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Előszó    
Aligha akad olyan ésszerűen gondolkodó ember, 

aki kétségbe vonná a biológiai ismeretek fontossá-

gát mindennapi életünkben. Már egy egyszerű be-

vásárlás is komoly fejtörést okozhat: vajat vegyünk, 

margarint vagy zsírt? Valóban egészségesebbek-e a 

biotermékek a hagyományos élelmiszereknél, vagy 

csak drágábbak, és a vásárlók a reklám áldozatai? 

Valóban az emberiség természetátalakító tevékeny-

sége, környezetszennyezése okozhatja a napjaink-

ban tapasztalható globális felmelegedést, vagy 

azoknak van igazuk, akik az éghajlat visszatérő vál-

tozásaival indokolják a jelenséget? A médiában nap 

mint nap százával jelennek meg olyan hírek, cikkek, 

ismeretterjesztő fi lmek, amelyek többek között az 

egészséges életmóddal, a sport egészségre gyakorolt 

hatásával, az orvostudomány legújabb eredményei-

vel, a kihalás szélén álló fajokkal, az emberiséget és 

az egész élővilágot fenyegető környezeti katasztró-

fákkal foglalkoznak. Fontos, hogy az információk 

áradatában tájékozódni tudjunk, képesek legyünk 

megítélni egy-egy hír valóságtartalmát, és ha úgy 

hozza az élet, tudjunk felelős döntéseket is hozni. 

Az elkövetkező években, biológiai tanulmá-

nyaink során, azokra az alapvető kérdésekre keres-

sük majd a választ: Mi az élet lényege, mi különböz-

teti meg az élőlényeket az élettelen anyagi világtól? 

Hogyan alakulhatott ki a mai élővilág, milyen tör-

vényszerűségek határozzák meg az élőlények, 

az életközösségek fennmaradását és fejlődését? 

Hogyan, milyen hatásokra változik környezetünk 

– különös tekintettel az ember, az emberiség szere-

pére –, és milyen befolyást gyakorolnak ezek a vál-

tozások az élővilágra? Mit jelent a testi és a lelki 

egészség, hogyan érhetjük el és őrizhetjük meg?

Ebben a kötetben áttekintjük az élőlények kö-

zös tulajdonságait, megkíséreljük nyomon követni 

a mai élővilág kialakulásának, a törzsfejlődésnek 

a folyamatát. Ennek keretében megismerkedünk a 

leg fontosabb élőlénycsoportok testfelépítésével, 

életműködésével és az életközösségekben játszott 

szerepükkel.

Hogyan használd a könyvet?

A témákat nyitóoldal és egy rövid olvasmány ve zeti 

be, ami áttekintést ad arról, hogy milyen kérdések-

kel, problémákkal foglalkozunk a témához tartozó 

fejezetekben. 

Tudod-e? – A fejezetek elején megtalálod azok-

nak a korábban már tanult fogalmaknak a magya-

rázatát, amelyek szükségesek a tananyag megérté-

séhez.

A fotók, az ábrák, a grafi konok és a táblázatok 

sok olyan információt tartalmaznak, amelyek segítik 

a problémák megoldását, az ismeretek elsajátítását.

A szövegben félkövér betű jelzi az új fogalmakat.

Az egyes fejezetek végén megtalálod a korábban 

még nem tanult fogalmak felsorolását.

Az ábrákhoz kapcsolódó és a fejezetek végén 

található feladatok megoldása segít a problémák 

megértésében, ismereteid ellenőrzésében.
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A hód erős fogaival körberágja a fát, majd kidönti.

A hódvárat kidöntött 
fákból álló gát veszi körül.

A hódok a fák kidöntésével károkat okoznak.

OlvasmányÚjra hódíthat a hód?

Az európai hód (Castor fi ber) sok szempontból is 

fi gyelemre méltó képviselője az emlősállatoknak. 

A folyópartokon, ártereken honos faj tagjai konti-

nensünk legnagyobb termetű rágcsálói, a kifejlett 

példányok tömege elérheti a 20-30 kg-ot is! A hó-

dok igazi eleme a víz, ami tükröződik testfelépíté-

sükben is. Hosszú fedőszőrökből, tömött aljszőr-

zetből álló bundájuk kiváló hőszigetelő, ráadásul 

nem nedvesedik át. Hátsó lábujjaik között úszóhár-

tya feszül, lapos farkukkal nagyszerűen kormányoz-

zák ma gukat a víz alatt. Fül- és orrnyílásaik elzár-

hatók. Növényevők, nyáron főleg lágyszárúakkal, 

télen fakéreggel táplálkoznak. Hatalmas, görbe 

metsző fogaikkal körberágják a fák tövét, sőt ki is 

döntik a fatörzseket, hogy elegendő táplálékhoz 

jussanak. Mellső végtagjaikon az ujjak mozgéko-

nyak és erős karmokban végződnek, így fogásra, a 

kéreg hántására, sőt mi több, fésülködésre is hasz-

nálhatók. Párban vagy kis létszámú családokban 

élnek. A nőstények évente 1-2 utódot hoznak a vi-

lágra, 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 víz-

álláskor is száraz marad. A hódok az állatvilágban 

egyedülálló módon védik a fészkükhöz vezető fo-

lyosók bejáratát. Alacsony vízálláskor fatörzsekből, 

gallyakból szabályos gátat építenek, ami felduz-

zasztja a vizet. A gát mögött így megemelkedik a 

vízszint, a hódvár bejáratai víz alatt maradnak, rejt-

ve a betolakodók elől.
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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 ér-

tékes prémjükért is. A kereskedők által eladott pré-

mek 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 becsü-

lik. Magyarországi visszatelepítése 1996-ban kez-

dődött, amikor a gemenci ártéri erdőkben 32 pél-

dányt engedtek szabadon. A program a Hanságban, 

majd a Tisza ligeterdeiben folytatódott. A siker ér-

dekében a hód hazánkban a fokozottan védett fajok 

listáján szerepel. Az európai visszatelepítés egyik 

érdekessége az volt, hogy Finnországba Észak-

Amerikából hoztak példányokat, mivel akkor még 

nem tudták, hogy az ott élő, az európaihoz rendkí-

vül hasonló hódok egy másik fajba tartoznak. A ka-

nadai hód (Castor canadensis) képviselői sokkal 

nagyobb gátakat építenek európai rokonaiknál, való-

sággal természetátalakító munkát végeznek: a fo-

lyókat 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 bi-

zonnyal közös ősből származik, és a két faj mind-

össze néhány ezer évvel ezelőtt válhatott el egy-

mástól a földrajzi elkülönülés következményeként. 

A közös származást azzal is alátámasztják a tudó-

sok, hogy a két faj élősködői azonosak.

 Az életjelenségek

A hód lapos farkával kormányozza magát a vízben.

A hód a rágcsálók közé tartozik.
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Faj – Az élőlények rendszerezésének alapegysége. 

Hasonló testfelépítésű egyedek összessége, amelyek 

egymás között szaporodva termékeny utódot hoz-

hatnak 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 műkö dési 

egysége. Sejtalkotókból (pl. sejthártya, sejtmag) 

áll.

Szövet – Hasonló alakú és működésű sejtek cso-

portja az élőlényekben. A többsejtű szervezetek 

szövetei között működésmegosztás van. Az állatok 

szervezetében az izomszövetek például a mozgás-

ban, a vér az anyagok szállításában vesz részt.

Az élet természete

Mi az élet? Miben különböznek az élőlények és az élő-

világ az élettelen dolgoktól, az élettelen anyagi világ-

tól? Ezekre a kérdésekre nem is olyan egyszerű a 

válasz, mint azt első pillantásra gondolnánk. Min-

denesetre a legtöbb tudós véleménye megegyezik 

abban, hogy az alább felsorolt jellemzőknek telje-

sülniük kell ahhoz, hogy egy anyagi rendszert élő-

nek nevezzünk.

Az élőlényeket és velük együtt az egész élő-

világot nagyfokú rendezettség jellemzi. A rende-

zettség megjelenik az egyes élőlények, az általuk 

alkotott életközösségek, sőt az egész élővilág felépí-

tésében 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 kör-

nyezetükből, 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 bel-

ső környezetükből származó hatásokat, más szóval 

Mi a különbség élő és élettelen között?M

Az életjelenségek

1.lecke

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

zódik a hód sejtjeiben a hőtermelés, így a külső 

hőmérséklet csökkenése ellenére testének belső hő-

mérséklete állandó marad. Az ingerlékenység ered-

ményeként az élőlények rövid távon alkalmazkod-

nak 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 válto-

zó környezetben való fennmaradást, elterjedést. 

A hód vízi életmódjára utal úszóhártyás lába, tö-

mött, vízhatlan szőrzete, elzárható orr- és fülnyílá-

sai. Rendkívül erős metszőfogainak köszönhetően 

képes lehántani a fák kérgét. Végül, de nem utolsó-

sorban, gátak építésével biztosítja búvóhelyének 

védelmét. A gátak építésében a hódcsalád tagjai 

segítik egymást, az együttműködés hatékonyan 

szolgálja a csoport túlélését. Mindezek a tulajdon-

ságok, amelyek segítik a faj egyedeinek alkalmaz-

kodását élőhelyük környezeti feltételeihez, évezre-

dek, évmil liók 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 élő-

lényhez hasonlóan, a megtermékenyített petesejt-

ből 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. 1.2. ábra. Az anyagcsere

1.1. ábra. Az élővilág szerveződési szintjei

egyed alatti szerveződési szintek

sejt szövet szerv szervrendszer

populáció társulás biom bioszféra

egyed feletti szerveződési szintek

oxigén

átalakítás
pl. lebontás – energianyerés 

szén-dioxid

szerves 
tápanyagok

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

között!

Passzív mozgás

pl. magvak, virágpor terjedése 

a széllel, moszatok sodródása 

a vízben

Helyváltoztató

pl. járás, úszás

Helyzetváltoztató

pl. levelek fény felé 

fordulása

Belső

pl. szívműködés,

bélmozgások

Aktív mozgás

Az életjelenségek1.
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Az anyagcsere, a mozgás, az alkalmazkodás, a 

szaporodás, a növekedés, a fejlődés és az öröklődés 

mind-mind az életjelenségek közé tartoznak. Te-

hát ha egyetlen szóval kíséreljük megválaszolni azt 

a kérdést, hogy mi a különbség élő és élettelen kö-

zött, azt mondhatjuk: az élőlények életjelenségeket 

mutatnak, az élettelen tárgyak nem. Az életjelensé-

gek egy része (anyagcsere, mozgás, alkalmazkodás) 

az egyes egyedek túlélését, míg a többi (szaporodás, 

fejlődés, növekedés, öröklődés) a faj fennmaradását 

szolgálja.

Rendezettség, szerveződési szintek

A számítógépek és a robotok rendkívül bonyolult 

szerkezetek, de meg sem közelítik bármelyik élő-

lény rendezettségének mértékét. Minden élőlény 

testének alapvető felépítési és működési egysége a 

sejt. Az egysejtűek szervezete egyetlen sejtből áll, 

ami minden életműködés ellátására alkalmas. Egy-

sejtű élőlény például az egyszerű felépítésű bélbak-

térium és a jóval bonyolultabb papucsállatka is 

(1.4. ábra). A többsejtűek teste rendszerint sokfé-

le, különböző alakú és működésű sejtből áll. A kü-

lönböző sejtek, sejtcsoportok közötti feladatmeg-

osztásnak köszönhetően a többsejtűek szervezete 

hatékonyabb működésre képes. A legfejlettebb élő-

lények közé tartozó hód testében a hasonló alakú 

és működésű sejtek szöveteket alkotnak. A szöve-

tek szerveket, a szervek szervrendszereket hoznak 

létre. A szervrendszerek építik fel a hód szerve-

zetét. A sejtek, a szövetek, a szervek és a szerv-

rendszerek 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 fi gyelhető meg.

Az élőlények a természetben nem magányosan, 

nem egymástól függetlenül léteznek. A fajtársak 

kisebb-nagyobb létszámú népességeket, más szóval 

populációkat alkotnak. A hasonló környezeti igé-

nyű 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 környe zeti 

igényű növények, állatok, gombák populációi élnek 

egymással szoros kölcsönhatásban. A külön böző 

társulások a Földön az éghajlati öveknek megfele-

lően társulásegységekbe, más szóval bio mok ba ren-

deződnek. A fűz-nyár ligeterdők a mérsékelt öve zeti 

füves puszták vagy a mérsékelt övezeti lombhullató 

erdők biomjába tartoznak. Végül a biológiai szerve-

ződés legmagasabb szintje a bioszféra, amely ma-

gában foglalja az egész földi élővilágot. 

A populációk, a társulások, a biomok és a bio-

szféra 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 hiányá-

ban a rendezettség hamarosan megszűnik, az élet-

működések 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 (növe-

kedés, fejlődés, mozgás stb.) szükséges. A hód szer-

vezetének energiaellátását tehát más élőlények által 

előállított szerves tápanyagok lebontása, elégetése 

biztosítja. Ezért a hódot és a hozzá hasonlóan szer-

ves tápanyagokat fogyasztó élőlényeket heterotróf

(hetero- = más; -tróf = táplál) élőlényeknek nevez-

zük (1.5. ábra). A heterotróf szervezetek közé tar-

toznak többek között az állatok és a gombák.

Az életjelenségek1.
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A hód táplálékául szolgáló növényekre egészen 

más anyagcsere jellemző. A növények környezetük-

ből egyszerű felépítésű, alacsony energiatartalmú 

tápanyagokat: szén-dioxidot, vizet és ásványi sókat 

vesznek fel. Fotoszintézisük során a napfény ener-

giájának felhasználásával magas energiatartalmú 

szerves anyagokat állítanak elő, amelyekből azután 

felépítik saját testüket, illetve lebontásukkal ener-

giát nyernek életműködéseikhez (1.6. ábra). A nö-

vények tehát előállítják maguknak az életműködé-

seikhez szükséges szerves anyagokat, ezért autotróf

(auto- = ön-, saját) élőlények.

A társulásokban végső soron az autotróf szerve-

zetek által előállított szerves anyagokat használja 

fel minden élőlény, ezért az autotróf anyagcseréjű 

élőlényeket termelőknek is nevezik. Az állatok jel-

lemzően élő szerves anyagokkal táplálkozó fo-

gyasztók, vannak köztük növényevők, húsevők és 

mindenevők. A gombák többsége és számos bakté-

rium ezzel szemben elhalt szerves maradványok, 

hulladékok átalakításával nyer energiát, azaz a le-

bontók közé tartozik. A hód például a fűz által 

termelt szerves anyagokkal táplálkozik, míg vérét 

sokféle élősködő szívja. A hód ürülékével, a fűz le-

hullott leveleivel, elszáradt kérgével, fájával számos 

gomba és baktérium táplálkozik. Az életközössé-

gekben a termelők, a fogyasztók és a lebontók 

együttműködése eredményezi az anyagok körfor-

gását (1.7. ábra).

Az élőlényeket anyagcseréjük szerint egy másik 

elgondolás alapján is csoportosítják. A csoportosí-

tás alapja az, hogy honnan származik az anyagcse-

réhez szükséges energia, illetve a szerves vegyüle-

teik felépítéséhez szükséges szén. E felosztás szerint 

kémiai energia

1.5. ábra. A heterotróf élőlények anyagcseréje

szervezet saját anyagai szén-dioxid + víz

szerves tápanyagok

oxigén

energia-

felszabadulás

kémiai energia

hőenergia

lebontás (sejtlégzés)felépítés

pl. regeneráció, 

növekedés, fejlődés

pl. mozgás, 

ingerlékenység

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 (szén-

dioxidot), a heterotrófok pedig szerves anyagokat 

hasznosítanak.

szervezet saját anyagai szén-dioxid + víz

szerves anyagok

energia-

felszabadulás

oxigén

kémiai energia

kémiai energia

hőenergia

+

szén-dioxid + víz + ásványi sók

1.6. ábra. Az autotróf élőlények anyagcseréje
Milyen hasonlóságokat lehet megfi gyelni az autotróf 

és a heterotróf élőlények anyagcseréjében? Hasonlítsd össze 

az 5. és a 6. ábrát!

pl. regeneráció, 

növekedés, fejlődés

pl. mozgás, 

ingerlékenység

fotoszintézis

felépítés lebontás (sejtlégzés)

külső

energia

(fény) levegő

Az életjelenségek1.

1.7. ábra. Az anyagok természetes körforgása a szén 
példáján. Olvasd le az ábráról, hogy mely folyamat, 

folyamatok növelik, illetve csökkentik a levegő szén-

dioxid-tartalmát! Fogalmazd meg, mi a feltétele annak, 

hogy a levegő szén-dioxid-tartalma hosszú távon állandó 

maradjon!

levegő

szén-dioxid

termelők 

szerves anyagai

szerves 
hulladékok

táplálkozás

táplálkozás

légzéslégzéslégzés
foto-

szintézis

lebontók 

szerves anyagai

fogyasztók 

szerves anyagai

+

+
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1.8. ábra. Ivartalan szaporodás legyökerező oldalággal 

Szaporodás, egyedfejlődés

A szaporodás és az egyedfejlődés azon élet-

jelenségek közé tartoznak, amelyek újabb 

és újabb nemzedékek létrehozásával bizto-

sítják az élőlények népességeinek fennma-

radását az egyes egyedek elkerülhetetlen 

halála ellenére. Szaporodásuk során az élő-

lények önmagukhoz többé-kevésbé hasonló 

utódokat hoznak létre. Az élő szervezetek túl-

nyomó része ivarosan szaporodik. Ez azt jelenti, 

hogy utódaik a két ivarsejt egyesülésével kialakuló 

megtermékenyített petesejtből, a zigótából indul-

nak fejlődésnek. A hím ivarsejt az apai, a pe-

tesejt az anyai tulajdonságokat hordozza, így 

az utódok két szülő tulajdonságait, örökítő-

anyagát egyesítik magukban.

Az élővilágban, különösen a növények kö-

rében elterjedt az ivarsejtek nélkül történő ivar-

talan szaporodás is. Legegyszerűbb módja, amikor 

egy egysejtű szervezet osztódik, és két új sejtet hoz 

létre. Ivartalan szaporodás a növények legyökerező 

oldalhajtásokkal, indával, gyökérágakkal, hagymá-

val, gumóval történő terjedése is. Az ivartalan sza-

porodást gyakran sokszorozódásként is említik, 

hiszen eredményeként egyetlen szülői egyed ha-

sonmásai, klónjai jönnek létre (1.8. ábra).

1.9. ábra: Egy 
emlős állat egyed-
fejlődésének 
szakaszai képekben

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 (dezoxi-

ribo nukleinsav), melynek az élőlények egyes tulaj-

donságait meghatározó szakaszai a gének. A gének 

átadása egyik nemzedékről a másikra nagy pontos-

sággal történik, ezért egy populáció egyedei nagy-

mértékben hasonlítanak egymásra. Az örökítő anyag 

állandósága biztosítja azt, hogy a fajok populációi 

hosszú időn keresztül lényegében változatlan for-

mában fennmaradhatnak.

Az örökítőanyag kémiai szerkezetében azonban 

kisebb-nagyobb mértékű változások is történnek, 

és az ivaros szaporodással kialakuló utódokban a 

szülők tulajdonságai kombinálódnak is. Ennek kö-

szönhetően 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 túl-

élési esélyei nem azonosak. Vannak közöttük olyan 

var-

ikor

dul

-

túl-

elenti, 

ló

t

ó

túl-

n

Az ivarosan szaporodó élőlények egyedfejlődé-

se során a zigótából kialakul az új egyed. Egyelőre 

még kevés ismeretünk van arról a bonyolult folya-

matról, amelynek során ebből az egyetlen sejtből 

kifejlődik egy többsejtű, összetett, bonyolult élő-

lény, megjelennek a fajára, szüleire jellemző tulaj-

donságai. Annyi azonban bizonyosra vehető, hogy 

az egyedfejlődés pontos programját az örökítő-

anyag tartalmazza (1.9. ábra).

Az életjelenségek1.
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Az életjelenségek1.

ÚJ FOGALMAK

Életjelenség, anyagcsere, autotróf, heterotróf, termelő, fogyasztó, lebontó, gén, öröklődés,  ivaros 

szaporodás, ivartalan szaporodás, klón, változatosság, evolúció

1 Állítsd párba az összetartozó fogalmakat és ál-

lításokat!

Kérdések és feladatok
rágják. De másként is védekeznek a ragadozók tá-

madása ellen. Oldalra néző szemeiknek köszönhe-

tően nagy területet látnak be. Ha megpillantják a 

közeledő ragadozót, gyors futásnak erednek, hang-

jelzéssel riasztják társaikat is.

3 Az alábbi grafi kon egy populáció egyedeinek 

hőmérsékleti tűrését mutatja. A populáció tag-

jai között vannak olyanok, amelyek számára az ala-

csonyabb, az átlagos, illetve a magasabb hőmérsék-

let a kedvező. Az egyedek a számukra legkedvezőbb 

hőmérsékleten jobban szaporodnak.

egyedek, amelyek sikeresebben alkalmazkodnak 

környezetükhöz, míg mások kevésbé rátermettek. 

Az élőlények változatossága teremti meg az alapját 

az élővilág fejlődésének, az evolúciónak. Az evolú-

ció során új fajok, élőlénycsoportok jelennek meg, 

míg mások eltűnnek, kihalnak. A hódoknak ma két 

faját különböztetjük meg, az európai és a kanadai 

hódot. Néhány ezer évvel ezelőtt a hód korábban 

egységes csoportjai elkülönültek egymástól, és 

olyan mértékű különbségek alakultak ki az észak-

amerikai és az európai hódok között, hogy meg-

szűnt közöttük a szaporodás lehetősége. Populá-

cióik két fajra különültek.

2 Keress a leírásban példákat a rövid és a hosszú 

távú alkalmazkodásra!

A kérődző állatok kisebb-nagyobb létszámú csor-

dákban élnek. Ha éhesek, gyorsan és nagy mennyi-

ségű füvet legelnek. Rágás nélkül nyelik le a fűcso-

mókat több üregből álló összetett gyomrukba, majd 

egy félreeső helyen felöklendezik a bendőjükben 

gombócokká formált táplálékot, és alaposan meg-

a) Milyen változásra lehet számítani a populáció 

egyedeinek hőtűrésében, ha az élőhelyen lassan, 

tartósan emelkedik a hőmérséklet? Rajzold fel a 

későbbi populációra jellemző grafi kont!

b) Milyen változásra lehet számítani a populáció-

ban, ha hirtelen, minden átmenet nélkül bekövet-

kezik egy nagyon erős és hosszan tartó lehűlés? 

c) Mi történik az a) pontban szereplő kiindulási 

populációval egy gyors, nagymértékű felmelegedés 

következtében?

egyedek százalékos aránya

hőmérséklet

1. Sejt

A) Különböző szövetekből felépülő, 

meg határozott 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 

élet jelenségeket mutató

egysége.

8. Bioszféra

H) Az éghajlati öveknek 

megfelelően  rendeződő 

társulásegységek.

13

Á
tt

e
k

in
té

s

bio_09_0.indd   13 2014.02.14.   13:09:57



14

Az é let  eredete és fe j lődése

2007 májusában az északnyugat-szibériai Juribej 

folyó mellett két fi ú tűzifagyűjtés közben egy elhul-

lott állat tetemére bukkant. Azt hitték, hogy rén-

szarvast találtak, ezért hazaszaladtak apjukért, aki 

szerencsére felismerte, hogy egy rég kihalt faj, a 

gyapjas mamut (Mammuthus primigenius) egy fi atal 

egyedének maradványával van dolguk, és értesítet-

te a helyi hatóságokat. Így Ljuba, a mindössze né-

hány hónapos korában elpusztult mamutbébi a 

helyi természettudományi múzeumba került, ahol 

azóta is tudósok hada vizsgálja kivételes épségben 

megőrződött testét. Radioaktív izotópos (úgyneve-

zett radiokarbon) módszerrel meghatározták a ma-

radvány korát, és megállapították, hogy mintegy 

37 000 évvel ezelőtt élhetett. Csodával határos mó-

don nem roncsolódott a bőre, így megmaradhattak 

lágy szervei: szíve, bélcsatornája, tüdeje, izomzata. 

Sejtjeiből sikerült nagy mennyiségben örökítő-

anyagot kivonni, aminek a vizsgálata segíti a kuta-

tókat a faj származásának, evolúciójának a felderí-

tésében (l. később). A kutatók másik, nem titkolt 

vágya a mamut „életre keltése”.  A nagyszabású ter-

vek szerint Ljuba sejtjeiből ép örökítőanyagot von-

nak ki, azt bejuttatják egy ázsiai elefánt petesejtjébe, 

majd a fejlődésnek indult mamutembriót kihordat-

ják egy nőstény elefánttal. Egy japán és orosz kuta-

tókból álló csoport 2015-re ígéri a kísérletek ered-

ményét.

De miért maradhatott meg ilyen épségben, és 

hogyan kerülhetett a felszínre Ljuba testének ma-

radványa? A nyugat-szibériai lelőhelyen található a 

világ legnagyobb, az utolsó jégkorszakban eljegese-

dett tőzeglápja. Az elmúlt évtizedekben az éghaj-

latváltozás miatt az addig fagyott terület olvadás-

nak indult, és több jégkor végi állat, köztük legalább 

egy tucat gyapjas mamut maradványa került elő. 

Korábban a gyapjas mamutnak – sok más kihalt 

gerinces fajhoz hasonlóan – csak a csontleleteit is-

merték, és azok alapján próbáltak következtetni 

testfelépítésükre. A gazdag csontleleteknek és a 

jégbe zárt ősmaradványoknak, azaz fosszíliáknak 

köszönhetően ma kivételesen sokat tudunk erről 

a tundralakó emlősről.

A gyapjas mamut kifejlett példányainak magas-

sága elérte a 3,5-4 métert, tömege a 6-8 tonnát. 

Test felépítésében a hideg éghajlathoz való alkal-

mazkodás tükröződött. A hőleadásból adódó hő-

veszt eséget tömött, sötét szőrzete, bőrének vastag 

zsírrétege, kis fülei és rövid farka mérsékelték. Bol-

tozatos koponyája mögötti púpjában sok zsírt rak-

tározott, annak lebontásából fedezte energia igényét 

az ínséges téli időszakokban. Örökítőanyagának 

vizsgálata alapján azt feltételezik, hogy testhőmér-

séklete alacsonyabb volt, mint más emlősöké, így 

kevesebb energiát – táplálékot – kellett fordítania 

annak fenntartására. Vérében az oxigént szállító mo-

lekula, a hemoglobin különleges szerkezetének kö-

szönhetően alacsonyabb testhőmérséklet mellett is 

elegendő oxigént biztosított az életműködésekhez.

A gyapjas mamut hatalmas agyarait elsősorban 

táplálékszerzésre használta. Szükség esetén a fagyos 

talajból, a jég alól kotorta ki a növényi részeket. 

Becslések szerint a nyári időszakban naponta több 

mint 200 kg növényi eredetű táplálékot fogyaszt-

hatott. Szájüregében mindössze négy hatalmas mé-

retű őrlőfog volt, 2 a felső, 2 az alsó állkapocsban. 

Fogainak összedörzsölésével a legkeményebb növé-

nyi részeket is szétmorzsolta. Életében hatszor vál-

totta fogait, és amikor utolsó fogkészlete is elko-

pott, 60-80 éves korában elpusztult. 

A mamutok élettartamának meghatározásához 

az agyarak vizsgálata ad lehetőséget. Az agyar az 

állat élete során folyamatosan növekedett, de gyara-

podása nem volt egyenletes, a táplálékmennyiségtől 

függött. Nyáron, táplálékbőség idején nagyobb mér-

tékben nőtt, míg télen nem, vagy csak alig. Emiatt 

az agyarak keresztmetszetében a fák évgyűrűihez 

hasonló szerkezet fi gyelhető meg. A növekedési vo-

nalakból következtetni lehet tulajdonosának élet-

korára, sőt az adott időszak éghaj lati viszonyaira is.

Az utolsó jégkorszakban a gyapjas mamut széles 

körben elterjedt volt. Származásáról viszonylag so-

kat tudunk a csontleletekből és az örökítőanyagok 

Ljuba, a mamutbébi

OlvasmányLjuba, a mamutbébi

bio_09_1.indd   14 2014.02.14.   13:07:52



15

Mamutállkapocs

Az ormányosok származási kapcsolatai örökítő-
anyaguk összehasonlító vizsgálata alapján

Rekonstruált mamut 

összehasonlító vizsgálatából. Ezek szerint az ormá-

nyosok rendjének első képviselői mintegy 55 millió 

évvel ezelőtt jelentek meg Ázsia déli részén. 5 mil-

lió évvel ezelőtt az eltérő környezeti feltételekhez 

alkalmazkodott fajaik már az egész Földet benépe-

sítették Ausztrália és az Antarktisz kivételével. Vi-

rágkoruk 2 millió évvel ezelőttre tehető. Az utolsó 

jégkorszak beköszöntével a csoportban tömeges 

kihalás következett be, sok ormányos faj eltűnt, il-

letve a megmaradtak egyedszáma jelentősen csök-

kent. A hirtelen beköszöntött hideg éghajlathoz a 

gyapjas mamut és észak-amerikai rokona, a masz-

todon (Mamut americanum) alkalmazkodott sike-

resen. A gyapjas mamut mintegy 134 000 évvel 

ezelőtt jelent meg, és mindössze 10 000 évvel ez-

előtt tűnt el csaknem teljesen. (Egyes leletek tanú-

sága szerint a gyapjas mamut kis létszámú populá-

ciója 4000 éve még élt egy északkelet-szibériai 

szigeten.) Kihalása minden bizonnyal két ok miatt 

következhetett be. Egyrészt az éghajlatváltozás, ne-

vezetesen a felmelegedés miatt csökkenhetett az 

egyedszáma, másrészt emberi hatásra, a túlzott va-

dászat következményeként. 

Mindenesetre az egykor oly változatos ormá-

nyosoknak napjainkban már csak három fajuk él, 

azok is a trópusokon: az ázsiai (Elephas maximus), 

a szavannai (Loxodonta africana) és az erdei (Loxo-

donta cyclotis) elefánt. A mai elefántok örökítő-

anyagának összehasonlító vizsgálata során ugyanis 

2010-ben kiderült, hogy a korábban egyetlen faj-

ként számon tartott afrikai elefánt egyedei valójá-

ban két fajba tartoznak. A vizsgálatok szerint az 

ázsiai elefánt a gyapjas mamut közeli rokona, örö-

kítőanyaguk között csaknem ugyanakkora különb-

ség van, mint a szavannai és az erdei elefánt örökí-

tő anyaga között. Ez arra utal, hogy szétválásuk 

szinte ugyanabban az időben következhetett be. 

A masztodon örökítőanyaga nagyban eltér az előbb 

említett négy fajétól, így ennek a csoportnak a fej-

lődése minden bizonnyal már jóval korábban elvált 

a többiekétől.

A mamutagyar kereszt metszeti 
képe

közös ős

erdei 

elefánt

szavannai 

elefánt

ázsiai 

elefánt

gyapjas 

mamut

masztodon

 Az evolúció bizonyítékai  A természetes kiválasztás – az evolúció egyik  mechanizmusa 

 A földi élet története
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Üledékes kőzet – A kőzetek egyik nagy csoportja. 

A szárazföldön vagy a tengerekben lerakódó, leüle-

pedő anyagokból jön létre. Üledékes kőzet például 

a lösz, a mészkő és a kőszén.

Rendszertan – Az élőlények csoportosításával, rend-

szerezésével foglalkozó tudományág.

Rendszertani csoportok – A rendszerezés során 

használt kategóriák. A rokon fajokat közös nemzet-

ségbe, az azonos eredetű nemzetségeket egy  családba,

a közös származású családokat ugyanazon rendbe, 

a rendeket osztályba, az osztályokat törzsbe, ezeket 

pedig országba sorolják. Az országok alkotják az 

élővilágot. Minél kisebb közös rokonsági körbe so-

rolható két faj, annál közelebbi múltban vált szét a 

fejlődési útjuk.

Fejlődéstörténeti rendszer – Az élőlények olyan 

rendszere, amely tükrözi az evolúció folyamatát. 

A fajokat rokonsági és származási kapcsolataik 

alapján csoportosítja. A rendszer elején a legkoráb-

ban kialakult, egyszerű testszerveződésű csoportok 

állnak, a végén pedig a legkésőbb megjelent, több-

nyire fejlett testfelépítéssel és életműködéssel jelle-

mezhető csoportok.

Izotópok – Egy kémiai elem eltérő neutronszámú, 

azaz eltérő tömegszámú atomjai. A 12C izotóp 

atommagja 6 protont és 6 neutront, a 14C izotópé 

pedig 6 proton mellett 8 neutront tartalmaz.

Mit tudsz az ősmaradványokról?

a

a

p

é

r

f

F

r

A

a

Az evolúció 
bizonyítékai 

2.lecke

 Ősmaradványok
 Kormeghatározás
 Élő kövületek
 Az öröklődés és az örökítőanyag

Az ősmaradványok

Az első élőlények mai ismereteink szerint mintegy 

3,6 milliárd éve jelentek meg a Földön. A szakem-

berek szerint ennyi idősek azok a kőzetek, ame-

lyekben már kétségtelenül kimutathatók az élet 

nyomai. Ez egyben azt is jelenti, hogy ennyi idő telt 

el a mai élővilág kialakulásáig.

Az élővilág fejlődésének gondolatát egészen a 

18. századig a tudósok döntő többsége elvetette. 

E század végétől kezdve azonban mind több olyan 

bizonyíték került napvilágra, amelyek az evolúció 

tényét támasztották alá. Ezek közül a legfontosab-

bak a bányákból, barlangokból, jégmezőkről, ásatá-

sokról nagy számban előkerült élőlénymaradványok 

voltak. A leletek kétségkívül arról tanúskodtak, 

hogy egykor olyan élőlények népesítették be a Föl-

det, amelyek a mai élővilágból hiányoznak. 

A földtörténet korábbi időszakaiból fennmaradt 

ősmaradványok az evolúció közvetlen bizonyítékai. 
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E leletek vizsgálatával, kutatásával foglalkozik az 

őslénytan (paleontológia) tudománya. Az ősmarad-

vány, más néven fosszília lehet egy élőlény fenn-

maradt része, testének lenyomata vagy életműködé-

sének valamilyen jele. A nyugat-szibériai jégmezőkön 

talált mamuttetemek ezek szerint  tehát jégben meg-

őrződött ősmaradványok, fosszíliák.

A leggyakoribb ősmaradványok az üledékes kő-

zetekben található kövületek. Az élőlények pusz-

tulását követően a test lágy részei többnyire lebom-

lanak, és a szilárd vázból vagy a test más kemény, 

nehezen bomló részéből megkövesedett maradvány 

képződhet. 

Nagyon sok fosszília található a mészkövekben, 

a puha homokkőben és a kőszénben. Értékes kövü-

let lehet az egykor élt fenyők gyantájának megkö-

vülésével létrejött gyantakő, ismertebb nevén a bo-

rostyán is, ha zárvány formájában valamilyen élőlény 

maradványát rejti. A kicsurgó gyantába legtöbbször 

kisebb ízeltlábúak, apró gerincesek, pél dául gyíkok 

ragadtak. A gyanta borostyánná szilárdult, és belse-

jében sokszor meglepően jó állapotban konzerváló-

dott a csapdába esett élőlény.

Az ősmaradványok különös csoportját alkotják 

a nyomfosszíliák. Ezek nem egy élőlény testének 

megkövesedett maradványai, hanem életjelenségei-

nek termékei: megkövesedett ürülék, fennmaradt 

búvóhelyek, járatok, lábnyomok stb. A nyom fosszí-

liák értékelésével nagyon fontos adatokhoz jut-

hatunk az egykori élőlény életmódjáról, táplálko-

zásáról, mozgásáról stb. A lábnyomokból például 

következtetni lehet az állat mozgásának jellegzetes-

ségeire és a testsúlyára is.

Az évmilliók során az üledékes kőzetekben re-

kedt fosszíliák egyre mélyebbre kerülnek, és a rájuk 

nehezedő nagy nyomás miatt jelentős részük meg-

semmisül, csak egy részük őrződik meg. Így minél 

távolabb megyünk a múltba, annál kevesebb a fenn-

maradt értékelhető lelet. Az ősmaradványok termé-

szetes úton a kőzetrétegek mozgásával, vagy a fedő-

rétegek erózióját követően kerülhetnek napvilágra. 

Nagyon sok lelet származik a bányákból és a régé-

szeti ásatásokból.

2.2. ábra. Borostyánba zárt rovar

2.1. ábra. Fosszíliák mészkőben

2.3. ábra. Nyomfosszília az ipolytarnóci régészeti 
parkból

ammoniták

2222.2.2.2.2.2.3.33.3.33.3.3.33
papapapapaapapaapaapapppp rkrkkrkrkrkrkrkkrrkrrkkrkk

kagylók

Az evolúció bizonyítékai2.
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Kormeghatározás

Az ősmaradványok elemzésének egyik sarkalatos 

kérdése a maradvány korának minél pontosabb 

meghatározása. A kormeghatározás során azt pró-

bálják kideríteni, hány ezer, hány millió vagy éppen 

hány milliárd éves a talált lelet. Elterjedt módszer 

az izotópos kormeghatározás, ami azon alapul, 

hogy megvizsgálják a maradványban bizonyos ele-

mek izotópjainak arányát, és abból számítják ki a 

lelet keletkezésének időpontját. A szénizotópos 

vizsgálat (radiokarbon módszer) néhány ezer vagy 

tízezer éves maradványok kormeghatározására al-

kalmas, míg a kálium-argon módszerrel több millió 

éves leletek korát tudják hozzávetőleges pontosság-

gal megállapítani. Radiokarbon módszerrel végzett 

vizsgálatok szerint Ljuba, a gyapjas mamut 37 000 

évvel ezelőtt élhetett.

Az üledékes kőzetekből származó maradványok 

esetében egy másik lehetséges kormeghatározási 

módszer az úgynevezett vezérkövületek keresése 

ugyanabban a kőzetrétegben, amelyből a kérdéses 

fosszília előkerült. A vezérkövületek vagy szintjel-

zők a földtörténet meghatározott időszakában élt, 

egykor nagyon elterjedt élőlények fosszíliái. Olyan 

élőlények maradványai, amelyek a földtörténeti idő 

léptékeiben mérve viszonylag rövid ideig, de nagy 

faj- és egyedszámban fordultak elő, majd kihaltak. 

Jelenlétükből így következtetni lehet arra, hogy 

melyik időszakból származik a vizsgált kőzet. 

A földtörténet óidő jellemző tengeri vezérkövületei 

pél dául a háromkaréjú ősrákok (Trilobita), a föld-

történeti középidőé pedig a puhatestűek közé tar-

tozó Am mo niták. Tehát ha egy kőzetben a kérdéses 

maradvány mellett Trilobitákat is találnak, akkor 

szinte biztosak lehetnek abban, hogy a kőzet a föld-

történeti óidőben képződött.

2.5. ábra. Az Ammonitáknak rekeszekre tagolt 
meszes vázuk volt. Nagyon nagy változatosság 
jellemezte őket, a földtörténeti középidő végére 
eltűntek a tengerekből.

Az evolúció bizonyítékai2.

2.6. ábra. Szintjelző ősmaradványok, vezérkövületek
Az őslénytankutatók fi gyelmét azok a lelőhelyek 
keltik fel, ahol az üledékes kőzetek több, szabályosan 
egymásra rakódott rétegből állnak. Az alsó rétegek 
idősebbek, a felsők fi atalabbak. A világ egyik 
leghíresebb ilyen területe a Grand Canyon.

2.4. ábra. A Trilobiták ősi tengeri ízeltlábúak voltak 
Fajokban gazdag csoportjuk a földtörténeti óidő 
végére kihalt. 

18

A
z

 é
le

t 
e

r
e

d
e

te
 é

s
 f

e
jl

ő
d

é
s

e

bio_09_1.indd   18 2014.02.14.   13:08:02



19

Élő kövületek

Az élő kövületek évmilliókkal ezelőtt kihalt élő-

lénycsoportok máig szinte változatlan formában 

fennmaradt képviselői. Testfelépítésükben, életmű-

ködéseikben megőrizték egy korábban élt ősi élő-

lénycsoport jellegzetességeit, így vizsgálatuk fontos 

információkkal szolgálhat a csoport származási 

kapcsolatainak felderítésében. Többnyire olyan élő-

2.8. ábra. Hidasgyík. Új-Zéland északi részén 
és a környe ző szigeteken honos faj. Különlegessége, 
hogy a fi atal állatok fejtetőjén egy átlátszó réteggel 
fedett fény érzékeny sejtcsoport, úgynevezett fejtetői 
szem talál ható. A hidasgyík testfelépítése, vázrendszere 
emlékeztet a földtörténeti középidő fosszíliákból ismert 
hüllőire.

2.7. ábra. 8 millió éves mocsárciprus 
megkövesedett maradványa Ipolytarnócon

A fosszilizáció

A kövületképződés, más néven fosszilizáció az ősmaradvány kialakulásának fo-

lyamata. Fontos feltétele, hogy a maradvány vagy a lenyomat gyorsan beteme-

tődjön. Befed heti láva, vulkáni hamu, homok vagy vízi üledék, de bezárhatja 

fenyőgyanta és jég is. A betemetődést követően a maradvány sokféle módon 

változhat, alakulhat tovább. A szilárd váz egyes anyagai gyakran átkristályo-

sodnak, vagyis a folyamat során kémiailag nem változnak, csak a szerkezetük 

módosul. Gyakori a kövesedés is, ami azt jelenti, hogy a fennmaradt váz 

eredeti üregeit, hasadékait ásványi anyagok (pl. mész, kova) töltik ki. Mind-

ezeken felül anyagkicserélődéssel is létrejöhetnek kövületek. A kovásodás 

során például a növények sejtfalát felépítő cellulóz helyére kvarc épül be, 

ami kitölti a sejtek, járatok üre geit is. Így alakultak ki a megkovásodott, 

nagyon ellenálló növényi ősmaradványok, például fatörzsek. Az is 

megtörténhet, hogy a betemetődött élőlény maradványa megsemmi-

sül (pl. láva ömlik rá) vagy idővel lebomlik, és helyén a testének 

megfelelő alakú üreg keletkezik. Ha az üreget üledék tölti ki, 

akkor kőbél fosszília keletkezik, ami tükrözi az élőlény ere deti 

alakját, testének körvonalait. Kőbél úgy is keletkezhet, hogy 

az állat szilárd külső burka marad fenn, a belsejét üledék 

tölti ki, melynek felszínéről lassan eltűnik az eredeti váz. 

A háromkaréjú ősrákok (Trilobiták) és az Ammoniták ma-

radványai ilyen kőbélfosszíliák.

helyekről kerülnek elő, ahol kevéssé változik a kör-

nyezet, és nincsenek olyan vetélytársak, ragadozók, 

amelyek veszélyeztetnék populációik fennmaradá-

sát, túlélését. A világtól elzárt szigetek, a mély ten-

ge rek adhatnak otthont ilyen élőlényeknek. Az élő 

kövületek közé sorolt fajok, nemzetségek többségé-

re igaz, hogy túléltek tömeges kihalásokat, valami-

kor jellemző tagjai voltak egy korábbi, mára letűnt 

életközösségnek, illetve kiindulási képviselői lehet-

tek valamilyen nagyobb rendszertani csoportnak. 

Élő kövület például az evolúció fontos láncszemé-

nek tartott bojtosúszós hal, a földtörténeti közép-

idő hüllőire meglepő módon hasonlító hidasgyík, a 

puhatestűek közé tartozó csigáspolip vagy a főem-

lősök egyik első képviselőjeként számon tartott 

mókuscickány. A növények közül élő kövület a 

díszfaként, gyógynövényként ismert páfrányfenyő.

2.9. ábra. Páfrányfenyő (Ginkgo biloba). Kínai kolos tor-
kertekben maradt fenn ez az ősi nyitvatermő, amely 
évmilliókkal ezelőtt hatalmas erdőségeket alkotott. 
Legyező alakú levelein villás elágazású az erezet.

Az evolúció bizonyítékai2.

Olvasmány
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Az öröklődés és az örökítőanyag

Az élővilág evolúciójának, az élőlények közös szár-

mazásának egyértelmű közvetett bizonyítéka, hogy 

az örökítőanyag, a DNS (dezoxiribo nuklein sav) 

minden élőlényben ugyanolyan módon tárolja, kó-

dolja az élőlények testfelépítésére és életműködésé-

re vonatkozó információkat.

A technika fejlődésével az utóbbi évtizedben az 

élővilág evolúciójának kutatásában kiemelkedő sze-

repet kapott az örökítőanyag, a DNS molekuláinak 

összehasonlító vizsgálata. Az eljárás lényege az, 

hogy a kutatók mintát vesznek a kérdéses élőlények 

örökítőanyagából, és azokat összevetik egymással. 

A közeli rokonságban álló fajok örökítőanyaga csak 

kismértékben különbözik, míg az eltérések nagyobb 

száma távolabbi rokonságra utal. A DNS-vizsgá-

latok alapján állítják fel az ún. molekuláris törzs-

fákat.

Gerincesek törzse

Madarak osztálya

Szárnnyal evezők 

alosztálya

Újmadár-szabásúak 

alosztálya

Pingvinalakúak rendje Gólyaalakúak rendje

Pingvinfélék családja Pingvinfélék családja

A DNS-vizsgálatok eredményeként jelentősen 

átalakult tudásunk az élővilág fejlődéséről, az egyes 

csoportok rokonsági kapcsolatairól. Számos élő-

lénycsoportról derült ki ugyanis, hogy nem abba a 

rokonsági körbe tartozik, mint azt korábban, pusz-

tán a testfelépítés vizsgálata alapján gondolták. En-

nek egyik szemléletes példája a pingvinek helye a 

fejlődéstörténeti rendszerben. Korábban, még a 

20. század végén is úgy tartották, hogy a pingvinek 

fejlődési vonala már a madarak evolúciójának kez-

detén elvált a többi csoportétól, ezért önálló alosz-

tályba sorolták őket. A DNS-minták elemzése vi-

szont azt mutatta, hogy a pingvinek valójában a 

gólya félék közeli rokonai (2.10. ábra). A DNS-

vizsgálatok alapján tudjuk többek között azt is, 

hogy az emberszabású majmok közül a csimpánz 

az ember ma élő legközelebbi rokona, és a koráb-

ban egyetlen fajba sorolt afrikai elefántok két fajt 

alkotnak (szavannai és erdei elefánt).

2.10. ábra. A pingvinek helye a madarak rendszerében 
régen (bal oldali oszlop) és ma (jobb oldali oszlop)

ÚJ FOGALMAK

Ősmaradvány, fosszília, kormeghatározás, 

vezérkövület, élő kövület

1 Foglald össze, mit tudsz az ősmaradványokról! 

Készíts rövid felelettervet!

2 Melyik módszerrel határoznád meg egy régé-

szeti ásatáson talált egyiptomi múmia bebalzsa-

mozásának időpontját?

3 Készíts rövid leírást a fejezetben említett élő 

kövületekről, a páfrányfenyőről és a mókuscic-

kányról! Válaszodban arra helyezd a hangsúlyt, 

Kérdések és feladatok
hogy milyen információkkal szolgálhatnak ezek az 

élőlények az evolúció kutatóinak!

4 Készítsetek bemutatót az ipolytarnóci ősma-

radványokat bemutató természetvédelmi terü-

letről! 

5 Gyűjtsétek össze, hol vannak Magyarorszá-

gon Ipolytarnócon kívül fontos őslénytani lelő-

helyek!

Az evolúció bizonyítékai2.
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3.lecke

A természetes 
kiválasztás –
az evolúció 
egyik 
mechanizmusa 

Miért nagyobb a füle a sivatagi 

sünnek, mint európai rokonának?

A természetes kiválasztás fogalma

A 18–19. században számos elmélet született az 

evolúció mechanizmusára vonatkozóan. Már az 

akkori tudósok közül is sokan vallották, hogy az 

evolúció legfontosabb hajtóereje az élőlények alkal-

mazkodása a környezet változásaihoz. Az evolúció 

mikéntjére vonatkozó elméletek közül kiemelkedő 

volt Charles Darwin (1809–1882) elgondolása a 

természetes kiválasztás szerepéről. A fajok eredete

(1859) című művében részletesen leírt elmélete lé-

nyegét tekintve mind a mai napig helytálló.

3.1. ábra.
Charles Darwin 
(1809–1882)

Darwin megfi gyelte, hogy az egy fajba tartozó 

egyedek nagyfokú változatosságot mutatnak, azaz 

eltérhetnek egymástól például színükben, töme-

gükben, magasságukban, egyes testrészeik alakjá-

ban. Számos példán keresztül kifejtette, hogy a  fajok 

populációiban a különböző tulajdonságú egyedek 

élet képessége, szaporodási esélye nem egyforma. 

A rá termettebb, a környezetükhöz jobban alkal-

mazkodó egyedek nagyobb valószínűséggel szapo-

rodnak, és örökítik át tulajdonságaikat a következő 

nemzedékre. A populáció kevésbé rátermett egye-

dei gyengébb életképességűek, így szaporodási esé-

lyeik is kisebbek. Ezért a populáción belül az idő 

múlásával egyre nagyobb lesz a rátermettebb, a kör-

nyezethez jobban alkalmazkodó egyedek aránya, a 

kevésbé életképes egyedek pedig fokozatosan kivá-

logatódnak (szelektálódnak), emiatt gyakoriságuk 

csökken. Ez a folyamat a természetes kiválasztás 

(szelekció), aminek eredménye a környezeti felté-

telekhez való alkalmazkodás (adaptáció). A popu-

lációban felhalmozódnak azok a testfelépítési, élet-

  A természetes kiválasztás fogalma
  Mikroevolúció
  A fajok kialakulásáról
  Az evolúció és a törzsfejlődés: 
makroevolúció
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tani, viselkedésbeli stb. tulajdonságok, amelyek 

mind jobban illeszkednek a környezethez. A válto-

zások végül olyan mértékűek lehetnek, ami új faj 

kialakulását eredményezheti.

A környezethez való idomulás jól megfi gyelhető a 

különböző éghajlatú területeken honos, egymással 

közeli rokonságban álló emlősfajok egyedeinek 

testfelépítésében. Az emlősök állandó testhőmér-

sékletű élőlények, hőtermelésük és hőleadásuk 

egyensúlyban van. A testhőmérséklet fenntartásá-

hoz szükséges hő a sejtek lebontó folyamataiban 

szabadul fel, ezért a hőtermelés sebessége a testtö-

megtől függ: minél nagyobb tömegű az állat, annál 

több hőt termel. A hőleadás viszont a testfelületen 

keresztül zajlik: minél nagyobb a test felülete, annál 

nagyobb a hőleadás. Nézzünk erre egy példát! Az 

ázsiai elefánt a trópusokon honos, míg közeli roko-

na, a már kihalt gyapjas mamut tundralakó volt. Az 

utóbbi testtömege jócskán meghaladta közeli roko-

náét. Kicsi füle és farka, vastag szőrzete és a bőre 

alatti zsírréteg is a testmeleg megtartását, a hőleadás 

csökkenését szolgálta. A kisebb termetű, gyér szőr-

zetű, nagy fülű, hosszú farkú ázsiai elefánt kisebb 

hőtermelésével, nagyobb hőleadásával jól alkalmaz-

kodik a forrósághoz. Ennek köszönhetően populá-

ciói túlélték az utolsó jégkorszakot követő gyors 
3.3. ábra. Melyik fotón látható a sivatagi sün?  Milyen 

módon adja le a felesleges hőt a sivatagi sün?

Gyapjas mamut
Tes  ömeg: 6-8 tonna
Testmagasság:  3-4,2 m
Farok hossza: 50 cm
Fülkagyló: kicsi
Szőrzet: vastag, 50 cm hosszú

Ázsiai elefánt
Tes  ömeg: 3-5 tonna
Testmagasság:  2,5-3 m
Farok hossza: 150 cm
Fülkagyló: nagy
Szőrzet: gyér

felmelegedést. Hasonló jelenség tapasztalható a hi-

deg, illetve a trópusi területeken honos róka-, sün-, 

illetve nyúlfajok testfelépítésében is.

3.2. ábra. A gyapjas 
mamut és az ázsiai 
elefánt összehasonlítása

A természetes kiválasztás –

az evolúció egyik mechanizmusa 3.
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Egy nagy tudós tévedése

Kevesen tudják, hogy az evolúció lényegének egyik első tudományos igényű megfogalmazása, az élővilág 

fejlődését tükröző rendszer felállítása Jean Baptiste Lamarck (1744–1829) francia természettudós nevéhez 

fűződik. Lamarck kimondta, hogy az élettelen anyagok és az élőlények szüntelenül változnak. Az élővilág 

fejlődése a legegyszerűbb élőlényektől, az egysejtűektől haladt a bonyolultabb szervezetek kialakulása felé. 

Az evolúció hajtóereje az, hogy az élőlények alkalmazkodnak környezetük folyamatos változásaihoz, ami-

nek következtében szervezetük fokozatosan átalakul. Az alkalmazkodásra képtelen élőlények elpusztulnak, 

kihalnak. Az evolúció lényegét és irányát Lamarck helyesen  határozta meg, de már kortársai számára is 

elfogadhatatlan magyarázatot adott a folyamat mechanizmusára. Alapvetően hibás elmélete miatt korszak-

alkotó meglátásait sem értékeli kellőképpen az utókor. 

Lamarck elgondolása szerint a folyamatos használat erősíti, fejleszti az élőlények szöveteit, szerveit, kü-

lönböző szokásait stb., és az így szerzett tulajdonságok öröklődnek az utódokra is. A szerzett tulajdonságok 

öröklődésére Lamarck többek között a zsiráf kialakulását hozta példának. Így írt erről: „Az életfeltételek 

megváltozásával az állatfaj egyedei kénytelenek megváltoztatni szokásaikat, s a kevésbé használt szervek 

lassan tönkremennek, míg a többet használtak fejlődésnek indulnak, és a használat mértékétől függően 

megerősödnek és kiteljesednek. (…) Ami a szokásokat illeti, nagyon érdekes azoknak a hatását a zsiráf 

termeténél és különösen alakjánál megfi gyelni. Ismeretes, hogy ez az állat az emlősök között a legnagyobb, 

Afrika belsejében olyan vidéken él, ahol a majdnem állandóan száraz és terméketlen talaj arra kényszeríti, 

Mikroevolúció

Darwin nem magyarázta, de korának ismeretei 

alapján nem is magyarázhatta, minek köszönhető a 

fajok egyedeinek meglevő változatossága. A ma-

gyarázatra csak jóval később, a 20. században derült 

fény, az örökítőanyag felfedezésével és az öröklődés 

mechanizmusának tisztázásával. Ma már tudjuk, 

hogy az egymást követő nemzedékekben a tovább-

öröklődő új tulajdonságok megjelenése az örökítő-

anyag szerkezetének megváltozásával függ össze. 

Az örökítőanyag megváltozásának köszönhetően a 

populációban új, a korábbiaktól eltérő tulajdonságú 

egyedek jelennek meg. A természetes kiválasztás 

eredményeként a populációban azok az egyedek 

maradnak fent, és örökítik át génjeiket a következő 

nemzedékre, amelyek jobban alkalmazkodnak kör-

nyezetükhöz. Így a populációban egyes öröklődő 

jellegek megritkulnak, mások pedig gyakoribbá vál-

nak. Ha a populációk eltérő környezetben élnek, 

más és más lehet a kedvező vagy kedvezőtlen tulaj-

donság. Ezáltal egy faj populációi az idők során 

kisebb-nagyobb mértékben különbözőkké válnak. 

Ezeknek a kis lépésekben zajló folyamatoknak az 

összességét nevezzük mikroevolúciónak. Az örök-

lődő változások halmozódásával a korábban egy 

fajba tartozó népességek egyedei oly mértékben 

eltérővé válhatnak, hogy már nem képesek a másik 

populáció egyedeivel szaporodni, vagyis új faj alakul 

ki. (Az evolúció mechanizmusának részletesebb 

tárgyalására később kerül sor.)

Ketten, egy időben

A természetes szelekció gondolata Charles Darwin egyik kortársában, Alfred 

Russell Wallace-ban is felmerült. 1858-ban küldte el erről szóló rövid tanulmá-

nyát Darwinnak, aki akkor már több mint 15 éve dolgozott A fajok eredete című 

művén. Tudni kell, hogy az a kutató számít egy jelenség felfedezőjének, egy el-

mélet kidolgozójának, aki először jelenteti meg azt írásban egy tudományos fo-

lyóiratban. Wallace munkájának kézhez kapása után Darwin gyorsan rendsze rezte 

saját írásait. Barátai Wallace kéziratával együtt nyújtották be Darwin összefog-

lalóját a témáról a Linné Társasághoz. Wallace-t tudományos berkekben csaknem 

olyan elismerésben részesítik az evolúcióelméletéért, mint Darwint. Wallace 

ugyanakkor azt vallotta, Darwin munkája értékesebb, mert sokkal részletesebben 

mutatja be és bizonyítja az elméletet, mint a sajátja.
3.4. ábra. Alfred Russell 
Wallace (1823–1913)

A természetes kiválasztás –

az evolúció egyik mechanizmusa3.
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A fajok kialakulásáról

Ha időben próbáljuk nyomon követni a populáci-

ókban zajló evolúciós folyamatokat, akkor találunk 

olyan eseteket, amikor a vizsgált faj fokozatosan egy 

másik, új fajjá alakult át. Jóval gyakoribbak azonban 

azok az események, amikor a kiindulási faj két vagy 

több populációra különült, majd idővel a szétvált 

populációkban olyan mértékű változások történtek, 

amelyek miatt bekövetkezett a szaporodásbeli el-

különülés. Ezt követően az elkülönült populációk 

egyedei már nem képesek egymással szaporodni, 

vagy utódaik terméketlenek. Az evolúciós változá-

sok eredményeként a kiindulási fajból két vagy több 

faj keletkezik. Mind a két folyamatra szolgáltat pél-

dát az ormányosok evolúciója. Az észak-amerikai 

masztodon fokozatosan alakult ki a közös ősből, 

míg az ázsiai elefánt és a gyapjas mamut, illetve a 

szavannai és az erdei elefánt elkülönült populációi 

más-más irányban fejlődtek tovább. De milyen okok 

vezethetnek a szaporodásbeli elkülönüléshez?

Az egyik lehetséges ok a földrajzi elkülönülés. 

Az ázsiai elefánt és a gyapjas mamut közös ősének 

populációi vándoroltak. Táplálék után kutatva egy-

mástól távoli élőhelyekre kerültek. A melegebb te-

rületekre vándorolt populációkból alakulhatott ki 

az ázsiai elefánt, míg a fagyos területekre vetődött 

populációkból a gyapjas mamut. A földrajzilag el-

különült népességek eltérő fejlődési utat jártak be, 

különböző fajokká alakultak.

Elkülönülhetnek egymástól a populációk úgy is, 

hogy egymás közelében élnek ugyan, de például az 

egyikük nyirkosabb, a másikuk szárazabb helyeken 

él, vagy az egyes populációk egyedei nem ugyanab-

ban a napszakban aktívak (3.5–6. ábra). Ilyen ese-

tekben ökológiai elkülönülésről beszélünk, ami-

nek eredménye a szaporodás megszűnése a 

populációk egyedei között.

Ha a populációk egymástól elkülönülnek – akár 

földrajzilag, akár ökológiailag –, akkor hosszú idő 

alatt elegendő különbség halmozódhat fel köztük 

ahhoz, hogy már különböző fajba tartozzanak.

3.6. ábra. Ökológiai elkülönülés. A korábban egysé-
gesen nappal aktív csigapopulációban megjelenhetnek 
olyan egyedek, amelyek éjszaka járnak táplálék után.

3.5. ábra. Földrajzi elkülönülés.  Egy földrengés, 
vulkán kitörés után kialakuló folyó két részre 
választhatja az addig egységes populációt.

hogy a fák lombját rágja, és folyton erőlködjék, hogy azt elérje. E régóta felvett szokás következtében elülső 

lábai hosszabbak lettek, mint a hátsók, s nyaka annyira megnyúlt, hogy 20 láb magasságba is felér a fejével 

anélkül, hogy a hátsó lábaira állana.” (Részlet az 1809-ben megjelent Állattani fi lozófi a című műből)

Lamarckot tudóstársai, köztük Darwin is, erősen támadták elképzeléséért. Darwin elmélete szerint a 

zsiráfok között egyaránt lehettek rövidebb és hosszabb nyakú egyedek. A hosszabb nyakúak több táplá-

lékhoz jutottak, ezért erősebbek voltak, szaporodási fölénybe kerültek rövid nyakú társaikkal szemben. Így 

a populációban egyre több hosszú nyakú egyed jelent meg, végül a rövid nyakúak el is tűntek.

Az evolúció és a törzsfejlődés: 

makroevolúció

Az új fajok populációinak evolúciója végső soron 

elvezethet másféle szerveződésű, a kiindulási fajjal 

már csak távoli rokonságban álló csoportok kiala-

kulásához is: új nemzetségek, családok, osztályok, 

törzsek megjelenéséhez. Ezeknek a folyamatoknak 

az összefoglaló neve makroevolúció. A makro-

evolúció tehát az élővilág fejlődéstörténetében a 

nagyobb lépések eseménysorozatát jelenti. A makro-

evolúciós folyamatok vizsgálatának egyik módszere 

az ősmaradványok elemzése. A hasonló ősmarad-

ványokat kialakulásuk sorrendje alapján fokozati 

sorokba állítják, amiből megállapítható az evolú-

ciós fejlődés iránya.

A természetes kiválasztás –

az evolúció egyik mechanizmusa 3.
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Az ősi emlősök kövületeit vizsgálva például 

megfi gyelhető, hogy a különböző környezeti viszo-

nyokhoz való alkalmazkodás eredményeként az 

egyes csoportok nagyon eltérő fejlődési utat jártak 

be. Egyesek a szárazföldi, mások a vízi, megint má-

sok a repülő életmódhoz alkalmazkodtak. Az ilyen, 

szétágazó evolúciós utat divergens fejlődésnek ne-

vezzük. A különböző életfeltételekhez való alkal-

mazkodás többek között megmutatkozik a végta-

gok szerkezetében is (3.7. ábra).

3.7. ábra. Az emlősök végtagszerkezetének alakulása 
az evolúció során. Ismereteid alapján röviden foglald 

össze, milyen életmódúak a képen szereplő élőlények, 

és ez hogyan tükröződik végtagjaik  felépítésében!

3 7 áb A lő k é k é k l k lá

macska

gyík

denevér

ember

fóka

ló

béka

tyúk

A természetes kiválasztás –

az evolúció egyik mechanizmusa3.

3.8. ábra. A kuszkusz és a lajhármaki. Az erszényes 
emlősök közé tartozó ausztráliai kuszkusz és a méh-
lepényes ázsiai lajhármaki éjszakai életmódú, fán élő 
állatok. A képek alapján nevezz meg két olyan tulaj-

donságot, amelyek a konvergens fejlődést példázzák!

3.9. ábra. Kaktuszok és kutyatejfélék. A dél-amerikai 
kaktuszok és az afrikai kutyatejfélék levelei tövisekké 
módosultak, pozsgás száruk sok vizet raktároz. A két 
növénycsoport tövisei analóg szervek, azaz hasonló 
a szerepük, de nincs közöttük fejlődési kapcsolat.

Az ősi, ötujjú végtagtípusból alakult ki a diver-

gens fejlődés eredményeként a denevérek szárnya, 

a cetek uszonya, a lovak páratlan ujjú patás végtag-

ja. Az ilyen közös eredetű, de eltérő működésű 

szerveket homológ szerveknek nevezzük.

