
Az Opportunity marsjáró napenergiával működik
Miért a Marsra esett a választás? Lehet-e (lehetett-e) élet a 

bolygó ma barátságtalannak és kietlennek tűnő felszínén?

5

Vajon nemcsak minden alapot nélkülöző fantáziajá-
ték az, hogy létezhet élet más bolygókon? Lehetséges, 
hogy nem vagyunk egyedül a világegyetemben?

Földünkön az életet a Nap sugárzó energiája tart-
ja fenn. Az univerzumban több a nap, mint ahány ho-
mokszem van az összes tengerpart homokjában. A na-
poknak pedig bolygóik vannak. Biztosan van számos 
olyan bolygó, amelyen kialakult az élet. Még az is lehet, 
hogy ki sem kell lépni a Naprendszerből!

2003 nyarán a NASA két automata laboratóriu-
mot indított el a Marsra, hogy víz- és életnyomokat 
keressenek a vörös bolygón. Egyikük, az Opportunity 
(Lehetőség) marsjáró a mai napig dolgozik. 2013-ban 
agyagásványokat talált, amelyeknek elemzése kiderít-
heti, megvoltak-e valaha az élet feltételei a bolygón.

felelő feltételeket (persze a mi kék bolygónk után!) az 
élet megjelenéséhez. A Mars légköre sokkal vékonyabb 
és ritkább a Földénél. Ahhoz ugyanis, hogy a földi típu-
sú élet megtelepedhessen rajta, egy bolygónak nagyon 
szigorú feltételeknek kell megfelelnie. Kőzetekből álló 
kérgének kell lennie, amely felületet nyújt az élőlények 
számára. Megfelelő tömegűnek kell lennie, hogy meg 
tudja tartani a légkört maga körül. Közepes távolságban 
kell lennie a napjához, hogy ne legyen pokolian forró 
katlan, és ne legyen irtóztató hideg sem rajta.

A légkör összetétele 
és jellemzői

Föld Mars

Szén-dioxid (%) 0,037 95,3

Nitrogén (%) 78 2,7

Oxigén (%) 20,946 0,13

A légnyomás a felszínen (kPa) 100 0,7

A légkör vastagsága (km) 500 200

A Föld és a Mars légkörének fő összetétele és néhány 
jellemző tulajdonsága. Mi lehet az oka annak, hogy a Föld 

légkörében sokkal több az oxigén és sokkal kevesebb 

a szén-dioxid, mint a Marséban?

Ha az élet lehetőségét keressük egy égitesten, bi-
zonyítékokat kell találni, hogy volt-e egyáltalán folyé-
kony víz valaha a felszínén. Amennyiben igen, meg-
volt a megfelelő hőmérséklet is. A víz léte vagy hiánya 
alapvető fontosságú. Az áramló víz sokféle nyomot 
hagy. A Mars körül keringő szondák felvételein hem-
zsegnek a vízmosások, amelyek geológiai időskálán 
mérve rendkívül fi atal képződmények. Koruk néhány 
ezertől néhány millió évig terjedhet. A marsjáró pe-
dig igazolta, hogy napjainkban is található vízjég a fel-
színhez közeli rétegekben, sőt ritkás hóesést is észlel-
tek. A tudósok szerint valamikor még sekély tengerek 
is borították, sőt némelyek egy nagy vízözön nyomait 
is felfedezni vélik. 

Ha nem támaszkodhatunk a földi élővilágnál meg-
szokott formákra, akkor honnan ismerhetjük fel az 
élőlényeket? Az élő és az élettelen testeket ugyanazon 
tulajdonságok alapján különíthetjük el a Marson, mint 

2012. augusztus 6-án újabb automata laboratórium, 
a Curiosity (Kíváncsiság) érte el a Mars felszínét. Fel-
adata a marsi élet keresése, a bolygó légkörének és kő-
zeteinek vizsgálata, valamint az emberi Mars-külde-
tések előkészítése. A legmerészebb remény az, hogy 
a szonda a végtelen, sivatagos táj anyagainak tanul-
mányozása közben felfedezi valamilyen Földön kívü-
li életforma szerves anyagának maradványait. 

A tudósok azért ezt a bolygót választották, mert 
Naprendszerünkben a Mars nyújtja leginkább a meg-

LÁTHATATLAN ÉLŐVILÁG
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ÉLET A MARSON?
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Ha életet keresünk, miféle élőlényre számíthatunk? Talán 
ilyesmi lenne

6

Az élőlények anyagcseréje és más életfolyamatai 
szabályozottan zajlanak le. A szabályozás teszi azt is 
lehetővé, hogy az élőlények érzékelni képesek a kör-
nyezetük változásait, és alkalmazkodni tudnak hozzá. 
A mozgás szintén életjelenség. A madarak kihasznál-
ják a szelet és a felszálló légáramlatokat, vagy erőtel-
jes szárnycsapásokkal repülnek. A repüléshez a ma-
dár az anyagcsere során termelt energiát használja fel, 
ezért aktív mozgásnak nevezzük. A széllel való sodró-
dás passzív mozgás, mert nem igényli a saját energia 
befektetését.

Az élőlények szaporodnak. A szaporodás során 
nemcsak sokszorozódnak, hanem át is örökítik tulaj-
donságaikat az utódokra. Az ivaros szaporodás ivarsej-
tekkel történik, és az utódok mindkét szülő tulajdon-
ságait öröklik. Az ivartalan szaporodás klónokat hoz 
létre, mivel az utódok csak egy szülő örökösei, és telje-
sen egyformák. Akár ivarosan jöttek létre, akár ivartala-
nul, az utódok növekednek és fejlődnek. A teljes fejlett-
ség eléréséhez az egyedek a sejtekben folyó anyagcsere 
során beépített anyagokat és a lebontó folyamatokban 
felszabaduló energiát használják fel.

Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy ha a marsjáró 
a jelenlegi vagy egykor volt marslakók nyomait keresi, 
akkor az anyagcsere során felépített szerves vegyületek 
maradványaira és az anyagcsere miatt megváltozó kör-
nyezeti elemekre vadászik. A robot mintát vesz a boly-
gó felszínét borító porból és fúrásokat végez a felszíni 
kőzetekben, majd az automatikus laboratóriumban el-
végzi a szükséges vizsgálatokat és méréseket. Az ered-
ményeket a Földre küldi. A vizsgálatok értékelése és a 
következtetések levonása természetesen a földi labora-
tóriumokban dolgozó tudósok feladata. 

Ha egy idegen égitestről leszállna egy robotlaborató-
rium a Földre azzal a céllal, mint a marsjárók, milyen 
életnyomokat, élőlényeket találhatna az Antarktika 
kietlen jégsivatagában?

Kérdések és feladatok

1. Mi alapján különböztethetjük meg az élőlényeket az 
élettelen testektől?

2. Sorold fel az életjelenségeket!
3. Mi a különbség az aktív és a passzív mozgás között?
4. Miért előnyösebb az ivaros szaporodás, mint az ivar-

talan?
5. Miért mondhatjuk, hogy az anyagcsere minden más 

életjelenség alapja?

a Földön. Az élőlények életjelenségeket mutatnak, míg 
az élettelen tárgyak nem. Tekintsük át az életjelensé-
geket!

Az anyagcsere alapvető életjelenség. Minden élő-
lény anyagokat vesz fel, az anyagokat átalakítja, a fölös-
legessé vált anyagokat pedig leadja. A felvett anyagok 
egy részét az élőlények beépítik a testükbe, más részü-
ket pedig elégetik, ezzel energiához jutnak. A szerves 
anyagok lebontása lassú égéssel a sejtlégzés, amelyhez 
az élőlények oxigént vesznek fel a levegőből és végter-
mékét, a szén-dioxidot leadják a légkörbe. Az anyagok 
beépítésének alapvetően két módja van. Az autotróf 
(önellátó) élőlények egyszerű molekulákat, például 
szén-dioxidot és vizet vesznek fel, és ezekből építik 
fel testük szerves anyagait. A heterotróf (másra utalt) 
élőlények csak az autotróf szervezetek által előállított 
szerves anyagokat képesek felhasználni testük felépíté-
séhez, egyszerű szervetlen molekulákat nem.

A növény vízből és szén-dioxidból a napfény energiájának 
segítségével szerves anyagot, cukrot állít elő. A kolibri 
a virágból cukortartalmú szerves anyagot, nektárt vesz fel
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VÉGTELEN VÁLTOZATOSSÁG – 
A RENDSZEREZÉS SZÜKSÉGESSÉGE

LÁTHATATLAN ÉLŐVILÁG

G
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A Marsra küldött robotoknak eddig nem sok dolguk 
akadt a marslakók megszámlálásával, de az Antarktika 
jégmezején tevékenykedő képzeletbeli robotunknak 
is rövidke listája lenne. De küldenénk csak el őt észak 
felé! Ahogy az Egyenlítő felé közeledne, már alig győz-
né az élőlények sokféleségének számbavételét.

A természet iránt érdeklődő emberek is hasonlóan 
jártak. A földrajzi felfedezések és a természet rendsze-
res tanulmányozása olyan hatalmas adathalmazt ered-
ményezett, hogy a 18. századra megérett az idő egy 
 tudományos rendrakásra, vagyis a rendszerezés tudo-
mányának megszületésére. Az a tudós, akinek nevéhez 
az első tudományos rendszer megalkotása fűződik, a 
svéd Carl Linné volt. Ő vezette be a faj fogalmát mint 
a rendszerezés alapegységét. A faj hagyományos meg-
fogalmazása ma is a Linné-féle meghatározást követi, 
és a fajok állandóságát emeli ki.

Carl Linné (1707–1778), 
az első tudományos 
rendszer megalkotója. 
Fő műve a Systema 
naturae (A természet 
rendszere)

Egy fajba tartoznak azok az élőlények, amelyek lé-
nyeges külső és belső tulajdonságaikban megegyeznek, 
és termékeny utódokat képesek létrehozni.

Linné a fajokat nagyobb halmazokba csoportosí-
totta, a nagyobb halmazokat pedig még nagyobbakba. 
A halmazokat a tudomány rendszertani kategóriáknak 
nevezi. A tankönyvben előforduló rendszertani kate-
góriákat a fenti táblázatban láthatod.

