
Sokak szerint az elmúlt évszázad legdinamikusab-
ban fejlődő természettudománya a biológia volt, és 
ezt a vezető szerepét nem engedi át másnak a XXI. 
században sem.

Mindennapi életünk része lett, rólunk szól és 
beszélünk róla, hiszen akarva-akaratlanul, gyak-
ran találkozunk biológiai problémákkal. Lehet 
szó akár saját magunkról, testi vagy lelki egészsé-
günkről, a minket közvetlenül körülfogó és érintő 
élővilágról, de lehet szó korunk nagy kérdéseiről 
is, olyan globális problémákról, mint a  népesedés, 
a környezet- és természetvédelem, az ember teljes 
génkészletének megfejtése vagy a klónozás.

Tankönyvünk a Nemzeti Alaptanterv szel-
lemében és tematikája szerint szeretne segíteni 
az eligazodásban. A 10. osztályban megismerjük 
a vírusokat, az egysejtű mikroszervezeteket, a 
gombákat, a növényeket és az állatokat egyaránt. 
Áttekintjük rendszertanukat, sejttani és szöveti 
felépítésüket, önfenntartó és szaporító szerveiket, 
életműködéseiket és az egyes szervrendszereik 
egymással való kapcsolatát. Kibontakozik előttünk 
az élő anyag számos megjelenési, jelenlegi ismere-
teink szerint kizárólag a Földünkre jellemző for-
mája. Valamennyi csoportnál fontosnak tartjuk a 
korszerű törzsfejlődésmenet vázolását, rámutatva 
a feltételezhető rokonsági kapcsolatokra. Ebben a  
megközelítésben a vírusok nem élőlények, az egy-
sejtűek osztályozásánál pedig éles fejlődéstörté-
netbeli határvonal a sejtmag megléte vagy hiánya. 

A növények életműködéseiben kiemelt jelentő-
ségű a kétszakaszos egyedfejlődés kialakulásának 
útja, élettanukban pedig a kizárólag a növényekre 
jellemző életműködések, mint a párologtatás vagy 
a fotoszintézis.  Az állatvilággal kapcsolatosan itt 
ismerjük meg viselkedésbiológiájukat.

Az ismeretanyag szerkezetét tekintve visszatér-
tünk az élővilág rendszertani csoportok szerinti 
tárgyalására, azaz nem szervrendszerek szerint ha-
ladunk, hanem egyértelműen elkülönül a gombák, 
a növények és az állatok csoportja. 

A könnyebb megértést a nagyszámú ábraanyag 
segíti. Ezek részben fényképek, részben– ahol az 
szükséges – pontos rajzok. Ilyenek például az ana-
tómiai ábrák. Vázlatos ábrákat ott alkalmaztunk, 
ahol összetettebb, de fontos folyamatokat kellett 
szemléletessé tenni. A rajzok nem mértarányo-
sak, ezt elsősorban az egymás mellé került külön-
böző méretű fajok vagy szerkezeti elemek miatt 
kell megjegyeznünk. Utalásokat találunk a Simon 
Tibor–Seregélyes Tibor: Növényismeret, illetve a
Dr. Varga Zoltán: Állatismeret című kiadvány meg-
felelő oldalaira is (pl. N.32., Á.56.). Ezek a plusz-
információk a rendszertani leckéknél segítik a faj-
meghatározást és az ismeretek rögzítését.

A régóta ismert, sikeres és népszerű tankönyv-
család megújultan, a korábbiakhoz hasonlóan 
eredményesen segíti a középszintű és emelt szintű 
érettségi vizsgára való felkészülést is.

Ehhez kíván sok sikert a Szerző és a Kiadó!

Előszó    

4
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 Az élőlények rendszerezése
 Az egyed szerveződési szintje
 Önálló sejtek
 A többsejtű szerveződés
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Bevezetés
a biológiába

1.lecke A kezdetek

A fi zikai és a kémiai ismeretek tanulása során az 
anyag számos megjelenési formájával és változá-
sával találkoztunk. A fi zikához és a kémiához ha-
sonlóan a biológia is az anyagi világ megjelenési 
formáival, a formák változásaival és fejlődésével 
foglalkozó természettudomány. Maga a biológia 
kifejezés görög eredetű szóösszetétel, szó szerinti 
fordítása: az élet tana. Ma az élőlényekkel foglal-
kozó tudományok összességét jelenti.

A biológia első lépéseit az élővilág három nagy 
csoportjának, a növényeknek, az állatoknak és az 
embernek a vizsgálatával kezdte. Így született meg 
a három klasszikus tudományterület, a növénytan 
(botanika), az állattan (zoológia) és az embertan 
(antropológia). A  XIX. század derekára, amikor 
nyilvánvalóvá vált, hogy minden élő szervezet sejt 
vagy sejtekből áll, jött létre az egységes biológia, 
azt (is) tanulmányozva, mi a közös a különböző 
megjelenésű élőlényekben. Az egységes biológia 
szaktudományok sorát teremtette meg, például a 
rendszertant (szisztematikát), szervezettant (ana-
tómiát), élettant (fi ziológiát), később a lélektant 
(pszichológiát), viselkedésbiológiát (etológiát), 
örökléstant (genetikát), őslénytant (paleontológi-
át) (1.1. ábra). A kutatások eredményeit a hétköz-
napok alkalmazott tudományterületei hasznosí-
tották, mint például az orvostudomány.

