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A Fedezd fel a világot! tankönyvcsalád most megjelent tagja a növények 
fejlôdéstörténeti rendszerét követve bemutatja a testszervezôdés alakulását, 
illetve a növények életmûködéseit. Az ökológia alapfogalmainak megismertetése 
után felvillantja a hazai életközösségek színes sokféleségét, majd ezekre a konkrét 
ismeretekre alapozva betekintést nyújt az ökológiai rendszerek mûködésébe, 
valamint a környezet- és a természetvédelem elveibe és megvalósítási módjaiba. 
Az utolsó fejezet az állati és az emberi viselkedést elemzi, hasonlítja össze. 

A kiadványt ajánljuk mindazoknak, akik biológiából emelt szintû érettségit szeretné-
nek tenni, és természetesen azoknak is, akik mélyebben érdeklôdnek a biológia iránt.
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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 tanulmánya-

ink során azokra az alapvető kérdésekre keressük 

majd a választ: mi az élet lényege, mi különbözteti 

meg az élőlényeket az élettelen világtól? Hogyan 

alakulhatott ki a mai élővilág, milyen törvényszerű-

ségek határozzák meg az élőlények, az életközössé-

gek fennmaradását és fejlődését? Hogyan, milyen 

hatásokra változik környezetünk – különös tekin-

tettel az ember, az emberiség szerepére –, és milyen 

befolyást gyakorolnak ezek a változások az élővi-

lágra? Mit jelent a testi és a lelki egészség, hogyan 

érhetjük el és őrizhetjük meg?

Ebben a kötetben folytatjuk az élővilág fejlődés-

történeti rendszerének bemutatását a növények 

országával. Ezt követően megismerkedünk az élő-

lények és környezetük kapcsolatával foglalkozó tu-

dományággal, az ökológiával. Végül az állatok visel-

kedését kutató tudományterület, az etológia kerül 

sorra.

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 magyará-

zatát, amelyek szükségesek a tananyag megértéséhez.

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.

Jó tanulást kívánnak 

a Szerzők és a Kiadó

bio_10e_1j.indd   3 2015.05.19.   15:12:03



Tartalom

Előszó  ....................................................................................      3

Bevezetés  ...............................................................................      6

CSODÁLATOS NÖVÉNYVILÁG

Lápvilág (Olvasmány)   ...........................................................    w    8

 1. Testfelépítés   ....................................................................   11

 2. Moszatok – algák   ...........................................................   16

 3. Mohák   ............................................................................   20

 4. A növényi szövetek   .........................................................   24

 5. Harasztok   .......................................................................   31

 6. Nyitvatermők   .................................................................   35

 7. Zárvatermők   ...................................................................   39

 8. A virágos növények egyedfejlődése   .................................   46

 9. A növekedés és fejlődés szabályozása   .............................   52

 10. A hajtásos növények anyagforgalma   ...............................   56

Összefoglalás   .........................................................................   61

ÖKOLÓGIA

A szavanna urai, a termeszek (Olvasmány)   ...........................   62

 11. Populációk és környezetük   .............................................   64

 12. Kölcsönhatások   ..............................................................   72

ÉLETKÖZÖSSÉGEK

A természeti táj változása a Kárpát-medencében       

(Olvasmány)  ...........................................................................   76

 13. Társulások jellemzői   .......................................................   78

 14. Domb- és hegyvidéki társulásaink   ..................................   82

 15. Alföldi társulásaink   .........................................................   86

 16. Vízi és víz környéki társulásaink   .....................................   89

 17. Gyomtársulások   ..............................................................   92

 18. Természetvédelem   ..........................................................   95

 19. Magyarország nemzeti parkjai   ........................................   98

ÖKOLÓGIAI  RENDSZEREK

Az esőerdők színpompás világa (Olvasmány)  ......................   104

 20. Anyagforgalom az ökoszisztémákban   ...........................   106

 21. Energiaáramlás és változások az ökoszisztémákban   .....   110

 22. A környezet károsodása és védelme   ..............................   114

bio_10e_1j.indd   4 2015.05.19.   15:12:21



5

MAGATARTÁS,  TANULÁS 

Egy új tudományterület születése (Olvasmány)   ..................   120

 23. Az öröklött magatartásformák   ......................................   122

 24. A tanult magatartásformák   ...........................................   124

25.  Az állatok társas viselkedése   .........................................   130

 26. Az állatok kommunikációja   ..........................................   134

 27. Az emberi magatartás és a beszéd   ................................   139

 28. Tanulás az ember életében   ............................................   143

 29. Az ember társas magatartásának sajátságai   ...................   146

Szociálpszichológia (Olvasmány)   ........................................   149

Összefoglalás   .......................................................................   151

bio_10e_1j.indd   5 2015.05.19.   15:12:24



6

TartalomBevezetés

Tankönyvsorozatunk második kötetében a növé-

nyek országának bemutatásával folytatjuk az élő-

lények testfelépítésének és életműködéseinek ala-

posabb megismerését. Ezt követően áttérünk a 

biológiai szerveződés egyed feletti szintjeinek vizs-

gálatára, betekintést nyerünk az életközösségeket és 

környezetüket vizsgáló tudomány, az ökológia, illet-

ve az állatok viselkedését vizsgáló tudomány, az 

etológia eredményeibe.

Mindezek előtt tekintsük át röviden azokat a 

tudnivalókat, amelyek felidézése nélkülözhetetlen 

a továbblépéshez! Ha a vastag betűvel kiemelt fo-

galmakat nem tudod egy-két mondatban pontosan 

meghatározni, lapozd fel tavalyi tankönyved Átte-

kintés című fejezetét!

Élő vagy élettelen?

Az élőlények és az élettelen anyagi világ között az 

a legfontosabb különbség, hogy az élőlények élet-

jelenségeket mutatnak, azaz anyagcserét folytat-

nak, mozognak, szaporodnak, alkalmazkodnak 

környezetük változásaihoz. Az élő anyag jellem zőit 

foglalja össze az alábbi ábra.

Sajátság Rövid leírás

Az egyes egyedek 

túlélését szolgáló 

sajátságok

Rendezettség
Meghatározott, az adott élőlénycsoportra jellemző testfelépítés és élet-

működés.

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

az energianyeréshez.

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

helyzetváltoztató vagy belső mozgás.

Ingerlékenység
A környezet ingereinek felfogása, a szervezet belső egyensúlyának 

fenntartását szolgáló válaszreakció a hatásokra.

Alkalmazkodás

A testfelépítés, az életműködések az adott környezeti feltételek között 

lehetővé teszik az élőlény fennmaradását, belső egyensúlyának meg-

őrzését.

Az élőlénycsoportok 

túlélését biztosító 

sajátságok

Szaporodás Hasonló testfelépítésű és életműködésű utódok létrehozása.

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

dóképesség eléréséig.

Öröklődés
Az élőlények testfelépítésére és életműködéseire vonatkozó információ 

(örökítőanyag) átadása egyik nemzedékről a másikra.

Evolúció

Az örökítőanyag változékonyságának köszönhetően a környezeti feltéte-

lekhez mind jobban illeszkedő testfelépítésű és életműködésű élőlények 

megjelenése.

Az élő anyag sajátosságai

Az élővilág szerveződési szintjei

Ahhoz, hogy megértsük az élőlények és az élővilág 

működésének alapelveit, meg kell ismernünk az élő 

szervezetek testfelépítését és életműködéseit, köl-

csönhatásaikat élettelen környezetükkel, illetve más 

élőlényekkel. A célok eléréséhez a kutatók a bioló-

giai szerveződés más-más szintjeit tanulmányoz-

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

vet, szerv, szervrendszer. Az egyed feletti szerve-

ződési szintek: populáció (népesség), társulás, 

biom, bioszféra.

Az élőlények csoportosítása, 

rendszerezése

Az élőlényeket alapvetően anyagcseréjük, sejtjeik 

felépítése és testszerveződésük szerint csoporto-

sítjuk.

Anyagcseréjük szerint az élőlények lehetnek 

autotrófok és heterotrófok. Sejtszerkezetük alap-

ján két alapvető csoportba oszthatók: a prokarióták

és az eukarióták közé. Testszerveződésük alapján 
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Tartalom

lehetnek egysejtűek és többsejtűek. A többsejtűek 

testében a sejtek különböző alakúak és  működésűek 

lehetnek. A telepes (álszövetes) élőlények szerveze-

tében a különféle sejtek nem alkotnak összefüggő 

sejtcsoportokat, míg a szövetes testszerveződésűek-

ben igen.

A Földet benépesítő élőlényeket a hagyományos 

fejlődéstörténeti rendszerben öt nagy rendszer-

tani egységbe, országba: Sejtmagnélküliek, Egy-

sejtű eukarióták, Növények, Állatok, Gombák

sorolják. A törzsfák az élővilág kialakulásának le-

hetséges útját, a rokonsági és származási kapcso-

latokat szem léltetik.

Az életközösségekben az autotróf szervezetek állít-

ják elő a többi élőlény számára a szerves anyagokat 

egyszerű szervetlen vegyületekből. Ezért termelők-

nek is nevezik őket. Az állatok jellemzően más 

élőlények szerves anyagaival táplálkozó fogyasztók, 

míg a gombák általában elhalt szerves maradvá-

nyokból nyernek anyagokat és energiát életműkö-

déseikhez, azaz lebontók. A prokarióták és az egy-

sejtű eukarióták között ugyanígy megtalálhatók a 

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

letlen, hiszen a három csoport együttműködése 

biztosítja az anyagok körforgását az életközössé-

gekben. Az élővilág törzsfája

nyitvatermők

harasztok

mohák

barna-
moszatok

vörös-
moszatok

zöld moszatok

zárvatermők

gerincesek

ízeltlábúak

puhatestűek

gyűrűsférgek

laposférgek

fonálférgek

csalánozók

szivacsok

tüskésbőrűek

fej-
gerinchúrosok

elő-
gerinchúrosok

bazídiumos 
gombák

tömlős 
gombák
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ostorosmoszatok
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TartalomCsodá la tos  növényv i lág

A lápok titokzatos világához emberemlékezet óta 

mesék, mondák, különös történetek fűződnek szer-

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

villanó lidércfény, a lápba veszett állatokról és em-

berekről szóló elbeszélések nem a képzelet szülöttei. 

De mi a láp? Van-e tudományos magyarázatuk a 

mesébe illő történeteknek?

A lápok csaknem egész évben vízzel borított, 

magas vízállású területek. Az állandóan vizes, oxi-

génben szegény talajban a növényi részek nem tud-

nak lebomlani, eloxidálódni. Az idős lápok mélyén 

ezért évszázadok alatt nagy mennyiségű barnás szí-

nű, a vizet erősen kötő üledék, tőzeg halmozódik 

fel. A tőzegesedés a szénképződés első állomása. 

A láptalaj a lassú bomlás miatt rossz minőségű, táp-

anyagokban szegény, savas kémhatású. Oxigén hí-

ján a lebontás során különféle gázok, köztük metán 

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

(PH3) képződik a metántermelő ősbaktériumok 

hatására. A foszfor-hidrogén a levegőbe jutva már 

alacsony hőmérsékleten meggyullad, és a metánt is 

lángra lobbantja. Ez az a lidércfény, amely a lápok 

fölött éjszakánként itt-ott felbukkanva, imbolygó, 

kékes színű lángként jelenik meg. A gázképződés 

miatt a nagy kiterjedésű lápok levegője, különösen 

a meleg nyári napokon bűzös, fojtó lehet. A láp 

süppedő, ingoványos talajába könnyen elsüllyed az 

óvatlanul arra járó ember és állat. 

A lápok igazi hazája a hideg mérsékelt öv terü-

lete, a tajgaerdő és a tundrák vidéke. Hazánkban 

elsősorban a hegységek lábánál fekvő mélyedések-

ben bukkanhatunk lápokra, azokon a helyeken, 

ahol a lezúduló csapadék- és olvadékvíz felgyűlik. 

A hazai lápok, az azokat szegélyező láprétek, láper-

dők növényvilágában különleges, az utolsó jégkor-

szak végét idéző, ún. maradványfajok (reliktum 

növények) élnek. Emiatt ezek az életközösségek 

fokozottan védett természeti értékeink közé tartoz-

nak. A jégkor végi lápvilág egyik jellegzetes növé-

nye a tőzegmoha, melynek fotoszintetizáló sejtjei 

között nagyméretű víztartó sejtek találhatók. A hal-

ványzöld színű, egyszerű felépítésű növénykéket 

semmi sem védi a kiszáradástól, létük a folyamatos 

vízellátástól függ. Tápanyagaikat testfelületükön 

keresztül veszik fel a környező vízből és a levegőből. 

Fénnyel érintkező részük folyamatosan felfelé nö-

vekszik, mélybe merülő részeik elhalnak, tőzege-

sednek. 

OlvasmányLápvilág

Zergeboglár. Élénksárga virágai májusban nyílnak.

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

Tőzegmoha. A tőzegmohák sejtjeikben sok vizet 
raktároznak. Víz alá merülő részeik lassú bomlása 
a tőzegesedés, a szénképződés első állomása.
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Tartalom

Az ásványi anyagokban szegény talajú lápok rit-

kasága, a kereklevelű harmatfű rovaremésztő nö-

vény. A szerves vegyületek előállításához szükséges 

nitrogént apró ízeltlábúak testének lebontásából 

nyeri. Levelein mirigyszőrök sorakoznak, amelyek 

váladéka csábítóan csillogó, ragadós gömböcskéket 

képez. A látvány csalogató, a rovarok leszállnak, de 

vesztükre, mert fogságba esnek. A mirigyváladék 

emésztőnedvei lebontják a rovartest lágy részeit, 

anyagait felhasználhatóvá teszik a növény számára.

A láperdők jellemző fái a nagy vízigényű füzek 

és égerek. Az utóbbiak magas, nyúlánk törzsét tá-

masztógyökerek rögzítik az ingoványos talajon. 

Gyökereiken nitrogéngyűjtő baktériumok élnek, 

ezek biztosítják tápanyagellátásukat. A fák törzsére 

és ágaira fásodó szárú komló kapaszkodik, növeke-

dik a fény felé. A komló tövénél gyakori, sárgás 

színű élősködő növény az aranka. Szívógyökereit a 

komló gyökerébe mélyeszti, elvonja a gazdaszerve-

zettől a szerves tápanyagokat. Az égerfák elefántlá-

bakhoz hasonlóan kiszélesedő tövén mohapárnák 

zöldellnek. A fák közötti víztükör felszínén hínár-

növények lebegnek, köztük a békaliliom, az aprócs-

 Testfelépítés  Moszatok – algák  Mohák  A növényi szövetek  Harasztok 

 Nyitvatermők  Zárvatermők  A virágos növények egyedfejlődése  A növekedés 

és a fejlődés szabályozása  A növények anyagforgalma

ka békalencse és a fonalas zöldmoszat. A vízbe 

merülő hínárnövényeket többek között a zöld színű 

csillárkamoszat képviseli. Ha mintát veszünk a víz-

ből, számos mikroszkopikus élőlényt pillanthatunk 

meg: egysejtű és többsejtű zöldmoszatokat, papucs-

állatkákat, kisebb férgeket, szúnyog- és szitakötő-

lárvákat. Az erdő aljnövényzetét alkotó lágy szárú 

növények között gyakoriak a szálas levelű, párhu-

zamos levélerezetű sások.

A lápok, a láperdőtársulások különösen érzéke-

nyek a környezet változására. A legnagyobb veszélyt 

számukra természetesen a kiszáradás jelenti. Ha 

valamilyen oknál fogva megszűnik a láp folyamatos 

vízellátása, a magas vízigényű fajok populációi el-

tűnnek, helyüket a szárazságot jobban tűrő fajok 

veszik át. A műtrágyázás az ásványi anyagokban 

szegény talajhoz alkalmazkodott fajokat veszélyez-

teti, például a rovaremésztő növényeket. A környe-

zet hirtelen változásai a fajokban különösen gazdag 

lápvilág társulásainak leromlásához vezetnek. A ter-

mészetvédelem fontos feladata a káros hatások 

mérséklése annak érdekében, hogy fennmaradjanak 

ezek a letűnt korokat idéző életközösségek.

Égeres láperdő

Kereklevelű harmatfű. A kereklevelű harmatfű csil-
logó mirigyszőreivel ejti csapdába az apró rovarokat. Csillárkamoszat
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A növényvilág törzsfája
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ŐSI MAGVAS NÖVÉNYEK

ŐSI HAJTÁSOS NÖVÉNYEK

ELSŐ SZÁRAZFÖLDI NÖVÉNYEK
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300

200

100

0

A lápok, láperdők növényzetében a növényvilág 

szinte minden törzsének képviselője fellelhető. 

A legegyszerűbb testszerveződésű moszatoktól 

egészen a fejlett hajtásos növényekig. A kövületek 

tanúsága szerint az első szárazföldi életközösségek 

is hasonló életfeltételek mellett, az édesvízi lápos-

mocsaras területeken jelentek meg a földtörténeti 

óidőben, mintegy 400 millió évvel ezelőtt. Akkor, 

amikor a fejlettebb teleptestű zöldmoszatokból ki-

alakultak az ősi harasztok első képviselői, majd ve-

lük párhuzamosan hamarosan megjelentek az első 

mohák is. 100 millió évvel később, a karbon időszak 

trópusi klímájában a harasztok már kiterjedt mo-

csárerdőket alkottak. Megszenesedett maradvá-

nyaikból alakultak ki a mai feketekőszén-telepek. 

Amikor az éghajlat hűvösebbé, szárazabbá vált, az 

ősi páfrányok egyik csoportjából kifejlődtek az első 

virágos növények, a nyitvatermők, amelyek szapo-

rodása, megtermékenyítése már független volt a 

víztől. A földtörténeti óidő végére a megváltozott 

éghajlathoz jobban alkalmazkodó, nyitvatermő fa-

jokból álló erdőségek fokozatosan átvették a mo-

csárerdők helyét. A következő nagy lépés a növé-

nyek evolúciójában a zárvatermők megjelenése volt 

mintegy 100 millió évvel ezelőtt, a kréta időszak-

ban.

A növényvilág evolúciójáról meglehetősen pon-

tos képünk van, ami annak köszönhető, hogy a 

nehe zen bomló növényi részekből képződött ősma-

radványok nagy számban maradtak fenn a kőszén-

telepekben és más puha, üledékes kőzetekben. Az 

idős lápok egymásra rakodó, elszenesedő rétegeinek 

vizsgálata a földtörténeti közelmúlt evolúciós ese-

ményeiről szolgáltat értékes adatokat.

Jelenlegi tudásunk alapján a növényvilág törzs-

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

ket sejtfal határolja, amelynek legfontosabb építő-

eleme a szilárd és ellenálló cellulóz. Túlnyomó 

többségük autotróf anyagcseréjű, fotoszintetizáló 

szervezet.

Termelők – Az életközösségek azon tagjai, ame-

lyek külső energiaforrás, például fény felhaszná-

lásával egyszerű szervetlen anyagokból képesek 

szerves anyagokat előállítani. A termelők szerves 

anyagaiból táplálkoznak az életközösségek fogyasz-

tó és lebontó szervezetei.

Felhajtóerő – A vízbe merülő testekre ható, fel felé 

irányuló erő. Nagysága egyenlő a kiszorított folya-

dék súlyával.

Ivartalan szaporodás – A szaporodásnak az a 

módja, amikor az utód nem az ivarsejtek egyesülé-

sével kialakuló zigótából jön létre. Ivartalan szapo-

rodás az egysejtűek kettéosztódása vagy a csaláno-

zók bimbózása.

A többsejtű növények testfelépítése nagyon válto-

zatos. A mindössze néhány sejtből álló mikroszko-

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

nén úszó apró békalencse, a hatalmas termetű ma-

mutfenyők, a csodálatos virágokat hozó orchideák, 

mindannyian a növények országának tagjai. De 

mégis miben különbözik egymástól az első pillan-

tásra hasonlónak tűnő csillárkamoszat és a süllőhí-

nár? Valóban közelebbi rokonságban áll a békalen-

cse a tölgyfával, mint a fonalas zöldmoszattal?

 A növényi sejt felépítése
 Sejttársulás
 Telepes testszerveződés
 Szövetes testszerveződés

1.lecke

Testfelépítés

Milyen bizonyítékok támasztják alá, 

hogy a zöldmoszatok közé tartoztak 

a szárazföldi növények ősei?

M

h

a

KÍSÉRLETEZZ!

Növényi sejt vizsgálata

A növényi sejtek egyes alkotóit megfi gyelheted vö-

röshagyma hagymájának alleveléből készített met-

szeten, ún. nyúzaton. A sejtalkotók egy részét akkor 

tanulmányozhatod jobban, ha mikroszkópi színe-

zékkel megfested a sejteket. A festék ebben az eset-

ben metilzöld vagy metilénkék lehet. A festéshez 

pár csepp festékoldatot tegyél egy óraüvegre! Egy 

másik óraüvegben pedig készíts ki vizet! Távolítsd 

el a hagyma buroklevelét, fejts le róla egy allevelet! 

Csipesszel húzz le az allevél felszínét borító, átlát-

szó sejtrétegből egy kis darabot! Tedd a metszetet 

a festékoldatba 2-3 percre! Ezután csipesszel tedd 

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

legét! Végül a nyúzatot tedd tárgylemezre, csep-

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

roszkópban! Figyeld meg, hogy a mikroszkópi 
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Testfelépítés1.

Hagyma alleveléből készült nyúzat mikroszkópos képe

A növényi sejt felépítése

A növények testét valódi sejtmagvas, eukarióta sej-

tek építik fel. A többsejtű növényekben rendszerint 

felépítésükben és működésükben különböző sejt-

típusok találhatók, amelyek az egyedfejlődés során 

alakulnak ki. A növények legjellegzetesebb sejt-

típusai azok, amelyek feladata a fotoszintézis (1.1. 

ábra.)

Sejttársulás

A sejttársulás a legegyszerűbb többsejtű, növényi 

testszerveződési forma. A vízben, nedves környe-

zetben élő moszatok körében fordul elő. Ha mik-

roszkópban megvizsgálunk egy ilyen élőlényt, akkor 

azt látjuk, hogy sejtjei lényegében azonos szerkeze-

tűek, ami arra enged következtetni, hogy a sejtek 

között nincs működésmegosztás. A sejttársulásban 

a sejtek lazán kapcsolódnak egymáshoz, vagy egy-

szerűen csak egy kocsonyás burok tartja őket össze 

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

színezék erősebben festi a sejtmagot a  sejtplazmánál! 

Azonosítsd a sejtalkotókat: sejtfal, sejtmag, sejt-

plazma, kristályzárványok! Készíts rajzot a látot-

takról!

1.1. ábra. Egy jellegzetes növényi sejt szerkezete

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zöld színtest
Feladata a fotoszintézis. 
A benne található színanyagok 
kötik meg a napfény energiáját.
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Testfelépítés1.

Telepes testszerveződés

A sejttársulásnál fejlettebb a telepes testszervező-

dés. Az ilyen növények testében különböző alakú és 

működésű sejtek fi gyelhetők meg, de ezek még 

nem alkotnak egységes csoportokat, vagyis szöve-

teket. A legegyszerűbbek közülük a fonalas test-

szerveződésűek (1.3. ábra). A sejtfonalat legalább 

háromféle sejt építi fel. A csúcssejt osztódásra ké-

pes, a fonal növekedésében van szerepe. A fonal 

nagy részét alkotó, sok zöld színtestet tartalmazó 

sejtek fotoszintetizálnak. Az alapi sejt pedig rög zíti 

a fonalat az aljzathoz vagy valamilyen szilárd felü-

lethez. A lemezes telep egyetlen sejtrétegében az 

egymás mellett sorakozó sejtek hasonló felépíté-

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

nemcsak egy irányban osztódnak, hanem egy sík 

mindkét irányában. A moszatok körében gyakori 

ez a testszerveződési forma. A lemezt fonalszerű 

szálak rögzíthetik az aljzathoz. A teleptestű növé-

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

egysejtű testszerveződéssel szemben: nagyobb fe-

lületen történhet az anyagfelvétel és -leadás, emel-

lett a sejtek védelmet is nyújtanak egymásnak.

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

1.4. ábra. Lemezes telep. A tengeri saláta a zöld-
moszatok közé tartozik. A partközeli területek szikláin, 
a felső vízrétegekben él. Lemezes telepeit gyakran veti 
partra a hullámzás.

a)

b)

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

c)
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Testfelépítés1.

nyek alakja sokszor a fejlettebb hajtásos növénye-

kére emlékeztet, hiszen szár- és levélszerű részeik 

is lehetnek. Növekedéskor sejtjeik a tér mindhárom 

irányában osztódnak. Teleptestűek például a mo-

hák, a moszatok közül pedig a csillárkamoszat (1.5. 

ábra).

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

KÍSÉRLETEZZ!

Élővíz vizsgálata

Gyűjts tápanyagokban gazdag vízből mintát, olyat, 

amiben szemmel láthatóan vannak zöldmoszatok! 

Vizsgáld meg a gyűjtött anyagot mikroszkópban! 

Keress egysejtű, sejttársulást alkotó és telepes test-

felépítésű fajokat! Többször is vegyél mintát az élő-

vízből!  Az állati szervezetek megfi gyeléséhez lehe-

tőség szerint használj mélyített tárgylemezt! Készíts 

rajzot a megfi gyelt moszatokról! Jegyezd fel a test-

szerveződés típusát, nevezd meg az azonosítható 

részeket, sejtalkotókat! Határozókönyv segítségével 

próbáld meg azonosítani a látott fajokat!

A jegyzőkönyvben ne feledkezz el a nagyítás 

feltüntetéséről sem! Hogyan állapítod meg a nagyí-

tást a szemlencse és a tárgylencse nagyításának is-

meretében?

Szövetes testszerveződés

A magasabb rendű növények testében a különféle 

alakú és működésű sejtek egységes csoportokat, 

vagyis szöveteket alkotnak. A szövetek pedig szer-

vekbe tömörülnek. Minden szövetes növényre jel-

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

szár alkotja a hajtást. A szövetes növényeket ezért 

hajtásos növényeknek is nevezik.

A szövetes testszerveződés a szárazföldi élet-

módra való áttérés során alakult ki. A szárazföldön 

a legnagyobb veszély a kiszáradás. A jól alkalmaz-

kodó fajokban a levegővel érintkező testfelületet a 

párologtatást mérséklő, vastag falú, a vizet kevésbé 

áteresztő sejtréteg borítja. A víz és az abban oldott 

tápanyagok felvétele így nem a teljes testfelületen 

történik a környező vízből, vagy a párás levegőből, 

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

A fotoszintézis és a gázcsere szerve a levél. A levél 

felszínén apró gázcserenyílásokon keresztül törté-

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

letve leadása, valamint a párologtatás. A gyökérből 

a száron át jutnak el a felszívott tápanyagok a levélbe. 

Ugyancsak a szár továbbítja a gyökér sejtjeit tápláló 

szerves anyagok oldatait. A gyökér és a levelek sejt-

jei között mikroszkopikus méretű csövecskék köte-

gei, az edénynyalábok teremtik meg a kapcsolatot. 

A szárazföldön megváltoznak a testtartás feltételei 

is. A víz felhajtóereje híján a fejlett szárazföldi nö-

vények testét az edénynyalábok mellett vastag sejt-

falú szilárdító elemek is támasztják. A szárazföldi 

hajtásos növények egy része az evolúció során má-

sodlagosan alkalmazkodott, „visszatért” a vízi élet-

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

süllőhínár (1.8. ábra).

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

tápanyagokkal ellátni az edénynyalábokon keresztül?

hajtáscsúcs

levél
szár

gyökértalajoldatok 
felszívása

talajoldatok

szerves anyagok 
oldatai

oldatok 
szállítása

fotoszintézis

edény-
nyalábok

A telepes növények mindegyike teljes testfelüle-

tén át veszi fel az anyagokat a környezetéből. Sejt-

faluk könnyen átjárható az anyagok, így a víz és az 

abban oldott ásványi sók számára is. Túlnyomó 

többségükben vízi szervezetek vagy párás, nedves 

környezetben élnek.
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Testfelépítés1.

1 Melyek a növények országába tartozó élőlények 

közös sajátságai?

2 Hasonlítsd össze egy jellegzetes növényi sejt 

felépítését

a) egy jellegzetes állati sejttel,

b) egy baktériumsejttel!

3 Határozd meg az alábbi fogalmakat:

a) sejttársulás,

b) telepes testfelépítés,

c) szövet!

4 Foglald össze, mi az előnye a többsejtű szerve-

ződésnek az egysejtűvel szemben!

5 A lemezes telepnél fejlettebb a teleptest.  Miért?

Kérdések és feladatok

6 A hajtásos növények szervezetében mely szer-

veződési szinteket lehet megkülönböztetni? 

Add meg a betűk jelentését!

A → B → szervek → szervezet

7 Tanulmányozd az 1.6. ábrát, majd írj ábrama-

gyarázatot, amiben ismerteted az oldatok áram-

lásának irányát a növényi test különböző szervei 

között!

8 Miben különbözik egymástól az első pillantás-

ra hasonlónak tűnő csillárkamoszat és a süllő-

hínár testszerveződése? 

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

ságban a békalencse a tölgyfával, mint a fonalas 

zöldmoszattal?

ÚJ FOGALMAK

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

1.7. ábra. Békalencse 1.8. ábra. Süllőhínár

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

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

különböző alakú és működésű sejtjeiknek köszönhetően hatékonyabban alkalmazkodtak környezetükhöz, 

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

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

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

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

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

A szövetek kialakulása mindkét csoportban a szervek kialakulásával járt együtt.

Párhuzamok
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Igaz-e, hogy az ősi moszatok tették lehetővé 

a szárazföldi élet kialakulását?

Ig

a

Moszatok –– algák

2.lecke

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

Ivaros szaporodás – Az a szaporodási mód, amikor 

az utód a hímivarsejt és a petesejt összeolvadásából 

kialakuló meg termékenyített petesejtből, a zigótá-

ból indul fejlődésnek.

Hidrogén-karbonát-ion – képlete: HCO3
–.

Karbonátion – képlete: CO3
2–.

Ózon – Három oxigénatom összekapcsolódásával 

képződő molekula. Képlete: O3.

A moszatokat, más néven algákat számos törzsbe 

sorolják a kutatók, közülük csak a legfontosabbak-

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

kozunk. Ha közelebbről szemügyre vesszük egy 

napsütötte tengerparti szikla víz alatti növényvilá-

gát, azt látjuk, hogy a felszínhez közel zöldmosza-

tok, mélyebben barnamoszatok, még lejjebb vörös-

moszatok fordulhatnak elő tömegesen. Mi lehet 

ennek az oka? 

Áttekintés

A moszatok túlnyomó többsége vízi szervezet, de 

fajaik megtalálhatók a talaj és a kőzetek nedves fel-

színén, sőt az állandóan fagyos területek jégtakaró-

jában is.

