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Tartalom Bevezetés

Tankönyvsorozatunk második kötetében a növé-

nyek országának bemutatásával folytatjuk az élő-

lények testfelépítésének és életműködéseinek ala-

posabb megismerését. Ezt követően áttérünk a 

 biológiai szerveződés egyed feletti szintjeinek vizs-

gálatára, betekintést nyerünk az életközösségeket és 

környezetüket vizsgáló tudomány, az ökológia, illet-

ve az állatok viselkedését vizsgáló tudomány, az 

etológia eredményeibe.

Mindezek előtt tekintsük át röviden azokat a 

tudnivalókat, amelyek felidézése nélkülözhetetlen 

a továbblépéshez! Ha a vastag betűvel kiemelt fo-

galmakat nem tudod egy-két mondatban pontosan 

meghatározni, lapozd fel tavalyi tankönyved Átte-

kintés című fejezetét!

Élő vagy élettelen?

Az élőlények és az élettelen anyagi világ között az 

a legfontosabb különbség, hogy az élőlények élet-

jelenségeket mutatnak, azaz anyagcserét folytat-

nak, mozognak, szaporodnak, alkalmazkodnak 

környezetük változásaihoz. Az élő anyag jellem zőit 

foglalja össze az alábbi ábra.

Sajátság Rövid leírás

Az egyes egyedek 

túlélését szolgáló 

sajátságok

Rendezettség
Meghatározott, az adott élőlénycsoportra jellemző testfelépítés és élet-

működés.

Anyagcsere
Anyagfelvétel és -leadás, az anyagok átalakítása a szervezet felépítéséhez, 

az energianyeréshez.

Mozgás
Aktív, a szervezet anyagcseréjéből származó energiát felhasználó hely-, 

helyzetváltoztató vagy belső mozgás.

Ingerlékenység
A környezet ingereinek felfogása, a szervezet belső egyensúlyának 

fenntartását szolgáló válaszreakció a hatásokra.

Alkalmazkodás

A testfelépítés, az életműködések az adott környezeti feltételek között 

lehetővé teszik az élőlény fennmaradását, belső egyensúlyának meg-

őrzését.

Az élőlénycsoportok 

túlélését biztosító 

sajátságok

Szaporodás Hasonló testfelépítésű és életműködésű utódok létrehozása.

Egyedfejlődés
Az adott élőlényre jellemző növekedés és fejlődés a születéstől a szaporo-

dóképesség eléréséig.

Öröklődés
Az élőlények testfelépítésére és életműködéseire vonatkozó információ 

(örökítőanyag) átadása egyik nemzedékről a másikra.

Evolúció

Az örökítőanyag változékonyságának köszönhetően a környezeti feltéte-

lekhez mind jobban illeszkedő testfelépítésű és életműködésű élőlények 

megjelenése.

Az élő anyag sajátosságai

Az élővilág szerveződési szintjei

Ahhoz, hogy megértsük az élőlények és az élővilág 

működésének alapelveit, meg kell ismernünk az élő 

szervezetek testfelépítését és életműködéseit, köl-

csönhatásaikat élettelen környezetükkel, illetve más 

élőlényekkel. A célok eléréséhez a kutatók a bioló-

giai szerveződés más-más szintjeit tanulmányoz-

zák. Az egyed alatti szerveződési szintek: sejt, szö-

vet, szerv, szervrendszer. Az egyed feletti szerve-

ződési szintek: populáció (népesség), társulás, 

biom, bioszféra.

Az élőlények csoportosítása, 

rendszerezése

Az élőlényeket alapvetően anyagcseréjük, sejtjeik 

felépítése és testszerveződésük szerint csoporto-

sítjuk.

Anyagcseréjük szerint az élőlények lehetnek 

autotrófok és heterotrófok. Sejtszerkezetük alap-

ján két alapvető csoportba oszthatók: a prokarióták 

és az eukarióták közé. Testszerveződésük alapján 
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Tartalom 

lehetnek egysejtűek és többsejtűek. A többsejtűek 

testében a sejtek különböző alakúak és  működésűek 

lehetnek. A telepes (álszövetes) élőlények szerveze-

tében a különféle sejtek nem alkotnak összefüggő 

sejtcsoportokat, míg a szövetes testszerveződésűek-

ben igen.

A Földet benépesítő élőlényeket a hagyományos 

fejlődéstörténeti rendszerben öt nagy rendszer-

tani egységbe, országba: Sejtmagnélküliek, Egy-

sejtű eukarióták, Növények, Állatok, Gombák 

sorolják. A törzsfák az élővilág kialakulásának le-

hetséges útját, a rokonsági és származási kapcso-

latokat szem léltetik.

