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

Olvasmány

A hód erős fogaival körberágja a fát, majd kidönti.

A hódok a fák kidöntésével károkat okoznak.

A hódvárat kidöntött
fákból álló gát veszi körül.
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Az életjelenségek

A fák lerágásával, kidöntésével a hódok komoly
károkat okozhatnak az ártéri erdőkben, ezért az
emberek kíméletlenül irtották őket. De nemcsak
emiatt kerültek a vadászok puskavégére, hanem értékes prémjükért is. A kereskedők által eladott prémek számáról készült korabeli feljegyzések arról
tanúskodnak, hogy a 17–18. században a hódnak
még nagy létszámú népességei éltek Európában, így
Magyarországon is. A 19. század végére már csak
1200-ra becsülték a hódok egyedszámát az egész
kontinensen, ami lényegében azt jelentette, hogy a
faj a kihalás szélére került. Magyarországon az
1860-as években ejtették el az utolsó példányt. De
az európai hód története szerencsére ezzel nem ért
véget. A természetvédők kitartó munkával sok
helyre visszatelepítették a hódot, és ma Európában
az állomány létszámát mintegy 400 000-re becsülik. Magyarországi visszatelepítése 1996-ban kezdődött, amikor a gemenci ártéri erdőkben 32 példányt engedtek szabadon. A program a Hanságban,
majd a Tisza ligeterdeiben folytatódott. A siker érdekében a hód hazánkban a fokozottan védett fajok
listáján szerepel. Az európai visszatelepítés egyik
érdekessége az volt, hogy Finnországba ÉszakAmerikából hoztak példányokat, mivel akkor még
nem tudták, hogy az ott élő, az európaihoz rendkívül hasonló hódok egy másik fajba tartoznak. A kanadai hód (Castor canadensis) képviselői sokkal
nagyobb gátakat építenek európai rokonaiknál, való-

A hód a rágcsálók közé tartozik.

sággal természetátalakító munkát végeznek: a folyókat helyenként kiterjedt tavakra duzzasztják,
hatalmas várakat építenek. Mindezek miatt az
észak-amerikai indiánok egykor a hódnak emberi
értelmet tulajdonítottak, szent állatként tisztelték
őket. Talán olvastad is az indián író, Szürke Bagoly
Két kicsi hód című könyvét.
A kanadai hód és az európai hód minden bizonnyal közös ősből származik, és a két faj mindössze néhány ezer évvel ezelőtt válhatott el egymástól a földrajzi elkülönülés következményeként.
A közös származást azzal is alátámasztják a tudósok, hogy a két faj élősködői azonosak.

Áttekintés

A hód lapos farkával kormányozza magát a vízben.
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Az életjelenségek

Faj – Az élőlények rendszerezésének alapegysége.
Hasonló testfelépítésű egyedek összessége, amelyek
egymás között szaporodva termékeny utódot hozhatnak létre (pl. európai hód, kanadai hód).
Populáció – Más néven: népesség. Egy faj azon
egyedei, amelyek tényleges szaporodási közösséget
alkotnak (pl. az európai hód gemenci erdőben élő
egyedei). Azt is mondhatjuk, hogy egy populáció a
közös élőhelyen egyidejűleg élő fajtársakból áll.
Sejt – Az élőlények testének felépítési és működési
egysége. Sejtalkotókból (pl. sejthártya, sejtmag)
áll.
Szövet – Hasonló alakú és működésű sejtek csoportja az élőlényekben. A többsejtű szervezetek
szövetei között működésmegosztás van. Az állatok
szervezetében az izomszövetek például a mozgásban, a vér az anyagok szállításában vesz részt.

