz szikla felszínén kialakuló kezdetleges 
életközösség előkészíti a talajt a nagyobb termetű növények számára

Keress rá!  pionír társulás  erdődinamika

zárótársulásátmeneti állapotpionír társulások

kövek csupasz
felszíne

zuzmók, mohák,
egynyári növények

füvek,
évelő növények

füvek, bokrok,
fénykedvelő fák

zárótársulást alkotó fák,
árnyéktűrő bokrok

zuzmók

7. Egy tó feltöltődését kísérő szuk-
cesszió. A tavi üledék felhalmozódása 
lehetővé teszi a part menti életközös-
ségek behatolását a tó területére, ezért 
a tó felülete egyre csökken, végül tel-
jesen eltűnhet
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Anyagforgalom az öko-
szisztémákban

A víz körforgása
A szén körforgása
A nitrogén körforgása
Energiaáramlás az öko-

szisztémákban
Ökoszisztémák átalakulása
Mesterséges ökoszisztémák

Az életközösséget alkotó populációk a rájuk ható élettelen környezeti ténye-
zőkkel együtt egységes ökológiai rendszert, ökoszisztémát alkotnak. 

Az ökoszisztémákban szabályozott anyag- és energiaforgalom zajlik. Az 
anyagforgalom szempontjából a bioszféra zárt rendszernek tekinthető, 
mert ökoszisztémái nem hasznosítanak Földön kívülről származó anyagokat. 
A bioszférában zajló folyamatokat a Nap sugárzó energiája tartja fenn, az ener-
giaforgalmat tekintve a bioszféra tehát nyílt rendszer.

Az ökoszisztémákban a különböző fajok populációi meghatározott szerepet 
töltenek be: lehetnek termelők, fogyasztók vagy lebontók. Az autotróf anyag-
cseréjű termelők, elsősorban a fotoszintetizáló kékbaktériumok, a növényi 
egysejtűek és a növények szerves anyagot állítanak elő. Ezt a szerves anyagot 
egyrészt saját maguk, másrészt a társulás heterotróf anyagcseréjű, fogyasztó és 
lebontó szervezetei is felhasználják. A heterotróf élőlények táplálkozásuk során 
a szerves anyagokkal együtt hozzájutnak a szerves anyagokba beépített ener-
giá hoz is. Az ökoszisztéma növényevő állatai az elsődleges  fogyasztók, ragado-
zói pedig a másodlagos, illetve a harmadlagos fogyasztók. A termelőkből és a 
fogyasztókból szerves hulladékok, szerves maradványok jutnak a környezetbe, 
amelyeket a lebontók alakítanak át ásványi anyagokká.

Anyagforgalom az ökoszisztémákban
Az ökoszisztémák anyagforgalma körfolyamat, mert a felhasznált anyagok a 
termelőktől a fogyasztók szervezetébe kerülnek, majd az élőlények maradvá-
nyaiból származó anyagokat a lebontók ismét a termelők számára felvehető 
formába alakítják. Ez azt jelenti, hogy a víz, valamint az oxigén, a szén és más 
elemek atomjai újra és újra felhasználhatók az ökoszisztémákban. A különbö-

ző anyagok körforgása egyidejűleg zajlik, 
számos ponton találkozik, és együttesen al-
kotják az ökoszisztémák anyagforgalmi rend-
szerét.

A víz körforgása
A víz egyetlen élőlény számára sem nélkü-
lözhető. Földünk felszínének több mint 70%-
át borítják óceánok és tengerek. A hatalmas 
vízfelszínről a Nap sugárzó energiája hatásá-
ra a víz egy része elpárolog, a légkörbe kerül, 
és felhőt képez. A csapadék lehullása során a 
víz nagyobb része közvetlenül visszajut az 
óceánokba, sokkal kisebb része hullik a szá-
razföldre. A felszínen lefolyó víz a folyókon 
keresztül visszajut a tengerekbe. A csapadék-
víz 98%-a állandó körforgásban van a légkör 1. A víz körforgása 

csapadék

csapadék-
képződés

párolgás

felszíni víz

átszűrődés

a növények 
 párologtatása

felszín alatti víz

szivárgás

36. Ökológiai rendszerek

Megtudhatod 
Miben különböznek az ember által létrehozott ökológiai rend-
szerek a természetes ökoszisztémáktól?

Keress rá!  ecosphere  adat-
szonifi káció
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2. A szén körforgása.  Keresd meg 
a ciklusban azokat a folyamatokat, 
amelyeket az emberi tevékenységek 
jelentősen befolyásolnak!

szerves 
 maradványok

körforgása.  Keresd meg 
n azokat a folyamatokat

fosszilis tüzelőanyagok 
(kőszén, kőolaj)

lebontó 
 szervezetek

Élfotoszintézis

légzés

fűtés, ipar,
közlekedés

légzés

légköri
szén-dioxid

dványok

elsődleges 
 fogyasztók

növények, 
kékbaktériumok

szeebontó erves 

elsőd
fogya

másodlagos, 
harmadlagos  fogyasztók

és a földfelszín között. Mindössze 2% az a víz-
mennyiség, amely beszivárog a talajba, illetve 
az élőlények szervezetébe jut. A növények és 
az állatok felhasználják, majd leadják a vizet, 
amely így visszajut a körforgásba (1. ábra).

A szén körforgása
A szén körforgása közvetlenül kapcsolódik az 
élőlények anyagcsere-folyamataihoz. A foto-
szintetizáló szervezetek a légkörben lévő vagy 
a vizekben oldott szén-dioxidot hasznosítják 
szerves vegyületek előállítására. A szerves 
szénvegyületek egy része a táplálkozás során a 
termelőkből a fogyasztók testébe jut, végigha-
lad a táplálékláncokon. A táplálékláncok tag-
jai a szerves anyagokból légzésük során szén-
dioxidot termelnek, amely a légkörbe kerül. A szerves hulladékokat, maradvá-
nyokat a lebontók szén-di oxid dá, vízzé és ásványi anyagokká alakítják. A lég köri 
szén-dioxid mennyiségét a tüzelő anya gok elégetése és a vulkáni tevékenység is 
növeli (2. ábra).

A szén körforgásában részt vevő anyagok egy  része hosszabb-rövidebb idő-
re kikerülhet a ciklusból. A földtörténet során sokszor és sok helyütt előfordult, 
hogy a szerves anyagok lebontási folyamatait a környezet gátolta, például az 
élőlények maradványait az üledék betemette vagy a víz elborította. Ilyen körül-
mények között a szerves maradványokból kőszén, illetve kőolaj, földgáz 
 keletkezett. Ezeket összefoglaló néven fosszilis tüzelőanya goknak  nevezzük. 
Elégetésük során az évmilliókkal ezelőtt fotoszintézissel megkötött szén visz-
szakerül a kör forgásba (3. ábra).

A nitrogén körforgása
A nitrogénatomok minden élőlény nélkülözhetetlen összetevői, mivel a sejteket 
alkotó szerves molekulák többsége nitrogéntartalmú (pl. a fehérjék). Elemi 
nitrogéngáz (N2) alkotja a légkör 78%-át, de a légköri nitrogént csak igen kevés 
élőlény képes anyagcseréjéhez felhasználni. Ezek a szervezetek a nitrogénkötő 
(más néven nitrogéngyűjtő) pro ka rió ták. A nitrogénkötő baktériumok és 
kékbaktériumok különleges anyagcseréjük során a nitrogénmolekulában levő 
erős kötéseket felbontják, és a nitrogént am-
móniába (NH3) építik be. Legismertebbek 
azok a nitrogéngyűjtő szervezetek, amelyek 
egyes növények gyökerén szimbiózisban él-
nek. A képződő ammónia nagy részét a növé-
nyek beépítik szerves anyagaikba. Az ammónia 
másik részét a talajban élő nitrifi káló bakté-
riu mok oxidálják nitrátokká (NO3  –). A nit-
rátok a növények számára legkedvezőbb nit-
rogénforrást jelentik. A termelőkből a nitro-
géntartalmú szerves anyagok a táplálékláncon 
keresztül a fogyasztókba jutnak. A talajokba 
más természetes úton is kerül ammónia: az 
élőlények szerves maradványainak nitrogén-
tartalmát egyes lebontó baktériumok szintén 
ammóniává alakítják. A talajban levő nitrát-

4. A nitrogén körforgása 
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ionok ból a de nit ri  fi káló baktériumok elemi nitrogént állítanak elő, ami visz-
szakerül a lég körbe. Ezek a szervezetek oxigénmentes körülmények között, te-
hát nem szellőző, tömör vagy vízzel átitatott talajokban működnek (4. ábra).

Energiaáramlás az ökoszisztémákban
Az ökoszisztémák energiaáramlása egyirányú folyamat. A termelők megkötik 
a napfény energiáját, és szerves vegyületek kötéseiben tárolt kémiai energiává 
alakítják át. A megtermelt szerves anyagok egy részét felhasználják saját testük 
felépítéséhez, más részét a sejtlégzés során lebontják, hogy energiát nyerjenek 
életműködéseikhez. Az energiaátalakítás jelentős hőveszteséggel jár. A növé-
nyek fotoszintézise során képződött szerves anyagoknak tehát csak egy része 
jut a fogyasztókhoz. A fogyasztók a felvett szerves anyagokat testük felépítésé-
re és energianyerésre hasznosítják. Az elsődleges, a másodlagos stb. fogyasztók 
szintjén is jelentős az energiaveszteség hőenergia formájában. Az elsődleges 
fogyasztóktól csak kevés szerves anyagban tárolt energia juthat a másodlagos 
fogyasztókhoz, illetve innen még kevesebb a harmadlagos fogyasztókhoz. 
A veszteségek miatt a táplálkozási szintekre jutó szervesanyag-mennyiségnek 
átlagosan a 10%-a jut tovább a következő szintre. Minden szintről jelentős 
mennyiségű energia távozik szerves hulladék formájában is, amelyet a lebon-
tók hasznosítanak (5. ábra).

Hogyan lehet jellemezni, összehasonlítani a különböző ökoszisztémák ener-
gia forgalmát? Egy ökoszisztémában egyidejűleg található élőlények össz tömege 
a biomassza. Az a folyamat, amelyben a szerves anyag, a biomassza megter-
melődik, a bio lógiai produkció. Az ökoszisztémák produkció ját általában az 
egy év alatt termelt biomassza alapján hasonlítják össze. A táplálék láncokban 
szereplő populációk egyedszáma, illetve összesített tömege a rendszer fontos 
jellemzője, melyet ökológiai piramisokkal ábrázolhatunk (6. ábra).

Ökoszisztémák átalakulása
A környezet tartós, egyirányú változásának következtében átalakul az életkö-
zösség, vagyis szukcesszió történik. 

A szukcessziós folyamatokban megváltozik az életközösség fajösszetétele, 
sokfélesége és egyéb ökológiai jellemzői. A korábbi szukcessziós állapotokban 
jellemzőek a gyorsan terjedő, gyorsan növekedő, de apróbb termetű pionír 
fajok, melyek a versengést rosszul tűrik. A pionír ökoszisztémáknak még kicsi 
a felhalmozott biomasszája, de nagy a biológiai produkciója. Ilyen körülmé-
nyek között az ökoszisztéma kevéssé képes az önszabályozásra.

5. Az ökoszisztéma energiaforgalma

6. Egy rét táplálékláncának ökológiai 
piramisa. A táplálékláncban szereplő 
 populációk egyedszáma és az egyes 
szintek bio masszája a piramisban 
felfelé haladva csökken, az egyedek 
testmérete pedig legtöbbször nő. 
 Nevezd meg a piramis különböző 
színekkel jelölt szintjeit!

1 000 000 J napfény

10 000  J

1000  J

100  J

10  J
szerves
maradványok

szerves
maradványok

szerves
maradványok

szerves
marad-
ványok

termelők

elsődleges
fogyasztók

másodlagos
fogyasztók

harmadlagos
fogyasztók

hő, légzés

hő, légzés

hő, légzés

hő, légzés

Talajok részvétele a szén körfor-
gásában  A mérsékelt övezetben a szárazföldi ökoszisz-
témák talajában a lebontási folyamatok – főleg télen és a 
száraz időszakokban – elég lassúak. A talaj felszínére kerülő 
szerves maradványokból a lebontó szervezetek közremű-
ködésével humuszvegyületek képződnek és halmozódnak 
fel. A humuszvegyületek molekulái rendkívül stabilak, nem 
bomlékonyak. A humuszból ezért csak nagyon lassan jut-
nak vissza a kör forgásba a szénatomok. A trópusi esőerdők-
ben viszont az állandóan magas hőmérséklet és a bőséges 
vízellátottság következtében az élőlénymaradványok szer-
ves anyagai nagyon gyorsan le bomlanak, ezért a talajban 
nem halmozódnak fel jelentős mennyiségben szerves anya-
gok, vagyis ezekből a talajokból hiány zik a humusz.