Ha összevetjük az Ausztráliában élő erszényes 

emlősöket a többi földrészen élő méhlepényes em-

lősökkel, akkor megint csak meglepő következte-

tésre jutunk. A hasonló környezetben élő, hasonló 

életmódú, de eltérő eredetű élőlények az evolúció 

során hasonlóvá váltak (3.8. ábra). Ez a jelenség a 

konvergens fejlődés. A konvergencia szép példái a 

dél-amerikai kaktuszok és az afrikai kutyatejfélék 

is. A két növénycsoport nem áll rokonsági kapcso-

latban egymással. A száraz, sivatagi körülmények-

hez való alkalmazkodás azonban hasonló testfelépí-

tés kialakulásához vezetett (3.9. ábra).
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Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a 

különböző fajba tartozó élőlények evolúciója nem 

független egymástól. Közismert, hogy az egy terü-

leten élő ragadozók versengenek a zsákmányért, az 

együtt élő populációk pedig kölcsönösen segítik 

egymás elterjedését. A paraziták és gazdáik, vala-

mint a ragadozók és zsákmányaik evolúciója is pár-

huzamosan, egymással kölcsönhatásban zajlott, 

zajlik. A rovarmegporzású növények virága és a 

megporzást végző állatok egymással szoros össze-

függésben fejlődhettek. Az ilyen, egymás evolú-

cióját befolyásoló fejlődési folyamatokat koevolú-

ciónak nevezzük.

3.10. ábra. A zárvatermő virágok szerkezete 
és a megporzást végző rovar szájszerve, test felépítése 
illeszkedik egymáshoz

ÚJ FOGALMAK

Természetes szelekció, adaptáció, földrajzi, ökológiai és szaporodásbeli elkülönülés, mikroevolúció, 

makroevolúció, konvergens és divergens fejlődés, homológ és analóg szerv, koevolúció

1 Mi a lényegi eltérés 

a) a mikroevolúció és a makroevolúció,

b) a konvergens és a divergens fejlődés között?

2 Állítsd párba a következőket!

Kérdések és feladatok
„Érdemes lehet a természetes kiválasztás hatására 

vonatkozó egy újabb, bonyolultabb példát is meg-

tekinteni. Egyes növények édes nedvet termelnek. 

Úgy tűnik, ezzel valami káros anyagot akarnak a 

belső nedveikből eltávolítani. Ezt egyes hüvelyesek 

(Leguminosae) esetén például a melléklevelek tö-

vénél lévő mirigyek végzik, a közönséges babérnál 

pedig a levelek hátoldalán lévők. Ezt a nedvet, noha 

kevés van belőle, mohón keresik a rovarok, látoga-

tásaiknak azonban a növény semmi hasznát sem 

veszi. Tételezzük fel most, hogy ezt a nedvet vala-

mely növényfaj néhány egyede a virágok belsejében 

választja ki. A nektárt kereső rovarok virágporral 

lesznek behintve, és azt gyakran egyik virágról a 

másikra hurcolják. Az illető faj különböző egyedei-

nek virágai ily módon kereszteződnek, és ez az ak-

tus, mint kétséget kizáróan bizonyítható, életerős 

palántákat eredményez, amelyeknek ezáltal jó esé-

lyük lesz arra, hogy viruljanak és fennmaradjanak. 

A rovarok azokat a növényeket fogják a leggyak-

rabban látogatni, amelyeknek a legtöbb nektárt 

termelő, legnagyobb mirigyeik vagy méztartóik 

vannak, és ezek a növények fognak a leggyakrabban 

kereszteződni, ezért aztán hosszú távon fölénybe 

kerülnek, és egy helyi változatot hoznak létre. Ked-

vező helyzetbe kerülnek azok a virágok is, amelyek-

nek a porzói és bibéi az őket látogató rovarok mé-

retéhez és életmódjához képest úgy helyezkednek 

el, hogy megkönnyítik a virágpor elszállítását.”

A természetes kiválasztás –

az evolúció egyik mechanizmusa 3.

A) Gerincesek törzsének evolúciója 1. Analóg szervek

B) Harkályok és gólyák csőre 2. Mikroevolúció

C) Rovarok és madarak szárnya 3. Makroevolúció

D) Az emberfajták kialakulása 4. Homológ szervek

3 Darwin Galápagos-szigeteken tett utazásainak 

nagy szerepe volt a természetes szelekció elmé-

letének kidolgozásában. Írj Darwin nevében egy úti 

beszámolót tudós barátodnak a szigetek madár-

világáról és/vagy az óriásteknősökről! Beszámolód-

ban példákon keresztül térj ki a környezethez való 

alkalmazkodásra, a földrajzi és az ökológiai elkü-

lönülés fontosságára a fajkeletkezésben! (Munkád-

hoz használd Darwin feljegyzéseit, ismeretterjesztő 

köny veket, keress anyagot az inter neten!)

4 Tudjuk, hogy a virág az evolúció során a hajtás-

ból, a levelek módosulásával alakult ki. A kö-

vetkező idézet Charles Darwin A fajok eredete című 

művéből származik. Magyarázd meg a szöveg alap-

ján a virág kialakulását a természetes kiválasztás 

elméletével!
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Szerves anyagok – Az élő szervezetek anyagcse réje 

során képződő, nagy energiatartalmú széntartalmú 

vegyületek, mint például a szénhidrátok, a fehérjék 

és a zsírok.

Sejtmagnélküliek – Azok az élőlények, amelyek-

nek sejtjeiben az örökítőanyag a sejtplazmában ta-

lálható.

Sejtmagvasok – Azok az élőlények, amelyeknek 

sejtjeiben az örökítőanyagot hártya választja el a 

sejtplazmától.

A rendszerezés alapelvei

Az élőlények világában lehetetlenség eligazodni 

úgy, ha nem próbálunk valamiféle rendszert kiala-

kítani, valamilyen szempont alapján csoportosítást 

végezni. Az osztályozás kézenfekvő módja a  hasonló 

tulajdonságok keresése. Az önkényesen kiválasztott 

tulajdonságok hasonlóságán alapuló osztá lyozás 

eredménye mesterséges rendszer, mert nyilván-

valóan nem követ semmilyen természetes rendet. 

Ugyanakkor vitathatatlanul segít eligazodni az élő-

világban. Ha fellapozol egy határozókönyvet, ami-

nek segítségével egy kiránduláson azonosíthatod az 

utadba akadó virágos növényeket, minden bizony-

nyal azt találod, hogy a virágok színe, alakja, a vi-

rágzás ideje alapján csoportosítja, tehát mester-

ségesen rendszerezi a fajokat. Természetesen ezek 

a szempontok tökéletesen megfelelnek a célnak, 

vagyis az egyszerű azonosíthatóságnak. Ugyanak-

kor ez a csoportosítási mód semmiféle összefüggés-

ben sincs a fajok közötti származási kapcsolatokkal, 

vagyis az evolúcióval.

A korszerű rendszerek az élővilág történeti fej-

lődését, vagyis az evolúció folyamatát tükröző fej-

lődéstörténeti rendszerek.

Az első tudományos igényű mesterséges rend-

szert Carl Linné (1707–1779) svéd természettudós 

állította fel. Nevéhez fűződik a fajok tudományos 

elnevezésének egységes alapelvek szerint történő 

kidolgozása és a ma is használt rendszertani egy-

ségek (nemzetség, család, rend, osztály, törzs) kiala-

kítása. Linné a virágos növényeket például a virág-

ban található porzók száma alapján osztályozta, a 

tetveket, a bolhákat, a pókokat pedig a szárnyatlan 

férgek közé sorolta. Linné maga is tisztában volt 

azzal, hogy mesterséges rendszere csak addig ma-

radhat érvényben, amíg nem találják meg a termé-

szetes rendszert, vagyis azt az osztályozást, ami 

4.lecke

A földi élet 
története

Mi a különbség a mesterséges 

és a természetes rendszer között?

M

és

 A rendszerezés alapelvei
 A kémiai és a biológiai evolúció
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követi a „természeti rendet”, és az élőlényeket ro-

konságuk alapján csoportosítja, nem pedig valami-

lyen önkényesen kiválasztott szempont szerint. 

Linné elvetette a fajok változásának, az élővilág fej-

lődésének a gondolatát is. 

A rokonsági és származási kapcsolatokon alapuló 

fejlődéstörténeti rendszerek egyik első kidolgozója 

Jean Baptiste Lamarck (1744–1829) francia ter-

mészettudós volt. 1809-ben megjelent Állattani 

fi lozófi a című művében így ír a rendszerezés általa 

követett alapelveiről: „A természetes rokonság fel-

ismerése elejét veszi minden önkénynek, amikor a 

szerves testek módszeres felosztását kíséreljük meg. 

Ez a felismerés feltárja előttünk a természet törvé-

nyét, melynek vezetnie kell bennünket a természe-

tes módszer alkalmazása során, és ráveszi a termé-

szetkutatókat arra, hogy megegyezzenek a felosz-

tásaikat alkotó fő csoportok elnevezésében és az 

azokon belül található lényekre vonatkozóan. Végül 

arra készteti őket, hogy bemutassák magát a rendet, 

amit a természet követett, miközben életre hívta 

alkotásait. (…) A rokoni kapcsolatok megállapítá-

sáról beszélve nem elég ezeket csak a fajok között 

fi gyelembe venni. Meg kell állapítani ugyanakkor 

valamennyi rend általános rokoni kapcsolatait, 

amelyek közelítik egymáshoz vagy eltávolítják egy-

mástól a csoportokat, s amelyeket összehasonlítva 

kell megvizsgálni.”

Egészen a 20. századig a legtöbb biológus meg-

egyezett abban, hogy az élőlényeket két nagy cso-

portba, a növények és az állatok közé lehet sorolni. 

Ebben a felosztásban a baktériumok és a gombák a 

növények között kaptak helyet. A növények közé 

sorolt élőlényekkel a növénytan (botanika), az álla-

tokkal az állattan (zoológia) tudománya foglalko-

zott.

A mai rendszerek legnagyobb egységei az orszá-

gok. Az egyik általánosan elterjedt rendszerben az 

élőlényeket 5 országba sorolják: sejtmagnélküliek 

(pl. baktériumok), sejtmagvas egysejtűek (pl. pa-

pucsállatka, zöld szemes ostoros), növények, álla-

tok és gombák. Ez utóbbi három országba valódi 

sejtmagvas, többsejtű élőlények tartoznak.

A rendszertani csoport rangjának növekedésével 

értelemszerűen egyre kevesebb az odatartozó fajok 

megegyező tulajdonsága, de azok egyre jelentőseb-

bek. A legnagyobb rendszertani egységekbe, az egy 

országba, illetve az egy törzsbe sorolt összes faj csak 

néhány alapvető tulajdonságában egyezik meg. Pél-

dául a gerincesek törzsébe tartozó állatok fontos 

közös sajátsága, hogy belső csontos vázuk van, de a 

halak, a kétéltűek, a hüllők, a madarak és az emlő-

sök testfelépítése sok fontos vonásban eltér egy-

mástól. A növényvilágból is választhatunk példát: 

a zárvatermők közé tartozó valamennyi növényfaj 

alapvető közös tulajdonsága, hogy virágaik termő-

jében zárt magház található. De ha a törzsbe sorolt 

banánra, búzára vagy bükkre gondolunk, azok sok-

sok tulajdonságukban különböznek.

Faj Osztály Törzs Ország

Bükk Kétszikűek
Zárvatermők Növények

Hóvirág Egyszikűek

Csimpánz Emlősök Gerincesek

ÁllatokSzarvasbogár Rovarok
Ízeltlábúak

Koronás keresztespók Pókszabásúak

4.2. ábra. Néhány faj rendszertani besorolása

4.1. ábra. Carl Linné (1707–1779)

A földi élet története4.
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A fajok tudományos elnevezése

A fajok ma is használt kettős latin nevét Linné javaslatára vezették be. A név első tagja a nemzetség, míg 

második tagja a faj megjelölésére szolgál. Az azonos nemzetségnevű fajok a legközelebbi rokonságban 

állnak egymással. A szavannai elefánt latin neve Loxodonta africana, míg az erdei elefánté Loxo donta cyclotis. 

A nemzetségnév a Loxodonta, a fajhoz tartozó jelző pedig az africana, illetve a cyc lotis. Az ázsiai elefánt nem 

ebbe a szoros rokonsági körbe tartozik, ezt mutatja latin neve is: Elephas ma xi mus. Természetesen a fajne-

vek mellett a családoknak, a rendeknek, az osztályoknak és a törzseknek is van tudományos nevük. A latin 

nevek használata a tudományos életben nagyon fontos, hiszen ezek az egész világon egységesek, így min-

denki számára egyértelmű, melyik fajról, rendszertani csoportról van éppen szó. 

4.3. ábra. A szárazföldi gerincesek törzsfája. Olvasd le 

az ábráról, hogy milyen származási kapcsolatban állnak 

a hüllők és a madarak, illetve a hüllők és az emlősök 

egymással!

A földi élet története4.

emlősök

madarak

hüllők

halak

kétéltűek

megszilárdultak. A felszabaduló gázokból kialakult 

a légkör. Az ősi atmoszféra összetétele szinte alig 

hasonlíthatott a maira. A feltételezések szerint nit-

rogént (N2), metánt (CH4), vízgőzt (H2O), szén-

dioxidot (CO2), ammóniát (NH3), hidrogént (H2) 

tartalmazhatott. Mintegy 3,8 milliárd évvel ezelőtt 

csökkenhetett le annyira a földfelszín hőmérséklete, 

hogy a légkörből kicsapódhatott a víz, és kialakul-

hattak az ősóceánok. Alig 200 millió évvel később 

pedig már megjelentek benne az első élő szervezetek. 

A sejtek kialakulásához vezető történések ösz-

szessége a kémiai evolúció. Bizonyítékaink vannak 

arra, hogy az ősi Föld körülményei között létrejö-

hettek azok a szerves vegyületek, amelyek azután 

felépíthették az első primitív sejteket (4.4. ábra). 

elektródok

elektromos 
szikra

gázok:
CH4, NH3, 
H2O, H2

forrásban 
lévő víz

4.4. ábra. A szerves anyagok kialakulása az ősi Föld 
körülményei között (modellkísérlet). A lombikban lévő 
víz fölött az őslégkör összetételét utánzó gázelegy volt. 
A beépített elektródok között folyamatosan elektromos 
kisüléseket hoztak létre, illetve egy másik kísérletben 
a gázt ultraibolya sugarakkal világították meg. Egy hét 
alatt a vízben sokféle szerves anyag gyűlt össze.

A fejlődéstörténeti rendszerekben a fajokat ro-

konsági és származási kapcsolataik alapján csopor-

tosítják. A rendszer elején a legkorábban kialakult, 

egyszerű testszerveződésű csoportok kapnak helyet, 

a végén pedig a legkésőbb megjelent, többnyire fej-

lett testfelépítéssel és életműködéssel jellemezhető 

csoportok. A fejlődéstörténeti rendszerek szemlé-

letes ábrázolásai a törzsfák (4.3. ábra).

A kémiai és a biológiai evolúció

Jelenlegi ismereteink szerint a Föld kb. 4,6 milliárd 

éves. Kialakulása során az olvadt anyagok sűrűsé-

gük szerint rétegződtek, fokozatosan lehűltek, 

Olvasmány
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Számos, sokszor megismételt kísérlettel kimutat-

ták, hogy az ősi Föld körülményei között ibolyán-

túli sugárzás vagy elektromos kisülések (villámlás) 

4.5. ábra. Anyagcserét folytató mikro gömb modellje
A hártyán keresztül anyagfelvétel és -leadás, a gömb 
belsejében pedig átalakítás történhet.

ÚJ FOGALMAK

Mesterséges rendszer, természetes rendszer, őslégkör, ősóceán, kémiai evolúció, biológiai evolúció

1 Fogalmazd meg, mi az alapvető különbség a 

mesterséges és a természetes rendszer között!

2 A baktériumokat alakjuk szerint csoportosítják, 

így megkülönböztetnek köztük gömb, pálcika és 

csavar alakúakat. Milyen rendszer a baktériumoké?

3 A tudományos név alapján milyen rokonsági 

kapcsolat van az oroszlán (Panthera leo) és a 

tigris (Panthera tigris) között? 

4 Gyűjtsd össze az állatok, illetve a növények or-

szágába tartozó élőlények közös tulajdonsá gait!

5 Nézz utána, miért az ősóceánok mélyebb víz-

rétegeiben alakultak ki az első élő szervezetek!

Kérdések és feladatok

6 Készíts faágdiagramot az éticsiga, a koronás 

keresztespók, a szarvasbogár és a csimpánz el-

különítésére! A négy állat közül melyik kettő áll 

közelebbi rokonságban egymással? Sorold fel a kö-

zös, illetve az eltérő tulajdonságaikat!

Egy kis segítség a faágdiagram készítéséhez:

hatására olyan egyszerű szerves vegyületek képződ-

hettek, amelyek a mai élőlényekben is fontos szere-

pet játszanak. Ilyenek például az aminosavak, a 

szerves savak (pl. ecetsav) és a szénhidrátok. A ké-

miai evolúció során a szerves anyagok olyan mole-

kularendszerekké állhattak össze, amelyek már a 

sejtek bizonyos sajátságait is mutathatták. Egyes 

kísérletekben sikerült olyan hártyával határolt göm-

böcskéket létrehozni, amelyek anyagcserét folytat-

tak (4.5. ábra). Az élet keletkezésének egyik legke-

vésbé tisztázott szakasza az, hogyan alakulhatott ki 

az örökítőanyag és az öröklődő információ átadá-

sának képessége.

Az első sejtek megjelenésével vette kezdetét az 

élővilág fejlődése, a biológiai evolúció. A követke-

ző fejezetekben ezt a folyamatot próbáljuk nyomon 

követni, és ezzel együtt bemutatni a mai élőlény-

csoportok testfelépítését és életműködéseit. A 4.6. 

ábrán látható időspirál összefoglalja a legfontosabb 

evolúciós eseményeket az élet kialakulásától az em-

ber megjelenéséig.

váz

külső ?

meszes ?

A földi élet története4.
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4.6. ábra. A földi élet története a kezdetektől napjainkig

A füves területek térhódítása, 
az erdők visszaszorulása

Az emlősök elterjedése 
a szárazföldön

A dinoszauruszok és a földtörténeti 
középidő számos más fajának kihalása

Az első valódi madarak 
megjelenése Az ősmadár 

(Archaeopteryx) 
kialakulása

Tengeri őshüllők (Ichtyosaurus, 
Plesiosaurus virágkora)

Repülő őshüllők (Pterosaurus 
virágkora)

Az első emlősök kialakulása

Az első dinoszauruszok 
megjelenése

A nyitvatermők kialakulása 
és elterjedése

Az emlősszerű őshüllők 
kialakulása

Az első hüllők megjelenése

Az első rovarok és kétéltűek 
megjelenése

Az első erdők (mocsárerdők) 
megjelenése, kőszénképződés

Az első szárazföldi növények 
és ízeltlábúak kialakulása

A cápák és a páncélos őshalak 
meghódítják a tengereketAz első édesvízi halak

Korallok megjelenése

Puhatestűek, háromkaréjú 
ősrákok megjelenése

Szivacsok, csalánzók, 
férgek megjelenése

A Homo sapiens 
meghódítja a Földet

Utolsó jégkorszak, számos 
nagy testű emlős kihalása 

A légkör oxigéntartalma 
tovább emelkedik

A kékbaktériumok hatalmas 
zátonyokat képeznek, 
emelkedik a légkör 
oxigéntartalma

Az első többsejtű 
zöld moszatok

Az első valódi 
sejtmagvas egysejtűek 
megjelenése

Oxigéntermelő kékbaktériu-
mok megjelenése

Az első sejtes szerveződésű 
lények megjelenése

Különféle gázokból és víz gőzből 
álló elsődleges légkör

A legidősebb ismert szilárd 
kőzetek kora

A Föld kialakulásának 
kezdete

A legidősebb 
üledékes kőzetek

Erős vulkáni aktivitás 
nyomán gázok jutnak 
a légkörbe

3,7 milliárd éve

3,1 milliárd éve

2,6 milliárd éve

1,4 milliárd éve

855 millió éve

2 milliárd éve

4,3 milliárd éve

4 milliárd éve

3,5 milliárd éve

2,85 milliárd éve

2,3 milliárd éve

1,7 milliárd éve

1,1 milliárd éve

570 millió éve

4,8 milliárd éve

4,6 milliárd éve

Az első zárvatermő növények 
megjelenése

A maiakhoz hasoló 
csontos halak megjelenése

NEGYEDIDŐSZAK

KAMBRIUM

2

65
140

210
250

285

TRIÁSZ

PERM

KARBON
PREKAMBRIUM

ORDOVÍCIUM
SZILUR

DEVON

HARMADIDŐSZAK

KRÉTA JURA

A földi élet története4.
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Leeuwenhoek szerkezete nem 
volt igazi mikroszkóp, mivel 
csak egyetlen nagyító lencsét 
tartalmazott, és nem készült 
hozzá tubus. A különleges 
módon csiszolt lencsét fémből 
vagy fából készült foglalatba 
illesztette. A lencse elé rögzítette 

azt az üvegedényt, 
amiben a vizsgált 
anyagot elhelyezte. 
A fény irányába 
tartott tárgyat 
vizsgálta.

Mikrov i lág

Nem is gondolná az ember, milyen csodálatos világ 

tárul a szeme elé, ha mikroszkópban megvizsgál 

egy csepp vizet, amit egy bomló anyagokban gaz-

dag tóból, pocsolyából gyűjtött. Ha szerencsénk 

van, sok kis apró, szabad szemmel nem, vagy alig 

látható élőlényt pillantha-

tunk meg, például papucs-

állatkákat, harangállatká-

kat, ostoros egysejtűeket, 

apró férgeket, rovarlárvá-

kat, baktériumokat, egy 

szóval: mikroorganizmu-

sokat. De minderről sok 

száz éven át mit sem tud-

tak az emberek.

Az első ember, aki meg-

fi gyelhette ezeket a lénye-

ket, minden bizonnyal 

Antoni van Leeuwen hoek 

(1632–1723) holland ter-

mészetkutató volt. Neki si-

került ugyanis elsőként 

olyan szerkezetet  készítenie, amely alkalmasnak mu-

tatkozott többek között a vizek vizsgálatára is. 

Leeuwenhoek nem volt tanult ember, pontosabban 

nem végzett felsőfokú tanulmányokat. Nem beszélt 

nyelveket, sőt korának tudományos nyelvét, a latint 

sem használta. 

Kezdetben posztókereskedőként, majd a város-

házán dolgozott Delftben. Szabad idejében lencsé-

ket csiszolt, és olyan, egyetlen lencsét tartalmazó 

szerkezeteket állított össze, amelyekkel csaknem 

300-szoros nagyítást ért el. A lencsecsiszolás forté-

lyait nem volt hajlandó elárulni senkinek, így mind 

a mai napig nem sikerült másnak hasonló módszer-

rel ilyen teljesítményű lencséket készítenie. Az évek 

hosszú sora alatt csaknem 400 lencsét állított elő 

különféle üvegekből, gyémántból. Nagyító szerke-

zetével hihetetlen alapossággal szinte mindent 

megvizsgált, ami a keze ügyébe került: növényi ré-

szeket, rovarok szemét, szájszerveit, emberi bőrt, 

ruhaszövetet, ásványokat, fogról vett lepedéket, po-

csolyavizet, összegyűjtött esővizet… Az első víz-

csepp vizsgálatának eredményét állítólag lányának 

újságolta el: „Maria, gyere csak ide, siess! Nézd csak, 

micsoda kis állatkák vannak ebben az esővízben! 

Nézd csak, hogyan úszkálnak, hogyan játsza doznak! 

Látod-e, hogy ezerszer kisebbek, mint azoknak az 

ek sz
ikros
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viviviviv zszsszszz

Leeuwenhoe
volt igazi m
csak egyetle
tartalmazott
hozzá tubus.
módon csiszo
vagy fából ké
ill t tt Aillesztette. A

azt

Leeuwenhoek mikroszkópja

élőlényeknek a legkisebbje, amelyeket szemünkkel 

látunk? Mit szólsz hozzá, milyen gyönyörűséget 

fedeztem fel?”

Később a lakóhelyéhez közeli, feltöltődő, mocsa-

ras tó vizét vizsgálta. A vízből vékony üvegkapil lá-

risokba gyűjtött mintát, és azokban fi gyelte meg az 

általa animalculáknak nevezett mikroorganizmuso-

kat. Kidolgozott egy egyszerű módszert méretük 

összehasonlítására is.

Felfedezéseiről 1673-tól kezdve levelekben szá-

molt be a londoni Királyi Társaság (Royal Society) 

tudósainak. Kortársai hitetlenkedve fogadták első 

írásait, és hogy meggyőződjenek állításainak való-

ságáról, 1677-ben ketten személyesen keresték fel 

őt Delftben. Az egyik látogató Robert Hooke volt, 

aki maga is foglalkozott mikroszkópkészítéssel, ő 

nevezte el sejteknek az élőlények testét felépítő 

egységeket. 1655-ben megjelent Micrographia című 

munkájában elsőként közölt rajzot egy egysejtű 

lényről, ami mai tudásunk szerint minden bizony-

nyal a likacsoshéjúak közé tartozott. A két elismert 

tudós látogatása meggyőző eredményt hozott, be-

számolójuk alapján Leeuwenhoek levelező tagként 

felvételt nyert a Királyi Társaságba.

Leeuwenhoek feljegyzései alapján egyértelműen 

megállapítható, hogy többek között ő fedezte fel a 

csillósok közé tartozó papucsállatkákat és harang-

állatkákat, az állábas amőbákat, a zöld szemes os-

torosokat. Beszámolt gyorsan mozgó vagy mozdu-

latlan, gömbölyű, pálca vagy éppen spirális alakú, 

a többi „állatkánál” mintegy ezerszer kisebb lények-

Antoni van Leeuwenhoek 
(1632–1723) 

OlvasmányVan-e élet egy csepp vízben?

bio_09_2.indd   32 2014.02.14.   13:10:25



33

ről, azaz a baktériumokról is. Mindezek alapján a 

világ Leeuwenhoekot tartja a mikrobiológia atyjá-

nak, a szabad szemmel láthatatlan világ felfedező-

jének. (A felsorolt egysejtűek részletesebb leírása és 

elnevezése nem Leeuwenhoek nevéhez fűződik.)

Leeuwenhoek különös állatkái rövid időn belül 

óriási népszerűségre tettek szert. A tehetősebb em-

berek körében divattá vált a nagyítók, mikroszkó-

pok használata, sokan anyagilag is támogatták a 

tudósokat. Leeuwenhoek így ír saját munkájáról 

egy feljegyzésében: „Meg vagyok róla győződve, 

hogy ezer ember közül egy sem képes az enyémhez 

hasonló vizsgálatok elvégzésére, mert rengeteg idő 

kell hozzá. Rengeteg pénz, és mert az a kutató, aki 

eredményeket akar elérni, kell, hogy minden gon-

dolatát élete végéig reáirányítsa a megoldandó fel-

adatokra.”

Napjaink technikai fejlettsége összehasonlíthatat-

lanul jobb feltételeket nyújt a mikroorganizmu sok 

vizsgálatához. Az iskolában használatos egyszerű 

fénymikroszkópok is általában 400-szoros nagyítás-

ra alkalmasak. A kutatólaboratóriumokban alkal-

mazott elektronmikroszkópok több 10 000-szeres 

nagyítása pedig lehetővé teszi a sejtek szerkezeté-

nek vizsgálatát akár a molekulák szintjén is. A tech-

nikai fejlődésnek köszönhetően ma már tudjuk, hogy 

a Leeuwenhoek által egységesen „animal cu láknak” 

(állatocskáknak) nevezett szervezetek nagyon kü-

lönbözőek. Az állati egysejtűeknél jóval egyszerűbb 

felépítésűek a baktériumok. Sejtjeikben nincs való-

di sejtmag, és nem láthatók bennük sejtszervecskék 

sem. A zöld szemes ostorosról készült fénymikro-

szkópos felvételen jól látszik a sejtplazmától hár-

tyával elhatárolt sejtmag, a narancsvörös szemfolt, 

az ostor és a sejtplazmában az aprócska zöld szín-

testek. Ha még nagyobb nagyítást alkalmazva, 

elektronmikroszkóppal vizsgáljuk meg ezt az egy-

sejtűt, láthatjuk, hogy sejtplazmájában a színteste-

ken kívül még számos, hártyával határolt sejtalkotó 

van. Közülük különös fi gyelmet érdemelnek a 

mito kondriumok, amelyekben a sejtlégzés zajlik. 

Ezek a baktériumhoz hasonló alakú és méretű sejt-

alkotók a sejt energiaellátásának központjai, és fur-

csa módon még örökítőanyagot is tartalmaznak. Ha 

közelebbről szemügyre veszünk egy zöld színtestet, 

annak felépítése pedig egy kékbakté riumra emlé-

keztet. A színtestekben is kimutatható az örö kítő-

anyag, a DNS jelenléte. A zöld szemes ostoros 

egyetlen sejtje a fénymikroszkópban lát ható képhez 

viszonyítva tehát meglepően bonyolult szerkezetű. 

Zöld szemes ostoros fénymikroszkópos képe. „Ezek 
az állatocskák változatos színűek. Némelyek fehéresek, 
áttetszőek, mások zöldek, megint mások középső része 
zöld, felső és alsó része fehér. Megint mások szürkés 
színűek. Csodálatos megfi gyelni, hogy a legtöbb 
állatocska milyen sebesen és változatosan mozog a 
vízben, lefelé, felfelé és körbe-körbe.” (A leírás 1674-
ből származik, feltételezhető, hogy Leeuwenhoek zöld 
szemes ostorosokat fi gyelt meg.)

Az első, a baktériumokhoz hasonló élőlények mint-

egy 3,6 milliárd évvel ezelőtt alakulhattak ki az 

ősóceánok vizének mélyebb rétegeiben, ott, ahol 

védettek voltak az erős ultraibolya sugárzástól. 

Minden bizonnyal heterotróf anyagcserét folytat-

tak, az ősóceánban folyamatosan képződő szerves 

anyagokkal táplálkoztak. Évmilliók során aztán ki-

alakultak köztük a fényenergiát hasznosító, foto-

szinte tizáló szervezetek, többek között az oxigént 

termelő kékbaktériumok. Az oxigén felszaporodása 

a légkörben pedig lehetővé tette a sejtlégzésre képes 

baktériumok megjelenését. A szerves tápanyagok 

oxigén jelenlétében történő elégetése több energiát 

biztosított az életműködésekhez, így ezek az élőlé-

nyek jelentős evolúciós előnyre tettek szert az oxi-

gént nem hasznosító szervezetekkel szemben. 

Mintegy 1,5 milliárd évvel ezelőtt megjelentek az 

első valódi sejtmagvas élőlények. Sejtalkotóiknak, 

nagyobb méretüknek köszönhetően hatékonyabb 

anyag cserét folytathattak. Jó alkalmazkodóképessé-

güknek köszönhetően gyors fejlődésnek indultak, 

és hamarosan kialakultak belőlük a fejlettebb több-

sejtű szervezetek: a növények, az állatok és a gom-

bák.

Miért tartjuk úgy, hogy az első élőlények a mai 

baktériumokhoz hasonlíthattak leginkább? Mi jel-

lemző felépítésükre, életműködéseikre? Hogyan 

alakulhattak ki a papucsállatkához vagy a zöld sze-

mes ostoroshoz hasonló valódi sejtmagvas egysej-

tűek? Miért fontos a mikroorganizmusok meg-

ismerése az ember számára? Többek között ezekre 

a kérdésekre keressük a válaszokat ebben a részben.

 Mit, hogyan, mivel?  Sejtmagnélküliek  Sejtmagvas egysejtűek  A vírusok
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Az élet tudománya

A biológia az élet tudománya, célja az élőlények, az 

élővilág minél alaposabb megismerése. A kutatók 

ennek érdekében a biológiai szerveződés más és 

más szintjeit vizsgálják. A 18–19. században a bio-

lógiai tudományoknak lényegében három nagy ága 

volt: a növénytan (botanika), az állattan (zoológia) 

és az embertan (antropológia). A botanikusok a 

növények mellett a gombák és a baktériumok test-

felépítését, életműködéseit tanulmányozták, emel-

lett rendszerezték, csoportosították a felsorolt élő-

lényeket. A zoológusok kutatási területe az 

állatvilág, míg az antropológusoké az emberi faj 

képviselőire terjedt ki.

A vizsgálati eszközök és módszerek fejlődésével 

a kutatóknak egyre inkább lehetőségük nyílt a bio-

lógiai szerveződés különböző szintjeinek tanulmá-

nyozására, megismerésére. Az élő szervezetek anya-

gainak sajátságait a molekuláris biológia, a sejtek 

felépítését és működését a sejttan (citológia), a szö-

vetekét a szövettan (hisztológia) vizsgálja. A  szervek 

és szervrendszerek felépítésével az anatómia (bonc-

tan), működésével az élettan (fi ziológia) foglalko-

zik. Az emberi magatartás, viselkedés kutatása a 

lélektan (pszichológia) feladata. Egyed feletti szer-

veződési szintek törvényszerűségeit kutatja többek 

között a populációbiológia és az ökológia.

A technikai fejlődésnek köszönhetően a biológia 

napjainkban a leggyorsabban fejlődő természet-

tudomány, amely természetesen felhasználja, alkal-

mazza a kémia, a fi zika, a matematika és a termé-

szetföldrajz kutatási eredményeit is. A biokémia 

például kémiai módszerekkel vizsgálja az élő szer-

vezetek anyagait.

5.lecke

Mit, hogyan, 
mivel?

Miben különbözik a kísérlet a modell-

készítéstől?

M

k

 Az élet tudománya

 Kutatási módszerek
 Kutatási eszközök

Kutatási módszerek

Munkájuk során a természettudományokkal foglal-

kozó kutatók többféle módszert alkalmazhatnak 

céljuk elérése érdekében.

A legegyszerűbb módszer a megfi gyelés, amikor 

a megismerni kívánt élőlényt, jelenséget stb. a ku-

tatók természetes körülmények között vizsgálják. 

Tapasztalataikról pontos leírást, feljegyzést készíte-

nek. Ezt a módszert alkalmazta Leeuwenhoek is, 

amikor mikroszkópjával vizsgálta a pocsolyában élő 

apró szervezeteket, pontos rajzot készített róluk, 

megbecsülte méretüket, jellemezte mozgásukat.
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Mit, hogyan, mivel?5.

Egy jelenség egyszerű megfi gyelése sokszor nem 

elegendő annak értelmezéséhez, megértéséhez. Ezért 

a kutatók gyakran maguk idézik elő mesterségesen a 

jelenséget, mégpedig meghatározott, ellenőrzött kö-

rülmények között, vagyis kísérletet végeznek. 

Vizsgálhatják például azt, hogy az élesztőgom-

bák anyagcseréjét hogyan befolyásolja a  hőmérséklet. 

Az élesztőgombák úgy nyernek energiát életműkö-

déseikhez, hogy szőlőcukrot alakítanak át alkoholos 

erjedéssel etilalkohollá és szén-dioxiddá. Anyag-

cseréjük mértékére következtetni lehet az erjedés 

során keletkezett szén-dioxid mennyiségéből. Ter-

vezzük meg a kísérletet!

KÍSÉRLET

Akkor kapunk értékelhető eredményt, ha a kísérlet 

során csak a hőmérséklet értékét változtatjuk, min-

den más körülményt az élesztő gombák számára 

kedvező, állandó értéken tartunk. A vizsgált hő-

mérsékleti értékek legyenek: 0 °C, 10 °C, 20 °C, 

40 °C, 60 °C, 80 °C. Vegyünk 6 oldal csöves kémcsö-

vet. Mindegyiket állítsuk a megfelelő hőmérsékletű 

vízfürdőbe! Mindegyik kémcsőbe tegyünk 10 ml 

10%-os szőlőcukoroldatot, és várjuk meg, amíg az 

oldat felveszi a vízfürdő hőmérsékletét! Tegyünk 

mindegyik kémcsőbe 2-2 gramm élesztőt, és alapo-

san rázzuk fel a kémcsövek tartalmát, majd gumi-

dugóval szorosan zárjuk le a kémcsövek száját! 

A kémcsövek kivezető csövét vezessük egy ismert 

tömegű lombikba, amelybe 100 g frissen készült 

meszes vizet öntöttünk! A vizsgálat időtartama 

45 perc legyen. 45 perc elteltével vegyük ki a kémcsö-

vek kivezető csövét a meszes vízből! Végül mérjük 

le a meszes vizet tartalmazó lombik tömegét, majd 

számítsuk ki a képződött szén-dioxid tömegét!

A kísérletről készíts jegyzőkönyvet! A jegyző-

könyvbe írd fel a kísérlet címét és a kísérlet rövid 

leírását! Írd le, mit tapasztaltál a kísérlet során, pél-

dául mekkora volt az egyes kémcsövekben a gázfej-

lődés mértéke, milyen változás történt a meszes víz 

tulajdonságaiban! Jegyezd fel mérésed eredménye-

it egy táblázatba, majd ábrázold grafi konon a kép-

ződött szén-dioxid mennyiségét a hőmérséklet 

függvényében!

Hőmérséklet (°C) 0 10 20 40 60 80

Tömeg változás

A biológiai kísérleteket bizonyos esetekben nem-

csak az élőlényekkel, vagyis „in vivo” lehet elvégez-

ni, hanem „in vitro”, azaz az élő szervezetek egy 

részletével is. (A szó eredeti jelentése: üvegben.)

A nyál emésztő hatását például jól lehet vizsgál-

ni az élő szervezetben in vivo, illetve kémcsőben in 

vitro is. Ha hosszú ideig rágunk egy darab kenyeret, 

akkor egy idő után édesnek érezzük, mert a nyálban 

található emésztőenzim a kenyér keményítőtartal-

mát lebontja édes ízű maláta- vagy szőlőcukorra. 

A kísérletet elvégezhetjük úgy is, hogy egy kémcső-

ben keményítőoldathoz nyálat keverünk, majd az 

oldatban alkalmas módszerrel kimutatjuk a képző-

dött cukrokat.

A megismerés egy másik módszere a modellkészí-

tés. Jó példa a modellkészítésre a kémiai evolúció 

vizsgálatára összeállított berendezés, amellyel a tu-

dósok az ősi Föld körülményeit utánozták, és azt 

vizsgálták, képződhetnek-e ilyen feltételek mellett 

szerves vegyületek. 

Kutatási eszközök

A biológusok által használt legismertebb eszközök 

a mikroszkópok, amelyek közös tulajdonsága, hogy 

erősen felnagyított képet adnak a vizsgált tárgyról. 

A fénymikroszkópokban fénysugarat bocsájtunk 

át a vizsgált készítményen (5.1. ábra). A készít-

ményt a mikroszkóp tárgyasztalán helyezzük el. 

A tárgyon áthaladó fénysugarak először a tárgylen-

cséhez (objektív) érkeznek, majd onnan a szemlen-

cséhez (okulár). A mikroszkóp nagyítását a tárgy-

lencse és a szemlencse nagyításának szorzata adja. 

A fénymikroszkóppal elérhető legnagyobb nagyítás 

kb. 2000-szeres.

A fénymikroszkópoknál lényegesen nagyobb 

nagyítás érhető el az elektronmikroszkópokkal. Az 

átvilágításos (transzmissziós) elektronmikroszkóp 

ultravékony metszetek, valamilyen felületről ké-

szített levonatok, vékony hártyákon szétoszlatott 

kisebb részecskék (pl. makromolekulák, vírusok) 

vizsgálatára alkalmas berendezés. Az eljárás során 

elektronforrás (katód) és elektronoptikai rendszer 

segítségével elektronsugarat állítanak elő, azzal vi-

lágítják át a megfelelően előkészített vizsgálati 

anyagot. Az ilyen berendezésekkel akár 250 000-

szeres nagyítású és 1 nm-nél kisebb felbontású kép 

is előállítható. Az elektronmikroszkópos vizsgála-

tokhoz az élő anyag szerkezetét pillanatnyi állapo-

Végül vonj le következtetést a kísérlet eredmé-

nyéből! Fogalmazd meg, hogyan befolyásolja az 

élesztőgomba anyagcseréjét a hőmérséklet!
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5.1. ábra. A fény-
mikroszkóp felépítése

tában rögzíteni, fi xálni kell. Az eljárás célja az élet-

folyamatok gyors megszüntetése, az élő anyag 

szerkezetének a lehető legjobb megőrzése, a szer-

kezetváltozások elkerülése. Ennek érdekében a 

vizsgálati anyag kicsiny darabkáit valamilyen rög-

zítő oldattal kezelik. Az előkészített vizsgálati 

anyagból megfelelő berendezés segítségével ultra-

vékony metszeteket készítenek. Ezt követi a kont-

rasztosítás, amikor a vizsgálatra szánt metszeteket 

az elektronsugarakat erősen szóró fémsókkal (ólom, 

uránium) kezelik. A fémsókat nagyobb mennyiség-

ben megkötő részek a metszeten sötétebbnek tűn-

nek, mint a fémet nem vagy csak kevésbé kötő 

képletek (5.2. ábra).

A pásztázó (scanning) elektronmikroszkópban a 

vizsgálatra szánt anyag (sejtek, szövetek, szervek 

stb.) felületét nagy energiájú elektronokkal bom-

bázzák, majd összegyűjtik a felszínről kilépő, kisebb 

energiájú, ún. másodlagos elektronokat, és video-

jellé alakítják azokat. A videojelekből számítógép 

segítségével képet állítanak elő. A felületről tér-

hatású kép nyerhető.

A mikroszkópok segítségével általában élő szerve-

zetekből készült preparátumokat vizsgálnak a ku-

tatók. Napjainkban már nagyon sok olyan vizsgá-

lati eszköz is létezik, amelyekkel élő szervezetek 

belső felépítéséről lehet adatokat gyűjteni. Az or-

vosok a betegségek okának felderítésére többek 

között röntgenkészüléket, ultrahangos vizsgálóbe-

rendezést, számítógépes rétegvizsgálót (CT, com-

puter tomográf ) használnak (5.3. ábra).

5.2. ábra. Átvilágításos 
elektronmikroszkóp felépítése

elektronforrás

1. kondenzátor

2. kondenzátor

objektív

projektív

preparátum

képernyő

Mit, hogyan, mivel?5.

lámpa

üveglencse

üveglencse

üveglencse

üveglencse

szem

megvilágítás

kondenzor

objektívlencse

közbenső kép

projektorlencse

megfi gyelt kép

5.3. ábra. Ultrahangfelvétel egy fejlődő magzatról
Az eszközzel ultrahangokat bocsájtanak ki a vizsgált 
szerv felé. A visszaverődő hullámok számítógépes 
feldolgozása eredményezi az ultrahangfelvételt. A felvé-
telen a vizsgált rész körvonalát, alakját, tartalmát lehet 
értékelni.

ÚJ FOGALMAK

Botanika, zoológia, antropológia, kísérlet, modell, elektronmikroszkóp, ultrahangos vizsgálat, 

számítógépes rétegvizsgálat

1 Fogalmazd meg, mi a különbség a megfi gyelés 

és a kísérlet között!

2 Fogalmazd meg, milyen újabb kérdéseket lehet 

feltenni az élesztőgomba anyagcseréjének hő-

mérsékletfüggésével kapcsolatban!

3 Készítsetek tablót, amelyen bemutatjátok az 

orvostudományban használt legújabb vizsgá lati 

módszereket!

Kérdések és feladatok

4 Tervezz kísérletet a fonalas zöldmoszat foto-

szintézisének vizsgálatára!

a) Hogyan tudnád kimutatni, hogy a fotoszintézis 

során oxigén képződik?

b) Hogyan bizonyítanád, hogy a fotoszintézis mér-

téke függ a fényerősségtől? Mi lenne a kísérleti 

változó? Milyen vizsgálati körülményeket tartanál 

állandó értéken?
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Együttélés (szimbiózis) – Kölcsönösen előnyös 

kapcsolat egy életközösség két populációjának 

egyedei között. 

Élősködés (parazitizmus) – Olyan kapcsolat két 

populáció egyedei között, amely az egyik fél szá-

mára kedvezőtlen (gazdaszervezet), a másik fél szá-

mára kedvező (élősködő). A parazita a gazdaszer-

vezet anyagaival táplálkozik, de nem pusztítja azt el 

(legalábbis nem azonnal).

Plankton – A vízi életközösségek mikroszkopikus 

méretű, lebegő élőlényeinek összessége.

Sejthártya – A sejteket borító rugalmas hártya. 

Szerepe van a védelemben, az anyagok felvételében 

és leadásában.

Sejtplazma – Kocsonyás anyag, ami kitölti a sejtek 

belsejét. Fontos anyagcsere-folyamatok színtere.

Sejtmag – A sejtplazmától hártyával elhatárolt sejt-

alkotó, belsejében található az örökítőanyag.

Tűrőképesség – Egy környezeti tényezőnek az a 

tartománya, amelyen belül egy népesség egyedei 

életképesek.

Testfelépítés

A sejtmagnélküliek képviselői, a baktériumok túl-

nyomó többsége egysejtű szervezet. Sejtjeik jóval 

kisebbek a valódi sejtmagvas sejteknél, rendszerint 

csak néhány mikrométeresek (1 mikrométer = 1 μm 

= 10–6 m). Alakjuk gömb, pálcika vagy csavart lehet 

(6.1. ábra).

A baktériumsejtek belsejét a sejtplazma tölti ki, 

ebben található az örökítőanyag is. A sejtplazmát 

a sejthártya határolja el a külvilágtól. A szilárdabb 

sejtfal kívülről borítja a sejthártyát, szerepe a véde-

lem. Egyes baktériumokban a sejtfalon kívül nyál-

A sejtmagnélküliek, más szóval a prokarióták közé 

tartoznak a mai élővilág legegyszerűbb felépítésű 

élőlényei. Nevük arra utal, hogy sejtjeikben nem 

különül el a sejtmag, örökítőanyaguk a sejtplazmá-

ban, az úgynevezett maganyagban található. A sejt-

magnélküliek közé tartoznak a baktériumok. Ha 

ezt a szót hallod, elsőként szinte egészen biztosan 

az jut róluk az eszedbe, hogy betegségeket okozó, 

az ember számára káros élőlények. Valóban ez az 

igazság?

6.lecke

(legaláb

Plankt

méretű

Sejthá

Szerep

és lead

Sejtpla

belsejét

Sejtma

alkotó, 

Tűrőké

tartom

életkép

A sejtm

Sejtmag nélküliek

Káros élőlények az ember számára 

a baktériumok?

K

a

 Testfelépítés

 Anyagcsere

 Az ősbaktériumok

 A valódi baktériumok
 A prokarióták jelentősége

37

M
ik

r
o

v
il

á
g

bio_09_2.indd   37 2014.02.14.   13:10:30



38

6.2. ábra. Egy baktériumsejt felépítése. A baktériumok 
állandó sejtalkotói a sejtplazma, a sejthártya és a mag-
anyag. A tok és az ostor / csilló nem minden sejtre 
jellemző, ún. járulékos sejtalkotók.

6.1. ábra. Különböző alakú baktériumsejtekről készült 
mikroszkópos felvételek

kás burok, úgynevezett tok is körülveszi a sejtet, 

ami fokozottabb védelmet nyújt. A tok elsősorban 

a kórokozó baktériumokra jellemző. A baktérium-

sejteknek mozgásszervecskéjük, csillójuk vagy osto-

ruk is lehet (6.2. ábra). A fotoszintézisre képes 

baktériumok sejtjei különböző színanyagokat tar-

talmaznak, rendszerint a sejthártyájukban, színtes-

teik nincsenek.

A baktériumok kedvező körülmények között 

rendkívül gyorsan, egyszerű kettéosztódással szapo-

rodnak (6.3. ábra). Ha az életfeltételek kedvezőt-

lenné válnak, akkor egyes baktériumok ún. bakterio-

spórává alakulnak. Sejtjük körül vastag védőburok 

képződik, anyagcseréjük lecsökken. Ilyen állapot-

ban a sejtek hosszú időn át, akár több évig is meg-

őrizhetik életképességüket. A bakteriospórák ellen-

állnak a magas hőmérsékletnek, a vízvesztésnek és 

az ultraibolya sugárzásnak egyaránt.

6.3. ábra. Osztódó baktériumsejt

a) A pálcika alakú baktériumok a bacilusok. Ebbe 
a csoportba tartozik például az ember bélcsatornájában 
élő közönséges bélbaktérium (Escherichia coli) és 
a méreg anyagával görcsös izombénulást (tetanusz) 
okozó baktérium, a Clostridium tetani.
b) Hajlott pálcika, azaz vibrió alakú a kolera kór-
okozója, a Vibrio cholerae. Méreganyagának hatására 
víz- és sóvesztéssel járó hányás és hasmenés alakul ki.
c) A gömb alakú baktériumok a coccusok. Közéjük 
tartozik például a Streptococcus pneumoniae nevű 
baktérium, amely végzetes kimenetelű tüdő- és 
agyhártyagyulladást okozhat.
d) A csavart alakú baktériumok a spirillumok. Ilyen 
alakúak többek között a Lyme-kórt okozó Borrelia

nemzetség tagjai, amelyek rendszerint fertőzött kul lan-
csok csípésével kerülnek az emberbe, kutyába. Súlyos 
idegi panaszokat, ízületi bántalmakat okozhatnak.

a)

c)

d)

b)

Sejtmagnélküliek6.

kocsonyás burok sejtfal

sejthártya

ostor

sejtplazmaörökítőanyag
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Anyagcsere

A baktériumok többsége heterotróf anyagcseréjű. 

Nagyon sok a lebontó (szaprofi ton) szervezet közöt-

tük. Ilyenek például az anyagok körforgásában fon-

tos korhadék- és rothadékbontó talajbaktériumok. 

A korhadékbontók a légköri oxigén felhasználásá-

val, azaz aerob feltételek mellett bontják le a talajba 

került szerves maradványokat. Anyagcseréjük révén 

gazdagítják a talajt ásványi sókban, a légkörbe  pedig 

szén-dioxidot juttatnak. A rothadékbontók ezzel 

szemben a levegőtől elzártan, anaerob feltételek mel-

lett végzik a lebontást. A korhadékbontó baktériu-

mok jól szellőző talajokban, a rothadékbontó bak-

tériumok lápos, mocsaras helyeken fordulnak elő.

Heterotrófok az élő szervezetekben megtelepedő, 

azok anyagaival táplálkozó élősködő (parazita) bak-

tériumok is. Minden bizonnyal ezek a legismerteb-

bek, hiszen sok emberi kórokozó tartozik közéjük. 

Baktériumfertőzés következménye többek között a 

vérhas, a vérmérgezés, az orbánc, a pestis, a kolera stb.

A pillangósvirágú növényekkel (bab, borsó, lu-

cerna, lóhere) együtt élő (szimbionta) nitrogén gyűjtő 

baktériumok különleges anyagcseréjüknek köszön-

hetően felhasználhatóvá teszik a légköri nitrogént 

a társnövény számára, amely ugyanakkor szerves 

tápanyagokkal látja el a baktériumokat (6.4. ábra). 

Szim biózis a közönséges bélbaktérium és az ember 

kapcsolata is. Az ember vastagbelében élő, a béltar-

talomból szerves tápanyagokat nyerő baktériumsej-

tek létfontosságú vitaminokat termelnek, amelyek 

felszívódnak keringési rendszerünkbe, és eljutnak 

sejtjeinkhez. 

6.4. ábra. Gyökérgümők a pillangósvirágú növények 
gyökerén. A nitrogéngyűjtő baktériumok a gyökér-
gümőkben élnek. A légköri nitrogént képesek 
felvenni, és ammó niává alakítani. A társnövény az 
ammóniát beépíti szerves vegyületeibe: többek között 
a fehérjékbe és az örökítőanyagba. A bak tériumsejtek 
a növénytől szerves anyagokat vesznek át.

A baktériumok között vannak autotrófok is. 

A fotoszintetizálók színanyagaik segítségével a 

napfény energiáját hasznosítják a szerves anyagok 

előállításához, majd azok lebontásából nyernek 

energiát életműködéseikhez. Legjelentősebbek kö-

zöttük a kékbaktériumok, amelyek fotoszintézise a 

magasabb rendű növényekéhez hasonlóan, oxigént 

termel. Az autotróf anyagcseréjű baktériumok fon-

tos termelő szervezetek, kedvező feltételek mellett 

gyorsan szaporodnak, így bőséges táplálékforrást 

jelentenek életközösségük kisméretű fogyasztó 

szervezeteinek, például a papucsállatkáknak és az 

amőbáknak.

Nitrifi káció és denitrifi káció

Egyes számítások szerint a lebontó szervezetek – a baktériumok és a gombák – tevékenysége nélkül a 

légkör szén-dioxid-tartalma körülbelül 40 év leforgása alatt kimerülne, és ezzel megszűnne a növények 

fotoszintézise.

A fotoszintézis mellett az autotróf anyagcserének egy különleges módja is megfi gyelhető a baktériumok 

körében. A kemoszintézis során a baktériumsejtek egyes kémiai átalakulások energiáját hasznosítják szer-

ves anyagaik egyszerű alkotórészekből történő előállításához. Kemoszintetizáló szervezetek például a ta-

lajban élő nitrifi káló baktériumok, amelyek a talajban levő nitrogénvegyületeket alakítják át. Az ammó-

nium ionokat (NH4 
+) nitritekké (NO2 

–), illetve nitrátokká (NO3 
–) oxidálják a levegő oxigénjének jelenlétében, 

aerob feltételek mellett. Az oxidációs reakcióknak az energiáját hasznosítva, szén-dioxidból és vízből szer-

ves anyagokat állítanak elő. A nitrifi káló baktériumok tehát autotróf és kemotróf szervezetek. A nitrifi káló 

baktériumok jól szellőzött talajokban fordulnak elő.

Rosszul szellőző talajokban, lápokban, mocsarakban élnek a denitrifi káló baktériumok, amelyek anaerob 

feltételek mellett a környezetükben található nitrátionokat redukálják nitrogénné (N2). A denitrifi káló 

baktériumok anyagcseréje csökkenti a talaj nitrogéntartalmát. 

Sejtmagnélküliek6.
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Rendszerezés

A sejtmagnélküliek rendszerezésében nagyon sok a 

nyitott kérdés. Ez érthető is, hiszen minél távolabb 

megyünk vissza a múltba, annál nehezebb felderí-

teni az élővilág fejlődésének útját. A korszerű, a 

sejtek kémiai felépítésének, az örökítőanyag szer-

kezetének összehasonlításán alapuló rendszerek a 

prokariótákat két nagy csoportba sorolják, az ős-

baktériumok és a valódi baktériumok közé. A két 

baktériumcsoport tagjainak sejtfelépítése sok tekin-

tetben hasonló, de környezeti igényeik, anyagcseré-

jük nagymértékben különbözik egymástól. 

Az ősbaktériumokat az 1970-es évek végén fe-

dezték fel a Yellowstone Nemzeti Park hőforrásai-

ban. Miért csak akkor? A válasz nagyon egyszerű: 

a tudósok nem is feltételezték, hogy ilyen  szélsőséges 

életfeltételek mellett egyáltalán előfordulhatnak élő 

szervezetek, így aztán nem is keresték őket. Az első 

felfedezést azután már gyorsan követte a többi. Ki-

mutatták, hogy a hőforrásokon kívül a mélyebb 

vizekben, erősen savas közegben, sós tavakban, rot-

hadó lápokban és mocsarakban is megtalálhatók 

ezek a szélsőséges tűrésű prokarióta egysejtűek 

(6.5. ábra). Valószínűleg a legősibb élőlények máig 

fennmaradt képviselői. Létük igazolja, hogy az ősi 

Föld szélsőséges környezeti feltételei mellett is ki-

alakulhatott az élet az ősóceánokban. 

Az ősbaktériumok között is vannak kórokozók. 

Az ember gyomrában élősködő, hajlított pálcika 

alakú (vibrió) Helicobacter elszaporodva gyomor-

fekélyt okozhat.

A valódi baktériumok egyik legjelentősebb cso-

portja a kékbaktériumoké (korábbi nevükön kék-

moszatok, kékalgák), amelyek nevüket kékeszöld 

A nitrogén körforgása az életközösségekben:
nitrogénciklus

A nitrogéngyűjtő, a korhasztó és rothasztó, a nitrifi káló és a denitrifi káló baktériumok fontos szereplői az 

életközösségek anyagforgalmának. A nitrogénciklus kiindulási anyaga a légköri nitrogén, amely a nitro-

géngyűjtő baktériumok közreműködésével beépül a szerves vegyületekbe: talaj lakó nitrogéngyűjtő bakté-

riumokba, pillangósvirágú növények szerves anyagaiba. A növények szerves anyagai a táplálkozási kapcso-

latok révén bekerülnek az állati szervezetekbe. Az elhullott növényi és állati maradványok a talajba 

kerülve a korhasztó és a rothasztó szervezetek hatására ammóniumvegyületekké alakulnak át. Ez a folyamat 

az ammonifi káció. Az ammóniumvegyületeket a nitrifi káló baktériumok nitritekké, majd nitrátokká oxi-

dálják a nitrifi káció során. A nitrátvegyületeket a növények felveszik a talajból, redukálják, beépítik szerves 

vegyületeikbe. A talajban található nitrátok rosszul szellőző talajokban a denitrifi káció során légköri nit-

rogénné is redukálód hatnak, nitrogéntartalmuk így visszakerül a légkörbe. Ezzel záródik a körfolyamat, 

a ciklus.

6.5. ábra. Sótűrő baktériumok színezik az erősen sós 
tavak vizét, a sótelepek felszínét. A sótűrő baktériu-
mok sejtjeikben vörös színanyagot tartalmaznak, 
a napfényből nyernek energiát életműködéseikhez.

Olvasmány
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színanyagaikról kapták. Sejtjeikben nincsenek szín-

testek, fényenergiát megkötő színanyagaik a sejt-

hártyához kötődnek. Vannak köztük egysejtű és 

többsejtű szervezetek is (6.6. ábra). Főleg édes-

vizekben élnek, de megtalálhatók a talaj felszínén 

is. Mint termelő szervezetek fontos táplálékai a 

plankton kisebb élőlényeinek. A túlságosan sok ás-

ványi anyagot tartalmazó vizekben – más egyszerű 

vízi szervezetekkel együtt – annyira elszaporodhat-

nak, hogy a víz elszíneződését, az ún. vízvirágzást

okozhatják (6.7. ábra). Az ásványi anyagok a túlzott 

műtrágyázás, a tisztítatlan vagy nem megfelelően 

tisztított szennyvizek révén halmozódhatnak fel az 

élővizekben. A kékbaktériumok számának növeke-

dése egyik fontos jelzője a vízminőség romlásának.

A kékbaktériumok első képviselői a  földtörténeti 

ősidőben, mintegy 2,5-3 milliárd évvel ezelőtt je-

lenhettek meg, és 2 milliárd éve már nagy faj- és 

egyed számban népesítették be az ősóceánt. A  földi 

élet evolúciójában kiemelkedő szerepük volt, mi-

vel megkezdték a légkör oxigéntartalmának kiala-

kítását. 

A prokarióták jelentősége

A baktériumok ipari, mezőgazdasági, ökológiai és 

egészségügyi szempontból egyaránt jelentősek. Az 

élelmiszeriparban felhasználják például a tejsavbak-

tériumokat a tej és tejtermékek savanyítására, a jog-

hurt, tejföl, vaj, sajt előállítására, élelmiszerek tartó-

sítására, például káposzta és uborka savanyítására.

A gyógyszeripar számára nagyon fontosak azok 

a baktériumok, amelyek más prokarióta szervezetek 

anyagcseréjét vagy osztódását gátló vegyületeket, 

úgynevezett antibiotikumokat termelnek. A ter-

mészetes eredetű antibiotikumok és származékaik 

nagyon eredményesen alkalmazhatók a baktériu-

mok okozta betegségek gyógyításában.

A mezőgazdaságban elsősorban a növényi és ál-

lati kórokozók jelentenek problémát. Baktérium-

fertőzés következménye például a gyümölcsfák 

hajtásának gyors elszáradásával járó, ún. tűzelhalá-

sos megbetegedés. Az állati kórokozók közül em-

berre is veszélyt jelent többek között a szarvasmar-

hákban élősködő, tüdőbajt okozó baktérium.

Ökológiai szempontból a prokarióta szervezetek 

kiemelkedő jelentőségűek. Az életközösségek 

anyag forgalmában többek között a korhadékbontó 

baktériumok, a nitrogéngyűjtő baktériumok és a 

kékbaktériumok játszanak szerepet. A korhadék-

bontó baktériumokat alkalmazzák is a háztartási és 

ipari szennyvizek tisztítására. Környezetvédelmi 

6.7. ábra. Vízvirágzás

6.6. ábra. A többsejtű kékbaktériumok 
testszerveződése

Sejtmagnélküliek6.
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szempontból fontosak azok a baktériumok, ame-

lyek képesek lebontani a kőolaj anyagait, így olaj-

szennyezés esetén segítségükkel gyorsabb és ered-

ményesebb lehet a károk elhárítása. Vannak olyan 

baktériumok is, amelyek még műanyagokat is ké-

pesek lebontani.

Betegség neve Tünetek Fertőzés módja

Lyme-kór Vörös bőrpír a csípés helye körül. Fáradékonyság, 

ízületi gyulladás, végtagfájdalom.

A baktérium a kul lancs élősködője, így 

annak a csípésével terjedhet. Hazánkban 

a kullancsok jelentős része fertőzött.

Kolera Erős hasmenés, hányás, kiszáradás. A tüneteket 

a  baktérium toxinja okozza.

Cseppfertőzés, szennyezett ivóvíz 

és élelmiszer.

Tífusz (hastífusz) Magas láz, erős hasi fájdalmak, nyirokcsomók duzza-

dása, tudatvesztés.

Cseppfertőzés, ivóvíz, élelmiszerek.

Tuber kulózis (tüdő-

baj, gümőkór,  TBC)

Étvágytalanság, fogyás,  visszatérő láz, görcsös köhögés, 

gyulladásos gócok a tüdőben, a vesében, a csontokban.

Cseppfertőzés.

Tetanusz Görcsös izom-összehúzódás. A tüneteket a baktérium 

toxinja okozza. 

Szennyeződéssel, seben keresztül. 

A baktérium oxigén hiányában, levegőtől 

elzárt sebben szaporodik csak.

Diftéria

(torokgyík)

A torokban, a garatban, a gégén, az orrüregben szürkés 

színű lepedék alakul ki, ami akadályozza a légzést. Láz. 

A bak térium toxinja okozza a tüneteket. 

Cseppfertőzés.

Szamár köhögés 

(pertussis)

A légutak nyálkahártyájának gyulladása, láz, görcsös, 

fuldokló köhögés.

Cseppfertőzés.

6.8. ábra. Néhány baktériumfertőzés okozta súlyos emberi betegség

A tejsavbaktériumokról

A tejsavbaktériumok pálcika vagy gömb alakúak. 

Közös sajátságuk, hogy lebontó anyagcseréjük vég-

terméke nem szén-dioxid és víz, hanem egy kis 

molekulájú, gyengén savas kémhatású szerves ve-

gyület, a tejsav. A tejsavbaktériumok ugyanis nem 

képesek hasznosítani a légköri oxigént, vagyis ana-

erob szervezetek. Az életműködésükhöz szükséges 

energiát így nem sejtlégzéssel, hanem erjedéssel 

állítják elő. Míg a tejsavbaktériumok számára kife-

jezetten kedvező a maguk teremtette gyengén savas 

kémhatású közeg (pH > 3,7), addig más baktériu-

mok és gombák ilyen közegben nem szaporodnak, 

elpusztulnak. Ezen a tényen alapul a tejsavbaktéri-

umok tartósító, fertőtlenítő hatása. A joghurtban, a 

sajtokban, a savanyított káposztában a tejsavbakté-

riumokon kívül elpusztulnak az élelmiszerek rom-

lását okozó káros mikroorganizmusok. 

ÚJ FOGALMAK

Prokarióták, nitrogéngyűjtő baktériumok, ősbaktériumok, kékbaktériumok, vízvirágzás, antibiotikum

Végül, de nem utolsósorban, a baktériumok kö-

zött nagyon sok emberi kórokozó is van (6.8. ábra). 

A baktériumok egy része azáltal okoz betegséget, 

hogy sejtjeik elszaporodnak a szervezetben. Más 

fajok méreganyagokat, úgynevezett toxinokat ter-

melnek, és azok okozzák a tüneteket. 

Sejtmagnélküliek6.
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1 Sorold fel, milyen közös tulajdonságaik vannak 

a prokarióták közé tartozó élőlényeknek!

2 Foglald össze a kékbaktériumok testfelépítésé-

re és anyagcseréjére vonatkozó ismereteidet! 

Készíts felelettervet!

3 A baktériumok mely jellemzői alapján követ-

keztetünk arra, hogy Leeuwenhoek volt az első, 

aki látta és leírta ezeket az élőlényeket?