Az élet természete
Az élet természete
Rendezettség, szerveződési szintek
Anyagcsere
Szaporodás, egyedfejlődés
Hasonlóság és változatosság

Mi a különbség élő és élettelen között?
M
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Mi az élet? Miben különböznek az élőlények és az élővilág az élettelen dolgoktól, az élettelen anyagi világtól? Ezekre a kérdésekre nem is olyan egyszerű a
válasz, mint azt első pillantásra gondolnánk. Mindenesetre a legtöbb tudós véleménye megegyezik
abban, hogy az alább felsorolt jellemzőknek teljesülniük kell ahhoz, hogy egy anyagi rendszert élőnek nevezzünk.
Az élőlényeket és velük együtt az egész élővilágot nagyfokú rendezettség jellemzi. A rendezettség megjelenik az egyes élőlények, az általuk
alkotott életközösségek, sőt az egész élővilág felépítésében és működésében. Ennek alapján az élővilág
egymásra épülő szerveződési szintekre tagolható
(1.1. ábra). A biológusok a különböző szerveződési
szinteket vizsgálva más és más szempontok alapján
próbálják meg felderíteni az élet lényegét.
Az élőlények táplálkoznak, lélegeznek, egyszóval
anyagcserét folytatnak: anyagokat vesznek fel környezetükből, azokat felhasználják, átalakítják, majd
a felesleges, káros anyagokat leadják környezetükbe
(1.2. ábra).
Mozognak, és a mozgáshoz szükséges energia
saját anyagcseréjükből származik (1.3. ábra).
Alkalmazkodnak környezetük változásaihoz.
Ez egyrészt azt jelenti, hogy képesek a külső és belső környezetükből származó hatásokat, más szóval

2014.02.14. 13:09:45

egyed alatti szerveződési szintek

sejt

szövet

szerv

szervrendszer

szervezet

populáció

társulás

biom

bioszféra

egyed feletti szerveződési szintek

1.1. ábra. Az élővilág szerveződési szintjei

átalakítás
pl. lebontás – energianyerés

oxigén
szén-dioxid

szerves
tápanyagok

1.2. ábra. Az anyagcsere
Passzív mozgás

pl. magvak, virágpor terjedése
a széllel, moszatok sodródása
a vízben

Az életjelenségek

az ingereket felfogni, és azokra úgy válaszolni, hogy
többé-kevésbé megőrizzék belső állapotukat. A hód
bőrében található érzéksejtek például felfogják a
külső hőmérséklet változását. Hideg hatására fokozódik a hód sejtjeiben a hőtermelés, így a külső
hőmérséklet csökkenése ellenére testének belső hőmérséklete állandó marad. Az ingerlékenység eredményeként az élőlények rövid távon alkalmazkodnak környezetük változásaihoz. Az élőlények
testfelépítésükben, viselkedésükben hosszú távon is
alkalmazkodnak környezetükhöz. Sok-sok év alatt
a fajok egyedeiben olyan tulajdonságok jelennek
meg, amelyek lehetővé teszik a folyamatosan változó környezetben való fennmaradást, elterjedést.
A hód vízi életmódjára utal úszóhártyás lába, tömött, vízhatlan szőrzete, elzárható orr- és fülnyílásai. Rendkívül erős metszőfogainak köszönhetően
képes lehántani a fák kérgét. Végül, de nem utolsósorban, gátak építésével biztosítja búvóhelyének
védelmét. A gátak építésében a hódcsalád tagjai
segítik egymást, az együttműködés hatékonyan
szolgálja a csoport túlélését. Mindezek a tulajdonságok, amelyek segítik a faj egyedeinek alkalmazkodását élőhelyük környezeti feltételeihez, évezredek, évmilliók alatt a faj fejlődése, evolúciója során
alakultak ki.
Az élőlények szaporodnak, vagyis önmagukhoz
hasonló utódokat hoznak létre, ezzel biztosítják a
faj fennmaradását.
Az élőlények növekednek, fejlődnek, míg el
nem érik azt a fejlettségi állapotot, amikor maguk
is utódokat hozhatnak létre. A hódok, sok más élőlényhez hasonlóan, a megtermékenyített petesejtből indulnak fejlődésnek. Egyedfejlődésük első
szakasza az anyaállat méhében történik, második
szakasza a megszületéstől az ivarérett kor eléréséig
tart.
Az élőlények fontos jellemzője az öröklődés,
vagyis az, hogy a testük felépítésére és működésére
vonatkozó információkat hordozó örökítőanyagot
továbbadják egyik nemzedékről a másikra.
Aktív mozgás

