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Borítón látható képek:
Főkép: Szumátrai tigris (Panthera tigris sumatrae), a tigrisfaj legkisebb testméretű alfaja. Testhossza 2,2-2,5 méter, testsúlya 
75–140 kg között van. A nőstények kisebbek, a hímek nagyobbak. Az 1970-es években kb. 1000 példány élt szabadon, ma 
ez a szám nagyjából 400, állatkertekben kb. 230 példány él. Természetvédelmi státusza: kihalástól közvetlenül veszélyeztetett. 
Korábban a vadászat, ma inkább az erdőirtás veszélyezteti a létüket.
(Fotó: Edwin Giesbers)

Alul: Párduckaméleon (Furcifer pardalis) terráriumban. Eredetileg Madagaszkáron őshonos nagyméretű hüllő. Testhossza 
akár a fél métert is meghaladhatja. A kaméleonok között az ő szemük mintázata a legjellegzetesebb. A két szemhéj össze-
nőtt, és csak a pupilla előtt marad szabadon egy apró lyuk. A két szemét egymástól függetlenül képes mozgatni, és precízen 
fókuszál is velük. A kaméleonok a bőrük színét ugyan meg tudják változtatni, de csak bizonyos határok között. A születéskori 
mintázata élete végéig megmarad.
(Fotó: Cathy Keifer)

Hátul: Szakállzuzmó (Usnea sp.) a zuzmók egész világon elterjedt nemzetsége. Jellemzően kiszáradófélben lévő fákon 
telepszik meg, ahol a lombkorona hiánya miatt több fényhez jut. Emiatt sokan gondolják tévesen, hogy a zuzmók okozzák 
a fák pusztulását. A zuzmók lassan növekszenek, és nagyon érzékenyek a légszennyezettségre, így városi fákon nem találni 
szakállzuzmót.
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Nem természetismeret, nem környezetismeret, mégis az élővilágról 
szól. Melyik ez a tantárgy?

Új fogalmak  biológia  kémia  fi zika  földrajz  szervezettan  élettan 
 ökológia

Kérdések,  feladatok
1. A köszöntőben felsorolt témák közül válassz ki egyet és rajzold le a füze-

tedbe, amit előzetesen elképzelsz róla! Hagyjál mellette helyet és amikor a 
megfelelő anyagrészhez értek, rajzolj mellé egy képet, amelybe az új isme-
reteket is belefoglalod!

2. Mivel foglalkozik a biológia?
3. Melyek a természetismeret és a biológia tantárgy különbségei?

Kedves Gyerekek!
Tavaly országunk nagy tájainak elhelyezkedésével, földrajzi jellegzetes-
ségeivel, jellemző állat- és növényvilágával, nevezetességeivel ismerked-
tetek meg. Idén nagy változás történik: természetismeret helyett 
biológiát, kémiát, fi zikát és földrajzot tanultok. A világ dolgai, jelen-
ségei továbbra is egységesek, de a mindegyik tudomány más szempont-
ból, más módszerekkel vizsgálja. A biológia az élőlényekkel és az élet-
közösségekkel foglalkozó tudomány. Maga a biológia is több területre, 
azaz tudományágra osztható. A szervezettan tudósai a növények, az 
állatok és a gombák testfelépítésével foglalkoznak. Az élettan vizsgáló-
dási területe az életműködések, az ökológia az élőlények és a környezet 
sokszor bonyolult összefüggéseit kutatja.

Biológia tanulmányaitok első részében megismerhetitek az élet-
közösségeket összetartó és mozgató hatásokat. Képet kaptok arról, ho-
gyan változtatta meg az emberi beavatkozás a környezetet, milyen ve-
szélyeket jelent a környezetszennyezés és a túlfogyasztás, mit tehetünk 
magunk is a környezet megóvásáért. Ezután azt követhetitek, hogyan 
tesznek rendet a tudósok az élővilág sokféleségében, vagyis az élőlények 
rendszerezését tanuljátok. Megvizsgáljátok a szabad szemmel nem is 
látható mikrovilágot, megismerkedtek a növények, az állatok és a gom-
bák fantasztikus változatosságával.

A tanév második felében bebarangoljátok a Földet az Egyenlítőtől a 
sarkvidékekig, a magashegységektől leszálltok a tengerek örökké sötét 
mélységeibe. Megismerhetitek a jellemző életközösségeket, a bennük 
élő növényeket és állatokat.