Az életközösségekben az autotróf szervezetek állít-

ják elő a többi élőlény számára a szerves anyagokat 

egyszerű szervetlen vegyületekből. Ezért termelők-

nek is nevezik őket. Az állatok jellemzően más 

élőlények szerves anyagaival táplálkozó fogyasztók, 

míg a gombák általában elhalt szerves maradvá-

nyokból nyernek anyagokat és energiát életműkö-

déseikhez, azaz lebontók. A prokarióták és az egy-

sejtű eukarióták között ugyanígy megtalálhatók a 

termelők, a fogyasztók és a lebontók. Ez nem vé-

letlen, hiszen a három csoport együttműködése 

biztosítja az anyagok körforgását az életközössé-

gekben. Az élővilág törzsfája

nyitvatermők

harasztok

mohák

barna-
moszatok

vörös-
moszatok

zöld moszatok

zárvatermők

gerincesek

ízeltlábúak

puhatestűek

gyűrűsférgek

laposférgek

fonálférgek

csalánozók

szivacsok

tüskésbőrűek

fej-
gerinchúrosok

elő-
gerinchúrosok

bazídiumos 
gombák

tömlős 
gombák

moszat-
gombák

ostorosmoszatok
csillósok

ostorosok

állábasok

Sejtmagvas egysejtűek országa

Sejtmagnélküliek 
országa

kékbaktériumok

baktériumok

Növények országa Gombák országa Állatok országa

7

B
ev

e
ze

té
s

bio_10e_1j.indd   7 2015.05.19.   15:12:26



8

Tartalom Csodá la tos  növényv i lág

A lápok titokzatos világához emberemlékezet óta 

mesék, mondák, különös történetek fűződnek szer-

te a világon. A lápi tüzek, az éjszakánként fel-fel-

villanó lidércfény, a lápba veszett állatokról és em-

berekről szóló elbeszélések nem a képzelet szülöttei. 

De mi a láp? Van-e tudományos magyarázatuk a 

mesébe illő történeteknek?

A lápok csaknem egész évben vízzel borított, 

magas vízállású területek. Az állandóan vizes, oxi-

génben szegény talajban a növényi részek nem tud-

nak lebomlani, eloxidálódni. Az idős lápok mélyén 

ezért évszázadok alatt nagy mennyiségű barnás szí-

nű, a vizet erősen kötő üledék, tőzeg halmozódik 

fel. A tőzegesedés a szénképződés első állomása. 

A láptalaj a lassú bomlás miatt rossz minőségű, táp-

anyagokban szegény, savas kémhatású. Oxigén hí-

ján a lebontás során különféle gázok, köztük metán 

(CH4), kén-hidrogén (H2S) és foszfor-hidrogén 

(PH3) képződik 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 gázképződés 

miatt a nagy kiterjedésű lápok levegője, különösen 

a meleg nyári napokon bűzös, fojtó lehet. A láp 

süppedő, ingoványos talajába könnyen elsüllyed az 

óvatlanul arra járó ember és állat. 

A lápok igazi hazája a hideg mérsékelt öv terü-

lete, a tajgaerdő és a tundrák vidéke. Hazánkban 

elsősorban a hegységek lábánál fekvő mélyedések-

ben bukkanhatunk lápokra, azokon a helyeken, 

ahol a lezúduló csapadék- és olvadékvíz felgyűlik. 

A hazai lápok, az azokat szegélyező láprétek, láper-

dők növényvilágában különleges, az utolsó jégkor-

szak végét idéző, ún. maradványfajok (reliktum 

növények) élnek. Emiatt ezek az életközösségek 

fokozottan védett természeti értékeink közé tartoz-

nak. A jégkor végi lápvilág egyik jellegzetes növé-

nye a tőzegmoha, melynek fotoszintetizáló sejtjei 

között nagyméretű víztartó sejtek találhatók. A hal-

ványzöld színű, egyszerű felépítésű növénykéket 

semmi sem védi a kiszáradástól, létük a folyamatos 

vízellátástól függ. Tápanyagaikat testfelületükön 

keresztül veszik fel a környező vízből és a levegőből. 

Fénnyel érintkező részük folyamatosan felfelé nö-

vekszik, mélybe merülő részeik elhalnak, tőzege-

sednek. 

OlvasmányLápvilág

Zergeboglár. Élénksárga virágai májusban nyílnak.

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

Tőzegmoha. A tőzegmohák sejtjeikben sok vizet 
raktároznak. Víz alá merülő részeik lassú bomlása 
a tőzegesedés, a szénképződés első állomása.
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Az ásványi anyagokban szegény talajú lápok rit-

kasága, a kereklevelű harmatfű rovaremésztő nö-

vény. A szerves vegyületek előállításához szükséges 

nitrogént apró ízeltlábúak testének lebontásából 

nyeri. Levelein mirigyszőrök sorakoznak, amelyek 

váladéka csábítóan csillogó, ragadós gömböcskéket 

képez. A látvány csalogató, a rovarok leszállnak, de 

vesztükre, mert fogságba esnek. A mirigyváladék 

emésztőnedvei lebontják a rovartest lágy részeit, 

anyagait felhasználhatóvá teszik a növény számára.

A láperdők jellemző fái a nagy vízigényű füzek 

és égerek. Az utóbbiak magas, nyúlánk törzsét tá-

masztógyökerek rögzítik az ingoványos talajon. 