Testfelépítésük változatos. Legegyszerűbb kép-

viselőikben a sejtek sejttársulást alkotnak. A fejlet-

tebbek telepes testszerveződésűek, ezen belül lehet-

nek fonalasak, lemezesek vagy teleptestűek. Szer-

vezetük nagyszerűen illeszkedik a vízi környezet-

hez. A vizet és az ásványi sókat teljes testfelületü-

kön veszik fel. Fotoszintézisükhöz a szén-dioxidot 

a vízben oldott hidrogén-karbonát- és karbonát-

ionokból nyerik. Testük az aljzathoz rögzül vagy 

lebeg a vízben. Szilárdító elemeik nincsenek, a víz 

felhajtóereje tartja testüket. Ivaros szaporodásuk 

során ivarsejtjeik vízben úszva érik el egymást. 

Gyakori jelenség a leváló teleprészekkel történő 

ivartalan szaporodás is.

Zöldmoszatok

A zöldmoszatok törzsébe tartozik a legtöbb mo-

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

elterjedtek, de megtalálhatók a tengerek partközeli 

területein is. Fényigényesek, a felszíni vízrétegek-

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

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

a képen? Milyen feltételek mellett alakul ki?

retű fajaik gyakoriak a planktonban, meghatározó 

elemei a vízi életközösségek táplálékhálózatának. 

Zöld színtesteikben klorofi llt és karotint tartalmaz-

nak. Sejtjeiket cellulóztartalmú sejtfal határolja. 

Színanyagaik összetétele, sejtfaluk felépítése a ma-

gasabb rendű, szárazföldi növényekéhez hasonló. 

A növényvilág evolúciójában kiemelkedő fontossá-

gúak, mivel ősi típusaikból alakultak ki a száraz-

földi élethez sikeresen alkalmazkodó növények: a 

mohák és a harasztok első képviselői. Ez a leletek 

tanúsága szerint a földtörténeti óidőben, mintegy 

400 millió évvel ezelőtt történhetett.

Barnamoszatok

A törzs legtöbb fajára fejlett lemezes telep vagy 

szár- és levélszerű részekre tagolódó teleptest jel-

lemző (2.2. ábra). Testüket gyakran gáztartalmú 

léghólyagok tartják a felszín közelében. Színtes-

teikben a zöld színű klorofi ll mellett sárgásbarna 

kiegészítő színanyag található, ami elfedi a zöld 

színt. Kiegészítő színanyaguknak köszönhetően a 

víz alsóbb rétegeiben is megkötik az odáig lehatoló 

fénysugarakat, és azok energiáját hasznosítva foto-

szintetizálnak. A barnamoszatok elsősorban a hide-

gebb vizű tengerekben elterjedtek, gyakran láthatók 

a nyílt vizeken is. Kevés édesvízi fajuk van.

Vörösmoszatok

A vörösmoszatok törzsébe többnyire fejlett telep-

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

meleg vizű tengerekben fordul elő, de édesvízi kép-

viselőik is vannak. Színtesteikben a klorofi ll mellett 

vörös és kék színanyagok találhatók, amelyek a mé-

lyebb vízrétegekbe lehatoló fénysugarakat kötik 

meg, és hasznosítják a fotoszintézishez.

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

2.3. ábra. Tengeri vörösmoszat

Ökológiai szerep

Az algák a vízi életközösségek legfontosabb terme-

lő szervezetei. Fotoszintézisük állítja elő a legtöbb 

szerves anyagot és oxigént a vizek autotróf élőlényei 

közül. Kedvező körülmények között rendkívül 

gyorsan növekednek, így bőséges táplálékforrást, és 

emellett búvóhelyet kínálnak a fogyasztók és a le-

bontók számára. A vízi környezetben, különösen a 

tengerek és az óceánok nyílt vízi területein, az ala-

csony ásványianyag-tartalom korlátozza a növények 

elterjedését. A csekély tápanyagtartalmat az magya-

rázza, hogy a lebontó szervezetek a mélyben, az 

aljzaton telepednek meg, és az anyagcseréjük során 

keletkező ásványi anyagok nem jutnak el a nap-

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

ságban természetes trágyaként használják. A ten-

geri moszatok sejtfalának nyálkaanyagaiból ételsű-

rítőt, zselésítő szereket állítanak elő. A vörösmo-

szatok színanyagát a kozmetikai ipar hasznosítja, 

többek között rúzsok színezésére. A gazdasági 

szempontból értékes barna- és vörösmoszatfajokat 

ezért nemcsak gyűjtik, hanem több helyen, például 

Japánban és az Egyesült Államokban termesztik is.

A víz alatti moszaterdők búvóhelyet, táplálékot 

kínálnak az állatok számára. A moszatok mérték-

telen gyűjtése emiatt a halászatot is veszélyezteti.

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

mártásokat, salátát 
készítenek. 
Őrleménye magas 

jódtartalmú táplálék-
kiegészítő.

A partközeli részeken, ahol a szárazföld felől sok 

tápanyag kerül a vízbe, gazdagabb a növényvilág. 

A moszatoknak fontos szerepük van a víz termé-

szetes tisztulásában, hiszen anyagcseréjük során 

felhasználják a szárazföldről érkező ásványi anya-

gokat. Ha az ember környezetszennyező tevékeny-

sége miatt a tengerpartokon túlságosan megemel-

kedik a víz ásványianyag-tartalma, akkor az algák 

elszaporodása miatt – hasonlóan az édesvízi életkö-

zösségekhez – vízvirágzás alakulhat ki.

2.5. ábra. Mészvázú vörösmoszat

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

tengerparti sziklákon a barnamoszatok átlagosan 20 m mélységig fordulnak elő.

A vörösmoszatok színtesteiben élénkvörös, vízben jól oldódó fi koeritrin és 

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

hatolhatnak a kétféle színanyag mennyiségétől és arányától függően. A trópusi 

tengerpartokon az 50-100 m mélységben élő teleptestű vörösmoszatok egyes 

fajai meszet választanak ki sejtfalukba, teleptestük megtévesztésig emlékeztet a 

korallokra.

Szín – mélység

2.6. ábra. Óriás barnamoszat

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

legnagyobb növényének tartják, egyes példányainak telepteste akár több száz méter hosszú is 

lehet. 20-30 méter mélységben rögzül az aljzaton levő kövekhez, és onnan tör a felszínre. Első 

pillantásra szárra és levélre tagolódó hajtásos növénynek tűnik. Levélszerű lemezeit nagymé-

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

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

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

ken már a 20. század elején is nagy mennyiségben gyűjtötték, ezért az 1930-as évekre szinte 

eltűnt a kaliforniai partok közeléből. Ez azzal a súlyos következménnyel járt, hogy az erős 

hullámok akadálytalanul elérték a partokat, veszélyeztették a part menti településeket. Csak 

többéves megfeszített munkával sikerült a moszat visszatelepítése. Ezt követően a világ más 

helyeire, köztük európai partvidékeken is meghonosították.

A növényvilág óriása

Gazdasági jelentőség

A moszatok, közülük is főleg a barnamosza-

tok, a tengerparti népek fontos tápláléknövé-

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

szerekkel tartósítva fogyasztják (2.4. ábra). 

Magas ká lium- és jódtartalma miatt táplálék-

kiegészítőként is forgalmazzák. Jelentős ásványi-

anyag-tartalmának köszönhetően a mezőgazda-
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Moszatok –– algák2.

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

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

ÚJ FOGALMAK

Zöldmoszatok, barnamoszatok, vörösmoszatok

1 Foglald össze, hogyan illeszkedik a moszatok 

testfelépítése a vízi környezethez! 

2 A moszattörzsek közül melyik 

a) a leggyakoribb az édesvizekben?

b) képviselői élnek nagy számban a planktonban?

c) fajai fordulnak elő a legmélyebben?

3 Foglald össze egy táblázatban a zöld-, a vörös- 

és a barnamoszatok jellemző környezeti igé-

nyeit (fény, hő) és elterjedését!

Kérdések és feladatok

4 Miért jelentősek a moszatok a vízi életközössé-

gekben?

5 Mi a zöldmoszatok evolúciós jelentősége? Mi-

vel lehet alátámasztani ezt az állítást? 

6 Egyszerű felépítésű, sejttársulást alkotó vagy 

fonalas testszerveződésű vörösmoszatok a sark-

vidékek hótakarójában is megtalálhatók. Mi lehet 

ennek a magyarázata?

Honnan –– hová?

Az anyagcsere jellegzetességei, a színtestek szerke-

zete és a bennük található színanyagok alapján 

csaknem bizonyos, hogy a moszatok törzsei egy-

mással párhuzamosan alakultak ki egysejtű ősökből. 

A többsejtű moszatok gyorsan benépesítették a 

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

tézisük eredményeként a légkör oxigéntartalma 

folyamatosan emelkedett.

A földtörténeti óidőben, mintegy 400 millió 

évvel ezelőtt az atmoszféra oxigénkoncentrációja 

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

szében már kialakulhatott a földfelszínt az erős 

ultra ibolya sugárzástól védő ózonréteg. Az ózon-

molekulák képződése során ugyanis a légkör felső 

rétegében elnyelődik az élő szervezeteket roncsoló 

ultraibolya sugarak (UV) nagy része. Az ózonréteg 

kialakulásával megnyílt az út a szárazföld meghó-

dítása felé.

Az első szárazföldi növények valószínűleg a se-

kély, partközeli vizekben élő, a tartós szárazra ke-

rülést is elviselő zöld- és barnamoszatok voltak. 

A fosszíliák egy része arról tanúskodik, hogy a leg-

első szárazföldi növények a barnamoszatokkal álltak 

rokonságban, de fejlődési zsákutcának bizonyultak 

és kihaltak. A szárazföld sikeres meghódítását a mo-

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

Ezek a növények az ősi típusú zöldmoszatokból 

egymással párhuzamosan fejlődtek ki.
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Miért a fatörzsek északra néző felszínén 

telepednek meg legtöbbször a mohák 

az  erdőkben?

M

te

a

Mohák

3.lecke

 Testfelépítés
 Szaporodás, életciklus
 Rendszerezés
 Élőhely, ökológiai szerep
 Gazdasági jelentőség

Spóra – Egyes növények és a gombák ivartalan sza-

porítósejtje. Alakja, mérete fajra jellemző. Vastag 

sejtfal védi a kiszáradástól.

3.1. ábra. Egy moha-
növényke testfelépítése

A mohák a szárazföldi növények legegyszerűbb 

képviselői. Mindegyik éghajlati övben és mind-

egyik szárazföldi életközösségben megtalálhatók. 

Telepes testszerveződésűek, általában apró terme-

tűek. A mohák óriásai sem nőnek 50 cm-nél ma-

gasabbra. Mit gondolsz, miért?

Testfelépítés

Mint már korábban szó volt róla, a szárazföldön a 

kiszáradás fenyegeti leginkább az élőlényeket. 

A szárazföldi léthez való sikeres alkalmazkodás 

kulcsa éppen ezért a vízvesztés elleni hatékony vé-

delem. A mohák fejlett teleptestében különféle ala-

kú és működésű sejtek fi gyelhetők meg, de azok 

még nem alkotnak összefüggő csoportokat, azaz 

szöveteket. Ha óvatosan kiszedünk egy növénykét 

a mohapárnából, és közelebbről szemügyre vesszük, 

akkor száracskát, ahhoz kapcsolódó apró levélké-

ket, és a talajban húzódó rögzítőszálakat külön-

böztethetünk meg rajta (3.1. ábra). Ha lecsípünk 

egy levélkét, és megvizsgáljuk mikroszkópban, azt 

látjuk, hogy többnyire egyetlen sejtréteg alkotja, a 

sejtek általában vékony falúak és sok zöld színtestet 

tartalmaznak. Csak a levélke tengelyében fi gyelhe-

tő meg néhány vastagabb sejtfalú, hosszúkás sejt, 

amelyekben nincsenek zöld színtestek. A megnyúlt 

sejtek feladata a tápanyagok elszállítása a fotoszin-

spóratartó

levélke

rögzítőszál
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tetizáló sejtektől a növény többi részébe (3.2. ábra). 

Hasonló kezdetleges szállítóelemek a száracskában 

is láthatók. A rögzítőszálakkal a növény megka-

paszkodik a talajban vagy például a fák törzsének 

korhadékaiban. A tápanyagok felvétele a teljes test-

felületen, jórészt a levélkéken keresztül történik 

a levegő páratartalmából vagy a mohapárnában 

megrekedő esővízből. 

Száraz időben a mohák könnyen 

elvesztik víztartalmuk nagy ré-

szét. Anyagcseréjük lelassul, de 

többnyire nem pusztulnak el. 

Amikor ismét vízhez jutnak, 

kizöldülnek, életműködé-

seik felgyorsulnak. A mo-

hák ezért kiszá radás tűrő, 

változó vízállapotú növé-

nyek. 

A gyors kiszáradás ellen a 

növénykéknek védelmet je-

lent, hogy csoportosan, moha-

párnákban élnek. A mohapárná-

ban sűrűn egymás mellett élő 

növények támasztják is egymást. 

Szilárdítószövetek híján erre szük-

ségük is van.

Szaporodás, életciklus

A szárazföldi életre való sikeres áttérés másik alap-

vető tényezője a szaporodás módja. Vizsgáljuk meg 

ezt a kérdést is közelebbről! Tudjuk, hogy a mohák 

spórákkal szaporodnak. A vastag falú szaporító-

sejtek védettek a kiszáradástól, akár több éven ke-

resztül is megőrzik életképességüket. A talajra, 

korhadékra hulló szaporítósejt nedves környezet-

ben osztódik, és létrehozza a mohanövény rögzítő-

fonalakból, száracskából és levélkékből álló részét. 

Majd ezen kialakulnak a hím- és a női ivarszervek, 

bennük pedig a hím-, illetve a női ivarsejtek. Az 

ostoros hímivarsejtek vízcseppben úszva érik el és 

g

Száraz idő

elvesztik 

szét. An

többny

Amik

kizö

seik

hák

vált

nyek

A

növén

lent, ho

párnákba

ban sűrű

növények
3.2. ábra. 
A moha levélke 
felépítése

3.3. ábra. A mohák szaporodása, életciklusa. A spórák 
óriási számban képződnek a spóratartókban. Többnyire 
a szél útján terjednek. Megfelelő körülmények között 
kifejlődik belőlük az új növény. Kiszáradástól védett 

spóráik ellenére a mohák életciklusa vízhez kötött. Miért?

termékenyítik meg az ivarszerv belsejében, a kiszá-

radástól védetten fejlődő petesejtet. A megtermé-

kenyített petesejt, a zigóta sorozatos osztódásával 

kialakul a spóratartó, amelynek belsejében képződ-

nek a spórák (3.3. ábra). Ezzel egy újabb életciklus 

veszi kezdetét.

Rendszerezés

A mohák népes törzsébe csaknem 20 000 faj tarto-

zik. A májmohák telepteste lemez alakú (3.4. ábra). 

A lombosmohák képviselői már sokkal inkább em-

lékeztetnek a magasabb rendű növényekre (3.5. és 

3.6. ábra). Szár- és levélszerű képződményeik azon-

ban nem valódi szervek, mert nem szövetek építik 

fel őket.

3.4. ábra. Csillagos májmoha. A csillagos májmoha 
árnyas, nedves talajon, források közelében gyakori faj.

spóratartó

zigóta

petesejt

hímivarsejtek

spórák

osztódás,
növekedés

osztódás,
növekedés
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KÍSÉRLETEZZ!

Moha vizsgálata

Egy mohapárnából csipesz segítségével vegyél ki 

egy mohanövénykét! Lehetőség szerint olyan pél-

dányt válassz, amelyen van spóratartó is! Elsőként 

kézi nagyító segítségével vizsgáld meg a növényke 

testfelépítését, fi gyeld meg a rögzítőszálakat, a szá-

racskát és a levélkét, a spóratartót!

Ezután csipesszel óvatosan válassz le egy levél-

két, és vizsgáld meg mikroszkópban! Figyeld meg 

a levélke szélét, fotoszintetizáló sejtjeit és a köze-

pén húzódó megnyúlt sejteket! Készíts rajzot, ne-

vezd meg az ábra részeit!

A spóratartó vizsgálatához tedd a spóratartót 

tárgylemezre, de ne cseppents rá vizet, és ne fedd 

le! Oldalról egy lámpa segítségével világítsd meg a 

mikroszkóp tárgyasztalára helyezett spóratartót, így 

sötét háttér mellett vizsgálhatod azt! 

Élőhely, ökológiai szerep

A mohák legtöbb faja párás, nedves élőhelyeken 

fordul elő. Különösen gazdagok mohákban a tró-

pusi esőerdők, de a mérsékelt övezeti árnyas feny-

vesek talaját is gyakran borítja vastag mohaszőnyeg 

(3.7. ábra). Az árnyékkedvelő fajok a talajon vagy 

annak közelében nőnek, míg a fényigényesebbek a 

fák ágain, törzsén telepednek meg. A mohapárnák 

a lehulló csapadékot gyorsan felveszik, megakadá-

lyozzák, hogy a víz elszivárogjon az alsóbb  rétegekbe. 

Ugyanakkor a mohaszőnyeg gátolja a talaj kiszára-

dását. A mohák ezért fontosak élőhelyük vízháztar-

tásának szabályozásában.

Számos olyan mohafaj ismert, amelynek egyedei 

hosszú időn át képesek elviselni a kiszáradást. Az 

ilyen fajok szélsőséges körülmények között is meg-

élnek, például a sivatagokban és a kopár, napsütöt-

te sziklákon.

3.6. ábra. Tőzegmoha. A tőzegmohák állandóan nedves 
környezetben, lápos, mocsaras területeken fordulnak 
elő. A sűrűn egymás mellett sorakozó növénykék a sok 
víztartó sejttől világos, gyakran fehéres színűek. 
A növény a saját tömegénél 20-40-szer több vizet is 
képes megkötni.

3.5. ábra. Erdei szőrmoha. A szőrmohák a nedves, 
árnyas erdők gyakori növényei. Magasságuk elérheti 
a 15 cm-t is. Ebbe a csoportba tartoznak a mohák 
óriásai is 50-55 cm-es magasságukkal.

3.7. ábra. Mohaszőnyeg a fenyőerdőben

KÍSÉRLETEZZ!

Mohák vízfelvétele

A mohák gyors vízfelvételéről egyszerűen meggyő-

ződhetsz. Mohapárnából vegyél ki néhány növényt, 

és pár napra tedd száraz, napos helyre! Cseppents 

vizet a kiszáradt növénykékre, és kézinagyító segít-

ségével fi gyeld meg, milyen gyorsan veszik fel a 

vizet, hogyan nyerik vissza eredeti alakjukat, térfo-

gatukat!
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3.8. ábra. Mohával fedett tetejű lakóház Norvégiában

ÚJ FOGALMAK

Rögzítőszálak, száracska, levélke, változó vízállapotú növény, májmohák, lombosmohák, tőzegmohák

Gazdasági jelentőség

A mohák alacsony energia- és tápanyagtartalmú 

növények, ezért élelmezési szempontból nincs je-

lentőségük. Annál fontosabb gazdaságilag a hideg 

mérsékelt öv fenyveseiben, illetve a tundrákon tö-

megesen előforduló tőzegmoha. Az északi orszá-

gokban a tőzeg fontos tüzelőanyag. Jó vízmegkötő 

képessége miatt talajjavításra is használják a kerté-

1 Rajzolj le egy mohanövénykét, és nevezd meg 

a részeit!

2 Miért kedvező a mohák számára a nedves, pá-

rás környezet?

3 Mit értünk az alatt, hogy a mohák változó víz-

állapotúak?

4 Milyen előnyökkel jár, hogy a mohák mohapár-

nákban élnek?

5 Foglald össze, miért nem tekinthetők a száraz-

földi élethez jól alkalmazkodó növényeknek a 

mohák! Készíts felelettervet!

Kérdések és feladatok

6 Nyirkos, párás erdőkben a mohák gyakran 

tele pednek meg a fák ágain, törzsén. Jellemezd 

a fa és a moha kapcsolatát! Használd az előnyös, 

hátrá nyos, közömbös kifejezést a kapcsolat jelle-

gére!

7 Miben rejlik a mohák ökológiai jelentősége

a) a tőzegmohalápokban?

b) a mérsékelt övezeti lomberdőkben?

c) a kopár sziklákon?

8 A virágüzletben talajjavításra árulnak tőzeget. 

Miért előnyös, ha hozzákevered a cserepes nö-

vények földjéhez?

szetekben. Sőt, az építőiparban is alkalmazzák szi-

getelőanyagként, illetve tetőfedésre.

Észak-Európában a fából épült házak tetejét 

gyakran mohaszőnyeggel fedik le (3.8. ábra). Az 

állandóan nedves moha és a vékony talajrétegen 

megtelepedő növények télen-nyáron jó hőszigete-

lők. Nem elhanyagolható az sem, hogy ez a költ-

ségtakarékos megoldás tűzvédelmi szempontból is 

előnyös.
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Egyedfejlődés – Az egyes élőlények fejlődése a meg-

termékenyítéstől, azaz a zigóta kialakulásától a tel-

jes testi fejlettség és szaporodóképesség eléréséig.

Évelő növény – Olyan növény, amely több évig él, 

és minden évben spórát vagy virágot és magot hoz.

Mielőtt folytatnánk a növények törzseinek tárgya-

lását, egy kis kitérőt teszünk. Megismerkedünk a 

növényi szövetekkel, a hajtásos növényekre – ha-

rasztokra, nyitvatermőkre, zárvatermőkre – jellem-

ző sejtcsoportokkal. A szövetek és a belőlük felépü-

lő szervek megjelenésével a szervezeten belül olyan 

működésmegosztás alakult ki, ami lehetővé tette a 

szárazföldi életfeltételekhez való hatékony alkal-

mazkodást. A szárazföld meghódítása olyan sikeres 

volt, hogy még a száraz és forró sivatagokban is 

találkozunk hajtásos növényekkel, például a kaktu-

szokkal. Az óriáskaktusz testének szövetei, szervei-

nek felépítése miként biztosítja a fennmaradást az 

amerikai sivatagokban?

Differenciálódás

Az ivaros szaporodás során a hajtásos növények 

teste a megtermékenyített petesejtből, a zigótából 

indul fejlődésnek. A zigóta osztódásával elsőként 

egyforma sejtekből álló sejtcsoport jön létre. Az 

egyedfejlődés későbbi szakaszában az eredetileg 

azonos sejtek csoportjai diff erenciálódnak, azaz a 

sejtek alakja és működése is különbözővé válik. 

Majd a diff erenciálódott sejtcsoportok elkülönül-

nek egymástól. A sejtek egy része megtartja osztódó-

képességét, ezek hozzák létre a növényi test osz-

tódó szöveteit. Más sejtek a diff erenciálódás során 

elveszítik osztódóképességüket, ezekből jönnek 

létre az állandósult szövetek: a bőrszövet, a szál-

lítószövet és az alapszövetek (4.1. ábra). A bőr-

szövet kívülről borítja a növények testét, a szállító-

szövet megnyúlt sejtjei alkotják a testet behálózó 

4.1. ábra. Az állandósult szövetek elhelyezkedése 
a növényi szervekben

Miben térhet el az óriáskaktusz és a süllő-

hínár testének szöveti felépítése?

M

h

növé
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ző se

lő sze

műkö

A növényi szövetek
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 Diff erenciálódás
 Osztódószövet
 Bőrszövet
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A növényi szövetek4.

edénynyalábokat, az alapszövet sejtjei pedig kitöltik 

a bőrszövet és az edénynyalábok közötti tereket és 

végzik a többi életműködést.

Osztódószövetek

A növények egész életükben növekednek és fejlőd-

nek. A fák törzse és ágai például folyamatosan 

megnyúlnak, vastagodnak, hajtásaikon évről évre 

újabb és újabb szervek: levelek, virágok, termések 

fejlődnek. A folyamatos növekedés és fejlődés az 

osztódószövet működése révén valósul meg.

Az osztódószövet sejtjei más növényi sejtekhez 

képest rendszerint aprók. Sejtmagjuk nagy, sejt faluk 

vékony, sejtplazmájukban nincsenek zöld színtestek 

(4.2. ábra). Megfelelő körülmények között gyorsan 

növekednek és osztódnak, az energiát a sejt légzés 

biztosítja. A sejtek anyagcseréje élénk. Sok szerves 

tápanyagot és oxigént használnak fel, és sok szén-

dioxidot termelnek (4.3. ábra).

Az osztódás eredményeként kialakuló sejtek ki-

sebbik hányada megtartja osztódóképességét, osztó-

dószövetet alkot. A sejtek többsége azonban diff e-

renciálódással a gyarapodó, fejlődő szerv állandósult 

szöveteivé alakul. A növényi testben jellegzetesen 

helyezkednek el az osztódószövetek. A test hosz-

szanti növekedését a gyökércsúcs, illetve a hajtáscsúcs 

osztódószövetei biztosítják (4.4. ábra). Az egyes 

szervek, például a szár vastagodását az edénynyalá-

bokban található osztódószövet, a kambium okozza.

4.2. ábra. Osztódószövet. A fénymikroszkópos felvé-
telen jól láthatók az éppen osztódó sejtek. A felvétel 

tanulmányozása után állapítsd meg, hogy a nyíllal jelölt 

sejt éppen kialakult-e, vagy osztódás előtt áll-e! Indokold 

a válaszod!

4.3. ábra. A grafi kon az osztódószövet szén-dioxid-
termelését mutatja a hőmérséklet függvényében 
Hogyan változik a hőmérséklettel az osztódószöveti 

sejtek anyagcseréje? Melyik hőmérsékleti értéknél lehet 

a legnagyobb mértékű a növekedés, ha minden egyéb 

feltétel kedvező?

Bőrszövet

A bőrszövet a növényi test felszínét borítja. Sejtjei 

szorosan kapcsolódnak egymáshoz, védik a szervek 

belső sejtjeit. A bőrszövet nemcsak elhatárolja, de 

össze is köti a szervezetet a külvilággal, mert rajta 

keresztül a növény anyagokat vesz fel és ad le. 

A hajtást és a gyökeret borító fi atal bőrszövet rend-

szerint egyetlen sejtréteg vastagságú.

A levél és a lágy szár bőrszövete átlátszó, áten-

gedi a fényt a fotoszintézist végző alapszöveti sej-

tekhez. A sejtek külvilággal érintkező felszínén 

4.4. ábra. A hajtáscsúcs felépítése. A hajtások 
rügyeiben osztódószövet található. Az osztódás során 
képződő sejtek egy része megtartja osztódóképességét, 
a többi levélkezdeményekké alakul, amelyekben a sejtek 
különböző szövetekké diff erenciálódnak.
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A növényi szövetek4.

vízzáró réteg, ún. kutikula található, amely akadá-

lyozza a párologtatást, véd a kiszáradás ellen. A szá-

razabb élőhelyeken honos növények kutikulája 

vastagabb. A hajtás bőrszövetének jellegzetes részei 

a gázcserenyílások, ezeken keresztül történik a 

gázcsere és a párologtatás (4.5. ábra). A gázcsere-

nyílások légrését két babszem alakú zárósejt fogja 

közre. A bőrszövet sejtjei közül csak a zárósejtekben 

vannak zöld színtestek, más bőrszöveti sejtekből 

hiányoznak ezek a sejtalkotók. A zárósejtek víztar-

talmától függően a gázcserenyílások légrése kinyílik 

vagy bezárul, ily módon szabályozza a gázcserét és 

a párologtatást.

A hajtás bőrszövetén gyakran láthatók növényi 

szőrök. A szárazságtűrő fák, például az ezüstfa, a 

molyhos tölgy, az ezüsthárs levelének fonákját bo-

rító szőrök csökkentik a párologtatást. A kora tava-

szi növények levegővel telt szőrei a hőszigetelésben 

fontosak, a termésfal és a magok repítőszőrei segí-

tik a magok terjedését (4.6. és 4.7. ábra).

A gyökér fi atal bőrszövetét nem borítja kutikula, 

és gázcserenyílások sincsenek benne. Jellegzetes 

sejtjei a megnyúlt, hosszúkás gyökérszőrök, ame-

lyek jelentős mértékben növelik a gyökér felszínét 

(4.8. ábra). A nagyobb felület eredménye a haté-

kony víz- és ásványianyag-felvétel.

4.6. ábra. A leánykökörcsin kora tavasszal nyílik, 
amikor még gyakoriak a talaj menti fagyok. A növény 
testét levegővel telt szőrök borítják. Miként nyújtanak 

védelmet a fagyok ellen a növény testét borító szőrök?

4.5. ábra. A levél bőrszövete gázcserenyílásokkal
4.7. ábra. Az iszalag repítőszőrös magjai. Az iszalag 
kúszó-kapaszkodó hajtású növény. A nedves erdők, 
bozótosok gyakori növénye.

4.8. ábra. Nyúlványos sejtek a gyökér bőrszövetén 
Miért nincs kutikula a gyökérszőrök felületén?

KÍSÉRLETEZZ!

A bőrszövet vizsgálata

A bőrszövet sejtjei olyan szorosan kapcsolódnak 

egymáshoz, hogy rétegük egyszerűen lehúzható az 

alattuk levő alapszöveti sejtekről. Így könnyen ké-

szíthető a mikroszkópos vizsgálatokhoz bőrszöveti 

nyúzat.

Borotvapengével óvatosan ejts kis bemetszést 

egy szobanövény, például ciklámen frissen levágott 

levelének színén (fény felőli oldalán), majd a fonák-

ján (árnyékos, alsó felszínén)! Csipesszel húzd le az 

átlátszó bőrszöveti réteget! Tedd a metszeteket 

tárgylemezre, cseppents rájuk vizet, és vizsgáld meg 

mindkettőt mikroszkópban! Készíts rajzot, és lásd 

el feliratokkal az azonosított részeket!

Keress magyarázatot arra, miért a levél fonákján 

vannak legtöbbször a szárazföldi növények gázcsere-

nyílásai, és miért hiányoznak a levél színéről!

A fás szárú növények törzsét, ágait nem egyetlen 

sejtrétegű, vékony bőrszövet borítja, hanem vastag, 

többrétegű kéreg. A kéreg vastag sejtfalú, elhalt 

sejtekből áll.
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A növényi szövetek4.

4.10. ábra. A rostasejtek és a rostacsövek szerkezete
Az ábrán a szállítóelemek hosszmetszetben láthatók.

4.9. ábra. A   vízszállító 
sejtek és a víz szállító 
csövek kialakulása
Az erősen meg-
vastagodott sejtfalú 
vízszállító sejteknek 
és vízszállító 
csöveknek fontos 
szerepük van a szár 
szilárdításában is. 

a) Osztódással éppen kialakult sejt. b) Hosszanti 
irányban megnyúlt sejt. c) Sejtfalvastagodások 
kialakulása. d) A vízszállító sejteket elválasztó sejtfalak 
és a sejtalkotók lebomlása. e) Érett vízszállító cső. 
f ) Víz szállító csőről készült elektronmikroszkópos 
felvétel.

a) b) c) d) e)

f )

Szállítószövet

A szállítószövet hosszanti irányban megnyúlt sejt-

jei, illetve hosszú, vékony csövei a vízben oldott 

anyagokat továbbítják a növény szervei között. 

A farész a talajból felszívott vizet és ásványi sókat 

szállítja a gyökértől a többi szerv felé. A háncsrész

vízben oldott szerves anyagokat továbbít a levelek-

ből más szervekhez.

A farész szállítóelemei a vízszállító sejtek és a

vízszállító csövek. A vízszállító sejtek az osztódó-

szövet sejtjeiből jönnek létre diff erenciálódással. 