Hogyan használjátok ezt a könyvet? Ne csak a lecke szövegét olvas-
sátok! Gyönyörködjetek a képekben, végezzétek el a tanulókísérleteket 
és keressetek utána a felvetett problémáknak. Sokkal érdekesebb a bio-
lógia tanulása, ha a valóságot is felfedezitek a könyv segítségével! 
A  leckék végén kérdések és feladatok segítenek, hogy meggyőződjetek 
róla, mennyire tudjátok és értitek a tananyagot. Ugyanitt könyvajánlót 
is találtok, hogy még többet tudhassatok meg az élőlényekről és élet-
közösségeikről.

Érdekesség
A biológia az élet tanulmányozá-
sa. Eredetét tekintve a bios (=élet) 
és logia (=tanulmányozás) görög 
szavakból származik.

Bár az élőlényeket az ember 
ősidők óta fi gyeli és vizsgálja, a 
biológia kifejezés csak 1736 után 
kezdett elterjedni, és az 1800-as 
évek elejétől számít általánosan 
elfogadott fogalomnak. Vagyis 
ezelőtt a diákok nem tanultak bi-
ológiát. A fogalmat egyébként 
Karl Linné könyvében találták 
meg először, akiről később fogtok 
tanulni az év során.

Gondolkozz!  Hány olyan 
tudományterületet ismersz, 
aminek a nevének a vége 
„logia”? Tanultok-e ezek közül 
valamelyikről?

Könyvespolc  A biológia nagyon 
sokféle formában kerül elő az 
életünkben: ajánljuk Gerald 
Durrell könyveit, aki amellett, 
hogy szeretettel és nagy tudással 
mesél az álla tok ról, nagyon szó-
rakoztató stílusban írt. Kezdés-
ként olvas sátok el a „Családom 
és egyéb állatfajták” c. könyvét!

Hány élőlényt tudsz felsorolni 
1 perc alatt?

Próbáld ki!

A kísérletek elővigyázatosságot 
igényelnek, ezért ezeket az órá-
kon végezzétek el. Olyan ötletek 
is szerepelnek itt, amelyek meg-
valósításához eszköz, több em-
ber vagy felnőtt felügyelete szük-
séges.

Kísérletezz!
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AZ ÉLŐVILÁG 
MŰKÖDÉSE

I.

„De szépek vagytok, fák, virágok! Még ti is, egyszerű gyomok!”
Szabó Lőrinc
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Az életjelenségek
Az élő és az élettelen testeket annak alapján különítjük el, hogy az élő-
lények életjelenségeket mutatnak, az élettelen tárgyak pedig nem. Az 
élőlények táplálkoznak, lélegeznek, eltávolítják testükből a felesleges és 
káros anyagokat, egyszóval anyagcserét végeznek. Az anyagcsere és a 
többi életfolyamat szabályozottan zajlik le. A szabályozás életjelensége 
magában foglalja azt is, hogy az élőlények érzékelik a környezetükben 
lejátszódó változásokat, és alkalmazkodnak hozzájuk. A mozgás a leg-
feltűnőbb életjelenségek egyike. A mozgáshoz szükséges energia az 
anyagcserében szabadul fel. A népesség fennmaradása szempontjából 
alapvetően fontos, nélkülözhetetlen életjelenség a szaporodás. Az élő-
lények, amikor utódokat hoznak létre, átörökítik tulajdonságaikat a 
következő nemzedékre. Az utódok növekednek és fejlődnek. 

A teljes fejlettség eléréséhez az egyedek az anyagcsere során nyert 
anyagokat és energiát használják fel. Beláthatjuk, hogy az anyagcsere 
minden életműködés alapja. Hol játszódik le az anyagcsere? A sejtekben.

Az egyeden belüli szerveződési szintek
Minden élőlény teste sejtekből áll. A legegyszerűbbeknek csak egy sejt-
jük van, a bonyolultabb, fejlettebb szervezetek teste akár több milliárd 
sejtből is állhat. 

szervezet

emésztő szervrendszer

máj

epehólyag

vastagbél

vékonybél

nyelőcső

gyomor

hasnyálmirigy

gyomor szerv

simaizom rétegek

nyálkahártya hámszövete

simaizom sejt simaizom szövet

1. Élő vagy élettelen?

Miért nem élőlény R2-D2, a robot, hiszen 
mozog, érzékeli a környezetből jövő hatásokat, 
sőt legtöbbször megfelelő válaszokat ad rájuk?