Gyökereiken nitrogéngyűjtő baktériumok élnek, 

ezek biztosítják tápanyagellátásukat. A fák törzsére 

és ágaira fásodó szárú komló kapaszkodik, növeke-

dik a fény felé. A komló tövénél gyakori, sárgás 

színű élősködő növény az aranka. Szívógyökereit a 

komló gyökerébe mélyeszti, elvonja a gazdaszerve-

zettől a szerves tápanyagokat. Az égerfák elefántlá-

bakhoz hasonlóan kiszélesedő tövén mohapárnák 

zöldellnek. A fák közötti víztükör felszínén hínár-

növények lebegnek, köztük a békaliliom, az aprócs-

 Testfelépítés  Moszatok – algák  Mohák  A növényi szövetek  Harasztok 

 Nyitvatermők  Zárvatermők  A virágos növények egyedfejlődése  A növekedés 

és a fejlődés szabályozása  A növények anyagforgalma

ka békalencse és a fonalas zöldmoszat. A vízbe 

merülő hínárnövényeket többek között a zöld színű 

csillárkamoszat képviseli. Ha mintát veszünk a víz-

ből, számos mikroszkopikus élőlényt pillanthatunk 

meg: egysejtű és többsejtű zöldmoszatokat, papucs-

állatkákat, kisebb férgeket, szúnyog- és szitakötő-

lárvákat. Az erdő aljnövényzetét alkotó lágy szárú 

növények között gyakoriak a szálas levelű, párhu-

zamos levélerezetű sások.

A lápok, a láperdőtársulások különösen érzéke-

nyek a környezet változására. A legnagyobb veszélyt 

számukra természetesen a kiszáradás jelenti. Ha 

valamilyen oknál fogva megszűnik a láp folyamatos 

vízellátása, a magas vízigényű fajok populációi el-

tűnnek, helyüket a szárazságot jobban tűrő fajok 

veszik át. A műtrágyázás az ásványi anyagokban 

szegény talajhoz alkalmazkodott fajokat veszélyez-

teti, például a rovaremésztő növényeket. A környe-

zet hirtelen változásai a fajokban különösen gazdag 

lápvilág társulásainak leromlásához vezetnek. A ter-

mészetvédelem fontos feladata a káros hatások 

mérséklése annak érdekében, hogy fennmaradjanak 

ezek a letűnt korokat idéző életközösségek.

Égeres láperdő

Kereklevelű harmatfű. A kereklevelű harmatfű csil-
logó mirigyszőreivel ejti csapdába az apró rovarokat. Csillárkamoszat
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A növényvilág törzsfája
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A lápok, láperdők növényzetében a növényvilág 

szinte minden törzsének képviselője 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 ki-

alakultak az ősi harasztok első képviselői, majd ve-

lük párhuzamosan hamarosan megjelentek az első 

mohák is. 100 millió évvel később, a karbon időszak 

trópusi klímájában a harasztok már kiterjedt mo-

csárerdőket alkottak. Megszenesedett maradvá-

nyaikból alakultak ki a mai feketekőszén-telepek. 

Amikor az éghajlat hűvösebbé, szárazabbá vált, az 

ősi páfrányok egyik csoportjából 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 fa-

jokból álló erdőségek fokozatosan átvették a mo-

csárerdők helyét. A következő nagy lépés a növé-

nyek evolúciójában a zárvatermők megjelenése volt 

mintegy 100 millió évvel ezelőtt, a kréta időszak-

ban.

A növényvilág evolúciójáról meglehetősen pon-

tos képünk van, ami annak köszönhető, hogy a 

nehe zen bomló növényi részekből képződött ősma-

radványok nagy számban maradtak fenn a kőszén-

telepekben és más puha, üledékes kőzetekben. Az 

idős lápok egymásra rakodó, elszenesedő rétegeinek 

vizsgálata a földtörténeti közelmúlt evolúciós ese-

ményeiről szolgáltat értékes adatokat.

Jelenlegi tudásunk alapján a növényvilág törzs-

fejlődése tehát a következőképpen alakult:
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Növények – Többsejtű, eukarióta élőlények. Sejtjei-

ket sejtfal határolja, amelynek legfontosabb építő-

eleme a szilárd és ellenálló cellulóz. Túlnyomó 

többségük autotróf anyagcseréjű, fotoszintetizáló 

szervezet.

Termelők – Az életközösségek azon tagjai, ame-

lyek külső energiaforrás, például fény felhaszná-

lásával egyszerű szervetlen anyagokból képesek 

szerves anyagokat előállítani. A termelők szerves 

anyagaiból táplálkoznak az életközösségek fogyasz-

tó és lebontó szervezetei.

Felhajtóerő – A vízbe merülő testekre ható, fel felé 

irányuló erő. Nagysága egyenlő a kiszorított folya-

dék súlyával.

Ivartalan szaporodás – A szaporodásnak az a 

módja, amikor az utód nem az ivarsejtek egyesülé-

sével kialakuló zigótából jön létre. Ivartalan szapo-

rodás az egysejtűek kettéosztódása vagy a csaláno-

zók bimbózása.

A többsejtű növények testfelépítése nagyon válto-

zatos. A mindössze néhány sejtből álló mikroszko-

pikus moszatok, a kis termetű mohák, a víz felszí-

nén úszó apró békalencse, a hatalmas termetű ma-

mutfenyők, a csodálatos virágokat hozó orchideák, 

mindannyian a növények országának tagjai. De 

mégis miben különbözik egymástól az első pillan-

tásra hasonlónak tűnő csillárkamoszat és a süllőhí-

nár? Valóban közelebbi rokonságban áll a békalen-

cse a tölgyfával, mint a fonalas zöldmoszattal?

 A növényi sejt felépítése
 Sejttársulás
 Telepes testszerveződés
 Szövetes testszerveződés

1.lecke

Testfelépítés

Milyen bizonyítékok támasztják alá, 

hogy a zöldmoszatok közé tartoztak 

a szárazföldi növények ősei?