Fejlődésük során hosszanti irányban megnyúlnak, 

sejtfaluk erősen megvastagodik. Sejtplazmájukat és 

sejtmagjukat fokozatosan elveszítik, csak sejtfaluk 

marad meg, vagyis kifejlett állapotban nem élő sej-

tek. A vízszállító csövek kialakulásakor a vízszállító 

sejteket egymástól elválasztó sejtfalak is lebomla-

nak, a sejtek hosszú csövekké olvadnak össze (4.9. 

ábra). A vízszállító sejtek minden hajtásos növény-

ben megtalálhatók, a vízszállító csövek a zárvater-

mő növényekre jellemzőek.

A háncsrész szállítóelemei a rostasejtek és a 

rostacsövek. Mindkét szállítóelemet sejtplazma 

béleli. A rostacsőben az egymásra épülő, megnyúlt 

sejteket számtalan apró nyílással áttört rostalemez

választja el. A rostacső ugyancsak a zárvatermő nö-

vényekre jellemző szövetelem (4.10. ábra).

A farész és a háncsrész szállítóelemei csoportok-

ba rendeződnek, és más szöveti elemekkel együtt az 

edénynyalábokat alakítják ki (4.11. ábra). Az 

edénynyalábok változatos szerkezetűek. Az össze-

tett nyalábokban háncs- és farész is van, az egy-

szerű nyalábokban pedig vagy csak farész, vagy 

csak háncsrész fi gyelhető meg. Egyszerű edény-

nyalábok vannak a gyökerekben, összetett edény-

nyalábok a szárban és a levelekben. A nyílt edény-

nyalábokban a szállítószövetek mellett osztódó-

szövet, kambium is van, a zárt edénynyalábokban

nincs.

4.11. ábra. Edénynyaláb keresztmetszete egy lágy 
szárú növény szárából (részlet). A fénymikroszkópos 
felvételen látható edénynyaláb háncs- és farészt is 
tartalmaz. A háncsrész a szár felszíne, a farész pedig 
a szár közepe felé néz. A kettő között osztódószövet, 
kambium található. 

háncsrész

fa rész

edénynyaláb

sszz

edéedéedéedéedénynnynnynnynynynyalyalyalyalyalyalyalyayalábábábábáááb
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A növényi szövetek4.

4.12. ábra. A levél keresztmetszete. A levelek 
tömegének nagy részét a táplálékkészítő alapszövet 
teszi ki. A levelek erezetét az edénynyalábok alkotják.

Alapszövetek

Az alapszövetek közös jellemzője, hogy a növény 

szerveiben a bőrszövet és a szállítószövet között 

helyezkednek el. 

A táplálékkészítő (= fotoszintetizáló) alapszö-

vet sejtjei végzik a fotoszintézist, sejtjeikben ennek 

megfelelően sok zöld színtest található (4.12. ábra). 

Sejtfaluk vékony, könnyen átjárható az anyagok 

4.13. ábra. Raktározó alapszövet gyökérben. A gyökér 
alapszöveti sejtjeiben keményítőzárványok vannak. 
A keményítőzárványokat jóddal sötétre színezték.

számára. A sejtek élénk gázcseréjét segítik a sejt-

közötti járatok, amelyek a bőrszövet gázcsere nyílá-

saival állnak összeköttetésben.

A raktározó alapszövet nagy, gömbölyded sejt-

jeiben sok a zárvány. A zárványokban szerves 

anyag raktározódik vízben oldhatatlan formában 

(4.13. ábra). A raktározott anyag leggyakrabban 

keményítő, de lehet olaj és fehérje is. Fejlett raktá-

rozó alapszövet található a magvakban és a raktá-

rozásra módosult szervekben.

A szilárdító alapszövet sejtjeinek fala erősen 

megvastagodott. Az edénynyalábokban mindig ta-

lálhatók szilárdítószöveti rostok, háncsrostok és 

farostok. A rostok erősen megnyúlt, vastag falú, 

rendszerint elhalt sejtekből állnak. A rostnövények 

háncsrostjait a textilipar hasznosítja. A len rostjai-

ból például fi nomabb, a kenderéből durvább, de 

erősebb vásznat készítenek.

KÍSÉRLETEZZ!

Szállítószövet vizsgálata

A szállítószövet edénynyalábjai a növény egész tes-

tét behálózzák. Erről magad is könnyen meggyő-

ződhetsz, ha elvégzed ezt az egyszerű kísérletet. 

Vágd le egy fehér virágú növény hajtását, és állítsd 

zöld tintával megfestett vízbe! Világítsd meg a haj-

tást, és fi gyeld meg a szirmok elszíneződését! A szi-

romleveleken jól látható, hogy a nagyobb edény-

nyalábok egyre kisebb ágakra bomlanak.

A szállítószövet vizsgálatához legkönnyebben 

lágy szárú növény fi atal szárából készíthetsz ke-

resztmetszetet. Borotvapengével a szárra merőlege-

sen levágott vékony szeletet tedd tárgylemezre, 

cseppents rá vizet, és vizsgáld meg mikroszkópban! 

A metszeten elsőként azonosítsd a bőr-, az alap- és 

a szállítószöveteket! Ezután válassz ki egy edény-

nyalábot, és vizsgáld meg nagyobb nagyítás mellett! 

Keresd meg a farészt és benne a tág üregű vízszál-

lító csöveket! Figyeld meg a háncsrészt, és ha van, 

az osztódószövetet! Segítségül használd a 4.11. áb-

rát! Készíts rajzot a füzetedbe, nevezd meg az ábra 

részeit!

Megfestett edénynyalábok a virágszirmokban

bőrszövetlevélér

táplálékkészítő 
alapszövet 

sejtközötti járatok

gázcserenyílás
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A növényi szövetek4.

4.14. ábra. Kövirózsa. A kövirózsa a száraz, napsütötte 
sziklák növénye. Pozsgás leveleiben sok vizet raktároz.

KÍSÉRLETEZZ!

Raktározó alapszövet vizsgálata

Szobanövény frissen levágott leveléből borotvapen-

gével készíts vékony keresztmetszetet! Tedd tárgy-

lemezre, cseppents rá vizet, tegyél rá fedőlemezt! 

Kisebb nagyítás mellett azonosítsd a bőr-, a szállí-

tó- és a táplálékkészítő alapszövetet! Segítségül 

használd a 4.12. ábrát! Nagyobb nagyítás mellett 

tanulmányozd az alapszöveti sejteket! A levél szál-

lítónyalábjában fi gyeld meg a háncsrész és a farész 

sejtjeit! Azonosítsd a bőrszöveten a kutikulát, ke-

ress gázcserenyílásokat! Készíts rajzot a metszetről, 

nevezd meg az ábra részeit!

A raktározó alapszövet vizsgálatához áztass be 

néhány órára egy babszemet! Távolítsd el a mag-

héjat, válaszd szét a két sziklevelet! Készíts a szik-

levélből borotvapengével vékony keresztmetszetet! 

Tedd tárgylemezre, cseppents rá vizet, és fedd le! 

Ezután a fedőlemez egyik oldalára tegyél néhány 

csepp jódoldatot (Lugol-oldat)! A fedőlemez másik 

oldalára helyezz egy szűrőpapírcsíkot, és szívd át a 

jódoldatot a metszeten! A jód a raktározó alapszö-

vet keményítőzárványait kékre színezi, így azok 

könnyebben azonosíthatók. Vizsgáld meg a met-

szetet mikroszkópban, készíts rajzot! Segítségül 

használd a 4.13. ábrát!

Korábbi ismereteid alapján magyarázd meg, mi a je-

lentősége annak, hogy a magvak sok raktározott táp-

anyagot tartalmaznak!

Olvasmány
A vízszállító sejtek és csövek kialakulásának folyamata során programozott sejthalál zajlik. A diff erenciá-

lódás során az örökítőanyagban tárolt információnak megfelelően a sejt anyagai meghatározott rendben 

lebomlanak. Az élő sejtekből elhalt szállítóelemek fejlődnek. A programozott sejthalál során lebomlott 

anyagokat a növény felhasználja anyagcseréjéhez. A sejtpusztulásnak ez a formája merőben más, mint a 

sérülés hatására bekövetkező sejthalál. A sérült sejtek anyagait a szervezet rendszerint nem hasznosítja, és 

a sérülést követően megkezdődik a sérült sejtek pótlása. A programozott sejthalál ugyanakkor a szervezet 

fejlődésének természetes velejárója.

Programozott sejthalál

A száraz helyeken élő növények szára, levele 

gyakran tartalmaz víztartó alapszövetet. A kövi-

rózsák húsos levelében, a kaktuszok vaskos szárá-

ban az alapszöveti sejtek plazmájának nyálkaanya-

gához kötve nagy mennyiségű víz raktározódik. 

A csekély és rendszertelenül érkező csapadék fel-

használására és tárolására szolgáló víztartó alapszö-

vettől duzzadt szerveket pozsgásnak mondjuk. 

A kövirózsának pozsgás levele, a kaktusznak pozs-

gás szára van (4.14. ábra).

A kiválasztó alapszövet az anyagcsere végter-

mékeinek tárolására szolgál. A narancs héjában il-

lóolajtartók, a pongyolapitypang szárában tejcsövek, 

a fenyőkben gyantajáratok tárolják az anyagcsere 

végtermékeit. A kiválasztó alapszövet anyagcsere-

termékei értékes ipari alapanyagok. Ilyenek többek 

között az illatszergyártásban használt illóolajok 

vagy a műanyag- és gumigyártásban alkalmazott 

kaucsuk (a kaucsukfa tejnedve).
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A növényi szövetek4.

1 Hogyan csoportosítjuk a növényi szöveteket?

2 Értelmezd a diff erenciálódás folyamatát a víz-

szállító csövek kialakulásának példáján! Segít-

ségül használd a 4.9. ábrát!

3 Jellemezd az osztódószövet sejtjeit! Mi a szere-

pük az osztódószöveteknek?

4 Hogyan függ össze 

a) a hajtás bőrszövetének felépítése és működése,

b) a gyökér bőrszövetének felépítése és működése,

c) a farész felépítése és működése,

d) a táplálékkészítő alapszövet felépítése és műkö-

dése?

Kérdések és feladatok

5 Mely növényi szervekben található nagy meny-

nyiségű raktározó alapszövet? Miért?

6 Az alábbi két rajzon egy szárazságtűrő növény, 

illetve egy nedves élőhelyen honos növény le-

velének keresztmetszetéről készült rajz látható. 

Döntsd el, melyik rajz tartozik a szárazságtűrő nö-

vényhez! Válaszod röviden indokold a bőrszövet 

szerkezetének jellemzésével!

Olvasmány
Már az ókorban ismertek voltak azok a növények, amelyek szára nagy mennyiségben tartalmaz fonallá 

sodorható rostokat. Ezek a növényi rostok a szállítószövet háncsrészében találhatók, szerepük a hajtás 

szilárdítása. Jó minőségű fonal a magas cellulóztartalmú rostokból állítható elő. Magyarországon két rost-

növényt termesztenek ipari méretekben, a házilent és a közönséges kendert.

A házilen mediterrán eredetű, melegkedvelő növény. Hosszú, vékony, fi nom szálú háncsrostjaiból fona-

lat készítenek, majd abból vásznat szőnek. Régészeti leletek arra utalnak, hogy már 8000 évvel ezelőtt 

termesztették a házilent, vadon ismeretlen.

Másik fontos rostnövényünk a Közép-Ázsiából szár-

mazó közönséges kender, amelyből durvább, vastagabb, 

kevésbé hajlékony fonalat állítanak elő. A kétlaki növény 

porzós példányainak rostjai értékesebbek a termős pél-

dányokéinál. A kenderfonalból durva szövésű zsákvász-

nat, spárgát, kötelet készítenek. A kendert 6000 éve már 

termesztették, ismerték a honfoglaló magyarok is.

Növényi rostok adják a papír alapanyagát is. Papír-

gyártásra a szállítószövet farészében található farostok 

alkalmasak. A legértékesebb fák ebből a szempontból a 

fenyők, a nyír és a nyár. A legelső papírt a kínaiak állítot-

ták elő a 2. században a papíreperfából (4.15. ábra).

Nézz utána, mit jelentenek ezek a kifejezések: tiló, gereben, 

nyűvés, pozdorja, orsó, rokka, merítés!

Rostnövények, papírgyártás

A B

4.15. ábra. Papíreperfa

ÚJ FOGALMAK

Diff erenciálódás, osztódószövetek, kambium, állandósult szövetek, bőrszövet, kutikula, gázcserenyílás, 

gyökérszőr, szállítószövet, farész, vízszállító sejt, vízszállító cső, háncsrész, rostasejt, rostacső, összetett 

és egyszerű edénynyaláb, alapszövetek, táplálékkészítő alapszövet, raktározó alapszövet, szilárdító alap-

szövet, víztartó alapszövet, pozsgás növény
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A mohák a törzsfejlődésben zsákutcának bizonyul-

tak. A szárazföld meghódításának valóban sikeres 

útja a harasztok fejlődési vonalán, a valódi szövetek 

és szervek kialakulásával valósult meg. A kezdetle-

ges testfelépítésű, lágy szárú ősi harasztokat hama-

rosan felváltották a magasba törő, fatermetű növé-

nyek. A fák megjelenésével egy új korszak vette 

kezdetét az élővilág fejlődésében: kialakultak az 

erdők, a legfejlettebb szárazföldi életközösségek. 

Az evolúció az új fajok kialakulásával párhuzamo-

san a társulások szintjén is zajlik. Az első erdők 

kialakulásával felgyorsult a fajkeletkezés is. Mit 

gondolsz, miért?

Testfelépítés

A harasztok hajtásos növények, testükben a sejtek 

valódi szöveteket és szerveket alkotnak. A harasz-

tok szervei a gyökér, a szár és a levél. Hajtásuk ku-

tikulával fedett, szoros illeszkedésű bőrszöveti sejt-

jei gátolják a túlzott vízvesztést. A párologtatás a 

gázcserenyílásokon keresztül szabályozottan törté-

nik. Ennek köszönhetően a harasztok már állandó 

vízállapotú növények. Párologtatásuk mértékét 

befolyásolja testük víztartalma.

A fotoszintézishez szükséges víz és ásványi 

anyagok felszívása a gyökér bőrszövetén, a szén-

dioxid felvétele a levelek gázcserenyílásain keresztül 

történik.

A szállítószövetek edénynyalábjai összekötik 

egymással az egyes szerveket, így valósul meg kö-

zöttük az oldatok áramlása. Az edénynyalábok szi-

lár dítóelemeket is tartalmaznak, ezért a harasztok 

akár több méter magasra is nőhetnek. Ez a tulaj-

donság a szárazföldi növények között előnyt jelent 

a fényért való versengésben.

Szaporodás, életciklus

A harasztok spórákkal szaporodnak. A spórák meg-

felelő körülmények között osztódnak, és létre-

hoznak egy mindössze néhány cm-es, lemezes elő-

tele pet. Az előtelepen kialakulnak a hím- és a női 

ivarszervek, bennük pedig az ivarsejtek. A csillós 

hímivarsejtek vizes közegben úszva érik el és ter-

mékenyítik meg a petesejtet. A megtermékenyítés 

után a zigótából kialakul a csíranövény, majd abból 

a gyökeres, hajtásos harasztnövény. Az előtelep 

eközben elszárad. A növény hajtásán spóratartók 

Mi volt a jelentősége

a szárazföldön az erdők 

 kialakulásának?

M

a

 k

erdők, a leg

Az evolúció

san a társul

kialakulásáv

gondolsz, m

Testfelép

A harasztok

valódi szöve

Harasztok

5.lecke

 Testfelépítés
 Szaporodás, életciklus
 Rendszerezés
 Élőhely, ökológiai szerep
 Az első erdők
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Harasztok5.

Rendszerezés

A harasztok mintegy 12 000 faját több osztályba 

sorolják, amelyek közül a legismertebbek a páfrá-

nyok. A hazánkban élő páfrányok lágy szárúak, de 

a trópusokon fás szárú képviselőik is vannak. Leve-

leik általában többszörösen összetettek. Nagy levél-

felületük élénk fotoszintézist tesz lehetővé. Spóráik 

leggyakrabban a levelek fonákján található spóra-

tokokban képződnek (5.2. ábra). Évelő növények. 

5.1. ábra. A harasztok életciklusa. Az ábra az erdei 
pajzsika életciklusát, egyedfejlődését mutatja be. Az 
életciklus két szakaszra tagolható: az első, ivaros szakasz 
a spórákból indul ki, és az ivarsejtek kialakulásával ér 
véget. A második, ivartalan szakasz a zigótából indul ki, 
és a spórák kialakulásával ér véget.

5.2. ábra. Az erdei pajzsika erdeink leggyakoribb 
páfránya. Árnyékkedvelő növény. Spóratartói a levelek 
fonákján fejlődnek. Spóráit a szél terjeszti. Figyeld 

meg a képen a spirálisan feltekeredett spórákat! Miként 

segítheti a spórák terjedését ez a szerkezet?

5.3. ábra. A mezei zsurló nedves szántók veszedelmes 
gyomnövénye. Kora tavasszal megjelenő spóratermő 
hajtása barnás színű.

5.4. ábra. A zsurlók örvösen elágazó hajtása

fejlődnek, amelyek belsejében kialakulnak a spórák 

(5.1. ábra). Az érett spóratartóból kiszabaduló spó-

rákat rendszerint a szél terjeszti. Vastag sejtfaluk 

védi őket a kiszáradástól. Mivel a harasztok köré-

ben a megtermékenyítés vízhez kötött, alkalmazko-

dásuk a szárazföldi élethez nem teljes.

KÍSÉRLETEZZ!

Erdei pajzsika bőrszövetének vizsgálata

Vizsgáld meg az erdei pajzsika levelének bőrszöve-

tét! Vigyél fel egy ecsetvonásnyi színtelen köröm-

lakkot a levél színére, illetve fonákjára! (Olyan le-

vélkét válassz a vizsgálathoz, amelynek fonákján 

nincs spóratartó!) Várd meg, amíg a lakk megszá-

rad, majd óvatosan húzd le a lakkréteget a levélről! 

Tedd a leválasztott rétegeket tárgylemezre, csep-

pents rájuk vizet, és fedd le! Vizsgáld meg mikro-

szkópban a lakkrétegen a sejtek lenyomatát! Készíts 

rajzot, nevezd meg a rajz részeit! Milyen különbsé-

get tapasztaltál a levél színének és fonákjának bőr-

szövete között? Mivel magyarázod a látottakat?

(Mivel a levéllemez vékony, ezért nehéz belőle a 

szokott módon nyúzatot készíteni. Szerencsés eset-

ben a lakkal együtt a bőrszövet sejtrétege is leválik.)

Raktározásra módosult, föld alatti száruk a gyök-

törzs, amelynek tápanyagai biztosítják a tavaszi ki-

hajtáshoz szükséges energiát és anyagokat. 

A zsurlók közé tartozó fajok levelei pikkelysze-

rűek, hajtásuk örvösen elágazó. Spóráik önálló spó-

ratermő hajtásrészeken fejlődnek (5.3.–5.4. ábra). 

A zsurlók gyöktörzse is raktározó alapszövetet tar-

talmaz. A hazánkban honos zsurlófajok lágy szárúak.

páfránynövény

zigóta

petesejt

előtelep

spórák

spóratartó

hím-
ivarsejtek

ivarszervek

osztódás, 
növekedés

osztódás, 
növekedés
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Harasztok5.

5.6. ábra. Páfrányfa. A trópusi, szubtrópusi területek 
fás szárú növénye. Gyakran ültetik parkokban.

Élőhely, ökológiai szerep

A harasztfajok többsége párás, nedves élőhelyeken 

honos, árnyékkedvelő, lágy szárú növény. Különö-

sen gazdag harasztokban a trópusi esőerdők, vala-

mint a csapadékos hegyvidéki erdők gyep- és cser-

jeszintje.

A ma élő harasztoknak is vannak fatermetű kép-

viselőik. A páfrányfa a trópusi esőerdőkben honos, 

a melegebb tájakon parkokban is ültetik. Szárát az 

elszáradt levelek maradványai erősítik (5.6. ábra).

A harasztok ma élő képviselői ökológiai szem-

pontból nem jelentősek, de annál fontosabb szere-

pük volt virágkorukban, mintegy 200-300 millió 

évvel ezelőtt. Ősi, fatermetű képviselőik alkották 

ugyanis az első erdőket. Az erdők a legfejlettebb 

szárazföldi társulások, amelyben a növények fény-

igényüknek megfelelően több szintbe rendeződnek. 

A dús növényzet bőséges táplálékot kínál a he-

terotróf szervezeteknek, a fogyasztóknak és a le-

bontóknak egyaránt. Az erdő egyes szintjein más-

más környezeti igényű népességek telepedhetnek 

meg. Az erdő a táplálék mellett sokféle búvó- és 

Olvasmány
A mohák és a harasztok ivarsejtjeinek egymásra találását segíti, hogy a petesejtek olyan anyagot termelnek 

és adnak le a környezetükbe, ami irányítja a hímivarsejtek mozgását. Ez a jelenség a kemotaxis. A taxis 

inger által irányított helyváltoztató mozgás. Az inger a kemotaxis esetben egy kémiai anyag, például az 

almasav. A kémiai anyagokon kívül másféle inger is irányíthatja a helyváltoztató mozgást. A zöld szemes-

ostorosok például a fény felé mozognak. Ebben az esetben a jelenséget fototaxisnak nevezzük.

A harasztok spórából fejlődő előtelepeiről régebben azt gondolták, hogy önálló, telepes növények. Ké-

sőbb fedezték csak fel kapcsolatukat a hajtásos növénnyel. A harasztok egyedfejlődésére ezért használták 

elterjedten a nemzedékváltakozás kifejezést. Az előtelepet az ivaros, a hajtásos növényt az ivartalan nem-

zedékhez sorolták.

A páfrányok és a zsurlók mellett két különleges osztálya is van a ha-

rasztoknak. A korpafüvek képviselőinek hajtása villásan elágazó, leve-

leik pikkelyszerűek. Hazánkban élő fajaik védett növények. A spórák 

itt is önálló hajtásrészen fejlődnek (5.5. ábra).

Az ősharasztok osztályába tartoztak a legősibb szárazföldi növé-

nyek. Part menti vizekben, mocsarakban éltek. A zöldmoszatokból 

fejlődtek ki a földtörténeti óidőben, mintegy 400 millió évvel ezelőtt. 

Képviselőikből alakultak ki a ma élő harasztok, illetve a virágos növé-

nyek ősei. Az osztálynak egyetlen képviselője sem él, kb. 300 millió 

évvel ezelőtt kihaltak.

Taxis, nemzedékváltakozás

Korpafüvek, ősharasztok

fészkelőhelyet is rejt. A változatos erdei környezet-

hez az élőlények sokféleképpen alkalmazkodhat-

nak. Az erdők kialakulásával ezért a szárazföldi 

élővilág evolúciója is felgyorsult.

5.5. ábra. Kígyózó korpafű

33

C
so

d
ál

a
to

s 
nö

vé
ny

vi
lá

g

bio_10e_1j.indd   33 2015.05.19.   15:13:08



34

Harasztok5.

ÚJ FOGALMAK

Állandó vízállapotú növény, kétszakaszos életciklus, páfrányok, zsurlók

1 Mit értünk az alatt, hogy a harasztok állandó 

vízállapotú növények?

2 Jellemezd a harasztok hajtásának bőrszövetét! 

Mi a szerepe a hajtás bőrszövetének a harasz-

tok vízháztartásában?

3 Hasonlítsd össze a mohák és a harasztok

a) testfelépítését,

b) anyagcseréjét,

c) életciklusát!

Készíts felelettervet!

Kérdések és feladatok

4 Miért nem tekinthető teljesnek a harasztok al-

kalmazkodása a szárazföldi élethez? Válaszod-

hoz használd az 5.1. ábrát!

5 Hasonlítsd össze a páfrányokat és a zsurlókat! 

Válaszodhoz tanulmányozd a 5.2.–5.4. ábrát! 

Miben fejlettebbek a páfrányok a zsurlóknál?

6 Mi volt a jelentőségük az ősi fás szárú harasz-

toknak a földi élővilág evolúciójában?

Az első erdők

A leletek tanúsága szerint az első erdők a vízpar tok 

nedves, mocsaras területein alakultak ki 200-300 

millió évvel ezelőtt. Az időszak 

trópusi, meleg éghajlata kedve-

zett a harasztok evolú ciójának. 

A légkör mainál magasabb szén-

dioxid-tartalma élénk fotoszinté-

zist, ezzel együtt jelentős szerves-

anyag-termelést tett lehe tővé. Az 

erdők megjelené sével fokozódó foto-

Olvasmány
A törzsfejlődés során az ősi harasztok jelentették a továbblépést, belőlük alakultak ki a virágos növények, 

míg a mohák fejlődési zsákutcának bizonyultak. De mi lehet ennek a magyarázata? A mohák és a harasz-

tok is spórákkal szaporodnak. A spórák olyan szaporító sejtek, amelyek egyszeres mennyiségben tartalmaz-

zák az adott fajra jellemző örökítőanyagot (haploidok). A mohák spóráinak sorozatos osztódásaival kiala-

kul a rögzítő fonalakra, száracskára, levélkére tagolódó mohanövényke, majd azon az ivarszervek, végül az 

ivarsejtek. A mohanövény sejtjei és ivarsejtjei ugyancsak haploidok. Megtermékenyítéskor az ivarsejtek 

összeolvadásával kialakuló zigóta már kétszeres mennyiségben tartalmazza az adott fajra jellemző örökítő-

anyagot, vagyis diploid. A zigóta számtartó osztódással (mitózis) osztódik, kialakul belőle a spóratartó nyél 

és a spóratok. A spóratokban számfelező osztódással (meiózis) jönnek létre a spórák, ami azt eredményezi, 

hogy egyszeres mennyiségű örökítőanyagot tartalmaznak, vagyis haploidok.

A harasztok spóráiból haploid sejtekből álló előtelep, majd haploid ivarsejtek képződnek. A megtermé-

kenyítés után a zigótából diploid sejtekből szerveződő harasztnövény fejlődik.

A harasztok evolúciós előnye abban rejlik, hogy a diploid sejtek szöveti sejtekké diff erenciálódhatnak, 

szerveket hozhatnak létre, míg a haploid sejtek nem. A harasztok létfenntartó szervei ily módon sokkal 

fejlettebbek, mint a moháké. A következő tanévben mindezzel még részletesebben foglalkozunk.

Miért a harasztok?

szintézis miatt tovább emelkedett a légkör oxigén-

tartalma, vastagodott az ultra ibolya sugárzástól 

védő ózon réteg.

Az egykori mocsárerdők lassú el szenesedésével 

alakultak ki a feketekőszén-telepek. 

A kőszénben megőrződött fosz- 

szíliák az időszak gazdag nö-

vény- és állatvilágáról tanúskod-

nak (5.7. ábra).

5.7. ábra. Páfrány levelének lenyomata 
karbon időszaki feketekőszénben

34

C
so

d
ál

a
to

s 
nö

vé
ny

vi
lá

g

bio_10e_1j.indd   34 2015.05.19.   15:13:10



35

 A nagy előrelépés
 Testfelépítés
 Rendszerezés
 Ökológiai jelentőség
 Evolúciós jelentőség

6.lecke

Nyitvatermők

Mivel magyarázható, hogy a fenyők 

általában jól tűrik a szárazságot?

M

á

Örökzöld – Olyan növény, amely egész évben  zöldell, 

leveleit nem egyszerre, hanem folyamatosan váltja.

Tajga – A hideg mérsékelt éghajlati öv fenyvesek-

ből álló társulásegysége, biomja.

Virágzat – Meghatározott rendben elhelyezkedő 

virágokból álló szaporítóhajtás.

A harasztok földtörténeti léptékkel mérve viszony-

lag rövid ideig uralták a szárazföldi életközössé-

geket, virágkoruk gyorsan véget ért. Helyüket ha-

marosan átvették a nyitvatermő és a zárvatermő 

növények, amelyek népességei mind a mai napig 

meghatározó tagjai a szárazföldi társulásoknak. 

Milyen okokra vezethető vissza ez a gyors evolú ciós 

változás?

A nagy előrelépés

A szárazföldi környezethez való alkalmazkodásban 

nagy előrelépést jelentett két új szaporítószerv, a 

virág és a mag megjelenése. A virágos növények 

első képviselői az ősi páfrányokból alakultak ki 

mintegy 350 millió évvel ezelőtt. Elterjedésüknek 

kedvezett, hogy a Földön az éghajlat egyre hűvöseb-

bé és szárazabbá vált. A trópusi klímához alkalmaz-

kodott, a megtermékenyítéshez vizes közeget igény-

lő harasztok fennmaradásának ez nem kedvezett.

A virág módosult hajtás. Női ivarlevelén (♀), a 

termőlevélen fejlődik a magkezdemény, aminek 

belsejében található a női ivarsejt, a petesejt. A hím-

ivarlevél (♂), a porzó termeli a virágporszemeket. 

A virágpor (pollen) a megporzás során állatok, szél 

vagy víz közvetítésével jut el a termőlevélre. A női 

ivarlevélre kerülő virágporszemben kialakul a hím-

ivarsejt, ami a magkezdeménybe jutva megtermé-

kenyíti a petesejtet. A megtermékenyített petesejt-

ből, a zigótából fejlődik az utódnövény csírája. 

A csíra hajtáskezdeményből, vagyis rügyecskéből, 

valamint gyökérkezdeményből, azaz gyököcskéből 

áll. Ezenkívül hozzátartozik még a sziklevél is.

A mag a megtermékenyítés után a magkezde-

ményből jön létre. Részei a maghéj, a táplálószö-

vet és az utódnövény nyugalomban levő csírája. 

A maghéj védi a magot a kiszáradástól. A tápláló-

szövet tartalmazza a csíranövény fejlődéséhez szük-

séges szerves tápanyagokat. A virág kialakulásával 

a megtermékenyítés tehát függetlenné vált a víztől. 

A mag pedig védi és táplálja az utódnövény csíráját, 

így az nagyobb valószínűséggel indulhat fejlődés-

nek, mint a harasztok csíranövénye.
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Nyitvatermők6.

A virágos növényeket két törzsbe, a nyitvater-

mők és a zárvatermők közé soroljuk. A csoportosí-

tás alapja a magkezdemények védettsége a virágban.

Testfelépítés

A nyitvatermők onnan kapták a nevüket, hogy vi-

rágaikban a termőlevél nem zárul magházzá, a 

magkezdemények szabadon ülnek a termőleveleken 

(6.1. ábra). A virágok virágzatba tömörülnek. Egy-

szerű felépítésűek, takaróleveleik nincsenek. Egy-

ivarúak, ami azt jelenti, hogy csak egyféle ivarleve-

let, vagy csak porzót, vagy csak termőt tartalmaznak. 

A porzós virágok virágpora általában a szél közve-

títésével jut a termőlevélre. A magkezdeményekből 

a megtermékenyítés után magvak fejlődnek, a nyit-

vatermőknek nincs termésük.