1. Az egyeden belüli szerveződési 
szintek az ember szervezetében

Érdekesség
A kékbálna olyan hosszú, mint ha két buszt állítanánk egymás mögé. Az állat 
nyelve annyit nyom, mint egy afrikai elefánt egész testtömege. A szívéből ki-
lépő főverőér olyan széles, hogy egy búvár is átférne rajta. Azt gondolhatnánk, 
hogy egy ilyen hatalmas állatnak a sejtjei is hatalmasak. Hát nem! A sejtek 
mérete akko ra, mint az emlősök sejtjei általában, vagyis átlagosan századmil-
liméter körüliek. 
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A többsejtű élőlények különböző alakú és működésű sejtjei között 
működésmegosztás van. Az állatok izomsejtjei a mozgásban játszanak 
szerepet, a mirigysejtek váladékot termelnek, az idegsejtek az életmű-
ködések összehangolását végzik. A sok sejt térben és időben összehan-
goltan, szabályozottan működik. Az élőlényekre az anyagcsere mellett 
a test és az életfolyamatok magas szintű szervezettsége is jellemző. Az 
azonos működésű sejtek csoportjai a szövetek, a szövetek szerveket 
építenek fel, a szervek szervrendszerekbe tömörülnek, a szervrendsze-
rek pedig a szervezetet alkotják (1. ábra). 

A fejlett hajtásos növények szervezetében is hasonló szerveződési 
szintek fi gyelhetők meg (2. ábra).

    Hogyan vizsgálhatók az egyes szerveződési szintek?
Sok faj egyedeit szabad szemmel is láthatjuk. Egyes 
növény- és állatfajok egyedei olyan hatalmasak, hogy 

egy pillantásra nem is tudjuk befogni őket. A ma-
mutfenyők magassága meghaladhatja a 
80 m-t, egy kékbálna testhossza több mint 
30 m lehet. Általában a szerveket is meg 

lehet  fi gyelni szabad szemmel. Az apró 
növények és állatok szervezetének vagy 

testrészeinek megfi gyeléséhez 
azonban már segédeszközre van 
szükségünk. Egy mohanövény-
ke, vagy egy kisebb rovar, egy 
bolharák nagyító segítségével 
vizsgálható jól. A szövetek és a 
sejtek nem láthatók mikroszkóp 
nélkül. A fénymikroszkópok 

lencserendszer segítségével nagyít-
ják a tárgyat. A tárgyhoz közelebb 
eső lencse képét a szemlencse tovább 
nagyítja. A nagyítás mértékét egy-
szerűen úgy számolhatjuk ki, ha a 
két lencse nagyítását összeszorozzuk 
(3. ábra). 

3. Fénymikroszkóppal vizsgálhatjuk 
a sejteket, szöveteket, az egysejtűe-
ket és a nagyon kis termetű növé-
nyeket, illetve állatokat

2. Az egyeden belüli szerveződési 
szintek egy hajtásos növény 
szervezetében.  Melyik szerveződési 
szint hiányzik még a legfejlettebb 
növényekből is?

ikr

szemlencse
(okulár)

tárgylencse
(objektív)

tárgy-
asztal

beállító 
csavar

szervezet

levél szerv

bőrszövet sejtje

bőrszövet

szállítószövet

bőrszövet

táplálékkészítő
alapszövet

Érdekesség
Az első mikroszkópot Anton van 
Leeuwenhoek, a 17. századi né-
metalföldi posztókereskedő épí-
tette meg. Féltenyérnyi szerkezet 
volt, és csak egyetlen lencsét tar-
talmazott. Ő látott először bakté-
riumokat, egysejtű lényeket és 
emberi vörösvérsejteket.
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elektronmikroszkóp

fénymikroszkóp
nagyító

részecskék

1 milliárd nanométer (nm) = 1 méter
1 millió mikrométer (μm) = 1 méter
100 centiméter (cm) = 1 méter
1000 méter (m) = 1 kilométer

egér

vírus

növényi és
állati sejt

emberi petesejt

békapete

hangya ember

kék bálna

zöld színtest

baktérium

szabad szem

1 μm 1 mm 1 cm 0,1 m 1 m 10 m 100 m100 nm10 nm1 nm0,1 nm 1 km10 μm 100 μm

Ha a tudósok a mikrovilág mélyére akarnak hatolni, elektronmikro-
szkópot használnak (5. ábra). Így már a vírusok és a sejtek belső szer-
kezete is láthatóvá válik. Tanulmányozd a 4. ábrán, hogy milyen esetek-
ben alkalmazzák a megfi gyeléshez a különböző eszközöket!