M

h

a 

KÍSÉRLETEZZ!

Növényi sejt vizsgálata

A növényi sejtek egyes alkotóit megfi gyelheted vö-

röshagyma hagymájának alleveléből készített met-

szeten, ún. nyúzaton. A sejtalkotók egy részét akkor 

tanulmányozhatod jobban, ha mikroszkópi színe-

zékkel megfested a sejteket. A festék ebben az eset-

ben metilzöld vagy metilénkék lehet. A festéshez 

pár csepp festékoldatot tegyél egy óraüvegre! Egy 

másik óraüvegben pedig készíts ki vizet! Távolítsd 

el a hagyma buroklevelét, fejts le róla egy allevelet! 

Csipesszel húzz le az allevél felszínét borító, átlát-

szó sejtrétegből egy kis darabot! Tedd a metszetet 

a festékoldatba 2-3 percre! Ezután csipesszel tedd 

át a metszetet vízbe, mosd ki belőle a festék feles-

legét! Végül a nyúzatot tedd tárgylemezre, csep-

pents rá vizet, fedd le, és vizsgáld meg fénymik-

roszkópban! Figyeld meg, hogy a mikroszkópi 
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Testfelépítés1.

Hagyma alleveléből készült nyúzat mikroszkópos képe

A növényi sejt felépítése

A növények testét valódi sejtmagvas, eukarióta sej-

tek építik fel. A többsejtű növényekben rendszerint 

felépítésükben és működésükben különböző sejt-

típusok találhatók, amelyek az egyedfejlődés során 

alakulnak ki. A növények legjellegzetesebb sejt-

típusai azok, amelyek feladata a fotoszintézis (1.1. 

ábra.)

Sejttársulás

A sejttársulás a legegyszerűbb többsejtű, növényi 

testszerveződési forma. A vízben, nedves környe-

zetben élő moszatok körében fordul elő. Ha mik-

roszkópban megvizsgálunk egy ilyen élőlényt, akkor 

azt látjuk, hogy sejtjei lényegében azonos szerkeze-

tűek, ami arra enged következtetni, hogy a sejtek 

között nincs működésmegosztás. A sejttársulásban 

a sejtek lazán kapcsolódnak egymáshoz, vagy egy-

szerűen csak egy kocsonyás burok tartja őket össze 

(1.2. ábra). A sejttársulásnak mégis előnye van az 

színezék erősebben festi a sejtmagot a  sejtplazmánál! 

Azonosítsd a sejtalkotókat: sejtfal, sejtmag, sejt-

plazma, kristályzárványok! Készíts rajzot a látot-

takról!

1.1. ábra. Egy jellegzetes növényi sejt szerkezete

Magplazma
Benne található a sejt működését 
irányító, meghatározó örökítő-
anyag. 

Maghártya
Elhatárolja a sejtmag 
anyagát a sejtplazmától. 
A magplazmával együtt 
a sejtmagot alkotja.

Sejtplazma
Kocsonyás anyag, amely 
kitölti a sejt belsejét. 
Sokféle anyagcsere-
 folyamat zajlik benne.

Sejthártya
Elhatárolja a sejtet 
a környezetétől. 
Részt vesz az 
anyagok felvételében 
és leadásában.

Mitokondrium
A sejt energiaellátásáért felelős 
sejtalkotó, belsejében zajlik 
a sejtlégzés.

Endoplazmatikus hálózat
Zsákokból és csövekből álló, az 
egész sejtplazmát behálózó 
sejtalkotó. Az anyagok átalakításá-
ban és szállításában vesz részt.

Golgi-készülék
Zsákok és apró hólyagocskák építik fel, feladata 
az anyagok átalakítása és szállítása.

Sejtüreg
Belsejét folyadék, sejtnedv tölti ki. Az idősebb növényi 
sejtekben gyakran láthatók a belsejében kristályzárványok.

Sejtfal
Szilárd burok a sejt körül. 
Jellemző anyaga a szálas, 
rostos szerkezetű cellulóz.

Zöld színtest
Feladata a fotoszintézis. 
A benne található színanyagok 
kötik meg a napfény energiáját.

12

C
so

d
ál

a
to

s 
nö

vé
ny

vi
lá

g

bio_10e_1j.indd   12 2015.05.19.   15:12:32



13

Testfelépítés1.