Rendszerezés

A ma élő nyitvatermő fajok száma mindössze 700 

körül van, mégis a szárazföldi növénytakaró jelen-

tős részét adják. Legismertebb képviselőik a fenyők, 

a nyitvatermők törzsének legnagyobb faj számú és 

egyben legelterjedtebb csoportja. Termős virágaik 

tobozvirágzatot alkotnak, aminek fáso dásával ala-

kul ki a toboz. A toboz fás pikkelyleveleinek tövé-

ben két-két szárnyas mag ül (6.2. ábra). A fenyők-

nek hazánkban csak néhány kép viselője őshonos, de 

sok faj egyedeit parkokban, kertekben dísznövény-

ként ültetik (6.3.–6.8. ábra). A fenyők mellett a 

nyitvatermők közismert képviselői a tiszafák és a 

páfrányfenyő is (6.10.–6.11. ábra).

6.1. ábra. A nyitva termők termős virágzatának hossz-
metszete. A nyitvatermők virágaiban a magkezdemé-
nyek szabadon ülnek a termőleveleken. A termő-
leveleket pikkelylevelek védik.

6.2. ábra. A fenyők toboza és magja

6.3. ábra. Erdeifenyő. Tűlevelei 4-5 cm hosszúak, 
kettesével állnak. Törzsének felső része narancsbarna. 
Hazánkban is őshonos, erdőalkotó faj. A képen 
porzós virágzatok láthatók.

6.4. ábra. Feketefenyő. 8-15 cm-es, sötét tűlevelei 
kettesével állnak. Kérge szürke. Hazánkban sokfelé 
telepítik. Helyenként túlságosan elszaporodott, 
veszélyezteti az őshonos növényzetet.

A nyitvatermők rendszerint egylaki növények,

ugyanazon az egyeden porzós és termős virágok is 

találhatók. Néhány fajuk kétlaki, vagyis egy növé-

nyen csak egyféle: vagy porzós, vagy termős virágok 

fejlődnek. 

A nyitvatermők fás szárúak, fák vagy cserjék. 

Ritka kivétellel örökzöldek, leveleiket folyamato-

san váltják. Jellemzően kis felületű pikkely- vagy 

tűleveleik vannak, amelyeket vastag viaszos réteg 

borít. Keveset párologtatnak, és nem annyira ér-

zékenyek a fagyokra vagy a hőségre. Sok nyitvater-

mő faj ennek köszönhetően tág hő- és szárazság-

tűrésű. 

termőlevél

magkezdemény

pikkelylevél
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Nyitvatermők6.

Ökológiai jelentőség

A szélsőséges viszonyokhoz való jó alkalmazkodó-

képességüknek köszönhetően a nyitvatermők elter-

jedt növények. A magashegységek és a tajgák ural-

kodó, erdőalkotó fái. A tűlevelű erdőket általában 

kevés fafaj alkotja, az egyes fajok nagy egyedszám-

ban képviseltetik magukat.

A tajgák területe a zord éghajlat miatt kevéssé 

alkalmas a mezőgazdasági művelésre, ezért a feny-

vesek fennmaradtak, nem adták át helyüket ter-

mesztett növényeknek. Mindezek ellenére az első 

erdők, amelyek áldozatául estek az erdőirtásnak, 

6.5. ábra. Közönséges luc. A közönséges luc rövid, 
2 cm-es tűlevelei egyesével állnak. Hazánkban is 
őshonos, sokfelé telepített faj.

6.8. ábra. Közönséges boróka. Tűlevelei rövidek, igen 
szúrósak. Kétlaki növény. A termős példányok kékes-
fekete bogyószerű toboza (tobozbogyó) közismert 
fűszer. Hazánkban őshonos, az erdős sztyeppek 
jellegzetes növénye.

6.6. ábra. Jegenyefenyő. Vaskos, rugalmas tűlevelei
2-3 cm hosszúak, laposak. Fonákjukon két fehér csík 
húzódik. Tobozaik felállók. Hazánkban őshonos, 
800-900 m tengerszint feletti magasságnál fordul elő.

6.7. ábra. Vörösfenyő. Tűlevelei csomókban állnak 
hajtásain. Tobozai 3-5 cm-esek. Lombhullató. 
Hazánk nyugati határszélén őshonos.

6.9. ábra. Tuja. Lapos, pikkelyszerű levelei vannak. 
Jól tűri a szennyezett levegőt és a metszést, ezért 
városi kertekben gyakran ültetik.

6.10. ábra. Közönséges tiszafa. Hazánkban őshonos, 
kétlaki növény, kertekben is gyakran ültetik. 
Többnyire cserje-, ritkán fatermetű. Piros mag-
köpenye kivételével minden része mérgező.

6.11. ábra. Páfrányfenyő. Ősi nyitvatermő, élő kövület. 
Kétlaki. Legyezőszerű levelein villás elágazásúak az 
erek. A termős példányok sárga magköpenyű magja 
éretten kellemetlen szagú. Kínában, kolostorkertek 
parkjában maradt fenn. Parkjainkban díszfaként ültetik.
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Olvasmány
A 19. század második felében fedezték fel 

az aranyásók Észak-Amerika nyugati 

partvidékének hegységeiben a legnagyobb 

szárazföldi növények, a mamutfenyők al-

kotta erdőségeket. Az örökzöld mamutfe-

nyő legidősebb példányainak magassága 

meghaladja a 100 métert, törzsátmérője a 

15 m-t, életkoruk az 1500 évet. Az óriás 

mamutfenyő valamivel alacsonyabb, de 

törzse vastagabb. Becslések szerint legidő-

sebb példányainak tömege 2600 tonna, 

életkoruk 3000 év körüli.

Nemcsak a legnagyobb, hanem a leg-

idősebb növények is a fenyők közé tar-

toznak. A szálkásfenyő, ami szintén az 

észak-amerikai hegyvidékeken honos, 

4000 évnél is idősebb példányokkal büsz-

kélkedhet.

A növényvilág „leg”-jei

ÚJ FOGALMAK

Nyitvatermők, női ivarlevél, magkezdemény, hímivarlevél, virágpor, pollen, megporzás, tobozvirágzat, 

egyivarú, egylaki, kétlaki

1 Milyen evolúciós előnyökkel járt a virág és a 

mag kialakulása a szárazföldi életre való átté-

résben?

2 Mi jellemző a nyitvatermők virágának szerke-

zetére? A jellemzést a fenyők virágszerkezeté-

nek alapján gondold végig! Készíts felelettervet!

3 Mi a különbség 

a) az egyivarú és az egylaki,

b) az egylaki és a kétlaki kifejezés között?

Kérdések és feladatok

4 Mely tulajdonsággal függ össze, hogy a fenyők 

többsége tág hő- és szárazságtűrésű?

5 Készíts határozókulcsot a lucfenyő, a feketefe-

nyő és a jegenyefenyő elkülönítésére! Használd 

az 6.4.–6.6. ábrát!

6 Nézz utána, miért maradhattak fenn termé szet-

közeli állapotban a nagy kiterjedésű északi er-

dőségek, a tajgák!

fenyvesek voltak. A Földközi-tenger partvidékét 

szegélyező cédruserdőket lényegében már a római 

korban kiirtották. A cédrus értékes, kemény fáját 

hajóépítésre használták. 

A nyitvatermő fák általában gyors növekedésű-

ek, fájuk a magas gyantatartalom miatt ellenálló, 

lassan korhad. Bútor- és papírgyártásra, építő-

anyagnak, tűzifának egyaránt alkalmas.

Evolúciós jelentőség

A földtörténeti középidőben, amikor a gerincesek 

közül a hüllők uralták a szárazföldeket, az erdőket 

nagyrészt nyitvatermő fák alkották. Ősi képvise-

lőikből alakultak ki az első zárvatermő növények, 

amelyek elterjedésével a nyitvatermők visszaszorul-

tak a zordabb éghajlatú területekre.
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 Virág és termés
 Testfelépítés
 Rendszerezés
 Ökológiai jelentőség
  Evolúciós jelentőség 
– párhuzamok

7.lecke

Zárvatermők

Melyik állatcsoportnak volt 

fontos szerepe a zárvatermők 

evolúciójában?

M

fo

ev

Csészelevelek – A zárvatermők virágának rend-

szerint zöld színű takarólevelei, amelyek a szirom-

levelek alatt erednek.

Sziromlevelek – A zárvatermők virágának rend-

szerint színes, feltűnő takarólevelei, amelyek a csé-

szelevelek fölött erednek.

Főgyökérzet – Olyan gyökérrendszer, ami egy fő-

gyökérből és több, abból elágazó oldalgyökérből áll.

Mellékgyökérzet – Olyan gyökérrendszer, amely 

több, nagyjából egyforma vastagságú, elágazó gyö-

kérből áll.

A földtörténeti középidőben a nyitvatermők, köz-

tük is a fenyők voltak a meghatározó tagjai a szá-

razföldek növénytakarójának. A középidő végén 

jelentek meg az első zárvatermő növények, és ha-

marosan nagy faj- és egyedszámban népesítették be 

az életközösségeket, a nyitvatermők pedig vissza-

szorultak. Az élővilág fejlődésének egyik kulcsa a 

mindenkori környezeti feltételekhez való alkalmaz-

kodás. Az új formák néha kiugróan sikeresek, ilye-

nek voltak a zárvatermők is. Mely tulajdonságaik-

nak köszönhetik széles körű elterjedésüket?

Virág és termés

A zárvatermők a legfejlettebb virágos növények. 

Virágaikban a termőlevelek összenövésével kialakul 

a termő, amelynek zárt magházában a magkezde-

mények nagyobb védettségben fejlődnek (7.1. ábra). 

7.1. ábra. A zárvatermők teljes virágának felépítése 
A termő részei a bibe, a bibeszál és a magház. A porzó 
porzószálból és portokból áll. Miben különbözik az 

ábrán látható virágétól az egyivarú virágok felépítése?

sziromlevél

csészelevél

porzó

termő

bibe

bibeszál

kocsány

magház

magkezdemény

portok
(félbevágva)
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Zárvatermők7.

Az ivarleveleket takarólevelek fogják közre. A ta-

karólevelek szerepe egyrészt az ivarlevelek védelme, 

másrészt a megporzást végző állatok – többnyire 

rovarok – csalogatása. A virágok állhatnak önállóan 

vagy virágzatban, és lehetnek egy- vagy kétivarúak. 

A zárvatermő növények rendszerint egylakiak, a 

kétlaki fajok száma kevés. 

A zárvatermők virágszerkezete rendkívül válto-

zatos. Felépítése, alakja, mérete, illata és színe il-

leszkedik a megporzás módjához. Az állatmegpor-

zású növények virágai színesek, feltűnőek. A virágok 

gyakran nektárt választanak ki, és ezzel az illatos, 

cukortartalmú folyadékkal csalogatják a megpor-

zást végző rovarokat. A szélmegporzású növények 

virágaiban a takarólevelek nem feltűnőek, gyakran 

hiányoznak is. A szélporozta virágok nem termel-

nek nektárt, viszont feltűnően sok virágport hoznak 

létre, hiszen a szél véletlenszerűen sodorja a virág-

port a termőhöz (7.2. ábra).

A megporzás során a virágpor a termőre, ponto-

sabban ennek csúcsi részére, a bibére jut. A meg-

porzást a megtermékenyítés követi. Ezután a bibe 

és a bibeszál elszárad. Az egész magkezdeményből 

a mag, a magház falából pedig a magokat védő ter-

mésfal alakul ki (7.3. ábra). A termésfalnak szerepe 

lehet a termés terjesztésében is (7.4. ábra). 

a)

b)

7.2. ábra. A virág szerkezete és a megporzás 
a) A turbán liliom feltűnő virága és a százszorszép sok 
apró virágból álló, egyetlen nagy virágnak tűnő tányérja 
vonzza a megporzást végző rovarokat. Mit gondolsz, mi 

az előnye a virágzat kialakulásának? 

b) A fűz porzós virágzatában termelődő virágport 
a takarólevelek hiányában akadálytalanul szállítja
a szél.

a)

b) c)

7.3. ábra. A megtermékenyítés 
és a termésképzés folyamata 
A meg porzás és a meg-
termékenyítés után a mag-
kezdeményből mag, a magházból 
pedig termés fejlődik.

7.4. ábra. A termésfal szerepe a magok terjesztésében
a) A málna illatos, édes, húsos termését szívesen 
fogyasztják az állatok. A termésben levő apró, vastag 
héjú magokat nem emésztik meg, viszont távoli 
helyekre szállítják.
b) A juhar termése a szél szárnyán terjed.
c) A bükk termésfalának horgai beleakadnak az állatok 
szőrébe, így jutnak el nagy távolságokra.

magház magkezdemények

érett 
termés

a szirmok

lehullanak

a term
ésfal

k
iszárad
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7.6. ábra. Trópusi 
esőerdő fájának levele 
A viaszos felületű levél 
jellegzetes csepegtető 
csúcsban végződik.

7.7. ábra. Kaktusztövis
A kaktuszok tövisei 
módosult levelek. 
A száruk a víztartó 
alapszövetben sok 
nedvességet tárol.

Olvasmány
A zárvatermőkben a bibén megtapadó virágpor két sejtet tartalmaz. 

Az egyik sejt a bibeszál laza szövetében egy csövet hoz létre, ame-

lyet virágportömlőnek nevezünk (7.5. ábra). A virágpor másik sejt-

je kettéosztódik, így létrejön a két hímivarsejt. A hímivarsejtek a 

virágportömlőn keresztül jutnak a magkezdeményhez. A magkez-

deményben található a petesejt és a központi sejt. Az egyik hím-

ivarsejt a petesejtet termékenyíti meg, a másik a központi sejttel 

olvad össze. A zárvatermők megtermékenyítését ezért kettős meg-

termékenyítésnek nevezzük. A megtermékenyített petesejtből, a 

zigótából fejlődik ki a csíra, vagyis a növényi embrió. A megtermé-

kenyített központi sejtből a mag raktározó alapszövete alakul ki, 

amely a csírázás alatt a fejlődéshez szükséges tápanyagokkal látja el 

a fotoszintézisre még nem képes utódnövényt.

Kettős megtermékenyítés

Testfelépítés

A zárvatermő növények fás vagy lágy szárúak. 

Edénynyalábjaikban fejlett szállítóelemekben: víz-

szállító csövekben és rostacsövekben áramlanak az 

oldatok. Levélszerkezetük a környezeti feltételek-

nek megfelelően nagyon változatos. A csapadékos 

trópusi területeken élő növények levelei rendszerint 

nagy felületűek, viaszos felszínükről lepereg a víz 

(7.6. ábra). A száraz területeken élő fajok levelei 

kisebbek, sőt akár tövisekké is módosulhatnak, mint 

például a kaktuszoknál (7.7. ábra).

Rendszerezés

A zárvatermők törzsébe tartozó növényeket két 

osztályba, a kétszikűek, illetve az egyszikűek közé 

soroljuk.

A kétszikűek osztályába tartozó növények mag-

jában a csíra két sziklevele fogja közre a gyököcskét 

és a rügyecskét (7.8. ábra). Szikleveleikben általában 

raktározó alapszövet található. Gyökérzetük főgyö-

kérzet, száruk lehet lágy és fás. A lágy szárban az 

edénynyalábok körben állnak (7.9. ábra). Az edény-

7.8. ábra. Kétszikű 
növény magja
A mag két sziklevele 
szét nyitva látható

háncsrész edény nyalábok

kambium

alapszövet

farész

7.9. ábra. Kétszikű növény szárának keresztmetszete

7.5. ábra. A kettős megtermékenyítés

A

B

C

D E

F G
H I

J K

TERMŐ TERMÉS

a. A kettős megtermé

H

JJ

MŐ

ítés

KK

TERMÉSÉ

 A virágporszem
 B tömlő

 C hímivarsejtek
 D magház fala
 E termésfal
 F magkezdemény burka
 G maghéj
 H központi sejt
 I táplálószövet
 J petesejt
 K csíra (embrió)

gyököcske rügyecske

sziklevél
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nyalábok háncs- és farésze között osztódó szövet, 

kambium lehet. Levelük rendszerint főerezetes, és 

levélnyéllel kapcsolódik a szárhoz (7.10. ábra). 

Virág takarójukat többnyire csésze- és sziromlevelek 

alkotják, termésük változatos szerkezetű.

Az egyszikűek osztályának képviselői egy szik-

levéllel csíráznak. Sziklevelük csak közvetíti a táp-

anyagokat a csíra és a mag raktározó alapszövete 

között (7.11. ábra). Mellékgyökérzetük van. Szá-

rukban az edénynyalábok szórtan helyezkednek el 

az alapszövetben (7.12. ábra). Száruk a legtöbb faj 

esetében nem fásodik el, ezek lágy szárúak. A pál-

mák törzsét az elszáradt levelek pikkelyszerű ma-

radványai szilárdítják. Leveleik párhuzamos ereze-

tűek, és rendszerint hüvelyszerűen ölelik körül a 

szárat (7.13. ábra). Virágtakarójuk többnyire egy-

forma lepellevelekből áll. 

7.11. ábra. 
Egyszikű növény 
szemtermése

7.12. ábra. Egyszikű növény szárának keresztmetszete

Ökológiai jelentőség

A zárvatermőkre jellemző a különböző élőhelyek-

hez való nagyfokú alkalmazkodottság. Napjaink 

legelterjedtebb növényei, a szárazföldi növény-

takaró túlnyomó részét alkotják. A szárazföldi élet-

közösségek legfontosabb termelő szervezetei. A tró-

pusi erdők, a mérsékelt övezeti lombhullató erdők, 

a füves puszták uralkodó növényei mind-mind a 

zárvatermők közé tartoznak. Termesztett növé-

nyeink is szinte kizárólag ennek a csoportnak a 

tagjai (7.14. és 7.15. ábra).táplálószövet

csíra

7.10. ábra. Kétszikű növény levelei

7.13. ábra. Egyszikű növény levele

7.14. ábra. Burgonya
A zárvatermők melyik 

osztályába tartozik 

a növény?

7.15. ábra. Búza
A zárvatermők melyik 

osztályába tartozik 

a növény?
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A zárvatermő növények testfelépítése, anyagcseréje nagyszerűen illeszkedik ahhoz a környezethez, amelyben élnek. 

Más és más növényekkel találkozunk hazánkban a csapadékos, üde lomberdőkben, a hegyoldalak napsütötte déli 

lejtőin, a mocsárréteken és a száraz gyepekben, a vízi és a vízparti élőhelyeken.

Üde lomberdeink uralkodó fái a bükk, a kocsánytalan 

tölgy és a gyertyán. A szorosan záródó lombkorona kevés 

fényt enged át, ezért a cserjeszint szegényes. Kora tavasz-

szal az aljnövényzetben helyenként tömegesen nyílik a 

medvehagyma, a gyöngyvirág és a keltike. Leveleik nagy 

felületűek, vékony kutikula borítja őket. A nyári időszak-

ban a talajt kiszáradást is tűrő mohaszőnyeg fedi, a gyep-

szintben gyakori a kevés fényt igénylő erdei pajzsika. 

A száraz erdők között a legelterjedtebb a cseres-tölgyes. 

Az egymástól távolabb álló fák lombja több fényt enged 

át az alsóbb szintekre, a cseres-tölgyeseknek  emiatt gaz-

dag a cserjeszintje. Gyakori cserjék a vadrózsa és a gala-

gonya. Az aljnövényzetre jellemzőek a pázsitfüvek.

A bükk szürke, sima 
kérgéről ismerhető 
fel. Levelei ép, hullá-
mos szélűek. Virágai 
egyivarúak, kevéssé 
feltűnőek. Termését, 
a bükkmakkot szúrós 
horgakkal borított 
kupacs fedi.

A medvehagyma májusban 
nyílik. Párhuzamos erezetű 
leveleinek erős hagyma-
illatuk van. Fehér virágaik 
kétivarúak, a virágtakarót 
hat lepellevél alkotja.

A gyöngyvirág május végén 
nyílik. Leples virágai jelleg-
zetes illatúak. A növény 
mérgező, levelei könnyen 
összetéveszthetők a medve-
hagymáéval. Fontos különb-
ség, hogy nincs 
hagymaillatuk.

A keltike fehér és lila 
virágai kora tavasszal 
uralják a gyep szintet.

A csertölgy barázdált kérgű, 
karéjos levelű fa. Makktermése 
horgakkal borított kupacsban ül.

A vadrózsa feltűnő 
virágai tavasszal nyílnak. 
Termése a csipkebogyó.

A galagonya fehér virágai kora tavasszal 
bontják ki szirmaikat. Aprócska 
almatermése ősszel érik.

A kocsánytalan tölgy sötét kérge 
barázdált. Levelei karéjosak. Virágai 
egyivarúak, szélbeporzásúak. Kupacsos 
makktermésének nincs kocsánya.

A gyertyán alacsonyabb termetű, baráz-
dált kérgű fa. Levelei fűrészes szélűek. 
Virágai egyivarúak, szélbeporzásúak. 
Szárnyas termését a szél terjeszti.

OlvasmányErdőn, mezőn, vízparton
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Zárvatermők7.

A tavak, lassú folyású folyók növényei jellegzetesen rendeződnek. 

A vízben élnek a hínárnövények, a partokat nádas szegélyezi.

A sziklagyepek a száraz, déli hegyoldalakra jellemzőek. Az itt élő 

növények fényigényesek, jól tűrik a szárazságot és a nagy hőmérsék-

let-ingadozást. A sziklagyepekben sok védett fajjal találkozhatunk.

A kövirózsa

pozsgás hajtása 
víztartó 
alapszövetet 
tartalmaz, 
ennek 
köszönhetően 
jól tűri a 
szárazságot.

Az agárkosbor az orchideafélék hazai kép vise-
lője. Alacsony termetű, levelei vékony szálúak.

A kora tavasszal nyíló tavaszi hérics virágai 
élénksárgák. Levelei kis felületűek, keveset 
párologtatnak.

A fekete kökörcsin kora tavasszal 
nyílik. Levegővel telt szőrök védik 
a talaj menti fagyoktól és a túlzott 
párologtatástól. Levelei vékonyak, 
szálasak, kis felületűek.

Az árvalányhaj a pázsitfüvek 
közé tartozik. Vékony, szálas, 
párhuzamos erezetű levelei 
szárazságban sem lankadnak el.

A mocsári nőszirom magas 
termetű, virágai élénksárgák.

A nád és a gyékény szálas, erős levelei sokat 
párologtatnak. Virágaik szélbeporzásúak.

A tavi rózsa a vízben gyökerezik. 
Levelei nagy felületűek, levélnyelükben 
gázzal telt üregek vannak. 
Gázcserenyílásaik a levél színén 
helyezkednek el. 
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Zárvatermők7.

7.16. ábra. Pálmaliliom. A pálmaliliomot (más néven 
jukkát) egyetlen rovar, a jukkamoly porozza be.

Evolúciós jelentőség –– párhuzamok

A zárvatermők az ősi típusú nyitvatermőkből fej-

lődtek ki. Első képviselőik a földtörténet középide-

jének vége felé, mintegy 150 millió évvel ezelőtt 

jelentek meg. Ugrásszerű elterjedésüket elsősorban 

a zárt magház kialakulásának, a magkezdemények 

fokozottabb védelmének és a termés megjelenésé-

nek köszönhették. A földtörténet újidejének kez-

detén, kb. 70 millió évvel ezelőtt a növénytakaró 

legnagyobb részét már a zárvatermők alkották.

A zárvatermők gyors elterjedésével párhuzamo-

san, azzal egy időben nagyon gyors fajkeletkezés 

zajlott a rovarok körében is. Ez a jelenség a koevo-

lúció. Közismert tény, hogy a zárvatermők virágá-

nak szerkezete sok esetben illeszkedik a megpor-

zásukat végző rovarok szájszervéhez, a virágok 

színe, mintázata pedig a rovarok látásához. Szép 

számban vannak olyan zárvatermők is, amelyek 

megporzásában csak egy-két rovarfaj játszik szere-

pet (7.16. ábra). 

ÚJ FOGALMAK

Zárvatermő, termő, bibe, bibeszál, magház, porzószál, portok, termés, kétszikűek, egyszikűek, 

koevolúció

1 Ismertesd a zárvatermők virágának felépítését!

2 Mi a különbség a megporzás és a megterméke-

nyítés között?

3 Milyen összefüggés van a megporzás módja és 

a virág felépítése között?

4 Azok a növények, amelyek virágpora allergiát 

okoz, szélbeporzásúak. Mivel magyarázod?

5 Néhány mondatban foglald össze a mag és a 

termés kialakulásának folyamatát a megtermé-

kenyítés után!

Kérdések és feladatok

6 Gyűjts példákat, hogyan segítheti a termésfal 

szerkezete, felépítése a magvak 

a) szél, illetve 

b) állatok útján történő terjedését!

7 Készíts táblázatot, amelyben összefoglalod a 

kétszikűek és az egyszikűek osztályába tartozó 

növények jellemző tulajdonságait (gyökérzet, szár, 

levél, virág, termés)!

8  A virágporszem eljutásának valószínűsége a 

termős virágra rovarmegporzás esetén 1%, szél-

beporzás esetén 0,1%. A szélbeporzású növények 

virágai ennek ellenére azonos eséllyel termékenyül-

nek meg. Miért?
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Miért lehet következtetni egy fa év-

gyűrűinek vizsgálatából a korábbi évek 

időjárá sára?

M

gy

id

A virágos 
növények 
egyedfejlődése

8.lecke

 Csírázás
 Gyökér- és hajtásképzés
 Virágzás, termésképzés
 Módosult szervek
 Vegetatív szaporodás

Nitrogéngyűjtő baktériumok  – Olyan baktériu-

mok, amelyek képesek megkötni a levegő nitrogén-

jét, és beépíteni szerves vegyületekbe.

Az ivarosan szaporodó virágos növények egyedfej-

lődése, életciklusa a zigóta kialakulásával kezdődik. 

A zigótából a magképzés során kifejlődik a csíra, 

amely gyökérkezdeményre (gyököcskére) és hajtás-

kezdeményre (rügyecskére) tagolódik. A következő 

fejlődési szakasz a csírázás, amit a létfenntartó (ve-

getatív) szervek, azaz a gyökér és a hajtás kiala-

kulása követ. Végül kialakulnak a szaporító- (rep-

roduktív) szervek, a virág és a termés. A virágos 

növények körében gyakori a létfenntartó szervekkel 

történő ivartalan szaporodási mód, a vegetatív sza-

porodás is.

Csírázás

Kialakulása után a mag legtöbbször nem kezd 

azonnal csírázni, hanem vizet veszít, nyugalmi ál-

lapotba kerül. A nyugalmi időszak alatt befejező-

dik a csíra érése. A termésfal vagy a maghéj gyakran 

csírázásgátló anyagot tartalmaz, ami megakadá-

lyozza, hogy a mag idő előtt, kedvezőtlen körülmé-

nyek között, esetleg már a termésben fejlődésnek 

induljon.

A csírázás környezeti feltételei közül alapvető a 

víz jelenléte. A csírázás kezdetén a mag nagy meny-

nyiségű vizet vesz fel, sejtjeiben felgyorsulnak az 

anyagcsere-folyamatok, megszűnik a nyugalmi ál-

lapot (8.1. ábra). A vízfelvétel miatt a mag térfoga-

ta hirtelen megnő. A duzzadás következtében a 

maghéj felreped, ami könnyíti a sejtlégzéshez szük-

8.1. ábra. A bab csírázásának folyamata
A bab csírázásának anyag- és energiaigényét 
a sziklevélben tárolt tápanyagok fedezik. A csírázó 
növény a környezetéből vizet és oxigént vesz fel.

sziklevél

lomblevél
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A virágos növények egyedfejlődése8.

séges oxigén felvételét. A sejtlégzés a csírázás alatt 

erőteljes, hiszen a gyakori sejtosztódások, a gyors 

növekedés és fejlődés sok energiát igényelnek. 

A csírázás során először a gyököcske bújik elő, ezt 

követi a rügyecske kibukkanása. A lomblevelek 

megjelenése után a csíranövény már önálló foto-

szintézisre képes, ilyenkor palántának nevezzük.

A csírázás hőmérsékletigénye az adott faj élőhelyé-

nek környezeti feltételeihez igazodik. Kultúrnövé-

nyeink közül a búza például hidegben is csírázik, 

míg a dinnye magas hőmérsékletet igényel. Fény 

általában nem szükséges a csírázáshoz, bár vannak 

olyan növényfajok, amelyeknek magjai csak vilá-

gosban vagy csak sötétben csíráznak ki. A talaj táp-

anyagtartalma nem befolyásolja a csírázást, mert a 

növény növekedése, fejlődése a mag raktározó alap-

szövetében tárolt tápanyagok felhasználásával tör-

ténik, egészen a megfelelő mértékű fotoszintézis 

kialakulásáig. 

Gyökér- és hajtásképzés

A gyökér a csíra gyököcskéjéből fejlődik. A növe-

kedés a gyökércsúcs osztódószövetéből indul ki. 

A gyökércsúcsot a gyökérsüveg elnyálkásodó sejtjei 

védik a sérüléstől (8.2. ábra). Az osztódószövet által 

létrehozott sejtekből a megnyúlási övben diff eren-

ciálódnak a gyökérre jellemző szövetek. Ez a rész 

onnan kapta a nevét, hogy a gyökér hosszanti nö-

vekedése itt a legerőteljesebb. A gyökérszőrök a 

felszívóövben alakulnak ki. A felszívóöv és a gyö-

kércsúcs távolsága állandó, mert az elöregedett gyö-

kérszőrök a felszívóöv tetején elhalnak, a zóna alján 

azonban a gyökér növekedésének ütemében mindig 

újabbak képződnek.

A felszívóöv fölött, a szállítóöv alapszövetében 

edénynyalábok vannak, ezek kötik össze a gyökeret 

a többi szervvel.

A gyökér fejlődésével párhuzamosan a rügyecské-

ből megkezdődik a hajtás kialakulása. A hajtáskép-

zésben a legfontosabb környezeti tényező a fény, a 

víz és a hőmérséklet mellett.

A gyökér és a hajtás megjelenése után megkez-

dődik a szervek elágazásainak fejlődése, a bokroso-

dás. Új gyökérágak fejlődnek, főgyökérzet vagy 

mellékgyökérzet alakul ki. A szár is elágazik, és sok 

levelet hajt. A bokrosodást gyors növekedés követi, 

a növény szárba szökken. Típusát tekintve a növény 

8.2. ábra. A gyökér hossz- és keresztmetszete
A gyökér hosszanti irányban jellegzetesen tagolódik. 
A felszívóövben a gyökér felületét gyökérszőrök 
nagyobbítják. A szállítóöv egyszerű edénynyalábjai csak 
fa-, illetve csak háncselemeket tartalmaznak.

szára lehet lágy vagy fás. A lágy szár központi hen-

gerének alapszöveti sejtjei között az edénynyalábok 

egy körben vagy szórtan állnak (8.3. ábra). A fás 

szárúak közül a fáknak magas törzsük van, a cserjék 

hajtása többnyire már a talaj fölött elágazik.

8.3. ábra. Az edénynyalábok elhelyezkedése a lágy 
szárban
A kétszikű növények szárában az edénynyalábok egy 
körben, az egyszikűekében szórtan állnak. Csak fa-, 
illetve csak háncselemeket tartalmaznak. 

bőrszövet

edény nyalábok

központi henger

egy körben álló 
nyalábok

szórt állású 
nyalábok

A fás szár másodlagos vastagodással alakul ki. 