Nézz ut ána!  Hány sejtből áll egy felnőtt ember teste?  Milyen típusú 
sejtek lehetnek egy állati szervezet legnagyobb sejtjei?

5. Az elektronmikroszkópok nagyítása 
több 100 000-szeres lehet

4. Méretek és vizsgálati lehetőségeik

Új fogalmak  életjelenség  szerveződési szint  elektronmikroszkóp

Kérdések,  feladatok
1. Csoportosítsd az életjelenségeket aszerint, hogy az önfenntartást vagy a 

szaporodást szolgálják-e!
2. Bizonyítsd be, hogy az egyes életjelenségek összefüggenek egymással! 

Például milyen összefüggés van az anyagcsere és a mozgás között?
3. Miért mondhatjuk, hogy az anyagcsere minden életjelenség alapja?
4. Gyűjts érveket arra vonatkozóan, hogy a R2-D2 élőlénynek tekinthető-e 

vagy sem!
5. Tekintsünk szervezetnek egy autót. Milyen „szövetei”, „szervei”, „szervrend-

szerei” vannak?
6. Sorold fel az egyeden belüli szerveződési szinteket! Kezdd a legkisebbel! 
7. Melyik szerveződési szint található meg minden élőlényben fejlettségétől 

függetlenül?
8. Gyűjts példákat, milyen élőlények vagy részeik vizsgálhatók szabad szem-

mel, nagyítóval, mikroszkóppal. Milyen vizsgálatokat végeztél korábban?

Emberi hajszálak megfi gyelése mikroszkóppal
Anyagok, eszközök: különböző hajszálak, tárgylemez, fedőlemez, csipesz, 
cseppentő
1. Gyűjts különböző színű természetes és festett hajszálakat!
2. Csipesz segítségével helyezz két hajszálat a tárgylemezre. Cseppents rá 

vizet, és fedd le fedőlemezzel! Helyezd a tárgylemezt a tárgylencse alá!
3. Fordítsd a tárgy fölé a legkisebb objektívet! Nézz bele a szemlencsébe, és 

a beállító csavarok forgatásával állítsd élesre a képet! Jegyezd fel a nagyítást!
4. Ismételd meg a vizsgálatot nagyobb nagyításon is!
5. Rajzold le a látott képet!
6. Van-e különbség a világos és a sötét haj hajszálai között?
7. Miről ismered fel mikroszkóp segítségével a festett hajat?

Próbáld ki!

6. Az emberi vér szabad szemmel 
(a), fénymikroszkópos képen (b), 
és színezett elektronmikroszkópos 
felvételen (c)

Könyvespolc  Dr. Rainer Köthe: 
A mikroszkóp (Mi micsoda soro-
zat)  Kirsteen Rogers: Mikro-
szkóp (Scolar kalauz)

a)

b) c)

1 milliárd nanométer (nm) = 1 méter
1 millió mikrométer (μm) = 1 méter
100 centiméter (cm) = 1 méter
1000 méter (m) = 1 kilométer
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2. Kapcsolat a környezettel

Az űrhajósok miért hordanak szkafandert az űrséták során?

Ültess egy-egy edénybe külön-
féle magvakat (pl. lencse, napra-
forgó, len, búza, bab stb.), és te-
remts számukra eltérő környezeti 
feltételeket. Tedd hűtőbe, fűtő-
testre, sötétbe, fényre. Figyeld 
meg, hol, melyik mag csírázik 
gyorsabban!

Próbáld ki!Az élőlények anyagai a környezetükből származnak, anyagcsere nélkül 
nincsenek életjelenségek sem. A sejtekben végbemenő kémiai folyama-
tok összessége az anyagcsere. Két különböző, de egymással szoros 
összefüggésben álló jelenség tartozik ide (1. ábra).

1. Az élőlények és a környezet között, illetve az 
 élőlényeken belül zajló folyamatok is az anyagcsere 
részét képezik.  Mondj példát olyan típusú anyag-
leadásra, ami nem szerepel a grafi kán!