Telepes testszerveződés

A sejttársulásnál fejlettebb a telepes testszervező-

dés. Az ilyen növények testében különböző alakú és 

működésű sejtek fi gyelhetők meg, de ezek még 

nem alkotnak egységes csoportokat, vagyis szöve-

teket. A legegyszerűbbek közülük a fonalas test-

szerveződésűek (1.3. ábra). A sejtfonalat legalább 

háromféle sejt építi fel. A csúcssejt osztódásra ké-

pes, a fonal növekedésében van szerepe. A fonal 

nagy részét alkotó, sok zöld színtestet tartalmazó 

sejtek fotoszintetizálnak. Az alapi sejt pedig rög zíti 

a fonalat az aljzathoz vagy valamilyen szilárd felü-

lethez. A lemezes telep egyetlen sejtrétegében az 

egymás mellett sorakozó sejtek hasonló felépíté-

sűek (1.4. ábra). A telep növekedése során a sejtek 

nemcsak egy irányban osztódnak, hanem egy sík 

mindkét irányában. A moszatok körében gyakori 

ez a testszerveződési forma. A lemezt fonalszerű 

szálak rögzíthetik az aljzathoz. A teleptestű növé-

1.2. ábra. Sejttársulást alkotó zöldmoszatok
a) A Volvox gömb alakú testét több ezer ostoros sejt 
építi fel. Édesvizekben gyakori, fényigényes növények. 
Sejtjeik a kocsonyás burok felszínén sorakoznak. 
Az ostorok összehangolt működése a fény irányába 
mozgatja a növényt. A sejttársulás belsejében gyakran 
láthatók az ivartalan szaporodással kialakuló utódok.
b) A harmonikamoszatok testében a henger alakú 
sejtek szorosan egymáshoz tapadnak.
c) A fogaskerékmoszat sejttársulása lapos, korong alakú. 
A külső sejtek nyúlványosak.

egysejtű testszerveződéssel szemben: nagyobb fe-

lületen történhet az anyagfelvétel és -leadás, emel-

lett a sejtek védelmet is nyújtanak egymásnak.

1.3. ábra. Fonalas zöldmoszat
A fonal elágazó is lehet, így az anyagfelvétel és -leadás 
egyre nagyobb felületen történhet. A fonalas 
zöldmoszatok az édesvizekben gyakoriak. Szerepük 
lehet a vízvirágzás kialakulásában.

1.4. ábra. 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.

a)

b)

11.22. ábra. Sejttárs
a) A Volvox gömb
építi fel. Édesvize
Sejtjeik a kocsony

c)
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Testfelépítés1.

nyek alakja sokszor a fejlettebb hajtásos növénye-

kére emlékeztet, hiszen szár- és levélszerű részeik 

is lehetnek. Növekedéskor sejtjeik a tér mindhárom 

irányában osztódnak. Teleptestűek például a mo-

hák, a moszatok közül pedig a csillárkamoszat (1.5. 

ábra).

1.5. ábra. A teleptestes szerveződés. A mohák telepes 
testszerveződésű szárazföldi növények.

KÍSÉRLETEZZ!

Élővíz vizsgálata

Gyűjts tápanyagokban gazdag vízből mintát, olyat, 

amiben szemmel láthatóan vannak zöldmoszatok! 

Vizsgáld meg a gyűjtött anyagot mikroszkópban! 

Keress egysejtű, sejttársulást alkotó és telepes test-

felépítésű fajokat! Többször is vegyél mintát az élő-

vízből!  Az állati szervezetek megfi gyeléséhez lehe-

tőség szerint használj mélyített tárgylemezt! Készíts 

rajzot a megfi gyelt moszatokról! Jegyezd fel a test-

szerveződés típusát, nevezd meg az azonosítható 

részeket, sejtalkotókat! Határozókönyv segítségével 

próbáld meg azonosítani a látott fajokat!

A jegyzőkönyvben ne feledkezz el a nagyítás 

feltüntetéséről sem! Hogyan állapítod meg a nagyí-

tást a szemlencse és a tárgylencse nagyításának is-

meretében?

Szövetes testszerveződés

A magasabb rendű növények testében a különféle 

alakú és működésű sejtek egységes csoportokat, 

 vagyis szöveteket alkotnak. A szövetek pedig szer-

vekbe tömörülnek. Minden szövetes növényre jel-

lemző szervek a gyökér, a szár és a levél. A leveles 

szár alkotja a hajtást. A szövetes növényeket ezért 

hajtásos növényeknek is nevezik.

A szövetes testszerveződés a szárazföldi élet-

módra való áttérés során alakult ki. A szárazföldön 

a legnagyobb veszély a kiszáradás. A jól alkalmaz-

kodó fajokban a levegővel érintkező testfelületet a 

párologtatást mérséklő, vastag falú, a vizet kevésbé 

áteresztő sejtréteg borítja. A víz és az abban oldott 

tápanyagok felvétele így nem a teljes testfelületen 

történik a környező vízből, vagy a párás levegőből, 

hanem a talajból a gyökéren keresztül (1.6. ábra). 

A fotoszintézis és a gázcsere szerve a levél. A levél 

felszínén apró gázcserenyílásokon keresztül törté-

nik a gázok – szén-dioxid és oxigén – felvétele, il-

letve leadása, valamint a párologtatás. A gyökérből 

a száron át jutnak el a felszívott tápanyagok a levélbe. 

Ugyancsak a szár továbbítja a gyökér sejtjeit tápláló 

szerves anyagok oldatait. A gyökér és a levelek sejt-

jei között mikroszkopikus méretű csövecskék köte-

gei, az edénynyalábok teremtik meg a kapcsolatot. 

A szárazföldön megváltoznak a testtartás feltételei 

is. A víz felhajtóereje híján a fejlett szárazföldi nö-

vények testét az edénynyalábok mellett vastag sejt-

falú szilárdító elemek is támasztják. A szárazföldi 

hajtásos növények egy része az evolúció során má-

sodlagosan alkalmazkodott, „visszatért” a vízi élet-

módhoz, mint például a békalencse (1.7. ábra) és a 

süllőhínár (1.8. ábra).