Vizsgálati eszközök,
módszerek

A biológia fejlődése során támaszkodott a fi zika 
és kémia eredményeire, mind kutatómódszereinek 
és eszközeinek alkalmazásában, mind az elméleti 
megalapozásban. Valósággal forradalmasította a 
kutatásokat, amikor láthatóvá vált a láthatatlan, 
mert megszülettek az első fénymikroszkópok.

1.1. ábra. A biológiai kutatások híres terepe a Grand 
Kanyon
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A fénymikroszkóp (1.2. ábra) egy összetett na-
gyítólencse-rendszer. A  talp tartja a berendezést, 
amelyhez egy állvány csatlakozik. Az állvány tartja 

a tubust, amely a mikroszkóp lelke, az optikai rend-
szert foglalja magában. A tubus felső végébe építve 
találjuk a cserélhető szemlencsét (okulárt). A  tubus 
alján találjuk a revolverfoglalatba csavart tárgylencsé-
ket (objektíveket). A foglalat elcsavarásával a tárgy-
lencséket egyetlen mozdulattal cserélhetjük. Az 
állványhoz kapcsolódik a tárgyasztal is, amely hor-
dozza a vizsgálandó preparátumot. A készítmény és 
a lencsék egymástól való távolságát beállító csava-
rokkal szabályozhatjuk, így állítjuk be a képélessé-
get. Alul az elektromos fényforrás vagy egy tükör 
biztosítja, hogy a fény keresztülhaladjon a prepará-
tumon. A fénymikroszkóp működése a látható fény 
képalkotásán alapszik. A preparátumot az objektív 
egyszeres és kétszeres fókusza között helyezzük el. 
A tárgyról érkező és az objektíven áthaladó fénysu-
garak az optika törvényszerűségeinek megfelelően a 
kétszeres fókusztávolságon kívül a tárgy nagyított, 
fordított állású, valódi képét hozzák létre. Az okulár 
olyan messze van az objektívtől, hogy az objektív ál-
tal létrehozott kép az okulár fókuszán belül keletke-
zik. Így az okulárban ennek a képnek még további 
nagyított, egyenes állású, látszólagos képét kapjuk. 
(A kép az objektív képéhez képest egyenes állású, 
a valósághoz képest fordított!) Fénymikroszkóppal 
mikronos tartományba eső sejtrészletek még tanul-
mányozhatók.

A sejtek kutatásában óriási előrelépést jelentett 
az első elektronmikroszkóp megalkotása. Az elekt-
ronmikroszkópban fény helyett elektronsugarakkal 
történik a tárgy megvilágítása és leképezése. Az 

AZ ÉLŐLÉNYEK RENDSZEREZÉSE
1. Bevezetés a biológiába

szemlencse

tárgyasztal

lámpa

tárgylencse

beállító
csavarok

1.2. ábra. Fénymikroszkóp

Olvasmány
A természettudományok megismerési módszereinek alapja a biológiában az élő rendszerek és jelenségeik 
tervszerű megfi gyelése, a tapasztalatok összegyűjtése, leírása, összehasonlítása és méréssel a számszerű 
adatok megállapítása. Ezek alapján lehet eljutni a jelenségek feltételezett magyarázatáig, amely még nem 
bizonyított feltevés, más néven hipotézis. A hipotézis túlmegy a közvetlenül észlelhető dolgokon, és gon-
dolkodás útján próbál mélyebb összefüggéseket megállapítani. Ezt követően a megtervezett tudományos 
kísérletekkel lehet a hipotézis igazolását vagy cáfolását bizonyítani. A kísérlet történhet a természetben (in 
vivo) vagy a laboratóriumban (in vitro). A kísérletben a jelenségeket meghatározott körülmények között, 
mesterségesen idézik elő úgy, hogy lefolyásuk pontosan követhető legyen. A tudományos kísérlet előnye, 
hogy tetszés szerint megismételhető, így nagy a bizonyító ereje. A kísérletekkel igazolt hipotézis azután 
elvezethet egy adott tudományterület elméletének megalkotásához, leírásához. A bonyolult, részleteiben 
nem ismert rendszerek magyarázatára, megismerésére alkalmazzák a tudományos modelleket. Ezek a valódi 
rendszereknek csak a főbb tulajdonságait tükrözik egyszerűsített formában. Ennek egyik típusa a szimulá-
ciós modellalkotás, amikor számítógépes modellen tanulmányozzák az adott rendszer várható viselkedését. 
A modellalkotás elősegíti az újabb következtetések levonását, hipotézisek megalkotását és ezeken keresztül 
a vizsgált rendszer mélyebb megismerését.

A természettudományos megismerés módszerei
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egy klorofi llkivonat esetén, a különböző kompo-
nensek színes gyűrűk formájában válnak szét.