Olvasmány

Mérsékelt övi lomb hullató 
erdő és trópusi esőerdő talaja 
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7. A tarvágás helyén jelentősen meg-
változik az erdei életközösség, nagy 
fokú degradáció történik

A pionír életközösségektől kezdve általában egyre fejlettebb társulások vált-
ják egymást, míg kialakul az adott körülmények között legösszetettebb, legna-
gyobb sokféleségű életközösség, a zárótársulás. A társulás szukcessziójával 
növekszik a populációk száma és a populációk közötti kölcsönhatások meny-
nyisége. Megszaporodnak a mindkét fél számára előnyös kapcsolatok, segítve 
az együtt élő populációk elterjedését. Egy erdei zárótársulás anyag- és energia-
forgalma az összetett szerkezet és a sokféle populációs kölcsönhatás miatt jól 
szabályozott. Az ilyen életközösségekben a populációk egyedszáma kis eltérés-
sel a környezet eltartóképessége körül ingadozik. A társulás elviseli a kisebb, 
időszakos külső hatásokat, beavatkozásokat, és a beavatkozás után rövidebb-
hosszabb idő alatt visszaáll az eredeti állapota.

Az emberi beavatkozások hatására is jelentősen átalakulhatnak az életkö-
zösségek. Ezek a hatások legtöbbször az életközösségek leromlását, degradá-
cióját vonják maguk után. Ilyen leromlás például az elgyomosodás, a talaj 
kémiai tulajdonságainak módosulása miatt fellépő növénytakaró-változás. 
Előfordul, hogy a viszony lag meredek hegyoldalon az erdőt kivágják, s utána 
a csapadék és a szél lehordja a termőtalajt. Ezt a folyamatot eróziónak nevez-
zük, amely az eredeti erdei életközösségek felújulását megnehezíti vagy lehe-
tetlenné teszi. Az ökológiai rendszerek degradációja gyakran egyirányú folya-
mat, magától nem fordul vissza (7. ábra).

Mesterséges ökoszisztémák
A mezőgazdasági területek mesterséges ökoszisztémáinak szinte nincs önsza-
bályozó képessége. Az egyetlen növényfajt termesztő mezőgazdasági területe-
ken, az úgynevezett monokultúrákban gyorsan elszaporodhatnak azok a 
gyomok, gombák, baktériumok, vírusok és állati kártevők, amelyeknek nincs 
jelen természetes ellenségük. A mezőgazdasági ökoszisztémák szabályozása a 
szakemberek feladata, de rájuk hárul a megfelelő védekezési módok kiválasz-
tásának és a környezetkárosítás minimalizálásának felelőssége is.

Megtanultam?

Az ökoszisztémákat az életközösségek és ezek (1.)  alkotja. Az ökoszisztémákban a termelő, a fogyasztó és a lebontó 
szervezetek populációi táplálékláncokat, ezek pedig (2.)  alkotnak. Az ökológiai rendszerekben az anyagok körforgást 
végeznek, az energiaáramlás pedig (3.)  folyamat. Ennek az az oka, hogy a táplálékláncok minden szintjén energiavesz-
teség lép fel: az élőlények (4.)  sugároznak ki, és mozognak. A ökoszisztémák energiaveszteségét a(z) (5.)  pótolja. Az 
ökológiai rendszerek szervesanyag-termelését a biomasszával és a(z) (6.) -val jellemezzük. Az utóbbi azt adja meg, hogy 
egy év alatt mennyi biomasszát termel az életközösség. Az ökoszisztémák szerkezete a környezet egyirányú változása 
következtében átalakul, ez a folyamat a(z) (7.)  . E folyamat során egyre összetettebb társulások követik egymást. A folya-
mat lépéseiben jellemzők a(z) (8.)  fajok, végül a legösszetettebb társulás, a(z) (9.)  kialakulásával ér véget a következő 
bolygatási eseményig. A természetes társulásoknak az emberi beavatkozások miatt bekövetkező leromlása a(z) (10.)  .

Kérdések, feladatok

1. Miben tér el az ökoszisztéma fogalma a társulás fogal-
mától?

2. Mi a legfontosabb különbség egy ökológiai rendszer 
anyag- és energiaforgalma között?

3. Készíts folyamatábrát a szénatomok útjáról egy öko-
szisztémában! Nevezd meg a lejátszódó biológiai folya-
matokat!

4. Biológiai érvekkel indokold vagy cáfold a következő ál-
lítást: „Az ökológiai rendszerek nem maradhatnak fenn 
tartósan napfény nélkül.”

5. Röviden magyarázd el, mi az összefüggés egy élet-
közösség biomasszája és biológiai produkciója között! 

6. Jellemezd a természetes szukcesszió folyamata során a 
társulások ökológiai jellemzőinek változását!

Fogalmak  ökológiai rendszer 
(ökoszisztéma)  fosszilis tüzelő-
anyagok  nitrogénkötő baktéri-
umok  denitrifi káló baktériu-
mok  egyirányú energiaáramlás 
 biomassza  biológiai produk-
ció  szukcesszió  deg radáció 
 erózió  mesterséges öko-
szisztéma  monokultúra
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37. Hegyvidéki társulások

Megtudhatod 
Miért változik a minket körülvevő életközösség képe a hegy lábá-
tól a hegytetőig tartó séta közben?

Sziklagyepek, irtásrétek
A hazai erdők változásai
Erdei társulások
Erdőgazdálkodás

Miután megismertük az élővilág legfontosabb csoportjait, továbbá az ökoló giai 
rendszerek szerveződésének általános jellemzőit, ideje áttekintenünk Magyar-
ország életközösségeit. Tegyünk egy nagyszabású kirándulást hazánk termé-
szetes tájain! Járjuk be gondolatban az ország leggyakoribb élőhelyeit!

Domb- és hegyvidékeinken a hőmérséklet és a csapadék megfelelő az erdők 
kialakulásához, de az éghajlaton kívül a talaj vastagsága és tulajdonságai is 
messzemenően befolyásolják, hogy mely társulás típusok jelennek meg ezeken 
a területeken.

Sziklagyepek, irtásrétek
A társulásfejlődés, a szukcesszió kezdeti szakaszában a csupasz sziklafelszín, 
illetve a rajta foltokban kialakuló vékony talajréteg a csapadékvizet nem tartja 
meg, ezért az ilyen élőhelyeket nyílt sziklagyepi életközösségek jellemzik, 
amelyeket szárazságtűrő, lágy szárú növények, főleg fűfélék foltjai alkotnak 
(1–2. ábra). A vékony talajréteg összetételét, kémhatását a kőzet tulajdonságai 
határozzák meg, ezért a sziklagyepek fajösszetétele attól is függ, hogy mi az 
alapkőzet (pl. mészkő, dolomit vagy vulkáni kőzet). A sziklagyepek tehát a talaj 
által befolyásolt életközösségek. Sziklagyepeink számos, a jégkorszakban vagy 
meleg időszakban megtelepedett és azóta is itt élő, ún. maradványfajt tartal-
maznak, ezért közülük sok védelemre szorul. A sziklagyepek fennmaradá sát 
veszélyeztetheti az erőltetett erdősítés, a kíméletlen motorozás, a gondatlan 
természetjárás és a betelepített, sziklagyepeket kedvelő mufl on taposása, rágása.

A sziklagyepektől eltérően másodlagos, emberi használat eredményeként 
létrejött élőhelyek az irtásrétek. Ezeket hajdan nagy fűhozamú kaszálóként 
hasznosították. Felhagyásuk után az erdei életközösségek kialakulásának ked-
vező klíma és talaj miatt gyorsan elindult a szukcesszió, azaz sok hegyi irtásrét 
mára beerdősült.

A hazai erdők változásai
A szikla mállása és a növények maradványaiból képződő humusz felhalmozó-
dása miatt lassan vastagodó talajon cserjék, majd fák is megtelepedhetnek, 
vagyis idővel kialakulhat a zárótársulás, az erdő. A vastag talaj felső rétegeire 
az alapkőzet kevésbé hat, hegyvidéki erdeink legtöbbje az éghajlat által befo-
lyásolt klimazonális életközösség.

Erdeinkben a talajfelszín közelében élő növények tömegét aljnövényzetnek 
nevezzük. Az erdők aljnövényzete általában tavasszal borul virágba. A virágos 
aljnövényzetű tavaszi aszpektus azzal magyarázható, hogy amikor a hőmérsék-
let már elég magas, de a fák és cserjék lombozata még nem árnyékol, a hagy-
más-gumós növények gyorsan kihajtanak. Virágoznak, termést érlelnek, és 
közben fotoszintézisükkel tartalék szerves anyagot állítanak elő, ennek felhasz-
nálásával a következő tavaszon ismét korán kihajthatnak.

1. Varjúháj. A vékony vagy csaknem 
hiányzó talaj miatt a csapadékvíz gyor-
san lefolyik vagy elpárolog, ezért itt 
szárazságtűrő növények élnek. Ilyen 
például a pozsgás hajtásában vizet 
raktározó varjúháj

2. Csenkesz. Ezek a füvek bokros töve-
ket alkotnak. Levelük hosszában össze-
sodródik, így a levél párologtató  felü le-
 te nagymértékben lecsökken.  A kép 
alapján döntsd el, melyik törzsbe és 
osztályba tartoznak a csenkeszek!
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Erdei társulások
Az éghajlat által meghatározott erdőtípusok közül 250–500 
méteres magasságokban a cseres-tölgyes jellemző (3. ábra). 
A hazai tölgyfajok lombkoronája nem zárt, elegendő fény jut 
az erdő alsó szintjeibe is. Így lehetséges, hogy a cseres-tölgyes 
erdőkben gazdag cserje- és gyepszint alakul ki (4–8. ábra). 
Ha magasabbra jutunk a hegyoldalon, az átlagosan 400–600 
méter közötti részeken már gyertyános-tölgyes erdőtársulás 
található, amelynek felső lombkoronaszintjét főképp ko-
csánytalan tölgy, az alsót pedig elsősorban gyertyán alkotja. 
A kettős lombkoronaszint nyáron erősen árnyékol, ezért a 
gyertyános-tölgyesek cserje- és gyepszintje gyér (9. ábra). 
Hegyvidékeink legmagasabb régióiban, a 600 méternél na-
gyobb magasságokban, a csapadékos nyugati országrészben 
alacsonyabban is bükkösöket találunk. Ezeken a területeken 
bőségesebb a csapadék, és a hűvös miatt a párolgás is kisebb 
mértékű, ezért az erdő vízellátottsága viszonylag jó. A bükk-
fák lombkoronája zártabb szerkezetű (10. ábra). A bükkösök 
alja nyáron erősen árnyékos, ezért cserjeszintje nincs, és 
gyepszintje sokszor csak a tavasszal virágzó hagymás-gumós 
lágyszárúakból áll.

9. Gyertyános-tölgyes. A kettős lombkoronaszint kevés 
fényt enged át, ezért az aljnövényzet szegényes

3. Cseres-tölgyes. Ezekben az életközös-
ségekben a laza lombozat átereszti a fényt, 
ezért gazdag lehet az aljnövényzete 

10. Bükkös. A fák lombja zárt, erősen árnyékol, ezért 
a bükkös erdőkben az aljnövényzet szinte hiányzik

6. A medvehagyma április–
májusban nyílik. Párhuzamos 
erezetű leveleinek erős 
hagyma  illata van. Fehér virá-
gaik kétivarúak, a virágtakarót 
hat lepellevél alkotja

5. A gyöngyvirág május 
végén nyílik. Leples virágai 
jelleg zetes illatúak. A növény 
mérgező, levelei könnyen 
összetéveszthetők a medve -
hagymáé  val. Fontos 
különbség, hogy nincs 
hagymaillatuk

4. A keltike fehér és lila 
 virágai kora tavasszal uralják 
a gyep szintet

7. A vadrózsa feltűnő virágai 
tavasszal nyílnak. Termése 
a csipkebogyó

8. A galagonya fehér virágai 
kora tavasszal bontják ki szir-
maikat. Aprócska almatermése 
ősszel érik
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Fogalmak  sziklagyep  irtásrét  maradvány faj  cseres-tölgyes  
gyertyános-tölgyes  bükkös  erdőgazdálkodás  szálalás

Extrazonális és intrazonális életközösségek  A sa já-
tos helyi klímaviszonyok miatt egyes társulások zónájukon kívül, extra zoná-
lisan is megjelenhetnek. A különböző irányba néző hegyoldalakon – az eltérő 
besugárzás miatt – mások a hőmérsékleti és fényviszonyok. A meredek északi 
hegyoldalakon kisebb mértékű a napsugárzás, ezért ott a helyi klíma hűvö-
sebb, ennek megfelelően a bükkös már 400–500 méteres magasságban is 
kialakulhat, viszont a meleg déli lejtőkön a tölgyesek húzódnak följebb a 
magassági zónájukon túl.

Sokféle életközösség megjelenése nem az éghajlati tényezőktől, hanem a 
környezet más jellemzőitől függ. Ilyenek lehetnek többek között a talajsajá-
tosságok, a vízellátottság, az alapkőzet hatása következtében kialakuló társu-
lások. Intrazonális társulások például a sziklagyepek, a homoki életközösségek, 
a nádasok.