Helyváltoztató
pl. járás, úszás

Helyzetváltoztató
pl. levelek fény felé
fordulása

Belső
pl. szívműködés,
bélmozgások

1.3. ábra. A mozgásformák. Az ábra példáinak segítségével fogalmazd meg, mi a különbség a passzív és az aktív mozgás
között!

Áttekintés

1.
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1.

Az életjelenségek

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

Áttekintés

Rendezettség, szerveződési szintek
A számítógépek és a robotok rendkívül bonyolult
szerkezetek, de meg sem közelítik bármelyik élőlény rendezettségének mértékét. Minden élőlény
testének alapvető felépítési és működési egysége a
sejt. Az egysejtűek szervezete egyetlen sejtből áll,
ami minden életműködés ellátására alkalmas. Egysejtű élőlény például az egyszerű felépítésű bélbaktérium és a jóval bonyolultabb papucsállatka is
(1.4. ábra). A többsejtűek teste rendszerint sokféle, különböző alakú és működésű sejtből áll. A különböző sejtek, sejtcsoportok közötti feladatmegosztásnak köszönhetően a többsejtűek szervezete
hatékonyabb működésre képes. A legfejlettebb élőlények közé tartozó hód testében a hasonló alakú
és működésű sejtek szöveteket alkotnak. A szövetek szerveket, a szervek szervrendszereket hoznak
létre. A szervrendszerek építik fel a hód szervezetét. A sejtek, a szövetek, a szervek és a szervrendszerek az egyed alatti biológiai szerveződési
szintek.

1.4. ábra. Egysejtű élőlények
Az egysejtűek sem egyformák. A sejtmagnélküliek közé
tartozó baktérium és a valódi sejtmagvas papucsállatka
mérete és sejtfelépítése is nagyon különböző.
A papucsállatka sejtjében sokféle, különböző feladatot
ellátó sejtalkotó, sejtszervecske figyelhető meg.

Az élőlények a természetben nem magányosan,
nem egymástól függetlenül léteznek. A fajtársak
kisebb-nagyobb létszámú népességeket, más szóval
populációkat alkotnak. A hasonló környezeti igényű populációk pedig társulásokba szerveződnek.
Az európai hódnak például kis létszámú populációi
élnek a Tisza partját kísérő fűz-nyár ligeterdőkben.
A fűz-nyár ligeterdő társulásban hasonló környezeti
igényű növények, állatok, gombák populációi élnek
egymással szoros kölcsönhatásban. A különböző
társulások a Földön az éghajlati öveknek megfelelően társulásegységekbe, más szóval biomokba rendeződnek. A fűz-nyár ligeterdők a mérsékelt övezeti
füves puszták vagy a mérsékelt övezeti lombhullató
erdők biomjába tartoznak. Végül a biológiai szerveződés legmagasabb szintje a bioszféra, amely magában foglalja az egész földi élővilágot.
A populációk, a társulások, a biomok és a bioszféra a biológiai szerveződés egyed feletti szintjei
(1.1. ábra). Vizsgálatukkal az ökológia tudománya
foglalkozik.