Az orvostudományban az ún. képalkotó eljá-
rások az új, sikeres vizsgálati módszerek. Közülük 
legrégebbi a röntgensugárzás (1.3. ábra) alkalma-
zása. A  röntgensugarak 10 nm és 100 pm (piko-
méter) közötti hullámhosszúságú elektromágneses 
sugarak, amelyek a lágy szerveinken is különböző 
mértékben áthatolnak, és fényérzékeny lemezen 
képet alkotnak. Egy továbbfejlesztett formája a 
komputertomográfi a. A  tomográfi ás felvételeken a 
vizsgálat tárgya mintegy szeletekre bontva látható. 
Mivel a röntgensugárzás ionizáló hatású, orvosi al-
kalmazása csak mértékletesen történik.

Ezzel szemben az ultrahangtechnika (1.4. ábra) 
alkalmazásának semmilyen káros hatása nincs. Az 
eljárás elve az a tény, hogy a különböző anyagok 
különböző mértékben nyelik el és verik vissza az 
ultrahangot. A visszavert ultrahangot egy képalko-
tó vevőkészülék regisztrálja.

elektronokat elektromos vagy mágneses terekkel 
irányítják. Az elektronsugárzást a szemünk nem 
észleli, ezért a kép fl uoreszkáló ernyőn fi gyelhető 
meg. Az elektronmikroszkópok felbontóképessé-
gének határa mintegy 0,3 nm (nanométer).

Modern vizsgálati módszerek

Egy másik, széles körben alkalmazott módszer az 
elegyekben lévő különböző anyagok kromatográfi á-
val történő szétválasztása. (A kromatográfi a görög 
eredetű szó, és a  chromo – színes, grafosz – írás 
kifejezések alapján szó szerint színnel írást jelent.) 
Az általánosan használt adszorpciós kromatográfi a 
azon alapul, hogy ha az elegyet egy szűrőpapír-
ra cseppentjük, az szétfolyik rajta. Az összetevők 
adszorpciója azonban eltérő mértékű a felületen, 
ezért azok különböző távolságra vándorolnak a 
lecseppentés helyéről. Ha az anyag színes, például 

1 Sorold fel a biológia legfontosabb tudomány-
területeit!

2 Készíts egy vázlatos rajzot egy mikroszkópról, 
és jelöld rajta a legfontosabb részeit!!

Kérdések és feladatok

3 Mi a kromatográfi a működési elve?

4 Milyen képalkotó vizsgálati módszereket is-
mersz az orvoslásban?

1.3. ábra. Röntgenkép egy törött csontról 1.4. ábra. Emberi magzat ultrahangos felvételen

AZ ÉLŐLÉNYEK RENDSZEREZÉSE
1. Bevezetés a biológiába
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2.lecke

A rendszerezés 
alapjai

Fejlődés – evolúció

Az élőlények felépítése, működése és földi kialaku-
lásuk problémája már ősidők óta foglalkoztatja az 
embereket. Az élővilág sokféleségének kibontako-
zása szüntelen fejlődési folyamat. Ezt a fejlődést a 
latin eredetű evolúció szóval fejezhetjük ki a leg-
tömörebben. A  természettudományokban általá-
nosabb értelemben is ezt a kifejezést használjuk az 
anyagi világ szüntelen fejlődésére.

Prokarióták – eukarióták

Földünk élővilága nem mindig volt olyan, mint 
ma, hanem több milliárd év alatt érte el a jelen-
legi állapotot. Az élővilág fejlődési folyamatát, a 
biológiai evolúciót megelőzte az anyag fi zikai és 
kémiai evolúciója. Az elemekből és egyszerű ve-
gyületekből csak lassan alakultak ki az összetett 
szerves vegyületek, majd a bonyolultabb felépítésű 
szerves makromolekulák. A különböző mak ro mo-
le ku lá ris rendszerekből fejlődhettek ki a kezdetle-
ges életjelenségeket mutató ősi, egyszerű biológiai 
rendszerek. Ezekből alakulhattak ki azután, hosszú 
evolúciós folyamat eredményeként azok az első 
élőlények, amelyeket közös néven pro ka rió ták-
nak nevezünk. Ilyenek a ma élő baktériumok és a 
kékbaktériumok is. Az ilyen típusú élőlények egyik 

NÖVÉNYEK

GOMBÁK

ÁLLATOK

PROKARIÓTÁK

EGYSEJTŰ EUKARIÓTÁK
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mohákmohák
törzse

nyitvatermőknyitvatermők
törzse

barnamoszatokbarnamoszatok
törzse

vörösmoszatok
törzse törzse 

valódi gombákvalódi gombák
törzse

kétszikűekkétszikűek
osztálya 

zsurlókzsurlók
osztálya 

páfrányokpáfrányok
osztálya 

fenyőkfenyők
osztálya 

zárvatermőkzárvatermők
törzse egyszikűekegyszikűek

osztálya 

moszat-
  

moszat-
gombák

valódi gombákvalódi gombák

gombák
osztálya 

zuzmókzuzmók
törzse

tömlős   tömlős
gombák
tömlős

gombákgombák
osztálya 
gombák
osztálya osztálya 
gombák
osztálya 
gombák

bazídiumos gombák
osztálya 

  

harasztokharasztok
törzse

zöldmoszatokzöldmoszatok
törzse

AZ ÉLŐLÉNYEK RENDSZEREZÉSE
2. A rendszerezés alapjai

2.2. ábra. A növények és a gombák törzsfejlődése
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AZ ÉLŐLÉNYEK RENDSZEREZÉSE
2. A rendszerezés alapjai