Olvasmány Erdőgazdálkodás
Magyarország domb- és hegyvi-
dékeinek legjellemzőbb természe-
tes életközösségei tehát az erdők. 
Erdeink azonban messzemenően 
nem természetes, érintetlen életkö-
zösségek, hiszen az erdőgazdálkodás 
folyamatosan alakítja állapotukat. 
Az erdő gazdálkodás során a gazda-
ságilag hasznosítható méretű fákat 
tartalmazó, úgynevezett „vágásérett” 
erdőállományok fáit egyszerre nagy 
területen kivágják és elszállítják, 
majd  pedig a kivágott erdő helyén 
gondoskodnak az életközösség meg-
újulásáról, szükség esetén facseme-
téket is ültetnek a területre. Az erdé-
szetileg művelt erdő mindig eltér 
a termé szetes életközösségektől, 
 például nincsenek benne öreg fák. 
A gazdaság faanyagigénye a ter-
mészetes folyamatokra alapozva, a 
sokféleség fenntartásával is biztosít-
ható. Ilyen gazdálkodási módszer a 
folyamatos erdőborítást biztosító 
szálalás.

Kérdések, feladatok

1. Az 510 méter magasságú hegytetőn az eredetileg kopár 
sziklafelszín lassan benépesedik. Mely életközösségek, 
és milyen sorrendben követik egymást a szukcesszió 
során?

2. Mely környezeti tényezők befolyásolják elsősorban a 
sziklagyep, és melyek a szomszédos tölgyes életközös-
ség kialakulását?

3. Magyarországon jellemzően mely élőhelyeken fordul-
nak elő a következő erdőtársulások?

 a) bükkös
 b) cseres-tölgyes
 c) gyertyános-tölgyes
4. A hazai erdők aljnövényzete nem mindig tarkállik a vi-

rágoktól. Mikor virágoznak ezek a növények, és miért?

Megtanultam?

A csupasz sziklafelszínen elsőként megjelenő életközösség a(z) (1.)  , amelynek élőhelye a csekély talajréteg következ-
tében igen száraz. A megtelepedő növények közös jellemzője a szárazságtűrés. A talajréteg vastagodásával lehetővé 
válhat a fák megtelepedése, vagyis kialakul a(z) (2.)   . Az éghajlat által meghatározott fás életközösségek közül a hegy-
vidék alacsonyabb fekvésű régióiban (3.)  , följebb (4.)  , a hazai hegységek legmagasabb részein pedig (5.)  életközös-
ség alakul ki. Ezekben az erdőkben a felsorolás sorrendjében az aljnövényzet egyre (6.)  . 

Zonális és extrazonális társulások

Dél Észak

déli 
lejtő

800 m

400 m

északi 
lejtő bükkös zóna

extrazonális
bükkös

tölgyes zóna

Keress rá!  hazai reliktum fajok 
 medvefül kankalin  „cserben 
hagyta” kifejezés

azonos
energia-
mennyiség
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38. Alföldi társulások

Megtudhatod 
Miért különbözik egymástól a homokon és a sziklán kiala kuló 
gyep?

Társulások homokon és löszön
Sziki társulások
Az alföldi tájak változásai

3. Homoki gyep

Sziki társulások
Alföldünk alacsonyabb magasságú, vízközeli tájainak jellegzetes talajai a szike-
sek. A szikes talaj felső rétegeiben vízben oldódó sók, elsősorban nátriumve-
gyületek halmozódnak föl. Ennek az a magyarázata, hogy a száraz, meleg ég-
hajlaton az erős párolgás miatt a magas talajvíz állandóan fölfelé szivárog, és 
szállítja a benne oldott sókat, amelyek a felszíni talajrétegekben maradnak, sőt 
gyakran a felületen fehér bevonatot alkotnak. Ennek következménye a talaj-
szemcsék tömörödése, a talaj levegőtlenné válása. Mindez jelentősen csökken-
ti a termékenységet. Az emberi tevékenységek nagymértékben fokozhatják a 
szikesedést. A csapadékszegény vidéken létesített víztározó megemeli a környé-

1. Árvalányhaj. A száraz gyepek jel-
lemző füve. Levele vékony, kis felülete 
miatt keveset párologtat. A termés 
a hozzá kapcsolódó módosult, tollas 
levél révén könnyen terjed a széllel

2. Báránypirosító. A homokpuszták 
védett növénye. A gyökeréből kivont 
vörös festékanyaggal jelölték régen 
a bárányokat a juhászok

4. Az orvosi székfű, más néven 
kamilla közismert gyógynövény

Az alacsonyabb fekvésű, alföldi területeken a csapadék mennyisége általában 
nem haladja meg az évi 500 mm-t. A mezőgazdálkodás elterjedése miatt ha-
zánk alföldi térségeiben eredeti, természetes életközösségek már csak kis terü-
leteken fordulnak elő. 

Társulások homokon és löszön
A folyók hordalékaként nagy területeket borít homokos üledék, amit a szél 
gyakran buckákba hordott. A homok durva szemcséi között a kevés csapadék 
gyorsan leszivárog, ezért a talaj felszíni rétegei igen szárazak, az alsóbbak pedig 
a talajvíz miatt tartósan nedvesek lehetnek. A száraz buckatetőkön szárazság-
tűrőbb gyepek telepednek meg. A talajvízhez közelebbi magasságban vízigé-
nyesebb fűfajok gyepjei jelennek meg. Az üde buckaközökben zárt sztyeppré-
tek, helyenként láprétek fordulhatnak elő. A gyepekkel erdőfoltok váltakozhat-
nak. Ez a mozai kos tájkép az erdős sztyepp (1–3. ábra). 

Folyóvízi üledék a fi nomabb szem cséjű lösz is. A lösztalajokon hajdan er-
dők és rendkívül fajgazdag, zárt gyepek mozaikja terült el. A löszön termékeny, 
humuszos talaj képződik, ezért ezeket a területeket mára szinte teljes egészében 
szántóföldek foglalják el.
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ken a talajvíz szintjét, ami szikesedéshez vezet. A rendszeres esőztető öntözés 
az öntözővíz gyors párolgása miatt hasonló következménnyel járhat. A szikes 
területeken olyan sótűrő növények alkothatnak természetes élet közösségeket, 
amelyek a nagy oldottanyag-koncentrációjú talajból is képesek a vizet fölvenni. 
Ehhez a gyökér nagy szívóereje szükséges, ami nem sok növényre jellemző (4. 
ábra). A szikes gyepek ezért növényfajokban szegényebbek (5. ábra).

Fogalmak  zárt  sztyepp rét  
homoktalaj  lösztalaj  erdős 
 sztyepp  szikes talaj  sziki gyep 
 sótűrő növények

Megtanultam?

Alföldjeink nagy területein a talajok (1.)  üledékes kőzeten alakulnak ki. En-
nek fontos jellemzője, hogy a felszíni rétegek víztartó képessége (2.) , ezért 
az itt megtelepedő növények (3.)  . Ha a talaj megvastagszik és a vízellátott-
ság megfelelő, akkor a gyeptársulás után kialakulhat (4.)  . A szikes talajok 
legjellemzőbb sajátsága, hogy nagy a (5.) -tartalmuk. Ennek következtében 
itt is (3.)  növények élnek. 

Kérdések, feladatok

1. Melyek a legfontosabb különbségek a homoktalaj és a 
szikes talaj felépítése, tulajdonságai között?

2. Mivel magyarázható, hogy a szikes puszta fajgazdagsá-
ga elmarad a sziklagyepek fajgazdagsága mögött?

3. Sorolj fel három tényezőt, amely a talaj szikesedéséhez 
vezethet!

4. Mivel magyarázható, hogy a magyarországi szikes élet-
közösségek területe kevésbé változott a múltban, mint 
a többi alföldi társulásé?

5. Gyűjts össze minél több Alföldről, pusztáról szóló iro-
dalmi művet és népdalt! Próbáld meg a szöveg alapján 
kitalálni, milyen életközösséget jelenít meg a mű!

6. Búzamező foglalja el az egykori természetes növényzet helyét

7. Akác. Az akác nagyon jó mézelő 
növény

Keress rá!  sárga föld  hajdú 
– Hajdúság  rákosi vipera

5. Szikes puszta. A talaj felszínén 
fehér bevona tot alkot a sziksó, 
amelynek felhalmozódása miatt 
ezen az élőhelyen csak néhány 
növényfaj tud fennmaradni

Az alföldi tájak változásai
Alföldi területeink nagy részét egykor erdős sztyepp borította. A népvándorlást 
követően elterjedő gabonatermesztés fokozatosan kiszorította ezt a növényze-
tet (6. ábra). Az alföldi élőhelyek még föllelhető természetes társulásainak 
fennmaradását sokféle tényező veszélyezteti napjainkban: az elszigeteltség 
mellett a folyószabályozások és lecsapolások miatt megváltozik a talaj vízgaz-
dálkodása, a betelepített fenyő- és akácültetvények és az özönnövényfajok 
terjedése átalakítja az őshonos életközösségeket (7. ábra).
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39. Vízi és víz környéki 
társulások

Megtudhatod 
Milyen következménnyel jár, ha szennyvíz vagy műtrágya jut 
a tó vizébe?

A vízi és víz környéki életközösségekben a víz mélysége, áramlási viszonyai, 
illetve a parton a talaj vízellátottsága, valamint a vízben oldott növényi táp-
anyagok koncentrációja befolyásolja a életközösségek összetételét.

Víz által befolyásolt társulások
A tavak és holtágak mélységét a be-
ömlő vízfolyások által szállított hor-
dalék fokozatosan csökkentheti. 
Ilyen esetben a feltöltődés közben 
lassanként változó környezet miatt 
jellemző sorrendben követik egy-
mást az életközösségek. Az élővizek-
ben mindig jelen levő, apró termetű, 
úszó-lebegő élőlények összessége al-
kotja a planktont. Közepes tápanyag-
ellátottság esetén a nagyobb mélysé-
gű állóvízben bemerülő és a felszínen 
szabadon úszó hínárnövényzet ala-
kul ki (1. ábra). Kisebb mélységnél a 
legyökerező hínár, majd a mélység 
további csökkenésével a víz fölé emelkedő növényzet, nádas vagy gyékényes 
jelenik meg (2. ábra). A tápanyagban szegény vizeket csak plank ton szer ve ze tek 
népesítik be. A part közelében, ahol állandó vízborítás már nincs, bokorfüzes, 
illetve ligeterdő alakul ki (3. ábra).

Víz által befolyásolt társulások
Vízvirágzás

1. Hínárnövények. Az aljzatban 
gyökerező fehér tündérrózsa mellett 
apró termetű békalencse úszik

2. Gyékényes. A kétméteresnél seké-
lyebb vízben jelenik meg. A laza virág-
zatú nád mellett a tömör, sötétbarna 
virágzatot („buzogányt”) hozó gyé-
kény is hasonló megjelenésű társulást 
alkot

3. Bokorfüzes és ligeterdő. A magas cserjék-
ből álló bokorfüzes határolja a partot, majd 
kissé távolabb fűz- és nyárfákból álló liget-
erdő alakul ki
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A lefolyástalan, pangó vizes, tápanyag-utánpótlást nélkülöző, ezért táp-
anyagszegény területek életközösségei a lápok, láprétek és láperdők. A lápok 
hűvös mikroklímája hidegkori maradványfajoknak kínál megfelelő környeze-
tet. Az állandóan vizes talaj oxigénszegény környezetében az elpusztult élőlé-
nyek anyagai lassan bomlanak, tőzeg formájában szén kerül ki az anyagforga-
lomból. (A lápok élővilágáról bővebben a IV. fejezet bevezető olvasmányában 
olvashattál.)

A vízfolyások, folyók áramló vizében általában nem halmozódhat fel olyan 
mértékben a növényi tápanyag, hogy hínártársulás jelenjen meg. A folyók 
partközeli régióiban is gyakori viszont a bokorfüzes, az épen maradt, nem 
bolygatott folyópartokon pedig máig megmaradt a ligeterdők keskeny sávja is. 
A ligeterdők irtásrétjei a nagy fűhozamú mocsárrétek (4., 5. ábra). A kaszálás 
vagy legeltetés felhagyása után a szukcessziónak semmi sem szab gátat, és 
gyorsan beerdősülnek.