Figyeld meg! Ahogy a fajtól az ország felé hala-
dunk, egyre kevesebb a közös tulajdonság van a hal-
maz tagjai között, de azok a tulajdonságok egyre je-

lentősebbek. A meghatározásban szereplő lényeges tu-
lajdonságokat a tudósok maguk állapították meg. Ab-
ban az esetben, ha jól választják meg a tulajdonságokat, 
logikus, jól használható, hézagmentes rendszer alakul 
ki. Az ilyen, ember alkotta rendszer mesterséges. Ma is 
használunk mesterséges rendszereket a határozó kézi-
könyvekben. Ezek a könyvek kiválóan alkalmasak egy-
egy állat- vagy növényfaj azonosítására.

Készítsetek mesterséges rendszert! 
Borítsátok ki a tolltartóitok tartalmát! Biztosan sok-
féle, különböző alakú, színű és méretű golyóstoll, fi lc-
toll, színes ceruza és grafi tceruza van benne. Csoporto-
sítsátok az írószereket! Állapodjatok meg a halmazok-
ban, és ennek alapján rendezzétek el az eszközöket. Az 
eredményt ábrázoljátok faágdiagramon, például így:

Hányféle különböző rendszert tudtok kitalálni?
Hányféle szempont szerint csoportosíthatjátok a rend-
szer elemeit?
Mitől függ a jól felépített rendszerek száma?

Rendszertani 
kategóriák

Ország növények állatok

Törzs zsurlók és páfrányok gerincesek

Osztály páfrányok emlősök

Faj édesgyökerű páfrány házi macska
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A 19. században a felhal-
mozódott tudományos ered-
mények alapján gyökeret vert 
az a gondolat, hogy a fa-
jok nem állandó képződmé-
nyek, hanem lassan, fokoza-
tosan vagy hirtelen, ugrás-
szerűen megváltoznak. Ez 
a folyamat a törzsfejlődés, 
vagyis az evolúció. Az élővi-
lág sokszínűségének kialaku-
lására Charles Darwin angol 
természettudós evolúciós el-
mélete átfogó magyarázatot 
adott, és felfedte azt a me-
chanizmust, ahogy a fajok 
fokozatosan átalakulnak. Az 
átalakulást az élő és az élette-
len környezet változásai és az 
adott faj öröklött tulajdonsá-
gai közötti kölcsönhatások 
okozzák.

Darwin nem foglalkozott rendszertannal, de elmé-
lete alapján kezdték el kidolgozni a természetes vagy 
fejlődéstörténeti rendszert, amely a fajok és a nagyobb 
rendszertani csoportok rokonságán és leszármazásán 
alapul. A fejlődéstörténeti rendszer magában foglalja a 
mai élővilágot alkotó fajokat és a már kihalt élőlénye-
ket is. A rendszer szemléletes ábrázolása a törzsfa.

A törzsfa gondolata Darwintól ered, ő az élet fájá-
nak nevezte. A ma élő fajok a hatalmas fa levelei. Ha 
követjük eredetüket visszafelé az időben, az ágakon ha-
ladunk lefelé. Megtaláljuk a közelebbi és a távolabbi 
rokon fajokat, és eljutunk az ősökhöz, amelyek millió 
évekkel ezelőtt éltek.

Hányféle természetes rendszer létezhet?
Állíthatjuk-e, hogy elkészült a fejlődéstörténeti rendszer?
Alkalmas-e a fejlődéstörténeti rendszer határozóköny-
vek készítésre?

Az élővilág országai

Az élővilágot az élőlények testfelépítése és anyagcseré-
je alapján öt országba soroljuk.

A prokarióták sejtjeinek nincs sejtmagja, sejtmag-
nélkülieknek is nevezik őket. A prokarióták orszá-
gát újabban két országra bontják, az ősbaktériumok 
és a valódi baktériumok országára. A többi országba 
eukarióta sejtű élőlények tartoznak. Sejtjeikben az örö-
kítőanyag a sejtmagba van zárva. Az eukarióta egysej-
tűek országán kívül sejtmagvas sejtjeik vannak a gom-
báknak, a növényeknek és az állatoknak. Ebbe a három 
országba többsejtű szervezetek tartoznak. 

A prokarióták és az eukarióta egysejtűek között 
autotróf és heterotróf anyagcseréjű élőlények egyaránt 
vannak. A többsejtűek közül a növények autotrófok, 
felépítő anyagcseréjük a fotoszintézis, amelyet zöld 
színtesteikkel végeznek. A sejteket cellulóztartalmú 
sejtfal szilárdítja. A gombák és az állatok heterotrófok. 
Az állatok sejtjeit csak sejthártya határolja, a gombák-
nak azonban kitintartalmú sejtfaluk is van.

A táblázatot másold be a füzetedbe, és töltsd ki a 
táblázat hiányzó celláit! 

Összehasonlítási 
szempont

Eukarióta élőlények csoportjai

gombák

sejtmag

nincs

autotróf

Kérdések és feladatok    

1. Mi a rendszerezés egysége?
2. Sorold el a fajnál magasabb rendszertani kategóriákat!
3. Melyek az élővilág országai?
4. Mi jellemző a mesterséges rendszerekre?
5. Melyek a természetes rendszerek jellemzői?

Charles Darwin (1809–
1882). Fő műve a The 
Origin of Species. A tel-
jes magyar cím: A fajok 
eredete természetes ki-
választás útján vagy a 
létért való küzdelemben 
előnyhöz jutott fajták 
fennmaradása

Az élővilág törzsfája

Növények országa Gombák országa

Sejtmagvas egysejtűek országa

Sejtmag nélküli egysejtűek 
országa

nyitvatermők

zárvatermők

gerincesek

ízeltlábúak

gyűrűsférgek

puhatestűek

laposférgek

szivacsok

csalánozók

fonalférgek

tüskésbőrűek

vörös-

moszatok

moszat-

gombák

barna-

moszatok

tömlős

gombák

bazídiumos

gombák

elő-

gerinchúrosok

fej-

gerinchúrosok

harasztok

csillósok állábasok

ostorosok

zöldmoszatok

ősbaktériumok

valódi baktériumok

ostoros moszatok

mohák

Állatok országa

8
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Antoni van Leeuwenhoek, a 17. századi németalföldi 
posztókereskedő volt az első, aki baktériumokat, egy-
sejtű lényeket és emberi vörösvérsejteket látott. Szen-
vedélyes amatőr természetbúvár volt: alig tenyérnyi kis 
mikroszkópjával megvizsgált mindent, amire lehető-
sége nyílt. Amikor nagy fi gyelmet és türelmet igénylő 
vizsgálatait végezte, egy új, addig láthatatlan világ tá-
rult fel előtte.

Ez a kis szerkezet a mai értelemben véve nem mikroszkóp, mi-
vel csak egyetlen lencséből áll. Leeuwenhoek nagy szakértelem-
mel és máig utánozhatatlan eredménnyel csiszolta lencséit. Az 
egyetlen lencsével is pár százszoros nagyítást ért el. Munkássá-
gának elismeréseként az angol Royal Society, kora nagy tekin-
télyű tudományos társasága felvette tagjai közé.

Az első valódi mikroszkó-
pokat Leeuwenhoek holland 
és angol kortársai alkották 
meg. Robert Hook angol tu-
dós már olyan mikroszkóppal 
vizsgálódott, amely ugyanazon 
az elven működik, mint a mai 
mikroszkópok. Az élőlények 
széles körét vizsgálta. A para-
fából készül vékony metszeten 
megpillantotta a sejtfalakat. 
A sejtfalakkal körülvett kis 
cellákat ő nevezte el sejteknek.

A mikroszkópok két lencserend-
szerből állnak. A tárgylencsével na-
gyított képet állítanak elő, és ezt a 
képet a szemlencsével tovább na-
gyítják. A nagyítás a két lencse na-
gyításának szorzata.

A biológia tudománya, az orvoslás és mindennapi 
élet minősége sosem látott fejlődésnek indult, ahogy 
lehetővé vált a szabad szemmel nem látható lények fel-
építésének és életműködéseinek megfi gyelése. A sza-
badon élő egysejtűek megfi gyelésével egy időben meg-
indult a fejlett növények és állatok sejtjeinek, szöve-
teinek vizsgálata, leírása is. Napjainkra az egyszerűbb 
felépítésű, 3-400-szoros nagyítású mikroszkópok ter-
mészetbúvár gyerekek játékszerévé, az iskolai szaktan-
termek természetes tartozékává váltak. A tudományos 
vizsgálatok ezeknél bonyolultabb és nagyobb nagyítá-
sú mikroszkópokat igényelnek.

A 20. század nagy találmánya az elektronmikro-
szkóp, amelyben fénysugarak helyett elektron sugár-
nyaláb segítségével készítik a tárgyról a nagyított képet. 
A nagyítás sokkal nagyobb lehet, mint a fénymikrosz-
kó po ké: pár ezerszerestől egymilliószorosig terjedhet.

Az egyre tökéletesedő vizsgálati eszközök segítsé-
gével egyre pontosabb képet alkothatunk az élővilág 
szabad szemmel láthatatlan birodalmáról.

Leeuwenhoek mikroszkópja

Hook mikroszkópja

UTAZÁS A MIKROVILÁG MÉLYÉRE

LÁTHATATLAN ÉLŐVILÁG

Térbeli képet létrehozó pásztázó elektronmikroszkóp
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Emberi hajszálak megfi gyelése 

(mikroszkópos vizsgálat)

ANYAGOK: különböző hajszálak

ESZKÖZÖK:  tárgylemez, fedőlemez, csipesz, cseppentő

VIZSGÁLAT: 
 Gyűjts különböző színű természetes és festett hajszála-

kat az osztályban!
 Csipesz segítségével helyezz két hajszálat a tárgylemezre!
 Cseppents rá vizet, és fedd le fedőlemezzel!
 Helyezd a tárgylemezt a tárgyasztalra, és rögzítsd a csi-

peszekkel!
 Fordítsd a tárgy fölé a legkisebb objektívet!
 Nézz bele a szemlencsébe, és a beállító csavarok forga-

tásával állítsd élesre a képet!
 Fordítsd a tárgy fölé a középső objektívet, és ismét ál-

lítsd élesre a képet!
 Rajzold le a látott képet! Lásd el a rajzot felira tokkal!

VÁLASZOLJ A KÉRDÉSEKRE!
1. Milyen nagyításon vizsgáltad a hajszálakat?
2. Miért kell először kis nagyítást alkalmazni?
3. Mi a különbség a világos és a sötét haj hajszálai között?
4. Miről ismered fel mikroszkóp segítségével a festett hajat?