2.3. ábra. Az állatok törzsfejlődése
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legfőbb jellegzetessége, hogy sejtjeikben még nincs 
körülhatárolt sejtmag. Görög eredetű nevük is ezt 
fejezi ki (pro = előtt, karion = mag).

Magasabb fejlettségi szintet jelentett az evolú-
ciós folyamatban az egysejtű eukarióták megjele-
nése. Ugyancsak görög eredetű nevük utal rá (eu 
= valódi), hogy sejtjeikben már körülhatárolt, valódi 
sejtmag található. Nagyon valószínű, hogy az ősi 
egysejtű eukariótákhoz hasonló felépítésű a ma élő 
egysejtűek egy része is.

Az ősi egysejtű eukariótákból több evolúciós ágon 
fejlődtek ki a többsejtű eukarióták. Egy részük azt 
a fejlődési utat követte, hogy egyszerű szervetlen 
vegyületekből építette fel saját testét, ezekből ala-
kultak ki a többsejtű növények. A többiek viszont 
testfelépítésükhöz más élőlények által előállított 
szerves vegyületeket használtak fel, ezekből alakul-
tak ki a többsejtű gombák és a többsejtű állatok.

Természetesen a ma élő fajok sem jelentik a 
fejlődés végeredményét, hiszen az evolúció tovább 
folytatódik. Az evolúciós változások többsége 
azonban emberi mértékkel mérve olyan lassú fo-
lyamat, hogy közvetlenül nehezen tudjuk ezeket 
érzékelni. Földünkön jelenleg több millió állat-
fajt és növényfajt különböztethetünk meg. Hogy 
valamennyire megismerhessük, áttekinthessük 
jelenlegi élővilágunk sokféleségét, a fajokat vala-
milyen szempont szerint rendszerezni (2.1. ábra) 
kell.

Az élőlények rendszerezésében az evolúciós fo-
lyamatot, az élővilág törzsfejlődését követjük. En-
nek lényege, hogy a különböző fajok rokonságának 
a megállapításánál elsődlegesen a fajok eredetét, a 
közös leszármazási kapcsolatokat vesszük fi gye-
lembe. Ezért nevezzük ezt a rendszert fejlődéstör-
téneti rendszernek (2.2. és 2.3. ábra).

AZ ÉLŐLÉNYEK RENDSZEREZÉSE
2. A rendszerezés alapjai

Olvasmány
A XVII. század végéig sokan próbáltak olyan rendszert találni, amelybe az addig megismert élőlények 
maradéktalanul besorolhatók. A rendszerezés problémájának megoldása elsőként Carl Linné (1707–1778) 
svéd természettudósnak sikerült. 1735-ben jelent meg Systema Naturae című műve. Rendszerének alapja 
a faj, amelybe az azonos lényegi tulajdonságokkal rendelkező egyedeket sorolta be. A fajokat kettős latin 
névvel jelölte. Az emberi fajnak Linné által adott rendszertani 
neve, a Homo sapiens, ma is érvényes elnevezés. Könnyen át-
tekinthető, egységes beosztású rendszere gyorsan elterjedt, és 
nagy jelentőségű volt a biológiai tudományok fejlődésében.

A XIX. században Charles Darwin (1809–1882) angol ter-
mészettudós munkássága megalapozta az evolúció elméletét. 
Az 1859-ben megjelent A fajok eredete című munkája új meg-
világításba helyezi a rendszerezést is. Munkássága nyomán 
kialakult a fejlődéstörténeti rendszerezés. Amíg a Linné-féle 
mesterséges rendszer a fajok közötti rokonság megállapításánál 
a külső tulajdonságok hasonlóságát vette fi gyelembe, a fejlődés-
történeti rendszer a rokonságot a leszármazás szempontjából 
kutatja.

A rendszerezés magyar művelői közül kiemelkedik Kitaibel 
Pál (1757–1817) természettudós, a hazai növénykutatás úttö-
rője, aki mintegy 150 növényfajt fedezett fel. Zoológusként is 
dolgozott, és számos hazai állatfajt ő írt le elsőként. Diószegi 
Sámuel debreceni botanikusnak és sógorának, Fazekas Mihály-
nak, a Lúdas Matyi szerzőjének közös munkája az 1807-ben 
megjelent Magyar Füvész könyv (2.4. ábra), amely Linné rend-
szerének magyar nyelvre való átültetése. Jelentősége a magyar 
növénytani és orvosi szaknyelv kialakításában rejlik. 