4 Keress magyarázatot arra, miért a kórokozó 

bak tériumokra jellemző elsősorban a tok! Fo-

galmazásodban használd a következő kifejezéseket: 

gazdaszervezet, védekező mechanizmus, természe-

tes kiválogatódás, szaporodási képesség.

5 Az 1.7. ábra (11. oldal) alapján magyarázd meg, 

miért igaz állítás az, mely szerint a lebontó 

szervezetek, köztük a talajban élő baktériumok hiá-

nyában előbb-utóbb megszűnne a növények foto-

szintézise!

6 A következő részlet a Pallas Nagylexikonból 

(1895) származik: „A vetésforgó évekre előre 

megállapított vetőterv, mely a szántóföldön termelt 

növények sorrendjét, ahogy évről évre egymásután 

következzenek, meghatározza. Minthogy a helye-

sen szerkesztett vetésforgó a gazdaság kezelését 

nagyon megkönnyíti, s azonkívül a termésekre, va-

lamint a jövedelmi eredményekre, nemkülönben a 

munkák megoszlására nagyon lényegesen befolyik: 

gazdaságok berendezésénél a vetésforgó okszerű 

Kérdések és feladatok
megállapítására kiváló gond fordítandó. Első felté-

tel, hogy a forgóba csak oly növények vétessenek 

föl, melyektől az adott viszonyok közt a legbizto-

sabb termés és a legnagyobb jövedelem remélhető, 

hogy továbbá ezen növények sorrendje úgy állapít-

tassék meg, hogy minden növény oly növényre kö-

vetkezzék, mely a földet megfelelő fi zikai állapot-

ban és trágyaerőben visszahagyja, s mely után a 

talaj a következő növény alá kellőképpen elkészít-

hető. (…) Ezen elveknek eleget teszünk, ha az őszi 

gabona féléket vagy ugarba vetjük, vagy korán leta-

karítható ipari takarmánynövények (bükköny, lu-

cerna, lóhere stb.) után követtetjük.”

Adj magyarázatot arra, miért alkalmasak a vetésfor-

góban a szövegben említett takarmánynövények! 

Mit jelent az ugarba való vetés?

7 Helyezd el az alábbi táblázatban a következő 

prokarióta szervezeteket: nitrifi káló baktérium, 

nitrogéngyűjtő baktérium, kolerabaktérium, kék-

baktérium! Másold le a füzetedbe, majd töltsd ki a 

táblázatot!

Sejtmagnélküliek6.

Autotróf Heterotróf

Kemotróf 1.
2.

3. 

Fototróf 4. –

8 Gyűjts különböző élőhelyekről vízmintákat, és 

keress benne baktériumsejteket, egysejtű és 

többsejtű kékbaktériumokat! Megfi gyeléseidről ké-

szíts rajzot! Próbáld meg azonosítani a megfi gyelt 

élőlényeket!
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A tudósok nem is olyan régen még úgy tartották, 

hogy mai ostorosmoszatokhoz hasonló egysejtűek-

ből alakulhattak ki a növények és az állatok ősei. 

Miért feltételezhették ezt a fejlődési utat a kutatók?

Áttekintés

A sejtmagvas egysejtűek teste egyetlen sejtből áll, 

és ez az összes működést elvégzi, amely az élet 

fenntartásához, valamint megújításához, a szaporo-

dáshoz szükséges. Az ország tagjainak mindegyi-

kére valódi, a sejtplazmától hártyával elhatárolt 

sejtmag jellemző. Az ilyen sejteket éppen ezért va-

lódi sejtmagvas, eukarióta sejteknek is nevezik. 

A sejtmag mellett sokféle, membránnal határolt 

sejtszervecske is megfi gyelhető bennük. Mint azt 

majd példák során keresztül látjuk, a sejten belüli, 

egymástól elhatárolt terek fejlett, jól szabályozott 

anyagcserét tesznek lehetővé. 

A sejtmagvas egysejtűek vízben vagy nedves kör-

nyezetben élnek. Autotróf és heterotróf szervezetek 

is vannak köztük. Az autotrófok fotoszinte ti zálók, 

a heterotrófok fogyasztók vagy lebontók. Sejtjeik 

felépítése, szerkezete anyagcseréjüktől, élet mód-

juktól függ.

Az országon belül számos csoportot különítenek 

el. Itt csak azokat a típusokat mutatjuk be, amelyek 

a legfontosabb fejlődési utakat szemléltetik, és gya-

korlati szempontból is fontosak.

Állati egysejtűek

A heterotróf anyagcseréjű állati egysejtűek testét 

csak sejthártya határolja, sejtfaluk nincs. Közismert 

képviselőik az amőbák, amelyek elsősorban vizek 

aljzatán élnek (7.1. ábra). Állábakkal mozognak, 

Az ostorosmoszatok között kell keresni 

a növény- és az állatvilág közös ősét?

A

a

A

é

f

d

k

s

l

A

s

m

Sejtmagvas 
egysejtűek

7.lecke

 Áttekintés
 Állati egysejtűek
 Növényi egysejtűek
 Egysejtű gombák
 Az egysejtűek jelentősége

7.1. ábra. Az óriás amőba. Az óriás 
amőba mérete elérheti a 2 mm-t is. 
Édesvizekben él.
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7.2. ábra. Az amőbák táplálkozása

A táplálékszemcse az emésztő üregecskében meg-

emésztődik, szerves anyagai építőköveikre bomla-

nak. A feldolgozott tápanyag kis molekulái az 

emésztő üregecskét határoló hártyán keresztül a 

sejtplazmába kerülnek. Az emészthetetlen részeket 

a sejt leadja egy, a bekebelezéssel ellentétes irányú 

folyamattal (exocitózis). 

Az állat a tápanyagok lassú égetéséből, a sejtlég-

zésből nyer energiát az életműködéseihez. A folya-

miközben testük alakja állandóan változik. Sejt-

plazmájuk a haladási iránynak megfelelően folya-

matosan áramlik, aminek eredményeként sejtjükön 

kisebb-nagyobb nyúlvány, álláb képződik.

Az amőbák baktériumokat, kisebb egysejtűe-

ket, szerves törmeléket fogyasztanak. Táplálékukat 

ál lábaikkal körülölelik. Ezt követően a táplálék-

szemcse a sejthártya egy részletével körülvéve bejut 

a sejt belsejébe, kialakul az emésztő üregecske. 

A táplálékfelvételnek ez a módja a bekebelezés (en-

do citózis). Az amőbák sejtjük felületének bármelyik 

pontján képesek bekebelezéssel táplálékot felvenni 

(7.2. ábra).

Likacsoshéjúak

Az állábas egysejtűek között vannak szilárd vázas lények is. Legismertebbek kö-

zülük a tengerekben honos likacsoshéjúak. Ezek vázanyaga többnyire mész, 

de előfordul a kova és a szaru is. Vannak közöttük olyan fajok, amelyek 

nem maguk választják ki a váz anyagát, hanem a környezetükből 

gyűjtenek hozzá darabokat, amiket azután összeragasztanak. A ház 

felépítése fajra jellemző. Rendszerint több kamrára tagolódik, és 

az utolsó kamrában él az egysejtű. A likacsoshéjúak közé tartoz-

nak a valaha élt legnagyobb egysejtűek, házuk átmérője elérte 

a 19 cm-t! A csoport földtörténeti szempontból is jelentős, 

mert nagy tömegben és fajszámban fordulnak elő a középidő 

óta, így jól használható szintjelző vezérkövületek.

7.4. ábra. Likacsoshéjú egysejtűek

Sejtmagvas egysejtűek7.

mathoz szükséges oxigént a sejthártyán keresztül 

veszi fel, és a képződött szén-dioxid is ott távozik. 

Az amőbák osztódással szaporodnak.

Az állati egysejtűek ugyancsak közismert és na-

gyon elterjedt képviselői a csillósok közé tartozó 

papucsállatkák (7.3. ábra). Vízben, nedves környe-

zetben élnek. Testüket a sejthártya kesztyűujjszerű 

nyúlványai, a csillók borítják. Ezek evezőszerű 

csapkodása gyors mozgást tesz lehetővé. A papucs-

állatkák is bekebelezéssel veszik fel táplálékukat. 

De a folyamat a sejtfelületnek csak egy csillómentes 

részén, a sejtszájon játszódhat le. A sejtszáj a sejt-

hártya tölcsérszerű bemélyedése. A csillók csapko-

dása a sejtszájba sodorja a táplálékszemcsét, majd 

a sejtgarat egy részének lefűződésével kialakul az 

emésztő üregecske. Az emészthetetlen anyagok ki-

ürítése a sejtből az ugyancsak csupasz sejtalrésen

történik. A papucsállatkák gázcseréje, azaz oxigén-

felvétele és szén-dioxid-leadása a sejthár-

tyán át folyik. A papucsállatkák osz-

tódással szaporodnak. Táplálékban 

gazdag vizekben nagymérték-

ben elszaporodhatnak. Mivel 

elsősorban baktériumokkal 

és szerves törmelékekkel 

táplálkoznak, fontosak a 

vizek tisztításában.

7.3. ábra. Papucsállatka 
sejtjének felépítése 
A lüktető üregecske 
az édes vízi egysejtűekre 
jellemző sejtalkotó.
A sejtbe jutott felesleges 
víz eltávolítására szolgál.

lüktető 
üregecske

sejtmagok

csillók

sejtszáj

sejtgarat

sejtalrés

emésztő 
üregecske
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Növényi egysejtűek

A növényi egysejtűek autotróf, fotoszintetizáló élő-

lények. Számos fajukban a sejtet a sejthártyán kívül 

egy szilárdabb burok, sejtfal is határolja. Sejtplaz-

májukban fénymikroszkóppal is jól láthatók a zöld 

színtestek, amelyek belsejében zajlik a fotoszintézis 

(7.6. ábra).

A fotoszintézishez szükséges szén-dioxid és 

víz, valamint ásványi sók felvétele a sejtfalon és a 

sejthártyán keresztül történik. A napfény energiá-

ját a színtestekben található színanyagok kötik 

meg. Legfontosabb közülük a zöld színű klorofi ll és 

a narancssárga karotin. A fényenergia felhasználá-

sával a színtestekben a kiindulási anyagokból szer-

ves anyagok és oxigén képződnek. A szerves anya-

gok egy részét a növényi egysejtű saját testének 

felépítésére fordítja. Más részét a sejtlégzés során 

elégeti, és a felszabaduló energiát használja fel élet-

működéseihez. Végül a fennmaradó szerves anya-

gokat elraktározza, gyakran valamilyen vízben 

oldhatatlan anyag, legtöbbször keményítő formájá-

ban. A raktározott tápanyagok a sejtplazmában 

zárványt alkotnak. A fotoszintézisben képződött 

oxigén egy része a sejtlégzésre fordítódik, nagy ré-

sze a sejthártyán és a sejtfalon keresztül kijut a kör-

nyezetbe, gazdagítja a víz, illetve a légkör oxigén-

tartalmát.

Fény hiányában a növényi egysejtűek felhalmo-

zott szerves anyagaik elégetéséből nyernek energiát 

életben maradásukhoz. Ezért sötétben az állati egy-

sejtűekhez hasonló gázcserét folytatnak: oxigént 

vesznek fel, és szén-dioxidot adnak le.

Az egysejtű zöldmoszatok az édesvizekben el-

terjedtek. Színanyagaik összetétele a fejlettebb 

többsejtű növényekéhez hasonló. Fényigényesek, a 

felsőbb vízrétegekben fordulnak elő. Sejtjeiket szi-

lárd sejtfal határolja. Tápanyagaikat keményítőzár-

ványokban raktározzák. Rendszerint egy vagy két 

A konjugáció

A csillósok közé tartozó egysejtűekben 

kétféle sejtmag különböztethető meg, egy 

kisebb és egy nagyobb. A nagyobb sejtmag 

feladata az anyagcsere-folyamatok irányí-

tása. A kisebbik az egysejtűekre jellemző 

ivaros folyamatban, a konjugációban ját-

szik szerepet. Mikroszkópban gyakran 

megfigyelhető, hogy két papucsállatka 

egymás mellé simul, és sejtjeik plazmahí-

don keresztül összekapcsolódnak. Sejt-

magjaik bonyolult átalakulásokon mennek 

keresztül, majd a folyamat végén a két sejt 

kölcsönösen kicseréli kisebbik sejtmagját, 

végül elválik egymástól. Ez a folyamat a 

konjugáció, melynek eredményeként 

mindkét sejt örökítőanyaga megváltozik. 

Az örökítőanyag változása segíti a környe-

zethez való alkalmazkodást.

7.5. ábra. Konjugáció. A papucsállatkák gyorsan szapo rodnak 
a kiadósabb esők nyomán kialakuló pocsolyákban, tocsogókban. 
Ha a körül mények kedvezőtlenné válnak, például amikor 
kiszárad az élő helyük, betokozódnak, anyagcseréjük csökken. 
Eső után a betokozó dott sejtek visszanyerik eredeti alakjukat, 
anyagcseréjük felgyorsul. 

Sejtmagvas egysejtűek7.

7.6. ábra. Egysejtű zöld moszat testfelépítése

sejthártya

sejtfal
ostor

keményítő-
zárvány

zöld 
színtest

sejtmag
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7.7. ábra. A zöld szemes ostoros

Sejtmagvas egysejtűek7.

sejthártya

setplazma

ostor

sejtmag

zöld színtest

sejtszáj

szemfolt

MEGFIGYELÉS

Gyűjts tápanyagokban gazdag élővizekből mintát, 

és vizsgáld meg mikroszkópban! Keress benne pa-

pucsállatkát, ostorosmoszatot, kékbaktériumot! Ne 

lepődj meg, ha apró férgeket, rovarlárvákat, több-

sejtű moszatokat is találsz! Rajzold le a megfi gyelt 

élőlényeket, próbáld meg azonosítani is őket!

Papucsállatka-tenyészetet is készíthetsz. Gyűjts 

kevés száraz szénát, elszáradt fűcsomót, és tedd egy 

félliteres befőttesüvegbe! Forralj fel egy bögre vi-

zet, hűtsd le, majd öntsd rá a fűcsomóra! Állítsd az 

üveget napos helyre! Néhány nap elteltével vizs-

gáld meg, találhatók-e benne papucsállatkák! Ha 

sikerrel jártál, akkor vegyél ki egy keveset a vízből, 

és tedd át egy Petri-csészébe! Helyezz el benne 

néhány rizsszemet vagy apró banándarabot, és fedd 

le! Rövid időn belül tiszta tenyészethez juthatsz, 

amiben csak úgy hemzsegnek a papucsállatkák. Ne 

hagyd kiszáradni a tenyészetet, időnként önts rá 

egy kevés felforralt, majd lehűtött csapvizet!

ostoruk van, ennek csapkodásával mozognak a víz-

ben. Ősi képviselőikből alakulhattak ki a többsejtű 

növények.

Az ostorosmoszatok ugyancsak az édesvizek lakói. 

Egyik legismertebb képviselőjük a zöld szemes os-

toros (7.7. ábra). Testfelépítésében növényi és  állati 

sajátságok is megfi gyelhetők. Sejtjét csak sejthártya 

határolja, sejtfala nincs. Ostora tövében narancsvö-

rös szemfolt látható, amelyről azt feltételezik, hogy 

a fény érzékelésében van szerepe. Sejtplazmájában 

zöld színtestek láthatók. Ugyanakkor az ostor kö-

zelében egy bemélyedés, a sejtszáj látható, amely 

szerves táplálék felvételére szolgál. Mindebből kö-

vetkezik, hogy az ostorosmoszatok a körülmények-

től függően autotróf vagy heterotróf anyagcserét 

folytatnak. Fényben fotoszintetizálnak, sötétben 

pedig szerves anyagokkal táplálkoznak. Az édes-

vizekben nagyon elszaporodhatnak, szerepük lehet 

a vízvirágzás kialakulásában (6.7. ábra).

OlvasmányKovamoszatok

A növényi egysejtűek közé tartozó kovamoszatok fajra jellemző mintá-

zatú, két egymásba illeszkedő félből álló házat képeznek sejtjük köré. 

A ház nagyon ellenálló, anyaga jórészt szilícium-dioxid. A kova moszatok 

édesvizekben és tengerekben egyaránt előfordulnak. A plankton tagjai 

bevonatot képeznek az aljzaton, a part menti köveken. Helyen-

ként óriási számban fordulnak elő. Vázuk nagy tömegben 

halmozódhat fel az üledékes kőzetekben. A kőze-

tek korának meghatározásában szintjelzők.

7.8. ábra. Kovamoszat házáról készült 
elektronmikroszkópos kép
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élesztő sejtje

emésztőenzim

lebontás

felszívás

szőlőcukor
keményítő

ból például szőlőcukor, a fehérjékből pedig amino-

savak képződnek. A cukormolekulák és az amino-

savak méretüknél fogva már képesek bejutni a 

sejtfalon és sejthártyán át a sejtplazmába (7.9. 

ábra).

Az élesztőgombák közül gyakorlati szempontból 

is nagyon fontos a sörélesztő, amelyet kenyér, tészták 

kelesztésére, illetve alkoholgyártásra  használnak. 

A sörélesztőre jellemző anyagcsere-folyamat az al-

koholos erjedés, melynek során a szőlőcukorból 

etilalkohol és szén-dioxid képződik. A kenyér és a 

kelt tészták hólyagos szerkezete a szén-dioxid kép-

ződésének köszönhető. Az élesztőgombák kedvező 

körülmények között nagyon gyorsan szaporodnak. 

Osztódásukat bimbózásnak, sarjadzásnak nevezik, 

mivel a folyamat kezdetén jellegzetes kitüremkedés, 

úgynevezett sarj fi gyelhető meg a mikroszkópban 

az osztódó sejtek felszínén (7.10. ábra).

Egysejtű gombák

Az egysejtű gombák közé tartoznak a közismert 

élesztőgombák. Sejtfelépítésük és anyagcseréjük is 

különbözik a növényi és az állati egysejtűekétől, 

ezért indokolt önálló csoportba sorolni őket. Az 

élesztőgombák sejtjeit vastag sejtfal határolja, mely-

nek anyagai között megtalálható az állati szerveze-

tekre jellemző kitin. Az élesztők a környezetükben 

található szerves maradványokat, hulladékokat 

hasznosító, lebontó szervezetek. A sejtfal azonban 

akadályozza a nagyobb méretű táplálékrészecskék 

bekebelezéssel történő felvételét. Hogyan történik 

mégis a táplálék felvétele, hasznosítása? Az élesztő-

gombák, más lebontó szervezetekhez hasonlóan, 

emésztő hatású anyagokat, emésztőenzimeket  juttatnak 

a környezetükbe. Az emésztőenzimek a  táplálék 

nagyobb molekulájú anyagait kisebb molekulájú 

építőkövekre bontják. A keményítő óriásmolekulái-

Évmilliárdos együttélés

Hogyan alakulhattak ki a bonyolult felépítésű sejtmagvas egysejtűek a baktériumokhoz hasonló egyszerű 

lényekből? A pontos választ még nem ismerjük, de már sok értékes információval rendelkezünk, például a 

színtestek és a mitokondriumok  eredetéről. Mindkét sejtalkotó mérete a prokarióta sejtekéhez hasonló. 

Belsejükben örökítőanyag található, aminek a szerkezete a sejtmagnélküliek örökítőanyagához hasonló. 

(A prokarióták sejtjeiben, a mito kond riumokban és a színtestekben a DNS óriás molekulái gyűrű alakúak, 

míg az eukariótákban fonalszerűek.) Megfi gyelték, hogy a mitokondriumok és a színtestek a sejten belül 

osztódnak is. Mindent összevetve, a színtestek a kékbaktériumokkal, a mitokondriumok pedig egyes sejt-

légzésre képes, oxigénigényes, azaz aerob baktériumokkal mutatnak hasonlóságot. Ezért a tudósok azt 

feltételezik, hogy az ősi eukarióta egysejtűek bekebeleztek kékbaktériumokat, de nem emésztették meg 

azokat, hanem szimbiózisra léptek velük. Az együttélés eredményeként az eukarióta sejt szerves tápanya-

gokhoz, a kékbaktérium pedig védelemhez és a fotoszintézishez szükséges szervetlen tápanyagokhoz jutott. 

Ugyanígy kölcsönös előnyt jelentett a sejtlégzésre képes aerob baktériummal való együttélés is. A bakté-

rium sejt védelmet és szerves tápanyagokat nyert, az eukarióta sejt pedig az életműködésekhez hasznosít-

ható kémiai energiát. 

7.9. ábra. Az élesztőgomba anyagcseréje 7.10. ábra. Az élesztőgomba sarjadzása

Olvasmány
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Az egysejtűek változatos világa 

A harangállatka hosszú nyéllel kapcsolódik az aljzathoz, 

harang alakú, bőrkéje csíkos. Örvénykészüléke belső kettős 

csillókoszorúból és külső gallérszerű hártyából áll. Ha meg-

zavarják, ezt a hártyát csuklyaszerűen borítja rá a szájme-

zőre és összehúzódik, a nyél pedig rugószerűen felcsavaro-

dik. A tiszta állóvizeket kedveli, növényekre vagy vízi 

állatokra tapad nyelével, sokszor valóságos telepeket képez 

fehér bevonatként.

A kürtállatka hosszúkás teste elérheti az 1,5 mm nagysá-

got is. Elülső, kiszélesedő végén található az örvénykészü-

lék, testét végig egyforma hosszúságú csillók borítják. Test-

végével képes  megtapadni az aljzaton. Alakját összehúzékony 

sejtizmocskák segítségével képes változtatni. Színe az együtt 

élő algák hatására zöld, hiányukban barnás. Nagy sejtmag-

ja gyöngyfüzér alakú. 

Sejtmagvas egysejtűek7.

Beteg-

ség neve
Tünetek

Kórokozó, fertőzés 

módja

Malária Magas láz, ami meg-

határozott idősza-

konként jelentkezik 

(„váltóláz”). Vérsze-

génység. A máj és 

a lép sejtjeinek káro-

sodása.

A kórokozó malária-

szúnyo gok csípésével 

jut a keringési rend-

szerbe, majd először 

a májsejtekbe. A máj-

sejtekből belép a vörös-

vérsejtekbe, ahol szapo-

rodik. A vörösvérsejtek 

szétesését okozza.

Amőbás 

vérhas

Hasmenés, jelentős 

folyadék vesztés. 

Véres széklet, feké-

lyes bevérzések a 

vastag- és a vékony-

bél falán.

A kórokozó szennye-

zett ivóvízzel, élelmi-

szerrel jut be a bélrend-

szerbe. A trópusokon 

gyakori, sokszor halálos 

kimenetelű betegség.

Álom-

kór

Fáradtság, szédülés, 

kedvet lenség, levert-

ség. Majd kialakul 

a súlyos agyvelőgyul-

ladás nyomán a vi-

selkedés megváltozá-

sa és az alvászavar. 

Kezdetben álmatlan-

ság jelentkezik, majd 

a beteg szinte folya-

matosan alszik.

A kórokozó az afrikai 

cecelégy csípésével 

terjed. A keringési 

rendszerből az egysejtű 

bejut az agyba, és 

roncsolja annak 

szöveteit.

Az egysejtűek jelentősége

Sokan azt tartják, hogy a biológiai evolúció legna-

gyobb lépése az eukarióta sejtek mintegy 

1,5  milliárd évvel ezelőtti megjelenése volt. Elkü-

lönült egymástól a növények, az állatok és a gom-

bák fejlődési vonala. Kialakult a termelő, a fogyasz-

tó és a lebontó szervezetek hármas egysége, ami az 

anyagok körforgásának biztosítéka az életközössé-

gekben. A különböző anyagcseréjű egysejtűek ősei-

ből fejlődtek ki egymással párhuzamosan a több-

sejtű eukarióták országai: a növények, az állatok és 

a gombák. 7.11. ábra. Kórokozó egysejtűek

7.12. ábra. Harangállatka

7.13. ábra. Kürtállatka

MEGFIGYELÉS

Az élesztőgombák apró sejtjei mikroszkópban jól 

vizsgálhatók. Az élelmiszerboltokban vásárolható 

élesztőből egy kis darabot tegyél langyos, cukros 

vízbe, és jól keverd el! Cseppents egy keveset a 

tárgylemezre, ha túl sűrű a minta, akkor hígítsd fel 

egy kicsit! Fedd le, majd vizsgáld meg a sejteket 

mikroszkópban! Figyeld meg a sarjadzás folyama-

tát! Megfi gyeléseidről készíts rajzot és rövid fel-

jegyzést! Gondold végig, miért fontos a sarjadzás 

megfi gyeléséhez, hogy a vizsgálati anyag langyos és 

cukros legyen!

Az egysejtűek egészségügyi szempontból jelen-

tősek. Az állati egysejtűek közé számos veszedel-

mes kórokozó tartozik (7.11. ábra).

Olvasmány
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ÚJ FOGALMAK

Eukarióta, álláb, bekebelezés, emésztő üregecske, sejtszáj, klorofi ll, karotin, zárvány, emésztőenzim

1 Milyen közös jellemzőik vannak az egysejtű 

eukarióták országába sorolt élőlényeknek?

2 Milyen anyagcseréjűek lehetnek az egysejtű 

eukarióták?

3 A szövegben található leírás alapján készíts fo-

lyamatábrát a papucsállatka táplálkozásáról! 

Rajzodat lásd el feliratokkal!

4 Mi jellemző a növényi egysejtűek gázcseréjére 

fényben, illetve sötétben? Indokold is a válaszodat!

5 Mely testfelépítési sajátságokból lehet arra követ-

keztetni, hogy az ősi egysejtű zöldmoszatok le-

hettek a magasabb rendű, szárazföldi növények ősei?

Kérdések és feladatok

6 A táblázat a sejtmagvas egysejtűek három cso-

portjának tulajdonságait foglalja össze. Másold 

le a füzetedbe, majd töltsd ki értelemszerűen a 

hiány zó adatokkal!

A héjas gyökérlábúak egykamrás héjjal vagy házzal rendelkeznek, 

ami szerves anyagból épül fel, és homokszemcsék vagy más idegen 

részecskék épülhetnek bele. Egyetlen nyílásán lebeny vagy fonál 

alakú állábak nyúlnak ki. Osztódással szaporodnak. Azoknál a fa-

joknál, ahol a ház puha, a ház is osztódik, a többi fajnál az egyik, 

az utódsejt örökli a házat. Kizárólag édesvizekben élnek, kb. 250 

fajuk ismert.

Kalapos gombára emlékeztető, barnássárga színű háza van a 

bárka állatkának (Arcella vulgaris). Átmérője 0,05–0,1 mm. Alsó 

oldalán egyetlen kerek nyíláson nyúlnak ki a lebeny alakú állábak. 

A környezet magas vastartalma esetén rozsdabarna a héja. Álló- és 

lassan folyó vizekben, növények felületén található. 

A napállatkák gyökérlábú egysejtűek. A vízben lebegve élő, göm-

bölyded állatkák a nap sugarai módjára minden irányban állábakat 

bocsátanak ki. Legtöbbjük édesvízi.

A sugárállatkák egysejtű gyökérlábúak. Az elpusztuló sugárállat-

kák kovavázai a tengerfenéken ún. radioláriás iszappá halmozód-

nak össze, ez alkotja az óceánfenék több mint 3%-át. A prekamb-

rium óta valamennyi geológiai korban előfordultak; nagy tömegű 

kövesült vázuk helyenként kőzetet is alkot (radiolarit). 

A bendőcsillósok patások tápcsatornájában élő csillós egysejtűek. 

Részt vesznek a növényi táplálék megemésztésében. Legismertebb 

fajuk az Ophry oscolex caudatus, mely leggyakrabban a juhok bendő-

jében fordul elő; hossza 200-230 mikron, szélessége 30-90 mikron. 

7.14. ábra. Napállatka

7.15. ábra. Sugárállatka

7.16. ábra. Bendőcsillós

Csoport
Állati 

egysejtűek

Anyagcsere heterotróf

Életközösségben 

betöltött jellemző 

szerep

lebontó

Sejtmag van

Sejtfal

Zöld színtest van

Szerves tápanyag-

felvétel módja
– felszívás

Szerves tápanyag 

lebontásának helye
–

sejten 

kívül

7.
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A vírusokat Dimitrij Ivanovszkij orosz kutatóbio-

lógus fedezte fel a 19. század végén. Igazolta, hogy 

a dohánylevél foltokban megjelenő sárgulását a 

baktériumoknál kisebb méretű részecskék okozzák. 

Kísérleteiben beteg dohánylevelek nedvét bakté-

riumszűrőn átszűrte, majd a szűrlettel egészséges 

növényeket fertőzött meg. A sikeres fertőzés azt 

igazolta, hogy léteznek a baktériumoknál kisebb, 

fénymikroszkóppal nem látható kórokozók. A vírus 

elnevezés a latin virus, azaz „méreg” szóból szárma-

zik. A kutatók ugyanis azt feltételezték, hogy az 

ilyen rejtélyes betegségeket nem sejtek, hanem va-

lamilyen  élettelen, mérgező, de valamilyen módon 

mégis fertőző anyagok okozzák. Vajon igazuk volt?

Felépítés

A vírusok a baktériumoknál jóval kisebbek, a legna-

gyobbak is mindössze néhány száz  nanométeresek. 

A legegyszerűbbek külső fehérjeburokból (kapszid) 

és örökítőanyagból állnak. Örökítőanyaguk nem-

csak DNS (dezoxiribonukleinsav), hanem egy má-

sik nukleinsav, RNS (ribonukleinsav) is lehet. 

Szerkezetük rendkívül szabályos, több közülük 

kristályos formában hosszú éveken át változatlan 

formában fenntartható. A helikális vírusokban a fe-

hérjeburok molekulái csavarvonalban rendeződnek. 

A kubikális vírusokban a fehérjék ikozaéderes  alak-

zatban rendeződnek az örökítőanyag körül. 

A binális vírusok ún. feji része kubikális, míg farki 

része helikális szerkezetű (8.1–4. ábrák). A vírusok 

között elvétve vannak olyanok is, amelyeket hártya 

(ún. peplon) vesz körül, de az a hártya minden eset-

ben a gazdasejtből származik. 

8.1. ábra. A dohány-
mozaik-vírus foltokban 
a dohány levelének 
sárgulását okozza. 
Helikális szerkezetű vírus, 
örökítőanyaga RNS.

8.lecke

A vírusok

Élőlények-e a vírusok?É

 Felépítés
 Sokszorozódás
 Jelentőség
 Származás, rendszerezés

8.2. ábra. A HIV az ember 
rettegett betegségének, a szerzett 
immunhiányos állapotnak (AIDS) 
a kórokozója. Örökítőanyaga RNS, 
amit fehérjeburok és a gazdasejt-
ből származó hártya is határol.
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A vírusok8.

8.5. ábra. A vírusfertőzés folyamata
A vírusok szabadon előforduló, fertőző-
képes formája a virion. Fertőzéskor 
a virion burkát alkotó fehérjék csak 
a megfelelő gazda sejttel létesíthetnek 
kapcsolatot. A vírusfertőzés következ-
ményeként nagyszámú virion szabadul 
ki az elpusztított gazdasejtből.

Sokszorozódás

8.3. ábra. A kubikális szerkezetű 
adenovírusok örökítőanyaga 
DNS. Gerinces állatok és az 
ember gyakori kórokozói. Em ber-
ben elsősorban légúti és bélrend-
szeri betegségeket okoznak.

8.4. ábra. A binális 
 szerkezetű bakterio fágok 
baktérium sejtek ben 
élősködnek. Kubikális 
szerkezetű feji részükben 
DNS az örökítő anyag.

között az infl uenzát, a fekete himlőt, a bárány-

himlőt, a kanyarót, a veszettséget, a járványos 

gyermek bénulást, az AIDS-et és a fertőző máj-

gyulladást (hepatitis). A párosujjú patások, köz-

tük a szarvasmarhák és a sertések veszedelmes 

be tegsége, a száj- és körömfájás szintén vírusos 

eredetű.

Vírusok okozta betegségek

A száj- és körömfájás egy erősen ragályos, olykor 

halálos, a párosujjú patás állatokat fenyegető RNS-

vírus okozta betegség, de az elefánt és sün is meg-

kaphatja. Igen ritkán a vírus az embert is megfer-

tőzheti, de a fertőzöttek elég gyorsan felépülnek 

infl uenzához hasonló rosszullét érzésével, lázzal, 

hányással, szájfalfelhólyagzással járó tüne teik meg-

szűntével. Emberről emberre történő fertőzés eddig 

még nem fordult elő, sokkal gyakoribb, hogy a ví-

rust hordozó egyén egy állatot fertőz meg.

A veszettség halálos kimenetelű vírusos ideg-

rendszeri fertőzés, amely általában veszett állattal 

történt érintkezés következménye. Okozója egy 

helikális RNS-vírus, a Lyssa-vírus, ami világszerte 

elterjedt. Vírusgazdái a vadon élő állatok, hazánk-

ban főképp a rókák. A veszettség általában a házi-

állatok közbeiktatásával (kutya, macska) terjedhet 

az emberre, legtöbbször veszett állat harapásával. 

A vírusok a bejutás helyén, elsősorban az izom-

sejtekben szaporodnak, majd az érzőidegeken ke-

resztül jutnak el 48–72 óra alatt a központi ideg-

rendszerbe. Az elszaporodott vírusok ezután nagy 

mennyiségben jelennek meg más szervekben és 

a nyálban is. A betegség terjedése megelőzhető a 

vadon élő, vala mint a háziállatok rendszeres ol-

tásával.

Származás, rendszerezés

A vírusok származása, rendszertani helye erősen 

vitatott. Abban egyetértés van a tudósok között, 

hogy sejtes szerveződésű élőlényekből alakulhattak 

ki az evolúció során, tekintettel arra, hogy kizárólag 

élő sejtekben képesek sokszorozódni.

A vírusok osztályozása az örökítőanyag (DNS- 

vagy RNS-vírusok), a szerkezet (helikális, kubikális, 

binális vírusok), illetve a gazdasejt típusa (növényi 

és állati vírusok, bakteriofágok stb.) szerint törté-

nik, tehát mesterséges rendszer.

A vírusok sejtélősködők. Saját anyagcseré-

jük nincs, kizárólag más élő szervezetek 

sejtjeiben, azok anyagait, sejtalkotóit fel-

használva képesek sokszorozódni. A ví-

rus fer tőzés során a vírus örökítőanyaga 

bejut a gazdasejtbe, és átprogramoz za 

annak működését. A fertőzött sejtben a 

sejtalkotók közreműködésével, a gazda-

sejt anyagainak felhasználásával megin-

dul a vírus alkotórészeinek képzése. Vé-

gül a vírusalkotó részek összekapcsolód-

nak. A vírusok rendszerint annyira elsza-

porodnak, hogy a gazdasejt szétesését 

okozzák. Az elpusztult sejtből kiszaba-

dult vírusok újabb sejteket fertőznek 

meg, és a folyamat kezdődik elölről (8.5. 

ábra). A vírus és a gazdasejt kapcsolata 

specifi kus, minden vírusfajta csak meg-

határozott gazda sej te(ke)t fertőzhet meg.

A vírusok jelentősége

A vírusok baktériumokban, növényekben, állatok-

ban, emberben egyaránt élősködhetnek. Az em-

beri betegségek közül vírusfertőzés okozza többek 
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Viroidok és prionok

A vírusok tanulmányozásával foglalkozó tudományterület a virológia.

A vírusoknál is kisebb és egyszerűbb szerkezetű, természetes eredetű kórokozók a viroidok és a prionok. 

A viroidokat egy gyűrű alakú RNS-molekula alkotja. Ezek a nukleinsav-részecskék növényi kórokozók.

A prionok mindössze egyetlen fehérjemolekulából állnak. Ezek okozzák az agy idegszövetének súlyos 

elváltozásával járó, halálos kimenetelű, fertőző szivacsos agyvelősorvadást. A betegség elnevezése arra utal, 

hogy a fertőzött agyszövetben az idegsejtek pusztulása nyomán lyukak jelennek meg, szerkezete sziva-

csossá válik.

ÚJ FOGALMAK

Vírus, RNS, helikális, kubikális, binális vírus, bakteriofág, HIV, AIDS

1 Határozd meg a következő fogalmakat: vírus, 

virion, bakteriofág!

2 Röviden foglald össze, mi jellemző a vírusok 

felépítésére! Készíts írásban felelettervet!

3 Gyűjtsétek össze azokat a fertőző betegségeket, 

amelyek kialakulása ellen kötelező a védőoltás 

hazánkban!

Kérdések és feladatok

4 Keress az emberi betegségek között legalább 

hatot, amelyek hátterében vírusfertőzés áll! 

5 Egy osztálytársad azt állítja, hogy szerinte a 

vírusok a prokarióta szervezetek előtt alakultak 

ki az evolúció során. Igaza van? Indokold a választ!

6 Miért találó a számítógépes vírusok elneve-

zése?

A vírusok8.

Fertőzés, higiénia, járvány, védőoltás

1854-ben Londonban kolerajárvány pusztított. A súlyos hasmenéssel, kiszáradással járó betegség követ-

keztében 616 ember halt meg igen rövid idő alatt. Egy helyi orvos, John Snow megfi gyelte, hogy a meg-

betegedések nagyrészt arra a városrészre korlátozódtak, ahol az emberek egy bizonyos kútból hordták az 

ivóvizet. Amikor a kutat leszerelték, a járvány alábbhagyott.

A kolera fertőző betegség. A kórokozók a fertőzés (infekció) során bejutnak a szervezetbe és elszapo-

rodnak. Ha a fertőző betegségben megbetegedettek száma egy adott területen és időpontban meghalad 

egy adott esetszámot, járvány alakul ki. A járványok megelőzésében fontos szerepe van a higiéniai szabá-

lyok betartásának. A kórokozók elpusztításának egyik módja a fertőtlenítés, amikor valamilyen fi zikai (pl. 

sugárzás, magas hőmérséklet) vagy kémiai (pl. klórozás) eljárással elölik a környezetbe jutott mikroorga-

nizmusokat.

Egy másik, egykor rettegett betegség, a fekete himlő vírusfertőzés következménye. Évszázadok alatt a 

vírus (Variola vera) több millió ember halálát okozta. Európában a 18. században évről évre félmillió em-

ber halt meg fekete himlőben. Edward Jenner angol orvos 1796-ban felfi gyelt arra, hogy falujában azok 

a fejőnők, akik átestek a Variolához hasonló szerkezetű vírus által okozott enyhe lefolyású betegségen, 

a tehénhimlőn, nem betegszenek meg fekete himlőben. Feltételezte, hogy a tehénhimlő valamilyen módon 

védettséget okoz. Egy fi atal fi út beoltott tehénhimlős betegből vett váladékkal, majd pár nap elteltével az 

oltást megismételte, de már fekete himlős beteg sebhelyéből nyert váladékkal. A fi ú nem betegedett meg 

fekete himlőben. Ez volt az első, tudatosan alkalmazott védőoltás.

A védőoltásokkal többnyire legyengített kórokozót juttatnak a szervezetbe, amivel aktivizálják annak 

védekező rendszerét. A valódi kórokozóval történő fertőzést követően az immunrendszer gyorsan felis meri 

és hatástalanítja a mikroorganizmust, így nem alakul ki a betegség. A járványok kialakulásának megelőzé-

sében fontosak a kötelező védőoltások.

Olvasmány
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Az  ezerarcú gombák

Kidőlt óriás mamutfenyő. Az óriás 
mamutfenyőket a viharos szél néha kifordítja 
a talajból. A felszínen futó gyökérzet nem 
nyújt biztos támasz tékot a hatalmas törzsnek.

Az Egyesült Államok nyugati partvidékét szegélye-

ző Sierra Ne va da hegységben honosak a növényvi-

lág óriásai, a mamutfenyők (Sequoia dendron gigan-

teum). Ma már bizonyosan tudjuk, hogy ezek a 

hatalmas fák, sok más hajtásos növényhez hason-

lóan, a gombáknak kö-

szönhetik létüket. Az óriás 

mamutfenyők legmaga-

sabb példánya Sherman 

tábornok nevét viseli, és a 

kaliforniai Sequoia Nem-

zeti Parkban található. 84 

méteres magassága megfe-

lel egy 25 emeletes házé-

nak! Törzsének legnagyobb 

átmérője 9,1 méter, kerü-

lete pedig 31 méter! Tö-

megét nem kevesebb, mint 

21 tonnára becsülik. Egyik 

ága 2 m átmérőjű és 45 m 

hosszú, ami önmagában is 

jócskán meghaladja egy 

érett tölgy méreteit. A leg-

idősebb óriás mamutfe-

nyők életkora 2000-3000 

év lehet.

Az óriás mamutfenyők gyökérzete azonban 

meglepően kicsi. A mérések szerint a legnagyobb 

példányok gyökérágai a törzstől mindössze 15 mé-

terre távolodnak el, és legfeljebb 1 méter mélyre 

hatolnak a talajban. De hogyan képes ez a gyökér-

zet elegendő tápanyaggal ellátni a hatalmas fákat? 

A vizsgálatok szerint az óriás mamutfenyő gyökeré-

hez mikroszkopikus méretű gombafonalak milliárd-

jai kapcsolódnak. Helyettesítik a gyökérszőröket, 

óriási méretűre növelik a gyökér felszívó felületét, 

vizet és ásványi sót vesznek fel társuk, a mamutfe-

nyő számára. „Cserébe” a társnövény szerves táp-

anyagokkal látja el a gombát. Ennek az együttélés-

nek köszönhetően a mamutfenyők képesek 

megtelepedni és fejlődni az időszakosan kiszáradó 

talajú, sziklás hegyoldalakon is. A gombafonalak 

gyorsan felszívják a talajra hulló nedvességet, mie-

lőtt az még leszivároghatna a mélyebb  rétegekbe. 

Sokáig úgy gondolták, hogy a növények és a gom-

bák együttélése ritka jelenség, és elsősorban a fe-

nyőkre jellemző. Napjainkra azonban kiderült, hogy 

a hajtásos növények mintegy 75-80%-a él együtt 

gyökérkapcsolt gombákkal.

A gombák többségét úgy ismerjük mint  lebontó 

szervezeteket, amelyek az élőlények elhalt vagy el-

Óriás mamutfenyő. Az idős 
fáknak csak a csúcsán találhatók 
leveles ágak.

OlvasmányA növényvilág óriásai és a gombák
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hullott szerves anyagait alakítják át a növények 

számára felvehető és hasznosítható szervetlen ve-

gyületekké. Egyes számítások szerint a gombák és 

a talajlakó baktériumok lebontó tevékenysége nél-

kül 40 év alatt gyakorlatilag elfogyna a légkörből a 

szén-dioxid, és ezzel megszűnne a növények foto-

szintézise. A lebontó gombák és baktériumok 

egyedülálló sajátsága, hogy olyan enzimeik vannak, 

amelyek közreműködésével egyszerűbb anyagokká 

bomlanak le a növények sejtfalát alkotó óriásmo-

lekulák, a kémiailag rendkívül ellenálló cellulóz és 

lignin. A leghatékonyabb enzimek a farontó gom-

bákra jellemzőek. Ezek a gombák kidőlt fákon, 

fatuskókon telepednek meg, de esetenként megtá-

madják az élő fákat is. Meleg, párás időben gyorsan 

lebontják, elkorhasztják a fatest  egyébként ellen-

álló anyagát. A mamutfenyők talán annak is kö-

szönhetik kivételesen hosszú életüket, hogy tör-

zsüket, ágaikat a farontó gombák anyagcseréjét 

gátló anyagok itatják át, így nem esnek áldozatául 

e gombáknak. A farontó gombák elleni védekezést 

szolgálja az is, hogy vörös színű, jellegzetesen ba-

rázdált kérgük rendkívül vastag, elérheti a  30–50 

cm-t is. A kéreg oly ellenálló, hogy a rendszeresen 

pusztító erdő tüzek sem tesznek komolyabb kárt az 

idősebb fákban.

Korhadó fatörzs. A farontó gombák enzimei 
lebontják a sejtfal szilárdságát adó cellulózt 
és lignint, ezért a fatest szabályosan elporlik. 
Ez a jelenség a vörös korhadás.

Tuskógomba. A tuskó gombák élő fatörzseken is 
megtelepedhetnek. Az ilyen példányok szerves 
tápanyagaikat a fától vonják el, tehát élősködők.

Vörös korhadás

 Gombák  Zuzmók
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Bármilyen furcsa, ismerünk olyan eseteket is, 

amikor a farontó gombák az idősebb fák túlélését 

szolgálják. Közismert tény, hogy az öreg tölgy- és 

bükkfák belseje gyakran odvas, üreges. A fás szár 

belső, elhalt részeit gombák korhasztják, de han-

gyák, bogárlárvák is megtelepednek benne. Az üre-

gekben denevérek ütnek tanyát, madarak raknak 

fészket. A korhadó fa anyagai, az állatok anyagcse-

retermékei az esővízzel bemosódnak a talajba, így 

tápanyagokkal látják el a fát. Ráadásul az üreges 

fatörzs jobban ellenáll az erős szélnek is.

A gombák fonalai behálózzák a talajt, a korhadó 

fatörzseket, ágakat. Szövedékükből időről időre fel-

színre bukkannak a szaporítósejteket, spórákat hozó 

termőtestek, amelyek gyakran változatos alakjukkal, 

élénk színükkel hívják fel magukra a fi gyelmet. 

Szinte hihetetlen a gombák alak- és formagazdag-

sága! Termőtestük tagolódhat tönkre és kalapra, 

lehet gömb alakú, de hasonlíthat egy koralltelepre, 

sőt akár egy darab szénre is.

Csillaggomba. A csillaggombák termőteste fi atalon 
gömb alakú. Éréskor külső burka felreped, és csillag 
alakban veszi körül a spóratermő részt.

Ripacsosgomba. Termőtestük felszíne kemény, vastag.

Korallgombák. Az elágazó termőtestű korall-
gombák fákkal élnek gyökérkapcsolatban. 
Savanyú talajú fenyvesekben gyakoriak. 

Zöld harmatgomba. A zöld harmatgomba 
a kalapos gombák közé tartozik.
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9.lecke

Gombák

Miért a növényrendszertan-könyvek-

ben szerepeltek régebben a gombák?

M

b

 Testfelépítés
 Lebontók, élősködők, együttélők
 Rendszerezés
 Ehető, mérgező
 Ökológiai szerep
 Gazdasági jelentőség

Kitin – Nitrogéntartalmú szénhidrát. Kémiailag 

nagyon ellenálló, nehezen lebomló vegyület. Az 

ízelt lábúak külső vázának legfontosabb alkotója.

A rendszerezéssel foglalkozó tudósok a gombákat 

hosszú időn át a növények közé sorolták. Csak a 

20. század közepén vált elfogadottá az a nézet, hogy 

a többsejtű gombák az élővilág egyik országát al-

kotják. Az ország képviselői a többsejtű növények-

kel és állatokkal párhuzamosan az egysejtű gom-

bákból alakultak ki az evolúció során. Mit gondolsz, 

milyen indokokkal magyarázták a kutatók, hogy a 

gombák a növényekkel állnak közeli rokonságban?

Testfelépítés

A gombák közé eukarióta, többsejtű élőlények tar-

toznak. Sejtjeiket sejtfal határolja, ez szilárdítja tes-

tüket. Sejtfaluk szilárdítóanyaga azonban nem cel-

lulóz, hanem kitin. Többségük testét hosszú, vékony 

gombafonalak szövedéke alkotja. Sejtjeik nem al-

kotnak szöveteket, vagyis telepes, álszövetes test-

szerveződés jellemző rájuk. Ivarosan és ivartalanul 

is szaporodnak. Szaporítósejtjeiket, a spórákat vas-

tag sejtfal védi a kiszáradástól. Túlnyomó többségük 

szárazföldi, de előfordulnak az édesvizekben és a 

tengerekben is. Heterotróf anyagcseréjűek, túlnyo-

mó többségük a lebontók közé tartozik, de vannak 

köztük együttélők és élősködők is.

Lebontók, élősködők, együttélők

A gombafajok többsége lebontó (szaprofi ta) szer-

vezet. Ez ezt jelenti, hogy sejtjeik olyan emésztő 

hatású anyagokat, enzimeket juttatnak a környeze-

tükbe, amelyek lebontják az ott található nagy mo-

lekulájú szerves vegyületeket. A lebontás tehát a 

testen kívül történik. A kis molekulájú, vízoldékony 

szerves anyagokat a gombafonalak felszívják, és fel-

használják anyagcseréjükhöz. A lebontó szerveze-

tek közé tartoznak többek között a háztartásokban 

is gyakori penészgombák, amelyek gombafonalai 

sűrű szövedéket hoznak létre a kenyérfélék, a lek-

várok, az ottfelejtett ételmaradékok stb. felszínén. 

Az ecsetpenészek zöldes, a fejespenészek feketés bevo-

natot képeznek. De hasonló tápanyag-feldolgozás 

jellemző a talajlakó lebontó baktériumokra is. A le-

bontó szervezetek tehát a környezetükben talál-
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ható szerves maradványokat testükön kívül bontják 

le, alakítják át, és a lebontott kis molekulájú táp-

anyagokat veszik fel.

9.1. ábra. Ecsetpenész mikroszkópos képe. Az ecset-
penészek termelik a közismert baktériumölő anti-
biotiku mot, a penicillint. A mikroszkópos felvételen 
a gomba fonalak végén képződő spórák láthatók.

KÍSÉRLETEZZ!

Nedvesíts be egy szelet kenyeret, és tedd meleg, 

lehetőleg sötét vagy félárnyékos helyre! A kenyér 

felszínén hamarosan megjelennek a gombafonalak, 

zöldes, feketés bevonatot hoznak létre.

Vizsgáld meg sztereó mikroszkópban a kenyér 

felszínét! Figyeld meg a gombafonalakat és a spó-

ratartókat! Készíts rajzot a látottakról! 

Csipesszel válassz le egy kevés gombafonalat a 

kenyérről, helyezd tárgylemezre, és vizsgáld meg 

fénymikroszkópban! Azonosítsd a gombafonalak 

részeit! Készíts rajzot!

A gombák körében gyakori az élősködő (parazita) 

életmód is (9.3–4. ábra). Az ilyen fajok között nö-

vényi, állati és emberi kórokozók is vannak. A sző-

lő közismert, veszedelmes kártevője a peronoszpó-

ra. A monília elsősorban a gyümölcsfák parazitája. 

A lisztharmat a gyümölcsfélék és a dísznövények 

megbetegedését okozza. Az ember nedves bőrén, 

elsősorban a testhajlatokban és a lábujjak között, 

gyakran megtelepednek kórokozó gombák. A fer-

tőzést a bőr hámlása, berepedése, fájdalmas viszke-

tése jelzi.

9.3. ábra. Trifl aáruló-gomba. Érdekes tény, de gombá-
kon is élősködhetnek gombák. A képen látható trifl a-
áruló-gomba a talajban élő szarvasgombákon élős ködik. 
Jelenléte jelzi a gombászoknak a szarvasgomba, korábbi 
nevén a trifl a lelőhelyét.

9.4. ábra. Peronoszpóra. Igen kártékony élősködő 
moszatgombák, sokféle növényben tesznek kárt. 
A fertőzött leveleken eleinte rendszerint világos, át-
tetsző vagy sárgás foltok láthatók, amelyek fokozato-  
san megbarnulnak, majd elszáradnak. A gombafonalak 
szövedéke a gazdanövény belsejében, a sejt közötti 
járatokban fejlődik, a sejtekbe szívó hifák hatolnak.

Gombák9.

9.2. ábra. Fejespenész. A fejespenész fekete színű 
spóratartóiban jönnek létre a spórák. A gombafonalak 
sűrű szövedéket alkotnak az élelmiszerek felszínén.
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Az együttélő (szimbionta) fajok gyakran hajtá-

sos növények gyökérzetéhez társulnak (9.5–6. ábra). 

A gombafonalak felveszik a növény számára a ta-

lajból a vizet és az ásványi sókat. Az anyagcseréjük-

höz szükséges szerves anyagokat a társnövénytől 

vonják el. Az ilyen jellegű gyökérkapcsolat rendkí-

vül elterjedt az életközösségekben, becslések szerint 

a növények mintegy 80%-a él szimbiózisban gom-

bákkal. A gombafonalak minden bizonnyal ellen-

állóbbak és gyorsabb növekedésűek a hajtásos nö-

vények gyökérszőreinél.

9.5. ábra. Csírázó fenyő gyökeréhez társuló gomba-
fonalak. A sziklás talajon a gombafonalak segítik a 
fenyők megtelepedését, tápanyagokkal való ellátását. 
A fenyő erdők gyengén savas kémhatású talaja kedvező 
feltételeket teremt a gombáknak. A fenyvesekben ezért 
nagy a gombák fajgazdagsága.

Rendszerezés

A gombák első képviselői a földtörténeti ősidőben, 

nem sokkal az eukarióta sejtek megjelenése után 

alakultak ki egysejtű ősökből, pontos származásuk 

azonban nem ismert. A gombák rendszerezésében 

nagyon sok a nyitott kérdés, nincs általánosan el-

fogadott rendszerük. Ezért nagyobb rendszertani 

csoportjaikat és az azokba tartozó közismert kép-

viselőiket csak tájékoztatásul mutatjuk be (9.7. 

ábra).

A gombák azonosításában egyaránt fontos a 

termő test alakja és színe, a spóratermő réteg szer-

kezete, a spórák alakja és színe, valamint az élőhely 

jellem zői. A legismertebbek minden bizonnyal a 

kalapos gombák. Párás, meleg időben a talajban 

levő gombafonalak szövedékéből fejlődik kalapra és 

Gombák9.

Csoport 

neve
Legfontosabb jellemzői

Ismert

képviselői

Rajzóspórás 

gombák

Mikroszkopikus méretűek, 

sejtfalukat főleg kitin alkotja. 

Többségük harántsejtfal nélküli, 

mikroszkopikus telepeket 

képez. Többnyire növényi és 

állati maradványokon élnek 

vagy algák és vízi állatok 

sejtjein élősködnek. 

Burgonyarák

Járomspórás 

gombák

Gombafonalaik fejlettek, nem 

tagolják haránt válaszfalak. 

Lebontók vagy élősködők.

Fejespenész

Moszat-

gombák

Nehezen besorolható csoport, 

mivel sejt falukban cellulóz van.  

Szaprofi ták vagy paraziták. 

Alapvetően fonalas szerveződé-

sűek.

Peronoszpóra

Tömlős-

gombák

Fejlett gombafonalai kat 

részleges haránt válaszfalak 

tagolják. Lebontók, élősködők 

és együttélők. Termőtestük 

tömlőszerű gomba fonalaiban 

fejlődnek a spórák.

Ecsetpenész, 

lisztharmatgomba, 

kucsma gombák, 

csészegombák, 

szarvasgombák. 

Gyakran ebbe 

a csoportba 

sorolják az 

élesztő gombákat.

Bazídiumos 

gombák

Fejlett gombafonalaikat haránt 

válaszfalak tagolják. Lebontók, 

élősködők vagy együttélők. 

Spóratermő gomba fonalaik 

bunkószerűen megvastagodott 

végéről, az ún. bazídiumról 

négyesével fűződnek le 

a spórák.

Kalapos gombák, 

pöfetegek, 

taplógombák, 

korallgombák

9.7. ábra. Összefoglaló táblázat a gombák nagyobb 
rendszertani csoportjairól

9.6. ábra. Bíboros kosbor. Közismert, hogy az orchi-
dea-, más néven kosborfélék magjai egyáltalán nem 
képesek kicsírázni gombafonalak jelenléte nélkül. 
A bíboros kosbor az orchideafélék hazánkban is honos 
képviselője.
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Ökológiai szerep

A lebontó szervezeteknek a talajban és a vízben 

található szerves maradványok hasznosításával ki-

emelkedően fontos szerepük van az életközösségek 

anyagforgalmában. Anyagcseréjük lehetővé teszi a 

nehezen bomló szerves vegyületek visszajuttatását 

az anyagok körforgásába. A gombák különleges 

enzimjeik segítségével képesek lebontani, átalakí-

tani a legnehezebben bomló anyagokat, köztük 

például a növények sejtfalát alkotó cellulózt, illetve 

egyes műanyagokat, kőolajszármazékokat is. A ku-

tatások szerint a gombáknak – a lebontó baktériu-

mok mellett – komoly szerepük lehet a nehezen 

bomló hulladékok, csomagolóanyagok környezet-

kímélő feldolgozásában.

Gazdasági jelentőség

Az élősködő gombák között sok a kórokozó. A nö-

vények betegségeinek 60%-a valamilyen gomba-

fertőzés következménye. A gombák évről évre ko-

moly károkat okoznak a mezőgazdaságban és az 

élelmiszeriparban, ezért lényeges az ellenük való 

védekezés. Az állatokon és az emberen a gombák 

elsősorban a kültakarót károsítják, de kialakíthat-

nak az egész szervezetre kiterjedő, általános fertő-

zést is. A gombafertőzést nehéz gyógyítani, ezért 

a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt.

Közismert, hogy egyes gombák baktériumölő 

anyagokat, antibiotikumokat termelnek. Ilyen pél-

dául az ecsetpenész, amelynek gombafonalaiban 

penicillin képződik. Az antibiotikum-termelő 

gombákat a gyógyszeripar hasznosítja. De nem az 

antibiotikum-termelés a gombák egyetlen haszna 

az ember számára. Az úgynevezett nemes penészes 

sajtok (pl. kéksajt, márványsajt, camembert) és sza-

lámik (pl. téliszalámi) érlelésére használják. A köz-

kedvelt kefír, a nálunk kevésbé ismert tofu előállí-

tásában is gombák működnek közre.

A penicillin története

1928-ban Alexander Fleming brit bakteriológus észrevette, hogy egy véletlenül ecsetpenésszel fertőződött 

tenyészetben a gomba közelében szétesnek, feloldódnak az általa vizsgált gennykeltő baktériumok telepei. 

Ezt követően számos kísérlettel igazolta, hogy a gombafonalak termelik azt az anyagot, amely a bakté-

rium sejtek szétesését, osztódásuk gátlását okozza. Az anyagot penicillinnek nevezte el, és hosszan kísérle-

tezett tisztított kivonatának előállításával, mert felismerte, mekkora lehetőséget jelenthet ez az anyag a 

baktériumfertőzések gyógyításában. Flemingnek végül nem sikerült a penicillin előállítása, erre csak jóval 

9.9. ábra. Csöves és lemezes termőrétegű kalapos gomba

tönkre tagolódó termőtestük (9.8. ábra). A tönkön 

egyes fajokban hártyás képződmény alakulhat ki: a 

bocskor a tönk alján, a gallér a kalap közelében fi -

gyelhető meg. A kalap alsó, spóratermő rétegének 

gombafonalain képződnek a spórák. A spóratermő 

réteg lehet csöves és lemezes szerkezetű is (9.9. 

ábra).

9.8. ábra. A kalapos gombák fejlődése és testfelépítése. 
Az ábra a gyapjas tintagomba fejlődését és 
testfelépítését szemlélteti. Az ábra alapján néhány 

mondatban foglald össze a kalapos gombák fejlődésének 

és szaporodásának módját!

spórák

gombafonalak
fi atal termőtest

kalap

tönkgombafonalak 
hálózata 
a talajban

érett termőtest

termőréteg

a termőtest hosszmetszetéről készült kép

Olvasmány

9.
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később, 1940-ben került sor. 1941-re már ipari méretekben 

sikerült előállítani a szert, és végeztek klinikai kipróbálásával is. 

Az idő sürgetett, hiszen már javában dúlt a II. világháború, és 

nagyon sok katona halt meg a háborús sérülés nyomán fellépő 

sebfertőzésben. A penicillint az amerikai hadseregben alkal-

mazták először, és nagyon hatékonynak bizonyult a sérültek 

kezelésében.

A gombagyűjtés szabályai

Csak akkor vállalkozzunk gombagyűjtésre, ha biztosan felismerjük a gyilkos galócát!

Csak olyan gombát gyűjtsünk, aminek azonosításában egészen biztosak vagyunk!

A saját szedésű gombát mindig vizsgáltassuk meg gombaszakértővel!

A gombát kosárba, egymástól elkülönítve gyűjtsük, soha ne keverjük össze a különböző fajokat!

Csak teljesen egészséges, fi atal gombát szedjünk, a sérült gomba betegséget okozhat!

Soha ne fogyasszunk nyers gombát, mert könnyen megárthat!

Mérgezés gyanúja esetén azonnal forduljunk orvoshoz!

9.12. ábra. Erdőszéli csiperke. Az erdőszéli csiperke 
spóratermő lemezei fi atalon szürkés fehérek, érésük 
során megbarnulnak. A tönkön hártyás gallér fejlődik, 
bocskora nincs. Finom, jóízű gomba.

9.11. ábra. Gyilkos galóca. A gyilkos galóca spóratermő 
lemezei fehéres színűek, érésük során nem barnulnak 
meg. Kalapja sárgászöld vagy fehér. A tönkön gallér és 
bocskor is van, bár ez utóbbi gyakran leszakad. Halálo-
san mérgező gomba. Gyakran tölgyek gyökeréhez társul.

Gombák9.

Ehető, mérgező?

A gombák fontos élelmiszerek. Alacsony kalória-

tartalmúak, ásványi anyagokban és vitaminokban 

gazdagok. Ezért számos fajt, például a csiperkét, 

a laskagombát gombapincékben termesztik. Na-

gyon sok jóízű, ehető gombát ismerünk, de szinte 

mindegyiküknek van hasonló megjelenésű, mérge-

ző  párja (9.11–21. ábra). Ezért fontos, hogy aki 

gombászásra vállalkozik, betartsa a gombagyűjtés 

alapvető szabályait. Az erdőn, mezőn gyűjtött gom-

bát minden esetben meg kell mutatni gombaszak-

értőnek, így elkerülhető a gyakran súlyos kimene-

telű gombamérgezés! A piacon csak olyan vadon 

termő gombát szabad megvásárolni, ami mellett 

tanúsítvány igazolja, hogy az árut megvizsgálta 

gombaszakértő!

Olvasmány

9.10. ábra. Alexander Fleming (1881–1955)
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9.13. ábra. Nagy őzlábgomba
A nagy őzlábgomba jóízű, 
feltűnően nagy termetű gomba, 
magassága elérheti a 35 cm-t is. 
Tönkje hosszú, karcsú. Kalapja 
pikkelyes, spóratermő lemezei 
fehérek. Vaskos, gyűrűszerű, 
lehúzható gallérja van. 
Erdőkben, ligetekben gyakran 
tömegesen terem.

9.14. ábra. Párducgalóca 
Közepes termetű gomba, karcsú 
tönkje alul kiszélesedik. Kalapja 
barna, feketésbarna, ritkán fehér. 
Felszínét fehér burokmaradvá-
nyok tarkítják. Spóratermő 
lemezei fehérek. Hártyás gallérja 
és bocskora van, de ez utóbbi 
gyakran hiányzik. Erős mérge zést, 
idegrendszeri zavarokat okoz.

9.17. ábra. Bimbós pöfeteg
Gömbszerű termőteste 3-4 cm 
átmérőjű, fi atalon fehéres színű, 
ehető. A fi atal termőtest belseje 
fehér. Éretten megbarnul, és 
a termőtest tetején kialakuló 
nyíláson jutnak ki a spórák. 
Erdeink leggyakoribb 
pöfetegféléje. Fiatalon ehető.

9.16. ábra. Rőt áltrifl a
Gömbölyű termőteste fi atalon 
sárgás színű, később sötétebb. 
A termőtest belseje kezdetben 
szürkésfehér, később sötétlila, 
fekete. Nagy mennyiségben 
fogyasztva súlyos mérgezést 
okoz. Régebben a szarvasgomba 
(trifl a) hamisítására használták, 
erre utal a neve.

9.15. ábra. Nyári szarvasgomba
A szarvasgombák talajban fej-
lődnek, rendszerint fák gyöke-
réhez társulnak. A nyári szarvas-
gomba gumó alakú termőteste 
feketésbarna, rücskös felszínű. 
A termőrész a gomba belsejében 
márványszerűen erezett. Ehető, 
különleges aromájú gomba. Disz-
nókkal vagy kutyákkal keresik.

9.18. ábra. Ízletes kucsma-
gomba. Termő teste 
fehéres színű, együregű 
tönkből és sárgásbarna 
süvegrészből áll, amin 
méhsejtszerű bemélye-
dések láthatók. Lomb-
erdők ben nő márciustól 
májusig. Ehető gomba.