4. Sárga vagy mocsári nőszirom.  
Mocsarak, nedves élőhelyek védett 
növénye

5. Mocsári gólyahír. Mocsarakban, lápokban, ligeterdőkben él. Nevét onnan 
kapta, hogy akkor virágzik, mikor az első gólyák hazatérnek

Olvasmány
Veszélyez-

tetett a Balaton?   Az elmúlt 
évtizedekben többször is előfor-
dult a Balaton eutrofizációja. A 
korábbi századokban a Balaton 
partjain nádas nemigen fordult 
elő. A tóba ömlő kisebb-nagyobb 
víz folyások vize ugyanis mocsa-
ras területeken szűrődött át, a 
tápanyagokat a mocsári élővilág 
felhasználta. A Balatonba jutó víz 
ezért tápanyagokban már megle-
hetősen szegény volt. A mocsara-
kat a 20. században lecsapolták, 
megszüntették. Ugyanakkor a 
vízgyűjtő területen és a tó partján 
levő települések szennyvízterme-
lése megnövekedett, és a szenny-
víz a tóba került. Emellett még 
sokáig az állattartó telepek híg-
trágyája, továbbá a növényter-
mesztésben használt műtrágya 
egy része is bemosódott a tóba. 
Mindezek az anyagok a vízinövé-
nyek számára bőséges tápanya-
gul szolgáltak, így a partszegé-
lyen egyre szélesedő sávban el-
terjedt a nádas, a mélyebb vízben 
pedig hínárnövények és mikro-
szkopikus moszatok szaporodtak 
el. Napjainkban a Balaton vizét 
szigorú előírások óvják, ezért mi-
nősége tartósan jó.

Húsevő növény hazai vizeinkben  A közönséges rence 
sekély tavakban, lassú folyású vizekben gyakori, úszó-lebegő vízinövény. Le-
begő szárai 30 cm-től akár 2 m hosszúra is megnőhetnek. Sárga virágai a 
vízből kiállva júniustól nyár végéig virítanak. Különlegessége abban rejlik, 
hogy a tápanyagokkal közepesen ellátott tavakban állati táplálékkal egészíti 
ki a nitrogénigényét, vagyis húsevő. A hosszú, lebegő hajtásán apró hólyagok, 
rovarfogó tömlők sorakoznak. A hólyagot érzékelő szőrökkel körülvett „csapó-
ajtó” zárja. Amikor egy apró vízi állat hozzáér ezekhez a szőrökhöz, a csappan-
tyú felnyílik, és az állat a hólyag belsejébe kerül. Innen már nem szabadulhat 
ki, és lassan megemésztődik. 

Olvasmány

A közönséges rence virágos hajtása (a) és rovarfogó tömlője (b)

a) b)



201

Él
et

kö
zö

ss
ég

ek

6. A vízvirágzás jelensége

7. Az eutrofi záció folyamata és következménye

idő

1. Növényi tápanyagok 
jutnak a tóba

2. Elszaporodnak 
a hínárnövények 
a tápanyagok fel-
halmozódása miatt

3. A moszatok tömegesen szaporodnak, 
és árnyékolóréteget alkotnak a víz 
 felszínén. A mélyebben élő vízinövények 
fény hiányában elpusztulnak

4. A lebontás fogyasztja az 
oxigént: a pusztuló növényi 
és állati maradványokat 
oxigén felhasználásával 
lebontják a baktériumok

5. Az életközösség 
megszűnik, mivel az 
oxigénszint csökkenése 
miatt az élőlények 
pusztulnak

moszatréteg

lebontó 
 baktériumok

napfény

Kérdések, feladatok

1. Egy mondatban fogalmazd meg, mi a plankton!
2. Röviden magyarázd meg, miért különbözik a folyók és 

a tavak életközössége, és mi a különbség lényege!
3. Ismertesd, hogy egy tápanyagokban közepesen gazdag 

vizű tó esetén mely életközösségek övezik egymást a 
mély víztől kiindulva a partig!

4. Sorold fel, hogy egy tápanyagokban közepesen gazdag 
vizű tó teljes feltöltődése során milyen életközösségek 

követik egymást azon a területen, ahol a víz eredetileg 
4 métert meghaladó mélységű volt!

5. Érvelj amellett, hogy a tó környékén található művelt 
területeken csak a minimálisan szükséges mértékben 
szabad műtrágyát használni! Érvelésedben mutasd be, 
hogy e szabály fi gyelmen kívül hagyása esetén milyen 
következményekre lehet számítani a tó életközössé-
gében!

Vízvirágzás
Álló és lassú folyású vizekben esetenként jelentősen 
feldúsulhatnak a növényi tápanyagok, és ilyen esetek-
ben vízvirágzás játszódhat le. A tápanyagok koncent-
rációjának növekedése, vagyis az eutrofi záció, nap-
jainkban többnyire nem természetes eredetű, hanem 
emberi tevékenység eredménye. Oka lehet például a 
víz környékén kiszórt műtrágya bemosódása, vagy 
növényi tápanyagokban gazdag szennyvíz, esetleg 
 trágyalé bejutása. A tápanyagbőség következtében a 
plankton- és a hínárnövényzet gyorsan gyarapodik, 
amit vízvirágzásnak nevezünk (6. ábra). Ezt követően 
a növényevők és a többi fogyasztó is gyorsan elszapo-
rodik, majd az élőlények elpusztult maradványaiból 
képződő nagy tömegű szerves hulladék fölhalmozódik 
az aljzaton. Az állatok, valamint az élettelen szerves 
anyagokat hasznosító lebontó szervezetek a vízben 
amúgy is kevéssé oldódó oxigén mennyiségét gyorsan 
fogyasztják. Oxigén hiányában az állatvilág pusztulni 
kezd, és rothadás indulhat meg. A rothasztó baktériu-
mok anyagcseréje mérgező anyagokat (pl. ammóniát, 
kén-hidrogént) termel, ami tovább károsítja a víz élő-
világát. Az eutrofi  záció következtében a feltöltődés 
jelentősen felgyorsul (7. ábra).

Fogalmak  plankton  hínár  nádas  gyéké-
nyes  bokorfüzes  ligeterdő  eutrofi záció  víz-
virágzás  láp  tőzeg  mocsár rét

Megtanultam?
Az élővizekben a víz mélységétől függően különböző életközösségek alakulnak ki. A vízbe merülő és a felszínen úszó 
növények összefoglaló neve (1.)  . Kisebb vízmélységű, de még állandóan vízzel borított területek életközössége a (2.)  , 
amelynek növényei a vízfelszín fölé emelkednek. Ennek a társulásnak a névadó növénye a(z) (3.)  , de emellett gyakran 

(4.)  is él itt. A természetes élővizek partját fás életközösség, (5.)  szegélyezi. Az álló vizekbe bejutó tápanyagok meg-
növekedésével az algák és vízinövények jelentősen elszaporodnak, ezt a jelenséget nevezzük (6.)  . A nagy mennyiségű 
növényzet elősegíti a fogyasztók elszaporodását, aminek következtében a víz oxigéntartalma (7.)  . Az elhalt növényi és 
állati maradványok lerakódnak, és növelik a (8.)  baktériumok számát. A lebontás folyamata és a megnövekedett fogyasz-
tók légzése miatt tovább csökken a(z) (9.)  , ami a fogyasztó szervezetek elpusztulásához vezet. A folyamat következté-
ben a tó feltöltődése igencsak felgyorsul.
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A gyomtársulások ugyan nem tartoznak a természetes életközösségek közé, 
de jellegüknél fogva nagyon szem előtt vannak. Gyomnak tekintik általában 
azokat a növényeket, amelyek az emberek szándékától függetlenül, de mégis 
az emberi tevékenységek következtében szaporodnak el. A gyomnövények 
általában tápanyagigényes, nagy szaporodóképességű, de kevéssé verseny-
képes fajok. 

Útszéli gyomtársulások
Az útszéli gyomtársulások kialakulásában elsődlegesen a taposás, és esetleg 
az időnkénti nyírás játssza a fő szerepet, illetve forgalmas utak mellett ezekhez 
még a levegőszennyezés is hozzájárul. Gyakori faj a kúszónövények közé tar-
tozó apró szulák (1. ábra), a nagy bojtorján (2. ábra), néhány fűféle és a nagy 
útifű (3. ábra).

Vetési gyomtársulások
A vetési gyomtársulások a talajsajátságok, a talajművelés, a gyomirtási tech-
nológia változatossága és a termesztett növény tulajdonságai miatt nagyon 
sokfélék. A mezőgazdasági művelés lényegéhez tartozik, hogy igyekszik távol 
tartani a termesztéstől idegen fajokat, mivel ezek elvonják a tápanyagokat és a 
fényt a haszonnövényektől, továbbá lehetővé tehetik a mezőgazdasági kártevők 
elszaporodását. A vetésekben és környékükön gyorsan szaporodó, a termesz-
tett növényhez hasonló környezeti igényű gyomok telepednek meg. Gyakran 
találkozhatunk szőrös disznóparéjjal, búzavirággal (4. ábra), mezei szarkaláb-
bal, és a feltűnő, nagy, piros virágú pipaccsal. A felhagyott szántók nyílt talaj-
felszínén szaporodik el tömegesen a parlagfű. 

Útszéli gyomtársulások
Vetési gyomtársulások
Elhanyagolt területek
Özöngyomok 

1. Apró szulák. Gyorsan növekszik 
és  csavarodó szárával minden, 
a közelében levő tárgyra vagy másik 
növényre fölkúszik

2. Közönséges bojtorján. A köznyelvben „bogáncsnak” 
nevezik. Feltűnően nagyra növő, ráncos lapulevelei vannak. 
Virágzatai sok-sok horgos levélkével a ruhaneműbe ragadnak

40. Gyomtársulások

Megtudhatod 
Egyik is gyom, másik is gyom. Miért nem él egymás mellett
a csalán és a parlagfű?

4. Búzavirág. Népi nevei: „égi virág” 
vagy „gabonavirág”. Elsősorban búza- 
és rozstáblákban gyakori

3. Nagy útifű. Zöldes virágzatú, szél-
porozta növény. Jól tűri a taposást
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Olvasmány

Megtanultam?

A gyomnövények általában (1.)  szaporodóképességűek és (2.)  versenyképességűek, ezért az ember által befolyásolt 
területeken terjednek el, természetes élőhelyeken ritkán fordulnak elő. Utakon és utak mentén olyan gyomnövények 
gyakoriak, amelyek tűrik a (3.)  -t. Ezek között különösen nagy jelentőségű a(z) (4.)  , mert virágpora óriási számban okoz 
allergiás megbetegedést. Vetésekben és ezek környékén gyakori a feltűnő piros virágú (5.)  . Nitrogénben gazdag  talajú 
romterületeken gyorsan elszaporodik a(z) (6.)  , amelynek érintése kellemetlenül viszkető tüneteket okoz.

A gyomok hasznosak is lehetnek?  A minket 
legnagyobb számban körülvevő növényeket elődeink igen jól ismer-
ték, gyűjtötték és használták a hétköznapi problémák leküzdésében.

A nagy bojtorjánnak a gyökerét gyűjtik és szárítják. Az ebben lévő 
hatóanyagok sokféle betegségre jók. Többek között alkalmazzák haj-
hullás és korpásodás ellen. A nagy útifűnek és a lándzsás útifűnek egyik 

megegyező hatóanyaga gyakori összetevője köhö-
géscsillapító szereknek. A nagy útifű friss levelét 

sebgyógyításra is használják. A búzavirág kék 
virágait szárítják. Az ebből készült forrázat 

alkalmas szemgyulladás csillapítására és 
toroköblögetésre. A vérehulló fecskefű sár-

ga tejned vét szemölcs és tyúkszem keze-
lésére használják.

Olvasmány

Kérdések, feladatok

1. Mit tekintünk gyomnak?
2. Melyek a gyomtársulások legfontosabb típusai?
3. Milyen módszerekkel védekeznek a gyomok elszaporo-

dása ellen a mezőgazdaságban?

4. Miért tartják kedvezőtlennek a gyomok elszaporodá-
sát? Mondj legalább háromféle okot!

5. Mi lehet az oka annak, hogy a városi parkokban más 
gyomnövények telepednek meg, mint a szántóföldeken?

Fogalmak  útszéli gyom  vetési gyom  nitrogénkedvelő gyom  
özöngyom

 Parlagfű   A par-
lagfű neve is utal arra, hogy elhagyott 
területeken, építkezéseken, utak, vasúti 
töltések mentén jelenik meg és szaporo-
dik el tömegesen. Fejlődésének kedvez a 
meleg, mérsékelten nedves időjárás. Jú-
liustól egészen októberig virágzik. Szél-
beporzású növény, így rengeteg virág-
port termel. A pollenjére érzékeny em-
berekben heves allergiás reak ciót, 
szénanáthát okoz. Az allergia az immun-
rendszer túlzott reakciója bizonyos 
anyagokra.

A parlagfű magja gabonaszállítmá-
nyokkal került át Amerikából Európába a 
19. században. Hazánkban az 1920-as 
években írták le megjelenését, és már az 
1950-es években tömegessé vált.

A parlagfű irtását jogszabályok írják 
elő. Sajnos ennek ellenére egyelőre nem 
sikerült visszaszorítani.

Elhanyagolt területek
Az ilyen helyeken általában a korábbi emberi tevékenység nyomán fel-
lépő tápanyagtöbblet a jellemző. Tipikus faj a nagy csalán és a vérehulló 
fecskefű. Ezeket a fajokat nitrogénkedvelő gyomoknak is nevezik. 