Kérdések és feladatok

1. Miért nem tekinthető valódi mikroszkópnak Leeu-
wen hoek nagyító szerkezete?

2. Kinek a nevéhez fűződik a sejt elnevezés? Az illető
valóban sejteket látott?

3. Mi az elektronmikroszkópok alkalmazásának jelen-
tősége?

mioglobin 

átmérője

infl uenzavírus 

átmérője

szalmonella- 

baktérium

hossza

csiperke- 

gomba spóra- 

átmérője

emberi 

hámsejt 

átmérője

papucsállatka 

hossza

óriásamőba 

átmérője

vízibolha 

hossza

3,5 nm*
0,1 μm**

100 nm
2 μm 5 μm 10 μm 100 μm 0,5 mm 3 mm

elektronmikroszkóppal látható

fénymikroszkóppal vizsgálható

szabad szemmel látható

** nm (nanométer): a milliméter egymilliomod része. Az emberi hajszál vastagsága kb. 80 000 nanométer
** μm (mikrométer): a milliméter egyezred része. Egy átlagos papírlap vastagsága 100 mikrométer

Az iskolai fénymikroszkóp főbb részei
A mikroszkóppal készült kép nagyítását gyakran így adják 

meg: 40 × 10. Vajon mit jelent a két szám? Mekkora nagyítá-

son történt a vizsgálat?

szemlencse

tárgyasztal

beállító 

csavarok

tárgylencse

lámpa

Ismerkedjünk a mikroszkóppal!

A nagyítást a tárgylencse és a szemlencse végzi. 
A tárgylencsék egy forgatható foglalatban helyezked-
nek el. Minél nagyobb a lencse, annál nagyobb a nagyí-
tása. A tárgyat a tárgyasztalra helyezzük. A tárgyasztal 
közepén egy kerek nyílás van, amelyen keresztül a lám-
pából érkező fény áthalad a tárgyon és a lencsékbe jut. 
A képet a beállító csavarok forgatásával állítjuk élesre.
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A vírusok nem élőlények. Nem sejtekből állnak, ha-
nem fehérjébe burkolt örökítőanyag-csomagok. Sza-
bályos, kristályos szerkezetűek. A vírusoknak nincs sa-
ját anyagcseréjük, sokszorozódni is csak a gazdasejtben 
képesek. Amikor bejutnak az élő sejtekbe, átállítják a 
sejt anyagcseréjét, és ettől kezdve a sejt „vírusgyárrá” 
változik. Saját anyagcseréje helyett a vírus fehérjéit és 
örökítőanyagát termeli, megsokszorozza a vírust. Ré-
gebben emiatt élősködőknek tekintették a vírusokat.

Fertőző betegségek – járványok

A járvány nemcsak mennyiségileg, hanem minőségileg is több, 

mint egy fertőző betegség. A fertőző betegség egy ember har-

ca a mikroorganizmus egy egyedével és annak utódaival, a jár-

vány az emberiség harca egy mikroorganizmus-fajjal.

A járvány a fertőző betegségek láncolata. Ennek három 

alapvető részlete van: 1. fertőző forrás, 2. terjedési mód, 3. fo-

gékony szervezet. Ha a láncszemekből akár egyet is sikerül ki-

iktatnunk, a folyamat nem jön létre. A járványok megakadályo-

zására tett lépések akkor eredményesek, ha egyidejűleg hat-

nak mindhárom láncszemre.

Járványügyi szempontból a levegő útján terjedő fertőzé-

sek a legveszélyesebbek. A fertőző forrást nem lehet idejé-

ben elkülöníteni, hiszen az ember már üríti a kórokozókat, ami-

kor még nem „igazán beteg”. A terjedési utat nem tudjuk „át-

vágni”, mert a levegőt nem lehet mindenütt fertőtleníteni, és 

nem járhatunk állandóan szkafanderben sem. A járványfolya-

mat első két láncszemére kifejtett hatás (a beteg elkülönítése, 

a gyakori szellőztetés) mindössze 5-10 százalékos hatékony-

ságú. Nem véletlen, hogy a cseppfertőzéssel terjedő fekete 

himlő volt a történelem egyik legpusztítóbb járványos megbe-

tegedése. A levegő útján, cseppfertőzéssel terjed a világjárvá-

nyokat okozó infl uenza is. 

A légúti fertőzések hatékony megelőzése az emberi szer-

vezet fogékonyságának megszüntetésével, azaz védetté téte-

lével érhető el. Védőoltással arra készítjük fel a szervezetet, 

hogy képes legyen a betegséget előidéző mikroorganizmust a 

bejutást követően azonnal elpusztítani. Ezzel a láncolat meg-

szakad, a járvány megszűnik. Ha a beavatkozást világmére-

tekben folytatjuk, a kórokozó mikroorganizmus „élőhelye” szű-

nik meg, így az a Földről kiirtható. 

http://www.informed.hu alapján

Milyen vírusbetegségek ellen alkalmaznak kötelező védőoltást 

hazánkban? 

Hogyan igazolhatják a szülők, hogy gyermekük megkapta a 

védőoltást?

A sejt végül belepusztul a vírusok előállításába. Ek-
kor a vírusok kiszabadulnak, és újabb sejteket fertőznek 
meg. A vírusok egyik csoportja növényekben sokszoro-
zódik, másik csoportjuk állatok és emberek betegségeit 
okozza, sőt olyanok is vannak, amelyeknek baktériumok 
a gazdaszervezetei. Az emberi betegségek közül az inf-
luenza, a bárányhimlő, a kanyaró és a fertőző májgyulla-
dás (hepatitisz) vírusfertőzés következménye.

Mozaikvírus felépítése

fehérjeburok

örökítőanyag

A bakteriofág vírusok baktériumsejtekben sokszorozódnak. 
Emberben nem okoznak betegséget

Milyen élőlényeket nevezünk élősködőnek? Miért 
nem szerencsés ezt a kifejezést a vírusokra alkalmazni?

A VÍRUSOK

LÁTHATATLAN ÉLŐVILÁG
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Válaszolj az alábbi kérdésekre! A kutatás eredményét 
oszd meg társaiddal!

A valaha rettegett fekete himlő mára eltűnt a Földről. 
Hogyan sikerült felszámolni a járványt? 
Melyik évben jelentette a WHO, hogy a Föld himlő-
mentes?

A veszettség vírusa agy- és gerincve lő-
gyulladást okoz emlősökben. Emberre 
leggyakrabban állatok harapásával terjed

A paradicsomon látható foltokat a mozaikvírus 
okozza. Emberre ártalmatlan, de rontja a termés 
minőségét, és ezzel gazdasági károkat okoz

Spanyolnátha, sertésinfl uenza

Az apokalipszis lovasainak egyike (a négy lovas megjelenése 

a Biblia szerint a végítélet eljövetelét jelzi) a pestis, a fekete ha-

lál. A krónikák szörnyű képeket festenek a pestisről és a régi 

korok más rettegett járványairól. Az emberiséget sújtó nagy 

csapások közé 1918–19-ben felsorakozott a spanyolnátha, 

amely világszerte mintegy 50 millió halálos áldozatot szedett. 

Az áldozatok száma meghaladta az I. világháború halottainak 

számát. A megfertőződött emberek 2,5%-a halt meg. A spa-

nyolnáthát az infl uenza egyik különösen fertőző A-típusú vál-

tozata okozta. A pusztító járvány oka a vírus hatékony sok-

szorozódása és gyors terjedése mellett az volt, hogy az em-

berek védtelenek voltak az ismeretlen kórokozóval szemben. 

A betegek helyzetét a háborút követő rossz közegészség-

ügyi viszonyok tovább rontották. Az A-vírustörzs 1957-ig idő-

ről időre újabb járványokat okozott, de ezek súlyossága egy-

re csökkent, mivel a betegségen már átesett népesség egyre 

nagyobb arányban nyert védettséget a kórokozóval szemben.

Az infl uenzavírus cseppfertőzéssel terjed, a tünetek a fer-

tőzést követő egy-két napon belül jelentkeznek. A betegség 

jellemzője a magas láz, a végtagok fájdalma, gyakori szövőd-

mény a tüdőgyulladás vagy a mellhártyagyulladás. Az őszi, téli 

hónapokban gyakoriak a felső légúti fertőzések, amelyeket 

gyakran tévesen infl uenzának hisznek. Az infl uenzavírus fer-

tőzőképessége a felszínén lévő fehérjék szerkezetétől függ. 

Ezekről ismerik fel a gazdasejtek a vírusokat, és ezek alapján 

ismerik fel a vírust a szervezet védekező rendszerének sejtjei. 

Az infl uenza esetében a felszíni fehérjék (tudományos nevükön 

antigének) felépítése nem állandó, hanem lassan változik. Te-

hát az egyik fajta felszínifehérje-szerkezet ellen kialakult védett-

ség nem tudja megakadályozni a közben megváltozott szerke-

zetű vírus fertőzését. Ez az oka annak, hogy az infl uenza ellen 

nem alakulhat ki tartós védettség, és nem fejleszthető ki egy 

életre szóló védőoltás. Ráadásul az emberi és az állati infl uen-

zavírusok tulajdonságai kombinálódhatnak a fertőzött gazda-

sejtekben. Ilyen genetikai kölcsönhatás eredményeként alakult 

ki a 2009-es infl uenza világjárvány, amelynek népszerű neve 

sertésinfl uenza járvány volt.

Hogyan előzhetjük meg az infl uenzafertőzést? Mivel csepp-

fertőzéssel terjed, lehetőleg ne menjünk olyan helyre, ahol egy-

szerre sok ember tartózkodik! Segít a szervezet általános ál-

lapotának javítása is. Az egyetlen hatékony megelőzés azon-

ban a védőoltás, amely az Egészségügyi Világszervezet adatai 

szerint az oltott egészséges felnőttek 70-90%-ában védettsé-

get ad. A Magyarországon alkalmazott védőoltás csak a vírus 

meghatározott részét tartalmazza, amely mozgósítja a szer-

vezet védekező rendszerét, de nem okozhat betegséget. Ne 

szedjünk feleslegesen antibiotikumokat infl uenza ellen, mert a 

vírusfertőzésekkel szemben teljesen hatástalanok!

Kérdések és feladatok

1. Melyik két anyagból épülnek fel a vírusrészecskék?
2. Hogyan sokszorozódnak a vírusok?
3. Hogyan csoportosítjuk a vírusokat a gazdaszerveze-

tek alapján?
4. Mi az oka, hogy a vírusok kórokozók?
5. Miben különbözik a fertőző betegség és a járvány?
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Minden élőlény szervezete sejtekből áll. Az egysejtű-
ek esetében persze csak egy sejtből, a többsejtűeknek 
viszont akár több millió különböző alakú és működésű 
sejtjük lehet. A sejtek felépítése alapján az élőlényeket 
alapvetően két csoportba soroljuk. A legegyszerűbb 
élőlényeknek prokarióta típusú, a fejlettebbeknek pe-
dig eukarióta típusú sejtjük van.