A másodlagos vastagodásra képes fi atal növények 

szárában az edénynyalábok egy körben állnak, kam-

biumot tartalmaznak. A hajtás fejlődése során az 

osztódószövet egy hengerpalást mentén kambium-

gyűrűvé zárul. A kambiumgyűrű osztódósejtjei 

kifelé háncselemeket, befelé faelemeket hoznak lét-

re (8.4. ábra). A vastagodás eredményeként a fás 

szár belsejében kialakul a fatest, külső részében pe-

dig a háncstest. A leszakadozó bőrszövet helyét 

átveszi a héjkéreg. A fás szárban a szállítóelemek 

közül csak a legfi atalabbak működnek, az időseb-

bek elzáródnak. A fatest elhalt szállítóelemeinek 

sejtfalaiba gyakran tartósító cseranyagok rakódnak, 

amelyek védenek a lebontó szervezetektől, biztosít-

ják a fás szár hosszú élettartamát.

felszívóöv

meg nyúlási 
öv

szállítóöv

gyökércsúcs

gyökérsüveg

cssss

k
hosszanti irányban je

óövben a gyökér felüle

c

e

A gyökér hossz- és k
h b

ccssss

eggggggggg

alapszövet

gyökérszőr

edénynyalábok
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A virágos növények egyedfejlődése8.

Az évgyűrűk vizsgálata alkalmas a famaradványok korának meghatározására. A fák minden évben létre-

hoznak egy-egy évgyűrűt, így megszámlálásukkal megállapítható egy egyed tényleges életkora. A kutatók 

azonban más információkhoz is juthatnak az évgyűrűk összehasonlító elemzésével. Az évgyűrűk vastagsá-

ga, szerkezete ugyanis jellemző az adott fajra, illetve annak az időszaknak az időjárási viszonyaira (hőmér-

séklet, csapadék, fény stb.), amikor az évgyűrű kialakult. Az időjárás egy adott területen élő fák többségé-

re azonos módon hat, így évgyűrűszerkezetük várhatóan hasonló mintázatú. A mintázat azonban egyedi, 

hiszen csak arra az időszakra jellemző, amelyben a vizsgált fák éltek. Ha egy erdőben elemezzük több idős 

tölgyfa évgyűrűit, akkor 100-150 évre visszamenőleg következtethetünk a terület időjárására, éghajlati 

viszonyaira. De hogyan tudják meghatározni például egy múlt században épült öreg házba beépített tölgy-

gerenda korát, és ezzel a ház építésének pontos időpontját? Az erdei fák vizsgálatából származó mintáza-

tot összevetik a gerenda évgyűrű mintázatával, és megkeresik benne a hasonló részt. Ennek ismeretében 

már meg tudják mondani a fa kivágásának időpontját. Emellett az évgyűrűmódszer alkalmas az éghajlati 

változások nyomon követésére is.

Kontinentális éghajlaton a fás szár kambium-

gyűrűje évszakos ritmusban, szakaszosan működik. 

Késő ősszel és télen az osztódás szünetel. Tavasszal, 

amikor jó a növény vízellátása, tágabb üregű víz-

szállító elemek jönnek létre a fatestben. A nyári, 

szárazabb időszakban a kambium szűkebb üregű 

szállítóelemeket hoz létre. A fatest tavasszal képző-

dött része (korai pászta) összességében világosabb-

nak tűnik, mint a nyáron kialakult rész (késői pász-

ta). A fatestben ezért világosabb és sötétebb színű 

sávok, évgyűrűk váltakoznak. Egy évgyűrű egy vi-

lágosabb korai és egy sötétebb késői pásztából áll.

héjkéreg kambiumgyűrű

háncstest

fatest

8.4. ábra. A fatörzs keresztmetszete

8.5. ábra. A mezei tikszem hosszúnappalos növény 8.6. ábra. A rizs rövidnappalos növény  

OlvasmányAmiről az évgyűrűk árulkodnak…

Virágzás, termésképzés

A létfenntartó szervek kifejlődését a virágzás, majd 

a termésképzés követi. A virágzásban fontos kör-

nyezeti tényező a fény. A mérsékelt és a hideg öve-

zet számos faja hosszúnappalos növény, ami azt 

jelenti, hogy virágzásukhoz napi 12 óránál hosz-

szabb megvilágítást igényelnek (8.5. ábra). A tró-
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A virágos növények egyedfejlődése8.

8.7. ábra. A fejes káposzta kétnyári növény
A fejes káposzta első évben gyökeret és hajtást fejleszt, 
csak a második évben virágzik és hoz termést.

pusi övezetben gyakoriak a rövidnappalos növé-

nyek, amelyek számára a virágzást megelőző 

időszakban napi 12 óránál rövidebb megvilágítás 

szükséges. Hazánkban a rövidnappalos növények 

ősszel virágoznak (8.6. ábra). A kertészetekben 

gyakran mesterséges megvilágítással vagy elsötétí-

téssel késztetik nyílásra a dísznövényeket.

A virágos növényeket aszerint is csoportosíthat-

juk, hogy a virág- és a termésképzés milyen idősza-

konként és hányszor következik be a növény egyed-

fejlődése során.

Az egynyári, más néven egyéves növények teljes 

életciklusa a csírázástól a magképzésig egy éven 

belül lejátszódik. Az egynyári növények terméskép-

zés után elszáradnak, a következő évben magjaikból 

hajtanak ki újra. A félsivatagokban élő rövid élet-

idejű, ún. efemer növények teljes életciklusa 3-4 hét 

alatt lezajlik. Az egynyári növényeknél ez az idő-

tartam általában 6-8 hónap. A kétnyári, azaz két-

éves növények az első évben csak létfenntartó szer-

veket fejlesztenek, a virág- és a termésképzés a 

második évben történik (8.7. ábra). A sokéves nö-

vények hajtása több éven át fejlődik, ezt követi a 

virág- és termésképzés, majd ezután a hajtás elszá-

rad. Az évelő növények hosszú ideig élnek, minden 

évben virítanak, és termést hoznak. A lágy szárú 

növények raktározószervekkel telelnek át, és évről 

évre föld feletti új hajtást fejlesztenek. Lomber deink 

kora tavaszi növényei között sok a hagymás-gumós 

évelő növény (8.8. ábra). Az évelő növények legjel-

legzetesebb képviselői a fák és a cserjék. 

8.8. ábra. Hóvirág és ibolya
A hóvirág hagymájában, az ibolya gyöktörzsében 
raktározza a tavaszi kihajtáshoz szükséges tápanyagokat. 8.9. ábra. Mocsárciprus légzőgyökerekkel 

Módosult szervek

A növények létfenntartó szervei az alapfeladatok 

mellett másféle működéseket is elláthatnak, aminek 

megfelelően felépítésük módosul.

A gyökérmódosulások közül elterjedtek a rak-

tá rozógyökerek. Az alapszöveti sejtekben legtöbb-

ször keményítőzárványok jelennek meg (pl. dália), 

de a raktározott tápanyag lehet cukor (pl. cukor-

répa) és karotin (pl. sárgarépa) is. A raktározógyöke-

rek az évelő növényekre jellemzők. A pillangós-

virágú növények gyökérgümőiben nitrogéngyűjtő 

baktériumok telepednek meg, és élnek szimbiózis-

ban a társnövénnyel. A gümők valójában a gyökér 

alapszöveti sejtjeiben kialakuló sejtburjánzások. 

A légzőgyökerek a levegőtlen talajú, lápos, mocsa-

ras területeken élő fáknál (pl. mocsárciprus) fi gyel-

hetők meg (8.9. ábra). A felfelé növekvő, a felszín 

fölé emelkedő gyökérágak sejtközötti járatokban 

gazdag átszellőztető alapszövetet tartalmaznak, 

amin keresztül a gyökér sejtjei oxigénhez jutnak. 
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A virágos növények egyedfejlődése8.

8.10. ábra. A vicsorgó élősködő növény 

8.12. ábra. A kökény hajtásán szúrós ágtövisek 
fejlődnek  

8.11. ábra. A banyánfa támasztógyökerei 

A szívógyökerek élősködő növények szervei. 

Belemélyednek a gazdanövény edénynyalábjaiba, és 

tápanyagokat vonnak el onnan. A fotoszintetizáló 

félélősködők (pl. fagyöngy) vizet és ásványi anya-

gokat szívnak el a farészből, míg a fotoszintézisre 

képtelen fajok gyökerei szerves tápanyagokat vesz-

nek fel a háncsrészből (pl. vicsorgó, 8.10. ábra). 

A gyökérmódosulások közé tartoznak a hajtásere-

detű járulékos gyökerek is. Közülük a léggyökerek 

tápanyagok felvételére specializálódtak a levegő pá-

ratartalmából (fán lakó, epifi ton növények), vagy 

kapaszkodásra módosultak (pl. borostyán). A tá-

masztógyökerek a testtartásban játszanak szerepet 

(pl. kukorica koronagyökerei, banyánfa támasztó-

gyökerei; 8.11. ábra).

A hajtásmódosulások lehetnek föld felettiek 

(pl. pozsgás hajtás, kacs, tövis, rovarfogó készülé-

kek) és föld alattiak (gyöktörzs, ággumó, hagyma). 

A szárazságtűrő pozsgás növények (pl. kövirózsa, 

varjúháj, kaktuszok) levelük vagy száruk víztartó 

alapszöveteiben sok vizet tárolnak. A levélkacs és 

az ágkacs kúszó, kapaszkodó, csavarodó hajtásrész 

(pl. szőlő, bab). A tövis hegyes, szúrós végű módo-

sulás, ami a növényevő állatok elleni védekezést 

szolgálja (pl. kökény ágtövise, 8.12. ábra). A rovar-

emésztő növények (pl. kancsóka, harmatfű) rovar-

fogó levelei kisebb-nagyobb rovarok csapdába ej-

tésére és a rovar test anyagainak megemésztésére 

alakultak ki. A föld alatti módosult hajtások túl-

nyomó része tápanyagokat raktároz. A raktározó 

alapszövet zárványaiban tárolt tápanyagokat fel-

használva hajtanak ki tavasszal az évelő lágyszá-

rúak. A gyöktörzs többnyire barnás pikkelylevelek-

kel borított, vízszintesen vagy függőlegesen növek-

vő, módosult föld alatti hajtás. Az ággumó vaskos 

hajtásrész, amelynek felületén rügyek fi gyelhetők 

meg (pl. burgonya). A hagyma húsos alleveleit 

rendszerint száraz buroklevelek borítják (pl. hó-

virág, vöröshagyma, fokhagyma).

Vegetatív szaporodás

A létfenntartó szervekkel történő szaporodás elő-

nye, hogy a növény gyors és hatékony elterjedését 

teszi lehetővé. Ilyen például a hagymával, gumóval, 

indával, sarjakkal stb. történő szaporodás.

A vegetatív szaporítást a kertészetekben is gyak-

ran alkalmazzák. Dugványozáskor levágott hajtás-

részeket ültetnek nedves talajba, ahol azok gyökeret 

eresztenek. Tőosztáskor egy növényt gyökeres haj-

tásrészekre választanak szét. Elterjedt kertészeti 

eljárás az oltás és a szemzés is. A cél mindkét eset-

ben ugyanaz: egy ellenálló, jó alkalmazkodóképes-

ségű fás szárú növényre, az ún. alanyra egy kevésbé 

ellenálló, de értékes termést hozó növény hajtásré-

szét helyezik. Oltáskor egész hajtásrészt erősítenek 

az alanyra, szemzéskor csak egy rügyet.
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A virágos növények egyedfejlődése8.

Az oltóág ráültetése az alanyra sokféle módszer-

rel történhet (8.13. ábra). Egy alanyra akár több, 

különböző fajtájú oltóágat is ültethetnek. A kerté-

szek így állítják elő például azokat az almafákat, 

amelyek különböző fajtájú almákat teremnek.  

1 Ismertesd a csírázás folyamatát! Melyek a csí-

rázás környezeti feltételei, és miért? Készíts 

felelettervet!

2 Ismertesd a gyökér hosszanti tagolódását! Ké-

szíts rajzot!

3 Ismertesd a fás szár vastagodásának folyamatát! 

A zárvatermők közül miért a kétszikűekre jel-

lemző a másodlagos vastagodás?

4 Mi a különbség az egynyári és a kétnyári növé-

nyek életciklusa között?

Kérdések és feladatok

5 Miben különböznek egymástól a hosszú- és a 

rövidnappalos növények? 

6 Keress példákat rövidnappalos és hosszúnappa-

los dísznövényekre! Nézz utána, honnan szár-

maznak!

7 Mi az előnye az ivartalan (vegetatív) szaporo-

dásnak az ivaros szaporodással szemben? Állí-

tásodat támaszd alá példákkal!

8 Mi az előnye az ivaros szaporodásnak az ivar-

talannal szemben?

ÚJ FOGALMAK

Egynyári, kétnyári, gyökérsüveg, megnyúlási öv, felszívóöv, szállítóöv, kambiumgyűrű, fatest, háncstest, 

héjkéreg, évgyűrű, rövidnappalos növény, hosszúnappalos növény, gyökér- és hajtásmódosulás, dugvá-

nyozás, tőosztás, oltás, szemzés

alany

oltóág

8.14. ábra. Oltott díszkaktusz

8.13. ábra. Az oltóág felhelyezése az alanyra

A kaktuszok körében ismertek klorofi llhiányos, 

színes – sárga, piros, vajszínű – változatok. Ezek a 

növények a klorofi llhiány miatt önállóan életkép-

telenek, mert nem képesek fotoszintézisre. Ha rá-

oltják őket egy gyorsan növekedő, zöld színű alany-

ra, akkor tápanyagokhoz jutva fejlődésnek indulnak 

(8.14. ábra).
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Miért metszik a gyümölcsfákat, azaz 

miért vágják le az ágvégeket?

M

m

A növekedés 
és fejlődés 
szabályozása

9.lecke

 Auxin
 Gibberellinek
 Citokininek
 Abszcizinsav
 Etilén
 Növényi mozgások

Hormonok – A szervezetben termelődő vegyüle-

tek, amelyek szabályozzák más sejtek anyagcseréjét, 

működését.

A növények egyedfejlődését, növekedését kémiai 

anyagok, hormonok szabályozzák. A hormonok a 

növényi test egyes szöveteiben képződnek, és rend-

szerint a szállítószövet közvetítésével jutnak el a 

növény más részeibe. A növényekben egy-egy hor-

mon sokféle anyagcsere-folyamat szabályozásában 

más hormonokkal kölcsönhatásban vesz részt. 

A növényi hormonok szerkezete, hatása nem fajra 

jellemző.

Auxin

Az auxin legnagyobb mennyiségben a hajtáscsúcs-

ban termelődik, de rügyekben, fi atal levelekben, fej-

lődő termésekben, éretlen magvakban is képződik. 

A termelődés helyéről a háncsrészben  szállítódik a 

gyökér felé. A növény különböző részeiben nem 

egyenletes az eloszlása. Az auxinkoncentráció a 

hajtásban fokozatosan csökken egészen a gyökér és 

a szár találkozásáig, a gyökérnyakig, majd innen a 

gyökér csúcs felé ismét növekszik. Serkenti a sejtek 

megnyúlásos, hosszanti növekedését. A különböző 

szervek eltérő mennyiségű auxint igényelnek növe-

kedésükhöz (9.1. ábra). A csúcsrügyek magas 

auxin tartalma gátolja a levélhónalji rügyek kihajtá-

9.1. ábra. Az auxinkoncentráció hatása különböző 
szervek növekedésére
A különböző növényi részek más-más auxin-
koncentráció mellett növekednek. A csúcsrügy 
megnyúlásához szükséges auxinkoncentráció az 
oldalrügyek és a gyökér növekedését gátolja. 

növekedő auxintartalom

10–11 10–9 10–7 10–5 10–3 10–1 mol
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A növekedés és fejlődés szabályozása9.

sát, a csúcsrügy eltávolítása után gyorsan fejlődésnek 

indulnak az oldalrügyek. A hajtáscsúcs lemetszésé-

vel az ágak oldalágakat fejlesztenek. Gyakori met-

széssel ezért lehet sűrű, tömött sövényt kialakítani. 

Az auxin fényérzékeny vegyület, fény hatására oxi-

dá lódik, kémiai szerkezete megváltozik, így elveszti 

hatását. Ezzel magyarázható, hogy gyenge megvilá-

gítás mellett a növények hosszanti megnyúlása na-

gyobb, mint normál vagy erős megvilágítás  mellett. 

Az auxin felfedezéséhez azok a kísérletek vezettek, amelyek segítségével megpróbálták felderíteni, miért 

görbülnek a növények a fény felé. Az első ilyen irányú vizsgálatokat Charles Darwin végezte 1880-ban. 

Pázsitfű fi atal hajtását védő csírahüvely (koleoptil) növekedését vizsgálta. Megfi gyelte, ha egy oldalról 

OlvasmányMiért görbülnek a növények a fény felé?

csúcs
levágása

visszahelyezése
féloldalasan

a növény 
elgörbül

9.3. ábra. Paál Árpád kísérletének 
vázlata

világítja meg a növényt, akkor az a fény felé nő. Ha letakarta sztani-

olpapírral a csírahüvelyt, és egy oldalról megvilágította, akkor a nö-

vény egyenesen nőtt. Ha a növény alsó részét borította be és a csíra-

hüvelyt szabadon hagyta, akkor a növény a fény felé növekedett. 

Darwin feltételezte, hogy a növényi mozgást valamilyen anyag okoz-

za. Darwin nyomán többen is foglalkoztak a problémával, köztük 

Paál Árpád magyar kutató 1919-ben. Paál levágta a növényekről a 

csírahüvely csúcsát, és kétféle módon helyezte vissza őket a sötétben 

tartott növényekre. Ha eredeti helyzetében tette vissza a vágási fel-

színre a levágott csúcsot, a növény növekedett, de nem görbült el. Ha 

féloldalasan tette vissza a levágott csúcsot, akkor a növény elgörbült, 

és az az oldala növekedett erőteljesebben, amelyik érintkezett a le-

vágott csúccsal (9.3. ábra). Paál ebből arra következtetett, hogy a 

növekedést kémiai anyag, hormon szabályozza, amely a hajtáscsúcs-

ban képződik. A növény görbülését ennek az anyagnak az egyenlőtlen eloszlása okozza. Később mások 

azonosították a növekedési hormont, amelynek neve a görög auxin (növekedni) szóból származik.

Gibberellinek

A gibberellinek a hajtások csúcsrügyeinek legfi a-

talabb leveleiben képződnek, de éretlen termések és 

magvak, valamint a gyökér nyúlási övének sejtjei-

ben is termelődnek. Képződésüket a fény serkenti, 

szállításuk a háncsrészben történik. A gibberellinek 

erőteljesen fokozzák a szártagok növekedését, mivel 

serkentik a sejtek hosszanti megnyúlását és osztó-

dását is. Hatásukat auxin jelenlétében fejtik ki. Idő-

sebb szervekben és a nappalok rövidülésével haté-

konyságuk csökken. 

Ismertek olyan növények, amelyekben az örö-

kítőanyag megváltozása miatt a gibberellinek hatá-

sa nem érvényesül, ezért az átlagosnál alacsonyabb 

termetűek. Gibberellinek adagolásával törpe  növésű 

egyedek testmagassága helyreállítható. A gibbe rel-

linek serkentik a virágzást és a termésérést is.

Citokininek

A citokininek az aktívan növekedő szervekben, 

főként a gyökércsúcsban és a hajtáscsúcsban kép-

ződnek. Elsősorban az edénynyalábok farészében 

szállítódnak a gyökértől a szár felé. Erőteljesen fo-

kozzák a sejtek osztódását és a diff erenciálódást. 

Hatásukra az állandósult szöveti sejtek is vissza-

nyerhetik osztódóképességüket, ezért nagy jelentő-

ségük van a sérülések helyreállításában. Az auxin nal 

együttesen fejtik ki hatásukat.  

Ha a növényi test felszíne megsérül, akkor a 

cito kininek hatására a bőrszöveti és az alapszöveti 

sejtek osztódnak, hegszövetet képeznek a sérülés 

helyén. A hegszövet megvédi a belső szöveteket a 

károsító külső hatásoktól és a fertőzésektől.

 CH2  COOH

N
H 9.2. ábra. Az auxin szerkezete
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A növekedés és fejlődés szabályozása9.

Abszcizinsav

Az abszcizinsav a levelek színtesteiben képződik, 

és a háncsrész útján jut el más szervekbe. A növe-

kedést gátló hormon. 

Kedvezőtlen körülmények között – alacsony 

vagy magas hőmérséklet, szárazság, a nappalok rö-

vidülése, fokozatos lehűlés – fokozódik az absz-

cizinsav képződése. Az abszcizinsav magas kon-

centrációban – a kedvezőtlen feltételekre adott 

válaszként – gátolja a növekedést, elősegíti a levelek 

lehullását. Megakadályozza az auxin és a gibbe relli-

nek hatásának kialakulását. Fokozza a fagytűrést. 

Etilén

Az etilén, amely a legtöbb szövet sejtjeiben terme-

lődik, a sejtközötti járatokban halmozódik fel. Gá-

tolja a nyúlásos növekedést, elősegíti a virágképzést, 

a termésérést, a levelek leválását. Öregedő szervek-

ben, vízhiány vagy fertőzés esetén termelődése fo-

kozódik. Elterjedten alkalmazzák a gyümölcsérés 

fokozására. 

A növényi hormonok közül az auxinokat, a citokinineket és a gib be-

rellineket elterjedten alkalmazzák növények vegetatív szaporítására. 

Azt a jelenséget használják ki, hogy a növények többségének nagy a 

megújulási, regenerációs képessége. Az eljárás lényege, hogy 

osztódószöveti sejtekből vagy hajtásrészletekből hormonkezeléssel 

állítanak elő növényeket. A levágott hajtásdarab, dugvány megfelelő 

hormonkezelés hatására gyorsan gyökereket fejleszt. Szövettenyész-

téskor néhány sejtcsoportból megfelelő körülmények között az egész 

növény újraképezhető (9.4. ábra). Ezzel az eljárással szaporítják pél-

dául az orchideákat.

OlvasmánySzövettenyésztés

9.4. ábra. Szövettenyésztés

Növényi mozgások

Mint minden élőlény, a növények is ingerlékenyek, 

azaz válaszolnak a környezetükből érkező hatások-

ra, ingerekre. Inger hatására anyagcseréjük jellemző 

módon megváltozik. A válaszreakció nagyon sok-

szor valamilyen mozgásban nyilvánul meg. A nö-

vények ingermozgásai hely- és helyzetváltoztatóak 

lehetnek. A helyzetváltoztató mozgás többnyire 

valamilyen mozgásban nyilvánul meg.

A tropizmus inger által irányított helyzetváltoz-

tató mozgás. A gyökerek a Föld középpontja felé 

növekednek (geotropizmus), a hajtás a fény irányá-

ba fordul (fototropizmus). A tropizmus tulajdon-

képpen növekedési mozgás, amelyet az auxin 

egyenlőtlen eloszlása idéz elő (9.5. ábra). Ha egy 

növénynek csak az egyik oldalát éri fény, akkor haj-

tása a fény felé görbül. A jelenség magyarázata, 

hogy a szár árnyékos oldalán a fényérzékeny auxin 

nem oxidálódik. Ezért a fénytől elzárt oldalon 

a sejtek hosszanti megnyúlása erőteljesebb, mint 

9.6. ábra. A növények a fény felé fordulnak, ha egy 
oldalról kapnak fényt. A helyzetváltoztató mozgást 
az auxin egyenlőtlen eloszlása okozza.

9.5. ábra. Fototropizmus

fény

fény

a növény a fény felé nő

auxin

Ősszel nagy mennyiségben képződik a lombos fák 

leveleiben, előidézi a levélhullást. 
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A növekedés és fejlődés szabályozása9.

A rovaremésztő növények közé tartozó Vénusz 

légycsapójának (9.8. ábra) rovarfogó levelei  érintésre 

záródnak össze (tigmonasztia). A csapda záródását 

a levél belső felszínén ritkásan álló szőrök meghaj-

lása váltja ki. Megfi gyelték, hogy  legalább két szőr-

szál elhajlása vagy egy szőrszál kétszeri érintése 

szükséges a levelek záródásához. A kisebb és köny-

nyebb rovarok így megmenekülnek, csak a nagyobb 

méretűek esnek csapdába. A hirtelen és szorosan 

záródó levelek szélén sorakozó fogak lezárják a me-

nekülés útját.

OlvasmányVénusz légycsapója

9.8. ábra. Vénusz légycsapója

9.7. ábra. A mimóza levelei érintésre ellankadnak

a megvilágított oldalon, a növény a fény felé görbül 

(9.6. ábra).

A taxis inger által irányított helyváltoztató moz-

gás. Ilyen például a sejttársulásban élő ostoros zöld-

moszatok vagy a gömbmoszatok (Volvox) sejttár-

sulásainak mozgása a fény felé.

A nasztia szintén helyzetváltoztató mozgás, de 

iránya független az inger irányától. Ilyen például a 

virágok fény hatására bekövetkező kinyílása (foto-

nasztia) vagy a mimóza levelének ellankadása érin-

tés hatására (tigmonasztia, 9.7. ábra). A jelenség a 

sejtek turgorállapotának gyors megváltozásával 

függ össze.

1 Milyen anyagokat nevezünk hormonoknak?

2 Foglald össze egy táblázatban a növényi hor-

monokat és hatásaikat!

3 Hol termelődik az auxin a csíranövénykében? 

Indokold az állításodat!

Kérdések és feladatok

4  Mit értünk az alatt, hogy a növények ingerlé-

kenyek?

5  Mi jellemző 

a) a tropizmusra,

b) a taxisra,

c) a nasztiára?

ÚJ FOGALMAK

Auxin, gibberellinek, citokininek, abszcizinsav, tropizmus, taxis, nasztia
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Miért kell csökkenteni a nádas kiterjedését 

a tópartok mentén?

M

a

A hajtásos 
növények 
anyagforgalma

10.lecke

 Vízforgalom
 Ozmózis
 Ásványi sók felvétele
 Gázcsere
 A gázcserenyílások működése

A hajtásos, szövetes növények anyagforgalma sok 

tekintetben hasonló. Az autotróf anyagcseréjű nö-

vények környezetükből vizet és ásványi sókat vesz-

nek fel, rendszerint a gyökerükön keresztül. A gyö-

kér által felvett vizes oldatok az egész testet 

behálózó edénynyalábok farészén keresztül jutnak 

el a többi növényi szervbe, azaz a szárba, a levélbe, 

a virágba és a termésbe. A vízszállító elemekből a 

sejtközötti járatokba, majd onnan a táplálékkészítő 

alapszövet sejtjeibe jutnak a szervetlen tápanyagok. 

Az alapszöveti sejtektől a szerves tápanyagokat a 

háncsrészben áramló oldatok szállítják el a növény 

minden részébe. Az anyagcsere-folyamatokhoz 

kapcsolódó gázcsere, valamint a párologtatás jórészt 

a hajtás bőrszövetén keresztül zajlik.

Vízforgalom

A vízfelvétel a gyökér bőrszöveti sejtjein keresztül 

a felszívóövben történik. A felszívófelületet gyökér-

szőrök nagyobbítják. Sok növény gyökeréhez gom-

bafonalak társulnak, a gyökérszőröket helyettesítik. 

A felszívóöv területén a bőrszöveti sejtek sejtfala 

vékony, nem borítja kutikula, a talajoldatok szaba-

don áramlanak át rajta. A sejtek sejthártyája a víz 

számára szabadon átjárható. Megfelelő feltételek 

mellett a bőrszöveti sejtek sejtplazmájába víz áram-

lik. A megnövekedett víztartalom következtében 

fokozódik a sejtplazma sejtfalra gyakorolt feszítő-

ereje, a turgornyomás. A megnövekedett hidro-

sztatikai nyomás miatt a víz átpréselődik a szom-

szédos alapszöveti sejtekbe, majd innen tovább a 

szállítószövet farészébe (10.1. ábra). A hajszálcsö-

vekként viselkedő vízszállító elemekben gyorsan 

áramlanak felfelé az oldatok. Ezzel a mechaniz-

mussal a gyökér a hajtástól függetlenül is képes 

10.1. ábra. A hajtásos növények vízfelvétele 
és vízszállítása 

gyökér-
szőr

bőr-
szövet

bőr szövet

légudvar

gázcserenyílás

alap-
szövet

levél alap szövete

záró sejt

központi 
henger

talaj-
részecske

farész 
vízszállító csöve

víz
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A hajtásos növények anyagforgalma10.

10.2. ábra. Ozmózis 

Ozmózis

A sejthártya féligáteresztő, idegen szóval szemiper-

me ábilis réteg, ami azt jelenti, hogy bizonyos anya-

gok számára szabadon átjárható, míg más anyagok 

számára nem. A sejtek sejthártyáján szabadon át-

jutnak például a vízmolekulák, az oxigén és a szén-

dioxid. Ugyanakkor a nagyobb méretű (pl. fehérje-

molekulák) vagy töltéssel rendelkező részecskék (pl. 

ionok) nem. A sejthártya féligáteresztő sajátságán 

alapul az ozmózis jelensége. Ha egy féligáteresztő 

hártyával lezárt üvegtölcsérbe fehérjeoldatot ön-

tünk, és a tölcsért beleállítjuk egy desztillált vízzel 

telt edénybe, akkor a kísérlet kezdetén azt tapasz-

taljuk, hogy a tölcsér vékony üvegcsövében lassan 

emelkedik a folyadékoszlop magassága, majd egy 

idő után már nem változik (10.2. ábra). Mi lehet a 

magyarázata ennek a tapasztalatnak?

Egyrészt tudjuk azt, hogy a két folyadéktér kö-

zött koncentrációkülönbség van: a fehérjemoleku-

lák koncentrációja a tölcsérben nagyobb, mint az 

edényben, a víz koncentrációja pedig éppen fordít-

va, a tölcsérben kisebb. Másrészt azt is tudjuk, hogy 

a hártya a vízmolekulák számára szabadon átjárha-

tó, míg a fehérjemolekulák nem léphetnek át rajta. 

A koncentrációkülönbség a két folyadéktér között 

csak úgy csökkenhet, hogy a hártyán keresztül víz-

molekulák diff undálnak át a fehérjeoldatba. Ezért 

a fehérjeoldat térfogata nő, a vízoszlop magasabb 

lesz az üvegtölcsérben. De miért nem emelkedik 

egy idő után a folyadékoszlop, miért alakul ki a töl-

csér szárában egy állandó folyadékszint? Nyilván-

valóan nem azért, mert a koncentrációkülönbség 

megszűnt a két oldat között, és ezért megszűnt a 

víz beáramlása is a tölcsérbe. Ez az adott kísérleti 

feltételek mellett nem következhet be! A  magyarázat 

csak az lehet, hogy egyensúly alakul ki: a koncent-

rációkülönbség miatt időegység alatt ugyanannyi 

vízmolekula diff undál át a hártyán a fehérje oldatba, 

mint amennyi az időközben megnövekedett hidro-

sztatikai nyomás miatt kipréselődik onnan az edény-

be. Az oldatnak egyensúlyban a hártyára gyakorolt 

hidrosztatikai nyomását az oldat ozmózisnyomásá-

nak nevezzük. Mitől függ, hogy mekkora egy oldat 

ozmózisnyomása? Ennek vizsgálatához öntsünk a 

tölcsérbe töményebb fehérjeoldatot! Azt tapasztal-

juk, hogy a folyadékoszlop magasabbra emelkedik, 

mint az előző esetben. Az egyensúly nagyobb hid-

rosztatikai nyomás mellett alakul ki, a töményebb 

oldatnak tehát nagyobb az ozmózisnyomása.