Özöngyomok
Az özöngyomok agresszíven terjedő, idegenhonos növények. Jelentősé-
gük elsősorban a természetközeli életközösségek elözönlése (inváziója), 
és ezen keresztüli degradációja, de a közegészségügyi jelentőségű parlag-
fű is közéjük tartozik. A biológiai invázióról a következő, Természetvé-
delem című fejezetben lesz részletesebben szó.

Olvasnivaló  Csiszár Ágnes (szerk.): 
Inváziós növényfajok Magyarországon

megegyező h
géscsillap

sebgyó
virága

alka
toro

ga 

Vérehulló fecskefű. Neve onnan ered, 
hogy addig virágzik, amíg a fecskék itt 
vannak 
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1. Felhagyott bauxitbánya. A külszíni bányászat 
megszűnését követően megindul a felhagyott 
terület benépesülése

2. Bálványfa. Ázsiai eredetű fa. Felhagyott 
területeken, nyílt talaj felszínen könnyen meg-
telepedik, tömegessé válik. Nagyon jól tűri 
a szennyezett városi környezetet

A természetvédelmi munka célja az életközösségek biológiai sokféleségének 
megőrzése, illetve helyreállítása. Sokféleség alatt ez esetben nemcsak az öko-
szisztémában előforduló populációk számát és azok arányát értjük, hanem az 
életközösségre jellemző folyamatok és élőhelyek változatosságát is.

A természetvédelem jelentősége
A régebbi korok embere számára az ökoszisztéma nyújtotta anyagok és szol-
gáltatások szinte kimeríthetetlennek tűntek. Bár már korábban is voltak jelei, 
csak a 20. században vált teljesen nyilvánvalóvá, hogy ezek a források kimerü-
lőben vannak. Csak néhány kiragadott példa: a túlhalászat következtében ro-
hamosan fogy a tengerek halállománya; a megporzást végző rovarok megrit-
kulása miatt a mesterséges életközösségekben csökken a haszonnövények be-
porzási aránya, és ezzel a termés mennyisége. A gazdasági megfontolások 
mellett sokakban megfogalmazódott az igény a természeti értékek megőrzésé-
re. Mindezek a gondolatok vezettek a természetvédelem és a természetvédelmi 

A természetvédelem 
jelentősége

A biológiai sokféleséget 
veszélyeztető tényezők

A természetvédelem 
módszerei

Védett területek

biológia kialakulásához. Manapság a természetvédelem a világ nagy 
részén állami, közérdeket érvényesítő feladat. Az állami szervezetek 
mellett fontos szerepük van a civil szervezeteknek és a területhasz-
náló embereknek.

A biológiai sokféleséget veszélyeztető 
tényezők
A biológiai sokféleséget veszélyezteti egyrészt a természetközeli 
életközösségek teljes megszűnése (beépítés, külszíni bányászat, fel-
szántás, ültetvénnyé alakítás), másrészt a megmaradt életközösségek 
feldarabolódása, a töredékek elszigetelődése; harmadrészt a bioló-
giai invázió (1. ábra). 

A biológiai invázió során más országból, a legtöbb esetben egy 
másik földrészről származó állat- vagy növényfaj özönli el a termé-
szetközeli életközösségeket. Az inváziós fajok átalakítják a környe-
zetet. Megváltoztathatják a talaj vagy a vizek tulajdonságait, módo-
síthatják a populációk közötti kölcsönhatásokat, a táplálékhálóza-
tokat, megváltoztathatják, más irányba terelhetik a szukcessziós 
folyamatokat. A hatások eredőjeként az elözönlött életközösségből 
egyes fajok populációi teljesen eltűnhetnek, vagyis csökken az élet-
közösség biológiai sokfélesége, degradáció történik.

Hazánk legfontosabb inváziós állatfajai főleg a vízi szervezetek 
közül kerülnek ki. Ilyenek az ezüstkárász, az amurgéb és a cifrarák. 
Az utóbbi években vált nagyon jelentős özönfajjá például a harle-
kinkatica. A növények közül jelentős inváziós faj az akác, a  bálványfa 
(„ecetfa”) (2. ábra), a selyemkóró („vaddohány”) és az aranyvessző.

41. Természetvédelem

Megtudhatod 
Miért és mitől kell megvédeni a természet egyes részleteit?
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A természetvédelem módszerei
A természetvédelmi munka ideális esetben az emberi beavatkozás és haszno-
sítás mellőzését jelenti. Ilyenkor hagyják érvényesülni a természetes folyama-
tokat. Erre azonban csak nagy kiterjedésű és kevéssé átalakított életközösségek 
esetén nyílik lehetőség (pl. az afrikai szavannákon, a tajgák tűlevelű erdei ben). 
Az erősen átalakított Európában, így hazánkban is, az életközösségek sokféle-
ségét különféle beavatkozásokkal tartják fenn. A fajösszetételt közvetlenül 
érintő beavatkozás például az inváziós fajok visszaszorítása (pl. parlagfűirtás), 
a megritkult fajok környezeti igényeinek biztosítása (pl. mesterséges fész-
kelőhelyek kihelyezése). Szélsőséges esetben felmerül a veszélyeztetett fajok 
mesterséges szaporítása, visszatelepítése (pl. rákosi vipera). Az élettelen 
környezet helyreállítását célozza a lecsapolások hatásait csökkentő műtárgyak 
építése, a lecsapoló csatornák elzárása, betemetése. A legnagyobb mértékű 
beavatkozás a teljesen átalakított vagy megszűnt életközösségek helyreállítása, 
az élőhely-rekonstrukció. Ilyen beavatkozás például a Kis-Balaton vízi világá-
nak helyreállítása. A többé-kevésbé rendszeres beavatkozásokat egyes életkö-
zösségekben kiegészíthetik a folyamatos hasznosítás különböző formái. Ezek 
során a természetes folyamatokat utánozva hasznosítja az ember az ökoszisz-
téma által nyújtott szolgáltatásokat, miközben a biológiai sokféleség szintje 
nem csökken. Ilyen eset, amikor megfelelő módon és megfelelő intenzitással 
legeltetnek vagy kaszálnak egy gyepet. Ez a tevékenység a hazánkból már ki-
pusztult nagy testű növényevők hatását utánozza. 

Általánosságban elmondható, hogy minél átalakítottabb és elszigeteltebb 
egy életközösség, annál több beavatkozásra van szükség a biológiai sokféleség 
fenntartásához vagy helyreállításához. A természetvédelmi szempont sok 
esetben ütközik egyéni vagy társadalmi érdekekkel. Az egyes érdekek fontos-
sági sorrendjét nagyrészt jogszabályok rögzítik. A természetvédelemmel 
kapcso latos szabályok szinte minden tájhasználati tevékenységre adnak elő-
írásokat.

A természeti értékek megóvása jogi védelem, őrzés, illetve a károsodások 
megelőzése, esetleges helyreállítása útján történhet. A jogi védelem kiterjedhet 
terület nélkül egyes természeti értékekre, és vonatkozhat egyes területekre. 
Magyarországon területi megjelölés nélkül védettek például a barlangok, lápok, 
szikes tavak. A hazai természetvédelemben védett és fokozottan védett fajokat 
különböztetnek meg, attól függően, hogy milyen mértékben veszélyeztetettek. 
A védett fajok példányainak pénzösszegben meghatározott természetvédelmi 
értéke van, amelyet a károsító köteles bírságként megfi zetni.

Védett területek
Az országos jelentőségű védett területeknek három típusát különböztetjük 
meg. Természetvédelmi területet valamely természeti érték megóvására és 
fenntartására jelölnek ki. Általában kis területű, de biztosítania kell a védett 
természeti érték fennmaradását. A tájvédelmi körzet természeti értékei miatt 
védett, jellegzetes tájrészlet. Művelt területeket és településeket is magába fog-
lalhat, területén a táj jellegét nem zavaró gazdasági tevékenység is folytatható. 
A tájvédelmi körzetek általában nagyobb kiterjedésűek. A nemzeti park az 
országra jellemző, viszonylag nagy kiterjedésű terület, ahol általában több 
életközösség van jelen, és ezeket emberi tevékenység kevésbé változtatja meg. 
Az érdeklődők látogatása – szabályozott keretek között – megengedett. A vé-
dett területeken belül fokozottan védett területeket jelölnek ki a legsérüléke-
nyebb természeti értékek megvédésére. Ezeken a területeken szigorúbb korlá-
tozások érvényesek, mint a védett területek egyéb részein, például tilos a kije-

Olvasmány
A parlagi sas 

 A parlagi sas hazánkban foko-
zottan védett, a kipusztulással 
közvetlenül veszélyeztetett faj. 
természetvédelmi értéke a leg-
magasabb, 1 000 000 Ft. Az eur á-
zsiai füves pusztákon honos, nyu-
gati elterjedésének határa Ma-
gyarország. A párok korábban 
többnyire a síkságokat övező he-
gyek déli lejtőin fészkeltek, on-
nan jártak zsákmány után. Az 
utóbbi két évtizedben már in-
kább a mezőgazdasági területek-
hez közeli, magányos fákra rakják 
fészküket, amelyet több éven át 
használnak. Nagyon rosszul tűrik 
a zavarást, az emberi tevékenysé-
get. Nyáron főként ürgét, pockot 
zsákmányolnak, a téli időszakban 
nyulat is. A parlagi sas megmen-
tése a kipusztulástól csak össze-
fogással, védelmi programmal 
lehetséges. Az egyik legfonto-
sabb feladat a fészkelőhelyek vé-
delme, a költő madarak zavarásá-
nak megakadályozása. Sikeresnek 
bizonyult a zavarásmentes terüle-
teken a műfészkek kihelyezése. 
Helyenként a fészkekre termé-
szetvédelmi őrök felügyelnek, 
hogy megakadályozzák a fészek 
kirablását, a turisták kíváncsisko-
dását. A hidegebb téli időszakok-
ban az állatokat etetik is. Egyelőre 
úgy tűnik, hogy a védelmi prog-
ram sikeres, és rendszeresen 
mintegy 60 pár költ hazánkban.

Védett ragadozómadarunk, 
a parlagi sas
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Kérdések, feladatok

1. Mi a természetvédelem célja?
2. Melyek a biológiai sokféleséget leginkább veszélyezte-

tő tényezők?
3. Mi a biológiai invázió, és hogyan hat az életközösségekre?

4. Sorold fel Magyarország jelenlegi nemzeti parkjait!
5. Keress információkat a lakóhelyed közelében levő öt vé-

dett területről! Mindegyikről gyűjts adatokat: melyik típu-
sú védett terület, mekkora a területe, mit és hogyan véd?

Megtanultam?

A természetvédelem szerepe elsősorban a(z) (1.)  fenntartása és helyreállítása. A(z) (1.)  -et veszélyeztető tényezők közül 
a legfontosabbak az életközösségek  (2.) , feldarabolódása, elszigetelődése és a (3.)  . A fajösszetételt érintő, természet-
védelmi célú beavatkozás a(z) (4.)  fajok visszaszorítása, és (5.)  fajok környezeti igényeinek kielégítése. A(z) (6.)  célja 
a teljesen átalakított vagy megszűnt életközösségek helyreállítása. 

Fogalmak  biológiai invázió  inváziós faj  mesterséges szaporítás  
visszatelepítés   élőhely-rekonstrukció  védett faj  fokozottan védett faj 
 védett terület  Natura 2000  természetvédelmi terület  tájvédelmi 
körzet  nemzeti park

lölt utak elhagyása. Az Európai Unió a kiemelt jelentőségű életközösségek és 
fajok védelme érdekében létrehozott természetvédelmi hálózata a Natura 
2000. A védett területeken kívül számos további értékes természeti terület ol-
talmát is a Natura 2000 hálózat biztosítja. (A Magyarország védett területeit 
bemutató térképet a könyv végén, a Fogalomtár után találod.)

Mit tehetsz?   A hivatalos, állami természetvédelem 
nem lehet eredményes a természet iránt elkötelezett emberek és a tájban élő 
gazdálkodók együttműködése nélkül. Ha szeretnél bekapcsolódni a gyakor lati 
természetvédelmi munkába, keress fel egy, lakóhelyed közelében dolgozó 
társadalmi szervezetet. A Nemzeti Park Igazgatóságoknál is számos önkéntes 
munkára van lehetőség. A közös munka során nemcsak az életközösségeket 
és az azokat felépítő fajokat ismerheted meg alaposabban, de a gyakorlati 
természetvédelembe is bepillantást nyerhetsz.

Yellowstone Nem-
zeti Park  A világ első nemzeti parkját, 
a Yellowstone Nemzeti Parkot 1872-ben 
nyilvánították védett területnek, bár a 
tényleges védelem megvalósulására 
több évtizedet kellett várni. Az Egyesült 
Államokban, a Sziklás-hegység fennsík-
ján, 2400 méteres átlagos tengerszint 
feletti magasságon terül el, kiterjedése 
8980 négyzetkilométer. Bolygónk egyik 
utolsó érintetlen ökoszisztémájának ré-
sze. Gejzíreiről, kénes hőforrásairól, 
 különleges geotermikus jelenségeiről 
ismert. Különösen gazdag az állatvilá-
ga (grizzlymedve, farkas, bölény, jávor-
szarvas).