A prokarióta sejt felépítése

A prokarióta sejteknek nincs sejtmagjuk, az örökítő-
anyag a sejtplazmában található. A sejt egyetlen hár-
tyája a sejthártya. A sejthártya elválasztja a sejtet a 
környezetétől, és szabályozza a sejt anyagfelvételi és 
-leadási folyamatait. A sejtplazmában nincsenek hár-
tyával határolt sejtszervecskék, csak riboszómák. A ri-
boszómák felszínén képződnek a sejt fehérjemoleku-
lái. A prokarióta sejteket szilárd sejtfal védi, mely a sejt 
alakját is megszabja. Sok egysejtű képes önálló moz-
gásra ostor vagy csilló segítségével. A baktériumok és a 
kékbaktériumok prokarióta sejtű élőlények. 

A prokarióta sejt felépítése

riboszóma

sejtplazma

sejthártya

örökítőanyag sejtfal

ostor

A baktériumok

A baktériumok a Föld legelterjedtebb élőlényei. Min-
denütt megtalálhatóak: a vízben, a talajban és a leve-
gőben. A bioszféra legkellemesebb és legnehezebben 
meghódítható területein egyaránt előfordulnak. Mi-
nek köszönhető ez a széles körű elterjedtség? Részint 

változatos anyagcseréjüknek, gyors szaporodásuknak, 
részint bámulatosan tág tűrőképességüknek. A bakté-
riumok sejtjei megfelelő körülmények között egysze-
rűen kettéosztódnak, így egyedszámuk rendkívül gyor-
san növekedik. Ha számukra kellemetlen körülmények 
közé kerülnek, vastag burkot növesztenek maguk kö-
rül, lelassul az anyagcseréjük, és akár évekig ebben az 
állapotban maradnak.

A gömb alakú baktériumok láncokat vagy 
szőlőfürtszerű csoportosulásokat alkotnak

A pálcika alakú baktériumok neve bacilus. Jellegzetes 
képviselőjük a vastagbélben élő coli baktérium

A csavar alakú baktériumok sejtfala gyakran 
hajlékony, és segíti a sejt mozgását

A PROKARIÓTÁK ORSZÁGA

LÁTHATATLAN ÉLŐVILÁG
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A baktériumok többsége heterotróf anyagcseré-
jű, nagy részük lebontó szervezet. A lebontó élőlények 
nélkülözhetetlenek az életközösségek anyagforgalmá-
ban, mert a növényi és állati maradványokat olyan for-
mába alakítják át, hogy a növények számára ismét fel-
vehetővé váljanak. Jellemző képviselőiket megtaláljuk 
a talajbaktériumok között. A lebontó szervezetek közé 
tartoznak a tejsavbaktériumok is, amelyeket a tejipar-
ban és a savanyúságok előállításánál hasznosítanak.

A baktériumok széles körű elterjedésének az is oka, 
hogy sokféle élőlénnyel változatos kapcsolatokat ala-
kítanak ki. A kórokozó baktériumok többsége élősködő 
(parazita), mert az élő gazdaszervezet anyagait használja 
fel saját anyagcseréjéhez. A kórokozók sejtjeit a sejtfalon 
kívül gyakran még egy tok is körülveszi, amely megvédi 
őket a gazdaszervezet lebontó hatásától. 

A baktériumok olyan kölcsönhatásokban is részt 
vehetnek, amelyből mindkét fél hasznot húz. Ez a kap-
csolat az együttélés (szimbiózis). Az ember vastagbe-
lében élő baktériumok olyan vitaminokat termelnek, 
amelyek nélkülözhetetlenek számunkra. Az ember 
vastagbelében kb. 500–1000 különböző baktériumfaj 
él. A baktériumtelep összetétele jellemző az egyedre. 
A baktériumsejtek száma mintegy 10-szerese a saját 
sejtjeink számának, össztömegük 2 kg-ra tehető. Le-
bontanak olyan anyagokat (pl. növényi rostokat), ame-
lyeket mi nem tudnánk hasznosítani, ártalmatlanná 
tesznek mérgező anyagokat, és féken tartják a kóroko-
zó baktériumok szaporodását. A velünk élő baktériu-
mok csökkentik az allergiás reakciók és a gyulladásos 
bélbetegségek kialakulásának veszélyét.

A baktériumok között vannak autotróf szerveze-
tek is. A fotoszintézist végző baktériumok a fény ener-
giáját használják fel a szerves anyagok előállítására, de 
anyagcseréjük nem termel oxigént.

A kékbaktériumok fotoszintetizáló élőlények. 
A foto szintézis során szén-dioxidból és vízből szerves 
anyagot képeznek, miközben oxigént bocsátanak ki. 
A fotoszintézishez szükséges színanyagok a sejthár-
tyájukhoz kapcsolódnak. Nemcsak egysejtűek lehet-
nek, hanem sejtjeik alkothatnak sejtfonalakat is. A föl-
di élet kezdetén a kékbaktériumok anyagcseréje kezd-
te feltölteni az ősi légkört oxigénnel.

Az ősbaktériumok a prokarióták különleges cso-
portját képviselik. Anyagcseréjük jellegzetességei több 
vonatkozásban jobban hasonlítanak az eukariótákhoz, 
mint a prokariótákhoz. Az ősbaktériumok vizsgálata 
tágítja ismereteinket a földi élet fejlődésének korai sza-
kaszáról. A kutatások kezdetén szélsőséges életkörül-
mények között találták meg őket, de azóta mindenféle 
élőhelyen nyomukra bukkantak. A magas hőmérsék-

letet jól tűrő ősbaktériumok gejzírekben, tenger mé-
lyén feltörő hőforrásokban találják meg az igényeik-
nek megfelelő környezetet. A metántermelő ősbakté-
riumok számára az oxigén méreg. Elsősorban lápokban 
élnek, de megélnek a szarvasmarhák bendőjében is.

A baktériumok vizsgálata nemcsak elméleti tudá-
sunkat növeli, hanem nagyon jelentős gazdasági és kör-
nyezetvédelmi haszonnal is jár. A baktériumokat ugyan-
is a mindennapi élet számos területén kiválóan lehet 
alkalmazni. A savkedvelő baktériumokkal fémeket tisz-
títanak. Az „intelligens mosóporok” hatóanyagait maga-
sabb hőmérsékletet és lúgos kémhatást is jól tűrő bak-
tériumokból vonják ki. A hidegkedvelő mikroorganiz-
musokkal a szennyezett, fagyott talaj tisztítását végzik. 
Az „olajfalókkal” környezetvédelmi károkat lehet mér-
sékelni. A genetikailag módosított baktériumokkal vita-
minokat, antibiotikumokat és más gyógyszereket állít-
hatnak elő. Egyes baktériumokat úgy változtatnak meg, 
hogy a hulladékból etanolt legyenek képesek előállítani.

Mit nevezünk bioetanolnak?
Mire lehet felhasználni a bioetanolt?

A baktériumok, köztük a kórokozó baktériumok is 
óriási sokaságban vesznek körül bennünket. Ellenük 
fellépni a szervezet védekező rendszerének a feladata, 
de nem árt, ha besegítünk neki, és tisztán tartjuk kör-
nyezetünket. A fertőtlenítés során elsősorban a kór-
okozókat pusztítják el. Fizikai (hő, ultraibolya sugár-
zás), kémiai és ezeket kombináló eljárásokat egyaránt 
alkalmaznak. A fertőtlenítőszerek akkor töltik be a fel-
adatukat, ha

1. a kórokozók nem válnak velük szemben ellen-
állóvá,

2. a legtöbb fertőzést okozó mikroorganizmus el-
len hatásosak, de az alkalmazott koncentráció-
ban az emberi szervezetet nem károsítják, nem 
okoznak allergiát,

3. használatuk laikusok számára is lehetséges, nem 
igényel speciális ismereteket.

Míg a fertőtlenítés mindennapjaink része, a steri-
lezést csak különleges helyzetekben (pl. az orvosi gya-
korlatban, űrkutatásban) alkalmazzák. A sterilezési el-
járások ugyanis minden mikroorganizmust megölnek.

Sorolj fel olyan helyzeteket, amelyekben sterilezésre 
van szükség!
Miért okoz károkat, ha a környezetünkből kiirtjuk a 
baktériumokat?
Miért betegednek meg gyakrabban azok a gyerekek, 
akiknek a környezetét túlzottan fertőtlenítik?
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A fekete halál Európában

A pestist baktérium okozza, amit a patkányokon és más rág-

csálókon élősködő bolhák csípései visznek át állatról ember-

re. A fekete halál elnevezés a betegség következtében fellépő 

oxigénhiány miatt sötétkékre, feketére színeződött bőr miatt 

terjedt el.

Európában az első nagy pestisjárvány azután alakult ki, 

hogy az indonéziai Krakatau vulkán 535-ös kitörése globális 

éghajlatváltozást okozott. A környezeti feltételek megváltozása 

miatt a pestisbaktériumokkal fertőzött rágcsálók Kelet-Afrikából 

északra vándoroltak. A járvány sok áldozattal járt. Konstantiná-

poly 500 000 lakójából kb. 100 000 maradt életben.

A járvány a 14. században újból kitört Európában, és ki-

sebb-nagyobb hullámokban még a 17. századig visszatért. 

Az európai lakosság egyharmada-fele pusztult el ez idő alatt. 

A legnagyobb európai pestisjárvány 1347–1353 között zajlott. 

Azzal kezdődött, hogy a Krím-félszigeten az ostromló törökök 

egyfajta biológiai fegyverként pestisben meghalt katonák tete-

meit katapultálták be az erődbe. A járvány megjelent Kaffa vá-

rosában is, ahonnan a lakosok hajókon menekültek, így a pes-

tis eljutott Konstantinápolyba, 

majd Velencébe, Genová-

ba és Marseille-be, és on-

nan terjedt az európai kon-

tinens belsejébe. A fertőzöt-

tek nagy része pár napon 

belül meghalt, de voltak, akik 

csodával határos módon túl-

élték a pestist. Ők örökre vé-

dettséget szereztek, má-

sok viszont eleve immúnisak 

voltak a fertőzésre. A fejlet-

tebb európai városokban le-

zárták a városkapukat, illet-

ve a fertőzöttek otthonait, de 

a legtöbb helyen a füstölést, 

gyógyfüvek, kenőcsök alkal-

mazását, illetve az egyház ál-

tal javasolt érvágást, böjtölést 

és bűnbánatot ajánlották.