Ha egy élőlény kedvezőtlen feltételek közé kerül, csökkennek, vagy meg 
is szűnnek az életjelenségei. Szerencsésebb esetben csak ideiglenesen 
(2. ábra), kevésbé szerencsés esetben, ha eleve nem képes rá, vagy nincs 
ideje felkészülni, ez az élőlény pusztulásával jár (3. ábra).

2. A száraz magvak alig mutatnak 
életjelenségeket, így károsodás nélkül 
elviselik a rosszabb körülményeket

3. A tavaszi fagy súlyos következmé-
nyekkel jár, ha rügyfakadás után érke-
zik, amikor már beindult az anyagcsere.

Érdekesség
Egy nem eléggé körültekintően végzett kísérlet alapján terjedt el a köztudat-
ban, hogy az egyiptomi fáraók múmiája mellé temetett búzaszemek sok ezer 
év után is képesek voltak kicsírázni. Ezt azóta a tudósok többszörösen cáfolták. 
Az ügyes kereskedők valószínűleg modern szemekkel gyarapították az állító-
lagos múmia búzát, és ezek keltek ki a kísérlet során. A búza csírázóképessége 
ugyanis 100 év alatt a leggondosabb tárolás mellett is nullára csökken. De 
azért az sem lebecsülendő teljesítmény!
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Az élőlények számára élet-halál kérdése, hogy milyen körülmények 
közé kerülnek. Van, ahol kedvezőek a feltételek, van, ahol kevésbé, 
másutt egyenesen halálosak. Minden élőlényre igaz a népi bölcsesség: 
jóból is megárt a sok. Azonban jelentős eltérések lehetnek abban, me-
lyik számára miből mi számít soknak, és mi kevésnek.

4. Ahhoz képest, hogy a korallok sok 
szempontból szűktűrésűek, egész jól 
meg találták a számításaikat: a Nagy-
korallzátony több millió hektár 
kiterjedésű

Kérdések,  feladatok
1. Gondold végig a napodat, és gyűjts példákat a saját tested anyagcseréjére. 

Melyik volt kapcsolatban a környezeteddel?
2. Mi a hiba abban, ha egy élőlényről általánosságban kijelentjük, hogy tág-

tűrésű?
3. Sorolj fel öt olyan tulajdonságot, amelyek egyik környezetben hasznosak, 

másutt viszont hátrányosak, majd magyarázd el miért!
4. Mire jó a téli álom?

Új fogalmak  anyagcsere  anyagfelvétel  anyagleadás  szűktűrésű  
tágtűrésű

Szűktűrésűek azok a fajok, amelyek érzékenyek a környezetük vál-
tozásaira. Például az ausztráliai Nagy-korallzátony virágállatai csak 
olyan óceáni területeken élnek meg, ahol a tengervíz hőmérséklete 
sosem csökken 20 °C alá, sok a fény, nincsenek szennyezések, de arány-
lag magas a víz só- és mésztartalma (4. ábra).

A tágtűrésűek ezzel szemben sokkal jobban elviselik a változásokat. 
Például a házi veréb az Antarktisz kivételével minden kontinensen 
megtelepedett, és kimondottan jól alkalmazkodott a városi környezet-
hez is (5. ábra).

A sokszorosan tágtűrésű élőlényeknek általában nincsenek szembe-
tűnő speciális tulajdonságaik. Mindenből közepesek. A különleges tu-
lajdonságok jól jöhetnek egy adott helyzetben, de könnyen hátránnyá 
válhatnak egy új környezetben (6–7. ábra).

Nincs olyan szuperélőlény, amelyik az összes szempontból tágtűrésű 
lenne, mindegyiknek megvannak a maga gyengéi. Ha más nem, hát a 
többi élőlénnyel való versengés az, amiben alulmarad, de erről a követ-
kező leckékben lesz szó.

7. Tűrőképességek összehasonlító 
grafi konja.  Mi az előnye az egyik 
illetve a másik típusnak?

5. A házi veréb a magvakat szereti, 
mégsem okoz neki gondot, ha csak 
rovarokat talál. Sőt, rutinosan cseni el 
az ember tányérjáról is a falatokat

6. Az egyszerű csótányok több 
 százmillió éve sikeresek a Földön

szűktűrésű

tágtűrésű

él
et

je
le

ns
ég

ek

a környezet egy tulajdonságának mértéke
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3. Élettelen környezet

Miért nem vadászik sivatagi rókára a jegesmedve? Miért keresik a víz nyomait 
a Marson?