Anyagcsere
Az élő szervezetek rendezettségének kialakítása és
fenntartása nagyon energiaigényes. Energia hiányában a rendezettség hamarosan megszűnik, az életműködések leállnak, bekövetkezik a pusztulás, a
halál. Az élet fenntartásához szükséges energiát az
élőlények anyagcseréje biztosítja.
A hód növényevő, táplálékával a víz és az ásványi
sók mellett energiaszolgáltató szerves anyagokat is
felvesz. A tápanyagok egy részéből felépíti testének
anyagait: növekedik, fejlődik, pótolja elöregedett,
elpusztult sejtjeit. A szerves tápanyagok nagyobbik
hányadát azonban elégeti sejtjeiben. Ez a folyamat
a sejtlégzés, amely valójában lassú égés. A sejtlégzés
során a nagy molekulájú szerves tápanyagok oxigén
jelenlétében szén-dioxiddá és vízzé alakulnak át.
Eközben jelentős mennyiségű hő és kémiai energia
szabadul fel. A hőenergia biztosítja a test melegét, a
kémiai energia pedig az életműködésekhez (növekedés, fejlődés, mozgás stb.) szükséges. A hód szervezetének energiaellátását tehát más élőlények által
előállított szerves tápanyagok lebontása, elégetése
biztosítja. Ezért a hódot és a hozzá hasonlóan szerves tápanyagokat fogyasztó élőlényeket heterotróf
(hetero- = más; -tróf = táplál) élőlényeknek nevezzük (1.5. ábra). A heterotróf szervezetek közé tartoznak többek között az állatok és a gombák.
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szerves tápanyagok

szén-dioxid + víz + ásványi sók
oxigén

felépítés

lebontás (sejtlégzés)

szervezet saját anyagai

szén-dioxid + víz

fotoszintézis

levegő

+

szerves anyagok

oxigén

+
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ene

rgia

a

ergi

i en

ia
kém

felépítés

lebontás (sejtlégzés)

szervezet saját anyagai
hőenergia

szén-dioxid + víz

+

pl. regeneráció,
növekedés, fejlődés

1.5. ábra. A heterotróf élőlények anyagcseréje

kémi

energiafelszabadulás

ai en

A hód táplálékául szolgáló növényekre egészen
más anyagcsere jellemző. A növények környezetükből egyszerű felépítésű, alacsony energiatartalmú
tápanyagokat: szén-dioxidot, vizet és ásványi sókat
vesznek fel. Fotoszintézisük során a napfény energiájának felhasználásával magas energiatartalmú
szerves anyagokat állítanak elő, amelyekből azután
felépítik saját testüket, illetve lebontásukkal energiát nyernek életműködéseikhez (1.6. ábra). A növények tehát előállítják maguknak az életműködéseikhez szükséges szerves anyagokat, ezért autotróf
(auto- = ön-, saját) élőlények.
A társulásokban végső soron az autotróf szervezetek által előállított szerves anyagokat használja
fel minden élőlény, ezért az autotróf anyagcseréjű
élőlényeket termelőknek is nevezik. Az állatok jellemzően élő szerves anyagokkal táplálkozó fogyasztók, vannak köztük növényevők, húsevők és
mindenevők. A gombák többsége és számos baktérium ezzel szemben elhalt szerves maradványok,
hulladékok átalakításával nyer energiát, azaz a lebontók közé tartozik. A hód például a fűz által
termelt szerves anyagokkal táplálkozik, míg vérét
sokféle élősködő szívja. A hód ürülékével, a fűz lehullott leveleivel, elszáradt kérgével, fájával számos
gomba és baktérium táplálkozik. Az életközösségekben a termelők, a fogyasztók és a lebontók
együttműködése eredményezi az anyagok körforgását (1.7. ábra).
Az élőlényeket anyagcseréjük szerint egy másik
elgondolás alapján is csoportosítják. A csoportosítás alapja az, hogy honnan származik az anyagcseréhez szükséges energia, illetve a szerves vegyületeik felépítéséhez szükséges szén. E felosztás szerint

ergia

gia

i ener

pl. mozgás,
ingerlékenység

kémia

hőenergia

1.6. ábra. Az autotróf élőlények anyagcseréje
Milyen hasonlóságokat lehet megfigyelni az autotróf
és a heterotróf élőlények anyagcseréjében? Hasonlítsd össze
az 5. és a 6. ábrát!