Napjainkban alig hallunk 

pestisről. Vajon kiveszett a 

világból? Sajnos nem. Világ-

szerte 1000–3000 esetet je-

lentenek évente. A járvány 

rendszeresen felüti a fejét Madagaszkáron, Dél-Amerikában 

és Afrikában. Az Egyesült Államokban az utolsó városi pestis-

 járvány 1924–25-ben, Los Angelesben volt. A déli államok me-

zőgazdasági területein, ahol mezei rágcsálók bolhái terjesztik a 

betegséget, kis számban, de rendszeresen előfordul a pestis. 

A betegség antibiotikumokkal jól gyógyítható.

Pestisdoktor: a csőr egyfaj-
ta gázálarc volt, amelybe 
fűszereket, gyógynövénye-
ket helyeztek. Úgy vélték, 
ez megvéd a fekete haláltól
Milyen módszereket, eljárá-

sokat alkalmaztak a járvány 

megfékezésére? Melyek 

lehettek ezek közül hatéko-

nyak?

A pestis terjedése
Kövesd a járvány terjedését a térkép alapján! Milyen össze-

függés van a kereskedelemi útvonalak és a járvány terjedése 

között? Mi Konstantinápoly mai neve?

Európa népsűrűsége a XIV. század elején
A két térkép összevetésével magyarázd meg, miért járt sok 

halálos áldozattal a járvány!

Pestist okozó baktériumok (pásztázó 
elektronmikrosz kópos felvétel)

Mi a különbség a világjárvány és a helyi járványok között? Ma-

gyarázd meg a szöveg alapján! 

Megelőzhető-e napjainkban egy pestis világjárvány kialaku-

lása?

Milyen tényezők segítik napjainkban a fertőző betegségek 

terjedését? Milyen tényezők segítenek megfékezni a gyors ter-

jedést?
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Hőtűrő baktériumok okozta elszíneződés 
egy gejzír vizében (Yellowstone Nemzeti Park)
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Helyek a lakásban, ahol lesben állnak a kórokozók

Mosogató, munkalap, szivacs, vágódeszka, mikró

Ahol nedvesség és víz van, ott minden kórokozó jól érzi magát. 

A konyha duplán veszélyes: az ételmaradékok ugyanis megta-

padnak a mosogató oldalán, a zsíros lerakódások pedig ide-

ális helyet biztosítanak a baktériumoknak. A lefolyóban gyor-

san szaporodnak a mikroorganizmusok, a mosogatószivacs 

pedig egyenesen a legnagyobb fellegváruk: egy felmérés sze-

rint egy ilyen szivacsban 7,2 milliárd baktérium tenyészik (ösz-

szehasonlításként egyetlen grammnyi kerti talajban 2,5 milliárd 

van belőlük). A vágódeszkán egyik ételről a másikra utazhat-

nak a láthatatlan kórokozók: ahol az előbb még húst vágtunk, 

ott a következő pillanatban zöldséget aprítunk, és máris „meg-

oldottuk”, hogy a salátába is kerüljön szalmonella. A munkalap 

is hasonló elven „működik”: elég, ha egyszer kilöttyen rá egy 

korty tej, ráfolyik egy tojás, vagy nyers hússal szennyeződik – 

tehát mikroszinten is folyamatosan zajlik itt az élet.

Telefon, billentyűzet, távirányító

Egy nap többen is nyomkodhatják, evés közben, akár pisz-

kos kézzel. Ilyen a távirányító, a mobil és a vonalas telefon, 

amely lassan elszíneződik, a zsíros gombokon pedig zavarta-

lanul gyülekezhetnek a kórokozók. Ha gyakran megesik, hogy 

íróasztalunknál fogyasztjuk el reggelinket, a gyors ebédet, ak-

kor asztalunkra gyakorlatilag kitesszük a „Szabad a bejárás” 

táblát a baktériumok számára. 

Fogmosópohár, kád, WC, mosdó, zuhanyfüggöny

Képzeljük magunk elé, hogyan is néz ki fogmosópoharunk, 

ha már régen nem mosogattuk el alaposan! Belegondoltunk 

már abba, hogy a pohár alján látható lerakódásban milyen 

játszi könnyedséggel szaporodhatnak a kórokozók? Képzel-

jük hozzá azt is, ahogyan a következő fogmosással bejuttat-

juk őket szervezetünkbe! Rémisztően hangzik? Tegyünk el-

lene! A zuhanyfüggöny a gombák miatt jelenthet potenciális 

veszélyforrást: ügyeljünk arra, hogy zuhanyzás és fürdés után 

mindig maradéktalanul megszáradhasson, mert ha fürdőszo-

bánk nem szellőzik jól, akkor megeshet, hogy bepenészese-

dik. A kádban és a mosdóban az emberi hámsejtek gyűlhet-

nek fel, a WC-ben pedig elégtelen higiéniai feltételek mellett 

veszélyes baktériumok is tanyázhatnak.

Mivel takarítsunk?

A mértékletesség legyen ilyenkor az elsődleges szempont, 

mert a túlzott higiénia más betegségeknek, például az aller-

giának is kedvezhet. Az agresszív vegyszerek használata pe-

dig nemcsak a nem kívánt, hanem a hasznos baktériumokat is 

megöli, felborítva ezzel a bakteriális egyensúlyt.

A természetes tisztítószerek segíthetnek megcélozni az 

arany középutat takarítás közben. Használjunk ecetet víz-

kő- és zsíroldáshoz, szódabikarbónát szagtalanításhoz, ez 

előbbieket kombinálva pedig a legkoszosabb kád, WC, mos-

dó és más felület is egyszerűen tisztítható! Súroljuk ki ecettel 

a tisztítani kívánt felületeket, majd szórjunk rá szódabikarbó-

nát! A pezsgés eltávolít minden kórokozót, használata azon-

ban nincs káros hatással az egészségünkre, szemben azok-

kal a tömény vegyszerekkel, amelyeket hasonló célra javasol-

nak a reklámok.

http://www.hazipatika.com/eletmod/otthon/cikkek/20_

hely_a_lakasban_ahol_lesben_allnak_a_korokozok; rövidí-

tett, egyszerűsített változat

Kérdések és feladatok

 6. Hogyan akadályozhatók meg a baktériumok által 
okozott betegségek?

 7. Mit tehetünk környezetünkben a fertőzések meg-
akadályozására?

 8. Kutass olyan betegségek után, amelyeket baktéri-
umfertőzés okoz! 

 9. Milyen fertőző betegségek megelőzésére alkalmaznak 
kötelező védőoltásokat hazánkban?

10. Miért előnyös a bélbaktériumok számára az em-
berrel való együttélés?

1. Mely élőlények tartoznak a prokarióták országába?
2. Mi jellemző a prokarióta sejt felépítésére? Mi a fel-

adata a sejt egyes alkotórészeinek?
3. Hogyan csoportosíthatjuk anyagcseréjük és élet-

módjuk alapján a prokariótákat? Említs példát min-
den csoportra!

4. Hogyan hasznosítjuk a különleges anyagcseréjű 
baktériumokat?

5. Miért olyan széles körben elterjedtek a baktériumok?
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Az eukarióta sejtek sokkal nagyobbak és bonyolultabb 
felépítésűek a prokariótáknál. Örökítőanyaguk a sejt-
magba van zárva, sejtplazmájukban számos, hártyával 
körülvett sejtalkotó meghatározott feladatokat végez 
az anyagcserében. Az állati és a gomba típusú sejtek 
heterotróf anyagcserére képesek. A növényi típusú sej-
tek autotróf anyagcseréjűek, a fotoszintézis a zöld szín-
testekben játszódik le. Az eukarióta egysejtűek vízben, 
de legalábbis nedves környezetben élnek.

Az állati egysejtűeknek nincs sejtfaluk, a sejtjeiket 
sejthártya határolja. Ivartalanul kettéosztódással sza-
porodnak. Az amőbák állábaik segítségével csúszkál-
nak a vizek aljzatán. Az állábakat a sejt bármely részén 
ki tudják fejleszteni, ezért testük alakja folytonosan 
változik. Más egysejtűekkel (pl. baktériumokkal), szer-
ves törmelékkel táplálkoznak. A táplálék kémiai inge-
rének hatására állábaikkal körülveszik a zsákmányt, és 
sejthártyával körülvéve a sejt belsejébe juttatják. Ez a 
folyamat az endocitózis, magyarul bekebelezés. A sejt-
ben kialakul az emésztő üregecske, amelyben a sejt 
megemészti a táplálékot. A lebontott táplálék a sejt-
plazmába jut, a hártyával körülvett maradék pedig a 
bekebelezéssel ellentétes folyamattal a külvilágba ke-
rül. E folyamat neve exocitózis. Az anyagok felvétele 
és leadása a sejthártya bármelyik pontján lejátszódhat.

A papucsállatkák sejtjének alakja nem válto-
zik. A testet csillók fedik, amelyek csapkodásá-
val az állati egysejtű gyorsan úszik a vízben. Táplá-
lékuk hasonló az amőbákéhoz, és a táplálékfelvétel 

módja sem különbözik alapvetően. A lényeges kü-
lönbség az, hogy csak a sejt egyetlen részén, a sejt-
szájnál lehetséges a táplálékszemcse bekebelezése, és 
egyetlen helyen, a sejt alrésen adják le az emészthetet-
len anyagokat.

A növényi egysejtűek autotróf, foto szin tetizáló lé-
nyek. Az egysejtű zöldmoszatok sejtjeit a sejthártyán 
kívül sejtfal is határolja, zöld színtesteikkel fotoszinté-
zist végeznek, és tartalék anyagaikat a növényekhez ha-
sonlóan keményítő zárványokban raktározzák el. Os-
tor segítségével úsznak a vízben.

Az ostoros mo sza tok különös csoportot képez-
nek. Nincs sejtfaluk, de a test alakja állandó, és ostorral 
hajtják magukat előre. Édesvizek lakója a zöld szemes- 
ostoros. Fényben zöld színtestei segítségével fotoszin-
tézisre képes, de sötétben a sejtszájon keresztül más 
sejteket és törmelékeket kebelez be.