Linné és Darwin munkássága

2.4. ábra. A Magyar Füvész könyv címlapja
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AZ ÉLŐLÉNYEK RENDSZEREZÉSE
2. A rendszerezés alapjai

Olvasmány
A köznapi nyelvhasználatban sokszor keverik a faj és a fajta kifejezést egymással. A faj jelentését az elő-
zőekben már megismertük. A  fajon belül is megkülönböztethetünk egymáshoz nagyobb hasonlóságot 
mutató, önálló elterjedésű csoportokat. A  fajt követő kisebb rendszertani egység az alfaj. Ennek egyik 
példája a barna medve Alaszkában élő, hatalmas termetű alfaja, a kodiak medve (Ursus arctos beringianus).

A fajta kifejezést elsősorban a mezőgazdasági kultúrfajoknál használjuk. A termesztett növények és a 
tenyésztett állatok esetében a fajta nemcsak fajon belüli rendszertani egységet jelent, hanem az adott fajta 
termesztési vagy tenyésztési lehetőségeit, adottságait is magában foglalja (pl. az érési időt, az ellenálló ké-
pességet, a talajigényt). Ennek alapján különböztethető meg például a veteménybabfajnak több termesztett 
fajtája, mint amilyen a budai tarkabab vagy a korai vajbab nevű fajta.

Az alfaj és a fajta

A faj

A rendszerezés alapegysége a faj. Azokat az élő-
lényeket foglalja magában, amelyek leszármazása 
közös, külső és belső felépítésük lényegében meg-
egyezik, és a természetben szaporodási közössé-
gekben élnek.

A  különböző fajok néhány tulajdonságukban 
megegyeznek egymással, néhányban viszont eltér-
nek. Általában minél több a megegyező, közös ere-
detű tulajdonság, annál közelebbi a rokonság. Az 
egy rokonsági csoportba tartozó fajok közös őstől 

származnak, és egy ideig közös evolúciós úton ha-
ladtak. Rendszerezéskor a legközelebbi rokonság-
ban lévő fajokat egy közös nembe, nemzetségbe, a 
nemeket közös családba, a rokon családokat rend-
be, majd osztályba, az osztályokat pedig törzsbe 
sorolhatjuk.

A fajokat nemzetközileg is egyértelmű elneve-
zésük érdekében kettős latin névvel jelölik. Például 
a barna medve (Ursus arctos) és a fekete medve (Ur-
sus americanus) nevében az első név jelöli a közös 
medve nemzetséget (Ursus), míg a második név a 
nemzetségen belüli különböző fajt.

1 Mit jelent az evolúció kifejezés?

2 Mi a különbség a prokarióták és az eukarióták 
között?

3 Mi az alapvető magyarázata a növények, a 
gombák és az állatok törzsfejlődési útjának?

4 Mit értünk fejlődéstörténeti rendszeren?

5 Melyek a közös jellemzői az azonos fajhoz tar-
tozó élőlényeknek?

Kérdések és feladatok

6 Mi a lényeges különbség a csoportosítás és a 
tudományos rendszerezés között?

7 Hasonlítsd össze a mesterséges és a fejlődés-
történeti rendszereket!

8 A ma használt rendszerek melyikhez hasonlí-
tanak inkább?

9 Helyezd el a házikutyát az élőlények rendsze-
rében!

10 Mi a különbség a faj és a fajta között?

K
ez

dj
ün

k 
re

nd
sz

er
ez

ni
!

17208 Biológia 1–200korr_2015.indd   13 5/8/15   8:13 AM



Az élő rendszerek

3.lecke Az életjelenségek

Hogy mi az élő, és mi az élettelen, sokszor nem 
is lehet egyszerűen elkülöníteni egymástól. Mert 
élő vajon egy babszem? Nem táplálkozik, nem mo-
zog, nem növekedik, nem szaporodik, ha kicsírázik 
azonban, egy élő növény fejlődik belőle.

Az élőlények (3.1. ábra) az élettelenekhez ha-
sonlóan anyagi rendszerek. Az élő anyagnak szá-
mos olyan sajátossága van, amely az élettelen rend-
szerekre nem jellemző. Ezeket összefoglaló néven 
életjelenségeknek nevezzük. Az életjelenségeket két 
csoportba soroljuk. Egyrészt önfenntartók, ha 
működésük az egyén életének fennmaradását biz-
tosítja. Másrészt fajfenntartók, abban az esetben, 
ha a szaporítást, az egyed genetikai állományának 
továbbadását, így a faj fennmaradását szolgálják. 

szén-dioxid + víz + ásványi sók

külső  
energia 
(fény)

energia- 
felszabadulás

fotoszintézis levegő

szerves anyagok oxigén+

+

felépítés lebontás (sejtlégzés)

szervezet saját anyagai szén-dioxid + víz

pl. regeneráció,  
növekedés, fejlődés

pl. mozgás,  
ingerlékenység hőenergia

kémiai energia

kémiai energia

3.2. ábra.  Az autotróf élőlények anyagcseréje

3.1. ábra. Közönséges gyöngyházlepke
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AZ EGYED SZERVEZŐDÉSI SZINTJE
3. Az élő rendszerek

Az élővilág szerveződési szintjei

Az élet legkisebb anyagi és működési egysége a 
sejt. Ezért nincsenek élő sejtalkotók, és nincsenek 
egyéb sejtes szerkezet nélküli élőlények sem.