9.19. ábra. Redős pap-
sapka gomba. Termőteste 
fehéres színű, többüregű 
tönkből és vörösbarna 
színű, ráncos süvegrészből 
áll. Március tól májusig nő 
fenyvesek savanyú talaján, 
vagy korhadékon. Súlyosan 
mérgező, nyersen halált 
is okozhat.

9.20. ábra. Ízletes vargá-
nya. Vastag húsú gomba. 
A kalap barna, tapadós, 
a tönk többnyire hasas, 
barnás felületén fehéres, 
hálózatos erezet van. 
A termőréteg szűk nyílású 
csövecskékben helyezke-
dik el a kalap alsó felén. 
A csövek a fi atal gombán 
fehérek, később sárgás-
zöldek. A csöves rész 
könnyen lefejthető. 
A gomba húsa hófehér, 
színe nem  változik. Érté-
kes, ehető gomba.

9.21. ábra. Farkastinorú
Kalapja félgömb alakú, 
domború, vastag húsú. 
Színe szürkésbarna, de 
halványsárgától a kifakult 
szürkéig több változatban 
előfordul. Felszíne kezdet-
ben bársonyos, molyhos, 
szarvasbőrszerű tapintású. 
Csöves termőrétege 
a kalap alatt zöldessárga, 
nyomásra kékül. Tönkje 
alul gumós, hálózatosan 
recés és alul meggyvörös. 
Húsa halványsárga, merev, 
kemény, megtörve kissé 
kékül. Íze keserű. 
Mérgező.

ÚJ FOGALMAK

Gombafonal, penészgombák, fejespenész, ecsetpenész, gyökérkapcsolt gombák, kalapos gombák

Gombák9.
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1 Ma már a tudósok biztosak abban, hogy a gom-

bák inkább az állatokkal állnak közelebbi ro-

konságban, mint a növényekkel. Milyen jellemzők-

kel tudod ezt alátámasztani?

2 Gyűjtsd össze egy táblázatban a 9.11–14. ábrá-

kon bemutatott fajok megkülönböztető bélye-

geit, tulajdonságait!

Megkülön böz-

tető bélyeg

Gyilkos galóca 

– erdőszéli 

csiperke

Nagy őzláb-

gomba – Párduc-

galóca

Tönk

Kalap

Spóratermő réteg

Előfordulás

3 Hogyan hasznosítják a környezetükben levő 

szerves maradványokat a lebontók közé tartozó 

gombák?

4 Az alábbi ábra az anyagok körforgását szemlél-

teti a szén példáján. A nagybetűk az életközös-

ségben betöltött szerepet, a számok anyagcsere-fo-

lyamatokat jelölnek. Add meg a betűk és a számok 

jelentését, majd írj néhány mondatos fogalmazást 

az anyagok körforgásáról!

5 Készíts jellemzést az alábbi fotók és a rövid le-

írás alapján a sárga rókagombáról, a légyölő 

galócáról és a lila pereszkéről!

Megkülönböz-

tető bélyeg

Sárga 

 rókagomba

Légyölő 

galóca

Lila 

pereszke

Tönk

Kalap

Spóratermő réteg

Előfordulás

Lila pereszke
A pereszkefélék a leme-
zes termőrétegű gombák 
legtöbb fajt számláló és 
legváltozatosabb családja. 
Közös jellemzőjük, hogy 
rostos, szálas tönkjük van, 
gallérjuk általában nincs, 
bocskoruk hiányzik. 
A csoport jellegzetes 
képviselője a lila pereszke. 
Gyakori az erdei avarban. 

Légyölő galóca
A légyölő galóca spóra-
termő lemezei fehérek. 
Bocskora gyakran lesza-
kad. Erősen mérgező. 
Fenyvesekben a leg-
gyakoribb.

Kérdések és feladatok

9.

C

szerves 

anyagai

A

szerves

anyagai

LEVEGŐ

 CO2

B

szerves 

anyagai

szerves 

hulladékok

Az anyagok körforgása

1. 2.

2.2.

3.

3.

Sárga rókagomba
Kalapja fi atalon dom-
ború, később ellaposodik, 
majd tölcséressé válik. 
Eres, ráncos, sokszor vil-
lásan elágazó termőrétege 
mélyen lefut a tönkre. 
Júniustól novemberig nő 
erdők, főként fenyvesek 
savanyú talaján. Gyakori, 
ehető gomba.
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A növények vagy a gombák országába 

tartoznak-e a zuzmók?

A

ta

Zuzmók 

10.lecke

 Testfelépítés

 Rendszerezés

 Ökológiai szerep

Testfelépítés

A zuzmók teleptestű élőlények (10.1. ábra). A te-

leptest felületét legtöbbször vastag sejtfalú gomba-

fonalakból álló kéreg védi a kiszáradástól és rögzíti 

az aljzathoz. Ennek köszönhetően a legtöbb zuz-

mótelep felszíne szürkés, ezüstös színű. A telep 

A zuzmók az élővilág egyik legkülönösebb cso-

portját alkotják. Szervezetük gombafonalak és mo-

szatok szimbiózisával alakult ki. Az együttélés az 

évmilliók során olyan szoros kapcsolatot eredmé-

nyezett egyes gombák és moszatok között, hogy 

jellemző testfelépítésű, sajátos anyagcseréjű, ön-

állóan szaporodó élőlényekké váltak. Mindezek 

alapján a zuzmókat önálló rendszertani csoportba, 

törzsbe sorolják a kutatók. Mit gondolsz, milyen 

előnye származik a gombának és a moszatnak az 

együttélésből?

10.2. ábra. Tölcsérzuzmó. A tölcsérzuzmó telepe 
elágazó. Időszakosan megjelenő, tölcsér alakú telep-
részei szaporodásra szolgálnak. Mohapárnában, 
erdőkben, gyepekben mindenütt gyakori.

10.1. ábra. A zuzmótelep szerkezete

gombafonalakból 
álló kéreg

rögzítő 
gombafonalak

moszatsejtek
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Rendszerezés

A zuzmók testfelépítésükből adódóan nem sorol-

hatók sem a gombák, sem pedig a növények közé. 

Rendszertani helyük vitatott, annál is inkább, mert 

testükben a gombafonalak nem csak eukarióta mo-

szatokkal élnek szimbiózisban. Ismerünk olyan 

zuzmókat is, amelyekben kékbaktériumok a társ-

szervezetek.

Ökológiai szerep

A zuzmók számos faja több környezeti tényezőre 

nézve is szélsőségesen tág tűrésű. Erdőkben, nedves 

élőhelyeken gyakran találkozhatunk velük, de élnek 

képviselőik a sivatagokban, a sarkvidékeken és a 

magashegységekben. Változó vízállapotúak, nagyon 

jól tűrik a kiszáradást.

A zuzmóknak fontos szerepük van a talajképzés-

ben, mivel képesek megtelepedni a kopár,  napsütötte 

sziklákon is (10.3. ábra). Anyagcseréjük során zuz-

mósavakat termelnek, amelyek feloldják a kőzetet, 

és a gombafonalak behatolhatnak a repedésekbe, 

megkapaszkodhatnak a felszínen. Elhalt részeikből, 

szerves anyagaikból pedig megindulhat a humusz-

képződés, megkezdődhet a talajréteg kialakulása.

A zuzmók érdekes tulajdonsága, hogy érzéke-

nyen reagálnak a levegő kén-dioxid-tartalmának 

növekedésére. Eltűnnek azokról a helyekről, ahol a 

levegő kén-dioxiddal szennyezett. Indikátorszer-

vezeteknek is nevezzük őket, mivel hiányuk jelzi a 

levegő magas kén-dioxid-tartalmát. A légszennye-

zettséget jól szemléltetik a nagyvárosokban, ipar-

telepek környékén készült zuzmótérképek.

ÚJ FOGALMAK

Zuzmó, indikátorszervezet

1 Jellemezd röviden a zuzmók testfelépítését!

2 Mi a szerepe a zuzmótelepben a gombafona-

laknak és a moszatsejteknek?

3 Miért előnyös mindkét fél számára az együtt-

élés?

4 Mit jelent az, hogy a zuzmók változó vízálla-

potúak? 

5 Miért okoz fejtörést a kutatóknak a zuzmók 

rendszertani besorolása az élővilág országaiba?

Kérdések és feladatok

6 Foglald össze a zuzmók talajképzésben betöl-

tött szerepét!

7 Mit jelent az, hogy a zuzmók indikátorszerve-

zetek?

8 Nézz utána, hogyan készül a városok zuzmó-

térképe! Készíts kiselőadást!

9 A zuzmók és a gyökérkapcsolt gombák példá-

ján keresztül fogalmazd meg, hogyan módosít-

ja az együttélés a társszervezetek környezeti i gényeit 

és ezzel az elterjedésüket!

Zuzmók10.

10.3. ábra. Zuzmótelepek egy kopár sziklán. A sziklán 
jól meg fi gyelhetők a szürkészöld, sárga, rozsdavörös 
zuzmó telepek. Lassú növekedésűek, egy-egy telep akár 
több száz éves is lehet. Mi lehet ennek a magyarázata?

belsejében a gombafonalak közé ágyazott moszat-

sejtek vékony sejtfalúak, színanyagokat tartalmaz-

nak. A gombafonalak vizet és ásványi anyagokat 

vesznek fel a környezetükből, a moszatsejtek pedig 

foto szinte tizálnak. A zuzmók tehát autotróf élő-

lények. Leváló teleprészekkel, kizárólag ivartalanul 

szaporodnak (10.2. ábra).
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Az  e lső  á l la tok

1793-ban, amikor Franciaországban  megalapították 

a Természettudományi Múzeumot, ami nemcsak 

kiállítóhelyként, hanem a természettudomá nyok 

oktatására hivatott intézményként is működött, két 

tanárra bízták az állattan tanítását. Egyikük, Jean 

Baptiste Lamarck azt a felkérést kapta, hogy vállalja 

el a gerinctelen állatok bemutatását a hallgatóknak. 

Ezeket az élőlényeket akkoriban egysze-

rűen fehérvérűeknek nevezték, és a rova-

rokat, valamint a férgeket sorolták közé-

jük. Évekkel később, 1816-ban Lamarck 

így emlékezett meg egy előadásában erről 

a megbízatásról: „Akkor én is úgy gon-

dolkoztam erről, mint a többiek. Azt hit-

tem, a legkevésbé érdekes rész jutott ne-

kem. Valóban úgy tűnt, hogy nagyobb 

érdeklődést kelthet az oroszlán szokásai-

nak, jellegzetességeinek a bemutatása, 

mint a földigilisztáé. Elgondoltam, mi-

lyen érdeklődést válthat ki bennem egy 

kukac, amely a sajtban él, egy másik, 

amely a bőr daganataiban táplálkozik, vagy a ten-

gerparti hulladékban élő tengeri uborka; akár egy 

lárva, amely kívül-belül összerágja a szőrméket, bú-

torunkat, élelmeinket.” Az utókor szerencséjére La-

marck mégis elfogadta a felkérést, és az akkoriban 

szinte még ismeretlen állatokat tanulmányozni, 

rendszerezni kezdte. Hamarosan ráébredt arra, 

hogy az állatvilág képviselőinek mintegy 9/10 része 

tartozik a sokak által jelentéktelennek tartott cso-

portba. Felismerte, mennyire eltérő a csoportba 

tartozó állatok testfelépítése, fejlettsége, és azt is, 

hogy tanulmányozásuk kulcsfontosságú az élővilág 

eredetének, kialakulásának felderítése szempontjá-

ból. A gerinctelen állatok körében végzett kutatásai 

alapján két alapvető igazságot fogalmazott meg 

fent említett előadásában:

„Első igazság: ha az állatok a természet teremt-

ményei, világos, hogy a természet, mint a dolgok 

rendje, mindent idővel valósít meg, és semmit sem 

hirtelen, tehát nem tudhatta egyszerre létrehozni 

azokat. Fokozatosan alakította ki, csak nagyon 

hosszú idő alatt juttatva el közülük a legtökélete-

sebbeket a ma is látható állapotba. 

Második igazság: ha a természet fokozatosan 

hozta létre a különböző állatokat a szükséges idő 

felhasználásával, bizonyos és nyilvánvaló, nem 

kezdte a legtökéletesebbek megalkotásával, amelyek 

szervezete a legösszetettebb, legbonyolultabb. Arra 

kényszerült, hogy a legegyszerűbb felépítésű, leg-

kevésbé tökéletes állatok megalkotásával kezdje, és 

csak a már kialakult legegyszerűbb szervezeteket 

felhasználva jutott el fokról fokra az egyre bonyolul-

tabb szervezetekhez, végül a legtökéletesebb állatok 

megteremtéséhez. Ez vitathatatlan és ugyanakkor 

megfelel annak, amit mindenki megfi gyelhet.”

Vagyis Lamarck kimondta, 

hogy az élővilág fejlődése során 

az egyszerűbb szervezetekből 

alakultak ki a bonyolultabb test-

felépítésű élőlények, a fejlődés 

fokozatos volt, és hosszú időn át 

tartott. Fő művében, az 1809-ben 

megjelent Állattani fi lozófi ában 

rendszerezi is az állatvilág tagjait. 

Megállapítja, hogy a gerincesek 

testfelépítése, szerveződése me-

rőben más elvet követ, mint a 

belső vázzal nem rendelkező, ál-

tala gerincteleneknek nevezett 

csoporté. A gerinctelen állatokat kutatásai eredmé-

nyeként számos csoportra osztotta, a táblázatban 

megjelölt sorrend felülről lefelé egyben az általa 

feltételezett kialakulás sorrendjét is jelenti.

Jean Baptiste Lamarck 
(1744–1829)

Gerinctelenek Gerincesek

Ázalékállatkák1 Halak

Polipok2 Hüllők

Sugárállatkák3 Madarak

Férgek Emlősök

Rovarok

Pókok

Rákok

Gyűrűsférgek

Kacslábú rákok

Puhatestűek

Az állatvilág rendszere Lamarck szerint. Érdekes, 

hogy a gerincesek egyik nagy csoportja nem szerepel 

a táblázatban. Melyik az?

1 Az ázalékállatkák minden valószí-
nűség szerint az állati egysejtűek 
csoportjának felel meg.

2 A polipok kifejezés a csalánozók 
hidra alakját jelenti.

3 A sugárállatkák közé a leírások 
alapján a tüskésbőrűeket (pl. ten-
geri csillagok) és medúzákat sorolta.

OlvasmányVáltozatos állatvilág

Ma már tudjuk, hogy az élet az ősóceánokban 

alakult ki, az UV sugárzástól védett, mélyebb víz-

rétegekben. Ha búvárfelszereléssel lemerülünk, és 

közelebbről szemügyre vesszük egy szubtrópusi part 

menti szikla fajokban gazdag életközösségét, meg-

fi gyelhetjük az állati testszerveződés szinte vala-
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 Az állatok életműködései  Szivacsok törzse  Csalánozók törzse

 Az állatok testszerveződése, szövetei

mennyi formáját, mindegyik állattörzs valamely 

képviselőjét. Találkozhatunk egyszerű testfelépítésű 

szivacsokkal, amelyek sejtjei erősen emlékeztetnek 

az állati egysejtűekre. Megfi gyelhetjük a talp-

korongjukkal sziklához tapadó, a csalánozók közé 

tartozó tengeri rózsákat, amelyek zsákszerű testén 

egyetlen testnyílás van, nincsenek testtájaik, így fe-

jük sem. Láthatunk ragyogó színekben pompázó 

laposférgeket és szájnyílásuk körül tapogatókoszo-

rúval rendelkező, csőlakó gyűrűsférgeket. Az ízelt-

lábúak képviselőjeként kemény kitinpáncéllal fel-

vértezett, lomha mozgású rákokat és mészhéjjal 

fedett, helytülő életmódú tengeri makkokat, ame-

lyek a kacslábú rákok képviselői. A puhatestűek 

közül sokféle mészvázas kagylót és csigát, a tenger-

fenék homokjába rejtőző vagy szabadon úszó poli-

pot. A tüskésbőrűek közé tartozó, ragadozó élet-

módú tengeri csillagokat és a sziklákról moszatokat 

legelésző tengeri sünöket. Ha szerencsénk van, 

megpillanthatjuk a gerinces állatok elődjeként szá-

mon tartott törmelékevő zsákállatok (előgerinchú-

rosok) telepeit is. A gerinceseket ebben az élet-

közösségben elsősorban a halak képviselik, köztük 

a porcos vázú ráják és cápák, a csontos vázú szikla-

lakó murénák és a furcsa, függőleges testtartásban 

mozgó csikóhalak. 

Mi a közös ezekben az egészen eltérő testfelépí-

tésű, különböző életmódú élőlényekben? Milyen 

közös tulajdonságok alapján soroljuk őket egy kö-

zös országba? Lamarck így fogalmazta ezt meg 

Állattani fi lozófi ájában: „Az állatok olyan élő szer-

vezetek, amelyeknek részei állandóan ingerelhetők, 

amelyek közül majdnem mindenik megemészti az 

elfogyasztott táplálékot, és valamennyien mozgásra 

képesek.”

Mai tudásunk alapján az állatok olyan többsejtű 

szervezetek, amelyek testét valódi sejtmagvas sejtek 

építik fel, sejtjeiket csak sejthártya határolja, sejt-

faluk nincs. Túlnyomó többségük heterotróf, fo-

gyasztó szervezet.

Az állatvilág törzsfája, az egyes csoportok szár-

mazási kapcsolatai még nem teljesen tisztázottak. 

Az elmúlt évtizedekben a technikai fejlődés lehe-

tővé tette, hogy a ma élő és a kihalt fajok szárma-

zási kapcsolatainak felderítéséhez a testfelépítés, az 

élettani jellemzők, az életmód, az egyedfejlődés 

összehasonlítása mellett molekuláris szintű vizsgá-

latokat is végezzenek. Az egyes csoportok örökítő-

anyagának és fehérjéinek összehasonlító vizsgálata 

a legtöbb esetben megerősítette a korábban feltéte-

lezett rokoni kapcsolatokat és rendszertani helyet, 

de sok esetben változást is hoztak a kutatási ered-

mények. Az alábbi törzsfa az állatvilág kialakulásá-

nak egyik lehetséges útját mutatja be a szövegben 

említett törzsek feltüntetésével.

Nemes korall

Az élővilág törzsfája

nyitvatermők

harasztok

mohák

barna-
moszatok

vörös-
moszatok

zöld moszatok

zárvatermők

gerincesek

ízeltlábúak

puhatestűek

gyűrűsférgek

laposférgek

fonalférgek

csalánozók

szivacsok

tüskésbőrűek

fej-
gerinchúrosok

elő-
gerinchúrosok

bazídiumos 
gombák

tömlős 
gombák

moszat-
gombák

ostorosmoszatok
csillósok

ostorosok

állábasok

Sejtmagvas egysejtűek országa

Sejtmagnélkülek 
országa

kékbaktériumok

baktériumok

Növények országa Gombák országa Állatok országa
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Létfenntartó életműködések (= önfenntartó élet-

működések) – Az egyed életben maradásához szük-

séges életműködések. A létfenntartó élet működések 

közé tartozik a táplálkozás, a légzés, a kiválasztás, 

a keringés, a mozgás. 

Fajfenntartó életműködés – A szaporodás, amely 

a faj fennmaradását teszi lehetővé. 

Az állatok országába tartozó élőlények kivétel nél-

kül megegyeznek abban, hogy többsejtű eukarióta 

szervezetek. Sejtjeiket csak sejthártya határolja, sejt-

faluk nincs. Egy-egy állat szervezetén belül sokféle 

sejt található, a különböző sejtek megosztják egymás 

közt az életműködéseket. Az eltérő működésű sejtek 

felépítése is különböző (11.1. ábra). Az állatok ki-

vétel nélkül heterotróf élőlények, vagyis a táplálék-

kal felvett szerves anyagok felhasználásával építik fel 

testüket, illetve a sejtlégzés során a szerves anyagok 

lassú égésével fedezik energiaszükségletüket. Az 

életközösségekben az állatok döntő többsége a fo-

gyasztók közé tartozik: vannak köztük növényevők, 

húsevők, mindenevők és korhadékevők is. 

Mielőtt elkezdenénk az állatvilág egyes csoport-

jainak részletesebb bemutatását, célszerű áttekinte-

ni, mi jellemző az állatok életműködéseire, miben 

térnek el a gombáktól és a növényektől. Miben kü-

lönbözik például a korhadékbontó gombák és 

a korhadék evő földigiliszta táplálkozása egymástól? 

Miért nem lebontó szervezet a földigiliszta?

Mely szervek együttműködése szükséges 

az állat életben maradásához?

M

a

Az állatok 
életműködései

11.lecke

 A táplálkozás
 A légzés
 A kiválasztás
 A keringés
 A mozgás
 Szabályozás, érzékelés
 Szaporodás, egyedfejlődés

hámszövet

izomszövet

kötő- és támasztószövet

idegszövet

A táplálkozás

Mint minden élőlény, az állatok is anyagcserét foly-

tatnak. Az anyagfelvételben és -leadásban a táplál-

kozás, a légzés és a kiválasztás szervei, valamint 

a kültakaró vesznek részt.

11.1. ábra. Különböző sejttípusok az állati szervezetben
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A táplálkozás során szervetlen anyagok (víz, 

ionok), valamint szerves anyagok (szénhidrátok, 

zsírok, fehérjék) jutnak a táplálékkal az állat szer-

vezetébe. Ebben az életműködésben a táplálkozás

szervrendszere vesz részt. A táplálék anyagai leg-

többször a felszívódás során jutnak a tápcsatorna 

üregéből a szervezet belsejében levő sejtekhez. 

A nagy szerves molekulák felszívódás előtt, az 

emésztés során kisebb felépítő molekulákra bom-

lanak (11.2. ábra). Ehhez a folyamathoz a tápcsa-

torna mirigyeiben termelődő emésztőnedvek ható-

anyagai, vagyis az emésztőenzimek szükségesek. 

11.2. ábra. Az emésztés és a felszívódás folyamatának 
lényege

A légzés

Minden élő szervezet, minden sejt működéséhez 

folyamatosan energia szükséges. Az energiaellátást 

általában a szerves anyagok lassú égése, a sejtlégzés 

biztosítja. Ehhez pedig nélkülözhetetlen az oxigén. 

A sejtlégzés során végtermékként szén-dioxid és 

víz keletkezik, a felszabaduló energiát pedig a szer-

vezet felhasználja az életműködéseihez.

A legtöbb állatban a légzés szervrendszere biz-

tosítja a környezetből az oxigén felvételét és a szén-

dioxid leadását. Ezeket a gázokat összefoglaló né-

ven légzési gázoknak nevezzük.

A kiválasztás

A szén-dioxidon kívül számos más, a szervezet szá-

mára fölösleges, vagy éppen káros anyag keletkezik 

a sejtekben anyagcseréjük során. Ezeket az anyago-

kat összefoglaló néven általában bomlástermékek-

nek nevezik. A fölösleges vagy káros anyagok eltá-

volítása a szervezetből a kiválasztás szerveinek a 

fela data.

bélcsatorna 
ürege

tápanyag 
nagy molekulái

felszívódó 
kis molekula

vérkeringés

testi 
sejtek

A mozgás

A mozgás az állatok jellemző és fontos életműkö-

dése. A legtöbb állat aktív helyváltoztató mozgásra 

képes, ami szükséges többek között a táplálék meg-

szerzéséhez, a meneküléshez stb. 

A keringés

A többsejtű állati szervezeten belül sokféle anyagot 

kell a test különböző részei között szállítani. Így 

például a légzési gázokat a sejtek és a légzőszerv 

között, a tápanyagokat a tápcsatorna és a sejtek 

között, a bomlástermékeket a kiválasztószervek-

hez. Az oldott anyagok szállítását a keringés szerv-

rendszere végzi. A keringési rendszer egyrészt 

a test folyadékot tartja mozgásban, áramlásban a 

szervezetben, másrészt a benne áramló folyadék 

szállítja a különféle anyagokat. A gerinces állatok 

esetén ez a folyadék a vér, vagyis szervezetükön 

belül az anyagok szállítása a vér áramlása révén 

valósul meg. A vért pedig az izmos falú szív tartja 

mozgásban.

Szabályozás, érzékelés

Az életműködések szabályozása, a szervezet szük-

ségleteinek megfelelő összehangolása többek kö-

zött az idegrendszer feladata. Az idegrendszer 

sejtjei fokozzák, vagy éppen lassítják az egyes szer-

vek, szervrendszerek működését, és összhangot te-

remtenek közöttük. A belső elválasztású mirigyek-

ben termelődő hormonok is a sejtek anyagcseréjét 

befolyásolják, így a szervezet működéseinek szabá-

lyozásában vesznek részt. Az idegrendszer és a bel-

ső elválasztású rendszer egymással összhangban 

szabályozzák az életműködéseket.

Nem feledkezhetünk meg az érzékelés szerepé-

ről sem. Az állatok folyamatosan nyomon követik 

környezetük állapotát, elsősorban látással, hallással, 

tapintással, szaglással és a hőmérséklet érzékelésé-

vel. A környezet hatásait, az ingereket az érzék-

szervek veszik fel és továbbítják az idegrendszer 

felé.

Lássunk egy egyszerű példát az életműködések 

összefüggéseire! Az éhségérzet táplálékszerzésre 

ösztönzi az állatokat. Az éhség az idegrendszer jel-

zése, táplálékkeresésre ösztönzi az állatot. Az ideg-

Az állatok életműködései11.
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Az állatok életműködései11.

Szaporodás, egyedfejlődés

Az élőlényekre a létfenntartó és szabályozó életmű-

ködések mellett a fajfenntartó életműködés, a sza-

porodás is jellemző. Az állatok többsége ivarosan 

szaporodik. A váltivarú állatoknál a faj egyedei 

vagy női, vagy hím ivarszerveket tartalmaznak. Szá-

mos állatfaj esetén megfi gyel-

hető azonban, hogy minden 

egyed szervezetében megtalál-

hatóak a hím és a női ivarszer-

vek is. Az ilyen állatokat hím-

nősnek nevezzük.

A közvetlen fejlődésű álla-

toknál a megszülető vagy a pete-

burokból kibújó utód a szü-

leihez hasonlít, csak kisebb és 

ivar éretlen (11.3. ábra). A ma-

gasabb rendű gerincesek (hül-

11.3. ábra. A panda, akárcsak 
a többi emlősállat, közvetlen 
fejlődésű

11.4. ábra. A kétéltűek átalakulással fejlőd nek, 
petéjükből lárva kel ki

Lárva

ÚJ FOGALMAK

Bomlástermékek, váltivarú, hímnős, közvetlen 

fejlődés, átalakulás, lárva, embrionális fejlődés, 

posztembrionális fejlődés

1 Sorold fel az állati szervezet létfenntartó élet-

működéseit!

2 A létfenntartó életműködések közül melyek 

vesznek részt közvetlenül az élőlény és környe-

zete közötti anyagforgalomban?

3 Figyeld meg alaposan a 11.2. ábrát, majd annak 

segítségével mutasd be a táplálék anyagainak 

átalakulását, útját a szervezetben!

4 Melyik két szervrendszer játssza a legfontosabb 

szerepet abban, hogy a sejtekben képződő káros 

anyagcseretermékek nem halmozódnak fel a szer-

vezetben?

Kérdések és feladatok

5 Röviden foglald össze, hogy a keringési rend-

szer a gerinces állatokban mely anyagokat, hon-

nan és hová szállít a szervezetben! Segítségül hasz-

náld a következő ábrát, amelyen a nagybetűk 

szervrendszereket, a kisbetűk anyagokat jelölnek!

A

G

Esejtek

külvilág

f

b c

d

6 Készíts halmazábrát, amelyben a következő 

halmazokat tünteted fel: keringési rendszer, vér, 

érhálózat, szervezet, szív!

lők, madarak, emlősök) például mind ilyenek. Az 

átalakulással fejlődő állatoknál viszont a petéből 

kikelő utód, azaz a lárva a szülőkhöz nem, vagy csak 

kevéssé hasonlít. A lárvából a fajra jellemző ideig 

tartó fejlődés során átala-

kulással (metamorfózis) 

jön létre a felnőtt egyed. 

Átalakulással fejlődnek 

például a rovarok és a két-

éltűek (11.4. ábra).

rendszer működése révén az állat táplálékkereső, 

táplálékszerző mozgásokat végez. Ha hozzájutott a 

zsákmányhoz, ismét csak az idegrendszer szabályo-

zása által megeszi, majd megemészti azt. Sejtjeinek 

tápanyag-felhasználását sokféle hormon befolyá-

solja. Mindeközben természetesen lélegzik is az 

állat, hiszen sejtjeinek állandó oxigénellátásra is 

szükségük van. Légzését ugyancsak az idegrendszer 

szabályozza. Ez a rövid leírás csak nagyon vázlato-

san szemlélteti a szabályozás, azon belül az ideg-

rendszer és a hormonális rendszer nélkülözhetetlen 

szerepét.

Mindezek alapján az állatok egyedfejlődése két 

szakaszra tagolható. Az embrionális fejlődés a 

megtermékenyítéstől a petéből, a tojásból való ki-

búvásig, illetve a megszületésig tart. Ezt a fejlődési 

szakaszt a posztembrionális fejlődés követi, amely 

az ivarérett állapot elérésével zárul.

Kifejlett egyed petékkel
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Hogyan lehetnek a szivacsok 

az  „élővizek takarítói”?

H

a

Szivacsok 
törzse

12.lecke

 Testfelépítés, anyagcsere
 Szaporodás, egyedfejlődés
 Származás, ökológiai szerep

A szivacsok a legegyszerűbb szerveződésű állatok 

közé tartoznak. Valamennyien vízben élnek, leg-

több fajuk tengeri. Az aljzathoz rögzülnek, helyvál-

toztatásra képtelenek. Az egyes egyedek mérete 

változatos, általában néhány centiméter körüli. 

Többnyire nem egyenként fordulnak elő, hanem 

kisebb-nagyobb telepeket alkotnak. Miért gyakori 

a telepképzés a szivacsok körében?

Testfelépítés, anyagcsere

A szivacsok testfala egy belső üreget, az űrbelet ve-

szi körül. A testfalon áthatoló apró nyílásokon, 

a pórusokon keresztül víz áramlik az űrbélbe, ahon-

nan egy nagyobb kivezetőnyíláson át távozik (12.1. 

ábra).
ostor

sejtmag

vándorsejt

fedősejtek

pórus

űrbél

váztű

gallér

galléros-
ostoros sejt

kivezetőnyílás

testfal

A szivacsok testében nincsenek valódi szövetek 

és szervek. Többféle, különböző felépítésű és mű-

ködésű sejtjük van, de ezek nem csoportosulnak 

egységes szövetekké, ezért a szivacsokat álszöve-

tes állatoknak nevezzük. A testet kívülről a fedő-

sejtek borítják. A test tartását biztosító váz anya-

gát a vázképző sejtek hozzák létre. Az űrbelet 

bélelő galléros-ostoros sejtek ostoruk csapkodá-

sával áramoltatják a vizet a pórusoktól a kivezető-

nyílás felé. A besodort törmelékszemcséket a gal-

léros-ostoros sejtek endocitózissal fölveszik, és 

emésztő üregecskéikben részben megemésztik. 

A testfal alapállományában állábakkal mozgó ván-

dorsejtek találhatóak, amelyek a tápanyagokat el-

szállítják a többi sejthez, illetve eltakarítják a sejtek 

által leadott emészthetetlen anyagokat a testfalból. 

A szivacsok a tápanyagokat tehát sejtjeiken belül 

emésztik meg. Az anyagcseréjükhez szükséges oxi-

gént minden egyes sejt önállóan, a sejthártyáján 

12.1. A szivacstest felépítésének vázlata
A nyilak a víz áramlásának irányát mutatják.
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A test tartását biztosító vázanyag egyes szivacs fajokban a szaruhoz hasonló szer-
ves anyag, míg más fajokban szervetlen mész vagy kova. Sok szivacs váztűiben 
kova és szaru is található. A Földközi-tengerben is élő mosdószivacs rugalmas 
vázát szaru építi fel. Az elpusztult állatok vázanyaga az üregrendszer nagy felü-
lete miatt jó nedvszívó. Már az ókorban is használták mosakodásra, tisztításra. 
Kiegyenlített hőmérsékletű tengerekben gyakori. Az édesvízi szivacsokra példa 
a balatoni szivacs, amelynek váza kovából és szaruból épül fel. 

12.3. ábra. Tavi szivacs

Szaporodás, egyedfejlődés

A szivacsok ivartalanul és ivarosan is szaporodnak. 
Ivartalan szaporodási módjuk egyszerű osztódás 
vagy bimbózás. Ez utóbbi folyamat során az egyed 
alsó részén levő sejtcsoportból fejlődik az új egyed. 
Az ivartalan szaporodás eredménye a telepképző-
dés. Az ivaros szaporodás során a megtermékenyí-
tett petesejt egy ideig az állat testében fejlődik, 
majd később kiszabadul, a lárva a vízben sodródva 
átalakul, és letelepedik az aljzatra.

Származás, ökológiai szerep

A szivacsok valószínűleg ostoros állati egysejtűek-
ből alakulhattak ki. Első képviselőik a földtörténet 
ősidejében jelentek meg, de leszármazásukra vonat-
kozóan nincs közvetlen bizonyítékunk, mivel a leg-

Szivacsok törzse12.

12.2. ábra. Ősi szivacsokból származó megkövült 
mésztűk maradványa

ÚJ FOGALMAK
Szivacsok, álszövetes szerveződés, galléros-ostoros sejt, vándorsejt, vázképző sejt, fedősejt, bimbózás

1 Készíts egyszerű rajzot egy szivacs testfelépíté-
séről! Nevezd meg az ábra részeit!

2 Mit jelent az „álszövetes” testszerveződés?

3 A 12.1. ábra alapján röviden foglald össze, a 
szivacsok testében milyen működésmegosztás 

alakult ki a sejtek között!

Kérdések és feladatok

4 Miért mondhatjuk, hogy a szivacsok szerepet 
játszanak az élővizek tisztításában?

5 Tudod-e már, hogy miért gyakori a telep-
képződés a szivacsok körében?

6 A szivacsokat többnyire vázuk anyaga szerint 
rendszerezik. Milyen rendszert alkotunk ebben 

az esetben? Indokold a választ!

keresztül veszi fel, és ugyancsak a sejthártyán ke-
resztül adja le a sejtlégzés során képződött szén-
dioxidot.

korábbi szivacsok szerves anyagú váza elbomlott, 
nem maradt fenn kövületként. Szervetlen vázanya-
gú szivacsok tűi azonban megtalálhatók az üledékes 
kőzetekben (12.2. ábra). Egyes területeken jelentős 
kőzetalkotók az egykor élt szivacsok vázmaradvá-
nyai.

A tengerek part menti területein élő szivacsok-
nak jelentős szerepük van a vizek tisztításában, szű-
résében.

OlvasmányA szivacsokról

A
z 

el
ső

 á
lla

to
k

bio_09_4.indd   72 2019.02.19.   13:54:06



73

13.lecke

Csalánozók 
törzse

 Testfelépítés
 Táplálkozás
 Légzés, kiválasztás
 Szabályozás, idegrendszer
 Szaporodás
 A csalánozók néhány képviselője

A szivacsoknál fejlettebb állatok szervezetében a 

sejtek szövetekbe rendeződnek. A hasonló felépí-

tésű és működésű sejtek csoportjai a szövetek. 

A szövetek között feladatmegosztás van, a szöveti 

sejtek összehangolt működése eredményezi a szer-

vezet fennmaradását. A csalánozók a legegysze-

rűbb szövetes állatok, testükben még csak néhány 

szövettípus különíthető el. Kivétel nélkül vízi szer-

vezetek, legtöbb fajuk a tengerekben honos. A tró-

pusi tengerek part menti vizeit népesítik be a ko-

rallok, a nyílt vizek lakói a medúzák. Mit tudsz 

arról, miért kapta a csalánozók törzse ezt a különös 

nevet?

Testfelépítés

A csalánozók testalakja kétféle lehet: hidra vagy 

medúza (13.1. ábra). A medúzák szabadon lebeg-

nek, úsznak a vízben, a hidrák pedig szilárd fel-

színhez tapadnak, vagy azon lassan araszolva ha-

ladnak.

13.1. ábra. A hidra- és a medúzaalak vázlata. Figyeld 

meg, hogy a két forma lényegében azonos felépítésű! 

A medúzaalak úgy is felfogható, mint egy szájnyílásával 

lefelé fordított és kissé összelapított hidra.

hidra medúza

A csalánozók teste sugarasan szimmetrikus 

(13.2. ábra). Testfaluk két sejtrétegből áll, közöttük 

egy rugalmas, kevés sejtet tartalmazó kocsonyás 

réteg található  (13.3. ábra). A külső és a belső sejt-

rétegben legnagyobb számban hámizomsejtek ta-

lálhatók. Ezek a hámszövet sejtjeihez hasonló mó-

don, szorosan egymáshoz illeszkedve borítják a 

felületet, de emellett összehúzódásra és elernyedés-

re is képesek, segítségükkel mozog az állat. A külső 

rétegben, különösen a tapogatókon nagy számban 

találhatók csalánsejtek, amelyekről a törzs a nevét 

kapta. Ennek a sejttípusnak a táplálékszerzésben és 

a védekezésben van szerepe.

Miben rejlik a csalánozók 

változatossága?

M
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Csalánozók törzse13.

13.2. ábra. Sugaras szimmetria. A hidra teste több 
sugárirányú síkkal osztható két-két tükörképi részre

13.3. ábra. A csalánozók testfalának szerkezete 

emésztősejt

mirigysejt

hámizom-
sejt

érzékelő-
sejt

csalánsejt

kilőtt 
csalánfonál

idegsejt

érzékelő-
tüske

Táplálkozás

A csalánozók valamennyien ragadozók. Ha a zsák-

mányállat hozzáér a csalánsejt érzékelőtüskéjéhez, 

akkor a sejt fedele felpattan, és bénító hatású vála-

dékot lövell ki (13.3. ábra). A megbénított zsák-

mányt a tapogatók az űrbélbe gyömöszölik. A test-

fal belső, űrbelet bélelő sejtrétege kétféle sejttípust 

tartalmaz. A mirigysejtek váladékával, az emésztő-

nedvvel már a sejteken kívül, az űrbélben megkez-

dődik az emésztés. A részben lebontott anyagokat 

az emésztősejtek endocitózissal fölveszik, és a sej-

ten belül befejezik be az emésztést. A csalánozók 

szervezetében jelent meg először – a mirigysejtek 

közreműködésével – a sejten kívüli emésztés. Az 

űrbél elágazásai a tapogatókba is behatolnak, létre-

hozva az anyagszállító rendszert is helyettesítő bél-

Légzés, kiválasztás

A csalánozók testében lényegében minden sejt 

érintkezik a környező vízzel. A sejtek közvetlenül a 

vízből veszik fel a szükséges oxigént, és ugyanilyen 

módon, közvetlenül adják le a szén-dioxidot és a 

bomlástermékeket. A légzési gázcsere tehát az 

egész testfelületen történik. A légzésnek ezt a for-

máját diff úz légzésnek nevezzük. A csalánozóknak 

nincs keringési rendszerük. 

Szabályozás, idegrendszer

Az idegsejtek a külső sejtréteghez tartoznak. Nyúl-

ványaikkal kapcsolódnak egymáshoz, hálózatos 

idegrendszert (diffúz idenrendszert) alkotnak 

(13.4. ábra). A külső sejtrétegben elszórtan érzékelő-

sejtek is vannak. Az idegrendszer fontos feladata, 

hogy feldolgozza a külvilágból érkező hatásokat, az 

ingereket, és ezek alapján szabályozza az életműkö-

déseket. Például a kellemetlen ingerek forrásától az 

állat eltávolodik. Az idegrendszer szabályozza a 

zsákmányszerzést is.

edényrendszert, amely egészen a sejtekig juttatja el 

a megemésztett táplálékot. A sejtek a felesleges 

bomlástermékeket ugyancsak a béledényrendszerbe 

adják le. A táplálék emészthetetlen maradékait a 

sejtek bomlástermékeivel együtt a szájnyílásán ke-

resztül préseli ki az állat.

13.4. ábra. A csalánozók 
idegrendszerének vázlata
Az ábra alapján magyarázd 

el, miért nevezik hálózatos 

idegrendszernek!
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Csalánozók törzse13.

Szaporodás, egyedfejlődés

A csalánozók szaporodása rendkívül változatos. 

Ivarosan és ivartalanul is szaporodhatnak. A hid-

rákra jellemző ivartalan szaporodási mód a bimbó-

zás. Bimbózáskor az állat oldalán apró kidudorodás 

keletkezik, amely lassan hidra alakot ölt. A bimbó-

zással szaporodó egyedek együtt maradva kiterjedt 

telepeket hozhatnak létre. Így alakulnak ki a korall-

telepek. Az utód le is válhat az anyaállat testéről, és 

önálló életet kezdhet (13.5. ábra).

13.5. ábra. Édesvízi hidra

Származás

A csalánozók a földi evolúció során már az ősidő-

ben megjelentek. A szivacsoktól függetlenül alakul-

tak ki, valószínűleg állati egysejtűekből. A „csupasz” 

csalánozó állatok szervezetének nincsenek megkö-

vült maradványai, hiszen testük szilárd anyagot 

nem tartalmaz. Lágy, kövületképzésre nem alkal-

mas testnek csak lenyomata maradhatott fenn, 

különleges körülmények között  (13.6. ábra). A ko-

rallok vázmaradványai azonban gyakoriak a föld-

történet óidejétől kezdődően.

13.6. ábra. Medúza lenyomata az óidő elejéről, 
félmilliárd éves üledékben

A csalánozók többségére jellemző, 

hogy két nemzedékük váltja egy-

mást, az ivarosan szaporodó medúza- 

és ivartalanul szaporodó hidraalak. 

A medúza ivarsejteket hoz létre, a 

megtermékenyítést követően a zigó-

tából lárva alakul ki, ami letelepedik 

az aljzatra, és kialakul belőle a hidra-

alak. A hidra növekszik, majd amikor 

eléri a megfelelő méretet, tobozpo-

lippá alakul, ami ivartalan szaporo-

dással medúzákat hoz létre. A virág-

állatoknak és a koralloknak, valamint 

az édesvízi és a zöld hidrának csak 

hidraalakjuk van.

lárva

tobozpolip

medúza

ivarszervek

medúza alsó oldala

megtermékenyítés

OlvasmányNemzedékváltakozás a csalánozóknál

13.7. ábra. Nemzedék-
váltakozás a csalánozóknál
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A tengerek parti régióiban, nyíltvízi élőhelyein és 

mély rétegeiben is gyakoriak a különböző medúzák. 

Akad a medúzák közt néhány olyan faj is, amelyek 

csípése az emberre is veszélyes lehet. Közülük leg-

ismertebbek az Ausztrália körüli vizekben honos 

kockamedúzák.

Korallok

A csalánozók közül a korallok a trópusi tengerek 

felszínhez közeli aljzatán élnek (13.9. ábra). A szi-

lárd felszínen megtelepedve meszes vázat építenek 

testük köré. A legtöbb korallfaj bimbózással szapo-

rodó egyedei telepeket hoznak létre. A koralltele-

pek nagy tömegben óriási zátonyokat építhetnek. 

A legnagyobb ezek közül az Ausztrália keleti part-

jainál kétezer kilométer hosszan húzódó Nagy Ko-

rallzátony. A korallszirtek a tengeri életközösségek 

legnagyobb fajgazdagságú élőhelyei. Sajnos a ten-

gerek szennyeződése miatt aggasztó mértékben, 

nagy területeken pusztulnak a korallok.

A csalánozók néhány képviselője

Hazai vizeink aljzatán, növényzetén élő zöld hidra

néhány milliméteres állat. Élénkzöld színét a vele 

szimbiózisban élő zöldmoszatok okozzák. A mo-

szatsejtek fotoszintézisük során oxigént termelnek, 

a hidra sejtjeiből felszabaduló szén-dioxidot viszont 

a moszatok hasznosítják a fotoszintézishez. A víz-

szennyezés miatt egyre csökkenő számban fordul 

elő.

Az édesvízi medúza nemzedékváltakozással fej-

lődik. Hidraalakja általánosan elterjedt a tiszta fo-

lyóvizekben, a medúzaalak csak magasabb, 22 °C 

körüli hőmérsékleten tud kifejlődni. A medúza 

akár négy centiméteresre is megnőhet, egysejtűek-

re, apró férgekre és rákocskákra vadászik. 

Csalánozók törzse13.

13.8. ábra. Kockamedúzák

13.9. ábra. Korallok

13.10. ábra. Zöld hidra

13.11. ábra. Édesvízi medúza

OlvasmányVeszélyes medúzák
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A közönséges hidra szürke, barna vagy vöröses 

színű, teste akár 2 cm-es is lehet, 4–12 tapogatója 

van. Hímnős állat. Jól regenerálódik, apró darabjai-

ból is képes új testet építeni. Araszoló vagy cigány-

kerekező mozgással helyváltoztatásra képes, tapoga-

tóit használva. Nagyobb állóvizeinkben fordul elő. 

A kehelyállatok is nemzedékváltakozással fej-

lődnek. Hidraalakjuk kicsiny, a medúzaalak nagy, 

átmérője egy métert is elérhet. A polipok és a me-

dúzák általában nem alkotnak telepet. A füles me-

dúza tengerek part menti sekély vizeiben él, hideg 

és meleg vizekben egyaránt előfordul, főként sziklás 

partok mentén. A kifejlett medúza átmérője akár 

45 centiméter is lehet. Az állat a négy patkó alakú 

ivarszervét kivéve áttetsző. A hidra sziklákra tapad, 

a medúza rajokban úszkál a part menti vizekben. 

A plankton apró élőlényeivel táplálkozik.

A virágállatok csak hidraalakkal rendelkező 

csalánozók, magányosan élnek, vagy telepeket ké-

peznek a tengerekben. Közéjük tartoznak például 

a tengerirózsák és a korallok.

A tengerirózsáknak nincs váza, többnyire ma-

gányosak, általában nem képeznek telepeket. Az 

aljzathoz jól fejlett talpkoronggal tapadnak, de 

helyváltoztatásra képesek. A viaszrózsa zöldes, bar-

nás színe szimbionta moszatoktól származik, me-

lyek oxigént termelnek a csalánozó számára. Sekély, 

jól megvilágított tengeröblökben él a Földközi-ten-

gerben, a szennyezett vizet is elviseli. A bíborrózsa

teste hengeres, 3-4 cm magas. Szájnyílása körül 

akár 200 összehúzható tapogató is lehet. Az Euró-

pa körüli tengerekben az egyik leggyakoribb virág-

állat, az árapályöv lakója, két méternél mélyebb 

vizekben nemigen fordul elő.

A tollkorallok telepe toll alakú, amely 1 mé-

ternél nagyobb is lehet, de legnagyobb fajuk 

2 méternél is nagyobb. A telepnek csak a 

nyelében van tengelyváza. A nyél a telep 

gerincében folytatódik, melynek elága-

zásain találhatók az állatkák. Zavarás 

hatására világítanak. A vörös tollkorall

telepei 30 cm-esek. A telepnek napi akti-

vitása van, aktív állapotban kiterjed, meg-

duzzad, megszívja magát vízzel, majd utána 

inaktív állapotban eredeti méretének 1/3-ára 

zsugorodik. 

Csalánozók törzse13.

13.12. ábra. Közönséges hidra

13.15. ábra. 
Tollkorall

13.13. ábra. Füles medúza

13.16. ábra. Nemes korall

13.14. ábra. Bíborrózsa

Egyes korallok vázát szaruszerű fehérje alkotja, 

amelybe mész épül be. A szarukorallok elágazó 

telepei fa alakúak. A legnagyobb telepek akár a 

3 méteres méretet is elérhetik. A nemes korall te-

lepei 20–40 cm-esre nőnek, kivételesen 1 méteresek 

is lehetnek. Vörös, ritkán fehér vagy fekete tengely-

vázuk merev, törékeny. A hidraállatok fehérek. 

A meleg vizeket kedveli. Európában csak a Földkö-

zi-tengerben fordul elő. Fényben szegény helyeken, 

a csendes, mozdulatlan vízben, 20 méternél mé-

lyebben található. Vázát ékszerkészítésre és porrá 

zúzva homeopátiás gyógyszernek használják. Rit-

kasága miatt védett, gyűjtése tilos!

77

A
z

 e
ls

ő
 á

ll
a

to
k

bio_09_4.indd   77 2014.02.14.   13:18:28



78

ÚJ FOGALMAK

Szövetes testszerveződés, hidra, medúza, sugaras szimmetria, hámizomsejt, csalánsejt, űrbél, sejten 

kívüli emésztés, béledényrendszer, diff úz légzés, hálózatos idegrendszer

1 Melyik szerveződési szint jelent meg a csaláno-

zók testében?

2 A 13.2. ábra alapján egy mondatban magya-

rázd el a csalánozók szervezetének szimmet-

riáját!

3 A 13.1. ábra alapján az alábbi szempontok fi -

gyelembevételével fogalmazd meg, miben ha-

sonlít és miben tér el a csalánozók kétféle alakja! 

A következő szempontokat vedd sorra:

a) testfal szerkezete,

b) a szájnyílás, a tapogatók és az űrbél elrendező-

dése, helyzete,

c) mozgás!

Kérdések és feladatok

4 Készíts egyszerű vázlatot a hidra testfalának 

szerkezetéről, és rajzodon nevezd meg a külön-

böző sejttípusokat! Ellenőrzésként vesd össze raj-

zodat a 13.3. ábrával!

5 Röviden foglald össze a csalánozók táplálék-

szerzésének és a táplálék feldolgozásának folya-

matát!

6 Fogalmazd meg, miért hatékonyabb a sejten 

kívüli emésztés a sejten belülinél!

7 A korallszirteket létrehozó korallpolipok kivé-

tel nélkül moszatokkal élnek szimbiózisban. Mi 

ennek a magyarázata?

emlékeztet. Szaporodása különleges: az egyed felső 

része leválhat törzséről, és új törzsi részt fejleszthet. 

Az Indiai- és a Csendes-óceánban él.

A bordásmedúzák testfalának két sejtrétege kö-

zött támasztólemez található. Az űrbél több csator-

nára tagolódik. Nevüket onnan kapták, hogy testü-

ket nyolc porcszerű borda tartja, az idegek is ennek 

mentén futnak. Mozgásuk a bordamenti úszóleme-

zek segítségével történik, melyek csillók összenövé-

séből alakultak ki. Legtöbbjük a tengeri plankton 

állataival táplálkozik. Mind hímnős állatok. A vé-

nusz-öv a bordásmedúzák csoportjába tartozó ten-

geri állat. Hosszú, kocsonyaszerű, átlátszó, szivár-

ványszínekben játszó, szalagszerű teste megnőhet 

1,5 m hosszúra, de szélessége csak 8 cm. A meleg 

tengerekben, így a Földközi-tengerben sem ritka.

A kőkorallok váza mészből áll, többnyire ezek 

képezik a korallszirteket. A telepek tömege elér heti 

a 45 tonnát, és akár 30 millió egyedet is tartalmaz-

hatnak. Korallszirtek csak tiszta, meleg vizű (20–

28 °C) és normális sótartalmú tengerekben jönnek 

létre, tehát az Egyenlítő közelében. A szirtképző 

kőkorallok fényigényesek, mivel legtöbbjük mo-

szatokkal él szimbiózisban, ezért 50 méternél mé-

lyebben ritkán fordulnak elő. A kőkorallok közé 

tartozó gombakorall állategyedek átmérője elér -

heti a 30 cm-t is, váza felfordított kalapos gombára 

Csalánozók törzse13.

13.17. ábra. Gombakorall

13.18. ábra. Vénusz-öv
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14.lecke

Az állatok test-
szerveződése, 
szövetei

 Egyed alatti szerveződési szintek
 Az állati sejtek
 Hámszövetek
 Kötő- és támasztószövetek
 Izomszövetek
 Idegszövet

Kültakaró – Az állatok testét kívülről borító szö-

vetrétegek és a hozzájuk kapcsolódó függelékek. Az 

emlősök kültakarója a bőr, amelynek függelékei 

például a szőrszálak.

Bőrizomtömlő – A férgek és a puhatestűek moz-

gásszerve. A kültakaró és az izomzat felépítési és 

működési egysége.

Egyed alatti szerveződési szintek

A többsejtű szervezetekben a sejtek megosztják 

egymás közt az életműködéseket. A legegyszerűbb 

állatok, a szivacsok kivételével a sejtek szövetekbe 

csoportosulnak. A csalánozók megjelenését köve-

tően a földi környezet kedvező változásai miatt az 

állatvilág evolúciójában sokirányú, egyre gazdagodó 

eseménysor következett be. A csalánozóknál maga-

sabb rendű állatokban megjelent a szövetek négy 

alapvető típusa, a szövetek szerveket, a szervek 

szervrendszereket alkottak (14.1. ábra). 

14.1. ábra. Az állati test szerveződési szintjei
Mely szervek alkotják az ábra szerinti szervrendszert?

Az ivarosan szaporodó állatok sokféle sejtje és 

szövete a megtermékenyített petesejtből, a zigó-

tából alakul ki. A zigóta osztódásával keletkező 

sejtek csoportosulnak, a sejtcsoportok között kü-

lönbségek alakulnak ki, vagyis a sejtek diff eren-

ciálódnak. A diff erenciálódás során meghatározott 

működések ellátására specializálódott szöveti sej-

tek jönnek létre. Az állati szövetek felépítésében 

a sejteken kívül a feladat ellátásához szükséges 

sejt közötti állomány is részt vesz. Az állatok szö-

veteit négy fő csoportba soroljuk: hámszövetek, 

kötő- és támasztó szövetek,  izomszövetek, ideg-

szövet.

Hogyan épül fel és hogyan működik 

az állatok szervezete?

H

a

idegsejt

izomsejt

hámsejt

kötőszöveti
sejt

sejtek szövetek szervek
szerv-

rendszerek
szervezet
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Az állatok testszerveződése, 

szövetei14.

Az állati sejtek

A sejtek a szervezet olyan legkisebb egységei, ame-

lyek életjelenségeket mutatnak, vagyis anyagcserét 

folytatnak, növekednek, osztódnak,  alkalmazkodnak 

közvetlen környezetük változásaihoz. Anyagcseré-

jük során környezetükből különböző anyagokat 

vesznek fel, azokat átalakítják, a számukra felesle-

ges anyagokat pedig leadják. A sejteket különböző 

sejtalkotók, úgynevezett sejtszervecskék (organel-

lumok) építik fel, mindegyikük más-más működést 

végez (14.2. ábra). 

14.2. ábra. Az állati sejtek felépítésének vázlata

Hámszövetek

Hámszövetek borítják az állatok testének külső és 

belső felszíneit. A felületen sorakozó sejtek nagyon 

szorosan illeszkednek, sejt közötti állomány alig 

van, csak a sejteket összekötő anyagokra korlátozó-

dik. A hámszöveteket felépítésük és működésük 

szerint csoportosítjuk.

Felépítés szerint egy- és többrétegű hámokat 

különböztetünk meg (14.3. ábra). Az egyrétegű 

hámszövetekben a sejtek egyetlen rétegben sora-

koznak egymás mellett. Az ilyen hámszövet nem 

nyújt nagymértékű védelmet, de a különféle anya-

gok elég könnyen átjuthatnak rajta. Az egyrétegű 

hámszöveteket felépítő sejtek alakja szerint lap-, 

köb- és hengerhámokat különböztetünk meg. A la-

pos sejtekből álló egyrétegű laphámon keresztül 

könnyen történhet anyagleadás vagy -felvétel. Ilyen 

szövet borítja például az állatok légzőfelületét és a 

hajszálerek falát. A hengerhám magas, vékony, 

oszlop szerű sejtekből áll. Ilyen szövet alkotja a ge-

rinctelen állatok kültakaróját. Egyes esetekben a 

hengerhám felszínét csillók borítják. A kistermetű 

állatok, például az örvényférgek testfelületét borító 

csillós hám működése az állat helyváltoztatását biz-

tosíthatja. Más esetekben a csillózat a hám felüle-

tére került sejteket vagy szemcséket sodorja tovább. 

A szárazföldi gerinces állatokban például a léguta-

kat bélelő hámszövet csillóinak csapkodása távolít-

ja el a légutakba került porszemcséket. Ezzel biz-

tosítja a légutak tisztítását. 

A többrétegű hámszövetek egymás fölött több 

sorban elhelyezkedő sejtjei hatékonyabban védik az 

alattuk levő szöveteket, ugyanakkor az anyagok 

nehezen jutnak át rajtuk. Többrétegű hám csak ge-

rinces állatokban fordul elő. A többrétegű hámszö-

vetek alsó sejtjei osztódnak, majd a felület felé to-

lódva általában egyre laposabbá válnak. A felszíni 

sejtekben egyes állatcsoportok képviselőinél szaru-

anyag halmozódik fel. Az elszarusodott sejtek fo-

kozatosan elhalnak, leválnak. Az ilyen, több rétegű 

elszarusodó hámszövet igen jól ellenáll a sérülések-

nek és a víz átjutását is gátolja, így megakadályozza 

az állat kiszáradását. 

Sejtmag: Belsejében található a sejt 
működését irányító, meghatározó 
örökítőanyag.

Maghártya: Elhatárolja a sejtmag anyagát a sejt-
plazmától. Apró nyílásain, a pórusokon át juthatnak 
keresztül egyes anyagok molekulái.

Endoplazmatikus hálózat: Falát hártya 
alkotja; zsákokból és csövekből álló, a sejt-
plazmát behálózó sejtalkotó. Az anyagok 
átalakításában és szállításában vesz részt.

Endoplazmatikus hálózat: Falát 
hártya alkotja; zsákokból és csövekből 
álló, a sejtplazmát behálózó sejtalkotó. 
Az anyagok átalakításában és 
szállításában vesz részt.

juthatnak

-

Lizoszóma: Apró hólyagocska, benne 
a sejtplazmától elkülönülten történik 
a sejten belüli emésztés.

Riboszómák: Felületükön történik 
a sejtek anyagcsere-folyamatait 
közvetlenül irányító fehérjék 
előállítása.

Sejtközpont: A sejten belüli 
mozgások, például az osztódás 
irányításában vesz részt.

Mitokondrium: A sejt energia-
ellátásáért felelős sejtalkotó, belsejében 
zajlik a sejtlégzés. 

Golgi-készülék: Zsákok és apró 
hólyagocskák építik fel, feladata 
a fehérjék átalakítása és szállítása.

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

Sejthártya: Elhatárolja a sejtet 
a környezetétől. Részt vesz az anya-
gok felvételében és leadásában.
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Az állatok testszerveződése,

 szövetei14.

Egyrétegű laphám

Többrétegű elszarusodó hám

Csillós hám

Egyrétegű hengerhám

Köbhám

14.3. ábra. Egyrétegű és többrétegű hámszövetek szerkezete

élő sejtek rétegei

A hámszövetek működésük szerint is csoporto-

síthatók. A fedőhámok a testfelületet borítják, vagy 

a zsigeri szervek üregeit bélelik. Szerepük elsősor-

ban a védelem. Ilyen például a bőr vagy a bélcsator-

na hámrétege. 

A mirigyhám sejtjei váladékot termelnek, amely 

a sejtekből távozik, leadásra kerül. A váladék kiju-

tása szempontjából a mirigyek kétfélék lehetnek: 

külső, illetve belső elválasztásúak. A külső elválasz-

tású mirigyekben a mirigyhámsejtek végkamrát al-

kotnak. A képződött váladék a végkamra üregéből 

14.4. ábra. Külső elválasztású mirigy. A végkamrában 
a mirigyhám sejtjei termelik a váladékot, a kivezető-
csövet pedig fedőhám béleli.
a) Egyszerű mirigy rajza
b) A bélcsatorna mirigyének mikroszkópos szerkezete

a kivezetőcsövön keresztül jut a test külső vagy bel-

ső felszínére (14.4. ábra). A bőr mirigyeinek vála-

déka (pl. a verejték) a külső testfelszínre, tehát a bőr 

felületére jut, a tápcsatorna mirigyeinek váladékai 

(az emésztőnedvek, pl. a nyál) pedig a belső test-

felületre, pontosabban a bélcsatorna üregébe kerül. 

A belső elválasztású mirigyek váladékait hormonok-

nak nevezzük. A hormonok a mirigyhám sejtjeiből 

a testfolyadékba kerülnek, aminek áramlá sa révén 

jutnak el a szervezet többi sejtjéhez. A hormonok 

a sejtek működését szabályozzák, összehangolják a 

különböző szöveti sejtek működését.

A felszívóhám a gerinces állatokban a középbél 

belső felszínét béleli. Feladata a megemésztett táp-

anyagok felszívása (14.5. ábra). Sejtjeinek felszínét 

a sejthártya kesztyűujjszerű nyúlványai nagyobbít-

ják, így a tápanyagok nagy felületen juthatnak át 

a keringési rendszerbe.

csillós hám

egyrétegű 
hengerhám

egyrétegű 
laphám

egyrétegű 
köbhám

többrétegű 
hám

bél-
csatorna 
ürege

bélnedvet 
termelő 
végkamra

a) b)

14.5. ábra. Felszívóhám a bélcsatornában
Felépítését tekintve a hámszövetek melyik csoportjába 

sorolható a középbél belső felszínét alkotó szövet?

elszarusodott 
sejtek rétegei

mirigy
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Az érzékhámok különleges felépítésű sejtjei 

meghatározott ingerek felvételére és elektromos 

jellé, ingerületté történő átalakítására szolgálnak. 

Érzékhám többek között az orrüregben található 

szaglóhám, vagy a szemgolyó belsejében levő ideg-

hártya.

A pigmenthám sejtjei festékanyagot tartalmaz-

nak, amely elnyeli a fényt. Így az érkező fény nem 

juthat át más sejtekhez. A szemgolyóban pigment-

hám akadályozza meg, hogy a beérkező fény szét-

szóródva homályos kép kialakulását okozhassa.

Kötő- és támasztószövetek

A kötő- és támasztószövetek általában nagy meny-

nyiségű sejt közötti állományt tartalmaznak. A sejt 

közötti állomány vékony fehérjefonalai, a kötőszö-

veti rostok biztosítják a szövet rugalmasságát és az 

erőhatásokkal szembeni ellenállását. A kötőszöveti 

rostoknak két fontosabb típusát különböztetjük 

meg. A kollagén rostok hajlékonyak, de nem nyúl-

nak, és igen nagy a szakítószilárdságuk, a rugalmas 

rostok szintén hajlékonyak, erő hatására nyújthatók. 

Rugalmasságuk azt jelenti, hogy az erőhatás meg-

szűnése után visszanyerik eredeti hosszukat.

A kötőszövetek összekapcsolják egymással a 

többi szövetet, kitöltik a közöttük levő hézagokat. 

A lazarostos kötőszövetek szerepe elsősorban más 

szövetek rögzítése, illetve gazdag vérellátásuk révén 

a többi szövettípus anyagforgalmának biztosítása 

(14.6. ábra). Lazarostos kötőszövet található példá-

ul a gerincesek bőrében, a hámréteg alatt.

A tömöttrostos kötőszövetekben a rostok szorosan 

egymáshoz illeszkedő kötegeket alkotnak, ennek 

révén nagy szakítószilárdságúak. Ilyen szövetből 

állnak például az izmokat a csontokhoz rögzítő 

inak (14.7. ábra). 

A zsírszövet tartalék tápanyag tárolására szolgál, 

benne viszonylag kevés a sejt közötti állomány 

(14.8. ábra). A zsírszövet sejtjeinek sejtplazmája 

raktározza a vízben nem oldódó zsírokat. A zsír 

nemcsak energiaraktár, hanem kitűnő hőszigetelő 

is. Ezért található vastag zsírréteg a hideg környe-

zetben élő emlősállatok bőrében. Mindezeken túl 

a zsírszövet párnázó szerepet is játszik, például a 

nagy termetű állatok talpában, tenyerében. 

A kötőszövetek közé tartozik a gerinces állatok 

vére is. A vér folyékony sejt közötti állománya a 

vérplazma (14.9. ábra), sejtes alkotói a vörösvérsej-

tek, a fehérvérsejtek és a vérlemezkék.