AZ EUKARIÓTA EGYSEJTŰEK 
ORSZÁGA

LÁTHATATLAN ÉLŐVILÁG

Papucsállatka

Egysejtű  és társulásban élő zöldmoszatok

Ostoros moszatAmőba mikrofotója, endocitózis és exocitózis rajza

ENDOCITÓZIS
EXOCITÓZIS

sejtplazma

sejthártya
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A gomba típusú egysejtűek szerves anyagokkal táp-
lálkoznak, lebontó szervezetek vagy élősködők. A bolt-
ban kapható sütőélesztő élő gombák összepréselt tö-
mege. Az élesztő egysejtű gomba. Sejtjét kitines sejt-
fal szilárdítja. A nemesített élesztők nem használnak 
lebontó anyagcseréjükhöz oxigént, ezért nem képesek 
a cukrokat szén-dioxidra és vízre lebontani. Lebontó 
folyamatuk az erjedés, amelynek során a cukorból al-
kohol és szén-dioxid keletkezik. Az élelmiszeriparban 
széles körűen használják az élesztőgombákat. A sör- és 
a borélesztők segítségével alkoholos italokat állítanak 
elő. A kenyérgyártásban az élesztőgombák szén-di-

oxid-termelését használják ki a tészta dagasztására. 
Amikor a kelt tésztát megsütik, a szén-dioxidos bubo-
rékok körül megszilárdul a tészta anyaga. Ettől lesz a 
kenyér vagy a kalács laza, szivacsos szerkezetű.

Hová lesz az alkohol a tésztából?
Amikor a must erjed, azt mondják, hogy „forr a bor”. 
Mi történik ilyenkor? Miért forr, milyen gáz képző-
dik ekkor?

Miért visznek égő gyertyát magukkal a borászok, amikor 

lemennek a borospincébe? Hogyan kell helyesen tartani 

a gyertyát? Magyarázd meg a választásodat!

Sütőélesztő megfi gyelése 

(mikroszkópos vizsgálat)

ANYAGOK: sütőélesztő vízben szétoszlatva

ESZKÖZÖK:  cseppentő, tárgylemez, fedőlemez, mikroszkóp

VIZSGÁLAT: 
  Cseppentő segítségével helyezz egy cseppet az élesztő- 

keverékből a tárgylemezre!
  Fedd le a cseppet fedőlemezzel!
  Mikroszkóppal előbb kis nagyítással, majd közepes na-

gyítással vizsgáld meg az élesztőgombákat!
  Rajzold le az élesztőgombákat! Ne felejtsd el feljegyezni, 

mekkora nagyításon vizsgálódtál!

VÁLASZOLJ A KÉRDÉSEKRE!
1. Az élővilág melyik csoportjába sorolható a sütőélesztő?
2. Milyen felépítő anyagcserét folytat a sütőélesztő?
3. Milyen lebontó anyagcserét folytat a sütőélesztő?
4. Mi a sütőélesztő gyakorlati jelentősége?

A papucsállatka mozgásának megfi gyelése 

(mikroszkópos vizsgálat)

ANYAGOK: papucsállatka-tenyészet

ESZKÖZÖK:  tárgylemez, fedőlemez, cseppentő, pár vatta-
szál, mikroszkóp

VIZSGÁLAT: 
  Cseppentő segítségével tégy egy cseppet a papucsál-

latka-tenyészetből a tárgylemezre!
  Helyezz el a cseppben néhány vattaszálat!
  Fedd le a készítményt fedőlemezzel!
  Közepes nagyításon fi gyeld meg mikroszkóp alatt az 

egysejtűek mozgását!

VÁLASZOLJ A KÉRDÉSEKRE!
1. Mekkora nagyításon vizsgáltad a papucsállatkákat?
2. Miért szükségesek a vattaszálak a papucsállatka moz-

gásának megfi gyeléséhez?
3. Milyen sejtszervecskével mozog a papucsállatka?
4. Úszik vagy mászik a papucsállatka?
5. Mi történik, ha akadályba ütközik?

Kérdések és feladatok

1. Melyek az eukarióta sejtek legfőbb jellemzői?
2. Milyen csoportokba sorolhatjuk az eukarióta egy-

sejtűeket anyagcseréjük alapján?
3. Hasonlítsd össze a prokarióta és az eukarióta sejtet!
4. Hogyan veszik fel táplálékukat az állati egysejtűek? 
5. Hasonlítsd össze az amőbák és a papucsállatkák 

táplálékfelvételét és anyagleadását!
6. Szerinted képesek az élesztőgombák endocitózisra?
7. A fáról lehullott érett gyümölcsöt a gazdák össze-

gyűjtik, és cefrét készítenek belőle. Nézz utána! Mi a 
cefre? Miért kell a földre hullott gyümölcsöt megtisz-
títani? Miért nem szabad a rothadásnak indult vagy 
gombafertőzött gyümölcsöt a cefrébe válogatni?
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A gombák országába többsejtű, eukarióta élőlények tar-
toznak. Sejtjeik egymáshoz kapcsolódnak és sejtfona-
lakat alkotnak, de szerveik, szöveteik nincsenek. Még a 
legfejlettebb gombák teste is csak sejtfonalak szövedé-
kéből áll. A gombafonalakban képződnek apró szapo-
rítósejtjeik, a spórák, amelyek megfelelő körülmények 
között osztódnak, és ismét gombafonalakat hoznak 
létre. Nincsenek színtesteik, ezért heterotróf anyagcse-
réjűek. Sejtjeiket kitines sejtfal határolja.

A gomba életciklusa

A gombák termőtestei gombafona lakból állnak. 
Egyes gombafonalak végén milliószámra fejlődnek a 
spórák. Kedvező körülmények között a spórák osztód-
nak, és létrehozzák a gombafonalakat. A fejlődő gom-
bafonalak kiterjedt szövedéket képeznek a talajban, 
amelyből kiemelkednek a szorosabb szövedéket alko-
tó termőtestek.

A legegyszerűbb gombák teste csak sejtfonalak szö-
vedékéből áll. A fejlettebb gombák teste is így épül fel, 
de a talaj fölé termőtestet növesztenek. A termőtest ál-
szövetes szerveződésű. Ez azt jelenti, hogy a sejtfona-
lak sűrűn egymás mellé rendeződnek, és így tömör tes-
tet alakítanak ki. A spóratermő fonalak a termőtesten 
fejlődnek. A kalapos gombák teste ilyen szerveződésű.

A gombák rendkívül elterjedt élőlények. Sokféle 
élőhelyen előfordulnak, és sokféle más élőlénnyel vál-
tozatos kapcsolatokban élnek együtt. Legtöbbjük le-

bontó szervezet. Sejtfaluk miatt nem képesek bekebe-
lezéssel felvenni a táplálékot. Emésztő hatású anyago-
kat bocsátanak a környezetükbe, amelyek lebontják az 
elhalt szervezetek anyagait. A lebontott, elfolyósított 
tápanyagokat a gombafonalak felszívják és felhasznál-
ják anyagcseréjükhöz. 

A lebontó szervezetek anyagcseréjének köszönhe-
tő, hogy az elhalt szerves anyagok egyszerű, szervet-
len molekulákká és ásványi anyagokká (ionokká) ala-
kulnak, és így a növények számára felvehetővé válnak. 
A lebontó szervezetek nélkül felhalmozódna az el-
pusztult élőlények testének anyaga, és megakadna az 
életközösségek anyagforgalma. 

A penészgombák spórái mindenütt ott vannak a 
környezetünkben. Csak a megfelelő körülményekre 
várnak, hogy kihajthassanak. A kenyér, a lekvár és az 
ételmaradékok megpenészesedését a gombák okozzák. 

Kalapos gomba termőteste
Nevezd meg a kalapos 

gomba termőtestének 

részeit! Ha nem emlékszel 

minden részletre, segítsé-

get kapsz:

1. kalap; 2. spóratermő

 lemezek; 3. tönk; 4. gallér;

 5. bocskor

A GOMBÁK ORSZÁGA

LÁTHATATLAN ÉLŐVILÁG

1

2

3

4

5

spóra

termőtest

gombafonalak 

szövedéke

A zöldes bevonatot az ecsetpenész, a szürkés vagy 
fekete bevonatot pedig a fejespenész hozza létre
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Az ecsetpenész termeli a penicillin nevű antibioti-
kumot, amely baktériumfertőzések fontos gyógyszere.

A gombák növényekkel, állatokkal, emberekkel, sőt 
prokarióta sejtekkel is képesek tartós kapcsolatokat ki-
alakítani. A növények 80-90%-a talajlakó gombákkal 
él együtt. A gombafonalak körülveszik a növény gyö-
kerét, behatolnak a sejtekbe is, és szerves anyagokat 
szívnak el. A növény számára mégis előnyös a kapcso-
lat, mert a gomba ásványi anyagokat biztosít a növény 
számára, megvédi a nehézfémek káros hatásától, sőt a 
talajban élő, betegségeket okozó élőlényekkel szem-
ben is. A mindkét fél számára előnyös kapcsolat neve 
együttélés (szimbiózis).

A könnyező házigomba a cellulózt nagyon hatékonyan bontja, 
ezért nincsenek biztonságban tőle sem a könyvespolcok, sem a 
könyvek. Még a vastag tégla- vagy betonfalon is átjut, több eme-
let magasságig terjed, mert vékony gombafonalai keresztülnőnek 
az építőanyagok hajszálrepedésein. Nevét arról kapta, hogy az 
anyagcsere során képződő vizet megtartja, és így szárazabb kör-
nyezetben is biztosítja magának a szükséges nedvességet.

Az antibiotikummal átitatott fekete korongok körül átlátszó 
gyűrű jelzi, hogy ott a baktériumok elpusztultak

Az erdőben a farontó gombák (pl. a képen látható 
lepketapló) lebontják az elhalt faanyagot

Amennyire nélkülözhetetlenek a gombák az erdők-
ben elhalt öreg fák anyagainak lebontásában, annyira 
nagy károkat képesek okozni az épületek faanyagaiban.

A faanyagok legveszedelmesebb 
kártevője a könnyező házigomba

A peronoszpóra a szőlő kártevője. 
Rézgálicos permetezéssel védekeznek ellene

A gombák olyan kapcsolatban is részt vesznek, 
amely csak számukra előnyös, a gazdaszervezet számá-
ra nem. Ez a kapcsolat az élősködés. Az élősködő gom-
bák minden esetben a társszervezet károsítását, meg-
betegedését okozzák. Az ember bőrfelszínén élősköd-
nek a bőr és a köröm szaruanyagát hasznosító gombák. 