1.6. ábra. A hajtásos növények létfenntartó szervei 
közti kapcsolat. Miért kell a gyökér sejtjeit szerves 

tápanyagokkal ellátni az edénynyalábokon keresztül?

hajtáscsúcs

levél
szár

gyökértalajoldatok 
felszívása

talajoldatok

szerves anyagok 
oldatai

oldatok 
szállítása

fotoszintézis

edény-
nyalábok

A telepes növények mindegyike teljes testfelüle-

tén át veszi fel az anyagokat a környezetéből. Sejt-

faluk könnyen átjárható az anyagok, így a víz és az 

abban oldott ásványi sók számára is. Túlnyomó 

többségükben vízi szervezetek vagy párás, nedves 

környezetben élnek.
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Testfelépítés1.

1 Melyek a növények országába tartozó élőlények 

közös sajátságai?

2 Hasonlítsd össze egy jellegzetes növényi sejt 

felépítését

a) egy jellegzetes állati sejttel,

b) egy baktériumsejttel!

3 Határozd meg az alábbi fogalmakat:

a) sejttársulás,

b) telepes testfelépítés,

c) szövet!

4 Foglald össze, mi az előnye a többsejtű szerve-

ződésnek az egysejtűvel szemben!

5 A lemezes telepnél fejlettebb a teleptest.  Miért?

Kérdések és feladatok

6 A hajtásos növények szervezetében mely szer-

veződési szinteket lehet megkülönböztetni? 

Add meg a betűk jelentését!

A → B → szervek → szervezet

7 Tanulmányozd az 1.6. ábrát, majd írj ábrama-

gyarázatot, amiben ismerteted az oldatok áram-

lásának irányát a növényi test különböző szervei 

között!

8 Miben különbözik egymástól az első pillantás-

ra hasonlónak tűnő csillárkamoszat és a süllő-

hínár testszerveződése? 

9 Tudod-e már, hogy miért áll közelebbi rokon-

ságban a békalencse a tölgyfával, mint a fonalas 

zöldmoszattal?

ÚJ FOGALMAK

Sejttársulás; telepes, fonalas, lemezes, teleptestes, hajtásos testszerveződés; hajtás; edénynyaláb

1.7. ábra. Békalencse 1.8. ábra. Süllőhínár

Olvasmány
A többsejtű élőlények: a növények, az állatok és a gombák egymással párhuzamosan fejlődtek az evolúció 

során. Az egysejtű élőlényekből mindhárom fejlődési vonalon kialakultak azok a szervezetek, amelyek 

különböző alakú és működésű sejtjeiknek köszönhetően hatékonyabban alkalmazkodtak környezetükhöz, 

annak változásaihoz. A többsejtű szerveződés növényeknél megfi gyelhető formái közül a sejttársulásra nincs 

példa az állatok és a gombák körében. A telepes, azon belül is fonalas testszerveződés a valódi gombákra 

jellemző, hiszen testüket gombafonalak szövedéke alkotja. Az állatok közül pedig a szivacsok törzsébe 

tartozó fajok álszövetes szerveződésű teste, benne a változatos felépítésű és működésű sejtekkel, a telep-

testnek felel meg. A valódi szövetes testfelépítés a növények és az állatok országában jelent csak meg. 

A szövetek kialakulása mindkét csoportban a szervek kialakulásával járt együtt.

Párhuzamok
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Igaz-e, hogy az ősi moszatok tették lehetővé 

a szárazföldi élet kialakulását?

Ig

a

Moszatok –– algák

2.lecke

 Áttekintés
 Zöldmoszatok
 Barnamoszatok
 Vörösmoszatok
 Ökológiai szerep
 Gazdasági jelentőség
 Honnan – hová?

Ivaros szaporodás – Az a szaporodási mód, amikor 

az utód a hímivarsejt és a petesejt összeolvadásából 

kialakuló meg termékenyített petesejtből, a zigótá-

ból indul fejlődésnek.

Hidrogén-karbonát-ion – képlete: HCO3  
–.

Karbonátion – képlete: CO3  
2–.

Ózon – Három oxigénatom összekapcsolódásával 

képződő molekula. Képlete: O3.

A moszatokat, más néven algákat számos törzsbe 

sorolják a kutatók, közülük csak a legfontosabbak-

kal, a zöld-, a barna- és a vörösmoszatokkal foglal-

kozunk. Ha közelebbről szemügyre vesszük egy 

napsütötte tengerparti szikla víz alatti növényvilá-

gát, azt látjuk, hogy a felszínhez közel zöldmosza-

tok, mélyebben barnamoszatok, még lejjebb vörös-

moszatok fordulhatnak elő tömegesen. Mi lehet 

ennek az oka? 

Áttekintés

A moszatok túlnyomó többsége vízi szervezet, de 

fajaik megtalálhatók a talaj és a kőzetek nedves fel-

színén, sőt az állandóan fagyos területek jégtakaró-

jában is.

Testfelépítésük változatos. Legegyszerűbb kép-

viselőikben a sejtek sejttársulást alkotnak. A fejlet-

tebbek telepes testszerveződésűek, ezen belül lehet-

nek fonalasak, lemezesek vagy teleptestűek. Szer-

vezetük nagyszerűen illeszkedik a vízi környezet-

hez. A vizet és az ásványi sókat teljes testfelületü-

kön veszik fel. Fotoszintézisükhöz a szén-dioxidot 

a vízben oldott hidrogén-karbonát- és karbonát-

ionokból nyerik. Testük az aljzathoz rögzül vagy 

lebeg a vízben. Szilárdító elemeik nincsenek, a víz 

felhajtóereje tartja testüket. Ivaros szaporodásuk 

során ivarsejtjeik vízben úszva érik el egymást. 