levegő
szén-dioxid
légzés

fotoszintézis

légzés

légzés

termelők
szerves anyagai
táplálkozás
lebontók
szerves anyagai

szerves
hulladékok
táplálkozás

fogyasztók
szerves anyagai

1.7. ábra. Az anyagok természetes körforgása a szén
példáján. Olvasd le az ábráról, hogy mely folyamat,
folyamatok növelik, illetve csökkentik a levegő széndioxid-tartalmát! Fogalmazd meg, mi a feltétele annak,
hogy a levegő szén-dioxid-tartalma hosszú távon állandó
maradjon!

a fényenergiát hasznosító élőlények fototrófok, a
kémiai energiát hasznosítók pedig kemotrófok.
Energianyerés szempontjából így a fűzfa fototróf, a
hód kemotróf élőlény. Ebben az értelmezésben az
autotrófok szénforrásként szervetlen anyagot (széndioxidot), a heterotrófok pedig szerves anyagokat
hasznosítanak.

Áttekintés

pl. regeneráció,
növekedés, fejlődés

pl. mozgás,
ingerlékenység

külső
energia
(fény)
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1.

Az életjelenségek

Szaporodás, egyedfejlődés

Áttekintés

A szaporodás és az egyedfejlődés azon életjelenségek közé tartoznak, amelyek újabb
és újabb nemzedékek létrehozásával biztosítják az élőlények népességeinek fennmaradását az egyes egyedek elkerülhetetlen
halála ellenére. Szaporodásuk során az élőlények önmagukhoz többé-kevésbé hasonló
lóó
utódokat hoznak létre. Az élő szervezetek túlt
nyomó része ivarosan szaporodik. Ez azt jelenti,
elenti,
hogy utódaik a két ivarsejt egyesülésével kialakuló
megtermékenyített petesejtből, a zigótából induldul
nak fejlődésnek. A hím ivarsejt az apai, a petesejt az anyai tulajdonságokat hordozza, így
az utódok két szülő tulajdonságait, örökítőanyagát egyesítik magukban.
Az élővilágban, különösen a növények kö-rében elterjedt az ivarsejtek nélkül történő ivarvartalan szaporodás is. Legegyszerűbb módja, amikor
ikor
egy egysejtű szervezet osztódik, és két új sejtet hoz
létre. Ivartalan szaporodás a növények legyökerező
oldalhajtásokkal, indával, gyökérágakkal, hagymával, gumóval történő terjedése is. Az ivartalan szaporodást gyakran sokszorozódásként is említik,
hiszen eredményeként egyetlen szülői egyed hasonmásai, klónjai jönnek létre (1.8. ábra).

1.8. ábra. Ivartalan szaporodás legyökerező oldalággal

Az ivarosan szaporodó élőlények egyedfejlődése során a zigótából kialakul az új egyed. Egyelőre
még kevés ismeretünk van arról a bonyolult folyamatról, amelynek során ebből az egyetlen sejtből
kifejlődik egy többsejtű, összetett, bonyolult élőlény, megjelennek a fajára, szüleire jellemző tulajdonságai. Annyi azonban bizonyosra vehető, hogy
az egyedfejlődés pontos programját az örökítőanyag tartalmazza (1.9. ábra).