A növények gyorsan terjedő, veszélyesebb betegsé-
geit gombák okozzák. A termés védelmében rendsze-
res, kellő időben végzett permetezéssel védekezünk.

Növény gyökerével együtt élő gomba. A gombafonalak 
sokkal nagyobb felületen veszik fel a vizet és az ásványi 
anyagot, mint a növény hajszálgyökerei

spórák

gombahifák

hajszálgyökér
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Nagy őzlábgomba. Ritkás, ligetes erdőkben terem júniustól 

a fagyok kezdetéig. Nagy termetű, pikkelyes kalapú gomba. 

Húsa fehér, és idősebb korban sem barnul meg. Ehető

21

A nagy termetű, jóízű kalapos gombákból fi nom 
ételeket lehet főzni. Szénhidráttartalmuk nagyon ala-
csony, zsírtartalmuk csekély, fehérjetartalmuk hasonló 
az állati eredetű táplálékokéhoz. Nemcsak egészségesek, 
hanem fogyókúrás ételnek is kiválóak. Egy kiló gomba 
energiatartalma átlagosan 330 kilokalória (kcal).

Sok embert tart vissza a gombafogyasztástól a mér-
gezéstől való félelem. Tény, hogy sok ehető gombá-
nak van hasonló kinézetű, mérgező párja, amellyel a 
felületes vagy hozzá nem értő szem könnyen összeke-
verheti. Fontos, hogy a leszedett gombát mindig vizs-
gáltassuk meg gombaszakértővel! Csak ellenőrzött 
helyről származó gombát vegyünk, soha ne vásárol-

junk házalótól! A gombamérgezés nagyon kellemet-
len tünetekkel jár, a gyilkosgalóca-mérgezés pedig 
halálos áldozatot is szedhet. Ezért a gyilkos galócát 
mindenkinek nagy biztonsággal fel kell ismernie! Az 
előző táblázatban a gyilkos galóca és a hozzá eléggé 
hasonló erdőszéli csiperke jellemzőit olvashatod. 

Ismerkedjünk meg néhány gyakori gombával! 
A nagy őzlábgombát és az ízletes vargányát nyugod-
tan szedhetjük, de a légyölő galóca bármilyen mutatós, 
nem való a kosarunkba.

A lisztharmat a szőlő és a gyümölcsfák kártevője, 

de megtámadja a dísznövényeket is

A monília elsősorban a gyümölcsöket támadja meg

a gomba 
neve

erdőszéli csiperke gyilkos galóca

spóratermő 
lemezei

fi atalon rózsaszínűek, 

éretten barnák

fi atalon és éretten is 

fehérek

gallérja van van

bocskora nincs van

Ízletes vargánya. Elsősorban tölgyerdőkben fordul elő, nyár 

elejétől késő őszig terem. Kalapjának alsó részén a spórák nem 

lemezeken, hanem csövecskékben termelődnek. Ehető

Légyölő galóca. Mesekönyveinkből ismert gomba. Gallérja és 

bocskora is van. Ősszel terem. Főleg fenyőerdőkben, nyíresekben 

fordul elő, gombafonalai fák gyökerével élnek együtt. Mérgező!
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A gombaszedés legfontosabb szabályai

Ősszel telis-tele az erdő alja fi nomabbnál fi nomabb gombák-

kal, a híradások pedig tele vannak ijesztő történetekkel gom-

bamérgezést szenvedett családokról. A mérgezéstől való féle-

lem miatt nem kell lemondanod sem a gombaszedésről, sem 

a gombák fogyasztásáról. Az alábbiakban a gombaszedés-

sel kapcsolatos legfontosabb kérdéseket (1–5.) olvashatod. 

A kérdések után a válaszokat (A–E) is megtalálod, de össze-

keverve. Keresd meg, melyik kérdésre mi a válasz!

Kérdések

1. Mikor menjek gombászni?

2. Milyen gombát érdemes leszedni?

3. Mibe szedjek gombát?

4. Hogyan tudom eldönteni, melyik a jó és melyik a mérgező 

gomba?

5. Hol vizsgáltathatom be a gombát?

Válaszok

A Vigyél magaddal egy szakkönyvet, annak alapján a helyszí-

nen tudod azonosítani a leszedni kívánt gombát. Ám a leg-

ígéretesebb gombák között is lehetnek mérgezőek, ezért 

soha ne egyél a leszedett gombából anélkül, hogy bevizs-

gáltattad volna! Figyelem! A könyv nem váltja ki a gomba-

szakértőt!

B Budapesten az összes vásárcsarnokban van INGYENES 

gombavizsgálat. Itt nézhetsz utána: http://www.piaconline.

hu. Vidéken kicsit bonyolultabb, de egyáltalán nem elérhe-

tetlen. Nézz utána az interneten, melyik gombavizsgáló ta-

lálható legközelebb hozzád!

C A friss, jó állapotú gombát, ami nem kukacos, nem rot-

hadt, nem rágta meg a csiga. A kukacos gomba veszé-

lyes, mert a kis szörnyetegek átmásznak az egészséges 

példányokba is, és tönkreteszik az egész zsákmányt.

D A legalkalmasabb eszköz a kosár. A táska vagy szatyor a 

legrosszabb választás: a gomba azonnal megnyomódik, 

összetörik benne, és nemcsak gusztustalan lesz, de ha-

mar meg is romlik.

E Eső után néhány nappal érdemes felkerekedni, és végig-

járni az erdőt és a mezőt. A gomba gyorsan nő, de gyor-

san meg is romlik.

Penészgomba megfi gyelése 

(mikroszkópos vizsgálat)

ANYAGOK: penészgomba-tenyészet

ESZKÖZÖK:  csipesz, cseppentő, tárgylemez, fedőlemez, 
mikroszkóp

A penészgomba-tenyészet előállítása:
  Töröld le nedves kenyérdarabbal a poros ablakpárkányt!
  Helyezd a kenyérdarabot Petri-csészébe, és fedd le! Né-

hány nap múlva a kenyéren megjelennek a penészgom-
ba bolyhos fonalai.

VIZSGÁLAT:  
  Csipesz segítségével tégy kis darabot a gombatenyé-

szetből a tárgylemezre!
  Cseppents rá vizet, és fedd le fedőlemezzel!
  Először kis nagyításon, majd közepes nagyításon vizs-

gáld a gombafonalakat!

VÁLASZOLJ A KÉRDÉSEKRE!
1. Rajzold le a penészgombatelep kis részletét!
2. Mi jellemző a penészgomba testszerveződésére?
3. Figyeld meg, látsz-e sejthatárokat a gombafonalakon!
4. Hol termelődnek a spórák? Figyeld meg a spórák színét 

és alakját!

Kérdések és feladatok

1. Mi jellemző a gombák sejtjeire?
2. Mi jellemző a gombák testfelépítésére?
3. Hogyan veszik fel a gombák a táplálékukat?
4. Melyek a kalapos gomba termőtestének részei?
5. Milyen kapcsolatokba léphetnek gombák más élőlé-

nyekkel? Mondj példát minden kapcsolattípusra!
6. Milyen körülmények kedveznek a penészgombák 

elszaporodásának?
7. Hogyan lehet megakadályozni elszaporodásukat? 

A nemespenészek különböző fajait a camembert, a márványsajt 
és sok más fi nom sajtféleség előállítására használják fel
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A zuzmók az élővilág egyik legkülönlegesebb csoport-
ját alkotják. A zuzmótest a gombák és fotoszintetizáló 
szervezetek tartós együttélésének eredményeképp ala-
kult ki. A zuzmótelep belsejében, védetten élnek az 
autotróf szervezetek, ezeket gombakéreg védi. A vi-
zet és az ásványi anyagokat teljes testfelületen a gom-
bafonalak veszik fel. A fotoszintetizáló szervezetek 
prokarióta kékbaktériumok és egysejtű zöldmosza-
tok is lehetnek. A fotoszintézis során termelt szerves 
anyagból a gombáknak is jut. Mivel a zuzmó két alap-
vetően különböző szervezet együttélésével jön létre, 
csak teleprészek leszakadásával képes szaporodni.

A zuzmók szélsőségesen tág tűrésű élőlények. Siva-
tagokban és trópusi erdőkben, magashegységekben és 
sarkvidékeken egyaránt előfordulnak. Igénytelenségük 
miatt a csupasz sziklákon és a földfelszínen zuzmók és 
mohák telepednek meg először.

A zuzmók szinte mindent kibírnak. Egy kísérlet-
ben két zuzmófajt tartottak űrbeli körülmények között 
két hétig. A hőmérséklet naponta –20 és +20 °C kö-
zött változott, légüres térben a világűrből érkező teljes 
ultraibolya sugárzásnak voltak kitéve. A zuzmók az űr-
ben természetesen nem mutattak életjelenségeket, de 
a Földre visszatérve feléledtek! Lehet, hogy még egy 
Mars-expedíciót is túlélnének, és megtelepednének az 
idegen bolygón?

moszatsejt

gombafonal

A kísérletben részt vevő zuzmófajok

A visszaérkezés 

után készült 

elektronmikrosz-

kópos felvétel 

a zuzmótelepről.

A térképzuzmó 

hegyvidéki faj, telepe 

szorosan a sziklára 

tapad.

A kísérletben részt 

vevő észak-amerikai 

faj. Nálunk élő közeli 

rokona a sárga 

falizuzmó.

Vajon miért ezeket a zuzmófajokat választották a kí-
sérlethez?
Hol van a kísérletbeli zuzmók eredeti élőhelye? (Segít 
a kép és a leírás.)
Milyen környezet jellemzi ezt az élőhelyet? Vedd fi -
gyelembe a következő tényezőket: napsütés mennyisé-
ge, hőmérsékleti viszonyok, vízellátottság.

A zuzmók nem támasztanak különösebb igényeket 
a környezettel szemben, de egy dologra, a levegőben 
lévő kén-dioxid mennyiségére nagyon kényesek. Az 
egyes zuzmófajok érzékenysége különböző, ezért a le-
vegő kén-dioxid-tartalmának kiváló indikátorai. Jelen-
létükkel vagy hiányukkal jelzik, mennyire szennyezett 
a levegő. A levegő kén-dioxid-szennyezése elsősorban 
a háztartási tüzelőanyagok és az üzemanyagok kéntar-
talmától függ. 

A ZUZMÓK

LÁTHATATLAN ÉLŐVILÁG

A mannazuzmó sivatagokban és az ázsiai pusztákon él. 