Hosszú időn keresztül (mintegy milliárd éven 
át) az önálló egysejtű élőlények jelentették az élet 
egyetlen megjelenési formáját a Földön. Ahogyan 
a prokarióta sejtből eukarióta sejtté válás, úgy az 
együttmaradó és működésmegosztást kialakító 
első soksejtűek megjelenése is minőségi ugrást je-
lentett az élővilág evolúciójában.

Az élővilág törzsfejlődése során fokozatosan 
alakultak ki azok a minőségileg új szerveződési 
szintek, amelyek a mai élővilágra jellemzők.

Az együtt maradó, munkavégzésüket egymás 
között felosztó sejtek tovább specilizálódtak, mi-
közben az azonos működésű sejtek megjelené-
sükben is közelítettek egymáshoz. Így jöttek létre 
a szövetek. Szövet például a növények leveleinek 
felszínét borító bőrszövet vagy az állatok csont-
szövete. A  különböző szövetek együttese idővel 
speciális működésű szervek kialakulását eredmé-
nyezte. Szerv például a növények gyökere, szára, 
az állatok gyomra és veséje. A szervek szervrend-
szerekbe szerveződve váltak mind hatékonyabbá. 
Szervrendszer például a növények gyökérzete vagy 
az állatok légzési szervrendszere a szájüreggel, 
a garattal, a légcsővel, a hörgőkkel és a tüdővel. 
A szervrendszerekből épülnek fel az élővilág meg-
jelenési formái, az egyedek (3.1. ábra).

energia- 
felszabadulás

+pl. regeneráció,  növekedés, fejlődés

pl. mozgás,  
ingerlékenység

hőenergia

kémiai energia

kémiai energia

szerves tápanyagok

szervezet saját anyagai szén-dioxid + víz

oxigén

felépítés lebontás (sejtlégzés)

3.3. ábra. A heterotróf élőlények anyagcseréje

3.4. ábra. Az anyagok természetes körforgása a szén 
példáján

Az önfenntartó életjelenségek egyike a biológiai 
anyagcsere. Az élőlények a környezetükből szá-
mukra fontos anyagokat vesznek fel és oda felesle-
gessé vált anyagokat adnak le, miközben a testüket 
felépítő vegyületek folyamatosan lebomlanak és 
újraképződnek (3.2. és 3.3. ábra). Az anyagcsere 
részeként tehát táplálkoznak, lélegeznek, valamint 
feleslegessé váló anyagcseretermékeiket kiválaszt-
ják és leadják (3.4. ábra). Egy másik önfenntartó 
életjelenség a mozgás. Ennek révén a sejtekben 
rendelkezésre álló energia felhasználásával ké-
pesek a helyüket vagy egyes testrészeik helyzetét 
megváltoztatni. Az élőlények a környezetük meg-
változására reagálnak, azaz ingerlékenyek. Példá-
ul a környezet felmelegedésére az ember fokozza 
a hőleadását, verejtékezik, az arca kipirul, mert a 
hajszálerek kitágulnak, hogy növekedhessen a kör-
nyezet felé a hőleadás felülete. A környezeti válto-
zásokra adott válaszok azt mutatják, hogy az élő 
rendszerekre nagyfokú szervezettség jellemző. En-
nek eredménye a külső változásoktól függetlenül 
egy dinamikusan állandó belső állapot, a homeosz-
tázis fenntartása. A  homeosztázis felborulása be-
tegségeket eredményez. Az önfenntartó műkö-
dések eredménye az egyén növekedése és fejlődése. 
A  fajfenntartó életműködés következtében képe-
sek az élőlények az örökítőanyagaikról készített 
másolatok átadására, önmagukhoz hasonló utódok 
létrehozására, ezzel az élet fennmaradásának biz-
tosítására.

légzés légzés légzés
foto-  

szintézis

levegő  
szén-dioxid

termelők  
szerves 
anyagai

 
 

táplálkozás

táplálkozás

lebontók
szerves

anyagai  

fogyasztók 
szerves

anyagai  

 
 

szerves  
hulladékok
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sejt szövet szerv szervrendszer

szervezet

populáció társulás biom bioszféra

szervezet

populáció

egyed alatti szerveződési szintek

egyed feletti szerveződési szintek

AZ EGYED SZERVEZŐDÉSI SZINTJE
3. Az élő rendszerek

Az egyedek egyed feletti szintekbe szerveződ-
ve kapcsolódnak be Földünk anyagi rendszereinek 
forgalmába. Az egy fajhoz tartozó, egyszerre, 
ugyanott élő egyedek tényleges szaporodási kö-
zösségeket, populációkat képeznek egy élőhe-
lyen. Az egyszerre előforduló populációk bonyo-
lult kölcsönhatásrendszerbe kerülnek egymással. 
Vannak, amelyek egymással táplálkoznak vagy 
vetélkednek egymással a környezet erőforrásaiért, 

megint mások segítik egymást vagy közömbösek 
egymás számára. Így jönnek létre a élővilág egy 
újabb, magasabb szerveződési szintet jelentő mű-
ködési rendszerei, a társulások. Végül a társulások 
a földi élet legmagasabb szintű szerveződését, az 
egységes, egyetlen bioszférát képezik. Az egyed 
feletti szerveződési szinteknek mint anyagi mű-
ködési rendszereknek a törvényszerűségeivel az 
ökológia foglalkozik.