1.9. ábra: Egy
emlősállat egyedfejlődésének
szakaszai képekben
n

Hasonlóság és változatosság
A populációk fennmaradását szolgáló életjelenség
az öröklődés is. Lényege, hogy a szaporodás során
az élőlények örökítőanyagukat átadják a következő
nemzedékekre. Az örökítőanyag a DNS (dezoxiribonukleinsav), melynek az élőlények egyes tulajdonságait meghatározó szakaszai a gének. A gének
átadása egyik nemzedékről a másikra nagy pontossággal történik, ezért egy populáció egyedei nagymértékben hasonlítanak egymásra. Az örökítőanyag
állandósága biztosítja azt, hogy a fajok populációi
hosszú időn keresztül lényegében változatlan formában fennmaradhatnak.
Az örökítőanyag kémiai szerkezetében azonban
kisebb-nagyobb mértékű változások is történnek,
és az ivaros szaporodással kialakuló utódokban a
szülők tulajdonságai kombinálódnak is. Ennek köszönhetően a populáció egyes egyedei nem teljesen
egyformák, a szaporodás során új tulajdonságokkal
rendelkező egyedek is megjelennek a népességben.
Az örökítőanyag szerkezetének, a tulajdonságok
változatosságának köszönhetően az élőlények túlélési esélyei nem azonosak. Vannak közöttük olyan
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1.
egyedek, amelyek sikeresebben alkalmazkodnak
környezetükhöz, míg mások kevésbé rátermettek.
Az élőlények változatossága teremti meg az alapját
az élővilág fejlődésének, az evolúciónak. Az evolúció során új fajok, élőlénycsoportok jelennek meg,
míg mások eltűnnek, kihalnak. A hódoknak ma két
faját különböztetjük meg, az európai és a kanadai

Az életjelenségek

hódot. Néhány ezer évvel ezelőtt a hód korábban
egységes csoportjai elkülönültek egymástól, és
olyan mértékű különbségek alakultak ki az északamerikai és az európai hódok között, hogy megszűnt közöttük a szaporodás lehetősége. Populációik két fajra különültek.

ÚJ FOGALMAK
Életjelenség, anyagcsere, autotróf, heterotróf, termelő, fogyasztó, lebontó, gén, öröklődés, ivaros
szaporodás, ivartalan szaporodás, klón, változatosság, evolúció

Kérdések és feladatok
Állítsd párba az összetartozó fogalmakat és állításokat!

1. Sejt

A) Különböző szövetekből felépülő,
meghatározott életműködéseket
ellátó rész.

2. Szövet

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

3. Szerv

C) Hasonló alakú és működésű
sejtek összessége.

4. Szervezet

D) Többé-kevésbé állandó faji
összetételű életközösség,
amelyben hasonló környezeti
igényű népességek élnek.

5. Populáció

E) Élőlény, egyed.

6. Társulás

F) A földi élet színtere.

7. Biom

G) Az élőlények legkisebb, még
életjelenségeket mutató
egysége.

8. Bioszféra

H) Az éghajlati öveknek
megfelelően rendeződő
társulásegységek.

2

Keress a leírásban példákat a rövid és a hosszú
távú alkalmazkodásra!
A kérődző állatok kisebb-nagyobb létszámú csordákban élnek. Ha éhesek, gyorsan és nagy mennyiségű füvet legelnek. Rágás nélkül nyelik le a fűcsomókat több üregből álló összetett gyomrukba, majd
egy félreeső helyen felöklendezik a bendőjükben
gombócokká formált táplálékot, és alaposan meg-

rágják. De másként is védekeznek a ragadozók támadása ellen. Oldalra néző szemeiknek köszönhetően nagy területet látnak be. Ha megpillantják a
közeledő ragadozót, gyors futásnak erednek, hangjelzéssel riasztják társaikat is.

3

Az alábbi grafikon egy populáció egyedeinek
hőmérsékleti tűrését mutatja. A populáció tagjai között vannak olyanok, amelyek számára az alacsonyabb, az átlagos, illetve a magasabb hőmérséklet a kedvező. Az egyedek a számukra legkedvezőbb
hőmérsékleten jobban szaporodnak.
egyedek százalékos aránya

hőmérséklet

a) Milyen változásra lehet számítani a populáció
egyedeinek hőtűrésében, ha az élőhelyen lassan,
tartósan emelkedik a hőmérséklet? Rajzold fel a
későbbi populációra jellemző grafikont!
b) Milyen változásra lehet számítani a populációban, ha hirtelen, minden átmenet nélkül bekövetkezik egy nagyon erős és hosszan tartó lehűlés?
c) Mi történik az a) pontban szereplő kiindulási
populációval egy gyors, nagymértékű felmelegedés
következtében?

Áttekintés
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