14.9. ábra. A vér mikroszkópos képe. A sejtes alkotók 
közt található a folyékony sejt közötti állomány, 
a vérplazma.

kötőszöveti rostok 
hálózata

sejtek

14.6. ábra.  A lazarostos kötőszövet felépítése. A sejt 
közötti állományban a kötőszöveti rostok szabálytalan 
hálózatot alkotnak.

kötőszöveti rostok 
kötegei

sejtek

14.7. ábra. A tömöttrostos kötőszövet felépítése 
A rostok tömött kötegeket alkotnak, ezért ebben 
az irányban nagy a szövet szakítószilárdsága.

zsír

sejtplazma

sejtmag

14.8. ábra. A zsírszövet felépítése. A sejteket túlnyomó 
részben nagy energiatartalmú zsír tölti ki, a sejtplazma 
pedig a sejtmaggal együtt a sejt szegélyén, a sejthártya 
mentén található.

vörösvérsejtek
fehérvérsejtek

vérplazma

Az állatok testszerveződése, 

szövetei14.
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14.10. ábra. A csont szövet felépítésé nek rajza és mik-
roszkópos képe. A csontsejtek körkörösen rende ződnek 
az erek körül, és nyúlvá nyaik révén bizto sítják a csont 
anyagforgalmát.

14.11. ábra. A porcszövet felépítése. A porcsejtek 
általában csoportokat alkotnak.

porcsejtek sejt közötti állomány

14.12. ábra. Gerinchúr keresztmetszetének 
mikroszkópos képe

Izomszövetek

Az izomszövetek sejtjei összehúzódásra képesek, 

a mozgásban van szerepük. Megnyúlt, hosszú sejt-

jeik energia felhasználásával megrövidülnek, e fo-

lyamat neve: izom-összehúzódás. Az összehúzódást 

az teszi lehetővé, hogy az izomsejtek nagy mennyi-

ségben tartalmaznak olyan fehérjefonalakat, ame-

lyek egymáson való elcsúszása a sejt rövidülését 

eredményezi. Az izomszövetek típusai a harántcsí-

kolt, a szív- és a simaizomszövet.

A harántcsíkolt izomszövet a vázizmokat al-

kotja, ezért vázizomszövetnek is nevezik. Feltűnően 

hosszú sejtek, úgynevezett izomrostok építik fel 

(14.13. ábra). Minden izomrostban nagyszámú 

sejtmag található a sejthártya közelében. A sejtplaz-

mában a sejt hosszában, rendezetten helyezkednek 

el az összehúzódást létrehozó vékony fehérjefo nalak. 

Egyszerű fénymikroszkóppal vizsgálva a fe hérje-

fonalak nem különböztethetők meg, de szabályos 

elrendeződésük miatt az izomrostok keresztben, 

azaz „haránt irányban” csíkozottnak látszanak. In-

nen származik e szövet elnevezése. Izommozgás 

akkor történik, amikor az izomfonalak egymás közé 

csúsznak. Ennek következtében az izomrostok 

megrövidülnek, és az izom összehúzódik. A váz-

izomszövet viszonylag gyors összehúzódásra képes, 

 szövetei14.

nyúlványos 
csontsejtek

csonthártya

erek

sejt közötti 
állomány

A gerinchúr támasztószövete (az úgynevezett 

chorda szövet) nagy, folyadékkal telt sejteket tartal-

maz, amelyek szorosan kitöltik a gerinchúr kötő-

szövetes burkát, ezáltal összességükben rugalmas 

pálcát hoznak létre (14.12. ábra). Később megis-

merkedünk azokkal a gerinchúros állatokkal, ame-

lyek belső váza ilyen felépítésű.

A támasztószövetek a gerinces állatok testének 

szilárdítását, támasztását végzik, főként a vázrend-

szert (csontvázat) alkotják. Sejt közötti állományuk-

ban a kötőszöveti rostok mellett nagy mennyiségben 

vannak olyan anyagok is, amelyek a szövet kemény-

ségét, szilárdságát biztosítják. A támasztószövetek 

közé tartozik a csontszövet és a porcszövet. 

A csontszövet nagy keménysége abból adódik, 

hogy sejt közötti állományába nagy szilárdságú 

szervetlen anyagok (főleg kalcium-foszfát, - karbonát 

és -fl uorid) épülnek be. A kötőszöveti rostok jelen-

léte bizonyos rugalmasságot ad a csontoknak, ez 

csökkenti a merevségüket, törékenységüket. A csont-

szövet érhálózata gazdag, vérellátása jó, ezért sérü-

lése esetén viszonylag gyorsan regenerálódik 

(14.10. ábra). A porcszövet rugalmas, de kevésbé 

szilárd, mivel sejt közötti állománya szervetlen só-

kat rendszerint alig tartalmaz. A porcszövetben 

nincsenek erek, ezért sérülés után csak lassan rege-

nerálódik (14.11. ábra).
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14.13. ábra. A harántcsíkolt izomszövet felépítése 
és összehúzódása

14.14. ábra. A sima izomszövet felépítése rajzon és 
fényképen

14.15. ábra. Idegsejtek. Az idegsejtek nyúlványaik 
révén kapcsolódnak egymáshoz. A világos foltok 
a tovaterjedő ingerületi hullám helyét jelképezik.

14.16. ábra. A velőshüvely kialakulása 
az axonokon

izom

izomrost

izomfonalak

sejthártya

elernyedt állapot összehúzódott állapot

izomszövet

Az állatok testszerveződése, 

szövetei14.

axon

dendritek

sejttest

velőshüvelyvelőshüvely

axonok

gliasejt

Idegszövet

Az idegszövet a szervezet életműködéseinek szabá-

lyozásában vesz részt. Az idegsejtek nyúlványai be-

hálózzák a testet, eljutnak valamennyi szervhez 

(14.15. ábra). Az idegszövet így kapcsolatot teremt 

a különböző szervek, szövetek sejtjei között, és 

gyorsan futó elektromos jelek, ingerület révén ösz-

szehangoltan szabályozza azok működését. A leg-

több idegsejt az ingerületet rövid nyúlványain, a 

dendriteken keresztül fogadja, és egyetlen hosszú 

nyúlványa, az axon révén továbbítja más sejtek felé. 

Az axonok külső felszínén egy másik sejttípus, a 

gliasejtek nyúlványai szigetelőburkolatot hoznak 

létre. Ez a burok, a velőshüvely teszi lehetővé, hogy 

az ingerület igen gyorsan haladhat végig az axonon 

(14.16. ábra). Az axon vége sok esetben szétága-

zódva végfácskát képez, így többszörös kapcsolatot 

hoz létre a másik sejttel.de aránylag gyorsan ki is fárad. Harántcsíkolt izom-

szövet található a gerincesek és az ízeltlábúak váz-

izmaiban.

A szívizomszövet mikroszkópos képén is haránt-

csíkolat látható, de szerkezete egyébként eltér a 

vázizomszövetétől. Az izomrostok egy-egy sejtma-

got tartalmazó sejtekre tagolódnak. A hálózatos 

lefutású szívizomrostok gyors összehúzódásra ké-

pesek és nem fáradékonyak. Energiaigényük igen 

nagy. A szívizomszövet a gerinces állatok szívében 

fordul elő.

A simaizomszövet megnyúlt, két végén kihe-

gyesedő sejtjei szorosan egymáshoz tapadnak 

(14.14. ábra). Az összehúzódást ebben is izomfo-

nalak végzik, de ezek elrendeződése kevésbé szabá-

lyos, ezért csíkolat nem látható rajtuk. A simaizom-

szövet összehúzódása lassabb, de tartósabb, mint a 

harántcsíkolt izomszöveté. Simaizomszövet alkotja 

a gerinctelen állatok bőrizomtömlőjének izomzatát, 

továbbá ez a szövettípus idézi elő a gerincesek bel-

ső szerveinek, például a bélcsatornának a mozgását.
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Szövetek és szervek átültetése

Az állati és az emberi sejtek sejthártyája sajátos fehérjemolekulákat tartalmaz, amelyek más egyedek szá-

mára idegennek számítanak. Az idegen anyagok ellen védekezik az állati szervezet immunrendszere, el-

pusztítja a bejutó sejteket. Ezért a megbetegedett szövetek és szervek nem helyettesíthetőek egyszerűen 

más élőlényből származó egészséges szövettel. A szövetek és szervek átültetése (az úgynevezett transzplan-

táció) – gondos vizsgálatok után – csak akkor lehetséges, ha a fogadó és az átadó szervezet fehérjéi hason-

lóak, ezért nem következik be kilökődés. A leggyakoribb szövetátültetés, a vérátömlesztés mindennapos 

eljárás a különböző műtéti beavatkozások során.

Bizonyos esetekben megoldható, hogy mesterségesen előállított anyagokat építenek be a szervezetbe. 

Ezt beültetésnek (implantációnak) nevezik. Elég gyakori például a hiányzó fogak, valamint végérvényesen 

károsodott ízületek pótlása műfog, illetve műízület beültetése útján.

ÚJ FOGALMAK

Hámszövet, egy- és többrétegű hám, lap-, köb- és hengerhám, fedőhám, mirigyhám, váladék, 

felszívóhám, érzékhám, csillós hám, kötőszövet, támasztószövet, csont- és porcszövet, izomszövet, 

harántcsíkolt, sima- és szívizomszövet, idegszövet, sejt közötti állomány, idegsejt, gliasejt, velőshüvely, 

axon, dendrit

1 A 14.1. ábra alapján ismertesd egy állati szer-

vezet szerveződési szintjeit! Mutasd be két 

konkrét példán a szerveződési szintek egymásra 

épülését!

2 Miben különbözik egymástól:

a) a laphám és a hengerhám?

b) a fedőhám és a mirigyhám?

3 Melyik szövethez melyik jellemző tartozik? Írd 

le a füzetedbe az összetartozó párok betűjelét 

és számát!

Kérdések és feladatok

5 A 14.10. ábra és a 14.11. ábra segítségével ha-

sonlítsd össze a csont- és a porcszövet felépíté-

sét és funkcióját! Miért regenerálódik lassan a porc-

szövet?

6 A 14.12. ábra alapján röviden magyarázd el a 

vázizomszövet működésekor zajló eseménye-

ket! Hogyan változik a harántcsíkolatban a csíkok 

szélessége az izom összehúzódásakor és elernyedé-

sekor?

7 Töltsd ki a következő táblázatot! Írd le a füze-

tedbe a számokkal jelzett fogalmakat!

A) energia tárolása
1. lazarostos 

kötőszövet

B) kötőszöveti rostok laza

hálózatát tartalmazza
2. porcszövet

C) inak fő alkotója
3. tömöttrostos 

kötőszövet

D) sejtjei nyúlványosak 4. zsírszövet

E) erek nincsenek benne 5. csontszövet

Izomszövet
Jellemző 

előfordulás
Élettani sajátságok

1. 2. gyors 

összehúzódás
3.

4. zsigerek izmai 5. 6.

7. – 8. kitartó

4 A 14.8. ábra alapján fogalmazd meg, hogyan 

függ össze a zsírszövet felépítése és funkciója!

Az állatok testszerveződése,

 szövetei14.

Olvasmány

8 Mi a szerepe annak, hogy az idegsejteknek két-

féle nyúlványuk van?
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Csúszó mászók ,  hé jasok , 
sok lábúak

Az ősmaradványok az evolúció közvetlen bizonyí-

tékai, azt jelzik, hogy a földtörténet során az élővi-

lág folyamatosan változott, egyes élőlénycsoportok 

eltűntek, helyüket más csoportok vették át. Bár a 

fosszíliákat már az ókorban ismerték, sőt gyűjtötték 

is, az előbbi, a mai ember számára nyilvánvaló fel-

ismerésre egészen a 19. századig várni kellett. A 19. 

század fordulóján, 1799-ben az angol William 

Smith földmérő, műkedvelő természettudós közzé-

tett egy írást az angliai kőzetrétegek vizsgálata 

során szerzett tapasztalatairól. Leírta, hogy az üle-

dékes kőzetek egymásra rakódott rétegei földtani 

rétegekre tagolhatók, annak alapján, hogy minden 

egyes réteg egyedi, csak rá jellemző ősmaradványo-

kat, úgynevezett vezérkövületeket tartalmaz. A kü-

lönböző helyekről származó kőzetminták földtani 

kora a vezérkövületek hasonlósága, illetve eltérései 

alapján összehasonlítható. Smith volt az első, aki 

földtani térképet készített Angliáról. Az általa vizs-

gált kőzetrétegek a földtörténeti óidőből és közép-

időből származtak. Smith megállapításait kezdet-

ben kétkedéssel, hitetlenkedve fogadták tudóstársai. 

Csak élete vége felé ismerték el mind a mai napig 

helytálló kutatási eredményeit. 

Milyen követelményeknek kell megfelelniük a ma-

radványoknak ahhoz, hogy alkalmasak legyenek a 

földtani rétegek egymáshoz viszonyított korát jelző 

vezérkövületnek? Az egyik legfontosabb szem pont 

a megfelelő gyakoriság, ez a feltétel nem is szorul 

különösebb magyarázatra. A másik a csoport gyors 

evolúciója, vagyis az, hogy sok nemzetségük köves-

se egymást időben, és az egyes nemzetségek tagjai 

könnyen és egyértelműen azonosíthatóak legye nek. 

Végül, de nem utolsósorban, megjelenésükkel, majd 

kihalásukkal jelezzék egy időszak határait.

Miről árulkodnak az egyes földtörténeti korok-

ból fennmaradt kőzetrétegek, és bennük az ősma-

radványok? Milyen lehetett a növény- és állatvilága 

az egyes időszakoknak? Miként lehet a leletekből 

következtetni az egyes csoportok származására?

Az első többsejtű állatokról e tekintetben csak 

nagyon kevés információnk van. Ez érthető is, hi-

szen ezeknek a lényeknek nem volt szilárd vázuk, 

ami alkalmassá tette volna testüket a fosszilizációra. 

A legkorábbi, mintegy 700 millió éves állati  eredetű 

Amiről a kőzetrétegek mesélnek

ősmaradványok a dél-ausztráliai Ediacara-hegység 

homokkőrétegeiből kerültek elő. Az itt talált lenyo-

matok, mozgásnyomok arra utalnak, hogy sziva-

csok, medúzaszerű lények, férgek népesítették be 

ezeket az élőhelyeket. 

Mintegy 570 millió évvel ezelőtt, a  földtörténeti 

óidő kezdetén a levegő oxigéntartalma már annyira 

megemelkedett, hogy megjelenhettek a mésztartal-

mú, illetve a vastag, kitines vázzal bíró élőlények. 

A szilárd váz kialakulása óriási előnyt jelentett, hi-

szen egyszerre nyújtott védelmet a víz erős mecha-

nikai hatásaival szemben, illetve a ragadozók táma-

dása ellen. Így ugrásszerű fejlődésnek indulhattak, 

nagy egyed- és fajszámban népesíthették be a ten-

geri élőhelyeket. A szilárd vázakból képződő ős-

maradványok az őslénykutatók számára sok infor-

mációval szolgálnak. Ezzel magyarázható, hogy 

míg a férgek evolúciójáról kevés ismerettel rendel-

kezünk, addig az ízeltlábúak és a puhatestűek fej-

lődéséről viszonylag sokat tudunk.

A földtörténeti óidő jellemző vezérkövületei a 

háromkaréjú ősrákok, a Trilobiták. Ezek az ősi 

ízeltlábúak nevükkel ellentétben minden bizonnyal 

nem ősei a mai rákoknak. Nevük arra utal, hogy 

szelvényezett testük hosszában három karéjra tago-

lódott. Többségük a tengerfenéken élő ragadozó 

volt. Maradványaik nagyon nagy számban marad-

tak fent, valószínűleg azért, mert fosszilizációra 

alkalmas meszes páncéljukat életük során többször 

levedlették, így egy-egy állatnak akár több kövüle-

te is képződhetett. A homokkőben gyakran kivéte-

les épségben megőrződött maradványok könnyen 

azonosíthatóvá teszik a csoport tagjait. A fosszí-

liákból következtetni lehet életmódjukra, idegrend-

szerük, érzékszerveik, különösen összetett szemeik 

fejlettségére. A csoport virágkora a földtörténeti 

óidő első szakasza volt, ezt követően faj- és egyed-

számuk folyamatosan csökkent, és a csoport az óidő 

végére kihalt.

A földtörténeti óidőből származó kövületek nem-

csak homokkőben és mészkőben maradtak fenn, 

hanem a feketekőszén-telepekben is. Az egykor élt 

ízeltlábúak méltán leghíresebb lelete egy francia-

országi szénbányából előkerült óriás ősszitakötő. 

Szárnyfesztávolsága elérte a 75 cm-t! A karbon 

időszak mocsarai és lápjai felett repkedett, kisebb 

Olvasmány
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Ma élő csigaházas polip

 Laposférgek, fonálférgek törzse  Gyűrűsférgek törzse  Puha testűek törzse  Ízeltlábúak 

törzse  Tüskésbőrűek, előgerinchúrosok és fejgerinchúrosok törzse

háza akár 25 cm átmérőjű is lehet. A ház gazdája a 

külső kamrában él, a hátsó kamrák gáztartalma vál-

tozik, attól függően, hogy emelkedni vagy  süllyedni 

kíván az állat a vízben. A Nautilus nappal rendsze-

rint a mélytengeri zónában tartózkodik, és éjszaka 

emelkedik a felszínre. Szájnyílását 90 tapogató ve-

szi körül, ezekkel ragadja meg zsákmányát. Szájá-

ban két hatalmas, papagájcsőrre emlékeztető állka-

pocs van, amivel a legkeményebb kagylóhéjat is 

képes feltörni.

A csigaházas polipokhoz hasonló lények voltak 

a ragadozó életmódú ammoniták, a földtörténeti 

középidő jellemző vezérkövületei. Síkban felteke-

redő mészvázukat ugyancsak válaszfalak tagolták. 

A kamrarendszer minden bizonnyal náluk is hid-

rosztatikus berendezés volt, változtatható gáztartal-

mával a függőleges irányú mozgást szolgálta a víz-

ben. Az ammo niták a középidő tengereinek 

leggyakoribb élőlényei voltak. Virágkoruk a jura és 

a kréta időszakra tehető. A kréta időszak végén, 

mintegy 70 millió évvel ezelőtt, egyelőre ismeretlen 

okból kihaltak. Az üledékes kőzetekben az am mo-

niták eltűnése jelzi a középidő végét.

Mindenesetre az evolúció során a puhatestűek és 

az ízeltlábúak nagyon sikeres csoportoknak bizo-

nyultak. Az ízeltlábúak az állatvilág legnagyobb 

fajszámú törzse, képviselőik, köztük a rovarok első-

sorban a szárazföldi élőhelyeket hódították meg. 

A fajok számát tekintve a puhatestűek törzséé 

a második hely, bár jócskán lemaradnak az ízeltlá-

búak mögött. A puhatestű állatok a vízi élőhelyek 

kihasználásában jeleskedtek, a közéjük tartozó fej-

lábúak a legsikeresebb tengeri ragadozók közé tar-

toznak.

Óriásszitakötő maradványa

rovarokat zsákmányolt. Testfelépítése, mozgása 

erősen emlékeztetett a mai szitakötőkére. A kuta-

tók ma sem értik teljesen, hogyan létezhetett ekko-

ra méretű rovar. A fejtörést az okozza, hogy a rova-

rok légcsőrendszere lassan szállítja a légzési gázokat. 

Nagy testméret esetén a szervezet belseje nem jut-

na elegendő oxigénhez. Egyes kutatók ezért azt 

feltételezik, hogy a karbon időszakban a mainál 

jóval magasabb lehetett a levegő oxigéntartalma 

(kb. 35%) és szén-dioxid koncentrációja is (1,5%). 

Mások úgy vélik, hogy az ősszitakötő légzése eltért 

a mai rovarokétól. A pontos magyarázatot nem is-

merjük, mindenesetre az tény, hogy a mai rovarok 

a levegő jelenlegi, 21%-os oxigéntartalma mellett 

meg sem közelíthetik ezt a méretet.

A puhatestűek közül a fejlábúak ősmaradvá nyait 

vegyük közelebbről szemügyre! A csoport első kép-

viselői már a földtörténeti óidőben megjelentek, és 

gyorsan elterjedtek a tengerekben. Az Orthoceras

rend tagjainak egyenes, több részre tagolt meszes 

vázuk volt. Az állat közvetlenül a ház nyílása mö-

götti kamrában lakott, csak tapogatóit nyújtotta ki. 

A megkövesedett házak alakja és mérete arra enged 

következtetni, hogy ezek az állatok nehézkesen 

úsztak, inkább az aljzat közelében tartózkodtak. 

Lassú mozgású férgeket, rákokat, csigákat zsákmá-

nyoltak. Hosszú ideig nem voltak termé szetes el-

lenségeik, nagy egyedszámban népesítették be a 

tengereket. Minden bizonnyal belőlük fejlődtek ki 

a csigaházas polipok (Nautilus) első képviselői 

mintegy 550 millió évvel ezelőtt. Ezek életmódját, 

szokásait jól ismerjük, mivel néhány fajuk lényegé-

ben változatlan formában, élő kövületként mind a 

mai napig fennmaradt az Indiai- és a Csendes-óce-

ánban. Egyikük a csigaházas polip (Nautilus pom-

pilius), amelynek gyöngyházfényű, kamrákra tagolt 
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fényérzékelő sejtek

fény

ingerület útja 
az agydúc felé

kehelyszem

Az állatvilág törzsfejlődésében számos újdonsággal 

szolgált a férgek megjelenése. A férgek elnevezés 

gyűjtőfogalom. Olyan állatcsoportokat jelöl, ame-

lyek bőrizomtömlővel mozognak, és néhány kivé-

teltől eltekintve, nincs szilárd vázuk. Légzésük 

többnyire diff úz, a testfelületen keresztül zajlik. 

Légzőszervük általában nincs. Számos törzs tarto-

zik a férgek közé, amelyek közül csak két csoporttal 

foglalkozunk, a legkezdetlegesebb lapos- és a leg-

fejlettebb gyűrűsférgekkel. A laposférgek neve tes-

tük alakjára utal. Mit gondolsz, miért előnyös ez a 

testalak a légzés szempontjából?

Laposférgek törzse

A laposférgek teste a többi, magasabb rendű állaté-

hoz hasonlóan kétoldali szimmetriájú. A kétoldali 

szimmetria azt jelenti, hogy a test csak egyetlen, a 

hossztengelyén átfektetett síkra szimmetrikus, vagy is 

a jobb és a bal oldali testfél egymás tükör képei. En-

nek következménye, hogy elkülönül a háti és a hasi 

oldal, valamint a feji és a farki vég.

Mi a kétoldali szimmetria előnye? Az állat a feji 

vége irányában mozog, ott található az érzékszer-

vek többsége, ezek fogják fel a külső ingereket. 

Ezért az érzékszervekből érkező információkat fel-

dolgozó idegsejtek is a fejtájékon tömörülnek. A la-

posférgek fején például egyszerű fényérzékelő szerv 

és szaglószerv is van. Kehelyszemük az alakjáról 

kapta nevét (15.1. ábra). A benne levő érzék sejtek 

a kehely nyílásán beérkező fénysugarak erősségét és 

irányát érzékelik, képlátásra nem képes az állat. 
Fontos-e a végbélnyílás?F

foglal

fejlett

tük al

testala

Lapo

A lap

hoz h

Laposférgek törzse, 
fonálférgek törzse

15.lecke

 Laposférgek törzse
 Kétoldali szimmetria
  Központosult idegrendszer, refl exműködés
 Mozgás
 Táplálkozás
 Légzés, kiválasztás
 Rendszerezés, származás
 Fonálférgek törzse

15.1. ábra. Lapos férgek látószerve, a kehelyszem
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Örvényférgek

Ha egy tiszta vizű patak partján megfordítunk egy vízben álló követ, alsó felszínén gyakran talál-

hatunk néhány – de olykor több tucat – pár milliméteres, lapos, fényes felületű kis állatot. 

Ezek a laposférgek törzsébe tartozó örvényférgek (15.2. ábra). Ha türelmesen várunk, 

meg fi gyelhetjük mozgásukat: mindig testük egyik vége irányában kúsznak a fel-

színen. Ha az állatot hátára fordítjuk, láthatjuk, hogy hasoldala a hátáétól 

eltérő színű. Ezek a kétoldali szimmetriára utaló jelek: a test két vége, 

továbbá háti és hasi oldala eltérő.
15.2. ábra. Örvényféreg

Központosult idegrendszer

Az idegsejtek két nagy csoportosulást, úgynevezett 

dúcot alkotnak a test feji végén. Az idegrendszer 

tehát központosult. Az ilyen típusú idegrendszert, 

amelyben az idegsejtek dúcokba csoportosulnak, 

dúc idegrendszernek nevezzük. A dúcok képezik 

a központi idegrendszert, a belőlük eredő idegsejt-

nyúlványok pedig a környéki idegrendszert (15.3. 

ábra). A központosult idegrendszer sokkal gyorsabb 

és hatékonyabb szabályozást tesz lehetővé, mint a 

csalánozók hálózatos idegrendszere. A laposférgek 

célirányos mozgása, gyors válaszreakciója a környe-

Az örvényférgek tanulnak

Meglepő, de az örvényférgek taníthatók. Egy kísérlet sorozatban vizsgálták reakciójukat gyenge áramütés-

re. Az elektromos inger hatására az állatok ingerelt testrésze összehúzódott, eltávolodott a  kellemetlen 

ingerforrástól. Ez nem más, mint egy egyszerű védekező refl ex. Egy következő kísérletsorozatban az áram-

ütés előtt fényjelzést adtak. Többszöri ismétlés után a kísérleti állatok már a fényjelzés hatására, áramütés 

nélkül is összehúzódtak. Ez azt jelenti, hogy a laposférgek idegrendszere alkalmas arra, hogy két különbö-

ző ingert társítson egymással, megtanulja közöttük a kapcsolatot.

15.3. ábra. A laposférgek idegrendszere

idegsejtnyúlványok kötegei
(környéki idegrendszer)

agydúc
(központi idegrendszer)

szemek

zet változásaira jelentős evolúciós előny. Sőt az ál-

latcsoport képviselői már egyszerű tanulásra is ké-

pesek.

Mozgás

A laposférgek bőrizomtömlővel mozognak. A bőr-

izom tömlőt a kültakaróhoz kapcsolódó simaizom-

rétegek alkotják. Az izomrétegek összehúzódása a 

test nagy részére kiterjedő, lassú mozgást eredmé-

nyez. Ha a keresztirányú izomzat húzódik össze, 

akkor a test elvékonyodik és megnyúlik. Ha az állat 

egyik oldalán a hosszirányú izmok húzódnak össze, 

akkor ott megrövidül a test. Ennek következtében 

az állat teste meggörbül.

Táplálkozás

A laposférgek tápcsatornája egynyílású, csak két 

részre, elő- és középbélre tagolódik (15.4. ábra). Az 

előbél segítségével fölvett táplálék a középbélbe 

kerül. A középbél hámjának mirigysejtjei emésztő-

nedveket termelnek és juttatnak a bél üregébe. Más 

sejtek az előemésztett táplálékot endocitózissal fel-

veszik, és sejten belül megemésztik. Ezeknél az 

állatoknál a sejten kívüli emésztés már sokkal na-

gyobb arányú, mint a sejten belüli. A legtöbb lapos-

Laposférgek törzse,

fonálférgek törzse15.

Olvasmány

Olvasmány
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Galandférgek

A galandférgek a már megemésztett tápanyagokat testfelületükön át veszik föl, saját 

emésztőszerveik nincsenek. A fejükön levő horgokkal és tapadókorongokkal kapasz-

kodnak meg a bél falában, ezért nem sodródnak tovább a béltartalommal. Testük több 

méter hosszú is lehet. Rendkívül sok petét termelnek, melyek a széklettel ürülnek. 

A petéket háziállatok (pl. sertés) elfogyaszthatják. Ezeknek az állatoknak az izomzatá-

ban telepednek meg a féregpetékből kikelő lárvák, amelyek néhány milliméteres 

hólyagokat, úgynevezett „borsókákat” hoznak létre. A borsókás hús emész-

tésekor a lárvák a bélben kifejlett galandféreggé alakulnak át. A vágó hidakon 

az állatokat szakemberek ellenőrzik, ami biztonságot nyújt, ha a húst 

boltban vásároljuk meg. Ezenkívül – például vadhúsok fogyasztása-

kor – a fertőzést úgy előzhetjük meg, ha a húst alaposan átsütjük vagy 

jól megfőzzük, mert magas hőmérsékleten a borsóka elpusztul. 

Érdekes, hogy az élősködő laposférgek viszonylag gyorsan kiala-

kultak, az óidőben élt rovarok kövületében már találtak élősködő 

laposféreg-maradványokat.

15.4. ábra. Az örvényféreg bélrendszere

elágazó 
középbél

szájnyílás
előbél

Laposférgek törzse,

fonálférgek törzse15.

féregben a középbél gazdagon elágazik, ez  biztosítja, 

hogy a tápanyagok a test minden részébe eljussa-

nak. A táplálék emészthetetlen anyagai a szájnyílá-

son keresztül távoznak.

az elővesécske 
csőrendszere

kivezetőnyílások

15.5. ábra. A laposférgek kiválasztószerve, 
az elővesécske

Rendszerezés, származás

A laposférgek nagy része ragadozó, ilyenek például 

az örvényférgek. A csoport neve arra utal, hogy 

kültakarójuk hámrétege csillós. A csillóknak egy-

részt a mozgásban van szerepük, másrészt a víz-

áramlás keltésével a gázcserét is segítik.

A laposférgek közé számos élősködő faj is tarto-

zik. Legismertebbek az ember középbelében is 

meg telepedő galandférgek. 

A laposférgek eredete meglehetősen bizonyta-

lan, többféle elméletet megfogalmaztak az ezzel 

foglalkozó kutatók. Az egykori laposférgek evolú-

ciója azonban lényeges folyamat volt, hiszen való-

színűnek látszik, hogy ősi csoportjaikból alakultak 

ki egy fejlődési irányban a gyűrűsférgek, más irány-

ban pedig a puhatestűek.

Légzés, kiválasztás

A laposférgekre diff úz légzés jellemző, az oxigén 

felvétele és a szén-dioxid leadása a testfalon keresz-

tül történik. A laposférgeknek a testtömegükhöz 

képest nagy a felületük, ez biztosítja, hogy elegendő 

oxigénhez jussanak.

A sejtek anyagcseréje során számos fölösleges 

anyag keletkezik. A bomlástermékek a sejtek kö-

zötti folyadéktérbe kerülnek, ahonnan a kiválasztó-

szerv távolítja el őket. A laposférgekben a kivá-

lasztó szerv a test két oldalán elhelyezkedő, elágazó 

csőrendszer, amely számos nyíláson keresztül a kül-

takaró felületére torkollik (15.5. ábra). A test-

folyadékból a kiválasztandó anyagok a csövek üre-

15.7. ábra. Galandféreg

15.6. ábra. Galandféreg 
feje erős nagyításban

15.8. ábra. A borsókát alkotó 
lárva, izomba ágyazódva

geibe kerülnek, majd onnan a test felületére jutnak. 

Az ilyen típusú kiválasztószervet elővesécskének

nevezzük.

Olvasmány

90

15.
feje

C
s

ú
s

z
ó

 m
á

s
z

ó
k

, 
h

é
ja

s
o

k
, 

s
o

k
lá

b
ú

a
k

bio_09_4.indd   90 2014.02.14.   13:18:36



91

Laposférgek törzse,

fonálférgek törzse15.

Fonálférgek törzse

Ezek az állatok, nevükhöz híven, hosszúkás, vékony 

testű állatok. Testszerveződésük hasonlít a laposfér-

gekéhez, de alakjuk hengeres, és szervezetükben 

már megjelent a háromszakaszos bélcsatorna. A ré-

gebben használatos rendszerben a fonálférgeket 

hengeresférgeknek nevezték, de a korszerű rend-

szerekben ez az elnevezés már nem szerepel.

A fonálférgek törzsébe számos parazita faj tar-

tozik. Az orsógiliszta például az ember közép-

belében megtelepedő, 10-20 cm hosszúságú élős-

ködő (15.9. ábra). Kültakaróját vastag védőréteg, 

kitines kutikula óvja a megemésztődéstől. Petéi a 

széklettel ürülnek, és szétszóródva a talajszennye-

zéssel okozhatnak fertőzést, például mosatlan eper, 

saláta elfogyasztása útján. 

Az ember bélcsatornájában élősködhet a cérna-

giliszta (más néven hegyesfarkú bélgiliszta) is, 

amely apró, néhány milliméteres állat. A bélben 

megemésztett tápanyagokat fogyasztja. A cérna-

giliszta mikroszkopikus méretű petéje a vég bélnyílás 

környékéről könnyen szétszóródhat, például vaka-

ródzás útján, a ruházat közvetítésével (15.10. 

ábra). 

A talajokban is óriási számban élnek apró kor-

hadékevő fonálférgek, amelyek a talajban levő 

szerves anyagokkal táplálkoznak. Hosszúságuk 

mindössze pár milliméter, de sokuk még ennél 

is kisebb. Fontos szerepet játszanak a humuszkép-

zésben.

15.9. ábra. Orsógiliszta hím- és nőivarú példánya

ÚJ FOGALMAK

Kétoldali szimmetria, központosult idegrendszer, dúcidegrendszer, központi és környéki idegrendszer, 

kétszakaszos bélcsatorna, elővesécske

1 Fogalmazd meg, mit jelent a kétoldali szim-

metria!

2 Milyen fontos következményei vannak a kétol-

dali szimmetria kialakulásának?

3 Mi jellemző az érzékszervek elhelyezkedésére és 

az idegrendszer felépítésére a laposférgekben?

4 Mi jellemző a laposférgek mozgására?

Kérdések és feladatok

5 A 15.4. ábra elemzésével értelmezd, mely sza-

kaszokra tagolódik a laposférgek tápcsatornája, 

és mi az egyes szakaszok szerepe!

6 Az örvényférgek és a galandférgek test felépí-

tésének eltérése szemléletes példája az élősködő 

életmód evolúciós hatásainak. Hogyan változik az 

élősködő testfelépítése a szabadon élő állatokhoz 

képest?

7 Miért nem szabad félig átsütött vadhúst fo-

gyasztani?

15.10. ábra. A cérnagiliszta terjedése

a vakarózással 
a peték az ujjakra 
kerülnek

a peték a bél-
csatornába 
jutnak

a vékony-
bélben 
kikelnek 
a lárvák

a lárvák a 
vastagbélben 
kifejlődnek

szaporodás 
a vastag-

bélben

peték a végbélnyílás 
körül
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Gyűrűsférgek 
törzse 

16.lecke

 Táplálkozás
 Légzés, keringés
 Kiválasztás
 Mozgás
 Idegrendszer
 Szaporodás, egyedfejlődés
 Rendszerezés, származás

A gyűrűsférgek közé tartoznak a legismertebb és 

legfejlettebb férgek, szinte mindenki által ismert 

képviselőik a földigiliszták és a piócák. A csoport 

tagjainak első ránézésre is feltűnő tulajdonságuk, 

hogy testük ismétlődő szakaszokra, vagyis szelvé-

nyekre tagolódik, amint az alsó képen látható. 

A szelvényhatárok a test felszínén is jól láthatók, 

erre utal a törzs neve. Mit gondolsz, mi az evolú ciós 

előnye a szelvényezettségnek?

Táplálkozás

A gyűrűsférgeknek háromszakaszos, elő-, közép- és 

utóbélre tagolódó, kétnyílású bélcsatornájuk van. 

A szájnyílással kezdődő előbél feladata a táplálék 

felvétele és aprítása. A középbél a szerves tápanya-

gok megemésztésének és a megemésztett anyagok 

felszívásának a helye. Az emésztés elsősorban a bél 

üregében, tehát sejten kívül zajlik. Az emésztő-

enzimek a bélfal mirigysejtjeiben képződnek. Az 

utóbélben az ásványi sók és a víz felszívása történik. 

A végbélnyíláson keresztül távozik az emészt-

hetetlen anyagokból kialakuló ürülék. A béltarta-

lom tehát meghatározott irányban halad végig a 

bélcsatornán, emiatt az emészthetetlen salakanya-

gok nem keverednek a meg nem emésztett táp-

anyagokkal. Ez hatékonyabbá teszi a táplálék fel-

dolgozását, és jobban hasznosulnak a tápanyagok.

Légzés, keringés

A légzési gázcsere más férgekhez hasonlóan diff úz 

módon, a testfelületen keresztül történik (16.1. 

ábra). Jelentős előrelépés azonban a laposférgekhez 

képest, hogy a gyűrűsférgek testében az anyagok 

szállítását keringési rendszer végzi. Milyen anya-

gokat és hová kell szállítania a keringési rendszer-

nek a szervezetben? Többek között a bélből felszí-

vódott tápanyagokat, továbbá a testfalon át felvett 

oxigént kell eljuttatnia valamennyi sejthez. A szöve-

tekben keletkező szén-dioxidot a kültakaróhoz kell 

továbbítani. A keringés szervrendszerét gazdagon 

elágazó csőrendszer, az érhálózat alkotja, amelyben 

testfolyadék áramlik. Az érhálózatot erek építik fel. 

A földigiliszták testében az erek legvékonyabb el-

ágazódásai a hajszálerek, más néven kapillárisok. 

Csak a hajszálerek vékony, egyrétegű laphámján jut-

hatnak át a szállított anyagok. A kapillárisok ismét 

nagyobb erekbe szedődnek össze. Az erek tehát ön-

Mit eszik a földigiliszta, és miért nem fullad 

meg a talajban?

M

m
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magába visszatérő csőhálózatot alkotnak. Az ilyen 

anyagszállító rendszert zárt keringési rendszernek

nevezzük. Az érhálózatban izmos falú érszakaszok 

ütemes összehúzódásai pumpálják a folyadékot. 

A zárt keringési rendszerben áramló testfolyadékot 

nevezzük vérnek. A gyűrűs férgek vére piros, mert 

festékanyagot, hemoglobint tartalmaz. A vérben ol-

dott hemoglobinhoz kötődve szállítódik az oxigén 

a kültakarótól a sejtekhez. A keringési rendszer az 

anyagok gyors szállítását teszi lehetővé a testben, 

ami a hatékony anyagcsere egyik feltétele.

Kiválasztás

A gyűrűsférgekre jellemző kiválasztószerv, a ve-

sécske szelvényenként párosával ismétlődő szerv. 

A vesécske csillós tölcsérrel kezdődő vékony cső, 

amely a belső szervek közötti testüregből a kül-

világba juttatja a kiválasztott anyagok oldatát.

Mozgás

A gyűrűsférgek mozgásszerve – a többi féreghez 

hasonlóan – bőrizomtömlő. Mozgásuk féregmoz-

gás, más néven perisztaltikus mozgás. A földi-

giliszta helyváltoztatásakor a bőrizomtömlő válta-

kozó összehúzódásai végighaladnak az állat testén, 

ami egyirányú csúszást eredményez az aljzaton. 

Földigiliszták diff úz légzése

A földigiliszták a talajban élnek, talajjal táplálkoznak. Kiadós esőzés hatására a föld telítődik az esővízzel, a 

gilisztákat is víz veszi körül. Ezáltal számukra csökken a diff úz légzés lehetősége, ezért ilyenkor az állatok 

nagy számban másznak ki a talajfelszínre, hogy a levegőn folytatódhasson testfelületükön keresztül a  gázcsere.

A helyváltoztatást segítik az állat hasoldalán sora-

kozó apró kitintüskék, a serték, amelyekkel mozgás 

közben kapaszkodik.

Idegrendszer

A többi gerinctelen állathoz hasonlóan, a gyűrűs-

férgek életműködéseinek szabályozását is dúcideg-

rendszer végzi (16.1. ábra). A feji végen talál ha tó 

nagyobb méretű idegdúcokon kívül testszelvényen-

ként párosával ismétlődő, úgynevezett szelvénydú-

caik is vannak a hasi oldalon, a bélcsatorna alatt. 

A dúcok között hosszanti és haránt irányú idegkö-

tegek létesítenek kapcsolatot. Ezt az idegrendszert 

felépítése alapján hasdúcláncnak nevezzük.

Szaporodás, egyedfejlődés

A gyűrűsférgek közismert fajai hímnős állatok, vagy-

is az egyedek hím- és női ivarszerveket is tartalmaz-

nak. Párzáskor az egyedek kölcsönösen termékenyí-

tik meg egymást. Ily módon az utódok két szülő 

tulajdonságait öröklik. Ezáltal változatos módon 

kombinálódhatnak bennük az öröklődő sajátságok.

A gyűrűsférgek közismert sajátsága, hogy testük 

sérülés esetén jól regenerálódik. Ha egy földigilisz-

ta teste kettészakad, akkor a feji véget tartalmazó 

része megőrzi életképességét.

16.1. ábra. A földigiliszta belső szervei. A belső szervek egy része is szelvényenként tagolódik, illetve ismétlődik. 
Mely szervek találhatók meg minden szelvényben?

Gyűrűsférgek törzse16.

Csőlakó tengeri gyűrűsférgek

A csőlakó gyűrűsférgek tengeri szervezetek. Kül taka rójukban olyan mirigysejtek találhatók, amelyek per-

gamenszerű, egyes fajokban mésztartalmú vázat választanak ki. Szájnyílásuk körül nagy felületű tapogatók 

csoportosulnak, ezek segítségével szűrik ki a vízből a szerves törmelékeket, a plankton kisebb élőlényeit. 

Kopoltyúval lélegeznek.

Olvasmány

agydúc

szájnyílás
garat testüreg hasi ér idegrendszer

bőrizomtömlő

„szívek”

nyelőcső begy gyomor középbél
háti ér

kiválasztószerv
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Rendszerezés, származás

A gyűrűsférgek között egyaránt vannak vízi és 

száraz földi szervezetek. A talajlakó földigiliszták

korhadékevők, a talajban található szerves anyago-

kat hasznosítják. Előbelük több szakaszra tagoló-

dik. Szájnyílásuk a garatba vezet, ami a nyelőcsőben 

folytatódik. A nyelőcső tágulata a begy, amelynek 

feladata a táplálék puhítása, átmeneti raktározása. 

A következő állomás az izmos falú gyomor, ami 

felaprítja, szétmorzsolja a béltartalmat. Az emésztés 

és a tápanyagok felszívása a középbél, illetve az utó-

bél feladata. A földigilisztáknak fontos szerepük 

van a kedvező talajszerkezet kialakításában, a hu-

muszképzésben. A talajba ásott járatokban tartóz-

kodnak, csak nagyobb esőzések idején jönnek fel-

színre, amikor a talaj levegőtartalma lecsökken. 

Kültakarójukban nagy számban vannak fényérzé-

kelő sejtek, rendszerint kerülik a fényt.

A piócák legismertebb fajai vízi állatok. Gerin-

ces állatok vérével táplálkozó élősködők, testfelépí-

tésük is ennek megfelelően alakult (16.2. ábra). Az 

orvosi pióca vízben él. Teste hullámzó mozgásával 

úszik, alakja erősen lapított. Teste feji és farki végén 

egy-egy tapadókorong van, amelyekkel a gazda-

szervezet bőréhez tapad. Szájnyílásában található 

fűrészszerű állkapcsával felsérti az állat vagy az em-

ber bőrét, és izmos garatjával kiszivattyúzza a vért. 

Hosszú előbelén jókora tágulatok találhatók, ame-

lyek a vér raktározására szolgálnak. Egy vérszívással 

az állat akár több hónapra elegendő táplálékhoz 

juthat. Ezt az életmódot időszakos élősködésnek 

nevezzük. Régebben az orvosok elterjedten hasz-

náltak piócákat a fölöslegesnek tartott vér eltávolí-

tására a betegek szervezetéből.

A gyűrűsférgek leszármazására vonatkozóan azt 

tartják valószínűnek, hogy az ősi laposférgekből 

fejlődhettek ki a földtörténeti ősidőben. Az ősi 

gyűrűsférgek ugyanakkor nagyon fontosak evolú-

ciós szempontból. Minden bizonnyal belőlük indult 

fejlődésnek az állatvilág legnépesebb, legnagyobb 

fajszámú csoportja, az ízeltlábúaké. Ezt támasztja 

alá többek között a szelvényezett testfelépítés.

16.2. ábra. Orvosi pióca

ÚJ FOGALMAK

Szelvényezett test, féregmozgás, háromszakaszos bélcsatorna, zárt keringési rendszer, hajszálér (kapil-

láris), vér, hasdúclánc, hímnős állat, kölcsönös megtermékenyítés

1 A leckeindító kép és a 16.1. ábra segítségével 

fogalmazd meg, mit jelent a szelvényezettség!

2 Mit jelent a perisztaltikus mozgás kifejezés?

3 Milyen evolúciós előnyökkel járt a keringési 

rendszer kialakulása?

4  Készíts felelettervet a gyűrűsférgek keringési 

rendszeréről!

5 Hasonlítsd össze a laposférgek és a gyűrűsférgek 

tápcsatornájának szerkezetét! Ne feledkezz el 

annak bemuta tásáról sem, hogyan történik a táp-

anyagok eljuttatása a szervezet sejtjeihez!

Kérdések és feladatok

6 Röviden fogalmazd meg, milyen a gyűrűsférgek 

idegrendszerének felépítése!

7 Hogyan lehet megkülönböztetni egymástól a 

hím és a nőstény földigilisztákat?

8 A bélcsatorna részei közül az előbél árulkodik 

leginkább az állat életmódjáról. Hasonlítsd ösz-

sze a földigiliszta és az orvosi pióca előbelének 

szerkezetét!

9 Mi a földigiliszták ökológiai szerepe és jelentő-

sége?

10A földigiliszták korhadékevők, nem lebon-

tók. Mi az alapvető különbség a két életmód 

között?

Gyűrűsférgek törzse16.
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17.lecke

Puhatestűek 
törzse

Mi lehet a magyarázata annak, 

hogy mai a fejlábúak jellemzően 

már meszes váz nélküli állatok?

M

ho

m

 Testfelépítés – testtájak
 Légzés – légzőszervek
 Keringés – szív, artériák, vénák
 Táplálkozás – emésztőmirigyek
 Idegrendszer, érzékszervek
 Rendszerezés, származás
 A csigák osztálya
 A kagylók osztálya
 A fejlábúak osztálya

Az állatvilág evolúciója során kiemelkedő jelentő-

ségű esemény volt a kemény, külső meszes héj meg-

jelenése. A szilárd váz ugyanis hatékony védelmet 

nyújtott a ragadozókkal és a víz fi zikai hatásaival 

szemben. Ez a tulajdonság tette lehetővé a puha-

testűek gyors térhódítását a vizekben a földtörté-

neti óidő elején. A kövületek tanúsága szerint a 

puhatestűek megjelenésük után viszonylag gyorsan 

elterjedtek és benépesítették a vizeket. A puhates-

tűek törzsébe mintegy 130 ezer ma is élő faj tarto-

zik. Ezzel az állatvilág második legnépesebb törzsét 

alkotják. A ma élő puhatestű állatok közismert 

képviselői a csigák, a kagylók és a fejlábúak. Java-

részt vízi állatok, csak a csigák egy része szárazföldi. 

Érdekes, hogy a puhatestűek közül a mai fejlábúak 

jellemzően külső váz nélküli állatok.

Testfelépítés – testtájak

Testük jellemzően három fő tájékra, a fejre, a lábra 

és a zsigerzacskóra tagolható (17.1. ábra). A fej

a test elülső részén található. Az izmos láb tulajdon-

képpen a bőrizomtömlő erőteljes megvastagodása. 

A zsigerzacskó a belső szerveket foglalja magában. 

Jellemző szerv a test háti oldalán eredő nagy bőr-

redő is, amelyet köpenynek nevezünk. A köpeny

mirigyei a külső felszín felé mésztartalmú váladékot 

termelnek, ami a szilárd külső vázat (csigaházat, 

kagylóhéjat) hozza létre. A csigákon és a kagylókon 

a köpeny kívülről nem látszik, mivel a héj eltakarja.

csiga kagyló

fejlábú

zsigerzacskó

zsigerzacskó

héj

héj

köpeny

köpeny

köpenyüreg

köpenyüreg

légzőszerv

légzőszerv

fej

fej fejláb

láb

17.1. ábra. A puhatestűek testfelépítésének vázlata
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Légzés – légzőszervek

A test oldalfala és a köpeny között található a 

köpeny üreg, ami összeköttetésben áll a külvilággal, 

ezért a környező víz vagy levegő könnyen áramol-

hat benne. A köpenyüregben védett helyen van az 

erekkel gazdagon behálózott légzőszerv, amelynek 

felületén történik a légzési gázok cseréje a külvilág 

és a testfolyadék között. A légzőszerv – kopoltyú 

vagy tüdő – a kültakaró származéka. Felszínét vé-

kony, egyrétegű laphám borítja, amelyen könnyen 

átjuthatnak a légzési gázok. A kopoltyú a vízben ol-

dott oxigén, a tüdő pedig a légköri oxigén felvételé-

re alkalmas légzőszerv. 

Keringés – szív, artériák, vénák

A puhatestűek keringési rendszerében a testfo-

lyadékot a szív tartja állandó áramlásban. Ezekben 

az állatokban nincsenek hajszálerek. A szívből ki-

lépő nagy ereken át érkező testfolyadék az érfal 

megszűnésével egyszerűen kiömlik a sejtek közti 

térbe. Nyomása, áramlási sebessége emiatt erősen 

csökken. A sejtek közötti terekből a testfolyadék 

beáramlik a szív felé vezető erekbe, majd onnan 

ismét a szívbe. A keringési rendszerben az erek 

tehát nem alkotnak folytonos hálózatot, ezért nyílt 

keringési rendszernek nevezzük. A nyílt keringési 

rendszerben áramló testfolyadék a vérnyirok. 

A szívből kifelé vezető erek az artériák, a szív felé 

vezető erek pedig a vénák. A vérnyirok többek kö-

zött tápanyagokat szállít a bélcsatorna felől a töb-

bi szervhez, szén-dioxidot a sejtek felől a légző-

szervbe és oxigént a légzőszerv felől az összes 

sejthez, továbbá bomlástermékeket a kiválasztószerv 

felé. A kivá lasztó szerv a gyűrűsférgekéhez hasonló, 

de módosult vesécske. A puhatestűek vérnyirkában 

általában egy réztartalmú, kékes színű festékanyag 

Táplálkozás – emésztőmirigyek

A puhatestűek háromszakaszos tápcsatornájának 

hossza nagyobb az állat testhosszánál. A kanyargós 

bélrendszerben hosszabb utat tesz meg a táplálék, 

ezért hatékonyabb az emésztés és a felszívódás. Az 

emésztés hatásfokát javítja az is, hogy a bélfal mi-

rigysejtjei mellett a bélcsatornához kivezetőcsővel 

kapcsolódó önálló szerv: emésztőmirigy is termel 

emésztőnedvet. Ilyen szerv például a középbéli mi-

rigy, amely minden puhatestű állat szervezetében 

megtalálható.

Idegrendszer, érzékszervek

A puhatestűeknek is dúcidegrendszerük van. Dú-

caik testtájanként csoportosulnak, legnagyobb a 

fejben található agydúc. A legfontosabb érzékszer-

veik a fejükön helyezkednek el, például a páros 

szem és a tapogatók. Egyes csigáknak és a fej-

lábúaknak képlátásra alkalmas hólyagszemük van 

(17.2. ábra). Fejlett idegrendszerüknek és érzék-

szerveiknek köszönhetően a csigák és a fejlábúak 

jól alkalmazkodnak környezetük változásaihoz, an-

nál is inkább, mert meglepően jók a tanulási képes-

ségeik is.

17.2. ábra. Tintahal hólyagszeme. A szem felépítése 
első ránézésre emlékeztet a gerincesek szemére, hiszen 
üveg testet, szemlencsét, fényérzékeny sejtréteget: 
ideghártyát tartalmaz. Azonban az ideghártya egészen 
más szerkezetű, mint a gerincesekben. Melyik 

makroevolúciós folyamatra példa ez a jelenség?

Puhatestűek törzse17.

található, melynek neve: hemocianin. Ennek fel-

adata az oxigén szállítása a légzőszervből a szöve-

tekhez. 
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Puhatestűek törzse17.

Rendszerezés, származás

A puhatestűek leszármazására vonatkozóan nincse-

nek biztos ismeretek. Valószínűnek látszik, hogy az 

ősi laposférgekből alakulhattak ki a földtörténeti 

ősidő és óidő határán, de nem kizárt a gyűrűs-

férgekkel való rokonság sem.

Szilárd, meszes héjuk miatt a puhatestűek az 

élővilág történetének, evolúciójának kutatásában 

nagyon jelentősek. Az állatok elpusztulása és testük 

elbomlása után héjuk megmaradhat, és az üledékes 

kőzetekben felhalmozódhat. A héjmaradványok 

segítségével meghatározható, hogy bizonyos üle-

dékrétegek lerakódásának időpontjában milyen 

puhatestű fajok éltek. A kövületeknek köszönhető-

en meglehetősen pontos képünk van a csoport tag-

jainak evolúciójáról.

A puhatestűek törzsének három legfontosabb 

osztálya: a csigák, a kagylók és a fejlábúak, ame-

lyekkel részletesebben is foglalkozunk. 

A csigák osztálya

A csigák között édes- és tengervízi, valamint szá-

razföldi fajok egyaránt előfordulnak. Zsigerzacskó-

juk általában a meszes csigaházzal együtt felcsava-

rodik, ezért testük nem szimmetrikus (17.3. ábra). 

Fejük és lábuk egy nagy, a ház belső felszínéhez 

rögzülő izommal visszahúzható a házba.

A csigák közé növényevő és ragadozó fajok tar-

toznak. Nyelvüket kemény, erősen fogazott réteg 

borítja, ezért reszelőnyelvnek nevezzük (17.4. ábra). 

Vele szemben a szájpadláson szilárd, sima lemez 
17.4. ábra. Csiga reszelőnyelvének felszíne százszoros 
nagyításban. Mi a reszelőnyelv szerepe?

17.3. ábra. Éti csiga. Hogyan függ össze a csigaház alakja 

és a test szimmetriája?

A csigák néhány képviselője

Magyarországon legismertebb a tüdővel lélegző, növény evő éti csiga (17.3. ábra). Elnevezése onnan szár-

mazik, hogy a világon sokfelé fogyasztják, egyes vidékeken tenyésztik is. 

A sávos házú ligeti csiga (17.5. ábra) a Dunántúl nyugati felén terjedt el, nagyon hasonlít hozzá a 

kerti csiga (17.6. ábra), de szájadékának fehér a pereme.

A meztelencsigák (17.7. ábra) háza csökevényes. Falánk növényevők, a veteményeskertekben nagy 

károkat okozhatnak. 

A tüskés bíborcsiga (17.8. ábra) a trópusi tengerek lakója. Testnedvéből egykor különleges eljárással 

állították elő a textilfestésre használható bíbort. Egy-egy állatból azonban csak nagyon csekély festékmeny-

nyiséget lehetett kivonni, ezért a bíbor rendkívül drága volt, a királyi palástokat festették vele. Napjainkban 

vegyipari úton már olcsón előállítható ez a festékanyag.

van. A csiga ezek összedörzsölésével morzsolja szét 

a táplálékát.

A vízben élő fajok légzőszerve kopoltyú, a szá-

razföldi csigák pedig a köpenyüreg falából kialakult 

tüdővel lélegeznek. A csigák nagy része váltivarú 

állat, de a Magyarországon honos szárazföldi csigák 

hímnősek.

Olvasmány
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Puhatestűek törzse17.

17.5. ábra. Ligeti csiga 17.7. ábra. Meztelencsiga

17.6. ábra. Kerti csiga 17.8. ábra. Bíborcsiga

A kagylók osztálya

A kagylók rendszerint a vizek aljzatán ülnek, és 

csak igen lassú helyváltoztatásra képesek. A vízben 

lebegő planktonnal és szerves törmelékkel táplál-

koznak, ezért a vizek fontos tisztántartói. A száj-

nyílásuk körüli felszínt mindenütt csillók borítják. 

Ezek hajtják a vízben lebegő törmeléket és mikro-

szkopikus lényeket a száj felé. Környezetüknek és 

életmódjuknak megfelelően testtájaik is átalakultak 

(17.9. ábra). Fejük nincs, és hiányoznak mindazok 

a szervek, amelyek más puhatestűeknél a fejtájék-

hoz tartoznak (szem, reszelőnyelv stb.). Kopoltyúik 

a köpenyüregben találhatók. A legtöbb kagyló tes-

te kívülről kétoldali szimmetriát mutat. Jobb és bal 

oldalukon is van köpeny, s mindkettő külön héjat 

hoz létre. A kagylóhéj két teknőjét a háti oldalon 

egy rugalmas pánt tartja össze. A két teknő belső 

felületét erős izmok kapcsolják egymáshoz, melyek 

összehúzódva a héjat szorosan zárják. A kagylók 

váltivarú állatok.

17.9. ábra.  A kagylók testfelépítése a héjon belül

szájnyílás
láb

köpeny-
szegély

héj széle

kopoltyúk

felhajtott köpeny
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Puhatestűek törzse17.

A kagylók néhány képviselője

A Magyarországon gyakran előforduló kagylók kö-

zül a folyami kagylók folyóvizek aljzatán találha-

tók, a tavi kagylók pedig állóvizekben élnek. Sza-

porodásuk, egyedfejlődésük nagyon különleges és 

érdekes. Lárvaállapotban halak úszóira tapadva 

élősködnek hosszú heteken keresztül. Általában 

mintegy 3–10 évig élnek.

Széles körben ismert és egyes területeken ked-

velt csemege az osztriga nevű tengeri kagyló. Ter-

mészetes osztriga már nem sok helyen található, 

a tengerek partközeli részén sok helyütt nagy meny-

nyiségben tenyésztik. Héja vaskos, erősen fogazott, 

ez védi a hullámverésnek kitett parti sziklákon. 

A kültakaró mirigyei által termelt ragasztóanyag az 

állatot a bal teknőjével rögzíti a szilárd felszínre. 

Érdekes, hogy egyes kagylók gyors helyváltozta-

tásra képesek. A tengeri fésűkagylók két kerekded 

teknőjüket összecsapva, a közöttük levő vizet kilö-

vellve a rakétaelv alapján elég gyors úszásra képesek. 

Köpenyszegélyükön szemek találhatók, így a fény 

alapján is tájékozódnak mozgás közben. A fésű-

kagylók sok faja él az Európa körüli tengerekben, 

a Földközi-tengerben is. 

Különös jelentőségük van a gyöngykagylóknak. 

Köpenyük – sok más kagylóhoz hasonlóan – 

gyöngy házréteget termel a héj belső felszínére. Ha 

azonban idegen szemcse kerül a köpeny és a héj 

közé, akkor a gyöngyház erre kezd rárakódni egyre 

vastagodó rétegekben. Így keletkezik a természetes 

gyöngy. Sokfelé mesterségesen „beoltják” a tenyész-

tett gyöngykagylókat, és így nagy mennyiségű 

gyöngyöt állítanak elő.

17.10. ábra. Folyami kagyló 17.14. ábra. Gyöngykagyló

17.13. ábra. Fésűkagyló

17.12. ábra. Osztriga

17.11. ábra. Tavi kagyló

Olvasmány
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A fejlábúak osztálya

A fejlábúak másik, gyakran használt elnevezése: 

lábas fejűek. Ebbe a csoportba tartoznak a legfejlet-

tebb puhatestűek. Ismert képviselőik, a polipok és 

a tintahalak teste külsőleg kétoldali szimmetriát 

mutat. Kizárólag tengervízben élnek. Valamennyien 

ragadozók, főleg halakkal, rákokkal, kagylókkal 

táplálkoznak.

Az osztály neve onnan ered, hogy ezeknek az 

állatoknak a lába elöl a fejükhöz csatlakozik. Ezt 

nevezzük fejlábnak, amely a szájnyílás körül nyolc 

vagy tíz kart alkot (17.15. ábra). A karok rendkívül 

mozgékonyak, és tapadókorongok sorakoznak raj-

tuk. Karjaik segítségével a fejlábúak egyrészt az 

aljzaton mozoghatnak, másrészt pedig gyorsan és 

nagy erővel ragadhatják meg zsákmányukat. Kö-

penyüregükön tölcsérszerű nyílás található. A be-

szívott vizet ezen keresztül erős sugárban préselik 

ki, így a rakétaelv alapján gyorsan úsznak. A tölcsér 

nyílásának mozgatásával az úszás irányát is változ-

tatni tudják. A fejlábúak váltivarú állatok.

17.15. ábra. Fejlábú állat testfelépítése (polip). Állapítsd 

meg, hogy az ábra szerint melyik irányban úszik az állat!

A fejlábúak többségének nincs háza. A héjnak 

csak csökevénye található meg a bőrük alatt, de 

gyakran még ez is hiányzik. Idegrendszerük nagy-

mértékben központosul. Dúcaik többsége az agy-

dúc körül csoportosul, s ezeket egy közös porcos 

tok védi. Látószervük jó képlátást biztosító hólyag-

szem. Vajon mi magyarázza a lábasfejűek mozgá-

sának, idegrendszerének és érzékszerveinek kiugró 

fejlettségét a többi puhatestűhöz viszonyítva? En-

nek okait a különböző csoportok eltérő  életmódjában 

kereshetjük. A ragadozó fejlábúak zsákmányolása 

csak akkor lehet eredményes, ha érzékszerveikkel 

észreveszik, fi gyelemmel kísérik, és gyors mozgással 

üldözik áldozatukat (17.16. ábra).

Közismert, de nem minden fejlábú fajra jellem-

ző szerv a tintazacskó. Ez barnás váladékot tartal-

maz, amelyet a környező vízbe lövell ki az állat, ha 

veszélyt érez. Az így zavarossá váló vízben könnyen 

elmenekülhet.

17.16. ábra. Polip

A fejlábúak néhány képviselője

A tintahalak, például a közönséges tintahal és a 

kalmárok a Földközi-tengerben is meglehetősen 

gyakoriak. Nyolc egyforma karjuk és további két 

hosszabb tapogatójuk van, amely a szaporodásban 

játszik szerepet. Az elpusztult tintahalak csöke-

vényes belső meszes héjának maradványait a ten-

ger hullámverése nagy számban sodorja partra. 

Ezeket a díszállat-kereskedésekben „szépiacsont” 

néven forgalmazzák táplálékkiegészítőként a kalit-

kában tartott madarak, például papagájok mész-

pótlására. 

17.17. ábra. Tintahal

Puhatestűek törzse17.

karok
(fejláb)

állkapocs tölcsér köpeny köpenyüreg kopoltyú szív

tapadó-
korongok

agydúc bél-
csatorna

középbéli 
mirigy

ivar-
mirigy

Olvasmány
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A polipoknak nyolc hosszú karjuk van, a rajtuk 

levő tapadókorongok a zsákmányszerzés mellett íz-

érzé kelésre és tapintásra is szolgálnak. Mivel tes-

tükben nincs váz, képesek ruganyosan változni. 

A poli poknak nagyon jó a tájékozódási képességük, 

és a kutatók intelligens állatoknak tartják őket. 

Leg többjük élettartama mindössze egy év. A Föld-

közi-tengerben is gyakori a közönséges polip.

Az ammoniták

A bevezetőben már foglalkoztunk az ammonitákkal. 

Ezek a puhatestű állatok a földtörténet középide-

jében (mintegy 70–200 millió évvel ezelőtt) való-

színűleg óriási számban éltek a tengerekben. Há-

zaik nagy tömegben maradtak fenn az üledékes 

kőzetekben. A földtörténet középidejében változa-

tos mészvázú fajaik éltek, ezért kövületeik jelenlé-

téből következtetni lehet a kőzet korára. Az ammo-

ni ták a középidő végén kihaltak.

ÚJ FOGALMAK

Meszes héj, zsigerzacskó, köpeny, köpenyüreg, nyílt keringési rendszer, artéria, véna, vérnyirok, resze-

lőnyelv, középbéli mirigy, hólyagszem, fejláb, tölcsér, tintazacskó

1A 17.1. ábra alapján 

a) azonosítsd, mely testtájakra tagolódik a pu-

hatestűek közé tartozó állatok teste!

b) magyarázd el, hol található a puhatestű állatok 

légzőszerve!

2 Egy-két mondatban fogalmazd meg, mi a kö-

peny, és mi a feladata!

3 Röviden ismertesd a puhatestűek keringési 

rendszerében áramló vérnyirok útját!

4 Mi az alapvető különbség a nyílt és a zárt ke-

ringési rendszer között?