1 Mi különbözteti meg az élőt és az élettelent 
egymástól? Válaszodat részletesen fejtsd ki!

2 Mely életműködések tartoznak az önfenntar-
tók közé? Sorold fel mindet!

Kérdések és feladatok

3 Mi a fajfenntartó életműködés jelentősége? 
Mely szervrendszerhez köthető ez az életje-

lenség?

4 A 3.5. ábra segítségével kövesd végig az élővi-
lág szerveződési egységeit a kisebb egységektől 

az egyre nagyobbak felé haladva!

3.5. ábra. Az élővilág szerveződési szintjei
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4.lecke

A vírusok

A vírusok felépítése és jellemzői

A vírusok jól ismert kórokozók. Kórokozásuk 
alapja, hogy a gazdasejt belsejébe jutva felborítják 
annak egyensúlyát. Felépítésüket és életmódjukat 
tekintve nehezen illeszthetők az élőlények fejlő-
déstörténeti rendszerébe. Méretük nanométeres 
nagyságrendű, ezért csak több tízezerszeres nagyí-
tású elektronmikroszkóppal vizsgálhatók. A víru-
sok felépítésére jellemző, hogy fő alkotórészük az 
örökítőanyag és az ezt körülvevő fehérjeburok, tehát 
nem sejtes szerkezetűek. A legtöbb vírus mást nem is 
tartalmaz. Eredetükre vonatkozóan több feltétele-
zés is kialakult. Legvalószínűbbnek az látszik, hogy 
a vírusok különböző sejtek örökítőanyagából kiszakadt 
részletek, amelyek az evolúció során némi önálló-
ságra tettek szert. Az egyszerű felépítés tehát nem 
jelenti a sejtes szerveződést megelőző állapotot, 
hanem éppen ellenkezőleg, már meglévőnek felté-
telezi a prokarióta vagy az eukarióta sejtet.

Ezt a feltételezést csak megerősíti a vírusok 
életmódja. Működésük feltétele ugyanis egy olyan 
gazdasejt, amelyben élősködhetnek. A gazdasejtbe 
bejutott vírus örökítőanyaga beépül a sejtbe, és át-
szervezi annak működését. A sejtet arra kénysze-
ríti, hogy saját építőanyagaiból a vírussal azonos 
felépítésű új vírusokat termeljen. A  folyamatot 
elindító vírusról így rövid idő alatt rendkívül sok 
pontos másolat készül. A  vírusok tehát nem ön-
maguk anyagaiból szaporodnak, hanem a gazdasejt 
anyagaiból sokszorozódnak meg (4.1. ábra).

A megsokszorozódást követően a vírus nyugal-
mi szakaszba kerül. Ilyen formában szabadul ki a 
gazdasejtből a környezetbe, és válik újra fertőző-
képessé. A  fertőzés kialakításához azonban újabb 
gazdasejtbe kell bejutnia a vírusnak, ami nem is 
olyan egyszerű, mivel önállóan nem tud mozog-
ni. Ezért vagy az egyik élőlény viszi át a másikra, 
vagy a gazdaszervezetből jut annak utódaiba, vagy 

4.1. ábra. Vírusok sokszorozódása baktérium
gazdasejtben K
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AZ EGYED SZERVEZŐDÉSI SZINTJE
4. A vírusok

a környezetében lévő közeg mozgása juttatja el új 
helyére. Eközben a különféle környezeti tényezők 
(pl. hő, kémiai anyagok) hatására sok vírus elpusz-
tul, de a megmaradtak újra képesek a fertőzésre.

A vírusok csoportosítása

A vírusok örökítőanyaga DNS és RNS is lehet. 
Ez a csoportosításuk egyik szempontja. Másrészt 
a fehérjeburkuk szerkezete szerint is osztályoz-
hatók. Így három csoportba soroljuk őket. Az 
első csoport fehérjeburka spirálisan feltekeredett, 
ezek a helikális vírusok. A második csoportjuk a 
kubikális vagy köbös vírusok, ezek fehérjeburka 
szabályos geometriai alakban kristályosodik ki 
(ikozaéder, 20 egyenlő oldalú háromszög). Végül 
a kettős vagy binális vírusok mindkét formát mu-
tatják, ilyenek a baktériumpusztító vírusok, a bak-
teriofágok (4.2. ábra).