Gyakori jelenség a leváló teleprészekkel történő 

ivartalan szaporodás is.

Zöldmoszatok

A zöldmoszatok törzsébe tartozik a legtöbb mo-

szatfaj (lásd 1.3.–1.5. ábra). Főleg az édesvizekben 

elterjedtek, de megtalálhatók a tengerek partközeli 

területein is. Fényigényesek, a felszíni vízrétegek-

ben fordulnak elő (2.1. ábra). Mikroszkopikus mé-
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Moszatok –– algák2.

2.1. ábra. Békanyálmoszatok. Édesvizű tavakban, 
lassú folyású patakokban, folyókban gyakoriak. 
El szapo rodva vattaszerű, érdes tapintású csomókat 
alkotnak a víz felszínén. Melyik jelenségre ismersz 

a képen? Milyen feltételek mellett alakul ki?

retű fajaik gyakoriak a planktonban, meghatározó 

elemei a vízi életközösségek táplálékhálózatának. 

Zöld színtesteikben klorofi llt és karotint tartalmaz-

nak. Sejtjeiket cellulóztartalmú sejtfal határolja. 

Színanyagaik összetétele, sejtfaluk felépítése a ma-

gasabb rendű, szárazföldi növényekéhez hasonló. 

A növényvilág evolúciójában kiemelkedő fontossá-

gúak, mivel ősi típusaikból alakultak ki a száraz-

földi élethez sikeresen alkalmazkodó növények: 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 részekre tagolódó teleptest jel-

lemző (2.2. ábra). Testüket gyakran gáztartalmú 

léghólyagok tartják a felszín közelében. Színtes-

teikben a zöld színű klorofi ll mellett sárgásbarna 

kiegészítő színanyag található, ami elfedi a zöld 

színt. Kiegészítő színanyaguknak köszönhetően a 

víz alsóbb rétegeiben is megkötik az odáig lehatoló 

fénysugarakat, és azok energiáját hasznosítva foto-

szintetizálnak. A barnamoszatok elsősorban a hide-

gebb vizű tengerekben elterjedtek, gyakran láthatók 

a nyílt vizeken is. Kevés édesvízi fajuk van.

Vörösmoszatok

A vörösmoszatok törzsébe többnyire fejlett telep-

testű algák tartoznak (2.3. ábra). Legtöbb fajuk a 

meleg vizű tengerekben fordul elő, de édesvízi kép-

viselőik is vannak. Színtesteikben a klorofi ll mellett 

vörös és kék színanyagok találhatók, amelyek a mé-

lyebb vízrétegekbe lehatoló fénysugarakat kötik 

meg, és hasznosítják a fotoszintézishez.

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

2.3. ábra. Tengeri vörösmoszat

Ökológiai szerep

Az algák a vízi életközösségek legfontosabb terme-

lő szervezetei. Fotoszintézisük állítja elő a legtöbb 

szerves anyagot és oxigént a vizek autotróf élőlényei 

közül. Kedvező körülmények között rendkívül 

gyorsan növekednek, így bőséges táplálékforrást, és 

emellett búvóhelyet kínálnak a fogyasztók és a le-

bontók számára. A vízi környezetben, különösen a 

tengerek és az óceánok nyílt vízi területein, az ala-

csony ásványianyag-tartalom korlátozza a növények 

elterjedését. A csekély tápanyagtartalmat az magya-

rázza, hogy a lebontó szervezetek a mélyben, az 

aljzaton telepednek meg, és az anyagcseréjük során 

keletkező ásványi anyagok nem jutnak el a nap-

fénytől átjárt, felszínhez közeli vízrétegekbe.
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Moszatok –– algák2.

ságban természetes trágyaként használják. A ten-

geri moszatok sejtfalának nyálkaanyagaiból ételsű-

rítőt, zselésítő szereket állítanak elő. A vörösmo-

szatok színanyagát a kozmetikai ipar hasznosítja, 

többek között rúzsok színezésére. A gazdasági 

szempontból értékes barna- és vörösmoszatfajokat 

ezért nemcsak gyűjtik, hanem több helyen, például 

Japánban és az Egyesült Államokban termesztik is.

A víz alatti moszaterdők búvóhelyet, táplálékot 

kínálnak az állatok számára. A moszatok mérték-

telen gyűjtése emiatt a halászatot is veszélyezteti.

2.4. ábra. Szárított kombu. 
A szárított barna-
moszatból leveseket, 

mártásokat, salátát 
készítenek. 
Őrleménye magas 

jódtartalmú táplálék-
kiegészítő.

A partközeli részeken, ahol a szárazföld felől sok 

tápanyag kerül a vízbe, gazdagabb a növényvilág. 