5 Sorold fel, milyen anyagokat és honnan–hová 

szállít a puhatestűek keringési rendszere!

Kérdések és feladatok

6 Hasonlítsd össze 

a) a puhatestűek osztályainak testtagolódását és 

külső szimmetriáját!

b) a puhatestűek egyes osztályaiba tartozó élőlé-

nyek előfordulását!

c) a puhatestűek egyes osztályaira jellemző vázat!

Készíts táblázatot!

7 Magyarázd a következő állítást! „A kagylók 

testfelépítése jól illeszkedik életmódjukhoz és 

élőhelyükhöz, amit az is bizonyít, hogy  meglehetősen 

nagy faj- és egyedszámban népesítik be a vizeket.”

8 Mi lehet a magyarázata annak, hogy a fejlá búak 

külső váza az evolúció során fokozatosan el-

tűnt?

17.18. ábra. Polip

17.19. ábra. Ammonita

Puhatestűek törzse17.

Olvasmány
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a láb ízei

fej

tor

potroh

Az ízeltlábúak az élővilág legnépesebb törzsét al-

kotják. Idetartoznak a rákok, a rovarok és a póksza-

básúak. Külső kitinvázuk hatékony védelmet és 

rendkívül jó mozgékonyságot biztosít. Főként en-

nek köszönhető széles körű elterjedésük.

Az összes jelenleg ismert fajnak mintegy 2/3 

része, 1,2 milliónál több faj tartozik az ízeltlábúak 

közé. Ennek túlnyomó része, több mint 1 millió a 

rovarfaj. Ezek a számok azonban csak a felfedezett 

fajokat tartalmazzák. A tudósok becslései szerint 

ugyanis 3 milliónál jóval több lehet a Földön élő 

ízeltlábú állatok fajainak száma, de ezek nagyobb 

részét még nem ismerjük.

Testfelépítés – testtájak

Az ízeltlábúak szelvényezett testű állatok, szelvé-

nyeik azonban nem egyformák, hanem három test-

tájat alkotnak, a fejet, a tort és a potrohot (18.1. ábra). 

Az ízeltlábúak törzse arról kapta a nevét, hogy a 

csoportba tartozó állatoknak nemcsak a testük, ha-

nem a lábuk is tagolódik. Lábuk egy-egy részletét 

nevezzük íznek. Végtagjaik többféle szerepet tölt-

hetnek be: lehetnek járólábak, de részt vehetnek a 

táplálkozásban közreműködő szájszervek kialakítá-

sában is.

Hogyan lehetséges, hogy az ízeltlábúak 

alkotják a fajokban leggazdagabb állat-

csoportot?

H

a

cs

Ízeltlábúak törzse 

18.lecke

 Testfelépítés – testtájak
 Kültakaró, kutikula, mozgás
 Önfenntartás
 Szaporodás, egyedfejlődés
 Rendszerezés, származás

18.1. ábra. A rovartest tagolódása

Kültakaró, kutikula, mozgás

A kültakaró hámszövetét, tehát a testszelvényeket 

és a láb ízeit is kitint tartalmazó védőréteg, kutiku-

la borítja. Az ízeltlábúak kutikulája részekre tago-

lódó, vastag páncél. A kitin szilárd, rugalmas, igen 
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ellenálló anyag. A kutikula részei egymáshoz képest 

mozgathatóak. A mozgatást különálló, egymástól 

független működésű izmok végzik, amelyek a ki-

tinvázhoz belülről tapadnak (18.2. ábra). A gerinc-

telen állatok körében kivételes sajátság az, hogy az 

izmokat harántcsíkolt izomszövet építi fel. Ez a 

mozgási szervrendszer a férgek és a puhatestűek 

simaizomszövetet tartalmazó bőrizomtömlőjéhez 

képest sokkal gyorsabb mozgást tesz lehetővé.

A kutikula nem növekszik együtt az állat testé-

vel. A fejlődő állatok ezért időnként levetik pán-

céljukat, és újat, nagyobbat hoznak létre a régi 

helyett. Ez a folyamat a vedlés. A vedlést a kör-

nyezet hatásaival összhangban a hormonok szabá-

lyozzák.

18.2. ábra. Az ízeltlábúak végtagjának mozgása
A vázhoz belülről tapadó izmok az ízeltlábúaknak 
nagy mozgékonyságot biztosítanak.

feszítőizom

hajlítóizom

külső váz

Önfenntartás

Háromszakaszos bélcsatornájuk kanyargós lefutá-

sú, a rákokban és a pókszabásúakban nagy emész-

tőmirigy, a középbéli mirigy is csatlakozik hozzá. 

Szaporodás, egyedfejlődés

A törzsbe tartozó állatok általában váltivarúak, 

vagy is az egyedek vagy női vagy hím ivarszerveket 

tartalmaznak. Petével szaporodnak, és rendszerint 

átalakulással fejlődnek. A petéből kikelő lárvák ala-

kulnak át ivarérett állattá.

Százlábúak osztálya

Az ízeltlábúak törzsébe a rákokon, a rovarokon és 

a pókszabásúakon kívül még néhány további osz-

tály tartozik. A százlábúak osztályába tartozó fajok 

az ízeltlábúak ősi típusát képviselik (18.3. ábra). 

Testük fejre és törzsre tagolódik. Szelvényenként 

általában egy pár lábuk van. Egyes fajaik 30 cm-re 

is megnőhetnek.

18.3. ábra. Százlábú

Ízeltlábúak törzse18.

Rendszerezés, származás

Az ősidő végén elsőként megjelent ízeltlábúaknak 

még nem volt páncéljuk. Az ősmaradványok arról 

tanúskodnak, hogy abban az időben éltek már a 

tengerekben olyan, szilárd váz nélküli állatok, 

amelyek teste különböző szelvényekre tagolódott. 

A test szelvényezettsége alapján valószínűnek 

tartják, hogy az ősi gyűrűsférgekhez hasonló álla-

tok evolúciója vezetett az ízeltlábúak kialakulásá-

hoz.

Az ízeltlábúak törzsén belül három csoportot 

ismerünk meg: a rovarokat, a rákokat és a póksza-

básúakat.

Légzőszerveik változatos felépítésűek, de mindig 

a kültakaró származékaiként alakulnak ki. Az 

ízeltlábúaknak nyílt keringési rendszerük van. 

Idegrendszerük a gyűrűsférgeknél megismert has-

dúclánchoz hasonló típusú, bár ez erősen módo-

sul egyes dúcok összeolvadása miatt. Szelvénye-

zett ségük, idegrendszerük felépítése a gyűrűs fér-

gekkel való rokonságot, leszármazási kapcsolatot 

mutatja.

Olvasmány
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Ízeltlábúak törzse18.

ÚJ FOGALMAK

Kitin, kutikula, fej, tor, potroh, külső váz, vedlés

Kérdések és feladatok

1 A 16.1. és a 18.1. ábrák alapján hasonlítsd ösz-

sze a gyűrűsférgek és az ízeltlábúak testtagoló-

dását (hasonlóság, különbség)!

2 Melyek az ízeltlábúak testtájai?

3 A 16.2. és a 18.2. ábrák vizsgálata alapján fo-

galmazd meg, miben tér el az ízeltlábúak moz-

gási szervrendszerének felépítése és működése a 

férgek bőrizomtömlőjétől?

4 Melyek a kitinkutikula előnyös és hátrányos 

tulajdonságai?

5 Mit értünk azon, hogy az ízeltlábúak váltivarú 

állatok?

6 Milyen típusú az ízeltlábúak keringési rend-

szere?

Háromkaréjú ősrákok

Tankönyvünk első fejezetében említettük már, hogy 

több mint 500 millió éve jelentek meg a tengerek-

ben egy, azóta már rég kihalt állatcsoport tagjai, a 

háromkaréjú ősrákok. Testük hosszirányban három 

karéjra tagolódott. Páncéljukba mész rakódott, ami 

a ma élő rákokra is jellemző. Az elnevezésük ettől 

eltekintve mégis megtévesztő, mert egyéb tulajdon-

ságaik miatt valójában nem sorolhatók a rákok osz-

tályába. Kövületeikből arra következtethetünk, 

hogy sok-sok fajuk óriási egyedszámban élt a föld-

történeti óidő tengereiben. Az egymást követően 

lerakódott üledékrétegekben a háromkaréjú ősrá-

kok más és más formáinak maradványai található-

ak, így megállapítható, hogy evolúciójuk milyen 

úton haladt, és következtetni lehet a vizsgált kőzet 

korára is. A háromkaréjú ősrákok kb. 220 millió 

éve, a földtörténeti óidő végén haltak ki.

Olvasmány

18.4. ábra. Háromkaréjú ősrák fosszíliája
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19.lecke

A rovarok 
osztálya

Hogyan lehetnek a világ leg-

elterjedtebb állatai a rovarok?

H

el

 A rovarok testtagolódása és mozgása
 Táplálkozás
 Légzés, keringés, kiválasztás
 Érzékelés
 Szaporodás, egyedfejlődés
 Gyakorlati jelentőség

A rovarok az állatvilág legnépesebb osztályát alkot-

ják. Ebbe az egyetlen osztályba több faj tartozik, 

mint az összes többi állatfaj száma.

A rovarok testtagolódása 

és mozgása

A rovarok döntő többsége szárazföldi állat. Testü-

kön általában kívülről is megkülönböztethető a 

három testtáj, a fej, a tor és a potroh. Torukhoz há-

rom pár járóláb kapcsolódik (←18.1. ábra). Több-

ségüknek két pár szárnya is van, amelyek szintén a 

torból erednek. A repülőizmok a tor kitinlemezeit 

mozgatják, ezek pedig emelőszerűen lendítik le és 

fel a szárnyakat (19.1. ábra). 

19.1. ábra. A rovarok szárnyának mozgatása

szárny

a kutikula 
lemezei

repülőizmok

A szárnyak felépítése a rovarok rendszerezésé-

ben fontos bélyeg. A szitakötők két pár hártyás 

szárnyukat mindig kifeszítve tartják. A darazsaknak 

és a méheknek szintén két pár hártyás szárnyuk 

van, amelyeket csak repülés közben terjesztenek ki 

oldalra. A bogarak első pár szárnya kemény szárny-

fedővé alakult, amely védi a testet. A lepkék két pár 

szárnyát szabad szemmel alig látható, apró kitin-

pikkelyek borítják, amelyek kézzel könnyen le-

dörzsölhetők. Ez a „hímpor” hozza létre a lepke-

szárnyak jellemző mintázatát. A legyeknek és a 

szúnyogoknak csak egy pár szárnyuk van. A másik 

szárnypár aprócska érzékszervvé, billérré módosult, 

amely az egyensúlyozásban játszik szerepet.

Táplálkozás

A rovarok táplálékszerzésében a szájnyílás körül 

elhelyezkedő szájszervek vesznek részt. A szájszer-

vek felépítése a táplálkozás módjának megfelelően 

alakult. A földtörténet óidejében kialakult első ro-

varok szilárd táplálékot fogyasztottak, rágó száj-

szervük volt. Az evolúció során a rágó szájszervnek 

különböző módosulatai jöttek létre (19.2. ábra). 
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19.3. ábra. A rovarok emésztőszervei

összetett 
szem agydúc

szív

bélcsatorna

csáp

szájszerv

hasdúclánc
Malpighi-
edényeknyál mirigy

Légzés, keringés, kiválasztás

A rovarok légzőszerve a légcsőrendszer (19.4. 

ábra). A légcsőrendszer nyílásai a tor és a potroh 

két oldalán találhatók. A légzőnyílásoknál eredő 

csövek a test belseje felé hatolva faágszerűen el-

ágaznak egyre több és vékonyabb csövecskére. 

A légcsövek behálózzák az összes szervet, így a gáz-

csere közvetlenül a sejtek és a levegő között zajlik 

le. Ha az állat a potrohát összehúzza, akkor a leve-

gő kipréselődik a légcsövekből, a potroh izmainak 

elernyedésével pedig friss levegő áramlik a légcsö-

vekbe. Egyes rovarok légzésük közben jól láthatóan, 

szaporán mozgatják potrohukat. Ez jól megfi gyel-

hető például a pihenő darazsakon, méheken.

19.2. ábra. A szájszervek felépítése a táplálkozáshoz 
alkalmazkodott 

A légzési gázok szállításában a keringési rend-

szer nem vesz részt, ezzel magyarázható a fejletlen-

sége. A szív a potrohon és a toron végighúzódó cső, 

amelynek szelvényenként ismétlődő tágulatai a 

kamrák. Minden szelvényben jobb és bal oldalról 

egy-egy nyíláson át jut a vérnyirok a kamrákba. 

A szív hátul zárt, elöl pedig egyetlen artérián ke-

resztül pumpálja a testfolyadékot a fej irányába. 

A rovarok testéből hiányoznak a vénák és a hajszál-

erek.

A rovarok kiválasztószervei, az úgynevezett 

Malpighi-edények a közép- és utóbél határán ere-

dő, a testüreg felé vakon végződő, vékony csövek. 

A testüregből beleszűrődő anyagok egy része az 

edények, majd az utóbél falán keresztül visszaszívó-

dik, és a kiválasztott anyagok az ürülékkel együtt a 

végbélnyíláson távoznak (19.3. ábra).

Érzékelés

A rovarok idegrendszere és érzékszervei jól fejlet-

tek, ez teszi lehetővé az élénk mozgást is. Látó-

szervük az összetett szem, amely igen jó látást tesz 

lehetővé (19.5. ábra). Az összetett szemek több ezer 

egyszerű szem együtteséből jönnek létre (19.6. ábra). 

19.4. ábra. A háziméh légcsőrendszere felülnézetben
Melyik testtájon találhatók a légzőnyílások?

lábak légcsövek légzőnyílások 
a test oldalán

A rovarok  osztálya 19.

Rágó szájszerve van például a bogaraknak, a szita-

kötőknek, a sáskáknak és a tücsköknek. Szúró-szívó 

szájszervükkel a böglyök és a nőstény szúnyogok 

vért szívnak, a hím szúnyogok pedig növényi ned-

veket. A vérszívók szájszervében két cső van, az 

egyiken táplálkoznak, a másikon pedig véralvadást 

gátló anyagot juttatnak a sebbe. Szívó szájszerv a 

lepkék hosszú, csőszerű pödörnyelve, amely nyugal-

mi állapotban föltekeredik. Táplálkozáskor az állat 

kinyújtja, így a virág mélyéről is képes felszívni 

a folyékony nektárt. Nyaló szájszervük segítségével 

a legyek könnyen hozzáférhető folyékony táplálé-

kot fogyasztanak.

A háromszakaszos bélcsatorna erősen tagolt, az 

előbélhez nyálmirigyek csatlakoznak (19.3. ábra).

Sáska rágó szájszerve

Légy nyaló szájszerve Szúnyog szúró szájszerveyoyoyoyoyy g sg sg sg sg sg sgg úúúúúúzúrzúrzúrzúrzúrzúróóóóó só só só sóó zzzájzájzájzájzájzájzájzájzájzájzájájszszszezezezesss rveveveeeeevervvervenynynynnyyyyyySSSzúSzúSzúSzúSzúSzúSzúSzúSzúSzúSzúSzúzúnnnn

Lepke szívó szájszerve
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19.6. ábra. Összetett szem felépítése. Az egyszerű 
szemek felületének külső kitinburka teljesen átlátszó, 
domború lencseként működik. Az összegyűjtött fényt 
a kristálykúp közvetíti a fényérzékelő sejtekhez.

19.7. ábra. A csápok szaglásra szolgálnak
Az egyszerű, fonalas csáphoz képest a fésűs csáp 
hatalmas felülete sokkal több illatmolekulát képes 
megkötni, ezért lényegesen érzékenyebb.

A rovarok  osztálya 19.

kitinlencse

kristálykúp

19.8. ábra. A tücsök dobhártyája a lábán található

19.5. ábra. Hatalmas összetett szem

Egyes lepkefajok hímjei párzáskor  kilométerekről 

megérzik a nőstények által kibocsátott illatanyagot. 

Más rovarfajok egyedei hangjelzések segítségével 

találhatnak egymásra. Ilyen, hívogató hangjelzés 

például a tücskök ciripelése. Ezeknek az állatoknak 

természetesen hallószervük is van (19.8. ábra).

Szaporodás, egyedfejlődés

A rovarok átalakulással fejlődnek. A kifejlett rova-

rok már nem növekednek, és ezért nem is vedlenek 

többé. A rovarok különböző csoportjaiban három-

féle fő átalakulási típus fordul elő: kifejlés, átválto-

zás és teljes átalakulás.

A kifejlés (19.9. ábra) azoknál a rovaroknál for-

dul elő, amelyeknél a lárva és a felnőtt rovar élet-

módja, élőhelye hasonló. Ekkor csak kisebb kü-

lönbségek vannak testfelépítésük között. Például 

a lárvák szárnyai, csápjai fejletlenebbek vagy hiá-

nyoznak, és az egymást követő vedlések során fo-

kozatosan alakulnak ki. Ez a fejlődés jellemző pél-

dául a szöcskékre, a tücskökre és a sáskákra. 

peték

a szülőkhöz hasonló, 
de szárnyatlan lárvák

kifejlett egyed

19.9. ábra. A rovarok 
egyed fejlődése
– kifejlés

Fejükön egy pár csáp van, amely a tapintás és a 

szaglás érzékszerve (19.7. ábra).
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19.10. ábra. A rovarok egyedfejlődése – átváltozás

pete

növekvő 
lárva

az utolsó vedléskor 
a kifejlett egyed bújik ki

a lárva víziállatokat zsákmányol 
sajátos szájszervével, az álarccal

19.12. ábra. A rovarok legismertebb rendjeibe tartozó állatok tulajdonságainak összehasonlítása 
Keress választ a táblázatból az alábbi kérdésekre! 

a) Mely rovarok szárnyát borítják kitinpikkelyek?

b) A táblázat adatai alapján a felsorolt rendek közül melyikbe tartoznak a legváltozatosabb táplálkozású állatok? Milyen 

ezeknek az állatoknak a szárnya?

c) Melyik rovarrendbe tartozik a legtöbb faj?

d) Mely rovarok élnek rovarállamokban?

e) A köznyelv gyakran szinonimaként használja a méh és a darázs kifejezéseket. Helyes-e ez a szóhasználat? Indokold 

meg a választ!

Rovarrend
neve

Ismertebb
 képviselői

Szájszerv
típusa

Szárnyak
Egyedfejlődés 

típusa
Egyéb

Szitakötők rágó 2 pár hártyás átváltozás

Egyenes-

szárnyúak

tücskök,  sáskák, 

szöcskék
rágó

első pár: keményebb

hátsó: hártyás
kifejlés

sok fajuk hangadásra 

képes (pl. tücsök ciripelés)

Bogarak rágó
első pár: kemény szárnyfedő

hátsó: hártyás

teljes 

átalakulás
a legnépesebb rovarrend

Hártyás-

szárnyúak

hangyák rágó

2 pár hártyás
teljes 

átalakulás

államalkotók;

a dolgozók szárnyatlanok

méhek nyaló államalkotók

darazsak rágó legtöbbjük magános

Lepkék
lárva: rágó

kifejlett rovar: szívó
2 pár pikkelyes

teljes 

átalakulás

Kabócák
mezei kabócák, levél -

tetvek, pajzstetvek
szúró-szívó 2 pár hártyás kifejlés

Poloskák szúró-szívó
első pár: kemény bőrszerű, 

csúcsa hártyás; hátsó: hártyás
kifejlés

Két-

szárnyúak

legyek nyaló
1 pár hártyás

teljes 

átalakulásszúnyogok szúró-szívó

19.11. ábra. A rovarok 
egyed fejlődése
– teljes átalakulás

pete

lárva

báb

kifejlett rovar

Az átváltozás azokra a rovarokra jellemző, ame-

lyeknél a lárvák életmódja a szülőkétől eltér, s ezért 

a lárváknak ideiglenes, lárvakori szerveik vannak. 

A szitakötők lárvája például vízben él, kopoltyúval 

lélegzik. Zsákmányszerzésre alkalmas szerve, úgyne-

vezett álarca van, amelyet az utolsó vedléskor levet.

majd bábbá alakulnak. A báb burkán belül a lárva 

szervezete átalakul kifejlett rovarrá. Ilyen fejlődési 

mód jellemző a bogarakra, lepkékre, szúnyogokra, 

legyekre, hangyákra. A teljes átalakulással fejlődő 

rovarok lárvaalakjai sokfélék. A legyek lárvája a nyű, 

egyes bogaraké a pajor, a lepkéké pedig a hernyó.

A rovarok osztályába tartozó állatokat – testfel-

építésük változatos sokfélesége alapján – számos 

rendbe sorolják (19.12. ábra).

Ha a lárva életmódja és táplálkozásmódja merő-

ben más, mint a szülőké, akkor egyáltalán nem  hason lít 

rájuk. Ezek a rovarok teljes átalakulással fejlődnek. 

A lárvák fejlődésük során növekednek, vedlenek, 

A rovarok  osztálya 19.

108

Ro

Szit

Egy

szár

Bog

Hár

szár

Lep

Kab

Pol

Két

szár

C
s

ú
s

z
ó

 m
á

s
z

ó
k

, 
h

é
ja

s
o

k
, 

s
o

k
lá

b
ú

a
k

bio_09_4.indd   108 2014.02.14.   13:54:42



109

Gyakorlati jelentőség

A rovarok óriási számban népesítik be környeze-

tünket, gyakorlati jelentőségük is rendkívül nagy. 

Lássunk erre néhány példát!

Szerepet játszanak a legtöbb zárvatermő növény 

szaporodásában a virágpor szállítása, vagyis a meg-

porzás révén. Számos rovarfajnak egészségügyi je-

lentősége van. Egyes rovarok emberi megbetegedé-

seket okoznak, például a bőrön élősködő vérszívó 

tetvek és bolhák. Némely rovar kórokozókat ter-

jeszthet, legismertebb ezek közül a malária  egysejtű 

kórokozóját közvetítő maláriaszúnyog. A közép-

korban hatalmas járványokat okozó pestis bakté riu-

mot a bolha terjesztette. Sok rovar okoz növényi 

betegséget, például a nedveket szívó levéltetvek, 

pajzstetvek. Számos növényevő rovart mezőgazda-

sági kártevőként tartanak számon, mivel haszonnö-

vényeket fogyaszthatnak. A cserebogarak például a 

fák és cserjék falánk levélpusztítói. Egyes rovarok 

esetén elsősorban a lárva károsít, például a burgo-

nyabogár lárvája és sok lepke hernyója a leveleket 

rágja, más rovarok, így a cserebogár talajlakó lárvá-

ja pedig a növények gyökereiben tesz kárt.

A rovarok  osztálya 19.

Rovarállamok

Egyes rovarfajok szervezett rovarállamokat alkotnak. Az ilyen fajok egyedei nem egyformák, hanem néhány 

eltérő típust alkotnak. A rovaregyedek különböző típusai között feladatmegosztás van. Az azonos szerepű 

állatok kasztokat alkotnak. Az egy kasztba tartozóknak általában a testfelépítése is feltűnően eltér a többi 

kaszt tagjainak testfelépítésétől. Egy-egy rovarállam tagjai szagról ismerik fel egymást. A hangyák álla-

mait bolynak nevezik, a hangya bolyban legnagyobb egyedszámban a dolgozók kasztja van jelen. A dol-

gozók nőivarúak, de ivarszerveik csökevényesek, szárnyuk nincs. A szaporodáson kívül szinte mindent ők 

végeznek a bolyban. Megszerzik és a fészekbe szállítják a táplálékot, gondozzák a lárvákat, építik a fészket 

stb. Az ivarérett, szaporodásra képes nőstényt királynőnek nevezik. Egyetlen szerepe a peterakás. Amikor 

a bábból kikel, akkor még szárnyai is vannak, csak a párzás után veszti el őket. Élettartama a dolgozókénál 

5-6-szor hosszabb. A hímek is szárnyasak. Funkciójuk a párzás, utána rövidesen elpusztulnak.

A háziméheknél szintén három kasztot különböztetünk meg: a dolgozókat, amelyek ugyancsak csöke-

vényes ivarszervű nőstények, a királynőt és a hímeket.

A trópusi és szubtrópusi területeken élő termeszek is államalkotó rovarok. Szinte kizárólag elhalt fa-

anyaggal táplálkoznak. A faépítmények összerágásával jókora károkat okozhatnak, ugyanakkor le bontó 

szerepüknek köszönhetően komoly hasznuk van az anyagforgalomban és a humuszképzésben. A külön-

böző termeszfajok államaiban többféle kaszt fordul elő, de mindig megtalálható bennük a szaporodást 

végző kaszt (királynő és király), valamint a dolgozók és a csoport védelmét ellátó katonák. Ez utóbbi két 

kasztba csökevényes ivarszervű nőstények vagy hímek tartoznak.

ÚJ FOGALMAK

Rágó szájszerv, szívó szájszerv, szúró-szívó szájszerv, nyaló szájszerv, légcsőrendszer, kifejlés, átváltozás, 

teljes átalakulás

1 Melyik testtájnak van a legnagyobb szerepe a 

rovarok helyváltoztató mozgásában? Miért?

2 Milyen szárnytípusokat ismersz a rovarok kö-

rében? Mely rovarcsoportra jellemzőek ezek?

3 A 19.2. ábra tanulmányozása után foglald ösz-

sze, milyen táplálék felvételére szolgálnak a 

rovarok szájszervtípusai! 

Kérdések és feladatok

4 Röviden foglald össze, hogyan függ össze a ro-

varok légzőszerveinek és keringési szervrend-

szerének felépítése!

5 Tanulmányozd a 19.6. ábrát! Ennek alapján 

ismertesd a fény útját a szemben, és következ-

tess arra, hogy mennyire részletes képet látnak a 

rovarok környezetükről!

Olvasmány
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20.lecke

A rovarok 
néhány 
képviselője

 Szitakötők
 Egyenesszárnyúak
 Poloskák
 Kabócák
 Bogarak
 Lepkék
 Hártyásszárnyúak
 Kétszárnyúak

A szitakötők a legősibb rovarok közé tartoznak. 

Nagy termetű, erőteljes, jól repülő rovarok. A szita-

kötőlárvák vízben élnek, átváltozással alakulnak 

kifejlett rovarrá. A lárvák potrohának végén levél-

szerű tracheakopoltyúk vannak. Minden életszaka-

szukban ragadozók. Számos szitakötő valóságos 

légi akrobata, mozgásuk igen gyors, határozott, te-

nyészőhelyüktől igen messzire is elrepülhetnek, 

röptükben kapják el rovarzsákmányukat.

Az egyenesszárnyúak rendjébe tartoznak a 

tücskök, szöcskék és a sáskák. Erőteljes testalkatú, 

ugrólábú rovarok. Elsődlegesen két pár pergamen-

szerű szárnyuk van, amit a tücskök nyugalomban a 

hátukon összehajtogatva, a szöcskék és a sáskák 

háztetőszerűen összecsukva viselnek. Növényevő 

vagy ragadozó állatok, ennek megfelelően rágó 

szájszervük van. A tücskök és a szöcskék csápja 

hosszú, a sáskáké rövid. A hímek rendszerint hang-

adásra képesek, hallószervük van. Réteken gyakori 

a mezei tücsök, lakócsöveket ás a talajban. A nagy 

termetű, hangosan ciripelő zöld lombszöcske raga-

dozó faj. Városi parkokban is gyakori a közönséges 

tarlósáska.

20.1. ábra. Szitakötőlárva

20.2. ábra. Laposhasú acsa

Miben különböznek egymástól a 

 poloskák, a darazsak és a szúnyogok?

M

 p

bio_09_4.indd   110 2014.02.14.   13:54:43



1 1 1

20.3. ábra. Tücsök

20.4. ábra. Szöcske 20.5. ábra. Sáska

A poloskák testfelépítésük és életmódjuk tekin-

tetében az egyik legváltozatosabb rovarrend. Álta-

lános jellegzetességük, hogy hátoldalukon pajzs 

látható. A kifejlett állatok torának oldalán bűzmi-

rigyek nyílnak. Az első szárny tövi része bőrnemű, 

csúcsi része hártyás. Hátulsó szárnyuk teljesen hár-

tyás. Szájszervük szúró-szívó „szipóka”. Egyedfej-

lődésük kifejlés. A vízipoloskák vízben élnek, raga-

dozók vagy vegyes táplálkozásúak. Jellegzetes hazai 

fajuk a víz felszínén vadászó molnárpoloska. A para-

zita életmódú vérszívó poloskák közé tartozik az 

embernek is sok kellemetlenséget okozó ágyi polos-

ka. A verőköltő poloskák szintén rövid szárnyúak, 

ilyen a tavaszi napsütésben tömegesen sütkérező 

verőköltő bodobács. 

20.6. ábra. Molnárpoloska 20.7. ábra. Ágyi poloska

20.8. ábra. Verőköltő bodobács

20.10. ábra. Rózsalevéltetű

20.9. ábra. Vérpettyes kabóca

20.11. ábra. Pajzstetű

A kabócák szárnyai egyformán hártyásak, az 

első pár jóval nagyobb. Nyugalomban többnyire 

háztetőszerűen tartják a potroh felett. Repüléskor 

a szárnyak összekapcsolódnak és együtt mozognak. 

Kifejlésük néha évekig tart. A hímek hangadásra 

képesek, mindkét nemnek van hallószerve. Szúró-

szívó szájszervükkel (szipókájukkal) növényi ned-

veket szívogatnak. Szipókájuk szúrásával vírusokat 

és egyéb kórokozókat is terjesztenek, amivel igen 

nagy károkat okozhatnak. Az énekes kabócák nagy 

testű, 1-7 cm-es rovarok, szárnyuk üvegszerűen 

átlátszó, színes erezetű, általában a potrohon túl-

nyúlik. A hímek zengő, messze hangzó hangot hal-

latnak. 

A tajtékoskabócák első pár szárnya bőrszerű, 

gyakran tarkán mintázott, hátsó szárnyuk hártyás. 

A lárvák folyékony ürülékükből, viaszból levegővel 

felfújt habtömegben élnek, amely megvédi őket a 

kiszáradástól és a ragadozóktól is. A vérpettyes ka-

bóca kertekben is előfordul.

A levéltetvek apró termetű, hosszú csápú rovarok. 

Ürülékük magas cukortartalmú folyadék („mézhar-

mat”), amely más rovarokat (hangyákat, méheket, 

darazsakat) vonz. A zöld rózsalevéltetű a rózsák 

levelén szívogat.

A pajzstetvek hímjei normálisan szelvényezettek, 

szárnyuk is van. Rövid ideig élnek, szájszerveik csö-

kevényesek. A nőstények igen egyszerű szervezetű, 

szárnyatlan állatok, csápjaik és lábaik is visszafej-

A rovarok  néhány képviselője20.
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1 12

A rovarok  néhány képviselője20.

lődtek. Pikkely- vagy fedőszerű pajzsot választanak 

el védelemül. Helyüket alig, vagy egyáltalán nem 

változtatják. A kaliforniai pajzstetű a gyümölcsfák 

hajtásait és terméseit is károsítja.

A bogarak első pár szárnya kemény szárnyfe-

dővé módosult, a hátulsó pedig hártyás. Szájszer-

veik rágó típusúak. Teljes átalakulással fejlődnek. 

A bogarak minden elképzelhető szárazföldi élő-

helyhez alkalmazkodtak, meghódították az édesvi-

zeket is. Többségük növényevő, sok a ragadozó, és 

néhány élősködő faj is akad közöttük. A lemezes 

csápú csere bogarak lárvája a pajor, amely a talajban 

él, gyökerekkel és korhadó növényi részekkel táp-

lálkozik. A májusi cserebogár lárvája és kifejlett 

egyede is nagy károkat okoz a gyümölcsösökben, 

ha tömegesen rajzik. A szentjánosbogarak lárva- és 

kifejlett korukban is világítószerveket viselnek a 

potroh végén. A nagy szentjánosbogár hímje jól 

repül, a lárva szerű nőstény szárnya csökevényes, a 

növényzeten ücsörögve fényjelekkel csalogatja a 

hímeket. A hétpettyes katica és lárvája tömegével 

fogyasztja a levéltetveket. Az Észak-Amerikából 

behurcolt burgonyabogár és lárvája a burgonyafélék 

leveleit rágja. 

20.12. ábra. Májusi cserebogár és lárvája

20.13. ábra. Nagy szentjánosbogár hímje és nősténye

20.14. ábra. Hétpettyes katica kifejlett egyede és lárvája

20.15. ábra. Burgonyabogár kifejlett egyedei és lárvái

20.17. ábra. A szegélyes csíkbogár és lárvája egyaránt 
vízben élő ragadozó

20.16. ábra. A betűző szú lárvája a fenyők kérge alatt 
rágja jellegzetes járatait

1 12

C
s

ú
s

z
ó

 m
á

s
z

ó
k

, 
h

é
ja

s
o

k
, 

s
o

k
lá

b
ú

a
k

bio_09_4.indd   112 2014.02.14.   13:54:46



1 13

A rovarok  néhány képviselője20.

A lepkék két pár szárnyát kitinpikkelyek borít-

ják. A kifejlett egyedek szájszerve, a pödörnyelv 

folyékony táplálék felszívására szolgál. A lepkék 

teljes átalakulással fejlődnek, lárváik a hernyók, 

amelyek többnyire különféle növényi részeket fo-

gyasztanak rágó szájszervükkel. A lepkék egy része 

nappal aktív. A nappali lepkék általában élénk szí-

nűek, nyugalomban a szárnyukat hátuk fölött ösz-

szecsukva tartják. A legnagyobb és legszínesebb 

nappali lepkék a pillangók. Az egyik legismertebb 

pillangó a védett kardoslepke, melynek hernyója 

csonthéjas termésű növények levelét rágja. A fehér-

lepkék szárnyszíne fehér vagy sárga. Közéjük tarto-

zik a káposztalepke, melynek hernyója a konyha-

kertek ben kártevő. A tarkalepkék közé tartozó 

nappali pávaszem a szárnyain levő szemfoltok fel-

villantásával riasztja el a ragadozókat. Hernyója 

csalánon fejlődik. Az éjjeli lepkék csoportja válto-

zatos, csápjuk fonalas vagy fésűs. Pihenéskor szár-

nyaikat háztetőszerűen csukják össze, vagy a potro-

huk felett laposan tartják. A jobbára éjjel repülő 

molylepkék keskeny, hosszú szárnyait rojtok szegé-

lyezik. Legismertebb fajuk, a ruhamoly hernyója a 

gyapjú anyagok rágásával komoly károkat okoz. 

A levél aknázó molyok hernyói a levéllemez belse-

jében rágnak. A hazánkban gyorsan terjedő vad-

gesztenye-aknázó moly a fák pusztulását is okozhatja 

a levelek aknázásával. Az „almakukac” az almamoly-

lepke hernyója. A selyemlepke „háziállat”, több ezer 

éve tenyésztik, a bábjáról letekert selyemszálból 

szövik a természetes selyem kelméket. Hernyója a 

fehéreperfa levelét fogyasztja. 

A hártyásszárnyúak két pár hártyás szárnyát az 

elülsők szélén található horgok kapcsolják össze, 

így azok repüléskor együtt mozognak. A legtöbb 

darázsnál a potroh első szelvénye igen karcsú 

(„darázs derék”). A folyékony táplálékot fogyasztók 

szájszerve nyaló típusú, a szilárd táplálékon élőknek 

pedig rágó szájszervük van. Rengeteg az élősködő 

hártyásszárnyú. Teljes átalakulással fejlődnek. Egyes 

hártyásszárnyúak nőstényei hosszú tojócsövet visel-

nek, amely a pete speciális elhelyezésére szolgál.

A közönséges rózsagubacsdarázs apró rovar. A nős-

tény rózsarügyekbe rakja a petéit, amelyek körül a 

növény szöveteiből jókora sallangos védőburok 

képződik, ezt nevezik gubacsnak. A gubacs 1-7 cm, 

többkamrás, csak vadrózsán nő. Nyár végére a gu-

bacsok beérnek, és a bábokból kifejlett darazsak 

csak a következő év tavaszán repülnek ki.

A fullánkos hártyásszárnyúak tojócsöve fullánk-

ká módosult, amellyel méreganyagot fecskendeznek 

zsákmányukba, illetve támadójukba. A kecskedarázs

fekete-sárgás rajzolatú. Fullánkját főleg veszély ese-

tén használja. Elsősorban ragadozó életmódot foly-

tat, rovarokkal táplálkozik, de húst és gyümölcsöt is 

szívesen fogyaszt. Bolyban él, amelyben egy anya 

(királynő) és több ezer dolgozó tartózkodik. Az 

áttelelt anya tavasszal fészket épít növényi anya-

gokból, elsősorban farostból. Fészkét a padláson, a 

föld alatt, vagy bokrokon alakítja ki, az apró üre-

gekbe (lépsejtekbe) egy-egy petét rak. 

20.18. ábra. Kardos-
lepke

20.19. ábra. Nappali pávaszem

20.20. ábra. Káposztalepke 
és hernyói

20.21. ábra. A vadgesztenye-aknázó-
moly levélben rágott járatai 20.22. ábra. Rózsagubacs és a benne fejlődő lárvák
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A méhek hosszú nyaló szájszervükkel nektárt 

fogyasztanak. A testükre tapadt virágport lábfejük 

szőreivel söpörve gyűjtik. A háziméh társas életmó-

dot folytat, méz és viasz termelése miatt gazdasági 

szempontból fontos „háziállat”. A heréket (haploid 

hímek) és a peterakó nőstényeket (királynő) na-

gyobb testméretükről könnyű felismerni. A dolgo-

zók fullánkja horgas, ezért csípéskor beleszakad a 

bőrbe, s emiatt az állat elpusztul. A heréknek nincs 

fullánkjuk. Természetes körülmények között fa-

odúban, sziklarepedésekben fészkelnek. 

A hangyák rovarállamokban élnek, melyekben a 

különböző szerepű egyedek csoportjai kasztokat 

alkotnak. A kasztok ránézésre is jól elkülöníthetők. 

A hangyák csípéskor rágójukkal harapnak, majd a 

sebbe hangyasavat fecskendeznek Az erdei vörös-

hangya mindenevő. A dolgozók szárnyatlanok, az 

ivaros alakok kicsit nagyobbak, szárnyasak. A nö-

vényi törmelékből épített hangyafészkeik elérhetik 

a 2 m magasságot is. 

A kétszárnyúak népes ro-

var rendet alkotnak. Nevük on-

nan származik, hogy csak az 

elülső két szárnyuk fejlett, a 

hátsó szárnypár apró dobverő-

höz hasonló alakú billér, amely 

valószínűleg a repülés közben 

egyensúlyozó szervként műkö-

dik. A karcsú, hosszú lábú két-

20.23. ábra. Kecske-
darázs fészke

20.24. ábra. Háziméh 
lépében a sejtek egy-egy 
lárvát tartalmaznak

szárnyúakat összefoglaló néven szúnyogoknak, a 

vastagabb testű, rövidebb lábú fajokat pedig legyek-

nek nevezik. A kétszárnyúak körében kétféle száj-

szerv fordul elő. A szúnyogokra és például a bög-

lyökre is jellemző szúró-szívó szájszerv hosszan 

megnyúlt, és benne két cső húzódik végig. Az egyik 

csatornán a megszúrt állat testébe véralvadásgátló 

nyálat juttat a rovar, a másikon pedig felszívja a vért. 

A nyállal együtt olykor kórokozók is átjuthatnak a 

megtámadott állatba vagy emberbe, így terjed pél-

dául a malária és az álomkór. A legyek többségének 

nyaló szájszerve van, amelynek vékony csatornács-

káin keresztül a könnyen hozzáférhető folyadékfel-

színről egyszerűen felszívható a táplálék. A kétszár-

nyúak teljes átalakulással fejlődnek, lárvájuk a 

lábatlan nyű. 

A házi légy emberlakta területeken a Földön 

sokfelé előfordul. Tápláléka elsősorban rothadó hús, 

gyümölcs és állati ürülék. Nyaló-szívó szájszervével 

csak folyékony táplálékot képes fogyasztani. Táp-

lálkozás előtt a légy megnyálazza táplálékát. Mivel 

az ember táplálékára is rászáll, sok betegséget ter-

jeszthet; a legismertebbek ezek közül a tífusz, a 

kolera és a vérhas.

A marhabögöly különösen a szarvasmarhák és 

lovak vérét szívja, de a sertést, embert is megtámad-

ja. A cseresznyelégy nősténye az éretlen  cseresznyébe 

petézik, a lárva a terméshúst eszi („kukacos cseresz-

nye”). A cukros folyadékok, gyümölcsmaradványok 

környezetében nyáron hamar megjelenő muslicák 

is a legyek közé tartoznak. 

A csípőszúnyogok nőstényei peterakás előtt szá-

razföldi gerincesek vérét szívják, a hímek növényi 

nedveken élnek. A foltos maláriaszúnyog lárvája mo-

csarak, árkok vizeiben él. A kifejlett állatok csípé-

sükkel a malária kórokozóját terjeszthetik, de ha-

zánkban ilyen veszély nem fenyeget. 

A gyötrő szúnyog az embert leggyakrabban tá-

madó szúnyogfajok egyike. Lárvája a ház körüli 

pocsolyákban és természetes vizekben egyaránt 

jelen lehet. 
20.25. ábra. A második pár 
szárny módosul billérré

20.26. ábra. Házi légy 20.28. ábra. Gyötrő szúnyog20.27. ábra. Marhabögöly

A rovarok  néhány képviselője20.
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járólábak

összetett 
szem

olló

csápok

fejtor

potroh

A rákok általában vízben élnek, de néhány száraz-

földi fajuk is van. Kutikulájukba a kitin mellett mész 

épül be, amely a páncél szilárdságát, keménységét 

fokozza. Fejük és toruk egységes fejtorrá nőtt össze.

Magasabb rendű rákok

A rákok osztályába nagyon eltérő testfelépítésű fa-

jok tartoznak. Közülük a továbbiakban csak a leg-

ismertebb magasabb rendű rákokról lesz szó. Ilyen 

például a hazai vizekben is előforduló folyami rák 

(21.1. ábra).

A magasabb rendű rákoknak szelvényenként 

egy-egy pár ízelt lábuk van. Az ízelt lábak a fejtor 

elején 2 pár csáppá és szájszervekké módosultak. 

A fejtor többi végtagjai a járólábak, számuk a ma-

gasabb rendű rákoknál 5 pár. Ezek közül az első pár 

gyakran ollóvá módosul. Az olló a zsákmány meg-

ragadására és széttépésére szolgál. Járólábaikkal a 

rákok a szilárd aljzaton mozoghatnak. A potroh 

lábainak az ivadékgondozásban van szerepük, a fej-

lődő utódokat tartják.

A rákok kopoltyúval lélegeznek. A kopoltyún 

keresztül kicserélt légzési gázokat a vérnyirok szál-

lítja a szervezetben. A magasabb rendű rákok raga-

dozók, illetve mindenevők. Érzékszerveik ennek 

megfelelően jól fejlettek. Csápjaik egyrészt tapin-

tásra alkalmasak, másrészt sok szagérzékelő sejt is 

van rajtuk. Két összetett szemük nyélen ül, és egy-

mástól függetlenül mozgatható.

A rákok egyes fajaira közvetlen fejlődés jellem-

ző, mások átalakulással fejlődnek.

21.lecke

A rákok 
osztálya

Hogyan lehetséges, hogy vízben 

és szárazföldön is élnek rákok?

H

és

 Magasabb rendű rákok
21.1. ábra
Folyami rák
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Hátrafelé mennek a rákok?

A rákok közmondásos hátrálásából annyi igaz, hogy veszély esetén potrohukat hasuk alá csapják, így evez-

ve gyorsan hátrafelé szökellhetnek a vízben. A potroh utolsó, lapos szelvénye ilyenkor evezőként működik.

A legtöbb rák jó szaglású állat. A vízbe helyezett döghús például gyorsan előcsalja a folyami rákot a 

rejtekhelyéről.

A magasabb rendű rákok kiválasztószerve módosult vesécske, amely a fejükben helyezkedik el.

1 Mi a rákok kültakarójának sajátsága a többi 

ízeltlábú állattal összehasonlítva?

2 Miben tér el a rákok testének tagolódása az 

ízeltlábúak általános jellemzőitől?

3 A magasabb rendű rákoknál az ízelt lábaknak 

milyen típusai különböztethetők meg, és mi 

lehet ezek szerepe?

Kérdések és feladatok

4 A 18.1. és a 21.1. ábrák megfi gyelése után ha-

sonlítsd össze a rovarok és a magasabb rendű 

rákok:

a) testtagolódását,

b) járólábainak számát,

c) csápjainak számát!

21.2. ábra. Homár 21.4. ábra. Pinceászka

21.3. ábra. Vízibolha

A rákok osztálya21 .

Olvasmány

A rákok néhány képviselője

A nagy termetű rákok sok faját az emberek elő szeretettel fogyasztják: az olló és potroh izomzata az ínyen-

cek kedvelt csemegéje. Óriási számban fognak például a tengerekből homárt és langusztát. Az európai 

homár hossza elérheti az 50 centimétert, tömege pedig akár 5 kilogramm is lehet. A homárnak öt pár ízelt 

lába van, melyekből négyet járásra használ, az első pár pedig az olló, amelyet zsákmány szerzésre használ. 

A 2. és a 3. pár járólábon csupán apró ollók vannak. A lábakon, a csápokon és test szerte milliónyi érzékelő-

szőr szolgálja a vízben a táplálékkeresést. Érdekes, ha elveszíti egyik végtagját, a hiányzó végtag idővel 

visszanő. Potrohának végén széles faroklegyező helyezkedik el. 

Az 1-2 milliméteres vízibolhák az alacsonyabb rendű rákok közé tartoznak. A természetben állóvizek 

lakói, lebegő moszatokkal táplálkoznak. Akváriumi halak táplálására nagy mennyiségben tenyésztik is a 

vízibolhákat. 

Sok rák nem vízben, hanem szárazföldön él. A pinceászka talán a legismertebb szárazföldi rák. A  népnyelv 

„pincebogárnak” nevezi. 1-2 cm-es, szürke, lapos testű állat. Sötét, nyirkos helyeken él, mivel légzőszervé-

vel csak a párás levegőből képes oxigént fölvenni. Szerves maradványokkal, korhadékokkal táplálkozik.
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22.lecke

A pókszabásúak 
osztálya

Mi a skorpiók, a kullancsok

és a pókok közös vonása?

M

és

 Pókszabásúak 

22.1. ábra. A pókok külső testfelépítése

csáprágó

ízelt lábak

fejtor

potroh

22.2. ábra. A pókok belső szervei

pont-
szem

méregmirigy agydúc aorta középbél

ivarmirigy

szövőmirigy

lemezes tüdő
nyelőcső

végbél-
nyílás

szövőszemölcs

szív

csáprágó

A rovarokhoz hasonlóan a pókszabásúak többsége 

is szárazföldi állat. Fejük a torral összeolvadt, így 

két fő testtájuk van, a fejtor és a potroh (22.1. ábra). 

Négy pár lábuk a fejtoron ered.

Pókszabásúak

A pókszabásúak kevés kivétellel ragadozó állatok. 

Szájnyílásuk nagyon szűk, ezért általában csak folyé-

kony táplálékot fogyaszthatnak. Szájszervük a csáp-

rágó, amely a zsákmány megragadására szolgál. Mé-

regmirigyük váladékával bénítják meg zsákmányu-

kat, de a méregmirigy védekezésre is szolgálhat, 

amikor valamilyen ragadozó támad az állatra. A pók-

szabásúak úgy táplálkoznak, hogy felszivattyúzzák a 

zsákmány testnedveit. Az is gyakori, hogy az állat a 

középbéli mirigye emésztőnedvét a zsákmányba jut-

tatja, ahol így lezajlik az emésztés. A zsákmány tes-

téből pedig az emésztés után a folyadékot felszívja. 

A pókszabásúak légzőszerve a rovaroknál már 

megismert légcsőrendszer mellett lemezes tüdő is 

lehet (22.2. ábra). A pókszabásúak lemezes tüdeje 

a potrohban található, ürege levegővel telt. Falán 

nagy mennyiségű vérnyirok áramlik át, ez szállítja 

a légzési gázokat a sejtek és a tüdő között. Nyílt 

keringési rendszerük éppen ezért elég fejlett.

Fejükön néhány pontszem található, nincs ösz-

szetett szemük. Kifejléssel fejlődnek.
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A pókok a pókszabásúak legismertebb képvise-

lői. Testükön a szelvényességnek már nyoma sincs. 

Fejükön 4 pár pontszem található. A csáprágó vé-

gén nyílik a méregmirigy kivezetőcsöve, így a zsák-

mány megragadásakor azonnal bele is juttatja a 

méreganyagot. A pókok többségére jellemző a háló-

szövés (22.3. ábra). A háló úgy készül, hogy a pot-

rohon levő szövőszemölcsök folyékony váladéka a 

húzás következtében fonállá alakul, és a levegőn 

megszilárdul. A fonalakat a pók a lábain levő szö-

vőkarmokkal szövi hálóvá. Ha a kifeszített hálóba 

belegabalyodik egy rovar, a pók megérzi a háló rez-

géseit, odaszalad, és végez zsákmányával. 22.3. ábra. A pókok hálószövése

ÚJ FOGALMAK

Pontszem, csáprágó, lemezes tüdő, szövőszemölcs

1 Hasonlítsd össze a rákok, a rovarok és a pók-

szabásúak járólábainak számát!

2 Mit gondolsz, mi lehet a különbség a kizárólag 

légcsőrendszerrel, valamint a lemezes tüdővel 

lélegző pókszabásúak keringési rendszere között?

3 Mi a különbség a „pókszabásúak” és a „pókok” 

csoportja között?

Kérdések és feladatok

4 Hasonlítsd össze a pókszabásúak három cso-

portjának testfelépítését: sorold fel a kívülről 

észlelhető hasonlóságokat és különbségeket!

5 Hogyan készül a pókháló?

6 Milyen táplálkozásmód jellemző a pókokra?

A pókszabásúak néhány képviselője

A pókszabásúak osztályába a pókokon kívül számos más állatcsoport is tartozik.

A kaszáspókoknak testükhöz viszonyítva rendkívül hosszúak a lábaik, mozgás 

közben kaszálni látszódnak, innen kapták nevüket. Az utótest szelvényezettsége 

látható marad. Ollós csáprágójukkal kapják el rovarzsákmányukat. A házi kaszás-

pók Eurázsiában elterjedt, testhossza az 1 cm-t is elérheti. 

A skorpiók a legősibb pókszabásúak. Fejükön ollószerű fogókészüléket viselnek, 

hátrafelé elvékonyodó potrohuk utolsó szelvénye pedig hegyes  tövist alkot. E tö-

vis hegyén nyílik a méregmirigy vezetéke. A skorpiók zsákmányukat ollójukkal 

ragadják meg, majd potrohukat a hátuk fölött előregörbítve, méregtövisüket az 

áldozatba döfi k. A trópusokon élő egyes nagyobb termetű skorpiók mérge az 

emberre is veszélyes. Hazánkban nem fordulnak elő.

Az atkák is pókszabású állatok, ám fejtoruk és potrohuk egységes testté olvadt 

össze. Méretük apró, gyakran 1 milliméternél kisebbek. Sok fajuk növényi élős-

ködő, ezek növények megbetegedését idézhetik elő. A növénytermesztésben gyak-

ran védekezni kell ellenük. Az atkák közé tartoznak a kullancsok is, amelyek ma-

darak és emlősállatok vérét szívják. Táplálkozás során a testük többszörösére 

növekedhet. Ezek az állatok terjesztik az emberi agyvelőgyulladás vírusát és a 

Lyme-kórt okozó baktériumot. Némelyik atkafaj képviselői a gerinces állatok 

vagy az ember bőrén megtelepedve kellemetlen betegséget, például rühöt okoznak. 

Házi kaszáspók

Skorpió

Kullancs

A pókszabásúak osztálya22.

Olvasmány
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23.lecke

Tüskésbőrűek, 
előgerinc-
húrosok 
és fej gerinc-
húrosok törzse

 Az újszájú állatok
 Tüskésbőrűek törzse
 Előgerinchúrosok törzse
 Fejgerinchúrosok törzse

Az újszájú állatok

Az újszájúak csoportjába tartozó állatok embrioná-

lis fejlődése során a megtermékenyített petesejtből 

(zigótából) kialakuló embrióban is megjelenhet az 

alacsonyabb rendű gerincteleneknél megismert űr-

bél kezdeménye, az ősbélüreg. Az ősbélüreget a 

környezetével összekötő nyílás az ősszáj. Az újszá-

jú állatok további fejlődése során azonban az emb-

rió más részén újonnan alakul ki az előbélkezdemény 

nyílása, az újszáj (23.1. ábra). Az újszájúak csoport-

jába a tüskésbőrű, a gerinchúros és a gerinces álla-

tok tartoznak.

zigóta

ősbélüreg
újszáj 
kezdeménye

bélkezdemény

ősszáj ősszáj8 sejtes 
embrió

23.1. ábra. Az újszájú állatok fejlődésének egyik típusa 
Az ábrán a legegyszerűbb fejlődési mód látható.
Az így fejlődő állatok esetén mi lesz az ősszáj funkciója 

a kifejlett egyedben?

Tüskésbőrűek törzse

A tengerpartokon és a tengerekben gyakori állatok 

a különféle tüskésbőrűek. A puhatestűekhez és az 

ízeltlábúakhoz hasonlóan, testüket váz szilárdítja. 

Bőrük hámszövete alatt lapos mészlemezek talál-

hatók. A mészlemezekhez kívülről mésztüskék 

csatlakoznak, innen ered a törzs elnevezése (23.2. 

ábra). A tüskék a hozzájuk kapcsolódó izmokkal 

mozgathatók. Egyes fajoknál a tüskék méreganya-

got tartalmaznak.

A tüskék között hosszúkás, tapadókorongban 

végződő, mozgékony lábacskák találhatók. A lá-

bacskákkal az állat az aljzaton megkapaszkodva 

helyét változtathatja, és egyes fajoknál a zsákmány 

megragadása is ezek segítségével történik. A lá-

bacskák mozgatása úgy történik, hogy a testben 

található elágazó csőrendszerből, a vízedényrend-

szerből vizet pumpálhat beléjük az állat.

A tüskésbőrűek testének szimmetriáját álsuga-

rasnak mondjuk, mivel külsőleg általában sugarasan 

szimmetrikusnak látszik, a belső szervek elrende-

ződésére azonban a kétoldali szimmetria jellemző 

(23.2. ábra). Az alacsonyabb rendű gerinctelenek-

hez hasonló módon, a tüskésbőrű állatok életmű-

ködéseit is dúcidegrendszer szabályozza.

Honnan származnak a gerincesek?H

1 19
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Tüskésbőrűek, előgerinchúrosok

és fej gerinc húrosok törzse23.

A tengeri sünök testében a mészlemezek össze-

nőve merev tokot képeznek az állat körül. Minden-

evők, az aljzaton megtapadó apró állatokkal és mo-

szatokkal táplálkoznak. 

A tengeri csillagok és a többi tüskésbőrű testében 

a bőr mészlemezei mozgathatóan illeszkednek egy-

más mellé. A tengeri csillagok ragadozók, főleg 

csigákat és kagylókat fogyasztanak. Ha bejutnak az 

osztrigatenyésztő telepekre (osztrigafarmokra), ott 

a tenyésztett kagylók elfogyasztásával jókora káro-

kat okozhatnak. 

végbélnyílás

lábacskák

szájnyílás

ivarmirigymészlemezek

mésztüskék

vízedényrendszer

23.3. ábra.  Különböző tüskésbőrű állatok 
Azonosítsd a képeken a tüskésbőrűek osztályait!

Keresd meg a lábacskákat!

Előgerinchúrosok törzse

A gerincesek előfutárai a földi élet fejlődése során 

az egykori gerinchúrosok voltak. A gerinchúr ru-

galmas, pálca alakú képződmény, amely az állat háti 

oldalán helyezkedik el. A test belső megtámasztá-

sára szolgál, tehát belső váz. Két törzset ismerünk 

meg: az előgerinchúrosok és a fejgerinchúrosok 

törzsét.

A tengerekben ma is élnek olyan gerinchúros 

állatok, amelyek őseiből az első gerincesek a föld-

történet ősidejében kialakulhattak. Ezek az élőlé-

nyek az előgerinchúrosok törzsébe tartoznak. 

A gerinc húr a lárvák farkában alakul ki (23.5. ábra). 

Gerinchúrjuk fölött, a hátoldalon húzódik a köz-

23.5. ábra. Zsákállat lárvája. A nyilak a víz áram lásá nak 
irányát mutatják légzéskor. Az ábrán mutasd be, miben 

különbözik a táplálék és a légzésre szolgáló víz útja!

23.4. ábra. Zsákállat lárvája

szájnyílás

gerinchúr
kopoltyú

utóbél csőidegrendszer

A kígyókarú csillagok alkotják a tüskésbőrűek kö-

zül a fajokban leggazdagabb csoportot. A tengeri 

csillagokhoz hasonlítanak, de karjaik hosszúak, kí-

gyószerűen mozgékonyak, sőt egyes fajoknál elága-

zóak. Iszappal és apró élőlényekkel táplálkoznak. 

A tengeri uborkák megnyúlt, az oldalukon fekvő 

tüskésbőrűek, amelyeknek a tüskéi csökevényesek 

vagy hiányoznak. Bőrizomtömlővel mozognak, és 

szerves törmelékeket, apró élőlényeket fogyasztanak.

23.2. ábra. A tüskésbőrűek testfelépítésének vázlata
A rajz egyik oldala a tüskéket, a másik oldala 
a vízedényrendszert és a lábacskákat ábrázolja, 
de természetesen az állat felületén mindenütt találhatók 
tüskék és lábacskák is.
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Tüskésbőrűek, előgerinchúrosok

és fej gerinc húrosok törzse23.

Fejgerinchúrosok törzse

A fejgerinchúrosok törzsébe a zsákállatoknál fejlet-

tebb, szintén tengeri élőlények tartoznak. Testük 

formája lándzsahegyre hasonlít, ezért lándzsa halak-

nak nevezik őket. A gerinchúr a farkuktól a feji 

23.7. ábra. A lándzsahal szervezete. A nyilak a víz 
áramlásának irányát mutatják légzéskor. 

23.6. ábra. Lándzsahal

végükig egész testükön végighúzódik (23.7. ábra). 

Az előgerinchúrosokhoz hasonlóan ezeknek is cső-

idegrendszerük van, légzőszervük pedig kopoltyú-

bél. Farki végükkel a víz aljzatába beássák magukat, 

szájukkal a lebegő törmeléket és planktont szűrik ki.

A gerinchúrosok származása nem ismert. A föld-

történeti óidő elejétől kezdődően (és később) kép-

ződött üledékes kőzetekben megtalálhatók a kövü-

leteik.

Jelenlegi ismereteink szerint az előgerinchúrosok 

kulcsfontosságú szerepet játszottak az evolúció ban: 

belőlük fejlődtek ki az óidő elején egyrészt a specia-

lizálódott felépítésű fejgerinchúrosok, egy másik 

fejlődési irányban pedig a gerincesek ősi típusai.

ponti idegrendszer. Az idegrendszer egy cső alakú 

kezdeményből, a velőcsőből alakul ki az egyedfej-

lődés során, ezért csőidegrendszernek nevezzük. 

Légzőszervük az előbél falából kialakuló kopoltyú, 

amely a szájnyíláson beszívott vízből veszi föl az 

oxigént. A légzésre szolgáló bélszakaszt más néven 

kopoltyúbélnek is nevezik.

A kifejlett előgerinchúrosok testét zsákszerű bu-

rok borítja, ezért a törzsbe tartozó állatokat más 

néven zsákállatoknak is nevezik. A zsákállatok át-

alakulással fejlődnek, és sok fajuknál (az úgyneve-

zett farkatlan zsákállatoknál) a farok a benne levő 

gerinchúrral együtt az egyedfejlődés során eltűnik. 

Ezért a farkatlan zsákállatok kifejlett egyedeiben 

gerinchúr már nem található.

szájnyílás

gerinchúr

kopoltyúutóbél

csőidegrendszer

Gerinchúrosok és fejgerinchúrosok

A pár centiméteres farkos zsákállatok a tengerek felszíni rétegeiben hatalmas tömegben lebegnek, és a 

nagyobb termetű planktonevő állatok, például a bálnák fontos táplálékát képezik.

A fejgerinchúrosoknak mindössze kéttucatnyi faja ismeretes. Apró, 5-10 centiméter hosszú állatok. 

Farkukkal beássák magukat a sekély tengerfenék iszapjába, csak a feji végük áll ki, így szűrögetik ki a víz-

ben lebegő táplálékszemcséket. 

ÚJ FOGALMAK

Újszáj, vízedényrendszer, gerinchúr, belső váz, csőidegrendszer, velőcső, zsákállat, lándzsahal

1 A 23.5. ábra és a 23.7. ábra alapján döntsd el, 

milyen közös tulajdonságaik vannak az elő-

gerinchúros és a fejgerinchúros állatoknak!

2 Mivel magyarázható, hogy a felnőtt zsákállatok 

egyes példányainak nincs gerinchúrja?

Kérdések és feladatok

3 Miben különbözik a lándzsahalak és a zsákál-

latok gerinchúrja?

4 Hol élnek előgerinchúros és fejgerinchúros ál-

latok?

Olvasmány
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Az alábbi táblázatban a gerinctelen állatok vázlatos 

rendszertani beosztását tekintjük át.

Táblázatunk csak a könyvben szereplő rendszer-

tani csoportokat tartalmazza.

A kültakaró a test külső burka. Véd a kedvezőt-

len külső hatásoktól, például a kórokozóktól, káros 

anyagoktól és bizonyos sérülésektől. Ezenkívül 

gyakran részt vesz az állat mozgásában is, például 

az örvényférgek csillós hámja, valamint a férgek és 

a puhatestűek bőrizomtömlője. A gerinctelen álla-

tok kültakarójának külső részét egyrétegű hámszö-

vet alkotja, alatta kötőszövet található.

A mozgás szervei a test helyzetének és helyének 

változtatására szolgálnak. A férgek törzseibe és a 

puhatestűek törzsébe tartozó állatokban a kültakaró 

és az alatta levő izomzat összenő, s az így kialakuló 

bőrizomtömlő alkotja a testfalat. Ezekben a gerinc-

telen állatokban az izomszövetek közül csak sima-

izomszövet fordul elő. Az ízeltlábúaknál is részt 

vesz a kültakaró a mozgásszervekben. A kültakaró 

hámszövetét borító kitintartalmú, kemény kutikula 

külső vázat alkot, amelynek részei egymáshoz ké-

pest mozgathatók. A kutikula lemezeinek belső 

felszínéhez tapadnak a külön álló izmok. Az izmok 

gyors összehúzódású harántcsíkolt izomszövetből 

épülnek fel, működésük eredményezi az ízeltlábúak 

sebes mozgását. A rovarok esetén a tor három pár 

ízelt lábat és általában két pár szárnyat hordoz, ezek 

szolgálnak a szárazföldi, illetve a légi helyváltozta-

tásra. A szárnyak az életmódnak megfelelően 

módo sulnak: az alapszabás szerinti két pár hártyás 

szárny helyett például a bogarak első pár szárnya 

Törzs feletti egységek Törzsek Osztályok

Álszövetesek Szivacsok

Valódi 

szövetesek

Sugaras 

szimmet-

riájúak

Csalánozók

Kétoldali 

szimmet-

riájúak

Laposférgek

Fonálférgek

Puhatestűek
Fejlábúak, csigák, 

kagylók

Gyűrűs férgek

Ízeltlábúak
Rovarok, rákok, 

pók szabásúak

Tüskés bőrűek
Tengeri  csillagok, 

tengeri sünök

Előgerinc húrosok

Fejgerinc húrosok

kemény, védelmet nyújtó fedőszárnyat képez, a le-

gyeknek és a szúnyogoknak csak egyetlen pár hár-

tyás szárnyuk van, a lepkék két pár szárnyát mik-

ro szkopikus méretű kitinpikkelyek borítják, a 

hangyák dolgozó egyedeinek pedig egyáltalán nincs 

szárnyuk.