Olvasmány

Olvasmány

Olvasmány

Hortobágyi 
Nemzeti Park   Magyarorszá-
gon az első nemzeti parkot 1973-
ban hozták létre a Hortobágyon, 
80 000 hektár területen. Vizes élő-
helyei nemzetközi védelmet is 
élveznek 1979 óta (pl. Horto-
bágyi-halastó, Tisza-tó, Egyek-
pusztakócsi és Kunkápolnási mo-
csárvilág). A területet 1999-ben 
az UNESCO kulturális világörök-
ségi helyszínének nyilvánították. 
Az indoklás szerint azért, mert a 
Hortobágy egy olyan, a pásztor-
közösségek által elsősorban le-
geltetéssel hasznosított kultúr-
táj, mely az ember és a természet 
„ha gyományos és kíméletes föld-
használaton alapuló, harmonikus 
együttműködésének kiemelkedő 
példája”.

Könyvespolc   Mirtse Áron: 
Magyarország természeti csodái

Szikes tó a Hortobágyon
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1. Ha az élőlényekben előforduló anyagok atomjait valamilyen módon megjelöljük, akkor nyomon követhetjük útjukat 
az ökológiai rendszerben. Párban vagy kiscsoportban végezzétek el a feladatokat! Kövessétek a szén útját a légköri 
szén-dioxidtól kiindulva! Mely élőlényekben, milyen sorrendben, milyen anyagokban jelenik meg a vizsgált szénatom? 
A szén a körforgásból ki is léphet. Az emberi tevékenységek is befolyásolják a szén körforgását a Föld ökoszisztémái-
ban. Készítsetek mindezekről folyamatábrát, és mutassátok be azt társaitoknak!

2. Az emberiség sokféle mesterséges ökoszisztémát hoz létre és tart fenn. Hasonlítsátok össze a természetes és a mes-
terséges ökoszisztémákat minél többféle szempontból! Az összehasonlításban térjetek ki arra is, hogy mi a mestersé-
ges ökoszisztémák létrehozásának célja, melyek az előnyei és a hátrányai! Vegyétek számba és elemezzétek a mester-
séges ökológiai rendszerek kialakításához vezető emberi tevékenységeket!

Kitekintés, kutatási feladatok 

1. Hogy nevezzük a környezeti tényezőnek azt a tartományát, amelyben egy népesség egyedei a leggyorsabban növe-
kedhetnek, szaporodhatnak? Tervezz kísérletet, amellyel kimutathatnád, hogy egy növénypopuláció egyedeinek nö-
vekedési üteme miként függ a hőmérséklettől, illetve a vízmennyiségtől!

2. Mutasd be grafi konon, hogy a hőmérséklet, illetve a vízmennyiség fokozatos növekedése mellett hogyan alakulna a 
választott növénypopuláció egyedeinek növekedési üteme! Döntsd el, milyen mértékegységben lenne érdemes mér-
ni ezt az adatot!

3. A, B és C egyforma termetű, lágy szárú növényfaj kölcsönhatását vizsgálták, s az alábbi eredményeket kapták. A három 
terület a vizsgált fajok előfordulásától eltekintve mindenben azonosnak mutatkozott.

 Próbáld eldönteni, mely populációk hatnak a másikra kedvezően, és melyek korlátozzák a másikat! Nevezd el a 
kölcsön hatásokat!

4. Röviden, vázlatszerűen írd le, hogy egy nagy kiterjedésű kopár, sziklás hegyvidéki fennsíkon mely folyamatok zajlanak 
le, amíg kialakul a zárótársulás! Készíts folyamatábrát!

Tudom, értem, alkalmazom, elemzem

Próbáld eldönteni mely populációk hatnak a másikra kedvezően és melyek k

Populációk közös 
élőhelyen

Egyedsűrűség  (egyed/m2)
A faj populációja B faj populációja C faj populációja

A + B 20 15 —
A + C 15 — 15
B + C — 23 23

Áttekintés

A természetben az élőlények egyed feletti szerveződési szinteket alkotnak. A populációk azonos fajba tartozó népessé-
gek szaporodási közösségei, amelyek az egyedszámmal, az egyedsűrűséggel, a térbeli eloszlással és a koreloszlással jel-
lemezhetők. Az élőlények populációi életközösségeket, társulásokat hoznak létre. A társulások az éghajlati övezeteknek 
megfelelően biomokat alkotnak. A földi élővilág együttesen a bioszférába szerveződik.

A népességek nem önmagukban fordulnak elő, hanem más fajok populációival csoportosulva. A népességek egymás-
ra befolyást gyakorolnak, s hatásuk lehet kedvező vagy kedvezőtlen a másik fél számára. Azok a populációk, amelyek 
hasonló környezeti igényűek, versengenek egymással, mivel ugyanazon erőforrásokat hasznosítják a közös élőhelyen. Az 
is gyakori, hogy az egyik népesség elősegíti egy másiknak a fejlődését vagy elterjedését.

Az életközösségek fontos jellemzője a sokféleség, a szintezettség és a mintázat. Az életközösségek jellemzői időben is 
változnak. A társulások rendszeresen visszatérő, ismétlődő állapotai az aszpektusok. Az életközösségek fajösszetételének, 
szerkezetének változásával járó, egyirányú folyamat a szukcesszió. Ilyen például egy tó feltöltődése, vagy egy kopár szikla 
benépesülésének folyamata. Az életközösségek és környezetük együttesen ökológiai rendszereket, más szóval ökoszisz-
témákat alkotnak. Az ökoszisztémák anyagforgalma körfolyamat, míg az energiaáramlás egyirányú.

Összefoglalás



208

3. Rendezzetek vitát! Érveljetek egyfelől a természetes ökoszisztémákat átalakító, illetve megszüntető emberi tevékeny-
ségek mellett, másrészt ezek ellen! Ne feledkezzetek meg az érvelés során a természetvédelemről és a kérdés globális 
– egész Földre kiterjedő – megközelítéséről!

4. Válassz ki hazánk területéről egy nemzeti parkot! Készíts bemutatót az ott található jellemző életközösségekről, jel-
lemző védett fajokról! Keress egy, a területen zajló természetvédelmi projektet, melyet röviden ismertetsz!

Név Alapítás 
éve

Terület 
(km2) Székhely

Hortobágyi Nemzeti Park 1973    809,572 Debrecen

Kiskunsági Nemzeti Park 1975 506,41 Kecskemét

Bükki Nemzeti Park 1977    422,834 Eger

Aggteleki Nemzeti Park 1985    201,837 Jósvafő

Fertő-Hanság Nemzeti Park 1991    238,913 Sarród

Duna-Dráva Nemzeti Park 1996    497,516 Pécs

Balaton-felvidéki Nemzeti Park 1997 570,19 Csopak

Duna-Ipoly Nemzeti Park 1997 606,76 Budapest/Esztergom

Körös-Maros Nemzeti Park 1997    512,465 Szarvas

Őrségi Nemzeti Park 2002    440,483 Őriszentpéter



FÜGGELÉK

 Bocca della Verità (az igazság szája) 
„Halljam a tényeket, mert csak abból vagyok képes elméleteket építeni, 

hogy végül felmászva rajtuk az igazság csillagáért nyúljak.”
Böszörményi Gyula

 Bocca della Verità (az igazság szája)
Halljam a tén eket mert csak abból ag ok képes elméleteket építeni

Fogalomtár  
 Magyarország természetvédelmi térképe
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Fogalomtár

A fogalomtárba a tankönyv legfontosabb szakkifejezéseinek 
magyarázata került. A lexikon használatához a tananyag tudá-
sa nem szükséges, így tanulás közben is használhatod, ha 
megakadtál egy ismeretlen szónál, ha bizonytalan vagy egy 
kifejezés jelentésében. De akár egy-egy lecke vagy fejezet 
befejezése után, ismétlésként is érdemes lehet átfutni az oda 
tartozó szakkifejezéseket.

Aerob   A levegő oxigénjének jelenlétét igénylő folyamat 
vagy élő szervezet. [1. lecke]

Állandó testhőmérsékletűek   Azok az állatok, amelyek 
testhőmérséklete a külső környezet hőmérsékletétől függet-
lenül többé-kevésbé állandó. Régebben melegvérűeknek is 
nevezték őket. Csak a madarak és az emlősök tartoznak közé-
jük. [27., 28. lecke]

Állandó vízállapotúak  Azok a növények, amelyek párolog-
tatása szabályozottan, a bőrszövet gázcserenyílásain keresztül 
történik. Száraz időben, amikor víztartalmuk csökken, a 
zárósejtek közötti légrés bezárul, és a párologtatás minimális-
ra mérséklődik. [12. lecke]

Álszövetesek  Azok az állatok, amelyek testében a különbö-
ző alakú és működésű sejtek nem tömörülnek szövetekbe. 
Ilyen testszerveződés jellemző a szivacsok törzsének képvise-
lőire. [17. lecke]

Anaerob  A levegő oxigénjének jelenlétét nem igénylő fo-
lyamat vagy élő szervezet. [1., 4., 7. lecke]

Antibiotikumok  Egyes baktériumok és gombák által ter-
melt vagy szintetikusan előállított vegyületek, amelyek gátol-
ják a baktériumsejtek anyagcseréjét, ezért elpusztítják azokat. 
Az egyik legismertebb antibiotikum a penicillin, amelyet az 
ecsetpenész termel. [7., 34. lecke]

Antibiózis  Populációs kölcsönhatás, amely az egyik fél szá-
mára közömbös, a másik fél számára hátrányos. Ilyen kapcso-
lat van az antibiotikumot termelő penészgombák és baktéri-
umok között. [34. lecke]

Aszpektusok  Az életközösségek időben rendszeresen visz-
szatérő, ismétlődő állapotai. [35. lecke]

Átváltozás  A rovarokra, azokon belül is a szitakötőkre jel-
lemző egyedfejlődési folyamat. A petéből kikelő, az imágótól 
eltérő alakú és felépítésű lárva báb állapot nélkül alakul át 
kifejlett állattá. [22. lecke]

Autotróf  Olyan élőlények, amelyek anyagcseréjük során a 
környezetükben található egyszerű szervetlen anyagokból, 
szén-dioxidból, vízből és ásványi sókból külső energia (fény-, 
kémiai) felhasználásával képesek szerves anyagokat elő állí-
tani. [1., 4., 9. lecke]

Bekebelezés  Az állati sejtekre jellemző anyagfelvétel, szak-
kifejezéssel endocitózis. A felvételre kerülő anyag megkötődik 
a sejthártyán, majd a sejthártya egy részletébe csomagolva 
bekerül a sejt belsejébe. Az állati egysejtűekre és a szivacsok-
ra jellemző táplálékfelvétel. [5. lecke]

Bimbózás  Egyes állatcsoportokra jellemző ivartalan szapo-
rodási forma. A szülőegyed testfalán először egy kidudorodás, 
sarj jelenik meg, amelyből kialakul a szülőével megegyező 
alakú test. A folyamat végén az új egyed leválhat és önálló 
életet kezdhet, vagy pedig az egyedek együtt maradnak és 
telepet képeznek. [17. lecke]

Biomassza  A vizsgált ökoszisztémában található élőlények 
össztömege. Mennyiségét rendszerint terület- vagy térfogat-
egységre vonatkoztatva adják meg. [36. lecke]

Bőrizomtömlő   A hámrétegből és kötőszövetből álló 
kültakaró, valamint az alatta lévő simaizomrétegek felépítési 
és működési egysége. A férgek és a puhatestűek mozgás-
szerve. [19., 20. lecke] 

Devon időszak  A földtörténeti óidő egyik szakasza, amely 
mintegy 400 millió éve kezdődött, és 345 millió éve fejező-
dött be. Ekkor jelentek meg az első szárazföldi növények, a 
porcos és a csontos halak, a kétéltűek, a rovarok és pókok. 
[2. lecke]

Diff erenciálódás  Az a folyamat, amikor a fejlődés során a 
sejtek különböző alakú és működésű szöveti sejtekké alakul-
nak át. [18. lecke]

Diff úz idegrendszer  A legegyszerűbb felépítésű idegrend-
szer, amelyben a nyúlványos idegsejtek hálózatot alkotnak. Az 
idegsejtek nem csoportosulnak, az idegrendszernek nincs 
olyan központja, amely irányítaná a többi idegsejt működé-
sét. A csalánozókra jellemző. [17. lecke]

Egyivarú   Az a virág, amelyben vagy csak hím ivarlevél 
(porzó  levél, porzó), vagy csak női ivarlevél (termőlevél, termő) 
talál ható. [14., 15. lecke]

Egylakiak  Azok a növények, amelyeknek porzós és termős 
virágaik ugyanazon az egyeden fejlődnek. [15., 16. lecke]

Egynemű virágtakaró  Jellemző azokra a növényekre, ame-
lyekben a  virágtakaró egyforma lepellevelekből áll. Az egy-
szikű növényekre jellemző. [15. lecke]