A világ, amiben élünk, rengeteg tulajdonsággal rendelkezik, a többsé-
gük azonban az élőlények szempontjából nem túl lényeges. A leginkább 
meghatározó környezeti tényezők az alábbiak.

A hőmérséklet
A földi élet legfontosabb kritériuma, hogy a víz folyékony halmazálla-
potú legyen. 0 °C alatt, 100 °C fölött csak kivételes esetben érzi jól 
magát egy élőlény, valami trükk mindig kell hozzá. Valóságban azonban 
egy-egy faj még ennél is szűkebb tartományt visel el. Amelyik állat el-
viseli a sarkvidéki telet, az nem lesz életképes a trópusokon, és mindez 
fordítva is igaz.

A fény
A növények számára a fotoszin-
tézis miatt nélkülözhetetlen a 
rendszeres megvilágítás, és az álla-
tok közül is csak kevés bírja ki 
a folyamatos, teljes sötétséget. 
A gombák szempontja szerint 
azonban a fény lényegtelen kör-
nyezeti tényező, sokkal fontosabb 
például a megfelelő nedvesség (1. 
és 2. ábra).

Érdekesség
Vannak olyan tényezők, amiket 
nem vagyunk képesek tudatosan 
érzékelni, de mégis hatással van 
ránk. Ilyenek például a légnyo-
más, vagy az UV sugarak. Van, 
akinek műszernél is pontosabban 
jelez a fejfájása egy front érkezé-
séről, bár az okát régebben nem 
tudták. Ha volna szemünk az UV 
mérésére, bizonyára kevesebb 
leégés történne a strandokon. 
Egyes élőlények további tényező-
ket is érzékelnek. A vonuló mada-
rak a fény polarizáltsága, vagy a 
Föld mágneses mezeje alapján 
napnyugta után is képesek tájé-
kozódni. A számunkra természe-
tes hangok érzékelésére sem ké-
pes minden élőlény, de a denevé-
rek olyan magas frekvenciás 
rezgést is felfognak, amit mi em-
berek nem. A cápák orrán elekt-
romosságot érzékelő szerv talál-
ható. És ki tudja, mit fedeznek 
még fel a kutatók, amiről ma még 
nem is tudunk, hiszen nem érzé-
keljük. Mindezek azonban inkább 
különlegességek, mint az élet el-
terjedését alapvetően befolyá-
soló tényezők.

2. Csiperketenyészet. A félhomály nem jelent problémát, csak legyen tápanyag, 
nedvesség, és egyenletes hőmérséklet!

nyezeti tényező, sokkal fontosabb
pépéldául a megfelelelő nedvesessés g (1.
ééséséséss 22222 2... .. . ábábábááábábbrarararararaararara))))))....

1. A barlangi vak gőte egyike azon 
kevés gerincesnek, amelyik egész 
 életét teljes sötétségben tölti. Bőre 
színtelen, szemei nincsenek, helyette 
a többi érzékszerve rendkívül 
kifi nomult

Emlékszel még?  A növények 
sejtjeiben lévő zöld színanyag 
(klorofi ll) a fény energiáját fel-
használva képes vízből és szén-
dioxidból cukrot és oxigént 
előállítani. Ez a fotoszintézis, ami 
a földi élet alapja, mert a növé-
nyek által termelt anyagokat 
fogyasztja a többi élőlény is.
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4. A levendula az erős napsütést igényli

3. A kis meténg kertészeti szempont-
ból árnyéki gyeppótló

7. Ez a vörös csőrű trópusi madár miközben lélegzik, a levegőt repüléshez is 
kihasználja

Vannak növények, amelyek az erős, közvetlen napsütést igénylik, 
ezek a fénykedvelők. Az árnyéktűrők ezzel szemben akár meg is per-
zselődhetnek a tűző napon (3–4. ábra).

5. A főtt tészta hamar megromlik. 
A száraztészta hónapokig eláll, mert 
a lebontó baktériumok nem tudnak 
benne anyagcserét folytatni

6. A levegőnek nemcsak az össze-
tétele, a mozgása is fontos környezeti 
tényező. A fenyőket a szél porozza, 
de ez a példány kisebb fuvallattal is 
megelégedett volna

A víz
A sejtek anyagai többnyire oldott állapotban találhatóak. Az anyag csere 
folyamatai csak oldatban zajlanak, amelyik anyag kikristályosodik, mint 
például a keményítő, az parkolópályára kerül (5. ábra). A víznek más 
szerepe is van: egyes élőlények mozgásához, vagy szaporodásához 
nélkülözhetetlen közeg, de segít a hőmérséklet szabályzásában is.