Az ozmózis jelensége tehát akkor lép fel, ha két 

eltérő töménységű, összetételű oldatot féligáteresz-

tő hártya választ el egymástól. A féligáteresztő hár-

tyán keresztül az oldószer diff úziója indul meg a 

kisebb ozmózisnyomású (kisebb töménységű, keve-

sebb oldott anyagot tartalmazó) oldat felől a na-

gyobb ozmózisnyomású (töményebb, több oldott 

anyagot tartalmazó) oldat felé. 

Az ozmózis a sejthártyán keresztül is fellép, 

így fontos szerepe van a sejtek anyagforgalmában. 

A sejt plazma, a sejteken kívüli folyadékterek ozmó-

zisnyomásának ismerete azért fontos, mert abból 

következtetni tudunk a sejtek vízfelvételére és -le-

adására. A sejtek környezetükből vizet vesznek fel, 

ha sejtplazmájuk ozmózisnyomása nagyobb, mint a 

környező folyadéktereké és fordítva.

A gyökér bőrszöveti sejtjei akkor vesznek fel vi-

zet a környezetükből, ha sejtplazmájuk ozmózis-

nyomása nagyobb, mint a környező talajoldatoké.

bizonyos mértékű vízfelvételre. Ezt támasztja alá az 

a tény, hogy amikor egy jól öntözött növénynek a 

szállítóöv magasságában levágjuk a hajtását, a vá-

gási felületen hamarosan vízcseppek jelennek meg. 

Megfelelő módszerrel meg is határozható a gyö-

kérnyomás értéke, vagyis az a nyomás, amely a 

vizet a gyökérből a szár felé továbbítja, még akkor 

is, ha a növény kevéssé vagy egyáltalán nem páro-

logtat. A gyökérnyomás a csíranövények, valamint 

a fák, cserjék lombfakadás előtti vízfelvételében 

meghatározó jelentőségű. A vízfelvétel mértékét és 

sebességét jelentősen növeli a levelek párologtatása 

nyomán fellépő szívóerő. A párologtatás során a 

levelek sejtközötti járataiból a vízpára a gázcsere-

nyílások légrésein át távozik. A sejtközötti járatok 

páratartalma a szállítónyalábok farészéből pótlódik, 

ami végső soron elősegíti a gyökerek vízfelvételét.

fehérjeoldat

desztillált víz

féligáteresztő 
hártya

a folyadékoszlop 
a tölcsérben 
emelkedik
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10. A hajtásos növények anyagforgalma

KÍSÉRLETEZZ!

Plazmolízis

Az ozmózis jelensége jól tanulmányozható olyan 

növényi sejteken, amelyek sejtplazmájában valami-

lyen festékanyag van oldott állapotban. Ilyen a lila-

hagyma vagy a vöröskáposzta, amelyek bőrszöveti 

sejtjei antociánt tartalmaznak.

Készíts bőrszöveti nyúzatot lilahagyma allevelé-

ből vagy vöröskáposzta leveléből! Vizsgáld meg a 

készít ményt mikroszkópban! Ezután tedd a nyú-

zatot tömény sóoldatba (pl. 10% CaCl2), és fi gyeld 

meg a változást!

Ásványi sók felvétele

Az ásványi sók felvétele is a felszívóöv bőrszöveti 

sejtjein keresztül zajlik. A sejteket határoló sejt-

hártya a vízzel ellentétben azonban nem engedi át 

szabadon az ionokat, hanem szabályozza azok fel-

vételét. A növény számára szükséges ionok a gyö-

kérszőrökből átkerülnek a gyökér sejtjeibe, majd 

vízben oldva a szállítónyalábok farészében jutnak a 

felhasználás helyére. A növények anyagcsere-folya-

mataikhoz nagyobb mennyiségű kálium-, nitrát- és 

foszfátiont, valamint kisebb mennyiségben sok féle 

egyéb iont, köztük magnéziumot és vasat vesznek 

fel. Amennyiben nem jutnak hozzá a megfelelő 

mennyiségű és minőségű ásványi anyagokhoz, 

hiány betegségek lépnek fel (10.3. ábra).

A természetes életközösségekben az ásványi 

anyagokat az élőlények pusztulása után a lebontó 

szervezetek visszajuttatják a talajba. A mezőgazda-

sági művelés alá vont területeken azonban a termés 

betakarítása és elszállítása miatt csökken a talaj ás-

ványianyag-tartalma. Az eltávolított anyagokat 

szerves trágyával vagy műtrágyával kell rendszere-

sen pótolni. 

Olvasmány
Justus von Liebig volt az, aki felismerte, hogy a növénytermesztésben mekkora jelentősége van a műtrá-

gyázásnak (1840). Növényélettani kísérletei során megállapította, hogy a növények ionfelvételét a talajból 

mindig a legkisebb koncentrációban levő ion határozza meg. Ha a minimális koncentrációjú ion mennyi-

ségét növeljük a talajban, akkor az a többi ion felvételét is fokozza. Mindez természetesen előnyösen be-

folyásolja a terméshozamot. Ezért kell folyamatosan pótolni a mezőgazdasági területeken a talaj ásványi-

anyag-tartalmát.

Minimumtörvény

csapvízben

tömény sóoldatban

Plazmolízis

10.3. ábra. Magnézium hiányos növény. Magnézium 
hiányában a levelek elsárgulnak, mert nem képződik 
elegendő zöld színanyag, klorofi ll a színtestekben. 
A klorofi llmolekulák ugyanis magnéziumot tartalmaznak.

Tömény sóoldatban a sejtplazma vizet veszít, 

zsugorodik, a sejthártya elválik a sejtfaltól. Ez a je-

lenség a plazmolízis. A sejtek térfogata azért csök-

ken, mert a kisebb ozmózisnyomású sejtplazmából 

víz áramlik a nagyobb ozmózisnyomású közegbe. 

Ha a sóoldatot desztillált vízre cseréljük a tárgy-

lemezen, akkor megfi gyelhetjük, hogy a sejtek vizet 

vesznek fel, és visszanyerik eredeti alakjukat.
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A hajtásos növények anyagforgalma10.

Gázcsere

A fi atal zöld hajtás és a levél bőrszöveti sejtjei kö-

zött a gázcserét és a párologtatást szabályozó gáz-

csere nyílások vannak (10.4. ábra). Napfényben a 

táplá lékkészítő alapszövet sejtjei a sejtközötti jára-

tokat kitöltő páradús levegőből veszik fel a fotoszin-

tézishez szükséges szén-dioxidot és vizet, és ide 

adják le a képződött oxigént. A sejtekben a foto-

szintézissel párhuzamosan folyik a sejtlégzés. Ele-

gendő fényben a fotoszintézis során jóval több oxi-

gén képződik, mint amennyi a sejtlégzés során 

felhasználódik. Így a sejtközötti járatokban nagyobb 

az oxigén és kisebb a szén-dioxid koncentrációja, 

mint a külvilágban. Ezért a gázcsere nyílá sokon ke-

resztül, a koncentrációviszonyoknak megfelelően, 

szén-dioxid-molekulák diff undálnak a sejtközötti 

járatokba, és oxigénmolekulák áramlanak ki a kör-

nyező levegőbe. Éjszaka, fény hiányában a gázcsere 

az előbbivel ellentétes irányú, hiszen a növény csak 

a sejtlégzéshez kapcsolódó gázcserét folytat, vagyis 

oxigént használ fel és szén-dioxidot termel. 

10.4. ábra. A levél gázcseréje 

kutikula

bőrszövet

oszlopos 
alapszövet

levélérszivacsos 
alapszövet

sejtközötti 
járatok

zárósejt légudvar

A gázcserenyílások működése

A gázcserenyílásokon keresztül zajló párologtatás 

mértéke elsősorban a növény víztartalmától függ. 

A vízleadás hűti a növény testét, illetve kialakítja a 

gyökér vízfelvételét fokozó szívóerőt.

A gázcserenyílásoknak kiemelkedő szerepük van 

a növény fotoszintézisének és víztartalmának sza-

bályozásában. Vizsgáljuk meg közelebbről, mely 

tényezők befolyásolják a gázcserenyílások működé-

sét! A zárósejtek légrés felé néző sejtfala erősen 

megvastagodott, ezért nagyon merev (10.5. ábra). 

Ha nő a zárósejtekben a víztartalom, és ennek kö-

vetkeztében a turgornyomás, akkor a megnövekedett 

feszítőerő miatt a zárósejtek eltávolodnak egymás-

tól, a légrés kinyílik. A zárósejtek turgorának csök-

kenése a légrés záródását eredményezi.

10.5. ábra. A gázcserenyílások működése 

nyitott légrés zárt légrés

megvastagodott 
sejfal

H2OHHHHHHHHHHH2O

H2O H2OHHHHHHHHHH222222OOOOOOOOOOH2O H2O

10.5. ábra. A gázcsereny

nyitott légrés

H2O

ok működése 

megvassstaaagggodott 
sejfal

H2OH2OOO

H2O

zárt lég

H2O

grésg

H2O

H2O

HHHH22OO H2222222222OOOOOOOOO

H222222222OOOOOOOOOOOOOOOH2O

A gázcserenyílások zárósejtjeinek működését a 

növény víztartalma mellett a fény, a levegő CO2-

tartalma és a hőmérséklet is befolyásolja. A környe-

zeti tényezők közül a fényerősség növekedése a 

legtöbb növényben a légrés nyílását eredményezi, 

ez a feltétele a fotoszintézishez szükséges szén-di-

oxid felvételének. Az élénken fotoszintetizáló nö-

vények emiatt rendszerint sokat párologtatnak.

A növények az evolúció során alkalmazkodtak 

környezetükhöz. A száraz élőhelyek növényeit a kis 

levélfelület, a leveleket borító viaszbevonat, a vastag 

kutikula, a növényi szőrök stb. védik a vízvesztéstől 

(10.6. ábra). 

10.6. ábra. Ezüstfa. Az ezüstfa levelét növényi szőrök 
védik a párologtatástól és a felmelegedéstől. 
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A hajtásos növények anyagforgalma10.

1 Határozd meg az alábbi fogalmakat:

a) turgornyomás,

b) gyökérnyomás,

c) szívóerő,

d) ozmózis!

2 Mi a párologtatás jelentősége a növények víz-

felvételében?

3 Hogyan befolyásolja a gázcserenyílások műkö-

dését a növény víztartalma?

4 Kövesd végig egy vízmolekula útját a növény 

testében a felvételtől a felhasználásig! Készíts 

felelettervet!

5 Mi a sejtlégzés jelentősége a növények életé-

ben?

Kérdések és feladatok

6 Kövesd végig egy szén-dioxid-molekula útját a 

növény testében

a) fényben,

b) sötétben!

7 Jellemezd a nád anyagforgalmát (vízfelvétel, 

gázcsere) egy meleg, verőfényes nyári napon!

8 Hogyan befolyásolják a környezeti hatások 

– a levegő szén-dioxid-tartalma, a fényerősség, 

a talaj víztartalma – a fotoszintézis intenzitását a 

hajtásos növényekben? Indokold a választ!

9 A kamilla (orvosi székfű) szikes puszták növé-

nye, a réti margitvirág nedves réteken virít. Vár-

hatóan, melyik növény gyökérszőreiben magasabb 

a sejtplazma ozmózisnyomása? Miért?

ÚJ FOGALMAK

Turgornyomás, gyökérnyomás, szívóerő, hiánybetegség

Olvasmány
Azt a fényerősséget, amelynél a fotoszintézis és a 

sejtlégzés intenzitása megegyezik, fénykompenzá-

ciós pontnak nevezzük. A fénykompenzációs pon-

ton a fotoszintézissel megtermelt és a sejtlégzéshez 

felhasznált oxigén anyagmennyisége egyenlő. Az 

árnyékkedvelő növények esetén a fénykompen zá-

ciós pont kisebb, a fénykedvelőknél nagyobb fény-

erősséget jelent. Közismert jelenség, hogy az er-

dőben sűrűn álló fák levetik alsó, kevés fényt kapó 

leveleiket, vagyis „felkopaszodnak” (10.7. ábra). 

A lombozat alsó részében ugyanis a fényerősség 

nem éri el a fénykompenzációs pontot, így a levelek 

több szerves anyagot használnak fel, mint amennyit 

megtermelnek.

Miért kopaszodnak fel a fák?

10.7. ábra. Felkopaszodott fák
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Összefog la lás

Élőlények

Életjelenségeket mutatnak: •  anyagcsere • mozgás • alkalmazkodás • növekedés, fejlődés • öröklődés

Ősbaktériumok

•  szélsőséges hő-, sav-, 

sótűrő szervezetek

•  egysejtűek

•  megjelenés

3,5–3 milliárd éve

Egysejtű eukarióták

•  állati egysejtűek (heterotrófok; gyökérlábúak, 

csillósok, állati ostorosok)

•  növényi egysejtűek (autotrófok; egysejtű zöld- és 

vörösmoszatok, kovamoszatok)

•  ostorosmoszatok (mixotrófok)

Valódi baktériumok

•  egysejtűek, kevés 

többsejtű (sejttársulás, 

sejtfonál)

•  autotrófok (foto- vagy 

kemoszintézis)

•  heterotrófok (lebontók, 

élősködők, együttélők)

•  csoportosítás alak 

szerint (gömb, pálcika, 

csavart)

•  kékbaktériumok 

– oxigént termelő 

fotoszintézis; 

megjelenés

2,5–2 milliárd éve

Többsejtű eukarióták

•  sejtek között működésmegosztás (diff erenciálódás)

•  sejttársulás

•  telepes, álszövetes testszerveződés

•  szövetes testszerveződés (szervek, szervrendszerek)

Növények

•  autotrófok (fotoszintézis)

•  cellulóztartalmú sejtfal

•  színtestek

•  sejttársulás (moszatok)

•  telepes – fonalas, lemezes, teleptest (moszatok, mohák)

•  szövetes, hajtásos (harasztok, nyitvatermők, zárvatermők)

Gombák

•  heterotrófok (lebontók, élősködők, együttélők)

•  kitines sejtfal

•  telepes testszerveződés (gombafonalak – micélium)

•  szaporodás spórákkal

Állatok

•  heterotrófok (fogyasztók)

•  nincs sejtfal

•  álszövetes (szivacsok)

•  valódi szövetes, sugarasan részarányos (csalánozók)

•  valódi szövetes, kétoldalian részarányos (férgek, 

ízelt lábúak, puhatestűek, tüskésbőrűek, gerinchúrosok, 

gerincesek)

Prokarióták

•  sejtmagnélküliek

•  örökítőanyag a sejtplazmában

•  nincsenek membránnal 

határolt sejtalkotók

Eukarióták

•  valódi, maghártyával határolt 

sejtmag

•  membránnal határolt sejtalkotók

• megjelenés 1,5–1 milliárd éve

A növények országának bemutatá-

sával lezártunk egy nagy fejezetet 

biológiai tanulmányainkban. Átte-

kintettük az élővilág fejlődéstör-

téneti rendszerét, megismertük az 

élőlények legfontosabb csoportjai-

nak testfelépítését és működését. 

Az itt látható gondolattérkép össze-

foglalja az élőlények, az élővilág or-

szágainak legfontosabb jellemzőit.

Tekintsd át az ábrát! Hova helyeznéd 

el a térképen a zuzmókat és a víruso-

kat? Miért?
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Öko lóg ia

OlvasmányA szavanna urai, a termeszek

A nyugat-afrikai füves pusztákon egymástól szabá-

lyos távolságra sorakoznak a harcias termesz (Mac-

ro termes bellicosus) agyagból és nyálból tapasztott 

hatalmas várai. Szinte hihetetlen, hogy a tornyokkal 

ékesített, légkondicionált építményeket ezek az 

apró rovarok hozták létre!

katonák táplálása. A katonákat ormótlan fejükről 

lehet felismerni, hatalmas, táplálékszerzésre alkal-

matlan rágójukkal védik a termeszvárat a betolako-

dóktól.

A termeszvár lakói különböző kasztokba tartoz-

nak. A központi kamrában él a királynő és a király. 

Feladatuk a párzás és a peterakás, a vár minden la-

kója tőlük származik. A királynő 10-14 cm hosszú 

is lehet, potroha hatalmasra duzzadt. Naponta akár 

több ezer, egyes becslések szerint 30 000 petét is 

rak. A király mindössze 2-3 cm-es. A legnagyobb 

létszámú kasztot a dolgozók alkotják, amelyek vi-

lágos színű, vékony kitinborítású, vak teremtmé-

nyek. Méretük 3-8 mm, hímek és nőstények is 

vannak köztük, de terméketlenek. Feladatuk a vár 

folyamatos építése, javítása, a táplálékgyűjtés, a pe-

ték és a lárvák gondozása, a királynő, a király és a 

Termeszvár az afrikai szavannán

A termeszek kasztjai

A trópusi füves puszták meleg és időszakonként 

száraz területein a harcias termeszek lágy testét 

szinte semmi sem védi a kiszáradástól, ezért a leg-

ritkább esetben tartózkodnak a szabadban, akkor is 

csak napnyugta után. A dolgozók éjjel, föld alatti 

járatokban mozogva gyűjtik a táplálékot – elszáradt 

fűszálakat, korhadó fát –, és hordják be a vár  felsőbb 

szintjein levő éléskamrákba. A magas cellulóztar-

talmú táplálékot csak részben képesek megemész-

teni, a feldolgozás befejezését egy gombafajra bíz-

zák, amelyik csak a termeszvárakban él, máshol 

nem fordul elő. A dolgozók a gombakamrákban 

ürítenek, ürüléküket hamarosan gombafonalak há-

lózzák be. A gombák befejezik a lebontást, a folya-

matosan növekvő gombafonalak és spóráik bőséges 

táplálékot adnak a vár lakóinak. A termeszek nem 

csak gombatermesztéssel foglalkoznak, „háziállato-

kat” is tartanak. A gombakamrákba olyan bogarakat 

hurcolnak és gondoznak, amelyek cukros váladékot 

termelnek. Az édes váladék a termeszek kedvelt 

csemegéje. A termeszek szimbiózisban élnek gom-

báikkal és vendégállataikkal.

A termeszvár belsejében a hőmérséklet állandó, 

30-31 °C, és magas a páratartalom is. Mindez a vár 

hűtő- és szellőzőberendezésének köszönhető. A 

3-6 m magas vár alatt 2 m mélységben, közel a ta-

lajvízhez hűvös pince húzódik. Innen hordják a ter-

meszek a vár építéséhez a nedves agyagot. A vár 

külső peremén lemezszerű agyagbordákból álló lég-

járatok húzódnak. A gombakertek és maguk a ter-

meszek sok hőt termelnek. A meleg levegő felfelé 

száll, kiáramlik a lemezek között a várfal nyílásain 

keresztül. Helyére alulról hűvös, nedves levegő kerül.

katona

dolgozó

hím

királynő

bio_10e_2j.indd   62 2015.05.29.   9:40:09



63

 Populációk és környezetük  Kölcsönhatások

De mi szabályozza a termeszvár életét, milyen 

hatásra alakul ki a lakók hihetetlenül összehangolt 

tevékenysége? A pontos választ még nem ismerjük. 

Annyi azonban bizonyos, hogy a termeszek sok féle 

jelzés útján kommunikálnak egymással. A katonák 

fejükkel a vár falán dobolnak, ha veszélyt éreznek. 

A hangjelzések mellett fontosak a kémiai jelző-

anyagok, az ún. feromonok. A dolgozók illatösvényt 

hagynak maguk után, ha táplálékban gazdag helyre 

bukkantak, így nyomukat a többiek is követni tud-

ják. Veszély esetén riasztó feromonokat bocsájtanak 

ki, ami menekülésre készteti a dolgozókat, és harc-

ra a katonákat. Az is bizonyos, hogy a katonák illa-

tuk alapján különböztetik meg a betolakodókat a 

vár tagjaitól. Ha a várba egy azonos fajú, de egy 

másik rovarállamba tartozó termesz téved, a kato-

nák elpusztítják. Feromonok határozzák meg azt is, 

hogy a peték mivé fejlődjenek: dolgozóvá, katonává 

vagy szárnyas, termékeny egyedekké, amelyek el-

hagyva a termeszvárat, új ko ló niát alapíthatnak.

Az állatok tehát különböznek az élővilág más 

lényeitől abban, hogy viselkedésükkel, annak meg-

változásával is tudnak alkalmazkodni környeze-

tükhöz. Az állatvilág fejlődésében a magatartás 

evolúciója éppen olyan fontos tényező, mint a test-

felépítés alakulása. Az állatok magatartásával fog-

lalkozó tudományág, az etológia az utóbbi évtize-

dekben alakult ki, és került a fi gyelem középpont-

jába.

A termeszvárak nem csak a termeszek számára 

biztosítják az életfeltételeket, meghatározó szere-

pük van az egész társulás életében. A kutatók ki-

mutatták, hogy a várak közvetlen közelében sokkal 

sűrűbb és fajokban gazdagabb a növény- és állatvi-

lág. A termeszvárak termékeny dombok: a dolgo-

zók munkájának köszönhetően kedvezőbb a talaj 

szerkezete, jobban megtartja a vizet, és magasabb a 

tápanyagtartalma is. A mérések szerint a termeszek 

több füvet hasznosítanak a szavanna nagy testű pa-

tásainál. A száraz fűszálak, korhadó faanyagok le-

bontása a gombakamrákban gyorsan zajlik. A kör-

nyezetbe visszajuttatott ásványi anyagokat és 

szén-dioxidot a növények hasznosítják fotoszinté-

zisükhöz. A termeszek gazdag táplálékforrást jelen-

tenek azoknak az állatoknak, amelyek erőszakkal 

vagy valamilyen csalafi nta módszerrel hozzájuk 

tudnak férkőzni. A szarupikkelyekkel fedett testű 

óriás tobzoska felágaskodva, mellső lábának erős 

karmaival rést üt a vár falán, majd hosszan kiölt-

hető nyelvével összegyűjti a termeszeket. A csim-

pánzok nem tudják feltörni a termeszvár kőkemény 

falát. Csak rajzás idején keresik fel a várakat, ami-

kor a dolgozók a járatokat egészen a felszínig meg-

hosszabbítják, hogy utat biztosítsanak a kirepülő, új 

államot alapító termeszeknek. A csimpánzok ilyen-

kor a keskeny nyílásokon keresztül fűszálat vagy 

vékony faágat dugnak a járatba, egy ideig ott tart-

ják, majd kihúzzák, és lenyalogatják a rátapadt ro-

varokat.

A termeszek tehát meghatározó jelentőségűek a 

társulás szerkezetének, fajösszetételének, anyagfor-

galmának szabályozásában. Az etológusok mellett 

a termeszek életét az élőlények és környezetük kap-

csolatát vizsgáló tudósok, az ökológusok is kutatják.

Óriás tobzoska. Az óriás tobzoska termesz várakat tör 
fel, hangya bolyokat foszt ki. Testét vastag szaru pikkelyek 
borítják, amelyek védenek a kiszáradástól és a rovarok 
csípéseitől egyaránt. 

Szétrombolt termeszvár
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Élhetnek-e a termeszek bárhol és bár-

mekkora számban a Földön?

É

m

Populációk 
és környezetük

11.lecke

 Az élőlények környezete
 A populációk jellemző adatai
 A populációk növekedése
 Tűrőképesség
 Környezet és testalkat

Populáció – Más néven: népesség. Egy faj azon 

egyedei, amelyek tényleges szaporodási közösséget 

alkotnak (pl. egy tóban élő pontyegyedek). A po-

puláció egy közös élőhelyen egyidejűleg élő fajtár-

sakból áll.

Társulás – Az egy élőhelyen élő, hasonló környe-

zeti igényű populációk közössége. A társulások faji 

összetétele többé-kevésbé állandó, megjelenésüket 

az uralkodó növényfajok határozzák meg. Hazánk 

jellemző társulásai például a gyertyános-tölgyesek, 

a bükkösök, a sziki gyepek.

Biom – Társulásegységek, amelyek az éghajlati 

öveknek megfelelően nagy kiterjedésű növényzeti 

zónákat alkotnak a Földön. Az Egyenlítő és a térí-

tők között húzódnak például a trópusi esőerdők, a 

szavannák, valamint a trópusi sivatagok társulás-

egységei.

Bioszféra – A Föld mindazon területeinek összes-

sége, ahol élet van. 

Könyvünk eddigi fejezeteiben azzal foglalkoztunk, 

mi jellemzi a különböző élőlények testének felépí-

tését és működését. Vizsgáltuk az egyes élőlénycso-

portok egyedeire jellemző testszerveződést: sejtjei-

ket, szöveteiket, szerveiket, szervrendszereiket, 

vagyis a testen belül elkülöníthető – egyed alatti – 

szerveződési szinteket. Felvázoltuk azt a fejlődés-

történeti rendszert, ami mai tudásunk szerint meg-

mutatja az élővilág kialakulásának menetét, az egyes 

élőlénycsoportok származási és rokoni kapcsolatait. 

Az élővilág és annak evolúciója nem ismerhető meg 

pusztán az egyes egyedek testfelépítésének és élet-

működéseinek vizsgálatával. Az élőlények ugyanis 

a természetben életközösségekben élnek, az egyedi 

tulajdonságok mellett csoporttulajdonságok is jel-

lemzik őket, amelyek megismerése ugyancsak 

nélkü lözhetetlen az élővilág működésének megér-

téséhez.

A természetben az egyedek közös sajátságokkal 

jellemezhető, összehangoltan működő életközös-

ségeket, egyed feletti szerveződési szinteket:

populációkat, társulásokat, biomokat, bioszférát 

alkotnak. Az egyed feletti szerveződési szintekkel 

foglalkozó tudományterület a szünbiológia (syn- 

= együtt). A populációk, társulások, biomok előfor-

dulását és változásait írja le a szünfeno-biológia 

(feno- = megjelenő, észlelhető). Az ökológia tudo-

mánya az életközösségek kialakulásának, fennma-
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Populációk és környezetük11.

radásának és változásainak okait és következmé-

nyeit vizsgálja. Az ökológusok a populációkat, 

társulásokat természetes környezetükben fi gyelik 

meg, vagy mesterséges körülmények kialakításával 

kísérleteket végeznek, és azokból vonnak le követ-

keztetéseket. Az élőlények közösségei környeze-

tükkel szoros kölcsönhatásban élnek, fennmaradá-

sukat, fejlődésüket jórészt az határozza meg, 

mennyire sikeresen alkalmazkodnak környezetük 

állandó és változó elemeihez. Az állatvilág tagjai-

nak többsége ebből a szempontból különleges 

helyzetben van, mert környezetükhöz, annak vál-

tozásaihoz viselkedésükkel is képesek alkalmaz-

kodni. Az államalkotó termeszek például a ter-

meszvár belsejében olyan környezetet (hőmérséklet, 

páratartalom, táplálék) hoznak létre, ami biztosítja 

fennmaradásukat. Az állatok viselkedésének tanul-

mányozásával önálló tudományág, az etológia fog-

lalkozik.

Az élőlények környezete

Ökológiai szempontból környezet alatt mindazok-

nak a hatásoknak az összességét értjük, amelyek az 

élőlények életközösségeire: a populációkra, a társu-

lásokra hatással vannak. Az ökológiai környezetet

szakkifejezéssel ökológiai miliőnek nevezik. A tár-

sulások élettelen (abiotikus) környezetükkel együtt 

ökológiai rendszert, ökoszisztémát alkotnak. Élet-

telen környezeti tényező a víz, a levegő, a fény, a hő, 

a talaj szerkezete, ásványianyag-tartalma stb. Az 

élő (biotikus) környezetet a populáción belüli, il-

letve a társulásban együtt élő populációk közötti 

kapcsolatok, kölcsönhatások jelentik. Az élőlények 

környezete nem állandó, térben és időben egyaránt 

változik.

Az ökológusok a környezeti tényezők közül el-

sősorban azokat keresik, amelyek alapvetően meg-

határozzák egy-egy életközösség kialakulását, szer-

kezetét, elterjedését. A szárazföldi életközösségek 

többségében például nem érdemes vizsgálniuk a 

levegő oxigéntartalmát, mert akkora mennyiségben 

van jelen, hogy nem korlátozza az élőlények meg-

telepedését. Ugyanakkor a vízi életközösségekben 

a vízben oldott oxigén mennyisége gyakran olyan 

alacsony, ami már gátolja igen sok populáció anyag-

cseréjét és ezzel elterjedését. A trópusi esőerdők 

területén egyenletesen magas a hőmérséklet, és a 

minden nap hulló csapadéknak köszönhetően a víz 

hiánya sem korlátozza az élőlények elterjedését. 

Ugyanakkor a trópusi sivatagokban a nagy hőinga-

dozás és a vízhiány korlátozó tényezők: akadályoz-

zák a legtöbb élőlény megjelenését.

Az esőerdőkben a növények elterjedését lényegében két környezeti 

tényező korlátozza: a fény és a talaj csekély ásványianyag-tartalma. 

Az esőerdők talán legkülönösebb növényei, a kancsókák mindkét 

korlátozó tényezőhöz hatékonyan alkalmazkodtak. Vannak közöttük 

fán élő, ún. epifi ton életformájúak, illetve kúszó-kapaszkodó hajtású 

liánok. A két életforma közös jellegzetessége, hogy a magasabb fák 

lombjai közt leveleik elegendő fényhez jutnak. Az epifi tonok a leve-

gő páratartalmából léggyökereikkel, a liánok a talajból veszik fel a 

vizet. Az ásványianyag-hiány kiküszöböléséhez a kancsókák levelei 

rovarcsapdává alakultak, és a lápok rovaremésztő növényeihez hason-

lóan az ásványi anyagokat állati fehérjék lebontásával nyerik. Kancsó 

alakú rovarfogó leveleik (11.1. ábra) illatanyagokat termelnek. A ro-

varok nektár után kutatva megcsúsznak a kancsó síkos, viaszos pere-

mén, és belepottyannak a kancsó alját kitöltő, emésztőnedveket is 

tartalmazó folyadékba. Menthetetlenül fogságba kerülnek, mivel a 

kancsó szájánál hirtelen felmeredő tüskék és a kancsó lecsapódó fe-

dele elzárja a kivezető utat. Vannak olyan kancsókák, amelyek kisebb 

madarakat, emlősöket is csapdába ejtenek.