Feldarabolódott telepeit a szél messzire repíti. Ehető, még 

kenyeret is sütnek belőle

Zuzmótelep keresztmetszete

felső gombakéreg

moszatsejtek

alsó gombakéreg

rögzítő gombafonalak

1

3

1 mm
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Kérdések és feladatok

1. Miért különleges élőlények a zuzmók?
2. Nevezd meg a zuzmótelep részeit!
3. Milyen működésmegosztás van a zuzmótelepet al-

kotó moszatok és gombák között?
4. Mi magyarázza a zuzmók nagy tűrőképességét?
5. Fogalmazd meg, milyen szervezeteket tekintünk in-

dikátor szervezeteknek!
6. Hogyan függ össze a levegő szennyezettsége és a 

zuzmók elterjedése a városban?
7. Magyarázd meg, miért tekinthető zuzmósivatagnak 

Budapest belvárosa!

Aszalt szilva, füstölt sonka, befőtt, mirelit

A fáról szedett gyümölcsöt, a friss húst, az épp megfőzött le-

vest nem lehet eltartani, mert milliószámra nyüzsögnek kö-

rülöttünk a baktériumok és a gombaspórák. Ezek a lebon-

tó szervezetek megtelepednek az élelmiszereken, felhasznál-

ják ételeinket a saját anyagcseréjükhöz, és gyorsan szaporod-

nak. Vagyis az étel megpenészedik, megromlik. Nem csoda, 

hogy az élelmiszerek tartósítása már az ősidőkben is ötletes 

megoldásokra sarkallta az embereket. Feltalálták például az 

aszalást, amelyet a mai napig alkalmazunk. A húst télre föld-

be ásott verembe tették és betakarták, hogy hidegen marad-

jon. Jól ismert ősi tartósítási eljárás a pácolás és a füstölés is, 

amelyet gyakran sózással egészítenek ki. A só nagyon jól tar-

tósít, mert elvonja a vizet, és ezzel megakadályozza a sejtek 

anyagcseréjét.

A fagyasztás kiváló tartósítási módszer. Jól tudták ezt az 

eszkimók és a kínaiak is, akik jégvermekben tárolták a húst és 

a terményt. Arra azonban csak az 1920-as években jöttek rá, 

hogy ha nagyon gyorsan hűtik le a gyümölcsöt, akkor az apró 

jégkristályoknak nincs idejük megnőni, és nem feszítik szét a 

sejteket. Az így tartósított zöldségek és gyümölcsök megőrzik 

vitamin- és ásványianyag-tartalmukat, és nagy előnyük, hogy 

nem tartalmaznak tartósítószereket. Amikor viszont felolvad 

a fagyasztott étel, a mikrobák gyors szaporodásnak indulnak 

benne. Soha ne fagyasszuk le újra a már egyszer felengedett 

mirelitet, mert vele együtt tartósítjuk a megnövekedett bakté-

riumnépességet is!

A hőkezelés a legbiztonságosabb módszer. A főzés, for-

ralás és dunsztolás során a baktériumok elpusztulnak. Ezt a 

módszert követjük a befőzéskor. Cukorral együtt felforraljuk a 

gyümölcsöt, befőttesüvegbe töltjük, az üveget lezárjuk, és me-

leg takarók közé helyezve hosszú idő alatt hűtjük le. A hőke-

zelés annál eredményesebb, minél magasabb hőmérsékletre 

melegítjük az ételt és minél hosszabb ideig tart a hőhatás.

A hőkezelést gyakran kiegészítik vegyszeres tartósítással. 

Óvatosan bánjunk a vegyi anyagokkal, és mindig tartsuk be 

a recept előírásait, mert a baktériumok és a gombák anyag-

cseréjét gátló anyagok ránk is káros hatással lehetnek. Ilyen 

anyag az alkohol, az ecetsav, a citromsav és az aszkorbinsav 

(C-vitamin). Mivel ezek hozzáadott anyagok, E-számuk is van. 

Például az aszkorbinsav az E 300, az ecetsav az E 260 számú 

anyag. A nátrium-benzoát (E 211) kiváló csíraölő, de 1 kg étel-

be csak 1,5 g kerülhet belőle, mert mellékíze van, és érzékeny 

emberekben allergiás reakciókat válthat ki.

Az élelmiszer-tartósítás, a konzerválás biológiai alapjait 

Louis Pasteur francia tudós fedezte fel. A konzervgyártást vi-

szont Napóleonnak köszönhetjük. Ő ajánlott fel pénzjutalmat 

annak, aki megoldja hadserege számára az élelmiszer-tartósí-

tás problémáját. Az első konzerv üvegbe töltött, hőkezelt étel 

volt. A fém konzervdoboz ötlete angol eredetű, a konzervnyi-

tót pedig amerikaiak találták fel.

Készítsetek listát arról, mi az előnye és mi a hátránya az egyes 

élelmiszer-tartósítási eljárásoknak!

Gondoljátok végig, milyen esetben előnyösebb a mirelit, és mi-

kor hasznosabb a konzerv!

Nézzetek körül otthon, milyen tartósítási eljárásokkal találkoz-

tok a konyhában és a kamrában!

Kérdezzétek meg szüleiteket, nagyszüleiteket, milyen házi tar-

tósítási eljárásokat alkalmaznak! Gyűjtsetek recepteket!

Válaszoljatok kis csoportban az alábbi kérdésekre! Ala-
kítsatok ki közös álláspontot!
Milyen összefüggés van a levegő kén-dioxid-tartalma 
és a zuzmók előfordulása között?
Vajon hogyan változott a levegő kén-dioxid-tartalma a 
fűtési mód megváltozása következtében?

a földgázt használó háztartások aránya (%)
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A földgáz felhasználásának változása a budapesti 
háztartásokban

Budapest zuzmótérképe (1982)

A fenti zuzmótérkép készítése óta a fűtési szokások 
jelentősen megváltoztak. A szenet felhasználó háztar-
tások száma csökkent, előtérbe került a földgáz alkal-
mazása. 

zuzmók száma

levegő szennyezettsége
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A vírusok fehérjébe burkolt örökítőanyag-csomagok. 
Anyagcseréjük nincs, és nem is szaporodnak. A vírust 
örökítőanyagának felhasználásával a gazdasejt sokszo-
rozza meg. Mivel a gazdasejt ezalatt nem végzi a saját 
működését, a vírusok betegségeket okoznak.

A baktériumok és a kékbaktériumok prokarióta sej-
tű élőlények. Alakjuk a sejtfaltól függ, amelyen belül 
a sejthártyával fedett sejtplazma található. Sejtmag-
juk nincs, örökítőanyaguk a sejtplazmában van szét-
oszlatva. Kettéosztódással szaporodnak. A baktériu-
mok között autotróf és heterotróf anyagcseréjűek egy-
aránt előfordulnak, a kékbaktériumok csak autotrófok 
lehetnek. A baktériumok rendkívüli elterjedtségét vál-
tozatos anyagcseréjük és kivételesen tág tűrőképessé-
gük mellett az is okozza, hogy más élőlényekkel vál-
tozatos kapcsolatokat alakítanak ki. A baktériumok 
között vannak élősködő kórokozók, de legtöbbjük 
lebontó szervezet. A bioszféra anyagforgalma elkép-
zelhetetlen nélkülük. Számos baktériumfajt a gyógy-
szer- és az élelmiszeripar hasznosít, de egyesek a kör-
nyezetvédelemben is jó szolgálatot tesznek.

Az eukarióta egysejtűeknek van sejtmagjuk, és sejt-
plazmájukban sokféle sejtszervecske végzi az anyag-
cserét. A sejtek felépítésétől függően állati, növényi 

és gomba típusú egysejtűeket különböztetünk meg. 
A növényi egysejtűek zöld színtesteik segítségével 
fotoszintetizálnak. Az állati és a gomba típusú egysej-
tűek heterotrófok, zöld színtestük nincs. Az állati egy-
sejtűeknek nincs sejtfaluk, a táplálékot endocitózissal 
veszik fel. A gomba típusú egysejtűeknek van sejtfaluk.

A gombák országába soksejtű élőlények tartoznak. 
Sejtjeiket sejtfal határolja, de színtesteik nincsenek. 
Heterotróf anyagcseréjűek. A gombák sejtjei gomba-
fonalakat képeznek, amelyek laza szövedéket alkot-
nak. A kalapos gombák termőtestében a gombafonalak 
sűrű fonadékot hoznak létre, amelynek a neve álszövet. 
A gombák apró szaporítósejtekkel, spórákkal szapo-
rodnak. A gombák az életközösségekben általában le-
bontó szerepet játszanak, de életmódjuk rendkívül vál-
tozatos, sokféle más élőlénnyel állhatnak kapcsolatban. 
Sokféle kártevő, betegséget okozó faj van közöttük, ám 
számos hasznot hajtó, jóízű, ehető és ipari felhasználá-
sú gomba is előfordul.

A zuzmók gombák és moszatok tartós együttélé-
sével jöttek létre. Rendkívüli tűrőképességük miatt a 
puszta talaj- és sziklafelszínek első benépesítői, de mi-
vel érzékenyek a levegő kén-dioxid-tartalmára, a leve-
gőszennyezés indikátorai.

1. Miért nem lehettek a vírusok a Föld legősibb lényei?
2. Hasonlítsd össze a prokarióta és az eukarióta sejt 

felépítését!
3. Miért tekinthető fejlettebbnek az eukarióta sejt, 

mint a prokarióta?
4. Honnan lehet megállapítani egy egysejtűről, hogy 

növényi, állati vagy gomba típusú-e?
5. Hasonlítsd össze a békanyálmoszat és a fejespenész 

testfelépítését!
6. Milyen kölcsönhatások alakulhatnak ki különböző 

élőlények között? 
7. Mondj minden kölcsönhatásra példát, amelyben az 

egyik fél baktérium!

 8. Mondj minden kölcsönhatásra példát, amelyben az 
egyik fél gomba!

 9. Értékeld az alábbi élőlények szerepét a földi élet 
anyagforgalma szempontjából!
a) baktériumok
b) moszatok
c) gombák

10. Miért nem képesek a zuzmókat alkotó moszatok és 
gombák külön-külön megélni az adott élőhelyen?

11. Hogyan szaporodnak a zuzmók?
12. Mit jelent az, hogy a zuzmók tág tűrésű élőlények?
13. Milyen környezeti tényezőre nézve indikátor szer-

vezetek a zuzmók?

Rendszerező, összefoglaló kérdések

ÖSSZEFOGLALÁS

LÁTHATATLAN ÉLŐVILÁG
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