A táplálkozás a szervetlen és szerves tápanya-

gok felvételére szolgál. Ez a szervrendszer végzi a 

táplálék felvételét, egyes tápanyagok emésztését és 

a tápanyagok felszívását. Az emésztés során a szer-

ves tápanyagok nagy molekulái apró molekulákra 

esnek szét az emésztőnedvek hatóanyagai segítsé-

gével. A szivacsoknál emésztés csak a sejteken be-

lül történik, a magasabb rendű állatokban viszont 

megjelenik a sejten kívüli emésztés is: a bélcsator-

na üregében a tápanyagokhoz keveredő emésztő-

nedvek hatóanyagai végzik az emésztést. A felszí-

vódás azt jelenti, hogy a kis molekulák a bélből a 

testfolyadékba jutnak. A testfolyadék aztán elszál-

lítja a tápanyagokat a szervezet sejtjeihez. A táp-

lálkozás szervrendszerébe tartoznak a bélcsatorna 

szakaszai és az emésztőnedveket termelő miri-

gyek. 

A laposférgek bélcsatornája kétszakaszos, az 

előbél a táplálék felvételére és tárolására, a középbél 

pedig az emésztésre és a felszívódásra szolgál. Utó-

bél hiányában a táplálék emészthetetlen salakanya-

gait a szájnyíláson át adja le az állat. A laposférgek 

között a belső élősködők más állatok testében él-

nek, s ezek szervezetéből veszik fel tápanyagaikat. 

A laposférgeknél magasabb rendű állatokban 

ki alakul az utóbél és ezzel együtt a végbél. A bél-

tarta lom ezért egy irányban halad végig a bélcsa-

tornán, vagyis a frissen fölvett táplálék anyagai 

nem keverednek a salakanyagokkal, ezáltal hatéko-

nyabb  lehet az emésztés. A lapos- és a gyűrűsférgek-

ben a bélfal sejtjei termelik az emésztőnedveket, a 

puhatestűekben és az ízeltlábúakban viszont már 

külön szervek is kialakulnak, amelyek emésztőned-

veket hoznak létre és juttatnak a bélbe: ez a közép-

béli mirigy. 

A rovaroknak nincs középbéli mirigyük, de 

nyálmirigyük van. A szájnyílásuk körül kialakult 

szájszervek teszik lehetővé a különböző táplálékok 

megszerzését.

A légzés szervei az oxigén felvételét és a szén-

dioxid leadását végzik. Az alacsonyabb rendű ge-

rinctelen állatok (szivacsok, csalánozók, lapos- és 

gyűrűsférgek) bőrlégzést, más néven diff úz légzést 

folytatnak, ami azt jelenti, hogy a gázcsere egysze-

rűen a testfelületen keresztül történik. A magasabb 

Összefoglalás
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rendű állatok esetén a környező levegőből, illetve 

vízből felvett oxigén általában a testfolyadékba jut, 

amely továbbszállítja azt a sejtekhez. Ezzel ellenté-

tes irányú a sejtekben képződő szén-dioxid útja. 

A puhatestűek vízben élő fajainak (a fejlábúak-

nak, a kagylóknak és a legtöbb vízicsigának) kopol-

tyú a légzőszerve. A kopoltyú a testfelszín kitürem-

kedése, amely nagy felülete révén alkalmas arra, 

hogy a víz és a testfolyadék között gázcserét végez-

zen. Vékony hámszövet borítja annak érdekében, 

hogy a gázok könnyen átjussanak rajta. A vékony 

hám azonban sérülékeny, ezért a kopoltyú általában 

jól védett helyen található. A szárazföldi csigák a 

levegőből lélegeznek, bennük köpenyüreg fala mű-

ködik tüdőként. A szárazföldi ízeltlábúak közül 

a rovarok gazdagon szétágazó légcsőrendszerrel lé-

legeznek, amely a levegőt a testfelszíni nyílásoktól 

a szervezet belsejébe vezeti. A pókszabásúaknak a 

potrohukban lemezes tüdejük is van. A rákok leg-

többje vízben él, ezért kopoltyúval lélegzik.

A keringés szervei végzik a szervezeten belüli 

anyagszállítást. Az alacsonyabb rendű állatokban, 

például a szivacsokban és a laposférgekben kerin-

gési szervrendszer nincs, hanem egyszerűen a sejtek 

közötti folyadék révén továbbítódnak az anyagok. 

A valódi keringési rendszer két fő típusa a nyílt és 

a zárt keringés. A gerinctelen állatokban leggyak-

rabban nyílt keringési rendszer fordul elő, vagyis a 

szívből a testfolyadék az artériákon keresztül a sej-

tek közé folyik ki, majd lassú áramlással a vénákba 

jut, amelyek visszavezetik a szívbe. Ez jellemző pél-

dául a puhatestűekre és az ízeltlábúakra. Az ismer-

tebb gerinctelen állatcsoportok közül csak a gyűrűs-

férgekben, a földigilisztákban jelenik meg a saját 

fallal bíró, önmagába visszatérő csőhálózat, vagyis 

a zárt keringési rendszer. 

Az idegi szabályozást végző idegsejtek nyúlvá-

nyaik révén tartanak kapcsolatot a szervezet többi 

szövetével és egymással. Így serkentés vagy gátlás 

révén szabályozzák, összehangolják más sejtek, 

szervek működését. A csalánozókban az idegsejtek 

nyúlványaik révén hálózatot alkotnak. A magasabb 

rendűeknél az idegsejtek csoportosulása, a dúcok 

kialakulása hatékonyabb szabályozó működést tesz 

lehetővé. A gerinctelen állatok többségében néhány 

dúc képezi az idegrendszer központját. Ezek közül 

általában a fejtájék dúcai, az agydúcok a legjelentő-

sebb szerepűek.

Az érzékszervek által felfogott információkat az 

idegrendszer dolgozza fel. A gerinctelen állatok 

mindegyike képes fényérzékelésre, de képlátásra 

csak a gyors mozgásúak. A laposférgek csészeszeme 

a fény erősségét és irányát érzékeli, a gyűrűsférgek 

testfelszínén szétszórtan előforduló fényérző sejtek 

pedig csak a fényerősségről tájékoztatnak. A puha-

testűek közül a gyors mozgású fejlábúaknál  megjelent 

a hólyagszem, amely jó látást biztosít a zsákmány-

szerzéshez vagy a ragadozótól való meneküléshez. 

A rovarok repülésre képesek, az evolúció során ki-

fejlődött, képlátást biztosító összetett szemek ehhez 

megfelelő feltételt biztosítanak.

A legtöbb gerinctelen (és gerinces) állat ivarosan 

szaporodik és átalakulással fejlődik, vagyis a peté-

ből lárva kel ki, amely a szüleihez kevéssé vagy egy-

általán nem hasonlít. Emlékezzünk csak a lepkék 

hernyójára, a bogarak pajorjára!

Töltsd ki a következő táblázatot a megfelelő kifejezések leírásával! Írd le a füzetedbe a számokkal jelzett fogalmakat!

Állat neve

Melyik 

törzsbe 

tartozik?

Melyik 

osztályba 

tartozik?

Kültakaró,

mozgás

Táplálkozás 

szervei

Légzés, 

 légzőszervek

Szaporodás, 

egyed fejlődés

örvényféreg (1) (2)
izomszövet típusa: 

(3)

bélcsatorna fő 

szakaszai: (4)

a gázcsere helye: 

(5)
–

földigiliszta (6) (7)
testfal: 

(8)

bélcsatorna fő 

szakaszai: (9)

a légzés neve: 

(10)
–

tintahal (11) (12)
kültakaró hám szövete: 

(13)

emésztő-

mirigy: (14)

légzőszerv: 

(15)
–

szarvasbogár

(16) (17)

járólábak száma: 

(18) a táplálék-

felvétel szerve: 

(20)

légzőszerv: 

(21)

poszt embrionális 

fejlődés típusa: 

(22)káposztalepke
izomszövet típusa: 

(19)
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Az őslénytan mint önálló tudományág a 19. szá-

zadban jött létre. Megalapítójának Georges Cu-

vier-t (ejtsd: zsorzs küvié), a párizsi természettudo-

mányi múzeum állattanprofesszorát tartják. Cu vier 

korának egyik legnagyobb szaktekintélye volt, 

rendkívül népszerű tanárnak és előadónak tartot-

ták. Elsősorban gerince-

sekkel, azon belül is főként 

az emlősökkel és a halak-

kal foglalkozott. Azt val-

lotta, hogy egy állati szerv 

szerkezete és funkciója kö-

zött nagyon szoros a kap-

csolat, és a test minden 

szervének felépítése és 

működése összhangban, 

kölcsönhatásban van egy-

mással. Híres példája volt, 

hogy akár egyetlen fog 

vizsgálatából is következ-

tetni lehet az élőlény test-

felépítésére és életmódjára. 

A fog méretéből például 

megbecsülhető a koponya nagysága, majd azzal 

arányosan a többi testrészé is. Továbbá, a fog felszí-

néből következtetni lehet a táplálék minőségére, 

ami pedig összefüggésben van a bélcsatorna hosz-

szával, és így tovább. (Ez az elmélet természetesen 

csak korlátozottan érvényes.) Nem csak ma élő 

szervezeteket vizsgált, nagy érdeklődést mutatott a 

Párizs környéki mészkőbányákból előkerült kövü-

letek, csontmaradványok iránt is. Ezekben a bá-

nyákban viszonylag fi atal, a földtörténeti újidőből 

származó, fosszí liákban páratlanul gazdag mészkö-

vet bányásztak. 1798-ban óriási méretű csontokra 

bukkantak a munkások. Természetesen nem teljes 

csontvázak kerültek elő, hanem csak töredékek. 

Ezek alapján rekonstruálta Cuvier az egykor élt 

élőlények teljes csontvázát, és próbált következte-

téseket levonni az állatok életmódjára is. Az évek 

során több mint 150 ősállat leírását készítette el, 

köztük például az ormányosok közé tartozó masz-

todonét. Másokhoz hasonlóan megállapította, hogy 

az egymásra következő kőzetrétegek más és más 

élőlények maradványait rejtik. Az alsóbb rétegekből 

például hiányoznak a nagy testű emlősök maradvá-

nyai, viszont nagy tömegben tartalmazhatnak 

hüllő szerű lényeket. Felismerte tehát, hogy egykor 

olyan élőlények éltek a Földön, amelyek a mai élő-

világból teljesen hiányoznak, de ennek okát nem az 

evolúcióban  kereste, ő maga a fajok állandóságát 

hirdette. Azt tartotta, hogy a kőzetrétegekből elő-

került, ma már ismeretlen élőlények valamilyen 

természeti katasztrófa következtében haltak ki, ke-

letkezésüket pedig a teremtéssel magyarázta. Kor-

társával, tanártársával, Lamarckkal hírhedten rossz 

viszonyban volt, lebecsülte kollégája munkáját, ba-

darságnak tartotta annak fokozatos evolú cióról 

szóló elméletét. Ez idő tájt a tudóstársadalom nagy 

része még Cuvier-nek adott igazat.

Azt gondolhatnánk, hogy ezt a vitát az ősmarad-

ványok vizsgálata eldönthette volna, hiszen azok 

egyértelmű dokumentumai a fejlődési lépéseknek. 

A tény ezzel szemben az, hogy a szakadatlan kuta-

tások ellenére minden egyes csoport leszármazási 

sorában sok a hiányzó láncszem, és ez a megállapí-

tás a mai napig érvényes. A fosszíliák képződéséhez 

és megtalálásához is kivételesen szerencsés körül-

mények szükségesek, ezért ritkaságszámba mennek 

azok az átmeneti tulajdonságokat mutató leletek, 

amelyek összeköttetést teremtenek az ősök és le-

származottaik között. Az egyik első ilyen hiányzó 

láncszem az 1861-ben fölfedezett, 145 millió éves 

lelet, az Archaeopteryx volt, amely átmenetet muta-

tott a hüllők és a madarak között. Azóta ennek a 

madárősnek több példánya is előkerült, köztük 

olyanok, amelyek szinte tökéletes épségben őrizték 

meg a csontváz és a tollazat jellegzetességeit. A ga-

lamb nagyságú ősmadár a hüllőkre és a madarakra 

jellemző tulajdonságokat is mutat. Agykoponyája 

madárszerű, állkapcsa is csőrre emlékeztet, de ben-

ne fogak sorakoznak. A mellső végtag szárnnyá 

alakult, de az ujjak karmot viseltek. Jól kivehetők az 

állat egész testét borító tollak lenyomatai, de hül-

lőszerű sajátság a nagyszámú csigolyából álló hosz-

szú farok. A csontváz szerkezetéből a tudósok arra 

következtettek, hogy a madarak a dinoszauruszok 

egyik csoportjából alakultak ki a földtörténeti kö-

zépidőben, akkor, amikor a szárazföldi gerincesek 

közül a hüllők uralták a Földet. Fajaik benépesítet-

ték a szárazföldeket, a vizeket és a levegőt is. 

Az őshüllők fantasztikus világának bemutatásá-

ra nem vállalkozhatunk, de hogy valamelyest képet 

kapjunk róluk, vegyünk sorra néhány olyan csopor-

tot, amelyek a szárazföldön, illetve a környező ten-

gerekben éltek az ősmadár megjelenése idején, a 

jura időszak végén, 145 millió évvel ezelőtt! Ekkor 

legelték az erdők felső lombkoronáját a minden 

Georges Cuvier (1769–1832)

A ger incesek törzse

OlvasmányHiányzó láncszemek
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 A gerincesek jellemzői  A halak osztályai  A kétéltűek osztálya  A  hüllők osztálya 

 A madarak osztálya  Az emlősök osztálya 

megragadását és szétmarcangolását szolgálták. 

Egyik legkisebb termetű képviselőjük a mindössze 

3,6 kg tömegű, 60 cm hosszú, kisebb gyíkokra va-

dászó Compsognathus volt. Nagy termetű rokona 

volt a 9 m hosszú, 3 m magas, 900 kg tömegű Me-

ga lo saurus. Ez volt az első dinoszauruszlelet, ame-

lyet tudományos vizsgálatnak vetettek alá az 1820-

as években. Az őshüllők a szárazföldek mellett 

benépesítették a tengereket és a part menti vizeket 

is. A mai cetekre erősen emlékeztető tengeri őshül-

lők voltak az Ichtyosaurusok, amelyek életüket a 

vízben töltötték. Végtagjaik uszonnyá alakultak, 

testük halszerű, áramvonalas volt. Elevenszülők 

voltak, kicsinyeik az anyaállatok testében fejlődtek. 

A mai fókák testfelépítése és életmódja ismerhető 

fel a Peloneustes nevű csoportban. Uszonyszerű vég-

Ősmadár maradványa és rekonstrukciója. Az ősmadár 
maradványain a hüllőkre és a madarakra jellemző 
bélyegek is megfi gyelhetők.

Az óriás termetű Brachio saurusok a mai Észak-
Amerikában legeltek

A Compsognathus leleteit Európában találták meg

idők legnagyobb szárazföldi állatai közé tartozó 

növényevő Brachiosaurusok. Testhosszuk elérte a 

23 m-t, magasságuk a 12 m-t, tömegük a 80 ton-

nát! Mellső végtagjaik hosszabbak voltak a hátsók-

nál, nyakuk törzsükhöz képest kecses volt. A raga-

dozó dinoszauruszok izmos, hosszú hátsó lábaikon 

gyorsan futottak, miközben hosszú farkukkal 

egyensúlyozták magukat. Rövid mellső végtagjaik 

erős, hegyes karmokban végződtek, a zsákmány 
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tagjaikkal gyorsan mozogtak a vízben, de a partok 

mentén pihentek, ott költötték ki fi ókáikat is. Tes-

tük 3 m hosszú volt, ammonitákat, tintahalakat 

zsákmányoltak. Az előző két példából is látható, 

hogy az őshüllők és az emlősök körében számos le-

letben ismerhető fel a konvergencia jelensége, vagyis 

az, hogy eltérő származású csoportok hasonló kör-

nyezeti feltételek között hasonlóvá válhatnak.

Bár az emlősök első képviselői viszonylag korán, 

a középidő első felében (mintegy 220 millió évvel 

ezelőtt) megjelentek, elterjedésük csak jóval később, 

a földtörténeti középidő végén, a dinoszauruszok 

visszaszorulásával kezdődött. Első képviselőik kis 

termetű, a mai rovarevőkhöz hasonló testfelépítésű, 

éjszakai életmódú állatok voltak. 

A dinoszauruszok és más őshüllők tömegesen 

pusztultak ki a kréta időszak, tehát a középidő vé-

gén, mintegy 67 millió éve. Mi lehet ennek a ma-

gyarázata? Egyes elképzelések szerint egy nagy 

me teorit becsapódás következtében a környezeti 

feltételek hirtelen megváltoztak, a levegő erős 

szennyezettsége miatt kevesebb napsugárzás érte a 

felszínt, ezért a légkör lehűlt. A hőmérséklet csök-

kenése, a táplálékhiány nem kedvezett a változó 

testhőmérsékletű, erősen specializált, kevéssé alkal-

mazkodó, nagy  testű fajoknak.

Kinek volt tehát igaza, Lamarcknak és Darwin-

nak, akik az élővilág folyamatos fejlődése mellett 

érveltek, vagy Cuvier-nek, a katasztrófaelmélet hir-

detőjének? Mai tudásunk szerint az élővilág lassú, 

fokozatos fejlődését időszakonként a környezet na-

gyon gyors, erőteljes változása miatt fellépő, hirte-

len evolúciós folyamatok szakítják meg. Egy kis-

bolygó-becsapódás, egy jégkorszak vagy egy nagyon 

aktív vulkáni működéssel jellemezhető időszak 

(vagy ezek együttese) gyakran tömeges kihalásokat 

okozhat. A kihalt élőlénycsoportok helyét átveszik 

a túlélő fajok, és lassan alkalmazkodnak a megvál-

tozott környezethez. Vagyis mindkét elméletben 

van igazság.

A Peloneustes a tengerben vadászott, de utódait 
a parton költötte ki

A Megalosaurus vadászterületei a mai Európa 
területén voltak

Az Ichtyosaurus tengerben élt

Középidei tájkép (rekonstrukció) Hal lenyomata
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24.lecke

A gerincesek 
jellemzői

Miben hasonlítanak egymáshoz 

a halak, a békák, a gyíkok,

a madarak és az emberek?

M

a

a

 Mozgás – a csontváz
 Kültakaró
 Táplálkozás
 Légzés, keringés és kiválasztás
  Idegrendszer, hormonrendszer, 
érzékelés
 Szaporodás, egyedfejlődés

A gerinchúrosokra jellemző csőidegrendszer, a bél-

eredetű légzőszerv, valamint a belső váz a gerince-

seknél is megtalálható. A gerinces állatok szerveze-

tében az embrionális fejlődés során kialakul a 

gerinchúr is. Ezek a tulajdonságok bizonyítják 

a gerinc húrosok és a gerincesek származási kapcso-

latát. A gerincesek valószínűleg ősi előgerinchúro-

sokból fejlődtek ki a tengerekben a földtörténeti 

óidő elején, mintegy 450 millió éve.

Mozgás

A gerincesek törzse onnan kapta nevét, hogy a test 

tartását és mozgatását belső váz teszi lehetővé, 

melynek tengelyét a csigolyákból álló gerincoszlop 

alkotja. Ebbe a törzsbe soroljuk a halakat, a kétél-

tűeket, a hüllőket, a madarakat és az emlősöket. 

A gerincesek belső vázát a rugalmas porc- és a 

sokkal keményebb csontszövet alkotja. A belső váz 

tengelye a gerincoszlop, amely csigolyákból áll. Az 

egymás után sorakozó csigolyák lyukai összessé-

gükben hosszú „alagutat” alkotnak, ez a gerinc-

csatorna. Benne jól védett helyen húzódik a köz-

ponti idegrendszerhez tartozó gerincvelő (24.1. 

ábra). A gerincoszlophoz kapcsolódik a váz többi 

része. A gerincesek váza három tájékra, a fejvázra, 

a törzsvázra és a végtagok vázára tagolódik (24.2. 

ábra).

24.1. ábra. A gerincoszlop felépítése

gerincvelő

csigolyák

24.2. ábra. Emlősállat csontváza. Mutasd meg az ábrán 

a csontváz fő tájékait!

farok-
csigolyák

medenceöv

gerincoszlop
agykoponya

arckoponya

vállöv

felkarcsont

alkarcsontok

lábszár-
csontok

comb csont

szegy-
csont

bordák
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24.3. ábra. A csontok mozgatása. A végtagokat 
ellentétes működésű hajlító- és feszítőizmok mozgatják. 
Amikor az egyik izomcsoport megfeszül, a másik 
elernyed, így egymás működését nem gátolják. 
Nevezd meg az ábrán látható csontokat!

Kültakaró

A gerinces állatok testét kívülről bőr borítja. Felü-

letét mindig többrétegű hámszövet alkotja. A bőr-

ben többféle mirigy található, a halak bőrében pél-

dául nyálkatermelő mirigyek, az emlősök bőrében 

pedig gyakoriak a verejtékmirigyek. 

Ide ömlik két nagy emésztőmirigy váladéka. A máj

epét, a hasnyálmirigy pedig hasnyálat termel. Mind-

két emésztőnedv a szerves tápanyagok emésztésé-

ben játszik szerepet. Az utóbél feladata a víz és más 

szervetlen vegyületek felszívása, illetve az emészt-

hetetlen salakanyagok kiürítése a végbélnyíláson 

keresztül.

24.4. ábra. Gerinces állat belső szervei. Az ábrán 

szereplő szerveket csoportosítsd: mely szervrendszerekhez 

tartoznak!

hajlítóizom

feszítőizom

A fej váza, a koponya két részből áll. Az agyko-

ponya körülveszi, védi az agyvelőt. Az arckoponya 

az arctájék belső vázát alkotja.

A törzs vázát a gerincoszlop, a bordák és a szegy-

csont (más néven mellcsont) hozza létre. A hüllők-

nek, a madaraknak és az emlősöknek zárt mellkasuk 

van, mert a bordák a háti oldalon a gerinc oszlophoz, 

a hasi oldalon pedig a szegycsonthoz  kapcsolódnak.

A gerinces állatok többségének két pár végtagja 

van. A végtagok belső vázát a függesztőövek csont-

jai kapcsolják a törzsvázhoz. A mellső végtagok 

függesztőöve a vállöv, a hátsó végtagoké pedig a 

medenceöv.

A csontok mozgatható összekapcsolódása az 

ízület. A csontokat a hozzájuk rögzülő izmok moz-

gatják (24.3. ábra). A gerincesek izmait a gyors 

összehúzódásra képes harántcsíkolt izomszövet 

építi fel. A mozgási szervrendszert tehát a belső váz 

és a hozzá kívülről csatlakozó izmok alkotják.

Légzés, keringés és kiválasztás

A gerincesek légzőszerve kopoltyú vagy tüdő. 

Mindkét típusú légzőszerv az előbélből alakul ki az 

állat egyedfejlődése során.

Valamennyi gerinces állatnak zárt keringési 

rend szere van, amelyben vér áramlik. A vér sajátos 

kötőszövet, amelynek folyékony sejt közötti állomá-

nya a vérplazma. A vérben többféle sejt található. 

A vörösvérsejtek szállítják a légzési gázokat. Hemo-

globint tartalmaznak, ez adja a vér piros színét. 

A fehér vérsejtek a kórokozóktól, az idegen anyagok-

tól védik a szervezetet. A vérlemezkék a véralvadás-

ban játszanak szerepet a sérüléseknél.

Az anyagcsere-folyamatok során keletkező fö-

lösleges és káros anyagok a vérplazmába kerülnek. 

Ezek egy részét a kiválasztószerv távolítja el a vér-

ből. A gerincesek kiválasztószerve a páros vese, 

amelyből a vizelet a húgyvezetéken át távozik.

Idegrendszer, hormonok, érzékelés

A gerinchúrosokhoz hasonlóan, a gerinces állatok-

nak is csőidegrendszerük van, vagyis  idegrendszerük

egy hátoldali csőszerű képződményből, a velőcső-

ből fejlődik. Az agy és a gerincvelő alkotja a köz-

Táplálkozás

A gerincesek tápcsatornája elő-, közép- és utóbél-

re tagolódik (24.4. ábra). Az előbél feladata a táp-

lálék aprítása, puhítása. A tápcsatorna mindhárom 

szakaszához emésztőmirigyek csatlakoznak. Az 

előbél utolsó szakasza, a gyomor ideiglenesen tárol-

ja és a középbélbe adagolja a táplálékot. A közép-

bélben a tápanyagok emésztése és felszívása zajlik. 

A gerincesek jellemzői24.

légcső

nyelőcső

húgyhólyag végbél

középbélgyomor

tüdő

szív

agy
máj

vese

128

A
 g

e
r

in
c

e
s

e
k

 t
ö

r
z

s
e

bio_09_4.indd   128 2014.02.14.   13:55:08



129

24.5. ábra. A halak idegrendszerének vázlata

agy gerincvelő

idegek

24.6. ábra. Gerinces állat hólyagszemének szerkezete 
hosszmetszetben. A szembe érkező fénysugarak 
megtörnek a szaruhártya, majd a szemlencse felületén, 
és a fényérzékeny sejteket tartalmazó ideghártyára 
vetülnek. Itt az érzéksejtek felveszik a fényingert, és 
innen jut tovább az ingerület a központi idegrendszer 
felé. 

Szaporodás, egyedfejlődés

A gerincesek szaporodása és egyedfejlődése vál-

tozatos. Kivétel nélkül, mindannyian váltivarú álla-

tok. A páros here termeli a hím ivarsejteket, a sper-

miumokat. Ezeket az ondóvezeték továbbítja. A női 

ivarsejtek termelésének helye a páros petefészek. 

A pete sejtek továbbítására a petevezeték szolgál.

ÚJ FOGALMAK

Gerincoszlop, csigolya, gerinccsatorna, koponya, agykoponya, arckoponya, borda, szegycsont, mellkas, 

függesztőöv, ízület, máj, epe, hasnyálmirigy, hasnyál, vérplazma, vörösvérsejt, fehérvérsejt, vérlemezke, 

vese, húgyvezeték, agy, gerincvelő, hormon, here, ondóvezeték, petefészek, petevezeték

1 Melyik állatcsoport lehetett a gerincesek köz-

vetlen őse? Milyen jellemzők támasztják ezt alá?

2 Mely tájékokra osztható a gerincesek vázrend-

szere?

3 Mely csontok alkotják a törzsvázat? Hogyan 

épül fel a mellkas?

4 Milyen részekre tagolható a végtagok váza?

Kérdések és feladatok

5 Melyek a gerincesek tápcsatornájának legfon-

tosabb szervei, és mi ezek szerepe?

6 Milyen típusú keringési rendszer jellemző a ge-

rinces állatokra?

7 A vér alkotóinak mi a szerepe?

8 Mely részekre tagolható az idegrendszer?

A gerincesek jellemzői24.

ponti idegrendszert. Innen erednek az idegek, ame-

lyek idegsejtek nyúlványait foglalják magukban. Az 

idegek, amelyek minden szervhez eljutnak, a kör-

nyéki idegrendszert alkotják. Így rajtuk keresztül a 

központi idegrendszer az egész szervezet működé-

sét összehangoltan szabályozza (24.5. ábra). A kör-

nyéki idegrendszerben kisebb idegsejt csoportok, 

dúcok is vannak.

A szervezeten belül a sejtek, szövetek, szervek 

működésének összehangolásában, valamint a szer-

vezet fejlődésének szabályozásában fontos szerepet 

játszanak a hormonok is. Ezek a szervezet egyes 

sejtjei által termelt anyagok, amelyek a testfolyadék 

útján terjednek, és más sejtek működését szabá-

lyozzák. Az idegrendszer és a hormonrendszer köl-

csönösen befolyásolja egymás működését. A hor-

monális szabályozásról az emberi szervezet műkö-

désével kapcsolatban bővebben lesz még szó.

szaruhártya

szemlencse

ideghártya

A külvilágból érkező ingerek felfogását az ér-

zékszervek végzik. Minden gerinces állatnak ha-

sonló felépítésű hólyagszeme van (24.6. ábra). Nagy-

mértékben hasonlít egymáshoz az egyensúlyozó 

érzékszervük is. Ezekkel a szervekkel az emberi test 

felépítésénél foglalkozunk részletesebben. A bőr 

tapintást, nyomást, fájdalmat, hőmérséklet-válto-

zást érzékel.
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Alkalmazkodás a vízi életmódhoz

A „halak” néven emlegetett állatokat a biológusok 

nem tartják egységes csoportnak. Hasonló tulaj-

donságaik alapján több osztály tartozik ebbe a 

gyűjtőcsoportba. Közös vonásuk, hogy testfelépíté-

sük a vízi életmódot tükrözi. Testük áramvonalas, 

ami megkönnyíti a mozgást a nagy közegellenál-

lású vízben. Fejük nem mozgatható. Bőrük hámré-

tege többrétegű, de nem szarusodik. A bőr mirigyei 

nyálkás bevonatot termelnek, ami csökkenti a 

súrló dást, és véd a kórokozóktól. Úszóik segítségé-

vel mozognak a vízben (25.1. ábra). Jellemző ér-

zékszervük az oldalvonal, amellyel a víz áramlását, 

rezgé seit fogják föl. Légzőszervük a vízben oldott 

oxigén felvételére alkalmas kopoltyú. A kopoltyúk-

ban rendkívül gazdag érhálózat található, ami 

lehetővé teszi, hogy a víz és az erekben áramló vér 

közötti gázcsere végbemenjen. A kopoltyúk légző-

felszínét vékony egyrétegű laphám alkotja. Emellett 

a nyálkás bőrfelületen keresztül is zajlik gázcsere.

oldalvonal

kopoltyúfedő

hátúszó

hasúszómellúszó

farokúszó

farok alatti 
úszó

25.1. ábra. A halak külső testfelépítése. Mely úszók 

párosak, és melyek páratlanok?

Keringés

A halak keringési rendszerének lényege nem bo-

nyolult. Szívükben két üreg található, a pitvar és a 

kamra. Az érrendszerben a vér egyetlen folyamatos 

körben áramlik, a halak keringési rendszerét ezért 

egyvérkörös keringésnek nevezzük (25.2. ábra). A vé-

nák a test szövetei felől szén-dioxidban dús vért 

szállítanak a pitvarba. A pitvar izmos falának ösz-

szehúzódásakor a vér a kamrába kerül. A kamra 

vastag, erős izomzata préseli a vért az egész érrend-

szeren keresztül vissza a pitvarig. A kamrát elhagyó 

vér a kopoltyúk hajszálerein áramlik át. Itt megtör-

ténik a gázcsere, vagyis a vér leadja a szén-dioxidot, 

és oxigént vesz föl. Így tehát a kopoltyúkból kilépő 

artériák oxigéndús vért szállítanak a test többi ré-

szébe. A szervezet különböző részeiből az újra ösz-

Miben hasonlítanak és miben különböznek 

egymástól a halak?

M

eg

A halak osztályai 

25.lecke

 Alkalmazkodás a vízi életmódhoz
 Keringés
 Táplálkozás
 Szaporodás és egyedfejlődés
 A porcos halak osztálya
 A sugarasúszós halak osztálya
 A bojtosúszós halak osztálya
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szív
kamra pitvar

kopoltyúk
szív a test erei

szegyűlő, szén-dioxidban dús vér a vénákon keresz-

tül áramlik vissza a pitvar felé.

25.2. ábra. A halak keringési rendszere sematikusan
A nyilak a vér áramlási irányát jelzik.

Táplálkozás

A halak emésztőkészülékére jellemző mindaz, amit 

a gerincesek általános jellemzésénél már láttunk. 

A ragadozó halak szájüregében fogak találhatók, 

amelyek a táplálék megragadására szolgáló, az áll-

kapocs felszínére nőtt hegyes képződmények. Ezek 

az úgynevezett ránőtt fogak. A növényevő és a min-

denevő halak szájüregében nincsenek fogak. Gyo-

mor is csak a ragadozó halak bélcsatornájában kü-

lönböztethető meg. Az utóbélre jellemző, hogy 

csaknem minden hal bélcsatornája kloákában vég-

ződik. A kloáka olyan bélszakasz, amelybe a kivá-

lasztó- és az ivarszervek kivezetőcsövei is bele-

torkollnak.

Szaporodás és egyedfejlődés

A halak szaporodására általában a külső megtermé-

kenyítés jellemző, vagyis a hím ivarsejtek és a pete-

sejtek az állat testén kívül, a vízben egyesülnek. 

A nőstény állat a petéket az aljzatra rakja, a hím 

ezekre bocsátja spermiumait. Egyes fajoknál az 

egyedfejlődés átalakulással, másoknál átalakulás 

nélkül, közvetlen fejlődéssel megy végbe.

A kaviár eredete

A halak érett petesejtjeit, valamint a már megtermékenyített 

petéit is ikráknak nevezik. Egyes halak, például a viza és a tok 

megtermékenyítetlen ikráiból készítik a kaviárt.

A porcos halak osztálya

A porcos halak közé tartoznak a cápák és a ráják

(25.3–4. ábra). Az állatcsoport elnevezése arra utal, 

hogy a belső váz csak porcból épül fel, csontszövet 

nem található a testükben. Porcszövetüket a bele-

rakódó mész szilárdítja. Kopoltyúfedőjük és úszó-

hólyagjuk nincs. Többségük tengerekben élő, raga-

dozó állat. Közismert, hogy sok fajuknál a farokúszó 

aszimmetrikus, ugyanis a felső lebenye általában 

jóval nagyobb, mint az alsó.

A porcos halakon kívül az összes többi halfaj 

belső vázát főként csontszövet építi fel, ezért ezeket 

az állatokat összefoglaló néven csontos halaknak

nevezik.

25.3. ábra. Cápa

A halak osztályai25.

A cápák teste elöl-hátul elvékonyodó hengeres alakú, áramvonalas, így kisebb a közegellenállása. Többségük 

ezért viszonylag gyors úszásra képes. A cápák érdekes tulajdonsága, hogy a halak többségétől eltérően, 

belső megtermékenyítésűek. Külső kopoltyúnyílásaik a test két oldalán találhatók. Köztudott, hogy egyes 

cápafajok (például a fehér cápa és a tigriscápa) olykor az embert is megtámadják. 

A ráják teste lapos, széles. Többségük főként a tenger aljzatán tartózkodik. Külső kopoltyúnyílásaik 

a hasi oldalon helyezkednek el. 

Bár a legtöbb porcos hal ragadozó, de szép számban vannak köztük békés planktonevők is. Ilyenek 

a legnagyobb termetű cápák és ráják, például a 12 méteresre is megnövő óriáscápa, valamint a 6 métert 

meghaladó méretű ördögrája.

A cápák és a ráják Olvasmány

25.4. ábra. Rája
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kopoltyúk

vérerek

oxigéndús vér
oxigénszegény vér

kopoltyú-
lemezke

véráramlás 
a kopoltyú ban

vízáramlás 
iránya

kopoltyú-
fedő

vízáramlás iránya 
belégzéskor

25.

A sugarasúszós halak osztálya

A csontos halak legfontosabb rendszertani csoport-

ja a sugarasúszós halak osztálya. Idetartozik a ha-

lak túlnyomó többsége. Többségük testét a bőr 

hámrétege alatt kialakuló csontos pikkelyek borít-

ják, melyek védenek a sérülésektől, de lehetővé te-

szik a test hajlékonyságát. 
25.6. ábra. A halak belső testfelépítése

25.7. ábra. Hazai halaink

Túlhalászat - a tengerek elszegényedése

A csontos halak élelmezési jelentősége igen nagy. Az emberiség növekvő létszáma és a halászati technika 

rohamos fejlődése következtében a tengeri halászat az utóbbi évtizedekben rendkívüli mértékben 

megnövekedett. A halászfl ották olyan nagy tömegben fogják a halat, hogy a tengerek sokáig kimeríthetet-

lennek gondolt halállománya nem  képes pótolni a kifogott mennyiségeket. A világ tengerekben élő halak 

mennyisége napjainkra érezhetően csökken. Egyes térségekben a kifogható halmennyiség az ipari halászat 

meghonosítása előtti szint 1 százalékánál is kevesebb. A nagy tengeri ragadozók, például a tonhalak és a 

kardhalak súlyban mért állománya rövid idő alatt 90 százalékkal csökkent. Az ENSZ Élelmezési és Me-

zőgazdasági Szervezete, a FAO szerint az évente kifogott mennyiséget drasztikusan csökkenteni kellene 

ahhoz, hogy az óceánok halállománya ismét egyensúlyba kerüljön.

25.8. ábra. Szardíniaraj

25.5. ábra. A halak légzése. A nyilak a vízáramlás 
irányát jelzik.

Ponty

Kárász

25.7. ábra. Haza

Harcsa

Kopoltyúikat kívülről kopoltyúfedő takarja. Ennek 

ritmusos mozgása tartja fenn a vízáramlást a száj-

nyílás és a kopoltyúk között. Légzéskor az állat a 

szájnyílásán beáramló vizet a garat két oldalán levő 

réseken keresztül juttatja ki a kopoltyúkhoz (25.5. 

ábra). A kopoltyúk felületén megtörténik a gáz csere 

az átáramló víz és a vér között. Fontos szervük az 

úszóhólyag, amelynek gáztartalma szabályozható 

(25.6. ábra). Amikor az úszóhólyagban levő gáz 

mennyiségét az állat növeli, akkor a test felemelke-

dik, ellenkező esetben pedig lesüllyed a vízben.

A hazai vizekben előforduló csontos halak közül 

a legismertebbek a ponty, a keszeg, a kárász, a har-

csa (25.7. ábra). A tengeri halak igen sok faját fo-

gyasztják. Legnagyobb tömegben a heringet, a 

szardíniát, a tőkehalat és a tonhalat halásszák.

Olvasmány

kopoltyú fedő 
maradványa gyomor

középbél
ivarszerv

hasúszó

végbélnyílás

farok alatti 
úszó

vese

szív

máj

agyvelő
gerincvelő

úszóhólyag

hátúszó farokúszó

orrnyílás

kopoltyúk
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A halak osztályai25.

Olvasmány

A bojtosúszós halak osztálya

A csontos halak közé tartozik a bojtosúszós halak 

osztálya is. Ma már csak két, Indiai-óceánban élő 

fajukat ismerjük, amelyeket maradványhalnak ne-

veznek. A földtörténet régebbi korából a bojtosúszós 

halaknak elég sok kövülete maradt fenn. Legidő-

sebb leleteik mintegy 400 millió évesek, vagyis a 

földtörténet óidejéből származnak, amikor a szá-

razföldön még nem éltek gerincesek. A kövülete-

ken jól felismerhetők a különös felépítésű, a többi 

halétól jelentősen eltérő páros mell- és hasúszók, 

amelyek a maradványhalaknál is megfi gyelhetők. 

Ezeknek az úszóknak izmos és több csontot tartal-

mazó nyelük van, ami a szárazföldi gerincesek öt-

ujjú végtagjaira emlékeztet (25.9. ábra). Más lénye- 25.9. ábra. Bojtosúszós hal

25.10. ábra. Tüdőshal

Tüdőshalak

A halak származása

Még ma is olvashatunk olyan írásokat, amelyek szerint egykori porcos halakból fejlődtek ki a csontos 

halak. Ezt a nézetet már nem tartjuk helytállónak. A kutatók ma úgy tartják, hogy a porcos halak és a 

csontos halak egymástól függetlenül alakultak ki a gerincesek ősibb típusú képviselőiből az óidő közepe 

táján. A régebbi rendszerekben a halaknak ezt a két osztályát különböztették meg, a porcos halak és a 

csontos halak osztályát. Az utóbbi időben a szakemberek egyetértenek abban, hogy a „csontos halak” cso-

portját fel kell osztani. A sugarasúszós halak, a bojtosúszós halak és a tüdőshalak fejlődése oly régen külön 

úton zajlott, hogy nem sorolhatók közös rendszertani osztályba.

ges, a magasabb rendű gerincesekhez hasonló 

tulajdonságaik is voltak, ezért ma általánosan elfo-

gadott elmélet, hogy az egykori bojtosúszós halak 

lehettek a kétéltűek ősei.

A csontos halak közé tartozik még egy egzotikus ál-

latcsoport, a tüdőshalak osztálya is. A tüdőshalak oxi-

génszegény vizekben, vagy részlegesen kiszáradó mo-

csarakban is képesek életben maradni, mert a 

kopoltyúkon kívül páros vagy páratlan tüdővel is lé-

legezhetnek. A tüdőbe a garatból eredő csövön ke-

resztül jut be a légköri levegő. A légzés sajátosságai-

hoz alkalmazkodva a keringési rendszerük is 

módosult, például szívük tökéletlenül ugyan, de há-

rom üregre tagolódik. A csoportnak 6 ma is élő faja 

ismert Afrikából, Dél-Amerikából és Ausztráliából. 

A halak néhány hazai képviselője

A ponty eredeti őshazája Ázsia, valamint Kelet-

Európa, de tenyésztési céllal máshova is betelepí-

tették. Ma már gyakorlatilag minden földrész édes-

vizeiben megtalálható. A mérsékelt övezet alföldi 

vidékein jól felmelegedő, iszapos aljzatú, álló- és 

lassan folyó vizeit kedveli. Ilyen környezetben jól 

alkalmazkodik a hőmérséklet és az oxigéntartalom 

ingadozásaihoz, sőt a vízszennyezésre sem érzé-

keny. A folyók erősen szennyezett szakaszain is 

megél, de magas zsírtartalmú szöveteiben számos 

mérgező anyag halmozódhat fel. Szája körül két 

pár bajuszszálat visel, szájának bőrredői teleszkóp-
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ÚJ FOGALMAK

Oldalvonal, egyvérkörös keringési rendszer, kétüregű szív, ránőtt fogak, kloáka, külső megtermékenyí-

tés, kopoltyúfedő, úszóhólyag, porcos halak, cápák, ráják, csontos halak, sugarasúszós halak, bojtosúszós 

halak

1 Mely osztályok tartoznak a „halak” közé?

2 Sorold fel, testfelépítésük milyen sajátságai 

utalnak a halak vízi életmódjára?

3 A 25.3. és a 25.4. ábrán keress olyan jellem-

ző(ke)t, amelyek alapján a képen szereplő állatok-

ról megállapítható, hogy melyik osztályba tartoznak!

4 Röviden foglald össze a halak légzésének folya-

matát!

5 Készíts egyszerű vázlatot a halak keringési 

rendszeréről, és rajzodat lásd el feliratokkal! 

Nyilakkal jelöld a vér áramlási irányát is!

Kérdések és feladatok

6  Mi a kloáka?

7 Hogyan történik a halfajok többségénél a meg-

termékenyítés?

8 Sorold fel, melyek a legfontosabb különbségek 

a porcos és a csontos halak testfelépítésében!

9 Melyek a porcos halak megismert csoportjai? 

Milyen élőhelyeken fordulnak elő a porcos ha-

lak képviselői?

10 Keresd meg a halak osztályainak azokat a 

közös jellemzőit, amelyek a vízi életmódra 

utalnak!

szerűen kinyújthatóak, ami az állat táplálkozását 

segíti a fenéken lévő táplálék felszedegetésekor. 

A ponty állandóan vándorol, folyamatosan keresi a 

táplálékot, apró víziállatokat és vízinövények fi atal 

hajtásait fogyasztja. A ponty húsa igen kedvelt, jó-

ízű, kissé szálkás. Az első ismert pontytenyésztők 

az ókori rómaiak voltak. Az európai ponty leggya-

koribb vad változatának, a tőpontynak (25.7. ábra) 

a kifejlett példánya elérheti az 1 méter hosszúságot 

és a 15-20 kg tömeget. A tőpontyból kitenyésztett 

legismertebb fajta a tükörponty, valamint a pikkely 

nélküli bőrponty.  

A csuka (25.12. ábra) az északi félteke hideg és 

mérsékelt övezetében minden kontinensen előfor-

dul, a hegyvidéki patakok kivételével szinte minden 

víztípusban megél. Természetes vizekben télen a jég 

alól is fogható. Teste hosszúkás, fi noman pikkelye-

zett. Halványan csíkozott, hátúszója teste hátsó ré-

szén van. Kiválóan lát a vízben, hiszen a szeme 

rendkívül érzékeny. Feje a testéhez képest igen nagy, 

szája pedig kacsacsőrre emlékeztet. Szájában éles, 

erős és kúpos fogak helyezkednek el több sorban, 

melyek elölről hátrafelé haladva egyre nagyobbak. 

Tápláléka vegyes, szinte mindent megeszik, ami a 

vízben él és mozog. Még a vízbe merészkedő apróbb 

emlősállatokat is elkapja. Saját faját sem kíméli; a 

nagyobb csukák felfalják a kisebbeket. A hím állatok 

1 méteresre, a nőstények 1,5 méteresre nőhetnek. 

25.11. ábra. Tükörponty. Hasonlítsd össze a tőponty 

(25.7. ábra) és a tükörponty külső testfelépítését!

25.12. ábra. Csuka. Hasonlítsd össze a ponty és a csuka 

testfelépítését! A különbségeket magyarázd a két állat 

eltérő életmódjával!

A halak osztályai25.
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Mely testi jellemzők szükségesek 

a szárazföld meghódításához?

M

a

A kétéltűek 
osztálya  

26.lecke

 Mozgás a szárazföldön
 Légzés és kültakaró
 Keringés
 Táplálkozás
 Szaporodás és egyedfejlődés

A gerincesek törzsében a szárazföldi életmódra való 

áttérést sikeresen a kétéltűek valósították meg. 

A két éltűek a bojtosúszós halak ősi képviselőiből 

elsőként kialakult szárazföldi gerincesek (26.1. 

ábra). Az első kétéltűek kb. 350 millió éve, az óidő 

devon időszakában jelentek meg. A legismertebb 

ma élő képviselőik a békák.

26.1. ábra. Ősi bojtosúszós hal és kétéltű csontvázának 
összehasonlítása

Mozgás a szárazföldön

A kétéltűek elnevezése onnan származik, hogy sza-

porodásuk még vízhez kötött, de a kifejlett állatok 

már a szárazföldön élnek. A szárazföldi életmódnak 

megfelelően mozgásuk, légzésük és keringési rend-

szerük jelentősen eltér a halakétól.

A kifejlett kétéltűeknek két pár lábuk van, ez 

alkalmas a szárazföldön való mozgásra (26.2. ábra). 

26.2. ábra. Béka csontváza. A kétéltűek bordái 
csökevényesek, nem kapcsolódnak a szegycsonthoz, 
ezért ezeknek az állatoknak nincs mellkasuk. Hogyan 

befolyásolja ez a légzést?

bojtosúszós hal

ősi kétéltű

135

A
 g

e
r

in
c

e
s

e
k

 t
ö

r
z

s
e

bio_09_4.indd   135 2014.02.14.   13:13:52



136

MELLSŐ VÉGTAG HÁTSÓ VÉGTAG

26.3. ábra. Az ötujjú végtag csontváza. A füg gesztő öv 
három csontból áll. A mellső végtagban a felkar, a hátsó 
végtagban pedig a comb váza 1-1 csont. Az alkarban, 
illetve a lábszárban 2-2 csont található. A kéz, illetve a 
lábfej vázát a kéztő- és a lábtőcsontok, a kézközép- és 
a lábközépcsontok, valamint az ujj percek adják.

A végtagok evolúciója

A szárazföldi gerincesek külön-

böző csoportjainál az eltérő kör-

nyezet és életmód miatt az alap-

szabáshoz képest nagyon gya-

kori a kétéltűeknél megjelent 

ötujjú végtagok módosulása. 

Mindez kitűnően példázza a di-

vergens fejlődés eredményeként 

kialakuló homológ szerveket 

(26.5. ábra).

Pterodactylus
(repülő őshüllő)

denevér
(emlős)

delfi n
(emlős)

kutya
(emlős)

ember
(emlős)

béka
(kétéltű)

juh
(emlős)

cickány
(emlős)

kenguru
(emlős)

fóka
(emlős)

madár

26.5. ábra. Szárazföldi gerin cesek 
homológ vég tagjai a diver gens 
fejlődés eredménye ként alakultak 
ki. A homológ csontokat azonos 
szín jelöli. Azonosítsd az ábrán 

szereplő végtagok csontjait! 

Légzés és kültakaró

A kifejlett kétéltűek a levegőből tüdővel lélegeznek. 

A két tüdőfélbe a garatból induló gégén át jut a le-

vegő (26.4. ábra). A tüdő páros, sima vagy redős 

falú zsák. A redők a gázcserére szolgáló felületet, 

vagyis a légzőfelszínt növelik. Nagyobb felületen a 

gázcsere gyorsabban és hatékonyabban játszódhat 

le. A légzőfelszínt dús érhálózat szövi át, ez is fo-

kozza a gázcserét. A tüdő légzőfelszíne azonban 

nem elég nagy a szervezet számára szükséges gáz-

csere lebonyolításához. A kétéltűek légzésében 

ezért fontos szerepe van a bőrnek is, amelynek igen 

gazdag az érhálózata. A bőrlégzés feltétele, hogy 

Végtagjaik szerkezetére az úgynevezett öt ujjú vég-

tagtípus jellemző. Mivel a magasabb rendű gerince-

sek az ősi kétéltűekből fejlődtek ki, ez az alapszabás 

a többi szárazföldi gerinces állatra is jellemző (26.3. 

ábra). 

26.4. ábra. A békák légzőszervei. A nyilak a belég zés-
kor áramló levegő útját jelzik. A kétéltűekben és 
a magasabb rendű gerincesekben keresztezi egymást 
a belégzett levegő és a táplálék útja. A légutakba kerülő 
falat a levegő áramlását akadályozná, ezért nyelésnél 
a porcos gége elzárja a légcsőbe vezető utat.

Olvasmány

26.

repülés úszás futás ugráskapaszkodás

vállöv medenceöv

combcsont

felkarcsont

alkarcsontok

kéztőcsontok lábtőcsontok

lábközép-
csontok

kézközép-
csontok

ujjpercek
ujjpercek

lábszárcsontok

orrnyílás gége tüdő bél csatorna

a légzőfelszínt 
növelő redők

tüdő
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A kétéltűek osztálya26.

Olvasmány

a kültakaró nedves, nyálkás legyen, hiszen csak így 

juthatnak át rajta a légzési gázok. 

A szárazföldön a kiszáradás veszélye fenyegeti az 

állatokat. A túlzott párologtatás elleni védekezést 

szolgálja, hogy a kétéltűek bőrének többrétegű 

hámszövete gyengén elszarusodik, vagyis külső fe-

lületét vékony szaruréteg borítja. A kétéltűek bőre 

méregmirigyeket tartalmaz, amelyek váladéka a fer-

tőzésektől és a ragadozók ellen védi az állatot.

Mérgező bőr

A bőrben levő méregmirigyek váladéka veszély esetén ürül a test-

felszínre. Az erős mérget termelő állatok gyakran feltűnő színűek és 

mintázatúak (26.8. ábra). Ez a fennmaradásukat, túlélésüket előse-

gíti, hiszen a ragadozók könnyebben megtanulhatják, hogy a faj 

egyedeinek zsákmányolása kedvezőtlen következményekkel jár.

Keringés

A tüdővel történő légzés megjelenése a keringési 

rendszer alapvető változásával jár együtt. A kétél-

tűek szíve háromüregű, két pitvarból és egy kamrá-

ból áll (26.6. ábra). A test felől érkező, szén-dioxid-

ban dús vér a szív jobb pitvarába jut, majd innen a 

kamrába. Ugyanekkor a tüdőből érkező oxigéndús 

vér a bal pitvaron keresztül szintén a kamrába öm-

lik. Így tehát a kamrában a kétféle vér kissé kevere-

dik. Az izmos kamrából a vér egy része a tüdő felé 

vezető artériákba áramlik, a másik része pedig a test 

többi része felé vezető artériákba kerül. A szív kam-

rájában zsebecskék vannak, amelyek megakadá-

lyozzák a vér teljes keveredését. A tüdő felé szén-

dioxidban gazdagabb, a test felé oxigénben dúsabb 

vér áramlik. A keringési rendszer két vérkörös. 

A nagy vérkör a szív és a test között a szövetek oxi-

génellátását szolgálja. A kis vérkör a szív és a tüdő 

között az oxigén felvételét és a szén-dioxid leadását 

biztosítja.

26.6. ábra. A kétéltűek keringési rendszerének vázlata. 
A nyilak a vér áramlási irányát jelzik.

26.8. ábra. Trópusi területeken élő 
mérgező békák

Táplálkozás

A kétéltű állatok ragadozók. A halakhoz hasonlóan 

ránőtt fogaik vannak. Megjelenik náluk az izmos, 

mozgékony nyelv, amely a táplálékszerzés fontos 

eszköze. A békák nyelve elöl lenőtt, kicsapható. Ra-

gadós nyállal borított nyelvüket lasszószerűen ki-

lökve és visszarántva kapják el zsákmányukat (26.7. 

ábra). A kétéltűeknek kloákájuk van.

26.7. ábra. Béka táplálékszerzése. A békák nyelve elöl 
nőtt le, ezért villámgyorsan és messzire kicsapható.

tüdő

kis vérkör

nagy vérkör

test szövetei

artériák

véna

véna

jobb pitvar bal pitvar

kamra
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Szaporodás és egyedfejlődés

A kétéltűek többsége külső megtermékenyítésű. 

Egyik legismertebb tulajdonságuk, hogy átalaku-

lással fejlődnek, lárváik vízi állatok. A lárvák test-

felépítése sokban emlékeztet a halakéra. Lábuk 

nincs, farokúszójuk segítségével jól úsznak. Kopol-

tyúval lélegeznek. Fejlődésük során fokozatosan 

alakulnak át szárazföldi állattá. Kialakulnak lábaik 

és tüdejük, kopoltyújuk pedig visszafejlődik. A bé-

kák lárváját ebihalnak nevezik.

A kétéltűek két fontosabb csoportjának képviselői 

hazánkban is honosak. 

A farkos kétéltűeknek kifejlett állapotukban is 

van farkuk. Idetartoznak például a gőték és a szala-

mandrák. A foltos szalamandra nyirkos erdők lakó-

ja. Apró tolólábai vannak, amelyek nem emelik föl 

a testét a földfelszíntől. Kígyózó mozgással halad 

előre. 

A farkatlan kétéltűek, más néven békák egyed-

fejlődése során a farok visszafejlődik. Hátsó végtag-

juk izmos ugróláb. 

A barna varangy a legnagyobb békafajunk. 

A nőstény állat mérete kétszer akkora lehet, mint a 

hímé. Bőre nagyon sok méregmirigyet tartalmaz, a 

mérgező váladék elriasztja számos ellenségét. Úszó-

hártyás hátsó lába nagyobb és erősebb, ezzel jól 

ugrik és úszik. Nappal elrejtőzik, éjjel jár élelem 

után. A környezetével szemben nem támaszt kü-

26.12. ábra. Zöld levelibéka

lönleges igényeket. A síkságoktól a hegyvidékekig 

mindenütt találkozhatunk vele. Természetes erdők-

ben és erdős pusztákon éppen úgy előfordul, mint 

az emberi településeken, valamint kisebb álló- és 

folyóvizek partján. Tápláléka különböző gerinctelen 

állatokból áll. Rovarokat, férgeket, csigákat, pókokat 

zsákmányol. A barna varangy 30–40 évig is élhet.

26.10. ábra. Foltos szalamandra 

26.11. ábra. Barna varangy

OlvasmányA kétéltűek néhány hazai képviselője

A zöld levelibéka a hazánkban élő legkisebb ter-

metű békafaj, de szinte egész Európában előfordul. 

Főleg növényeken tölti életét. Hátsó lábai igen hosz-

szúak, ujjain pedig tapadókorongok vannak, ezért 

biztonságosan tudnak mászni a növények vékony 

hajtásain is. Hátoldalának bőre sima, míg a hasoldal 

szemcsézett. Hazánkban szinte mindenütt előfor-

dul. Kedveli a nedves élőhelyeket, de a szaporodó-

helyektől akár több kilométer távolságban is lehet 

vele találkozni. A telet az iszapban vagy talajban, 

föld alatti üregekben, rágcsálók járataiba húzódva, 

kövek alatt, fák odvaiban vészeli át. Átlagos élettar-

tama 15 év. Elsősorban rovarokkal táplálkozik. Víz-

ben fejlődő ebihalaikat a ragadozó rovarok és lár váik 

nagy számban fogyasztják. A kifejlett levelibékák 

elsősorban a vízisiklók és madarak zsákmányai.

26.9. ábra. Ebihalak

A kétéltűek osztálya26.
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A kétéltűek osztálya26.

A békák vonulása

ÚJ FOGALMAK

Ötujjú végtagtípus, gége, bőrlégzés, elszarusodó bőr, két vérkörös keringési rendszer, háromüregű szív, 

nagy vérkör, kis vérkör, ebihal, szalamandrák, gőték

1 Melyik állatcsoportból alakultak ki egykor a 

kétéltűek?

2 Hogyan nyilvánul meg a szárazföldi életmódra 

történt áttérés...

…a kétéltűek kültakarójának felépítésében?

…a kétéltűek csontvázának felépítésében?

…a kétéltűek légzésében?

…a kétéltűek keringési rendszerének felépítésében?

3 A 25.2. és a 26.6. ábra alapján hasonlítsd össze 

a halak és a kétéltűek keringési rendszerét!

Kérdések és feladatok

4 Egy szóval fogalmazd meg, milyen táplálkozás-

mód jellemző a kétéltűekre!

5 Melyek az ebihal és a kifejlett béka testfelépí-

tése közötti legfontosabb különbségek?

6 Hogyan csoportosítjuk a kétéltűek közé tartozó 

állatokat?

7 Nézz utána! Sorolj föl minél több hazai fajt, 

amelyek a kétéltűek különböző csoportjaiba 

tartoznak!

A kecskebékát egyes helyeken tenyésztik, mivel 

combjának húsát az ínyencek sokra becsülik. Euró-

pai faj, de a mediterrán térségből hiányzik. Jól tűri 

a zavarást, ezért sokféle élőhelyet benépesít, hazánk-

ban nagyon gyakran találkozhatunk vele természe-

tes vizekben, csatornákban, árkokban, halastavak-

ban is. Táplálékra nézve sem igényes, szinte minden 

gerinctelen állatcsoport képviselőit fogyasztja, sőt 

az apróbb gerinceseket is megeszi.

26. 13. ábra. Kecskebéka. Keress még képet a barna 

varangyról és a levelibékáról is! A képek alapos megfi  gye lé-

sével írj le néhány különbséget a három békafaj között!

26. 14. ábra. Békák vonulása

A kifejlett kétéltűek élőhelyétől olykor elég távol 

esik a szaporodáshoz szükséges víz. Egyes békafa-

jok felnőtt egyedei ezért a tavaszi szaporodási idő-

szakban nagyobb távolság megtételére kényszerül-

nek, hogy elérjék a nélkülözhetetlen vízfelületet. 

Vándorlásuk gyakran az emberek által is látogatott 

területeken, sőt közutakon vezet keresztül, ami az 

állatok tömegeinek pusztulását okozhatja. Az utak 

alatt a békák számára készített átjárók és a béka-

mentő természetvédő akciók ezt a gondot igyekez-

nek orvosolni. Az ostoba emberek viszont gyakran 

szándékosan ölik a békákat, pedig számuk mára 

nagyon megfogyatkozott.

A hazánkban élő kétéltűek valamennyien védett állatok, ami azt jelenti, hogy fennmaradásuk, túlélésük 

veszélyben forog, ezért gyűjtésük és pusztításuk tilos, büntetést von maga után!
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27.lecke

A hüllők 
osztálya

Mi lehet az oka, hogy minden hüllő vastag 

bőrű?

M

b

 Mozgás a szárazföldön
 Légzés és kültakaró
 Keringés
 Szaporodás és egyedfejlődés
 Pikkelyes hüllők
 Teknősök
 Krokodilok
 A hüllők evolúciója

A hüllők osztályába tartoznak az elsőként megje-

lent valódi szárazföldi gerincesek. Az osztály elne-

vezése onnan ered, hogy a magasabb rendű gerin-

cesek (hüllők, madarak, emlősök) közül csak a 

hüllők változó testhőmérsékletűek. Ez azt jelenti, 

hogy testük hőmérséklete nagyjából környezetüké-

nek felel meg, vagyis könnyen „kihűlnek”. Napjaink 

állatvilágából ebbe a csoportba tartoznak például a 

gyíkok, a kígyók, a teknősök és a krokodilok.

Mozgás a szárazföldön

Testszerveződésüket alapvetően a víztől történő 

elszakadás, a szárazföldi életmódra való tökéletes 

áttérés szabja meg. Vegyük sorra a legfontosabb 

jegyeket, amelyek erre utalnak!

A hüllőknél új testtájként megjelent a nyak, fe-

jük ezáltal jól mozgathatóvá vált. Végtagjaik külön-

böző fejlettségű járólábak, melyek vagy gyorsítják a 

talajon való kúszást, vagy a testet a föld felszíne fölé 

emelve lehetővé teszik a futást.

Légzés és kültakaró

A hüllők bőre a kiszáradás, a párologtatás megaka-

dályozása érdekében igen erősen elszarusodik. 

A vastag, száraz szaruréteg gátolja a bőrlégzést. Tü-

dejük fejlett, belseje erősen tagolt, vagyis nagy a 

légzőfelszíne (27.1. ábra). A tüdő nagy belső felü-

letén hatékonyan játszódhat le a gázcsere a vér és a 

levegő között.

27. 1. ábra. A hüllők tüdeje

légcső

tüdő

kamrákra tagolt 
légzőfelület
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A hüllők osztálya27.

27.2. ábra. A hüllők keringési rendszerének vázlata
A nyilak a véráramlás irányát jelzik.

Keringés

A hüllők vérkeringése is jelentős előrelépést mutat 

a kétéltűekhez képest. Szívük tökéletesebb, a kam-

ra jobb és bal oldali részét válaszfal határolja el, 

amelyen azonban rés van. A két vérkör ezért nem 

különül el egészen egymástól (27.2. ábra). A testből 

szén-dioxidban dús vér kerül a jobb pitvarba, majd 

a kamra jobb felébe. Innen a tüdő felé vezető arté-

rián keresztül a vér a tüdőbe jut, ahol lezajlik a gáz-

csere. Az oxigéndús vér a tüdőből a bal pitvarba, 

majd a kamra bal felébe áramlik. Innen kerül a 

nagy vérkörbe. A kamra jobb és bal fele közötti 

nyíláson át a vér kismértékben keveredik. A kroko-

dilok szívében a kamrák közötti válaszfal teljes.

Pikkelyes hüllők

A pikkelyes hüllők fajaira jellemző, hogy bőrüket 

szarupikkelyek borítják. Idetartoznak a gyíkok, a 

kígyók és a kaméleonok. Csaknem minden fajuk 

ragadozó, ránőtt fogaik vannak. 

A gyíkok hazánkban is gyakori állatok, napos 

területeken, meleg időben elég gyakran találkozha-

tunk velük. Egész testfelületükön pikkelyek talál-

hatók (27.3. ábra). 

27.4. ábra. Óriáskígyó zsákmányszerzése

tüdő

kis vérkör

nagy vérkör

test szövetei

artériák

véna

jobb pitvar

véna

bal pitvar

kamra

A hüllők belső megtermékenyítésűek, vagyis a pár-

zás során a hím ivarsejtek bejutnak a nőstény tes-

tébe, és ott olvadnak össze a petesejtekkel. Az anya-

állat szervezetében a megtermékenyített petesejt 

köré további burkok rakódnak, így kialakul a tojás, 

melynek héja általában lágy. A tojásban jelen van az 

utód fejlődéséhez szükséges víz és tápanyag, ezért 

szaporodásuk és egyedfejlődésük a víztől független, 

a kikeléshez csak a megfelelő hőmérsékletre van 

szükség. Ezeknél az állatoknál a tojást általában a 

nap melege költi ki. A nőstények többnyire egy 

földbe ásott gödörbe rakják le tojásaikat. A hüllők 

átalakulás nélkül, vagyis közvetlenül fejlődnek. 

A tojásból kibújó utódok testfelépítése és életmód-

ja az ivarérett állatokéhoz hasonló.

A hüllők osztályába nagyon eltérő életmódú és 

testfelépítésű állatok tartoznak. Hazai fajaik kivétel 

nélkül védelem alatt állnak.

27.3. ábra. Fürgegyík

A kígyóknak nincsenek lábaik, fejükön és hasu-

kon pedig az egyszerű pikkelyek helyett széles sza-

rulemezek, úgynevezett szarupajzsok találhatók. 