OlvasmányKancsókák

11.1. ábra. Kancsóka rovar fogó levelei
Az esőerdőktől a trópusi füves puszták 

felé haladva a lián vagy az epifi ton 

életformájú kancsókák tűnnek-e el 

hamarabb? Miért?
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a) véletlenszerű b) egyenletes c) felhalmozódó

11.2. ábra. A populációk térbeli eloszlása. a) A gyertyán 
véletlenszerű eloszlást mutat a tölgy erdőben. b) A szén-
cinegék a párzási és fészkelési időszakban territóriu mo-
kat alakítanak ki, eloszlásuk egyenletes. c) A szamóca 
indával terjed, az anyanövény körül felhalmozódnak 
az ivartalan szaporodással létrejött utódok.

letlenszerű, látszólag semmilyen szabályszerűséget 

nem mutató eloszlás. Jóval ritkább az egyenletes 

elrendeződés, ami például a saját területüket védő 

állatok (pl. énekesmadarak) vagy egyes erdőalkotó 

fák (pl. bükk) körében fordul elő. Felhalmozódó 

eloszlást mutatnak többek között a csordákban élő 

növényevő állatok (pl. gímszarvas), illetve az indák-

kal terjedő növények (pl. szamóca).

A koreloszlás fontos sajátsága azoknak a népes-

ségeknek, amelyekben az egyedek szaporodóképes-

sége függ az életkortól. Az ilyen populációkban 

cél szerű a szaporodóképesség szempontjából meg-

különböztetni a fi atal, még ivaréretlen; a felnőtt, 

ivarérett; illetve az idős, már terméketlen korcso-

portok arányát (11.3. ábra).

11.3. ábra. Egy emberi népesség korfája. A koreloszlást 
szemléletesen mutatja be a korfa. Az emberi népességek 
korfáján korcsoportok szerint ábrázolják a nők és 
a férfi ak %-os arányát a teljes népességhez viszonyítva. 
Az ábra egy fi atalodó népesség korfáját szemlélteti. 
Milyen különbségek fi gyelhetők meg a nők és a férfi ak 

koreloszlásában a különböző korcsoportokban?

Ha egy társulásban meg akarjuk határozni valamely populáció egyedsűrűségét, illetve térbeli eloszlását, 

akkor az élőhelyen kell méréseket végezni. A méréshez a társulás egymástól távolabb eső helyein kijelölnek 

legalább 4-5 egyforma nagyságú, ún. mintavételi területet. A mintavételi területeken meghatározzák a 

vizsgált populáció(k) egyedszámát, és térképet készítenek térbeli eloszlásukról. Az adatokból meghatároz-

zák az átlagos egyedsűrűséget.

OlvasmányAz egyedsűrűség és a térbeli eloszlás meghatározása

életkor

férfi nő

80+

75–79

70–74

65–69

60–64

55–59

50–54

45–49

40–44

30–34

20–24

10–14

0–  4

35–39

25–29

15–19

5–  9

gyorsan növekvő népesség

a népesség %-a

10 108 86 64 42 20

A populációk jellemző adatai

Az életközösségek, köztük a populációk vizsgálatá-

nak célját legegyszerűbben egy kérdéssel határoz-

hatjuk meg: „Előfordulhatnak-e az élőlények popu-

lációi a természetben bárhol, bármikor, bármek kora 

mennyiségben?” A kérdésre magától értetődő a vá-

lasz: nem. De miért nem? Erre keresik a tudomá-

nyos magyarázatot, a választ az ökológusok.

Ahhoz, hogy a környezet populációra gyakorolt 

hatásait vizsgálni tudjuk, ki kell választani a népes-

ségnek azokat a jellemzőit, amelyekkel értékelhető, 

mérhető, hogyan reagál a populáció a környezet 

megváltozása hatására. Az egyik ilyen sajátság a 

populáció méretét jellemző egyedszám. Az egyed-

szám helyett gyakran használják a kutatók a népes-

ségek méretének jellemzésére az egyszerűbben 

meghatározható és szemléletesebb egyedsűrűséget. 

Az egyedsűrűség a terület vagy térfogategységre 

vonatkoztatott egyedszám. Egy lepkepopuláció 

egyedsűrűségének megállapításakor például azt ad-

ják meg, hogy km2-enként átlagosan hány példány 

él, a talajlakó fonálférgek egyedsűrűségét viszont a 

talajban m3-enként élő egyedek számával érdemes 

jellemezni.

Fontos jellemző a populáció egyedeinek térbeli 

eloszlása is, amely lehet véletlenszerű, egyenletes 

és felhalmozódó (11.2. ábra). Leggyakoribb a vé-
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11.4. ábra. Az ábra adatai alapján 

számítsd ki a nagy csalán átlagos 

egyedsűrűségét (egyed/m2)! 

A feljegyzések alapján mi jellemző 

a nagy csalán térbeli eloszlására?

1

80 egyed 64 egyed 35 egyed 44 egyed

2 3 4

Egy ökológiai terepgyakorlaton a diákok azt a feladatot kapták, hogy a közeli gyertyános-tölgyesben 4, 

egyenként 100 m2-es mintavételi területen határozzák meg a nagy csalán átlagos egyedsűrűségét és jelle-

mezzék térbeli eloszlását. A diákok feljegyzéseit foglalja össze a 11.4. ábra.

A populációk növekedése

A populációk egyedszáma nem állandó, az idővel 

folyamatosan változik. Ha egy csészében langyos 

tejhez cukrot keverünk, és kis mennyiségű élesztőt 

adunk hozzá, a gomba sejtjei gyors osztódásnak 

indulnak, amit jelez az élénk anyagcsere során egy-

re növekvő mennyiségben képződő szén-di oxid. 

Egy idő után azonban az élesztő anyagcseré je, osz-

tódásának üteme lassul, egyre kevesebb szén-dioxid 

képződik. Mivel magyarázható a jelenség?

Kezdetben az élesztőgomba sejtjei a bőséges 

tápanyagellátásnak köszönhetően szakadatlanul 

osztódnak, az egyedszám változására a korlátlan 

növekedés jellemző (11.5. ábra). Egy idő után 

azonban a tápanyagforrások kimerülnek, káros 

anyagcseretermékek (pl. etil-alkohol, ecetsav) hal-

mozódnak fel az edényben, ezért az osztódások 

üteme csökken, az egyedszám növekedése mérsék-

lődik, majd egy idő után meg is szűnik. Ez a jelen-

ség a korlátozott növekedés. 

A populáció egyedszámának időbeli változását 

számos környezeti tényező befolyásolja, így a ren-

11.5. ábra. A populációk korlátlan növekedése. Egy új 
élőhelyen megjelenő populáció egyedszámának 
növekedését a környezeti erőforrások kezdetben nem 
korlátozzák. Az egyedszám meredeken emelkedik.

delkezésre álló táplálék mennyisége, a populáció 

egyedei között fennálló versengés a környezeti erő-

forrásokért, a ragadozó populációk egyedszáma stb. 

Egy populációban adott időszakban (pl. évente) 

létrejött utódok száma adja meg a szaporodóképes-

séget. A halálozás pedig ugyanazon idő alatt el-

pusztult egyedek száma. E két mennyiség különb-

sége megadja a népesség egyedszámának változását. 

A populációk egyedszámváltozása a faj környezet-

hez való alkalmazkodási stratégiájával függ össze. 

A népesség korlátozott növekedése e szerint alap-

vetően két típusba sorolható. A kiegyensúlyozott, 

többé-kevésbé állandó környezetben élő népessé-

gek egyedszáma egy megközelítőleg állandó érték, 

a környezet eltartóképessége (jele: K) körül inga-

dozik. Ezeket a fajokat K-stratégis táknak nevezik. 

A környezet eltartóképessége a populációnak az az 

egyedszáma, amely az adott élőhelyi környezetben 

tartósan fennmaradhat (11.6. ábra). Ezen populá-

ciók tagjai gyakran nagy termetűek és hosszú éle-

eg
ye

d
sz

ám

idő

11.6. ábra. Egy gímszarvas-populáció egyedszámának 
változása. A gímszarvas-populáció egyedszáma 
a társulásban többé-kevésbé állandó. Táplálékbőség 
idején az utódok túlélési esélye nagyobb, a születések 
száma kissé meghaladja a halálozásokét, az egyedszám 
valamivel magasabb K-nál. A populáció egyedei között 
nő a versengés a táplálékért, a területért, emiatt a túl élési 
esély csökken. A születések száma alacsonyabb lesz 
a halálozások számánál, az egyedszám K alá csökken.

eg
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idő

K
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11.7. ábra. A gyötrő szúnyog egy populációjának 
egyedszámváltozása. Meleg, párás, csapadékos időben 
a gyötrő szúnyog egyedszáma hirtelen emelkedik, mert 
nagyon sok utód kel ki a petékből. Amikor az idő 
hidegebbre fordul, és a csapadék is kevés, az egyedszám 
hirtelen csökken.

eg
ye

d
sz

ám

idő

A fenyők, közülük is elsősorban a lucfenyő rettegett kártevője az utóbbi években a betűzőszú 

(Ips typographus). Ez az apró, mindössze 4-6 mm hosszú bogár és lárvája a fák kérge alatt a 

háncstestben és a kambiumban rág járatokat. 400-500 bogár megtelepedése már egy fejlett, 

érett fa pusztulását okozza. A betűzőszú rendszerint a sérült (pl. szél által kidöntött, villámsúj-

tott) fenyőket támadja meg, de túlszaporodása esetén az egészséges egyedeket sem kíméli. Az 

elmúlt tíz évben annyira elszaporodott az Alpok és a Tátra fenyveseiben, hogy óriási területe-

ken okoz fapusztulást. Korábban évenként rendszerint egy utódnemzedék fejlődött ki a jára-

tokban, de az utóbbi években, valószínűleg a légkör felmelegedése miatt, két-három utódnem-

zedék jelenik meg évente, ezért a populációk egyedszáma robbanásszerűen nő.

A gazdaszervezetet a hímek választják ki. Ha alkalmas, még nem fertőzött fát találnak, 

akkor olyan illatanyagot termelnek, amely a fajtársak mindkét nemét vonzza. Amikor már 

elegendő számú élősködő fúrta be magát a kiszemelt fa kérge alá, akkor a hímek olyan vegyü-

letet bocsájtanak ki, ami gátolja a további betelepülést. A betűzőszúnak ez a viselkedése teszi 

lehetővé a biológiai védekezést. A fertőzött területeken rovarcsapdákat (11.8. ábra) állítanak 

fel. A csapdákba olyan illatanyagot tesznek, ami csalogatja a kártevőket, amelyek ezáltal nem 

a fákat keresik fel.

OlvasmányFenyőpusztulás az Alpokban és a Tátrában 

tűek (pl. fák). A K-stratégista állatoknak többnyire 

kevés utódjuk van, de azok nagy valószínűséggel 

fenn is maradnak. Ebben gyakran szerepe van a 

fejlett ivadékgondozásnak (pl. elefánt és más nagy 

termetű növényevők).

A kevésbé kiegyenlített, hirtelen változó környe-

zetben élő fajok populációi rendszerint gyors sza-

porodással reagálnak az átmenetileg kedvező kör-

nyezeti feltételekre. E fajoknak ugyanis nagy a 

„szaporasági tartaléka”, vagyis egy újonnan kínál-

kozó élettérben gyorsan elszaporodhatnak, ám a 

környezeti erőforrások kimerülésével egyedszámuk 

hirtelen, meredeken csökken (11.7. ábra). Ezt az 

alkalmazkodási módot r-stratégiának nevezzük. 

Az „r” jelzés a populáció szaporodási rátájának jele, 

vagyis az egy egyedre eső születések és halálozások 

számának különbsége. Belátható, hogy a populáció 

akkor növekszik, ha ez a számérték 1-nél nagyobb. 

Ilyen r-stratégista élőlények a szántóföldi gyomnö-

vények és más mezőgazdasági kártevők, például 

rágcsálók. Tipikusan ezt a stratégiát példázza a sás-

kajárás is. A robbanásszerű egyedszám-növekedés 

persze csak akkor lehetséges, ha az egyedek gyorsan 

elérik a szaporodóképes életkort. Az r-stratégista 

élőlények testmérete ezért viszonylag kicsi, élettar-

tama pedig rövid.

Az ilyen, gazdasági szempontból kedvezőtlen 

hatású populációk ellen gyakran kémiai eszközöket, 

irtószereket vetnek be. Ezek általában elég hatéko-

nyak, ám számos más, közömbös vagy éppen hasz-

nos élőlényt is elpusztítanak. Gyakran ajánlják ezért 

a biológiai védekezést, amely csak a távol tartani 

kívánt populáció egyedszámát tartja alacsony szin-

ten, és hatása kíméletesebb, kiszámíthatóbb. Bioló-

giai védekezés például a rovarkártevő egyedein 

élősködő élőlények bevetése. 

11.8. ábra. Rovarcsapda
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környezeti tényező mértéke

1944-ben az alaszkai partoktól 300 km-re fekvő, mindössze 350 km2 területű Szent Máté-szigetre az 

amerikai parti őrség betelepített egy 29 egyedből álló rénszarvascsordát, hogy az állatok szükség esetén 

táplálékul szolgáljanak az arra hajózó katonáknak. A szigeten azelőtt nem éltek rénszarvasok és nagy  testű 

ragadozók, farkasok sem. A talajt tíz centiméter vastagon zuzmó borította. A bőséges tápláléknak és a 

ragadozók hiányának köszönhetően a csorda létszáma nagyon gyorsan nőtt, 1957-ben már 1350, 1962-ben 

4500, 1963-ban pedig 6000 egyed élt a kis szigeten. Ebben az évben a kutatók már azt tapasztalták, hogy 

az egyedek soványak, betegek. 1963–1964-ben nagyon kemény volt a tél, a hó teljesen belepte a gyér zuz-

mótakarót. 1964 tavaszán a kutatók mindössze 41 tehenet és egy terméketlen bikát találtak a szigeten. 

Ezzel a populáció sorsa végleg megpecsételődött. A kipusztulás okai: a túllegelés miatt a zuzmótakaró nem 

tudott megújulni, a ragadozók nem szabályozták természetes módon a populáció egyedszámát, a kis szi-

getről az állatok nem tudtak elvándorolni újabb legelők felé.

Ábrázold grafi konon a rénszarvas-populáció egyedszámának változását!

OlvasmányEgy populáció története

Tűrőképesség

A populációk fontos sajátossága, hogy milyen kör-

nyezeti feltételek mellett fordulnak elő, milyen 

élőhely alkalmas számukra a megtelepedésre, fenn-

maradásra. A populációk egy-egy környezeti ténye-

zőre vonatkozó igényét a tűrőképesség jellemzi. 

A tűrőképesség egy környezeti tényezőnek az a 

tartománya, amelyen belül a populáció egyedei 

életműködéseket mutatnak. A tűrőképességi gör-

bék azt mutatják meg, hogy az egyes környezeti 

tényezők milyen hatást gyakorolnak a vizsgált po-

puláció egyedeire (11.9. ábra). A populáció számá-

ra legkedvezőbb értékek adják az optimum-, a leg-

kevésbé kedvező értékek pedig a minimum-, illet-

ve a maximumtartományt. A szélső értékek alatt, 

illetve felett a populáció egyedei nem életképesek, 

vagy is ilyen környezetben a populáció nem marad-

hat fenn.

11.9. ábra. Tűrőképességi görbe. A populáció 
egyedeinek valamilyen tulajdonságát (pl. növekedés, 
gázcsere mértéke) mérik a környezeti tényező 
változásának függvényében.

Az egyes környezeti tényezőkre egy populáció 

lehet szűk, átlagos, illetve tág tűrésű (11.10. ábra).

Egy populáció elterjedését alapvetően az a kör-

nyezeti tényező határozza meg, amelyre nézve szűk 

tűrésű, vagyis amelyik korlátozó tényező. Az egy 

vagy több környezeti tényezőre szűk tűrésű élőlé-

nyek csak olyan, gyakran speciális élőhelyeken for-

dulhatnak elő, ahol valamennyi környezeti tényező 

megfelel a populáció igényeinek. Az ilyen populá-

ciók emiatt megjelenésükkel vagy éppen hiányuk-

kal jelzik az élőhely környezeti sajátságait, ezért 

ezeket a populációkat indikátor szervezeteknek

nevezzük. A malária kórokozóját terjesztő foltos 

maláriaszúnyog például tág határok között elviseli 

a hőmérséklet változását, de nagyon érzékeny a le-

vegő páratartalmára. Populációi csak azokon az 

élőhelyeken fordulnak elő, ahol a levegő relatív pá-

ratartalma meghaladja a 90%-ot. A városi légszeny-

nyezettség mérésére használt biológiai indikátorok 

11.10. ábra. A tűrő-
képes ségi görbék 
típusai. A szűk tűrésű 
populációk esetében 
a minimum- és 
a  maximum tartomány 
közel esik egymáshoz. 
A tág tűrésű populációk 
széles határok között 
elviselik a környezeti 
tényező értékeinek 
változását.

szűk 
tűrésű

átlagos 
tűrésű

tág 
tűrésű

optimum

maximumminimum
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a zuzmók. Sok szempontból tág tűrésű populációik 

azokról az élőhelyekről hiányoznak, ahol a levegő-

ben magas a kén és a nitrogén oxidjainak koncent-

rációja (11.11. ábra).

Azok a fajok, amelyek sok környezeti tényezőre 

nézve szűk tűrésűek, csak olyan speciális környezet-

ben maradhatnak fenn tartósan, ahol minden té-

nyező megfelel az igényeiknek. Ezeket az élőlénye-

ket specialistáknak nevezzük. Közéjük tartozik 

például a sebes pisztráng, amely a gyors folyású, 

hideg vizű patakok lakója. 

Azok a fajok, amelyek számos, alapvető környe-

zeti tényezőre tág tűrésűek, a generalisták. Rend-

szerint nagy az elterjedési területük, sokféle élőhe-

lyen előfordulhatnak. Ilyen például az egész Euró-

pában gyakori vörös róka, amely a hőmérsékletre 

nézve tág tűrésű, nagyon sokféle táplálékot elfo-

gyaszt, és jól alkalmazkodik az ember által átalakí-

tott környezethez. 

A populációkra egyidejűleg számos környezeti 

tényező fejti ki hatását. Az összes környezeti ténye-

zőre vonatkozó tűrőképesség együttese a niche

(ejtsd: nis), mely meghatározza, hogy az illető faj 

népessége milyen környezetben jelenhet meg. 

Szemléletesen úgy kapunk képet a niche-ről, ha egy 

koordináta-rendszer minden tengelyére egy-egy 

környezeti tényező értékeit vesszük fel. Térbeli, há-

romdimenziós koordináta-rendszerben így három 

környezeti tényező ábrázolható egyszerre (11.12. 

ábra). 

11.11. ábra. Budapest zuzmótérképe. A zuzmó-
térképről leolvasható, hogy a belső városrészekben 
elsősorban a nagyobb gépjárműforgalom miatt 
szennyezettebb a levegő. Ezeket a helyeket a zuzmók 
hiánya („zuzmósivatag”) jelzi. A tiszta levegőjű, párás, 
külterületi helyeken a zuzmók megtelepednek a fák 
ágain (normális zóna).

A levegő szennyezettsége

A zuzmók száma

Környezet és testalkat

Jól példázza a környezeti tényezők és az élőlények 

testalkatának összefüggését az állandó testhőmér-

sékletű, egymással rokon állatfajok előfordulása. 

A pingvinek különböző fajai őshonosan a déli fél-

teke tengerpartjain élnek, sokféle éghajlaton (11.13. 

ábra). A megfi gyelések szerint az Egyenlítő köze-

lében, a Galápagos-szigeteken honos pingvinek a 

házityúkokhoz hasonló termetűek. A Déli sarkvi-

dék felé közeledve egyre nagyobb testméretű ping-

vinfajok élnek, az Antarktiszon honos császárping-

vin magassága eléri a 120 cm-t is. Ennek a 

jelenségnek a magyarázata a következő. Az állandó 

testhőmérséklet azáltal valósul meg, hogy a szerve-

zet hőtermelése és hőleadása kiegyenlíti egymást. 

A hő a test sejtjeiben szabadul fel a szerves anyagok 

elégetésekor, a sejtlégzés során. A hőtermelés mér-

téke az állat térfogatától függ, amely a testhossz 

harmadik hatványával arányos. A hőleadás viszont 

a test felületén keresztül zajlik, ami a testhossz má-

sodik hatványával arányos. A testhossz növekedé-

sével tehát a hőtermelő térfogat nagyobb mérték-

ben nő, mint a hőleadó testfelület. Ez magyarázza, 

hogy az evolúció során miért váltak eltérő méretű-

vé a különböző hőmérsékleti viszonyokhoz alkal-

mazkodott pingvinfajok. Hasonló jelenség fi gyel-

hető meg emlősállatok, például a rókák körében is. 

A hideg éghajlaton honos sarki róka tömege kb. 

kétszer-háromszor nagyobb, mint a Szaharában és 

környékén élő sivatagi rókáé. Testfelületük viszont 

alig tér el egymástól, mert a sivatagi rókák fülkagy-

lója rendkívül nagy, éppen azért, hogy hősugárzás-

sal megszabadulhasson a szervezetében képződő hő 

fölöslegétől. A mi éghajlatunkon elterjedt vörös 

róka testalkata két rokonához képest átmeneti jel-

lemzőket mutat.

11.12. ábra. A niche szemléltetése három 
környezeti tényező fi gyelembevételével

NICHENICHE

hőmérséklet

max.

max.

max.

p
ár

a

fé
ny

min.

min.

min.
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Populációk és környezetük11.

11.13. ábra. Különböző termetű pingvinfajok elterjedése a Föld déli féltekéjén

ÚJ FOGALMAK

Szünbiológia, szünfeno-biológia, ökológia, ökológiai környezet (ökológiai miliő), ökoszisztéma, 

egyed sűrűség, térbeli eloszlás, koreloszlás, korfa, korlátlan növekedés, korlátozott növekedés, környezet 

eltartóképessége, K-stratégia, r-stratégia, tűrőképesség, indikátorfaj, specialista, generalista, niche

1 Határozd meg a populáció, a társulás, a biom és 

a bioszféra fogalmát!

2 Miért használható jobban az egyedsűrűség a 

populáció jellemzésére az egyedszámnál?

3 Népszámlálási adatok alapján Sé község lako-

sainak száma 1374. Az állandó lakosok életkor 

szerinti megoszlását az alábbi táblázat foglalja ösz-

sze:

Életkor 

(év)

Összesen 

(fő)

Férfi ak 

(fő)

Nők 

(fő)

  0–5   73   36   37

  6–14 136   65   71

15–18   96   50   46

19–54 765 373 392

55–60 109   53   56

60 fölött 195   92 103

a) Készítsd el a község lakosságának korfáját! 

b) Az adatok alapján fi atalodó, stabil vagy öregedő 

a község lakossága?

Kérdések és feladatok

4 A táblázat egy növénypopuláció csírázó egye-

deinek átlagos növekedését (mm/nap) mutatja 

különböző hőmérsékleti értékeken. Rajzold fel a 

populáció tűrőképességi görbéjét! Jellemezd a po-

puláció hőmérsékleti igényét!

Hőmérséklet 

(°C)
–10 –5 0 5 10 15 20 25 30 35

Növekedés 

(mm/nap)
0 3 5 8 17 24 16 12 3 0

5 Rajzold fel egy tág tűrésű, melegkedvelő és egy 

tág tűrésű, hidegkedvelő populáció hőmérsék-

letre vonatkoztatott tűrőképességi görbéjét! Előfor-

dulhatnak-e a két populáció egyedei egy társulás-

ban? Indokold a válaszod! 

6 Az ökológusok a populációk tűrőképességének 

meghatározásánál nagyszámú egyed válasz-

reakcióját mérik, nem egyetlen egyedét. Mi ennek 

a magyarázata?

7 Az iskolában rendelkezésre álló eszközök és 

anyagok használatával hasonlítsátok össze a 

csapvíz és egy utcai pocsolya vagy egy közeli élővíz 

összetételét! Nézzetek utána, melyik alkalmasabb 

arra, hogy kerti növényeket öntözzünk vele!
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 Zsákmányszerzés
 Versengés
 Együttélés
 Élősködés
 Asztalközösség
 Antibiózis

12.lecke

Kölcsönhatások

Miért hurcol tengeri rózsát 

a remeterák?

M

a

Termelők – Autotróf, főként fotoszintetizáló szer-

vezetek, amelyek az életközösségekben megterme-

lik a szerves anyagot. A termelők legnagyobb része 

növény.

Fogyasztók – Azok a szervezetek, amelyek más 

élőlényekből veszik fel a szerves anyagokat. Az el-

sődleges fogyasztók termelőkkel táplálkoznak, 

vagy is növényevők. A másodlagos fogyasztók a nö-

vényevőkkel táplálkozók stb. 

Lebontók – Élettelen szerves anyagokkal táplál-

kozó szervezetek, például talajlakó baktériumok, 

gombák.

A társulásokban a populációk nem elszigetelten 

élnek egymástól, hanem különféle, szorosabb vagy 

gyengébb kölcsönhatás van közöttük. A kapcsolat 

a populáció szempontjából lehet előnyös (+), hátrá-

nyos (–) vagy közömbös (0). A társulások szerke-

zetének alakulásában, változásaiban az élettelen 

környezeti tényezők mellett a populációs kölcsön-

hatások is meghatározó jelentőségűek.

Zsákmányszerzés (+, –)

A zsákmányszerzés (más néven predáció) alapvető 

kölcsönhatás a társulások kapcsolatrendszerében. 

A zsákmányoló élőlények az állatok közé tartoznak, 

a zsákmányszerzés során elfogyasztják a prédát 

12.1. ábra. Tápláléklánc. A táplálékláncok a termelő 
szervezetekkel, legtöbbször növényekkel kezdődnek. 
Ezt követik az elsődleges, majd a másodlagos 
fogyasztók. A tápláléklánc végén a csúcs ragadozó 
populáció áll. A táplálékláncban a nyilak a zsákmány 
felől a zsákmányszerző felé mutatnak.

tölgyfa

betűző szú

nagy 
fakopáncs

vörös róka

termelő

elsődleges 
fogyasztó

másodlagos 
fogyasztó

csúcs-
ragadozó
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Kölcsönhatások12.

12.2. ábra. Gyertyános-tölgyes táplálékhálózatának 
részlete. Melyik zsákmányszerző populáció helyzete 

a legkedvezőbb az ábrán láthatók közül? Indokold 

a választ!

gyertyán

szú

nagy 
fakopáncs

vaddisznó vörös róka

szajkó májusi 
csere bogár

kocsányos 
tölgy

vadrózsa

éticsigaszarvas-
bogár

saláta -
boglárka

Bármilyen furcsán hangzik, a zsákmányszerzés 

előnyökkel is járhat a zsákmánypopuláció számára. 

A ragadozók többnyire a gyengébb, biológiailag 

kevésbé értékes egyedeket ejtik el, ezzel növelik a 

biológiailag értékesebb egyedek szaporodási, fenn-

12.3. ábra. A ragadozó- és a zsákmány popu láció 
egyed számváltozása
a) Az egyedszám változása, ha a ragadozónak egyféle 
zsákmánya van. b) Az egyedszám változása, ha a raga-
dozónak kétféle zsákmánya van. Melyik esetben van elő-

nyösebb helyzetben a ragadozó populáció? Miért?

eg
ye

d
sz

ám

zsákmány

ragadozó

idő

eg
ye

d
sz

ám

„A” zsákmány

„B” zsákmány

ragadozó

idő

Versengés (–,–)

Versengés (más néven kompetíció) akkor alakul ki 

két populáció között, ha környezeti igényük hason-

ló vagy éppen megegyezik. A közös élőhelyen ver-

sengenek a környezeti erőforrásokért. A versengés

mindkét populáció számára kedvezőtlen, hiszen 

kölcsönösen korlátozzák egymás elterjedését. Egy 

élőhelyen a növények például versengenek a fényért, 

a talaj tápanyagaiért, a rovarevő énekesmadarak pe-

dig a zsákmányért és a fészkelőhelyekért.

A vizsgálatok azt mutatják, hogy egy társulásban 

nem élhetnek tartósan egymás mellett olyan popu-

lációk, amelyek környezeti igényei azonosak. Ezt a 

fontos elvet első leírójáról Gauze-elvnek nevezzük. 

Az egyik populáció előbb vagy utóbb kiszorítja a 

közös élőhelyről a másikat. Az ázsiai származású 

harlekinkatica a hazánkban honos katicabogarak-

hoz hasonlóan levéltetvekkel táplálkozó ragadozó 

(12.4. ábra). Jóval falánkabb és szaporább európai 

rokonainál, ezért a levéltetvek elleni védekezés cél-

jából az Egyesült Államokba és Európa több orszá-

gába is betelepítették a mezőgazdasági területekre. 

12.4. ábra. Harlekinkaticák. Az elnevezés a faj 
egyedeinek változatos színére és mintázatára utal.

vagy annak egy részét. A zsákmányolók lehetnek 

növényevők, húsevők (ragadozók, dögevők) vagy 

mindenevők. A táplálkozási kapcsolatok alapján 

állíthatók össze a táplálékláncok (12.1. ábra). 

A legtöbb élőlény nem csak egy populáció egye-

dei vel táplálkozik, így a társulásokban a táplálék-

láncok táplálékhálózatot alkotnak (12.2. ábra). 

a)

b)

maradási esélyeit, mivel csökkentik a populáción 

belüli versengést.

A zsákmányszerzés alapvető mind a ragadozó, 

mind a zsákmánypopulációk egyedszámának sza-

bályozásában. Táplálékbőség idején a ragadozók 

nagyobb mértékben szaporodnak, aminek hatására 

a zsákmánypopuláció egyedszáma csökken, majd 

ennek következtében a ragadozók szaporodási üte-

me mérséklődik (12.3. ábra). Ha egy ragadozónak 

többféle zsákmánya is van, akkor egyedszámának 

ingadozása kisebb mértékű.
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Kölcsönhatások12.

Együttélés (+, +)

Az együttélés (szimbiózis) mindkét fél számára 

hasznos kapcsolat két populáció között. Az együtt 

élő populációk kölcsönösen segítik egymás elterje-

dését. Az együttélésre eddig is sok példát láttunk 

már: gyökérkapcsolt gombák és társnövényeik, cel-

lulózbontó baktériumok és növényevő állatok, em-

ber és közönséges bélbaktérium, termeszek és bo-

garak, zuzmók stb.

Élősködés (+, –)

Az élősködés (parazitizmus) lényegében a zsák-

mányszerzési kapcsolat szélsőséges formája. A pa-

razita a gazdaszervezet anyagaival táplálkozik, de 

nem pusztítja el azt azonnal (12.6. ábra). Az élős-

ködő megtelepedhet a gazdaszervezet sejtjeiben (pl. 

vírusok, malária kórokozója), a gazdaszervezet tes-

tének külső felszínén (pl. foltos maláriaszúnyog) 

vagy annak belső szerveiben (pl. horgasfejű galand-

féreg). A kap csolat gyakran csak meghatározott 

fajok között alakulhat ki.

12.5. ábra. A remeterák és a tengeri rózsa kapcsolata
A remeterákok potrohát csak igen vékony kitinbevonat 
borítja, lágy testüknek elhagyott csigaházakban 
keresnek menedéket. A ragadozók elleni védekezésül 
házőrzőjük is van: tengeri rózsát ültetnek a csigaházra, 
amely csalánsejtjeivel távol tartja a ragadozókat. 
A tengeri rózsa részesedik a rák táplálékából, és társa 
szállítja is táplálékban és oxigénben gazdagabb vizekbe 
a helyváltoztatásra egyébként képtelen tengeri rózsát.