Vírus okozta megbetegedések

Az élőlények számos betegsége vírusos eredetű. 
A bakteriofágok a baktériumokat elpusztító víru-
sok. A növények levelein különböző mozaikos fol-
tosodást idéznek elő a mozaikvírusok (4.3. ábra). 
Vírus okozza a szarvasmarhák száj- és körömfájás 
betegségét, vagy például a kutyák veszettségét is. 
Az embert megbetegítő vírusok közül közismertek 
az infl uenzát, a kanyarót vagy az AIDS-betegséget 
előidézők (4.4–4.7. ábra).

A vírusok nemegyszer okoztak már több konti-
nensre kiterjedő világjárványokat. Az 1918-as, spa-
nyolnátha néven ismert infl uenzajárványnak több 

mint 20 millió áldozata volt. Egy-egy vírus – pl. 
a kanyaróvírus – egy kisebb gyerekközösségben is 
felléphet járványszerűen. Az ilyen helyi járványok 
terjedése ellen a beteg elkülönítésével és a higiéniás 
szabályok betartásával védekezhetünk. A szexuális 
úton vagy csak testváladékokkal terjedő vírusfertő-
zéseknek (hepatitis, AIDS, 4.5. és 4.6. ábra) első-
sorban felelős magatartással vehetjük elejét. Érde-

A helikális szerkezetű
dohánymozaik-vírus foltokban
a dohány levelének sárgulását
okozza. Örökítőanyaga RNS. 

 
 

 

A HIV az ember rettegett
betegségének, a szerzett

immunhiányos állapotnak
(AIDS) a kórokozója.
Örökítőanyaga RNS. 

A kubikális szerkezetű
adenovírusok örökítőanyaga

DNS. Főleg a gerinces állatok
és az ember kórókozói.  A binális szerkezetű

bakteriofágok baktériumsej-
tekben élősködnek.

Örökítőanyaguk DNS. 

 

4.2. ábra. A vírusok fő csoportjai alak szerint

4.3. ábra. Dohánymozaik-vírus

4.4. ábra. H1N1 vírusK
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AZ EGYED SZERVEZŐDÉSI SZINTJE
4. A vírusok

4.5. ábra. Hepatitis B-vírus 4.6. ábra. HIV-vírus 4.7. ábra. Influenzavírus

kes, hogy az első védőoltást a XVIII. század végén, 
a szintén hatalmas járványokat okozó himlővírus 
ellen alkalmazták, anélkül hogy a vírusokról bármit 
tudtak volna.

A vírusokhoz hasonló felépítésűek, csak sok-
kal kisebb kórokozók a viroidok. Örökítőanyaguk 
mindig meglehetősen rövid RNS. Főleg növényi 
kórokozók, de az ember hepatitis D kórokozója is 
viroid.

Egyes betegségeket még a vírusoknál is egy-
szerűbb felépítésű fertőző fehérjék, a prionok 
okoznak. Ezek a beteg állat vagy ember ideg-
sejtjeiben felhalmozódó kis molekulájú fehér-
jékből álló fonalak, amelyek örökítőanyagot nem 
tartalmaznak. Megsokszorozódásukat a beteg 
sejt saját örökítőanyagának egy részlete irányít-
ja. Ilyen a szarvasmarhák kergemarhakór néven 
ismert betegsége, amely az agyvelő szivacsos el-
fajulását, majd az állat biztos pusztulását okozza.

Olvasmány
A vírusokat elsőnek Dimitrij Ivanovszkij (1864–1920) orosz biológus fedezte fel. Kísérleteiben beteg nö-
vények nedvét baktériumszűrőn átszűrte, majd ezzel a szűrlettel egészséges növényeket tudott megfer-
tőzni. Így jött rá, hogy a baktériumoknál kisebb kórokozók is léteznek. Ezeket az átszűrt kórokozókat 
vírusoknak nevezte el. A vírus szó szerint mérget jelent.

A vírusok nemcsak a növényeket, hanem az állatokat és az embert is megbetegíthetik. Ahhoz, hogy be-
tegséget idézhessenek elő a szervezetben, el kell jutniuk a fogékony sejtekhez. A szervezetbe jutásuk az ún. 
fertőzési kapukon keresztül történik. Ezek elsősorban a bőr, a légutak és a tápcsatorna. Innen a vérkeringés 
útján vagy az idegek mentén az egész szervezetben elterjedhetnek. Cseppfertőzéssel a légúton keresztül 
fertőz például a nátha vírusa, szájon át pedig a szennyezett táplálékkal bekerülő hepatitisvírus, ami a sár-
gasággal járó májgyulladást idézi elő.

A vírusok felfedezése

1 Miért nehéz elhelyezni a vírusokat az élőlé-
nyek rendszerében?

2 Hogyan épül fel, és hogyan szaporodik a vírus? 
Válaszolj a tankönyv ábrái alapján!

3 Sorolj fel néhány közismert vírust!

Kérdések és feladatok

4 Hasonlítsd össze a vírust és a priont!

5 Nézz utána! Mi a fertőzés, és mi a járvány?

6 Írj tanácsot a vírusos betegségek kezelésére!
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