A levegő
A levegő a gázcsere miatt kiemelt jelentőségű. Az oxigén és szén-dioxid 
a legtöbbször a légkör közvetítésével kerül egyik élőlényből a másikba, 
sőt, az ember újabban a gépei számára is felhasználja. Vannak élőlények, 
amelyek szállító közegként a mozgáshoz is igénybe veszik (6–7. ábra).
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Új fogalmak  fotoszintézis  színanyag  környezeti tényező  fény kedvelő 
 árnyéktűrő  humusz

Kérdések,  feladatok
1. A te életedben milyen szerepe van a levegőnek? Keress minél több példát, 

akár közvetett hatásra is!
2. Milyen szerepei vannak a víznek? Hozz példákat a hőmérséklettel való 

kapcsolatára!
3. A haszonnövények mely környezeti tényezőit és hogyan befolyásolja egy 

üvegház?
4. Mit gondolsz, a vonuló madarak miért veszik minden évben kétszer is a 

fáradságot, hogy több ezer kilométert repüljenek?
5. Keress olyan élettelen környezeti tényezőket, amelyekről nincs szó a lecké-

ben!

8. Mi a baj a belvízzel? Hiába laza a talaj, a növények gyökerei meg fulladnak

9. A jó minőségű talajt nem csak 
a növények értékelik

Érdekesség
Orosz kutatók évtizedes munká-
val lefúrtak az Antarktiszon a jég 
alatt minimum több ezer, de le-
het, hogy több millió éve elzárt 
Vosztok-tóba. Se fény, se levegő, 
a hőmérséklet 0 °C alatti. Arra 
voltak kíváncsiak, van-e benne 
élet. Egy pillanat! Fagypont alatti 
hőmérsékletű tó? Igen, a víz csak 
normál légköri nyomáson fagy 
meg nulla fokon. A tó fölött el-
helyezkedő 3000-4000 m vastag 
jég hatalmas nyomása miatt vala-
mivel alacsonyabb a víz fagyás-
pontja.

Na, és találtak-e élőlényeket? 
Vannak baktériumok, amelyek az 
ott előforduló anyagokkal táplál-
kozva zavartalanul élik életüket. 
Nem is kevesen! A 3900 fajt tar-
talmazó lista még bővülhet a jö-
vőben a további kutatások ered-
ményeként.

A talaj
A talaj a növények számára látványosan fontos, emellett számtalan 
baktérium és gombafaj él benne, azonban az állatok közül is több tölti 
egész életét a talajban.

A talajok minőségét nagymértékben befolyásolja a humusztartal-
muk, ezt a még nem teljesen lebomlott szerves maradványok alkotják. 
A sötét talajok magas humusztartalmúak, ami jó tápanyag és víztartó 
képességgel jár együtt. Az ilyen talaj szerkezete morzsalékosabb, ami a 
benne lévő élőlények számára a légzés és a mozgás miatt fontos (8–9. 
ábra).
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termelők

elsődleges fogyasztók

harmadlagos fogyasztók

másodlagos fogyasztók

csúcsragadozók

Ennek a leckének az anyagából sokat megtanultatok már természet-
ismeret órán, de a teljesség kedvéért közülük itt ismét szerepel jó 
néhány részlet. Valószínűleg nem új, hogy az egy területen lévő élő-
lények életközösséget alkotnak. Nincs éles határ közöttük, de egyes 
jellemző összetételű életközösségek, társulások azért megkülönböz-
tethetők.

Táplálkozási hálózatok
Amikor kirándulunk, mindnyájunk számára nyilvánvaló, 
hogy a táj képét a növényzet határozza meg. Az úti be-
számoló így kezdődhet: Amikor végigmentünk a me-

zőn… Az is természetes, hogy egy mezőn a fűfélékből 
sokkal több van, mint a füvet fogyasztó sáskákból, és még 

kevesebb a sáskát elfogó gyíkokból. Vizsgáljuk meg kö-
zelebbről a mindennapi tapasztalatot! Mi a magyará-

zat? Minden élőlény szerves anyagokat hasznosít. 
Ezekből építi fel testének anyagait, ezek elégetésé-

ből nyer energiát életműködéseihez. A társulá-
sokban a növények a termelő szervezetek. 