Állkapcsuk lazán rögzül, szájuk így igen nagyra 

nyitható. Nagy termetű zsákmányállatot is képesek 

egészben lenyelni. Nyelvük kétágú, az érzékelésben 

játszik szerepet: tapintó- és szaglószerv. Átlátszó 

alsó és felső szemhéjuk összenőtt, ezért nem tud-

nak pislogni. Magyarországon is elég gyakori kí-

gyófaj a vízisikló. Méregfoga nincs, zsákmányát 

testének izomerejével öli meg. A mérges kígyók 

méregfoga nyugalmi helyzetben hátracsukódik a 
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Leguánok és kaméleonok

Teknősök

A teknősök páncélja a vastagon elszarusodott bőr-

ből és az alatta képződő csontlemezekből alakul ki 

(27.7. ábra). A páncél egy domború háti és egy la-

posabb hasi pajzsból áll. Fogaik nincsenek, állkap-

csukat erős szarubevonat, úgynevezett szarukáva 

borítja. Ragadozók és növényevők is vannak köz-

tük.

A legtöbb teknős úgy húzza be hátpajzsa alá a 

fejét, hogy nyakát lefelé S alakban begörbíti. A tek-

nősfajok túlnyomó része szárazföldi állat, néhány 

tengeri faj azonban állandóan vízben él. 

27.7. ábra. Galápagosi óriásteknős. A legnagyobb ma 
élő szárazföldi teknősfaj, tömege 150-200 kg, hossza 
akár 180 cm hosszú is lehet.

27.6. ábra. Kaméleon

A trópusi tengerekben gyakori a levesteknős, 

amely az egyik legnagyobb termetű teknősfaj. Tö-

mege elérheti a 450 kg-ot, testhossza a 110 cm-t. 

Jóízű húsa miatt vadásszák, és tojása is csemegének 

számít. 

A hüllők osztálya27.

szájüreg felé, és csak a száj nyitásakor billen előre a 

harapáshoz. Mérges kígyók Magyarországon alig 

élnek. Egyik ritkaságunk a keresztes vipera. Ele-

venszülő, nem rak tojásokat, az utódok az anyaállat 

testében fejlődnek ki. Az embertől fél, ha teheti, 

elmenekül. Csak akkor támad, ha ráijesztenek, ma-

rása azonban életveszélyes. Óriáskígyók a hazai 

életközösségekben nem élnek. Közismert képvise-

lőik a trópusokon élő pitonok és boák (27.4. ábra). 

Ezeknek az állatoknak a testében még megtalál-

ható a hátsó végtag csökevénye. Méregfoguk nincs, 

táplálkozáskor testükkel rátekerednek a zsákmány-

ra, amely így megfullad, s ezután egészben lenyel-

hető.

Olvasmány
A gyíkok közé tartoznak a meleg éghajlatú vidé-

keken élő leguánok. A Galápagos-szigeteken honos 

tengeri leguán az egyetlen gyíkfaj, amely sós víz-

ben táplálkozik. A gyíkok között ritka kivételként 

növényevő: tengeri algákat legel a víz alatt (27.5. 

ábra). A táplálékkal fölvett sót sómiri gyeivel távo-

lítja el a szervezetéből. A vízben teste alaposan 

lehűl, színe pedig majdnem feketére változik. A par-

ton aztán hosszan napozik, mire normális testhő-

mérséklete és szürkészöld színe ismét kialakul.

A kaméleonok közismert tulajdonsága, hogy kör-

nyezetükhöz alkalmazkodva bőrük színét gyorsan 

képesek változtatni. Testük oldalirányban lapított. 

Lábaikon az ujjak összenövése miatt csak két ujj 

különböztethető meg, amelyekkel harapófogó-sze-

rűen kapaszkodnak az ágakon (27.6. ábra). Farku-

kat az ágakra csavarva szintén fogódzkodhatnak. 

Érdekes tulajdonságuk, hogy két szemüket külön-

külön képesek mozgatni, így ezekkel egyidejűleg 

más irányban nézhetnek. Hosszú, ragadós nyelvü-

ket szájukból messzire kilökve még repülő rovaro-

kat is elkaphatnak.

27.5. ábra. Tengeri leguán
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A hüllők osztálya27.

27272727272727272272777777.8.8.8.88.8.88.. . ábábábábábbbbrarara. . AAAA AAAA A íínínínínínínnnnnílululululululuull ssisisisisi kkk kkkkk k krororooroorororor kokokokokokokoook dididididididididididdddd ll l l l azaazazazzzzzz ee e e eeegygygygygygygygyyikikikikikikikikii  l llllll l legegegegegegegegegegggggnanananaanananannnn gygygygygygygyygygyobobbooboo bbbbbb
krkrkrkkkkrkrkrkkrkkrokokokokokokokokkkododododododododdododililiilililiililfaffafafaffaffaj.j.jjjj.j.j.j TeTeTeTTTeTeTeTeeTeestststtststste e e ee a aaaaa a aaa a 999999 99 9 99 mémmémémmmm teteteettetetteeererereereereres s s ss ss hohohohohohohohohohhhh sssssssssssss zúzúzúzúzúzúzúúzzúz sásásásásásáásásásááágogogogogogogogogooogogog tt tttttttttttt isisisisisisisisisiiisisiis e e elélélééérhrhhhhhrhhheeteteeteteee ii.i.i..
FaFaFaFaFaFaFaFaFFFalállálálálállánknknkknknknknknknnnk r rrrrrrragagagagagagagagagggadadadadaaada ozozozozozzozozzozóó,ó,óóóó,óó,,, m mm mmmmmmmmminininininiiiint tt tt t aaa aaa töötötötötötööt bbbbbbbbbbbbbbi i iii krkrkrkrrrokokokokokokokokkodoodododdodododo ilililillliliiliii . . ZsZsZZsZsZZZsZsZsZsZZ ákákákákkákkkkáákákákmámmámámámámámmmmmáánynyynyátátáátátátáátátáááááá
a aaaaaa vívívívívívívízbzbzbzbzbbzbbzbzbenenenennennenene  ssssssszezezezezezezezezzzzzerzrzrzrrzzzrzr i.i.i.ii.iiii

Krokodilok

A krokodilok a ma élő hüllők közül a legnagyobb 

termetűek (27.8. ábra). Meleg éghajlaton, elsősor-

ban trópusi területeken élnek. Testüket szarupajzsok 

fedik. Valamennyien ragadozó állatok. Több előre-

mutató tulajdonságuk is van, ami fejlettségüket bi-

zonyítja. Fogaik már nem ránőttek, hanem mélyen 

az állkapocsba ágyazódó gyökeres fogak. Kemény, 

meszes héjú tojásokkal szaporodnak.

A hüllők evolúciója

Az evolúció során az első hüllők a földtörténet 

óide jének végén, a karbon időszakban, ősi kétéltű-

ekből alakulhattak ki. A földtörténet középidejében 

a trópusi éghajlat, a dús növényzet és a versenytár-

sak hiánya nagyon kedvező feltételeket teremtett 

elterjedésükhöz. Ebben az időben a hüllők uralták 

a szárazföldet. Az ősi, gyíkszerű hüllők evolúciója 

egyszerre több irányban zajlott. Az egyik fejlődési 

vonalon, az óidő és a középidő határán, létrejöttek 

az emlősszerű őshüllők, az emlősök elődei. 

Az őshüllők másik nagy jelentőségű csoportjá-

nak fejlődése később a madarak kialakulásához ve-

zetett. A pikkelyek a test nagy részén tollakká ala-

kultak, a mellső végtag pedig szárnnyá módosult. 

Az ősmadár még a hüllők egyes jellegzetességeit is 

magán viselte, például erős fogazata és hosszú, 

mozgékony farka volt.

A földtörténet középidejében volt a sárkánygyí-

kok, a dinoszauruszok virágkora. Minden fajuk 

szárazföldön élt. A szép számban fennmaradt kövü-

letekből megállapítható, hogy közéjük tartoztak 

minden idők leghatalmasabb szárazföldi állatai 

(27.9. ábra). Napjainkban a kutatók úgy tartják, 

hogy a dinoszauruszok egyes késői képviselőiből 

alakultak ki az ősmadarak. A középidőben a dino-

szauruszokon kívül számos más nagy termetű ős-

hüllő is élt, amelyek a szárazföld mellett meghódí-

tották a vizeket és a levegőt is. A repülő őshüllők 

kialakulása is ékes példát nyújt a konvergens evolú-

cióra, amely különböző származású, de hasonló élet-

módú élőlényekben hasonló testalkat kialakulását 

eredményezi (26.5. és 27.10. ábra). A földtörténeti 

középidő végén a nagy testű őshüllők – máig tisz-

tázatlan körülmények között – kihaltak. 

27.9. ábra. A Tyrannosaurus rekonstrukciója
A magyarul zsarnokgyíknak nevezett dinoszaurusz 
10-14 méter hosszú, 5 méter magas, félelmetes raga-
dozó volt. Növényevő dinoszauruszokat zsákmányolt.

27.10. ábra. Repülő őshüllő 
maradványa és rekonstrukciója

Őshüllők

Az első hüllők az óidő karbon időszakában, mintegy 320 millió éve 

jelentek meg.

Ma a kutatók azt az elméletet tartják a legvalószínűbbnek, hogy a 

középidő végén egy kozmikus test (üstökös vagy kisbolygó) Földbe 

csapódása okozhatta az élővilágban azt a nagyszabású kipusztulási ese-

ménysort, amelyet „a kréta végi kihalás” néven tartunk számon. Sok 

jelenség azonban nem magyarázható 

ezzel. Kérdés például, hogy a kis tes-

tű állatok miért vészelték át ezt az 

időszakot.

Olvasmány
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27.12. ábra. Erdei sikló

27.11. ábra. A zöld gyík hímje

A hüllők osztálya27.

27.13. ábra. Mocsári teknős 

ÚJ FOGALMAK

Változó testhőmérséklet, lágy héjú tojás, négyüregű szív, emlősszerű őshüllők, ősmadár, dinoszauruszok

1 Honnan kapta nevét a hüllők osztálya?

2 Hogyan nyilvánul meg a szárazföldi életmód-

hoz alkalmazkodás 

– a hüllők szaporodásában?

– a hüllők kültakarójának felépítésében?

– a hüllők légzésében?

3 A 26.6. és a 27.2. ábra alapján döntsd el, miben 

különbözik a hüllők keringési rendszere a két-

éltűekétől!

Kérdések és feladatok

4 Melyik hüllőcsoport képviselői élnek legna-

gyobb számban Magyarországon? Nevezd meg 

ennek a csoportnak legalább három hazai faját!

5 Melyik hüllőcsoportból honos Magyarországon 

csak egyetlen faj? Melyik ez a faj?

6 A krokodilok mely tulajdonságai utalnak a fej-

lettségükre?

7 A földtörténet középidejében milyen fő fejlő-

dési irányok alakultak ki a hüllőknél?

Olvasmány
Magyarországon pikkelyes hüllők fordulnak elő, továbbá egyetlen teknős-

faj él.

A zöld gyík napsütötte élőhelyeken Magyarország egész területén  elterjedt, 

akár a kertekben is megjelenhet. Hazánk legnagyobb testű gyíkfaja, a teljes 

hossza a 40 cm-t is elérheti. A nemek ivarérett korban eltérő színeze tűek: a 

hímek háta és oldala, valamint a lábak külső felülete általában egyöntetű 

világos- vagy smaragdzöld, a nőstények hátoldala általában barnás tarka. 

A hímek torka a szaporodási időszakban ragyogó kék színben pompázik. 

Nappal aktív állat, elsősorban kisebb rovarokat és pókokat zsákmányol. 

Októberben fagymentes helyekre húzódik, településeken farakások alatt, vagy 

akár a pincékben is áttelelhet. Ragadozók ellen védekezésként képes egy izom 

megfeszítésével eltörni a farokcsigolyáit, s így „ledobni” a farka egy részét. 

Amíg a ragadozó a rángatózó farokvégre fi gyel, a gyík egérutat nyerhet.

Az erdei sikló a második legnagyobb testű kígyónk, hossza elérheti akár a 

200 cm-t is, színe olajbarna. Domb- és hegyvidékeink tisztásokkal tarkított 

erdeiben él, ahol sütkérezésre is van lehetősége. Hazánkban még viszonylag 

gyakorinak tekinthető, akár kertekben is előfordulhat. Nappali életmódot 

folytat, elsősorban madarakat és kisemlősöket zsákmányol. A meglepett erdei 

sikló ritkán támad, inkább mozdulatlanná dermed, vagy halkan igyekszik a 

sűrű növényzetben eltűnni. A telet rejtekhelyükön lehűlt állapotban tölti. Az 

erdei siklót kell felismernünk a patikák kígyószimbólumaiban.

Hazánkban egyetlen teknősfaj honos, a mocsári teknős. A síkvidékek isza-

pos álló- vagy lassan folydogáló vizeinek lakója. Tavasztól őszig főleg a reg-

geli és az esti órákban aktív. Telelni az iszapba vagy a parti homokba ássa be 

magát. A tüdő mellett légzési gázcserét folytat a száj és a garat nyálkahár-

tyáján keresztül is. Kitűnően úszik, de gyakran látható a vízből kiálló tuskó-

kon, köveken is. Mindenféle apró víziállatot elfogyaszt, de a halak közül csak 

a beteg példányokat képes elfogni. A zsákmányt szája éles csőrkávái segítsé-

gével darabolja fel. A mocsári teknős állományát csökkenti a vizes élőhelyek 

szennyezése és pusztulása.

A hüllők néhány hazai képviselője
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28.
A madarak 
osztálya

Mire jó a tollazat?M

  Mozgás a levegőben – csontváz 
és izomzat
 A kültakaró és a testhőmérséklet
 Légzés
 Keringés
 Táplálkozás
 Idegrendszer és érzékelés
 Szaporodás és egyedfejlődés
  A madarak evolúciója – alkal-
mazkodás a környezethez

A madarak az egykori hüllőősökből alakultak ki a 

földtörténet középidejében, a jura időszak vége felé. 

Testfelépítésüket elsősorban a repüléshez történt 

alkalmazkodás szabja meg. Tekintsük végig azokat 

a sajátságokat, amelyek a repülő életmód szem-

pontjából a legfontosabbak!

Mozgás a levegőben – csontváz 

és izomzat

A madarak csontozata igen könnyű, szivacsos szer-

kezetű. A mellső végtag csontváza a szabályos öt-

ujjú végtaghoz képest megváltozott, szárnnyá ala-

kult. Repülés közben a szárny mozgatása nagy 

erőkifejtést igényel. A fejlett repülőizmok eredésé-

hez a szegycsonti taraj biztosít jókora felületet. Két 

lábon járnak, ezért hátsó végtagjaik felépítése is sa-

játosan alakult (28.1. ábra).

A kültakaró és a testhőmérséklet

A tollak a bőr származékai (28.2. ábra). A szárny és 

a farok nagy tollai a repülésre és a kormányzásra 

szolgálnak. Emellett a tolltakaró rendkívül jó hő-

szigetelő. A madarak állandó testhőmérsékletű álla-

tok, és ennek – az idegrendszer hőszabályozó köz-

pontjain kívül – egyik biztosítéka a tollazat is. Az 

állandó testhőmérséklet lehetővé teszi a madarak 

széles körű előfordulását: mindenféle éghajlatú te-

rületen, a szárazföldeken és a vizekben is elterjedtek.

A repülés fokozott izommunkája sok energiát 

igényel. A hatékony légzés a madarak számára lét-

fontosságú, hiszen így juthatnak elegendő oxigén-

hez, és ezzel energiához. A gerincesek közül a ma-

darak légzése a legfejlettebb. Tüdejükben mind be-, 

lecke

csőr

szárny

gerinc-
oszlop

szegycsonti 
taraj láb

28.1. ábra. Madár 
csontváza
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idegrendszer

légcső

nyelőcső

begy

mirigyes 
gyomor

zúzógyomor

máj

kloáka

vastagbél

vese

ivarszerv

28.2. ábra. A tollak típusai és szerkezete
a) A pehelytollakban a tollágak nem kapcsolódnak 
össze, közöttük megreked a levegő, ezért a pehelytollak 
rétege jó hőszigetelő.
b) A kontúrtollak a pehelytollakat borítják. Tollágaikat 
horgacskák kapcsolják össze. Vannak közöttük 
fedőtollak és evezőtollak.

Keringés

A fejlett légzés fejlett vérkeringéssel párosul. A ma-

darak szívében a két kamra között teljes a válaszfal. 

Ezért kis és nagy vérkörük tökéletesen elkülönül 

egymástól, a vér nem keveredik (28.4. ábra). Az in-

tenzív izomműködés biztosításában és az állandó 

28.4. ábra. A madarak és az emlősök keringési 
rendszerének vázlata. A két vérkör elkülönülésének 
köszönhetően a bal szívfélen csak oxigéndús, a jobb szív-
félen pedig csak szén-dioxidban gazdag vér áramlik át. 

Táplálkozás

A madarak táplálkozási szervrendszere is módosult, 

különösen az előbelük felépítése tér el a többi ge-

rincesétől (28.5. ábra). Szájnyílásukat csőr határol-

ja. A csőr anyaga könnyű szaru, alakja a táplálkozás 

módjának megfelelő. Foguk soha nincs, ugyanis a 

madarak kialakulásakor a fej mozgékonyságát ne-

hezítő, súlyos fogazat eltűnt. A szájüregből a táplá-

28.5. ábra. A madarak belső szervei

tüdő

kis vérkör

nagy vérkör

test szövetei

artériák

véna

jobb pitvar

véna

bal pitvar

bal kamra
jobb kamra

A madarak osztálya28.

a) pehely toll b) kontúr toll

tollágak

mind kilégzéskor történik gázcsere, ezért ezt kettős 

légzésnek nevezzük (28.3. ábra). Mindkét tüdőhöz 

légzsákok kapcsolódnak, amelyek levegőtartalmuk 

miatt a test sűrűségét csökkentik. Belégzéskor a 

légutakon, vagyis a légcsövön, főhörgőkön át kerül 

be a levegő a tüdő szétágazó csőhálózatába, a hör-

gőkbe és a hörgőcskékbe. A hörgőcskékből nagy-

számú léghajszálcső ered. A levegő ezeken áramlik 

keresztül, és a légzsákokba jut. A léghajszálcsövek 

falát vérerek hálózzák be, itt megy végbe a gázcsere. 

Kilégzéskor a légzsákokból a tüdőn keresztül áram-

lik vissza a levegő a külvilágba. Ekkor a léghajszál-

csövek felületén ismét történik gázcsere.

28.3. ábra. 
A madarak légzése

légcső

tüdő

légcső

tüdő

légzsákok

testhőmérséklet fenntartásában a fejlett keringés-

nek is fontos szerepe van, hiszen a vér szállítja az 

oxigént, amely a szövetekben az energia felszabadí-

tásához és a hőtermeléshez szükséges.
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Szaporodás és egyedfejlődés

Minden madár meszes héjú tojásokkal szaporodik 

(28.6. ábra), amelyeket testük melegével költenek 

ki a kotlás során. Általánosan jellemző rájuk a fejlett 

ivadékgondozás, amely az utódok biztonságosabb 

felnevelését teszi lehetővé. Ezért a madarak a hül-

lőkhöz képest sokkal kevesebb tojást raknak.

A fészeklakó madarak csekély tollazattal, önálló 

táplálkozásra képtelenül kelnek ki a tojásból. Az 

ilyen fi ókák még elég sokáig a fészekben maradnak. 

Idegrendszer és érzékelés

A madarak idegrendszere és a repüléshez szükséges 

érzékszerveik rendkívül fejlettek. Repülő életmód-

juk ismeretében nem csoda, hogy szemük feltűnően 

nagy, látásuk kitűnő. Agyuk a testméretükhöz ké-

pest nagy. Ez biztosítja azt a bonyolult idegrend-

szeri szabályozó működést, amely a repülés közben 

történő tájékozódáshoz, a mozgások fi nom össze-

rendezéséhez kell. Agyuk hőszabályozó központja 

hangolja össze a szervezet hőtermelését és hőlea dá-

sát, ami az állandó testhőmérséklet kialakulását 

eredményezi. 

A legtöbb madár látása rendkívül jó, így viszony-

lag távolról is észrevehetik a táplálékot. Szaglásuk 

viszont gyenge.

A madarak osztálya28.

lék a nyelőcsövön át a raktározó begybe jut, majd a 

gyomorba. A gyomor kétüregű, a táplálék a begyből 

először a mirigyes gyomorba kerül, ahol elkezdődik 

az emésztés. A gyomortartalom ezután a zúzógyo-

morba jut. Ennek falában erős izomzat található, 

amely összemorzsolja a már felpuhult táplálékot. 

A középbélben lezajlik az emésztés és a felszívódás. 

Az utóbél végső szakasza kloáka.

28.6. ábra. A madártojás felépítése

meszes héj

légkamra

jégzsinór

héjhártya
embrió

sárgája

fehérje

A fészekhagyó madarak fi ókái a tojásból kikelve 

szinte azonnal képesek követni anyjukat, önállóan 

táplálkoznak. A fészeklakó–fészekhagyó sajátság 

elsősorban azzal függ össze, hogy kikeléskor az utó-

dok helyzete mennyire védett. A magas fák lomb-

koronájában rejtve fészkelő madárfajok fi ókái jel-

lemzően fészeklakók, míg például a talajszinten 

fészkelők utódai általában fészekhagyók. A fészek-

lakó madarak általában kevesebb tojást raknak.

A madarak evolúciója – 

alkalmazkodás a környezethez

A földtörténet középidejének közepe táján lerakó-

dott üledékes kőzetekben találtak rá az ősmadár 

kövületeire. A kőzet annyira fi nom szemcséjű, 

hogy a lenyomatokban az állat maradványainak 

egészen aprólékos részletei is megfi gyelhetők, pél-

dául jól látszik a tollak szerkezete. Az ősi hüllőkből 

kialakult madarak testfelépítése – a szárny, a láb, a 

csőr szerkezete – évmilliók alatt sokféle irányban 

fejlődött. A madarak alkalmazkodása rendkívül 

különböző környezeti feltételekhez bizonyult sike-

resnek.

Olvasmány
A futómadarakat az általánostól eltérő sajátságaik teszik érdekessé. 

Legismertebb fajuk az Afrikában honos strucc és a dél-amerikai 

nandu. Repülni nem tudnak. Szárnyuk csökevényes, szegycsontjuk 

lapos, nincs rajta taraj. Lábuk izmos, erős.

A gólyaalakú madarak változatos megjelenésűek. Az idetartozó 

gázlómadarak (gólyák, kócsagok, gémek) hosszú lába és megnyúlt 

csőre a sekély vizekből való táplálkozásra alkalmas (28.7. ábra). 

A madarak rendszere

28.7. ábra. Szürke gém
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28.12. ábra. Fácán

28.11. ábra. Fogoly

28.8. ábra. Pingvinek

28.13. ábra. Papagáj 28.14. ábra. Vörösbegy

28.9. ábra. Keselyű

A tudósok az örökítőanyag hasonlóságai miatt a gó-

lyaalakúak közé sorolják a pingvineket is. A pingvi-

nek szárnyukat úszásra használják, repülni nem tud-

nak. A vízben lábukkal kormányoznak és fékeznek, 

ujjaik között ezért úszóhártya feszül. A lábuk egészen 

hátratolódott, törzsüket a szárazföldön csak függőle-

gesen tudják tartani (28.8. ábra). Kizárólag a déli fél-

gömbön élnek. A pingvinek jellegzetes „frakkja” való-

jában rejtőszínezet: sötét hátukat a ragadozó madarak 

nehezebben veszik észre a levegőből, a vízben alattuk 

úszó zsákmányállat pedig a fehér hasoldalt nem látja 

jól az ég világos háttere miatt.

A lúdalakúak úszó madarak. Testük csónak alakú, 

lábuk rövid, evezésre szolgáló úszóláb. Ujjaik között 

úszóhártya van. Széles csőrük szélén szűrőlemezkék 

sorakoznak. Ezek segítségével szűrik ki a vízből, 

iszapból a táplálékukat. Vadmadaraink közül idetar-

tozik például a közismert nyári lúd és a tőkés réce.

A sólyomalakú madarak kampós csőre a húsevő élet-

módra utal (28.9. ábra). Vannak közöttük ragadozók, 

mint például az egerészölyv, a nálunk csak ritka ven-

dégnek számító keselyűk pedig dögevők.

A bagolyalakúak éjjeli ragadozók. Laza tollazatuk 

nesztelen repülést tesz lehetővé. Csőrük kampós. Erős 

lábujjaik és jókora karmaik a zsákmány megragadá-

sára alkalmasak (28.10. ábra).

A tyúkalakúak rossz repülők. Többnyire növény-

evők, de apróbb gerinctelen állatokat is fogyasztanak. 

Erős, kúp alakú csőrük és kapirgáló lábuk van. Ide-

tartozik a házityúkon kívül a fogoly, és a hazánk te-

rületére egykor vadászati célból betelepített fácán is 

(28.11–12. ábra).

A papagájok trópusi, szubtrópusi elterjedésű ma-

darak, Dél-Amerikában és Ausztráliában honosak. 

Tollazatuk gyakran feltűnően tarka (28.13. ábra). Kú-

szólábukkal jól másznak a fákon és a bokrokon. Több-

nyire magvakkal, gyümölcsökkel táplálkoznak.

Az énekesmadarak közé tartozik a napjainkban élő 

madárfajoknak több mint fele. Jellemző rájuk a fejlett 

hangadó szerv. Közülük legismertebbek a cinegék, 

a rigók, a pacsirták, a fecskék, a varjak, a verebek és 

a pintyek (28.14. ábra). Legtöbbjük hasznos rovar-

pusztító.

28.10. ábra. Erdei 
fülesbagoly

A madarak osztálya28.
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A házigalamb a szirti galamb háziasított változata. A szirti galamb nálunk nem ős-

honos, de a házigalamb elvadult alakja, az ún. parlagi galamb elterjedt madár a nagy-

városokban és az agrárterületeken egyaránt.

A több évezrede tartó tenyésztést követően már több száz fajtája létezik. Az összes 

színváltozat csőrének tövén terjedelmes fehér folt található. A galambok magevők, de 

leveleket, rügyeket és apró gerinctelen állatokat is elfogyasztanak. A városlakó par lagi 

galambok szinte minden ehető hulladékot megesznek. A fészkelő párok védik saját 

területüket, és költés után is együtt maradnak. A párválasztás egy életre szól. A köl-

tésben és a fi ókák etetésében mindkét szülő részt vesz. Fiókáikat a kikelést követő 

első tíz napban begytejjel táplálják. A városi galambok tömeges elszaporodása sok 

gondot okoz az ürülék miatt, és számos betegséget is terjesztenek. 

A házityúk a Délkelet-Ázsiában vadon élő tyúkfélék leszármazottja. Háziasítása 

már i. e. a 6. évezredben elkezdődött. Különféle szempontok szerint tenyésztették, 

egyes fajtákat tojásukért, illetve húsukért, másokat szép tollazatuk miatt díszmadárnak. 

A házityúkok közt a hímek, vagyis a kakasok nagyobbak a tojóknál (tyúkoknál). Az 

ivari kétalakúság a tollazatban is megnyilvánul: a kakas színesebb, farka legyezőszerű, 

taraja nagyobb, és lábán hosszú sarkantyút visel. A tyúkok képesek évente 200-300 

tojást tojni, ha rendszeresen elveszik tőlük. Ha nem, akkor abbahagyják a tojást, rájuk 

ülnek, és elkezdenek kotlani. A költési idő 21 nap, a csibék szinte egyszerre kelnek, 

fészekhagyók. A tyúkok magokkal, rovarokkal, gilisztával, csigákkal táplálkoznak, néha 

füvet és zsenge növényi hajtásokat csipegetnek, és elkapják a kisebb emlősöket is. 

A táplálék keresésben éles szemük és erős kaparólábuk segítik őket, zsákmányukat erős 

kúpos csőrükkel ragadják meg. 

A házikacsa a tőkés réce („vadkacsa”) háziasított változata. Háziasítása kb. 5000 

éve történt. A hímet gácsérnak hívjuk. Többnyire fehér színben tenyésztik, de egyes 

vidékeken – különösen ott, ahol vadon élő őseivel könnyen kereszteződhet – „vad” 

színezetű példányok is előfordulnak. Húsa, mája, zsírja, tepertője fi nom falat, de to-

jása csak alaposan megfőzve fogyasztható, mert különben súlyos fertőzést okozhat.

Kitűnően bírja a mostoha viszonyokat, igénytelen, ellenálló állat. Az úszásban 

segíti az úszóhártyás láb és a csónak alakú test. A vízből a lemezes szélű csőrével 

tudja kiszűrni a táplálékát.

28.15. ábra. Házigalamb

A madarak osztálya28.

OlvasmányA madarak néhány háziasított képviselője

28.16. ábra. Házityúk 

28.17. ábra. Házikacsa

ÚJ FOGALMAK

Szegycsonti taraj, két lábon járás, állandó testhőmérséklet, toll, kettős légzés, csőr, mirigyes gyomor, 

zúzógyomor, meszes héjú tojás

1 Az evolúció során melyik gerinces állatcsoport 

volt a madarak őse?

2 Hogyan nyilvánul meg a repülő életmódhoz 

alkalmazkodás a madarak csontvázában, kül-

takarójában, tápcsatornájában, légzésében és ideg-

rendszerében?

3 Miben különbözik a madarak szaporodása a 

hüllőkétől?

Kérdések és feladatok

4 Nézz utána! Keress a madarak osztályába tar-

tozó rendszertani csoportokat, amelyek kép-

viselői Magyarországon is honosak! 

5 Nézz utána! Keress a madarak osztályába tar-

tozó rendszertani csoportokat, amelyek kép-

viselői Magyarországon nem honosak!

6 Keress az ősmadarat bemutató ábrán a hüllők-

re és a madarakra jellemző tulajdonságokat!
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A kültakaró és a testhőmérséklet

Az emlősök osztálya az őshüllők egyik csoportjából 

alakult ki. Az első emlősök a földtörténet közép-

idejének elején jelentek meg. Bőrüket szőrtakaró 

borítja, ami kiváló hőszigetelő. A madarakhoz ha-

sonlóan az emlősök is állandó testhőmérsékletű 

állatok. Bőrük rendszerint sok mirigyet tartalmaz: 

faggyú-, verejték- és tejmirigyeik vannak. Az osz-

tály elnevezése onnan származik, hogy a tejmiri-

gyek váladékával, emlőikből táplálják kicsinyeiket. 

Táplálkozás

Emésztőkészülékükre jellemző, hogy szájüregük-

ben gyökeres fogak vannak (29.1. ábra). A fogak 

feladata a táplálék megragadása, feldarabolása. 

A fogsorban való elhelyezkedésük szerint a fogak 

különböző funkciójúak, alakjuk eltérő (29.2. ábra). 

Elöl a lapos, éles metszőfogakat találjuk. A metsző-

fogak mellett jobbról és balról az alsó és a felső 

fogsorban is egy-egy szemfog helyezkedik el. A ra-

gadozókban ezek különösen jól fejlettek, mivel kü-

lönösen alkalmasak a zsákmány megragadására. 

A szemfogak mögött a fogsort az őrlőfogak (más 

néven zápfogak) zárják. Az őrlőfogak rágófelülete 

a táplálkozási módnak megfelelően alakult. A táp-

lálkozással függ össze az is, hogy egyes csoportok-

ban bizonyos fogtípusok hiányoznak,  például a 

növényevők egy részének nincsenek  szemfogaik. 

A bélcsatorna hossza igen eltérő. A növényevők 

bélcsöve jóval hosszabb, mint a húsevőké, mivel a 

növényi táplálék nehezebben emészthető. Az em-

lősök többségének végbele, húgycsöve és ivarutai 

külön nyílnak a külvilágba. Csak néhány fajnak van 

kloákája.

Hogyan lehetséges, hogy az emlősök meg-

hódították az összes élőhelyet?

H

h

29.lecke

 A kültakaró és a testhőmérséklet
 Táplálkozás
 Légzés
 Keringés
 Szaporodás és rendszerezés
 Tojásrakó emlősök
 Erszényes emlősök
 Méhlepényes emlősök

Az emlősök 
osztálya

29.1. ábra. A gyökeres fog szerkezete. A fog gyökere 
mélyen az állkapocsba ágyazódik, erősen rögzül.

fogkorona

foggyökér

álkapocscsont
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29.2. ábra. Az emlősök fogtípusai. A húsevők őrlő fogai 
tarajosak. A tarajos zápfog hegyes csúcsai között él 
húzódik. Az alsó és felső fogsor egymás mellé 
illeszkedő tarajos őrlőfogai a száj zárásakor ollóként 
metszik el a húst. A növényevők őrlőfogai redősek. 
A felső és az alsó fogsor összedörzsölésekor elmorzsol-
ják a táplálékot. A mindenevők őrlőfogai gumósak.

Légzés

Az emlősök légzőszerve fejlett. A légutak utolsó 

elágazódásai, a hörgőcskék apró léghólyagocskák-

hoz vezetnek. A léghólyagocskák felszínén  játszódik 

le a gázcsere a tüdő légtere és a vér között (29.3. 

ábra).

29.3. ábra. Az emlősök légzőszervei

Keringés

Az emlősök keringési rendszerében teljesen elkü-

lö nül egymástól a két vérkör, akárcsak a madaraké-

ban (← 28.4. ábra). Az összes emlősállatra jellemző, 

hogy a légzési gázokat szállító vörösvérsejteknek 

nincs sejtmagjuk, ezért vörösvértesteknek is nevez-

zük őket.

Idegrendszerük és érzékszerveik fejlettek.

Szaporodás és rendszerezés

Az emlősök belső megtermékenyítésűek. A szapo-

rodás és az egyedfejlődés eltérő sajátságai alapján az 

osztály képviselőit három csoportba soroljuk. 

Tojásrakó emlősök

A legkezdetlegesebb emlősök tartoznak a tojás-

rakók közé. Legtöbb tulajdonságukban a többi 

emlőshöz hasonlítanak, de néhány sajátságuk még 

a hüllőkre emlékeztet. Utóbelük kloákát alkot. Nem 

elevenszülők, hanem lágy héjú tojásokat raknak. 

Valódi emlőik nincsenek, csak annak kezdeményei. 

Ausztráliában és a környező szigetvilágban hono-

sak, legismertebb képviselőjük a kacsacsőrű emlős 

(29.4. ábra).

29.4. ábra. Kacsacsőrű emlős. Vízi állat, lába 
úszóhártyás. Elnevezése annyiban találó, hogy csőre 
a kacsákéhoz hasonlóan széles, lapos, szarubevonatú.

A tojásrakó emlősök csoportját más néven klo-

ákás emlősöknek is nevezik. Közös sajátságuk, hogy 

fogaik nincsenek, állkapcsukat szaru borítja. Mind-

össze három állatfaj tartozik közéjük, a kacsacsőrű 

emlős mellett két hangyászsün faj.

metszőfog

szemfog

húsevők

tarajos zápfog redős zápfog gumós zápfog

növényevők mindenevők

légcső

hörgők

hörgőcske

léghólyagocskák

tüdő

Az emlősök osztálya29.

151

A
 g

e
r

in
c

e
s

e
k

 t
ö

r
z

s
e

bio_09_4.indd   151 2014.02.14.   13:14:26



152

Az emlősök osztálya29.

Erszényes emlősök

Az erszényes emlősök elevenszülők. Kicsinyeik 

rövid vemhesség után, nagyon fejletlenül jönnek a 

világra. A nőstények hasa alján egy bőrzacskó van, 

ezt nevezzük erszénynek. Születés után az emlőből 

táplálkozva ebben fejlődnek tovább az utódok. Az 

erszényes emlősök közé testalkatban és életmódban 

nagyon különböző állatok tartoznak. Ausztráliában 

és Amerikában honosak (29.5. ábra).

29.5. ábra. Kenguru és 
oposszum. A kenguruk 
Ausztráliában élő 
növényevő állatok, 
ökológiai szerepük 
leginkább a többi 
kontinensen élő 
patásokéhoz hasonlít. 
Az oposszumok, vagy 
más néven erszényes 
patkányok 
Amerikában élnek.

Az emlősök rendszere

Ausztráliában az európai utazók megjelenése előtt tojásrakó és erszényes emlősök éltek, méhlepényesek 

viszont – a denevérek kivételével – nem voltak. Az erszényesek töltötték be mindazokat az ökológiai sze-

repeket, amelyeket a többi földrészen a méh lepé nyesek. Ausztrália fölfedezése után a megtelepedő euró-

paiak magukkal hozták saját állataikat (kutyát, nyulat stb.), és hajóikon akaratlanul behurcoltak más em-

lősöket, például egeret, patkányt is. Ezek a táplálkozás, a versengés, illetve a versenytárs hiánya miatt számos 

komoly környezeti problémát okoztak.

A legismertebb erszényesek a kenguruk. Mellső lábuk apró, a hátsó viszont izmos ugróláb. Erős farkuk 

segítségével egyensúlyoznak. A kenguruk növényevő állatok, ökológiai szerepük leginkább a többi konti-

nensen élő patásokénak felel meg. Az oposszumok, vagy más néven erszényes patkányok Amerikában élnek.

Méhlepényes emlősök

A legfejlettebb emlősök, a méhlepényesek közé 

tartozik a napjainkban élő emlősök legtöbb faja. 

Megtermékenyített petesejtjük a petevezetéken ke-

resztül az anyaméhbe jut, és beágyazódik annak 

falába. Itt a magzat burka a méh falával közösen új 

szervet hoz létre, a méhlepényt. A méhlepény az 

anyai vérből tápanyagokat és oxigént juttat az emb-

rió számára (29.6. ábra). Az utód így jó feltételek 

között, védetten fejlődhet. Megfelelő fejlettséget 

elérve megszületik, és az emlőből táplálkozik to-

vább.

29.6. ábra. A méhlepényes emlősök fejlődése
A méhlepényen keresztül az anyai és a magzati vér 
között anyagok cserélődnek ki úgy, hogy a kétféle 
vér nem keveredik egymással.

méhlepény

szén-dioxidot és 
bomlás termékeket 
tartalmazó vér 
a magzatból

oxigént és 
tápanyagokat 
tartalmazó vér 
a magzat felé

köldökzsinór

A méhlepényes emlősök legősibb csoportját a rovar evők alkotják (29.7. 

ábra). Szájukban még nem különböztethetők meg különböző fogtípusok. 

Egyforma, hegyes fogaik rovarok, csigák, férgek fogyasztására alkalmasak. 

A hazánkban honos sün egyes szőrszálai védekező tüskévé alakultak. A va-

kondok mellső lábai ásásra módosultak, ezzel készíti föld alatti járatait. 

A cickányok apró termetű rovarevők, az egerektől könnyen megkülönböztethe-

tőek megnyúlt, hosszú orruk és rövid farkuk révén (29.7. ábra).

A denevérek csoportja repülő életmódjáról ismert. Valódi repülésre képe-

sek a szárnyukkal, amely nem más, mint a mellső és hátsó végtagok, valamint 

a farok között feszülő nagy bőrredő (29.8. ábra). A legtöbb denevér nappal 

rejtekhelyén alszik, és éjszaka jár vadászni. Többségük repülő rovarokkal táp-

29.7. ábra. Cickány

29.8. ábra. Denevér 

Olvasmány
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Az emlősök osztálya29.

lálkozik. Hallószervük rendkívül fejlett, mivel a 

kibocsátott és visszhangszerűen visszaverődő ultra-

hangok érzékelésével, fülük segítségével tájékozód-

nak. A nálunk is honos korai denevérek telelő ko-

lóniáiban ezernél több példány gyűlhet össze.

A főemlősök csoportjába tartoznak a majmok és 

az emberszabású majmok. Testméreteikhez képest 

igen nagy az agyvelejük, ami jól magyarázza feltűnő 

értelmi képességeiket. Végtagjaik fogásra alkalma-

sak, és rendkívül jó a látásuk. Az ember legközeleb-

bi ma élő rokonai az emberszabásúak közé tartoz-

nak. Közülük az orangután csak Borneó és Szumátra 

szigetén honos, a gorilla, valamint a csimpánzok két 

faja pedig Afrika lakója. Valamennyien veszélyez-

tetettek, pusztulásuk miatt a kihalás közelébe sod-

ródtak. A gibbon a fákon függeszkedő életmódot 

folytat, erre utalnak hosszú végtagjai és kapaszko-

dásra alkalmas farka is (29.9. ábra). A főemlősök 

csoportjába tartozik az emberi faj is.

gibbon gorilla

29.10. ábra. Házi egér. Keress különbségeket 

az egér és a 29.7. ábrán látható cickány között!

29.9. ábra. Főemlősök

csimpánz orangután

29.11. ábra. Ragadozók

farkas

hiúz

menyét

medve

A rágcsálók csoportja az emlősök között a leg-

népesebb (29.10. ábra). Nagy, görbülő, állandóan 

növekvő metszőfogaik vannak. Növényi táplálékok 

rág csá lásával koptatják fogaikat. Nincsenek szem-

fogaik. A rágcsálók közé tartozik például az ürge, a 

hörcsög, az egerek, a patkányok stb.

A ragadozók húsevők, és erről fogazatuk is árul-

kodik. Metszőfogaik kicsik, szemfogaik viszont 

nagyok és hegyesek. Zápfogaik felülete tarajos. 

Ebbe az állatcsoportba tartoznak például a kutya-

félék (rókák, sakálok, farkasok), a macskafélék (hiúz, 

oroszlán, tigris, leopárd, puma), a menyétfélék és a 

medvék is (29.11. ábra).
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Az emlősök két különleges, vízi életmódú cso-

portja a ceteké és a fókáké. E csoportok eltérő mó-

don alkalmazkodtak a vízhez.

A cetek módosult mellső végtagjukkal és farkuk-

kal úsznak. Szőrzetük nincs, viszont bőrük alatt 

vastag zsírréteg található, ez biztosítja a hőszigete-

lést. A fogas cetek közé tartozó delfi nek ragadozó 

állatok (29.12. ábra). A bálnák szilás cetek. Foguk 

nincs, szájpadlásukról vékony, fésűszerű szaruleme-

zek, szilák erednek. Ezek segítségével szűrik ki táp-

lálékukat, a plankton apró élőlényeit.

29.12. ábra. Delfi n

A fókák a cetekkel ellentétben a szárazföldön is 

képesek mozogni (29.13. ábra). Farkuk rövid, lá-

baik úszóhártyásak. Testüket szőr borítja, amely 

alatt vastag szalonnaréteg található. Ragadozó ál-

latok.

29.13. ábra. Fókák

Az ormányosok a leghatalmasabb szárazföldi ál-

latok. Névadó szervük, az izmos ormány a felső 

ajakból és az orrból alakul ki. Felső metszőfogaik 

agyarrá módosultak. Két, ma is élő fajuk az afrikai 

és az indiai elefánt. Az ormányosok kihalt képvise-

lői közül legismertebbek a mamutok.

A patások közé növényevők és mindenevők tar-

toznak. Zápfogaik a tápláléktól függően redősek 

vagy gumósak. A pata a bőr szarurétegének jellem-

ző megvastagodása a lábujjak végén. 

A páratlanujjú patások végtagjain egyetlen ujj 

feltűnően fejlett, a többi apró vagy egészen csöke-

vényes. Valamennyien növényevő állatok, idetarto-

zik például a ló, a szamár, a zebrák és az orrszarvúk 

(29.14. ábra). 

A párosujjú patások lábain négy ujj található, 

amelyek közül a két középső a legnagyobb, ezekre 

támaszkodnak. A disznófélék és rokonaik gumós 

zápfogú mindenevők, például a vaddisznó, víziló 

(29.15. ábra). A szintén idetartozó kérődzők nö-

vényevők. Gyomruk több üregre tagolódik. A leté-

pett füvet gyorsan, rágás nélkül a gyomor első két 

üregébe, a bendőbe és a recésgyomorba nyelik le, 

ahol előemésztés zajlik. Az itt élő baktériumok 

emésztik a növényi táplálékban levő cellulózt, to-

vábbá az állat számára fontos anyagokat, például 

vitaminokat termelnek. A kérődzés során az állat 

a bendőben és a recésben keletkezett pépet később, 

nyugodt körülmények között a nyelőcsövön vissza-

juttatja a szájüregbe, ahol a redős zápfogak fi nom-

ra őrlik. A másodszor lenyelt falat már a gyomor 

további üregeibe (a százrétű és az oltógyomorba) 

kerül, ahol folytatódik, majd befejeződik az emész-

tés (29.16. ábra). Kérődző állatok például a szarva-

sok, az őzek, az antilopok, a tevefélék és a zsiráf, 

a háziállatok közül pedig a szarvasmarha, a juh és 

a kecske.

29.14. ábra. Orrszarvú

29.15. ábra. Víziló

Az emlősök osztálya29.
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Az emlősök osztálya29.

Vajon mivel magyarázható a tojásrakó, az erszényes 

és a méhlepényes emlősök jellemző elterjedése a 

Föld kontinensein? Emlékezzünk vissza földrajzi 

tanulmányainkra! A Föld története során a konti-

nensek nem mindig a jelenlegi helyükön voltak. 

A tojásrakó és az erszényes emlősök a  földtörténeti 

középidő első felében, az akkor egyetlen összefüggő 

nagy kontinensen alakultak ki és terjedtek szét. 

29. 17. ábra. Antilop29.16. ábra. A táplálék útja a kérődzők gyomrában

bendő

százrétűszázré

recésrecés

oltó

Az egységes kontinens kettéválása után az északi 

szárazföldön jelentek meg a méhlepényes emlősök. 

Ezek a magasabb fejlettségű állatok kiszorították 

az ősibb tojásrakókat és erszényeseket. A déli nagy 

szárazföldön viszont méhlepényesek nem voltak, 

így a később elkülönült Ausztráliában és a környe-

ző szigetvilágban fennmaradt az emlősöknek ez 

a két ősibb csoportja.

Olvasmány
A házinyúl őse az Európában honos üregi nyúl. Háziasítása már az ókorban 

elkezdődött. Napjainkban elsősorban húsáért tartják, de vannak prémnyu-

lak (pl. angóra) és kettős hasznosítású fajták, sőt házikedvencnek is számos 

fajtát szelektáltak. Vannak törpe és óriás fajták, hosszú és rövid szőrűek, 

álló és lógó fülűek. A hosszú fül gazdag érhálózata segíti a hőszabályozást. 

Bár nem tartozik a rágcsálók közé, mégis állandóan rágcsál, mivel 4 met-

szőfoga folyamatosan nő, ezért koptatni kell. A házinyúl növényekkel táp-

lálkozik, de a növényi sejtfalakat alkotó cellulózt nehéz megemészteni, 

ezért a nyulaknak különleges emésztőrendszere van. Gyomruk viszonylag 

kicsi, itt történik a könnyen emészthető tápanyagok bontása. A megevett 

táplálék nagy részét a jól fejlett vakbélben élő mikrobák bontják le. A vak-

bélből az alaposan megemésztett, vitaminokkal és fehérjékkel teli táplálék 

a vastagbélen keresztül távozik a szervezetből. Ezt a nyúlnak újra el kell 

fogyasztania. Ez létfontosságú számára, a vitamin-, ásványianyag- és fehér-

jetartalom miatt.

A házinyúl végtagjai az ugráló  helyváltoztatáshoz módosultak. A mell-

ső végtagok viszonylag rövidek, a hátsó végtagok hosszabbak és erős izom-

zatúak, ez teszi lehetővé az ugráló mozgást. A végtagok rövid ujjakban és 

erős karmokban végződnek.

A disznófélék párosujjú patás állatok, két középső lábujjon járnak. 

A házisertés a vaddisznó háziasított változata. Orra rövidebb, szőrzete vé-

konyabb, a szemfogakból kialakuló agyara pedig jóval kisebb, mint a vad-

disznóé. Mindent növényi és állati eredetű táplálékot elfogyaszt, a termé-

szetben gyakran túrókarimás ormányával túrja ki a földből a táplálékot. 

Zápfoga gumós. Nagyon szapora, és gyorsan fejlődik. A tenyésztők több-

Az emlősök néhány háziasított képviselője

29.18. ábra. Házinyúl

29.19. ábra. Mangalica sertés
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féle változatot alakítottak ki, van hússertés, zsírsertés, sőt olyan is akad, 

amit hobbi célokra tartanak. Elsősorban húsáért tenyésztik, de szinte min-

den porcikáját – bőrét, szőrét, csontját – hasznosítják. A természetbe ki-

vadult házisertések gyorsan visszaszerzik őseik alakját. A mangalica ősi 

magyar fajta, amely igen nagy zsírhozamú.

A szarvasmarha párosujjú patás állat, őse a mára már kihalt őstulok. 

Szigorúan növényevő, kérődző állat. A növényi táplálkozásnak megfele-

lően, szemfogai nincsenek, a zápfogai pedig redős felszínűek. A hímek és 

a nőstények kifejlett példányai is tülkös szarvat viselnek. A tülök úgy 

alakul ki, hogy a koponya csontos nyúlványát a bőrből kialakult szaruréteg 

vonja be. A szarvasmarhát elsősorban hús- és tejtermelésre tartják, bár 

egykor igavonásra is használták. Ismert, régi magyar fajta a magyar szür-

ke szarvasmarha.

A juh vagy birka az egyik legrégebben háziasított állatfaj, melynek 

szőrzete, teje és húsa is felhasználható. Párosujjú patás és kérődző állat. 

Szőrzetéből készülnek a gyapjú textíliák. A gyengébb legelőkön is meg-

él, természetes körülmények között is könnyen szapo rodik. 

A ló nagytestű emlős, páratlanujjú patás állat. Evolúciója során a láb 

átalakult, az ujjak folyamatosan visszafejlődtek, a végtagok megnyúltak, 

és a testméret nőtt. Őse egykor lombevő volt, amely a testméret növe-

kedésével és az éghajlatváltozás hatására kiköltözött a füves pusztákra, 

ahol fő tápláléka a fű lett. Szeme a fej oldalára került, ezáltal látótere 

megnőtt, így könnyebben észrevette a közeledő ragadozókat. A közép-

kortól hátasállatként és igavonásra használták. A mai lovak minden lá-

bán egy, patában végződő ujj van, amely a középső ujjból alakult ki. 

Napjainkban a lovakat Magyarországon főként a hobbi és a sport sze-

relmesei tartják. 

Az emlősök osztálya29.

29.22. ábra. Magyar szürke marha 

29.20. ábra. Juh 

29.21. ábra. Ló

ÚJ FOGALMAK

Tejmirigy, emlő, gyökeres fogak, metszőfog, szemfog, redős zápfog, gumós zápfog, tarajos zápfog, 

léghólyagocska, vörösvértest, tojásrakó emlősök, erszényes emlősök, méhlepényes emlősök

1 Az evolúció során melyik gerinces állatcsoport 

volt az emlősök őse?

2 Miben különbözik a hüllők többségétől az em-

lősök fogainak felépítése? 

3 Készíts egyszerű vázlatot az emlősök keringési 

rendszeréről, és rajzodat lásd el feliratokkal! 

Nyilakkal jelöld a vér áramlási irányát is!

4 Ismereteid alapján sorold fel az összes különb-

séget a madarak és az emlősök tápcsatornája 

között!

5 A 28.3. és a 29.3. ábra alapján hasonlítsd össze 

a két állatcsoport légzését! Mivel magyarázha-

tó a különbség?

Kérdések és feladatok

6 Sorold fel az emlősök osztályán belül elkülönít-

hető nagy rendszertani csoportokat!

7 Mi jellemző az emlősök legkezdetlegesebb cso-

portjának szaporodására? 

8 Miben különbözik a kenguru és a kacsacsőrű 

emlős egyedfejlődése?

9 A 29.6. ábra alapján mutasd be a méhlepény 

szerepét! Miért a méhlepényeseket tartjuk a 

legfejlettebb emlősöknek?

10 Nézz utána! Keress a méhlepényes emlősök 

közé tartozó rendszertani csoportokat, 

amelynek képviselői Magyarországon nem hono-

sak! Mindegyik csoportból említs példaállatot is!
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Az emlősök osztálya29.

Az alábbi táblázat a gerinces állatok vázlatos rend-

szertani beosztását, legfontosabb csoportjait tartal-

mazza.

A gerincesek kültakarója a bőr. Külső rétege 

többrétegű hám, amely a szárazföldi gerincesekben 

elszarusodik, így véd a kiszáradástól. A kétéltűeknél 

a szaruréteg még vékony, ezért még lehetővé teszi 

a bőrlégzést. A hüllők már teljes mértékben száraz-

földi állatok, bőrük erősen elszarusodott, ezért a 

vízvesztést igen hatékonyan gátolja. A madaraknál 

a tolltakaró korlátozza a párologtatást, továbbá a 

hővesztést is, ezért az állandó testhőmérséklet 

fenntartásának fontos tényezője. Az emlősöknél a 

szőrzet szolgál hőszigetelő rétegként az állandó 

testhőmérséklet elősegítésére. 

A táplálkozás szervrendszerében a bélcsatorna 

háromszakaszos. A szájüreg általában fogakat tar-

talmaz, amelyek feladata a táplálék megragadása, és 

egyes esetekben a feldarabolása is. A halak közül a 

ragadozóknak vannak ránőtt fogaik, amelyek csak 

az állkapocs, illetve az állcsont felszínéhez rögzül-

nek. Ránőtt fogaik vannak a kétéltűeknek és a leg-

több hüllőnek is, ám a hüllők közül a teknősök 

fogatlanok. A madaraknak nincs foguk, ezért fejük 

sokkal könnyebb lehet, ami a repülést megkönnyíti. 

Az emlősök közismert fajainál gyökeres fogak ta-

lálhatók a szájüregben, amelyek mélyen rögzülnek 

az állkapocsba, illetve az állcsontba. Az emlősök 

körében háromféle fogtípus fordul elő: a metszőfo-

gak a táplálék leharapására szolgálnak, a szemfogak 

a zsákmány megragadására, a zápfogak (őrlőfogak) 

pedig a falat aprítására. A növényevők zápfogainak 

redős a rágófelszíne, a húsevőké tarajos, a minden-

evőké pedig gumós. A szájüregbe ömlik az első 

emésztőnedv, a nyál. Az előbél a garatban, majd a 

nyelőcsőben folytatódik, ezen keresztül kerül a táp-

lálék az előbél utolsó szakaszába, a gyomorba. 

Törzs Osztály Kisebb csoportok

Gerin-

cesek

Porcos halak cápák, ráják

Sugarasúszós 

halak (csontos 

halak)Bojtosúszós 

halak

Kétéltűek

farkos kétéltűek (békák), 

farkatlan kétéltűek 

(szalamandrák, gőték)

Hüllők

krokodilok, teknősök, 

pikkelyes hüllők (gyíkok, 

kígyók)

Madarak

lapos szegycsontúak 

(pl. strucc),

tarajos szegycsontúak

Emlősök
tojásrakók, erszényesek, 

méhlepényesek

A gerincesek törzsébe tartozó osztályok evolú-

ciós kapcsolatait, leszármazási viszonyait nagyjából 

már sikerült feltárni.

Gerinces állat csontváza

mell-
kas

függesztő övek
szabad 
végtag 
csontjai

koponya

gerinc-
oszlop

bordák

A gerinces állatok szervezetét belső váz tá-

masztja, és az ehhez tapadó izmok összehúzódása 

teszi lehetővé a test mozgását. A váz szilárdságát 

általában a csontszövet biztosítja, csak a porcos 

halak vázát alkotja porcszövet. A belső váz egyúttal 

a test tagolódását is megszabja. Részei a fejváz (ko-

ponya), a törzsváz (gerincoszlop, bordák, szegy-

csont) és a két pár végtag váza (függesztőöv, szabad 

végtag).

A gerincesek osztályainak leszármazása
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A gyomor elsősorban az elfogyasztott táplálék ide-

iglenes tárolására és emésztésre szolgál. A mada-

raknál ezenkívül – fogazat hiányában – a gyomor 

veszi át a táplálék aprításának szerepét. A kétüregű 

gyomor első része, a mirigyes gyomor megkezdi az 

emésztést, ezáltal a táplálék megpuhul. A gyomor 

második ürege, a vastag izomzatú zúzógyomor pe-

dig szétmorzsolja az ide érkező táplálékot. A kö-

zépbél, valamint az utóbél minden gerinces állatban 

hasonló funkciójú. A középbélbe ömlik két nagy 

emésztőmirigy váladéka: a hasnyálmirigy hasnyálat, 

a máj pedig epét termel. Ezen emésztőnedvek 

segítségével a középbélben befejeződik a szerves 

tápanyagok emésztése és felszívása. Az utóbélben 

ásványi anyagok és víz felszívása történik. A gerin-

cesek többségében az utóbél kloákában végződik, 

tehát a végbélbe torkollik a kiválasztószervek és az 

ivarszervek kivezető járata is. Ez alól csak a halak 

egy része, valamint a kloákás és a méhlepényes em-

lősök képeznek kivételt. Az utóbbi állatcsoportok-

nál a végbél külön nyílik a külvilágba.

A gerincesek légzőszervei alapvetően kétfélék: 

az egykor vízi környezetben kialakult halak kopol-

tyúval lélegeznek, a később szárazföldi életmódhoz 

alkalmazkodott gerincesek pedig tüdővel. A kétél-

tűek osztálya már szárazföldi életre tért át, de az 

alkalmazkodás nem tökéletes. Lárvájuk vízben él, 

kopoltyúval lélegzik. A kifejlett egyedek légzőszer-

ve már tüdő, ám benne a légzőfelszín viszonylag kis 

felületű, ami a kétéltűek többségében nem elegendő 

a gázcseréhez. Ezért a bőrön keresztül is folyik gáz-

csere (bőrlégzés). A hüllők tüdejében a légzőfelszín 

erősen tagolt, a teljes gázcserét biztosítja. A mada-

rakban az állandó testhőmérséklet, valamint a re-

pülés munkavégzése rendkívül sok oxigént igényel, 

hiszen az energiát a sejtlégzés biztosítja. A nagy-

mértékű gázcserét a kettős légzés teszi lehetővé, 

tehát be- és kilégzés közben is történik oxigénfel-

vétel és szén-dioxid-leadás a tüdő légzőfelületén, 

a léghajszálcsöveken keresztül. Belégzéskor a leve-

gő a tüdő csőrendszerén át a légzsákokba jut, kilég-

zéskor pedig a légzsákokból kiáramló levegő is 

gázcserében vesz részt.

A keringési rendszer a gerinces állatokban zárt, 

a szív által pumpált vér szállítja az anyagokat. A ha-

lak egyvérkörös keringési rendszerében a szívből 

kiáramló vér a kopoltyúkban oxigénnel dúsul, majd 

a szövetek-szervek ellátása után tér vissza a szívbe. 

A kétéltűekben megjelent a kétvérkörös keringési 

rendszer. A kis vérkör a szív és a tüdő közötti anyag-

szállítást biztosítja. A szív kamrájából a tüdőarté-

rián át a tüdőbe jut a vér, ahol a gázcsere lezajlása 

után a tüdővéna szállítja az oxigéndús vért a szív bal 

pitvarába, majd bal kamrájába. A nagy vérkör biz-

tosítja a szövetek és szervek vérellátását. A kamrá-

ból az oxigénben gazdag vért a főverőér, majd 

a többi verőér továbbítja a szervekhez. Az itt le zajló 

gázcsere után a vér a gyűjtőerek útján visszatér a 

szív jobb pitvarába. A magasabb rendű gerincesek-

ben ehhez hasonló a keringési rendszer felépítése, 

csak a kamra két részre különül, így nem keveredik 

az oxigénben gazdag és a szén-dioxidban gazdag 

vér.

A gerincesek idegrendszerének szerveződésére 

jellemző, hogy csőidegrendszer, vagyis központja az 

agyvelő és a gerincvelő. A környéki idegrendszer-

ben található idegek szállítják az információkat a 

központi idegrendszer és a test többi része között. 

Az evolúció során az agy aránya és jelentősége az 

idegrendszeren belül egyre fokozódott; a főemlő-

sökben (különösen az emberben) az agy mérete 

rendkívül megnövekedett.

A különböző gerinces állatok érzékszervei ha-

sonló felépítésűek és működésűek.

A gerinces állatok ivarosan szaporodnak, és 

többségük közvetlen fejlődésű, vagyis a kikelő, il-

letve megszülető utódok a szüleikhez hasonlóak. 

A halak egy részénél azonban a petéből lárva kel ki. 

A szárazföldi gerincesek légzőszerveinek összehasonlítása
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Ilyen közvetett fejlődés jellemző általában a két-

éltűekre. A kétéltűek a vízbe rakják petéiket, ame-

lyekből ott vízi életmódú, halszerű lárva kel ki. 

A lárva növekszik, fejlődik, s megfelelő fejlettség 

elérése után kialakul belőle a tüdővel lélegző, kifej-

lett, felnőtt állat. A magasabb rendű gerincesek 

mind belső megtermékenyítésűek és közvetlen fej-

lődésűek. A hüllők lágy héjú tojásokat raknak, ame-

lyeket általában a környezet melege költ ki. A ma-

darak a meszes héjú tojások kiköltéséhez szükséges 

hőmérsékletet általában kotlással biztosítják. Az 

emlősök legősibb fajai a tojásrakók, amelyek a  hüllő 

ősökhöz hasonlóan, lágy héjú tojásokkal szaporod-

nak. Az erszényes emlősök nőstényei a nagyon fej-

letlenül megszülető utódaikat erszényükben nevelik 

fel. A méhlepényes emlősökben az utód védett he-

lyen, az anyaméhben fejlődik, anyagforgalmát az 

anya szervezetével a méhlepény biztosítja. Ez a 

szerv lehetővé teszi, hogy az anya és a magzat vére 

között anyagkicserélődés történjen, így a fi atal 

egyed a fejlődéséhez szükséges anyagokhoz hozzá-

juthat, és leadhatja a fölösleges anyagokat.

1 Töltsd ki a következő táblázatot a megfelelő 

kifejezések leírásával! Írd le a füzetedbe a szá-

mokkal jelzett fogalmakat!

Segítségül a beírandó kifejezések egy részét 

megadjuk, ezeket feltétlenül használd fel! Lehetsé-

ges, hogy egyik-másik kifejezést nem csak egyszer 

kell felhasználni!

ránőtt fogak, gyökeres fogak, kloáka, kettős légzés, 

 petével, közvetett, lágy héjú tojás, meszes héjú tojás

Kérdések és feladatok

2 Hasonlítsd össze a gerinces állatcsoportok ke-

ringési rendszerének felépítését! Magyarázd 

meg az eltérések okát! A különbségeket hozd ösz-

szefüggésbe az állatok életmódjával!

Megoldásodhoz használd a 25.2., a 26.6., a 27.2. és 

a 28.4 ábrát!

Állat neve
Melyik osztályba 

tartozik?
Kültakaró Táplálkozás Légzés

Szaporodás, 

egyedfejlődés

tigriscápa (1) – fogazat: (2) légzőszerv: (3) –

ponty (4) 
szarusodás mértéke:

(5) 
fogazat: (6) légzőszerv: (7) szaporodás: (8) 

kecskebéka (9) 
szarusodás mértéke:

(10) 
végbél: (11) 

légzőfelszín:

(12) 

(13) 

egyedfejlődés: (14) 

fürge gyík (15) 
szarusodás mértéke:

(16) 
végbél: (17) légzőszerv: (18) szaporodás: (19) 

fácán (20) hőszigetelő: (21) fogazat: (22) (23) szaporodás: (24) 

vörös 

óriáskenguru
(25) hőszigetelő: (26) – –

utódfejlődés helye: 

(27) 

ember (28) –
zápfogak felszíne: 

(29) 
–

utódfejlődés helye: 

(30) 
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Az Érettségire felkészítő sorozat eddig megjelent kötetei

81551

Kriska György
BIOLÓGIA

Fotoszintetizáló
szervezetek I.

DVD-melléklettel

81552

Kriska György
BIOLÓGIA
Fotoszintetizáló
szervezetek II.
DVD-melléklettel

81554

Kriska György
BIOLÓGIA
Biokémia,
állati szövetek, 
élettan
DVD-melléklettel

81537

Kropog Erzsébet
Biológiai fogalomtár 
középiskolásoknak

81538

Kleininger Tamás
Témavázlatok 
a biológia tanulásához

81559

Nyéki Attila
Versenyfeladatok  
biológiából

81553

Kriska György
BIOLÓGIA

Állati
szervezetek

DVD-melléklettel
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