Egynyári  Az a növény, amelynek teljes életciklusa – csírázás, 
hajtásképzés, virágzás, magképzés – egy éven belül lejátszó-
dik. A magképzést követően a növény elszárad. [15. lecke]

Együttélés  Az együttélés, szakkifejezéssel szimbiózis olyan 
kapcsolat két populáció egyedei között, amely mindkét fél 
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számára kedvező. A társszervezetek kölcsönösen segítik egy-
más elterjedését. [36. lecke]

Életjelenségek  Az élőlényekre jellemző alapvető tulajdon-
ságok: anyagcsere, szaporodás, ingerlékenység, mozgás, nö-
vekedés, fejlődés. [1. lecke]

Élősködők  Az élősködő (parazita) szervezetek más élőlé-
nyek testének anyagaival táplálkoznak. A külső élősködők a 
gazdaszervezet testének felszínén, a belső élősködők a test 
belsejében telepednek meg. Az élősködés rendszerint nem jár 
a gazdaszervezet pusztulásával. [6., 7., 19., 34. lecke]

Embrionális fejlődés  Az állatok egyedfejlődésének az a 
szakasza, amely a megtermékenyítéstől, vagyis a zigóta kiala-
kulásától a megszületésig, a petéből vagy a tojásból való ki-
búvásig tart. [23. lecke]

Emésztés   Az a folyamat, melynek során a táplálék nagy 
molekulájú szerves tápanyagai a szervezet számára felvehető, 
felszívható molekulákká alakulnak át. A kémiai emésztést leg-
többször fi zikai feldolgozás (aprítás, pépesítés) előzi meg. [5., 
7., 16. lecke]

Emésztősejtek  Az alacsonyabb rendű gerinctelen állatok 
(csalánozók, laposférgek) bélfalában található sejtek, amelyek 
bekebelezéssel felveszik a béltartalomból a táplálékot, és sej-
ten belül emésztik meg. [17. lecke]

Eukarióta  Azok az élőlények, amelyek sejtjeiben valódi, a 
sejtplazmától maghártyával elhatárolt sejtmag van. A sejtma-
gon kívül sejtplazmájukban még sokféle sejtalkotó (pl. szín-
test) található. Az élő lények nagy része ebbe a csoportba tar-
tozik (egysejtű eukarióták, növények, állatok, gombák). [5.  
lecke]

Évelő  Az a növény, amely több egymást követő évben virá-
got és termést hoz. Ebbe a csoportba tartoznak a fák és a 
cserjék, valamint azok a növények, amelyeknek valamilyen 
áttelelő szervük (gumó, gyöktörzs, hagyma) van. [12. lecke]

Felszívódás  Az a folyamat, melynek során a tápanyagok a 
bélfal hámsejtjein át bekerülnek a testfolyadékba. A tápanya-
gokat a testfolyadék juttatja el a szervekhez, szövetekhez. 
[16. lecke]

Fogyasztók  Az életközösségek azon tagjai, amelyek más 
élőlényekkel táp lálkoznak. Vannak köztük növényevők, hús-
evők és mindenevők. A fogyasztók az állati egysejtűek és az 
állatok. [1., 34., 36. lecke]

Fotoszintézis  Autotróf anyagcsere-folyamat, amely során 
fényenergia felhasználásával szén-dioxidból, vízből és ásványi 
sókból szerves anyagok épülnek fel. A kékbaktériumok és a 
növények fotoszintézise során oxigén is képződik. A fényener-
gia megkötésében a színanyagok (pl. klorofi ll) vesznek részt. 
[1., 4., 5., 9. lecke]

Gyanta  Egyes növények vízben oldhatatlan, sűrűn folyó, 
illó olajokban gazdag, a levegőn megszilárduló anyagcsereter-
méke. Általában gyantajáratokban található. Gátolja a fatest 

korhadását, sérülés esetén lezárja a sebet, így védi a növényt 
a kórokozóktól. Főleg a fenyőfélékre jellemző. [14. lecke]

Gyökér  Rögzíti a növényt, felveszi a talajból a vizet és az 
ásványi sókat. A tápanyagfelvétel a gyökér bőrszövetén ke-
resztül történik. A felszívófelületet a bőrszövet nyúlványos 
sejtjei, a gyökérszőrök nagyobbítják. [9. lecke]

Gyökérsüveg  A gyökércsúcsot védő, több sejtsorból álló 
képződmény. Védi az osztódószövetet, segíti a gyökér mozgá-
sát a talajban. Sejtjei gyökérsavakat termelnek, amelyek old-
ják a kőzeteket. Külső sejtrétege elfolyósodik, csúszós nyálkát 
képez a gyökércsúcson. Folyamatosan pusztuló sejtjeit az 
osztódószövet pótolja. [9. lecke]

Gyökérszőrök  A gyökér felszívási zónájában, a nyúlási öv 
területe fölött megfigyelhető képződmények. A bőrszövet 
hosszú, nyúlványos sejtjei. Sejtfaluk vékony, nem borítja kuti-
kula, ezért víz számára könnyen átjárhatók. Sokszorosára nö-
velik a gyökér talajjal érintkező felületét. A gyökér vízfelvétel-
ének döntő hányada a gyökérszőrökön keresztül történik. 
[9. lecke]

Hajtásos növények  Azok a növények, amelyek testét szö-
vetek és szervek: gyökér, szár és levelek építik fel. Leveles szá-
ruk alkotja a hajtást. A hajtásos növények közé tartoznak a 
harasztok, a nyitvatermők és a zárvatermők törzsének képvi-
selői. [9. lecke]

Hámszövetek  A hámszövetek a külső és a belső testfelszí-
neket borítják. Sejtjeik szorosan illeszkednek, sejt közötti állo-
mány alig van köztük. Táplálásuk az alattuk lévő kötőszövet-
ből történik. Felépítés alapján lehetnek egyrétegűek és több-
rétegűek. Működés szerint vannak fedő-, mirigy-, felszívó- és 
érzékhámok. [16., 18. lecke]

Hemoglobin  Piros színű, vastartalmú, oxigén megkötésére 
és szállítására szol gáló vérfesték. A gerinces állatokban a vö-
rösvérsejtekben, egyes gerinctelenekben pedig a vérplazmá-
ban található. [19., 23. lecke]

Heterotróf  Olyan élőlények, amelyek anyagcseréjük során 
a környezetükből veszik fel az életműködéseikhez szükséges 
szerves anyagokat. Lebontásukkal fedezik energiaszükségle-
tüket, és belőlük építik fel testük anyagait. A fogyasztók más 
élőlények anyagaival táplálkoznak, a lebontók pedig elhalt 
szerves maradványokkal. [1., 7., 16., 36. lecke]

Inak  Erős, nagy szakítószilárdságú képletek, amelyek az iz-
mokat kapcsolják a csontokhoz. [23. lecke]

Ivaros szaporodás  Az a szaporodási forma, amikor az utód 
a hímivarsejt és a petesejt egyesülésével kialakuló zigótából 
fejlődik. Az ivaros szaporodással létrejött utód két szülő tulaj-
donságait egyesíti magában. [1. lecke]

Ivartalan szaporodás  Az a szaporodási forma, amikor az 
utód nem a megtermékenyítés során kialakuló zigótából jön 
létre. Ilyen például az egysejtűek osztó dása, a leváló testré-
szekkel történő szaporodás. Az ivartalan szaporodással kiala-
kult utód egy szülő tulajdonságait örökli. [1. lecke]
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Izomszövetek  Azok a szövetek, amelyek összehúzódásra 
képes, hosszúkás sejteket tartalmaznak. A sejtekben fehérjék-
ből felépülő izomfonalak találhatók. Az izomfonalak egymá-
son való elcsú szása eredményezi a sejt hosszának megvál-
tozását. Három típusa a sima-, a váz- (ha  ránt csíkolt) és a szív-
izomszövet. [16. lecke]

Jura időszak  A földtörténeti középidő második szakasza, 
amely mintegy 200 millió évvel ezelőtt kezdődött, és 145 mil-
lió éve fejeződött be. Ebben az időszakban kezdődött az óriás-
hüllők virágkora, ekkor alakultak ki az ősmadarak. [3. lecke]

Karbon időszak  A földtörténeti óidő utolsó előtti időszaka, 
amely mintegy 345 millió évvel ezelőtt kezdődött, és 270 mil-
lió éve ért véget. Ekkor volt a harasztok virágkora. A karbon 
időszaki mocsárerdők szerves anyagaiból alakultak ki a feke-
tekőszén-telepek. [3. lecke]

Kemoszintézis   Autotróf anyagcsere-folyamat. A kemo-
szintetizáló szervezetek a környezetükben található anyagok 
oxidálásával nyernek energiát szerves vegyületeik felépítésé-
hez. A nitrifi káló baktériumok például ammóniát alakítanak át 
nitrátokká. A kemoszintetizáló szervezetek mindegyike pro-
karióta. [4. lecke]

Kétivarú  Az a virág, amelyben mindkét ivarlevél, a porzó és 
a termő is megtalálható. [15. lecke]

Kétlakiak  Azok a növények, amelyeknek a porzós, illetve a 
termős virágaik nem egy egyeden fejlődnek. [15. lecke]

Kétnyári   Az a növény, amelynek életciklusa két év alatt 
játszódik le. Az első évben a csírázás és a hajtásképzés, a má-
sodik évben a virágzás és a termésképzés. Ezt követően a nö-
vény elszárad. [15. lecke]

Kétoldalian szimmetrikusak  Azok az élőlények, amelyek 
teste csak egyetlen, a test hossztengelyén átfektetett síkra 
szimmetrikus. Testük jobb és bal oldala egymás tükörképei. 
[19. lecke]

Kettős virágtakaró  Azokra a kétszikű növényekre jellemző, 
amelyek virágaiban a takarólevelek csészére és pártára külö-
nülnek. A csésze rendszerint zöld színű csészelevelekből, a 
párta pedig színes sziromlevelekből áll. [15. lecke]

Kifejlés  Az ízeltlábúak egyes csoportjaira (pl. rákok, egye-
nesszárnyúak, pókszabásúak) jellemző egyedfejlődési fo-
lyamat. A petéből kikelő fiatal egyedek testfelépítése, élet-
módja sok szempontból hasonló a kifejlett példányokéhoz. 
A fi atal állatok növekedésük során többször vedlenek. [22., 
22. lecke]

Kitin  Nitrogéntartalmú, szálas, rostos szerkezetű, kémiailag 
nagyon ellenálló, vízben nem oldódó összetett szénhidrát. 
Megtalálható például számos gerinctelen állat kültakarójában 
és a gombák sejtfalában. [7., 21. lecke]

Kloáka  Végbél, amelybe a kiválasztó és az ivarszervek kive-
zetőcsövei nyílnak. [24., 25,. 26., 27., 28. lecke]

Konvergencia  Eltérő származású, de hasonló környezeti 
feltételek között élő csoportokban megfi gyelhető alaktani és 
működésbeli hasonlóság. Konvergens evolúció eredménye 
például a halak, az ich thyosaurusok és a cetek orsó alakú, áram-
vonalas teste. [VII. fejezet]

Korhadékevők  Azok az állatok, amelyek szerves maradvá-
nyokkal, szerves hulladékokkal táplálkoznak (pl. földigiliszták, 
egyes talajlakó fonálférgek). [16. lecke]

Kötő- és támasztószövetek  Nagy mennyiségű sejt közötti 
állományt tartalmazó szövetek. A kötőszövetek kitöltik a szer-
vek, szövetek közötti tereket, biztosítják a velük kapcsolatban 
álló szövetek anyagcseréjét, tápanyagokat raktároznak (pl. 
vér, zsírszövet). A támasztószövetek szilárdítják a testet 
(pl. porc- és csontszövet). [18. lecke]

Kréta időszak  A földtörténeti középidő utolsó szakasza, 
amely mintegy 135 millió évvel ezelőtt kezdődött, és 65 millió 
éve fejeződött be. [3. lecke]

Kutikula  1. A hajtás bőrszövetét borító vízhatlan, viaszos 
réteg, amely védi a növényt a kiszáradástól. [12. lecke] 
2. Gerinctelen állatok testfelszínén a hámszövetet fedő bevo-
nat. Az ízeltlábúak testét szilárd, kitintartalmú kutikula borítja. 
[21. lecke]

Külső elválasztású mirigy  Az a mirigy, amelynek váladé-
ka kivezetőcsövön keresztül egy üreges szerv belsejébe (pl. 
bélcsatorna) vagy a testfelszínre (pl. verejtékmirigyek) ürül. 
[18. lecke]

Külső váz  Az állatok testét kívülről borító szilárd képződ-
mény, amely a test védelmét szolgálja, emellett szerepe lehet 
a mozgásban is. Szilárdító összetevője legtöbbször mész vagy 
kitin. [20., 21. lecke]

Lebontók  Az életközösségek azon tagjai, amelyek szerves 
maradványokkal, szerves hulladékokkal táplálkoznak. Nagy 
számban élnek például a talajban és a vizekben. A baktériu-
mok és a gombák jelentős része a lebontók közé tartozik. [1., 
4., 7., 36. lecke]