A moszatoknak fontos szerepük van a víz termé-

szetes tisztulásában, hiszen anyagcseréjük során 

felhasználják a szárazföldről érkező ásványi anya-

gokat. Ha az ember környezetszennyező tevékeny-

sége miatt a tengerpartokon túlságosan megemel-

kedik a víz ásványianyag-tartalma, akkor az algák 

elszaporodása miatt – hasonlóan az édesvízi életkö-

zösségekhez – vízvirágzás alakulhat ki.

2.5. ábra. Mészvázú vörösmoszat

Olvasmány
A barnamoszatok sárgásbarna színanyaga a fukoxantin. Tiszta, átlátszó vizű 

tengerparti sziklákon a barnamoszatok átlagosan 20 m mélységig fordulnak elő.

A vörösmoszatok színtesteiben élénkvörös, vízben jól oldódó fi koeritrin és 

kék színű fi kocianin található. Ezek az algák akár 150-180 m mélységbe is le-

hatolhatnak a kétféle színanyag mennyiségétől és arányától függően. A trópusi 

tengerpartokon az 50-100 m mélységben élő teleptestű vörösmoszatok egyes 

fajai meszet választanak ki sejtfalukba, teleptestük megtévesztésig emlékeztet a 

korallokra.

Szín – mélység

2.6. ábra. Óriás barnamoszat

Az óriás barnamoszat a Csendes-óceán észak-amerikai partvidékén a leggyakoribb. A világ 

legnagyobb növényének 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 nagymé-

retű léghólyagok tartják a felszín közelében. Szívós telepe ellenáll az erős hullámverésnek is. 

Kiterjedt telepei megtörik a part felé száguldó erős hullámok erejét, emiatt fontosak a part 

menti területek védelmében. Magas ásványianyag-tartalma miatt az észak-amerikai partvidé-

ken már a 20. század elején is nagy mennyiségben gyűjtötték, ezért 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 

helyeire, köztük európai partvidékeken is meghonosították.

A növényvilág óriása

Gazdasági jelentőség

A moszatok, közülük is főleg a barnamosza-

tok, a tengerparti népek fontos tápláléknövé-

nyei („kombu”). Nyersen, szárítva, sava nyító-

szerekkel tartósítva fogyasztják (2.4. ábra). 

 Magas ká lium- és jódtartalma miatt táplálék-

kiegészítőként is forgalmazzák. Jelentős ásványi-

anyag-tartalmának köszönhetően a mezőgazda-
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2.7. ábra. Tengeri élet a földtörténeti óidő elején 
A föld történeti óidő elején, mintegy 500 millió évvel 
ezelőtt a növényvilágot az ősi moszatok képviselték. 
Az állatvilág jellegzetes képviselői a csalánozók, 
a háromkaréjú ősrákok és a tengeri liliomok voltak.

2.8. ábra. Devon időszaki táj. A földtörténeti óidő 
devon időszakában, mintegy 350 millió évvel ezelőtt 
már gyér növénytakaró borította a lápos, mocsaras 
területeket. Az egyszerű felépítésű hajtásos növények 
a harasztok ősi képviselői voltak.

ÚJ FOGALMAK

Zöldmoszatok, barnamoszatok, vörösmoszatok

1 Foglald össze, hogyan illeszkedik a moszatok 

testfelépítése 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 jellemző környezeti igé-

nyeit (fény, hő) és elterjedését!

Kérdések és feladatok

4 Miért jelentősek a moszatok a vízi életközössé-

gekben?

5 Mi a zöldmoszatok evolúciós jelentősége? Mi-

vel lehet alátámasztani ezt az állítást? 

6 Egyszerű felépítésű, sejttársulást alkotó vagy 

fonalas testszerveződésű vörösmoszatok a sark-

vidékek hótakarójában is megtalálhatók. Mi lehet 

ennek a magyarázata?

Honnan –– hová?

Az anyagcsere jellegzetességei, a színtestek szerke-

zete és a bennük található színanyagok alapján 

csaknem bizonyos, hogy a moszatok törzsei egy-

mással párhuzamosan alakultak ki egysejtű ősökből. 

A többsejtű moszatok gyorsan benépesítették a 

tengereket és az édesvizeket (2.7. ábra). Fotoszin-

tézisük eredményeként a légkör oxigéntartalma 

folyamatosan emelkedett.

A földtörténeti óidőben, mintegy 400 millió 

 évvel ezelőtt az atmoszféra oxigénkoncentrációja 

elérte azt az értéket, ami mellett a légkör felső ré-

szében már kialakulhatott a földfelszínt az erős 

ultra ibolya sugárzástól védő ózonréteg. Az ózon-

molekulák képződése során ugyanis a légkör felső 

rétegében elnyelődik az élő szervezeteket roncsoló 

ultraibolya sugarak (UV) nagy része. Az ózonréteg 

kialakulásával megnyílt az út a szárazföld meghó-

dítása felé.

Az első szárazföldi növények valószínűleg a se-

kély, partközeli vizekben élő, a tartós szárazra ke-

rülést is elviselő zöld- és barnamoszatok voltak. 

A fosszíliák egy része arról tanúskodik, hogy a leg-

első szárazföldi növények a barnamoszatokkal álltak 

rokonságban, de fejlődési zsákutcának bizonyultak 

és kihaltak. A szárazföld sikeres meghódítását a mo-

hák és a harasztok kialakulása jelentette (2.8. ábra). 

Ezek a növények az ősi típusú zöldmoszatokból 

egymással párhuzamosan fejlődtek ki.
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