A példabeli sáskák növényevők, azaz elsőd-
leges fogyasztók. A sáskákkal táplálkozó 

gyíkok a másodlagos fogyasztók. A táp-
láléklánc utolsó tagjai a csúcs ragadozók. 
A mezők táplálékláncaiban csúcsraga-
dozó például az egerészölyv. Minden 

táplálkozási szint élő lényei a fölvett táp-
lálék egy részét beépítik szervezetükbe, 

nagyobbik fele azonban kárba vész, vagy 
elhasználódik.

A hőtermelésből és a mozgásból eredő energiaveszteség miatt a 
táplálékláncokban a csúcsragadozó felé haladva egyre kevesebb anyag 
adódik tovább. Ezt a jelenséget szemlélteti az ökológiai piramis, amely 
az egyes táplálkozási szinteken élő egyedek számát vagy összesített tö-
megét ábrázolja. Az egyedszám és az összesített tömeg is csökken a 
csúcsragadozók felé haladva (1. ábra).

Egy fogyasztó több, akár a tápláléklánc különböző szintjén lévő pré-
dára is vadászhat, míg ugyanazt a fajt több fogyasztó is zsákmányolhat-
ja. Ez okozza a rendszer hálózatosságát. (2. ábra)

4. Élő környezet

Mikor örülsz jobban egy hibátlan dolgozatnak: ha csak a tiéd hibátlan, vagy ha 
az összes osztálytársadé is az?

1. Az ökológiai piramis

2. Sakál: Bocs, de én voltam itt előbb! 
Keselyű: Na és? Minimum másodlagos 
fogyasztók vagyunk mi is!
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A lebontó szervezetek kapcsolják össze a tápláléklánc két végét. Ha 
nem lenne lebontás, a talajok kimerülnének, a légkörből elfogyna a 
szén-dioxid, és a növények sem tudnának többé termelni (3. ábra).

Érdekesség

Érdekesség

Az ausztrál telepesek a farmjaikra 
magukkal vitték az Európában 
már bevált szarvasmarhafajtá-
kat. Hamarosan megindult a hús 
és a bőr exportja, minden olyan 
szépnek tűnt. A legelők azonban 
egyre gyengébbé váltak, az em-
bereket pedig vérszívó legyek 
mind nagyobb tömege kínozta. 
Bornemissza György (1924–2014) 
magyar bogárszakértő mentette 
meg a helyzetet. Felismerte, hogy 
az addig idegen állatok ürüléké-
nek lebontását csak igen lassan 
végzik az ausztrál fajok, a felhal-
mozódó trágyában tenyésznek a 
kínzó legyek lárvái. Kikutatva a 
megfelelő ganajtúró fajokat, be-
telepítették a kontinensre, ezzel 
visszazökkent a megfelelő kerék-
vágásba a táplálkozási hálózat.

A kisméretű, szapora rágcsálóné-
pességek egyedszáma nagy inga-
dozásokat mutat. Ezzel szemben 
a nagyragadozók egyedszáma 
kiegyenlítettebb.

3. Fogyasztók hiányában még valahogy eldöcögne az élővilág, de termelők vagy
lebontók nélkül megakadna az anyagáramlás

Eltartóképesség
Egy tölgyesben, vagy egy bükkösben a népességek többségének egyed-
száma állandó érték körül mozog. A fák meghatározott távolságra 
helyezkednek el egymástól, a gyökérzetük akkora helyet foglal el, 
amennyi a tápanyagellátáshoz szükséges. Az erdőben élő gímszarvasok 
egyedszáma is csaknem változatlan, a születések és halálozások száma 
kiegyenlíti egymást. Azt, hogy egy adott területen mennyi az élőlény, 
elsősorban a táplálék mennyisége határozza meg. Ha túl sok a fogyasz-
tó, akkor éhezni kezdenek, nő a halálozás, kevesebb utód születik. Ezzel 
többé-kevésbé stabil szinten maradnak a táplálkozási hálózatok, a ter-
mészetes életközösségekben egyensúlyi helyzet alakul ki (4. ábra).

Ahol kedvezőbbek a környezeti feltételek, bőséges a szerves anyag 
termelése, ott gazdagabb az élővilág, a sanyarúbb területeken kevesebb 
faj és kisebb egyedszám lesz jellemző.

4. A népesség egyedszáma a környezet
eltartóképessége körül ingadozik

eg
ye

ds
zá

m

idő

környezeti eltartóképesség

termelők lebontók
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