Levél  A levél a fotoszintézis szerve. Táplálékkészítő alapszö-
veti sejtjeiben fény jelenlétében szén-dioxidból és vízből szer-
ves anyagok és oxigén képződik. A fotoszintézishez szükséges 
szén-dioxid a levél bőrszövetének gázcserenyílásain át jut a 
sejtekbe, és azokon keresztül történik az oxigén leadása is. 
A gázcserenyílások szabályozzák a növény párologtatását. 
[9., 12. lecke]

Levélke  A mohanövény levélszerű képződménye. Rendsze-
rint egyetlen sejtrétegből áll. Szerepe a tápanyagok felvétele 
és a fotoszintézis. Sejtjei vékony fa lúak, könnyen elvesztik 
víztartalmukat. [11. lecke]

Majmok  A főemlősök egyik csoportja. A csoporton belül 
önálló fejlődési vonalat alkotnak az amerikai földrészen honos 
újvilági (szélesorrú) majmok, az afrikai és ázsiai kontinensen 
elterjedt óvilági (keskenyorrú) majmok, valamint az ember-
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szerűek. Ez utóbbi csoportba sorolják az emberszabású maj-
mokat és az embert. [28. lecke]

Megporzás  Az a folyamat, amelynek során a virágpor ráke-
rül a virág női ivarlevelére. A virágpor állatok – legtöbbször 
rovarok – közvetítésével, szél vagy víz útján terjedhet. [14., 
15. lecke]

Megszokás   A tanulás legegyszerűbb formája, melynek 
eredményeként a környezetből folyamatosan érkező közöm-
bös ingerek nem váltanak ki válaszreakciót az állatban. A vas-
úti töltés közelében élő állatok például hozzászoknak a vasút 
zajához, nem vesznek tudomást az elhaladó vonatokról. 
[30. lecke]

Megtermékenyítés  Az a folyamat, amikor az ivaros szapo-
rodás során a hímivarsejt és a petesejt egyesül egymással. Az 
utód az ivarsejtek összeolvadásával kialakuló sejtből, a zigótá-
ból indul fejlődésnek. [1. lecke]

Mirigysejt  Olyan sejt, amelyik vala milyen váladékot termel, 
és azt leadja a környezetébe. Mirigysejtek termelik például az 
állatok emésztőnedveit, az emlősök verejtékét, de a növények 
nektárját és tejnedveit is. [12., 18. lecke]

Nyílt keringési rendszer  Az anyagszállítási rendszereknek 
az a típusa, amelyben az erek nem alkotnak összefüggő háló-
zatot, hanem vakon végződnek a test szöveteiben. A legtöbb-
ször az artériákat és a vénákat összekötő hajszálerek hiá-
nyoznak. Az erekben áramló testfolyadék a vérnyirok. [20., 
21. lecke]

Ostor  Egyes sejtek mozgásszervecskéje. A sejt méreteihez 
képest meglehetősen hosszú, és egy, legfeljebb néhány talál-
ható belőle. [4., 5. lecke]

Ökoszisztéma  Ökológiai rendszer, amit az életközösséget 
alkotó populációk és a rájuk ható élettelen környezeti ténye-
zők együttesen alkotnak. [33., 36. lecke]

Örökítőanyag  Az élőlények sejtjeiben található vegyület 
(néhány vírus kivételével dezoxiribonukleinsav – DNS), amely 
meghatározza az élőlények tulajdon ságait, irányítja anyagcse-
réjüket. [1., 2.  lecke]

Pata  A patások ujjainak utolsó ízét borító jellegzetes szaru-
képződmény. Mögötte szilárd, ugyanakkor nagyon rugalmas 
talppárna található, amely járás, futás közben csökkenti a ta-
lajra érkező láb ütközésének erejét. [28. lecke]

Plankton  A természetes vizekben – folyókban, tavakban, 
tengerekben – élő, úszó, lebegő életmódú, kis méretű élő-
lények összessége. Közéjük tartoznak a növényi és az állati 
egysejtűek, a moszatok egy része, az apró férgek, rákok, rova-
rok stb. [4., 5., 10., 39. lecke]

Populáció   Más szóval népesség. Egy faj egy helyen, egy 
időben élő, tényleges szaporodási közösséget alkotó egyedei. 
[1., 33. lecke]

Rögzítőfonalak  Hosszú, fonál alakú képződmények, ame-
lyek rögzítik a mohanövényt az aljzathoz. Nincs szerepük a 
tápanyagok felvételében. [11. lecke]

Sejten kívüli emésztés  Az a folyamat, amikor a táplálékkal 
felvett nagy molekulájú szerves anyagok az emésztőmirigyek 
váladékának hatására a bélcsatorna üregében építőköveikre 
bomlanak. A szövetes testszerveződésű állatokra jellemző. 
[16. lecke]

Sejtfal  A sejthártya fölött található sejtalkotó, amely szilár-
dítja, védi a sejtet. A prokariótákra, a növények és a gombák 
sejtjeire jellemző. A növényekben legfontosabb szilárdító ösz-
szetevője a cellulóz. [4., 5., 7., 9. lecke]

Sejthártya  A sejtet kívülről határoló vékony, rugalmas hár-
tya. Szabályozza a sejtek anyagfelvételét és leadását. Elhatá-
rolja a sejtet környezetétől, de egyben össze is köti azzal. Min-
den sejttípusra jellemző. [4., 5., 18. lecke]

Sejtlégzés   A szerves anyagok lebontásának folyamata a 
sejtekben, oxigén jelenlétében. A folyamat során szén-dioxid, 
víz és különböző bomlástermékek képződnek. A szerves anya-
gok energiatartalma az életműködésekhez szükséges kémiai 
energiává és hővé alakul. [1. lecke]

Sejtmag  A sejtek anyagcseréjét irányító, az örökítőanyagot 
tartalmazó sejtal kotó. A sejtplazmától a maghártya választja 
el. Az eukarióta sejtekre jellemző. [1., 5. lecke]

Sejtplazma   A sejtek belsejét kitöltő, kocsonyás anyag. 
Anyagcsere-folyamatok színtere. Minden sejtre jellemző 
sejtal kotó. [4., 5. lecke]

Sokéves  Az a növény, amelynek hajtása több éven keresztül 
fejlődik, míg virágot és termést hoz. A termésképzés után el-
szárad. [14., 15. lecke]

Sugarasan szimmetrikusak  Azok az élőlények, amelyek 
teste több sugárirányú síkkal osztható két-két tükörképi rész-
re. [17. lecke]

Szár  Szállítónyalábjai révén összeköttetést teremt a gyökér 
és a levelek között. A szállítónyalábok farészében a talajból 
felszívott oldatok a gyökérből a levelek felé áramlanak. A háncs-
rész a zöld növényi részekben képződött szerves anyagok ol-
datait szállítja. [9. lecke]

Száracska  A mohanövény szárszerű képződménye. Tenge-
lyében hosszú, megnyúlt, kezdetleges szállítószöveti elemek 
találhatók. [11. lecke]

Szelvényezettség  Szelvényezett az a test, amely ismétlődő 
szakaszokra, ún. szelvényekre tagolódik. Egynemű szelvénye-
zettség esetén a testszelvények csaknem egyformák (pl. gyű-
rűsférgek), különnemű szelvényezettség esetén eltérőek (pl. 
ízeltlábúak, gerincesek). [19., 21., 23. lecke]

Szerves anyagok  Szénvegyületek, melyekben a szénato-
mok hidrogénnel és gyakran más szénatomokkal létesítenek 
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kötést. Az élő szervezetekben az anyagcsere során képződő, 
magas energia tartalmú szerves anyagok például a szénhidrá-
tok, a zsírok és a fehérjék. [1. lecke]

Szimbiózis  Populációs kölcsönhatás, amely kölcsönösen 
előnyös mindkét fél számára. [34. lecke]

Szövet  Hasonló alakú, egymással együttműködő sejtek cso-
portja. A különböző szövetek sejtjei között működésmegosz-
tás van. [1., 12., 18. lecke]

Szukcesszió  Az életközösségek, társulások egyirányú válto-
zása, egymásra következése. Ilyen például egy terület bené-
pesülése, amely a pionír társulás megjelenésétől a zárótársulás 
kialakulásáig tart. [35., 36. lecke]

Telepes testszerveződés  Jellemző azokra az élőlényekre 
(növényekre, gombákra), amelyek testében a különböző  alakú 
és működésű sejtek nem alkotnak szöveteket. (Az állatok ese-
tében az álszövetes jelzőt használják.) [7., 9. lecke]

Teljes átalakulás  A rovarok egyes csoportjaira (pl. bogarak, 
lepkék) jellemző egyedfejlődési folyamat. A petéből kikelő, a 
felnőtt egyedektől eltérő testfelépítésű és életmódú lárvák 
bebábozódnak, és a báb burkán belül alakulnak át kifejlett 
egyeddé. [22. lecke]

Termelők  Az életközösségek autotróf anyagcseréjű – foto-
szintetizáló, kemoszin tetizáló – tagjai. Az általuk előállított 
szerves anyagokat hasznosítják a fogyasztók és a lebontók. 
A táplálékláncok alapját jelentik. [1., 9., 34., 36. lecke]

Testüreg  A testfal és a belső szervek között található üreg-
rendszer, folyadék és sejtek töltik ki. A lapos- és a fonálférgek-
ben fejletlen. Valódi testüreg először a gyűrűsférgekben jele-
nik meg. A testüreget kitöltő folyadék összenyomhatatlan, a 
testfalat alkotó izmok működésekor megakadályozza a belső 
szervek üregének szűkülését, lehetővé teszi azok folyamatos 
működését. [19. lecke]

Tok   A baktériumsejteket határoló képződmény, amely a 
sejtfalon kívül helyezkedik el. Nagyon ellenállóvá teszi a sejtet 
a külső hatásokkal (pl. magas vagy alacsony hőmérséklet, erő-
sen savas vagy lúgos kémhatás, a gazdaszervezet védekező 
rendszere). [4. lecke]

Triász időszak   A földtörténeti középidő első szakasza, 
amely mintegy 250 millió éve kezdődött, és 200 millió éve 
fejeződött be. Ekkor jelentek meg az első óriáshüllők és az 
emlősök. [3. lecke]

Valódi szövetesek  Azok az élőlények, amelyeknek külön-
böző alakú és működésű sejtjei egységes csoportokba, szöve-
tekbe rendeződnek. [13., 17. lecke]

Váltivarúak   Azok az állatok, amelyekben a hím és a női 
ivarszervek nem egy egyedben találhatók (növényeknél két-
lakinak hívjuk az ilyen fajokat). [16.  lecke]

Változó testhőmérsékletűek   Azok az állatok, amelyek 
testhőmérséklete a külső környezet hőmérsékletének megfe-
lelően csökken, vagy emelkedik. Régebben hidegvérűeknek is 
nevezték őket. A madarak és az emlősök kivételével minden 
állat változó testhőmérsékletű.

Változó vízállapotú  Az a növény, amely szárazság idején 
víztartalmának jelentős részét elveszti, sejtjeinek plazmája 
besűrűsödik, anyagcseréje lelassul. Csapadékos időben sejt-
jei vízzel telnek meg, élénk anyagcserét folytatnak. A válto-
zó vízállapotú növények tehát jól tűrik a kiszáradást. [8., 
11.  lecke]

Vér  A zárt keringési rendszerben, az erekben áramló test-
folyadék. Gerincesekben vérplazmából és sejtekből (vörösvér-
sejtek, fehérvérsejtek) áll. [16., 23. lecke]

Vérnyirok  A nyílt anyagszállítási rendszerben áramló test-
folyadék. [20., 21.  lecke]

Versengés  Populációk közötti vagy populáción belüli köl-
csönhatás, amely hátrányos mindkét fél számára (pl. közös 
táplálékforrásért folytatott versengés). [34.  lecke]

Zárótársulás   Az a legösszetettebb életközösség, amely 
adott környezeti feltételek mellett kialakulhat. [35. lecke]

Zárt keringési rendszer  Az anyagszállítási rendszereknek 
az a típusa, amelyben az erek összefüggő, önmagukba vissza-
térő, folytonos hálózatot alkotnak. Az erekben áramló test-
folyadékot vérnek nevezzük. A gerincesekre és a gyűrűsférgek 
nagy részére zárt keringési rendszer jellemző. [19., 23. lecke]

Zigóta  A megtermékenyített petesejt. Az ivaros szaporodás 
során jön létre, belőle fejlődik ki az új egyed. [1., 12., 
18.  lecke]

Zöld színtest  A sejtplazmában található sejtalkotó. Szín-
anyagokat, legnagyobb mennyiségben zöld színű klorofillt 
tartalmaz. Belsejében történik a fotoszintézis. Az eukarióta, 
autotróf anyagcseréjű sejtekre jellemző, vagyis a növényi egy-
sej tűekre és a növényekre. [5., 9. lecke]
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