12.6. ábra. Fagyöngy. Az örökzöld fagyöngy magasabb 
fák lombkoronájában telepedik meg, így jut elegendő 
fényhez. A vizet és az ásványi anyagokat szívó-
gyökereivel a gazdaszervezet szállítónyalábjainak 
farészéből szerzi. Ragadós magjait a madarak terjesztik. 
A gazdaszervezet kevesebb fényhez és tápanyaghoz jut, 
ellenálló képessége más élősködőkkel szemben csökken.

Napjainkban már Magyarországon is védekezni kell 

túlszaporodása ellen, és megfi gyelhető az őshonos 

katicabogarak egyedszámának jelentős csökkenése.

Ha két populáció környezeti igénye legalább egy 

fontos tényezőben eltér egymástól, akkor tartósan 

élhetnek egymás mellett a közös élőhelyen. A ro-

varevő madarak például más helyről gyűjtik zsák-

mányukat: a harkályok a fák kérge alól, a fülemülék 

a cserjékről. Így felosztják egymás között a környe-

zeti erőforrásokat. Az erdőtársulások hasonló hő- 

és vízigényű populációi fényigényükben térhetnek 

el egymástól. A fénykedvelők a lombkoronaszint, 

az árnyékkedvelők a gyepszint tagjai.

Társszervezetüknek köszönhetően a szimbionta 

élőlények olyan élőhelyeken is előfordulhatnak, 

amelyek nem vagy csak részben felelnek meg kör-

nyezeti igényeiknek. A trópusi tengerek meleg vi-

zében az oldott oxigén mennyisége alacsony, ennek 

ellenére a korallzátonyok a legnagyobb fajgazdag-

ságú tengeri társulások. Ez azért lehetséges, mert 

a korallok fotoszintetizáló moszatokkal élnek szim-

biózisban. A szimbiózis jelenségét először a remete-

rákok és a tengeri rózsák kapcsolatában írták le 

(12.5. ábra). 
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Kölcsönhatások12.

12.7. ábra. Dögevők az afrikai szavannán 
Az oroszlánok zsák má nyának maradékát keselyűk 
és hiénák tüntetik el. Milyen populációs kölcsönhatás van 

a keselyűk és a hiénák között?

Asztalközösség (+, 0)

Az asztalközösség (kommenzalizmus) csak az egyik 

populáció számára jár előnyökkel, a másik számára 

közömbös a kapcsolat. A fák törzsén megtelepedő 

mohák például több fényhez jutnak, a dögevők a 

ragadozók zsákmányának maradékán osztoznak.

ÚJ FOGALMAK

Zsákmányszerzés (predáció), versengés (kompetíció), Gauze-elv, együttélés (szimbiózis), élősködés 

(parazitizmus), asztalközösség (kommenzalizmus), antibiózis

1 Nevezd meg a sorszámozott adatokat! A jel-

lemzésnél fi gyelj a jelek sorrendjére!

Kölcsönhatás 

neve
Jellemzése

Példa 

a kölcsönhatásra

1. –,  – 2.

3. 4.
gyertyán és 

kocsányos tölgy

5. 6.
ember és közönséges 

bélbaktérium

2 Állíts össze táplálékláncot és táplálékhálózatot 

egy hazai mező populációiból!

3 Miként módosítják a gyökérkapcsolt gombák 

az erdeifenyő tűrőképességét?

4 Korábbi tanulmányaidból nevezz meg olyan 

élősködőket, amelyek

a) baktériumokban,

b) állatok külső testfelszínén,

c) növények levelében élősködnek!

Kérdések és feladatok

5 Keress példákat olyan fajokra, amelyeket bete-

lepítettek hazánk területére, és nagymértékű 

elterjedésük veszélyezteti az eredeti élővilágot!

6 Miért nem alkalmasak a hagyományos védekezé-

si módok (pl. rovarirtó szerek) a betűzőszú ellen?

7 A falusi udvarokba gyakran ültetnek diófát, 

mert jó árnyékot ad, értékes a termése, ráadásul 

nem nőnek a környékén gyomnövények sem. Nézz 

utána, mi az oka az utóbbi jelenségnek!

8 Az antibiotikum termelése energiaigényes fo-

lyamat. Miért „érdemes” mégis antibiotikumot 

termelni egyes mikroorganizmusoknak, miféle elő-

nye származik ebből a populációnak?

9 A populációs kölcsönhatások értékelése, beso-

rolása sokszor nem egyértelmű. A mohák a fák 

törzsén asztalközösségben élnek. Ha ugyanaz a 

moha faj a fák ágait lepi be, akkor megváltozik a köl-

csönhatás jellege. Ez esetben mi lesz a kölcsönhatás?

Antibiózis (–, 0)

Egyes mikroorganizmusok (gombák, baktériumok) 

olyan anyagcseretermékeket, ún. antibiotikumokat 

adnak le a környezetükbe, amelyek gátolják más 

élőlények anyagcseréjét, osztódását. A legismertebb 

ilyen szervezet a penicillint termelő ecsetpenész. A 

penicillin gátolja az ecsetpenész környezetében a 

baktériumsejtek osztódását, így a baktériumsejtek 

pusztulása miatt nem alakul ki versengés. Ezzel 

szemben a penicillinre nem érzékeny (ún. rezisz-

tens) baktériumok és az ecsetpenész versengenek 

egymással a tápanyagokért. Ily módon kölcsönösen 

gátolják egymás elterjedését. 

Az antibiotikumokat a gyógyászatban széles 

körben használják a kórokozó mikroorganizmusok 

által okozott fertőző betegségek gyógykezelésére. 

A mikroorganizmusokról és a gombákról szóló fe-

jezetben bővebben olvashattál az antibiotikumokról 

és felfedezésükről.
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Kölcsönhatások12.É le tközösségek

OlvasmányA természeti táj változása a Kárpát-medencében

Éghajlata, környezeti feltételei alapján hazánk te-

rülete az ún. erdőssztyep zónába tartozik, átmenetet 

képez a mérsékeltövi lomberdők és füves puszták 

biomjai között. Természeti adottságai révén nagy 

az eltartóképessége, ezzel magyarázható, hogy a 

történelem során egyre sűrűbben lakott területté 

vált.

Emberi beavatkozás nélkül alföldjeink nagy ré-

szét füves területekkel tarkított, ligetes erdők borí-

tanák, hegyvidékeinken üde tölgyesek és bükkösök 

uralnák a tájat. Összességében az ország területé-

nek 85,5%-án erdőket találnánk, a maradék 14,5%-

ot fátlan társulások és víz borítaná. Ezzel szemben 

napjainkban az erdők aránya mindössze 18,2%, an-

nak is csak mintegy fele őrizte meg eredeti, 

természetközeli állapotát (lásd a táblázatot).

A különbség a potenciális és a jelenlegi növény-

takaró szerkezetében szembetűnő. Oka az ember 

természetátalakító tevékenysége, ami egyáltalán 

nem annyira új keletű jelenség, mint azt sokan gon-

dolnák. A történészek szerint a honfoglalás kori 

erdőterületek aránya már csak 37,2% volt a Kárpát-

medencében. A honfoglalás előtt itt élő népcso-

portok legeltető állattartást folytattak, nagy valószí-

nűséggel sok helyen egyszerűen felégették az 

erdőket, hogy dús füvű legelőket nyerjenek. Az ál-

landó legeltetés pedig akadályozta az erdők felúju-

lását, így a fás területek aránya egyre csökkent.

A 10–14. század kedvezőbb, csapadékosabb idő-

járását szárazabb, hidegebb időszak váltotta fel, a 

15–18. század egész Európában hosszú, kemény 

teleket hozott. A hosszan elhúzódó, ún. „kis jégkor-

szakban” a települések környéki erdők a tűzifagyűj-

tés miatt erősen megritkultak.

A török hódoltság megszűnését követően a né-

pesség lélekszáma ugrásszerűen emelkedett, a kez-

deti 4 millióról 1791-re 9,5 millióra nőtt. A népes-

ségnövekedés és az ipari fejlődés újabb erdőirtások-

kal járt, a 19. század elején az erdővel borított terü-

letek aránya már csak 29,7% volt, annak ellenére, 

hogy az erdőrendtartások bevezetésével próbálták 

szabályozni a fakitermelést, az erdő- és vadgazdál-

kodást. A Festetics-birtokon 1770-ben kiadott er-

dőrendtartásában olvashatók a következő gondola-

tok: „önnön tapasztalásábúl kiki tudhatja, ez a meg-

becsülhetetlen kintse ezen Magyar Hazának, mely 

kevés fi gyelemben vagyon, és annak megtartására mely 

kevés gond viseltetik, annyira, hogy az erdők tékozolva 

vágattanak és irtatnak, néhol szöllő hegyekké tétetnek, 

néhol pedig haszontalan pusztaságra rontatnak. … Ha 

a rendetlen és pazarló erdővágásoknak határ nem vét-

tetik, méltán félni lehet, hogy az egész haza azon tájak-

ban is, melyek még erdőkben bővelkednek, idő jártával 

fában szűkölködjék.”  Ezek a gondolatok arra utalnak, 

hogy a fenntartható gazdálkodásra való törekvés 

már azokban az időkben is napirenden volt.

Az Alföldön a legnagyobb arányú erdőpusztu-

lást a folyószabályozások és a lápos, mocsaras terü-

letek lecsapolása okozta. Sajnálatos tény, hogy a 

vízszabályozási munkák egy részét szakszerűtlenül 

végezték, és a kívánt termőföldek helyett termé-

ketlen szikes puszták alakultak ki, például a Hor-

tobágyon. A 20. század fordulójára hazánk terüle-

tének már 55%-a volt szántó, 22%-a legeltetésre 

alkalmas gyep és mindössze 12%-a erdő. Az Al-

földről szinte teljesen eltűntek a fák, kietlen, kopár 

pusz taságnak tűnt az egykor oly változatos termé-

szeti táj. 

Az emberi beavatkozás, a természetátalakítás 

veszélyeire a 19. század második felében már az 

Az erdőtársulások megoszlása az emberi beavatkozástól 
mentes (potenciális) és a jelenlegi növénytakaróban
(Forrás: Pannon Enciklopédia – Magyarország növény-
világa)

Erdőtársulás 

típusa

Potenciális növény-

takaró (%)

Jelenlegi növény-

takaró (%)

Hegy- és dombvidéki erdők

Bükkös 4 1,2

Gyertyános-tölgyes  10,5 2,4

Cseres-tölgyes  19,5 2,5

Meleg- és mészkedvelő 

tölgyes
3 0,8

Mészkerülő erdők 1 0,2

Fenyvesek    1,5 0,4

Alföldi erdők

Erdőssztyep tölgyesek 23 0,4

Ligeterdők 19 0,8

Láperdők   4 0,2

Kultúrállományok

Telepített erdők   0 9,3

Összesen    85,5 18,2
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Kölcsönhatások12. Társulások jellemzői  Domb- és hegyvidéki társulásaink  Alföldi társulásaink  Vízi és víz 

környéki társulásaink  Gyomtársulások  Természetvédelem  Magyarország nemzeti parkjai

egész világon felfi gyeltek az emberek, megalakultak 

az első természetvédelmi szervezetek. Sajnos, ha-

zánkban ez a felismerés viszonylag későn követke-

zett be (lásd a lenti táblázatot). A természetvédelem 

hazai elismertetésében, az Alföld újrafásítási prog-

ramjában kimagasló szerepet játszó Kaán Károly 

(1867–1940) erdőmérnök így érvelt 1931-ben 

megjelent könyvében a természetvédelem közgaz-

dasági jelentősége mellett: „Van azután a természet-

védelemnek egy másik nagy, közgazdasági jelentősége 

is! Beigazolt például az, hogy a mezőföldek és az erdők 

arányos váltakozása, valamint a szélfogók, fasorok, 

bokorszegélyek és hasonló egyebek alkalmazása kedvező 

hatással van a mezőgazdasági művelés sikereire; ami-

nek mindenféle terepen, de főleg a sík vidéken, legkivált 

pedig a mi szélsőséges klímájú Alföldünkön van nagy 

gazdasági jelentősége. Apasztja ugyanis az erdő a szél-

nek szárító, párologtató és ezzel azt a kedvezőtlen ha-

tását, amellyel az a növényi életet fokozott transpirációra 

(párologtatásra) ingerli. Megakasztja az alacsonyabb 

ködök és a párateltebb levegő tovasodrását; és bár nem 

esőképző, más értelemben elősegíti a páracseppek besű-

rűsödését és lecsapódását. Szivacsszerűen gyűjti és kon-

zerválja a csapadékot, és a napsütötte mezőföldeknél 

több fokkal hűvösebb viszonylatot teremt. Lassítja a 

nyirkosság elpárolgását a beárnyékolással is, és lehűti, 

de javítja is az erdővel nem borított részek páraszegény 

levegőjét. Leszűri a szélhordta miazmás port, a leve-

gőbe került, annyiféle, az egészségre káros szennyet, és 

tisztábbat, üdébbet biztosít az emberi és állati életnek. 

Mindennek okából az ilyen értelemben kifejtett tevé-

kenység az erdők védelmével, valamint fenntartásuk 

érdekében és károsításuk ellen kifejtett mindenrendű 

akciójával jelentős közgazdasági érdeket is szolgál; 

mert a nemzetnek az erdőben rejlő nagy vagyona nem-

csak jövedelmi tárgy, hanem a közjólét egyik igen je-

lentékeny tényezője.”

A természetvédők, az erdőmérnökök munkájá-

nak köszönhetően az 1920-as évektől fordulat kö-

vetkezett be az erdőgazdálkodásban. Sikeres erdő-

telepítési programok indultak, amelyek mind a mai 

napig tartanak. Ennek köszönhetően napjainkban 

már valamivel kedvezőbb a fás területek aránya, 

mint a századfordulón volt.

A magyarországi természetvédelem legfontosabb eseményei évszámokban

1879 Életbe lép az első erdőtörvény, amely természetvédelmi szabályokat is megfogalmaz.

1893
Megalakul a Magyar Ornitológiai Központ (mai jogutódja a Madártani Intézet), első vezetője Herman Ottó 

(1835–1914), polihisztor természettudós, néprajzkutató, politikus.

1906
Az Egyesült Államokban rendkívül sikeres természetvédelmi program, a „Madarak és a fák napjának” bevezetése 

a hazai népiskolákban.

1909 Megjelenik Kaán Károly természetvédelemmel foglalkozó könyve „A természeti értékek fenntartása” címen.

1931 Megjelenik Kaán Károly átfogó természetvédelmi munkája „Természetvédelem és természeti emlékek” címen.

1935
Életbe lép az Erdőkről és a természetvédelemről szóló törvény, mely rendelkezik az Országos Természetvédelmi 

Tanács megalakításáról.

1939 Elsőként védett területté nyilvánítják a debreceni Nagyerdő egy részét.

1952 Elsőként tájvédelmi körzetté nyilvánítják a Tihanyi-félszigetet.

1961 Megalakítják az Országos Természetvédelmi Hivatalt.

1971 Elsőként nyilvánítanak védetté egy növényt, az erdélyi héricset.

1973 Megalakul első nemzeti parkunk, a Hortobágyi Nemzeti Park.

A Fényi-erdő az Alföld természetközeli állapotban 
fennmaradt tölgyerdője
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Miután megismertük az élővilág legfontosabb cso-

portjait, ideje áttekintenünk Magyarország leggya-

koribb, legismertebb életközösségeit. Tegyünk egy 

nagyszabású kirándulást hazánk természetes élőhe-

lyein! Járjuk be gondolatban az ország leggyakoribb 

társulásait!

A társulások, más néven biocönózisok többé-ke-

vésbé állandó megjelenésű életközösségek, amelye-

ket meghatározott fajok populációi (népességei) 

alkotnak. A populációk egymással változatos köl-

csönhatásokban állnak. Egy társulásban azok a né-

pességek élhetnek egymás mellett, amelyeknek 

hasonlóak a környezeti igényeik. A társulás élőhe-

lyét, ahol a környezeti feltételek hasonlóak, szakki-

fejezéssel biotópnak is nevezik.

A szárazföldi populációk elterjedését alapvetően 

az éghajlati tényezők: a hőmérsékleti és a csapadék-

viszonyok határozzák meg. A trópusi esőerdők tár-

sulásait például melegkedvelő és nagy vízigényű 

populációk alkotják, amelyek legtöbbször szűk tű-

résűek ezekre a környezeti tényezőkre. Az éghajla-

ti tényezők mellett a társulás kialakulásában fontos 

szerepe lehet a talajnak is. Az egyenlítői övben egy 

kopár sziklán az elérhető víz mennyisége és a fény-

erősség is napi ritmusban ingadozik, tehát gyorsan 

változó, szélsőséges környezeti hatások érvényesül-

nek. Ezt a környezetet csak több tényezőre nézve 

tág tűrésű élőlények képesek elviselni. Láthatjuk 

tehát, hogy ugyanabban a földrajzi régióban,  például 

az egyenlítői övben is más-más populációkból álló 

társulások alakulhatnak ki eltérő környezetben.

A társulások összetétele

A társulások egyik fontos jellemzője a fajlista, ami 

megmutatja, mely fajok populációi élnek együtt a 

társulásban. A hazai tölgyesekben például a kedve-

zőbb fényviszonyok miatt sokkal több növénypo-

puláció található, mint a bükkösökben.

A fajszám azonban önmagában nem nyújt  pontos 

képet egy társulásról, hiszen a fajok puszta felsoro-

lásából egyrészt nem derül ki, hogy az egyes fajok 

mennyire jellegzetesek a társulásra, másrészt az sem, 

hogy a különböző populációk egyedei milyen arány-

ban vannak jelen a társulásban. A társulások sokfé-

lesége, fajgazdagsága (diverzitás) az a jellemző, 

amely azt is megmutatja, hogy egy társulásban a 

különböző fajú populációk egyedei egymáshoz 

viszonyítva mekkora gyakorisággal vannak jelen.

Hogyan lehet egy mező egyik fele egyszínű 

zöld gyepszőnyeg, a másik fele pedig virá-

goktól tarka?

H

z

g

Társulások 
jellemzői

13.lecke

 A társulások összetétele
 A társulások felépítése
 A társulások változásai
 A társulások előfordulása
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Társulások jellemzői13.

Némely fajok populációi sajátosan csak egyféle 

társulásban fordulnak elő, ezeket karakterfajoknak

nevezzük. Ha egy társulásban karakterfajra bukka-

Olvasmány
Érdekes jelenség a fajhelyettesítés, vagy más néven 

vikarizmus. A fajok fejlődése során egy közös ős 

leszármazottai különböző földrajzi területeket vagy 

különböző jellegű élőhelyeket elfoglalva és azokhoz 

alkalmazkodva alakulnak más-más fajokká. Jó pél-

da erre a hazai erdőkben élő hunyorok három fajá-

nak előfordulása. A pirosló hunyor (13.1. ábra) az 

Északi-középhegységben, a kisvirágú hunyor (13.2. 

ábra) a Dunántúli-középhegységben, az illatos hu-

nyor (13.3. ábra) pedig a Mecsekben és környékén 

honos.

Vikarizmus

nunk, abból egyértelműen megállapíthatjuk, melyik 

társulásban járunk. 

13.1. ábra. Pirosló 
hunyor

13.2. ábra. Kisvirágú 
hunyor

13.3. ábra. Illatos 
hunyor

A társulások felépítése

A társulások fontos jellemzője a térbeli szerkezet. 

A függőleges elrendeződés a szintezettség, amely 

a növénypopulációk fényért való versengésének 

eredménye. A különböző növényzeti szintekben 

eltérő fényviszonyokhoz alkalmazkodott populá-

ciók élnek. A fényigényes populációk hatolnak a 

legmagasabbra, az árnyékkedvelők pedig az alsóbb 

szintekben élnek. A trópusi esőerdőkben például az 

óriásfák populációi a leginkább fényigényesek, őket 

követik a középső lombkoronaszint fái, valamint a 

lombsátor felső részében megtelepedő, fán lakó nö-

vények (epifi tonok) és liánok. Az alsó lombkorona-

szint fái, liánjai, epifi tonjai, valamint a cserje- és a 

gyepszint növényei árnyéktűrők (13.4. ábra).

13.4. ábra. Trópusi esőerdő és mérsékelt övezeti lombhullató erdő szintezettsége

felső 
lomb koronaszint

felső 
lomb koronaszint

középső 
lomb koronaszint

középső 
lomb koronaszint

liánok, 
fán lakó növények

alsó lomb koronaszint

cserjeszint
gyepszint

cserjeszint
gyepszint

0

10

20

30

40

50

A növénypopulációk vízszintes elrendeződése 

alkotja a mintázatot, amely abból adódik, hogy a 

populációk eloszlása nem egyenletes. A mintázat 

elsősorban azért alakul ki, mert a talajban a víz- és 

a tápanyagtartalom helyenként eltérő, és a populá-

ciók versengenek ezekért az erőforrásokért.

A növénypopulációk szintezettségét és mintá-

zatát követve, környezeti igényeiknek megfelelően 

élnek az állatpopulációk egyedei is. A hazai tölgye-

sek ben például az erdei vöröshangyák az  avarszintben 

és a gyepszintben keresik táplálékukat, a keresz tes-

pók viszont a cserjeszintben és a lomb korona szint-

ben feszíti ki a hálóját. A madarak közül a cinegék 

a fák lombkoronaszintjében fészkelnek, a fülemü-

lék pedig a cserjeszintben. 

magasság (m)
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Társulások jellemzői13.

A társulások változásai

A térbeli szerkezet mellett időbeli változások is jel-

lemzőek a társulásokra. Az időbeli változások a 

populációk eltérő aktivitásával, élettevékenységével 

magyarázhatók. Az évszakok váltakozása miatt sza-

bályosan bekövetkező, visszatérő állapotai a társu-

lásoknak az aszpektusok. A hazai erdőkben tavasz-

szal, lombfakadás előtt virágszőnyeg borítja a talajt. 

Mire a fák rügyei kihajtanak, az aljnövényzet virá-

gos növényei termést és magot érlelnek, majd föld 

feletti részeik elszáradnak. Lombfakadás után a 

gyepszintben már csak árnyéktűrő fajokat találunk 

(13.5. ábra). Őszre a fák és a cserjék termést érlel-

nek, majd a hideg elleni védekezésül lehullatják 

leveleiket, a költöző madarak pedig ősszel elhagy-

ják itteni életközösségeiket.

Ha a környezet tartósan egy irányban változik, 

akkor lassan átalakul a társulás fajösszetétele és 

szerkezete is, vagyis új társulás alakul ki. Ez a ter-

mészetes társulásfejlődési folyamat a szukcesszió. 

Az újonnan létrejövő élőhelyen elsőként kialakuló 

életközösséget pionírtársulásnak nevezzük (14.1. 

ábra). A változások során egymást követik a társu-

lások, majd a szukcesszió folyamata a zárótársulás

(más néven klimaxtársulás) kialakulásával ér véget 

(14.6. ábra). A szukcessziós folyamatok során egy-

re összetettebb életközösségek követik egymást az 

élőhelyen. A zárótársulás az adott környezetben 

kialakuló legfejlettebb, legnagyobb sokféleségű tár-

sulás. Az ökológiai rendszerekkel kapcsolatban bő-

ven lesz még szó a szukcessziós folyamatokról.

Az is előfordul, hogy egy társulás fajgazdagsága, 

változatossága csökken. Az életközösségek lerom-

lása (idegen szóval: degradációja) általában az élő-

hely károsodásának következménye (13.6. ábra). 

Ebben a folyamatban jelentős szerepe lehet az em-

beri hatásoknak. Degradáció például, amikor a 

rendszeres taposás következtében ezt a hatást jól 

tűrő gyomnövények terjednek el egy területen (el-

gyomosodás). Az eredeti növénytakarót alkotó po-

pulációk e tekintetben nem versenyképesek. Gyak-

ran az vezet leromláshoz, hogy a talaj szerkezetének, 

összetételének megváltozása, például a helytelen 

talajművelés vagy a túlzott öntözés miatt módosul 

a növénytakaró. A leromlás legsúlyosabb esete a 

társulás teljes eltűnése, kopárosodása, ami például 

az erdőkben az összes fa kivágásakor, az ún. tarvá-

gáskor következik be. Ha egy meredek hegyoldalon 

az erdőt kivágják, s utána a csapadék és a szél le-

hordja a termőtalajt (erózió), akkor az megnehezí-

ti, sokszor lehetetlenné teszi az eredeti erdőtársulás 

megújulását. Az ökológiai rendszerek degradációja 

gyakran egyirányú folyamat, magától nem fordul 

vissza. A degradáció legsúlyosabb példája a sivata-

gosodás, ami Afrika óriási területein pusztító kö-

vetkezményekkel jár napjainkban is.

13.6. ábra. Degradált erdőrészlet13.5. ábra. Hazai erdők aszpektusai
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Társulások jellemzői13.

13.7. ábra. Zonális és extrazonális társulások

dél észak

azonos energiamennyiség

déli lejtő északi lejtő

800 m

400 m

800

400

bükkös 
zóna

tölgyes 
zóna

is és extrazonális tár

extrazonális 
bükkös

A társulások előfordulása

A hazai szárazföldi életközösségek egy részének 

kialakulását elsősorban az éghajlati tényezők hatá-

rozzák meg. Ezek a klímazonális társulások, ame-

lyek fajösszetétele főként a hőmérséklettől és a 

csapadék viszonyoktól függ. A klímazonális társulá-

sok élőhelyükön mindig zárótársulások.

A sajátos helyi klímaviszonyok miatt egyes élet-

közösségek az éghajlati zónájukon kívül is megje-

lenhetnek. Ez esetben extrazonális társulásnak

nevezzük őket. A különböző irányba néző hegyol-

dalakon – az eltérő besugárzás miatt – mások a 

hőmérsékleti és fényviszonyok. Hegyvidékeinken 

például a meredek északi hegyoldalakon kisebb 

mértékű a napsugárzás, ezért ott a hűvösebb helyi 

klíma miatt a bükkös a saját zónájánál alacsonyab-

ban, már 400–500 méteres magasságban is kiala-

kulhat. A meleg déli lejtőkön viszont a tölgyesek 

húzódnak följebb, magassági zónájukon túl (13.7. 

ábra).

Sokféle társulás megjelenését a környezet más 

jellemzői is nagymértékben befolyásolják. Ilyenek 

lehetnek többek között a talajsajátosságok, a vízel-

ÚJ FOGALMAK

Biocönózis, élőhely (= biotóp), karakterfaj, fajgazdagság, sokféleség (= fajdiverzitás), szintezettség, 

mintázat, aszpektus, szukcesszió, pionírtársulás, zárótársulás (= klimaxtársulás), leromlás (= degradáció), 

klímazonális, extrazonális és intrazonális társulás

1 Mi a különbség a klímazonális, az extrazonális 

és az intrazonális társulások között?

2 Mi a különbség a fajszám és a sokféleség fogalma 

között?

3 Vajon a trópusi esőerdőben vagy egy hazai 

bükkerdőben nagyobb-e a sokféleség? Mi lehet 

ennek az oka?

Kérdések és feladatok

4 Milyen irányban és miért változik a társulások 

sokfélesége az ember természetátalakító tevé-

kenysége következtében?

5 Miben különbözik egymástól

a) az aszpektusváltozás és a szukcesszió,

b) a szukcesszió és a degradáció,

c) a klímazonális és az intrazonális társulásokat ki-

alakító tényezők?

látottság, az alapkőzet összetétele. Ilyen, intra zo-

ná lis társulások például a nádasok, a sziklagyepek, 

a homoki életközösségek. Kialakulásukban a többé-

kevésbé állandó vízborítás, illetve az alapkőzet tu-

lajdonságai a meghatározó jelentőségűek, ezért 

többféle éghajlaton is megjelenhetnek. Az intra-

zoná lis társulások élőhelyén is történik szukcesszió. 

Ha a meghatározó, az éghajlattól független, sajátos 

környezeti tényező a szukcesszió során fennmarad, 

akkor a zárótársulás is intrazonális lesz. Így például 

hazai viszonyok között a homoktalajokon kialaku-

ló életközösségek intrazonális zárótársulása a zárt 

homoki tölgyes.
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Miért változik az életközösségek képe 

a hegy lábától a hegytetőig?

M

a

Domb- és 
hegyvidéki 
társulásaink

14.lecke

 Sziklagyepek
 A hazai erdők változásai
  Hegyvidéki klímazonális 
erdőtársulások
  Hegyvidéki intrazonális 
erdőtársulások
 Erdőművelés

Domb- és hegyvidékeinken a hőmérséklet és a csa-

padék megfelelő az erdők kialakulásához, de az 

éghajlaton kívül a talaj vastagsága, összetétele és 

szerkezete is messzemenően befolyásolják, hogy 

mely társulástípusok jelennek meg ezeken a terüle-

teken.

Sziklagyepek

A társulásfejlődés, a szukcesszió kezdeti szakaszá-

ban a csupasz sziklafelszín, illetve a rajta foltokban 

kialakuló vékony talajréteg a csapadékvizet nem 

tartja meg, ezért az ilyen élőhelyeket sziklagyep

társulások jellemzik, amelyeket szárazságtűrő, lágy 

szárú növények, főleg fűfélék foltjai alkotnak 

(14.1.–14.4. ábra). A vékony talajréteg összetételét, 

kémhatását a kőzet tulajdonságai határozzák meg, 

ezért a sziklagyepek fajösszetétele az alapkőzettől 

is függ (pl. mészkő, dolomit vagy vulkáni kőzet). 

A sziklagyepek tehát a talaj által befolyásolt társu-

lások. Sziklagyepeinkben számos, a jégkorszakban 

megtelepedett és azóta is itt élő, ún. maradványfaj

(más néven reliktumfaj) él, ezért ezek a társulások 

gyakran védettséget élveznek. A sziklagyepek fenn-

maradását veszélyeztetheti az erőltetett erdősítés, a 

kíméletlen motorozás és a gondatlan természetjárás.

14.1. ábra. Sziklagyep
A vékony vagy csaknem hiányzó talaj miatt a 
csapadékvíz gyorsan lefolyik, ezért itt szárazságtűrő 
növények élnek.
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Domb- és hegyvidéki társulásaink14.

A hazai erdők változásai

A szikla mállása és a növények maradványaiból 

képződő humusz felhalmozódása miatt lassan vas-

tagodó talajon cserjék, majd fák is megtelepedhet-

nek, vagyis idővel kialakulhat a zárótársulás, az 

erdő. A vastag talaj felső rétegeire az alapkőzet alig 

hat, hegyvidéki erdeink legtöbbje ezért már az ég-

hajlat által befolyásolt klímazonális társulás.

Erdeinkben a talajfelszín közelében élő növé-

nyek tömegét aljnövényzetnek nevezzük. Az erdők 

aljnövényzete általában tavasszal borul virágba 

(14.5. ábra). A virágos aljnövényzetű tavaszi aszpek-

tus azzal magyarázható, hogy amikor a hőmérséklet 

már elég magas, de a fák és cserjék lombozata még 

nem árnyékol, a hagymás-gumós növények gyorsan 

kihajtanak. Virágoznak, termést érlelnek, és közben 

fotoszintézisükkel tartalék szerves anyagot állítanak 

elő, melynek felhasználásával a következő tavaszon 

ismét korán kihajthatnak.

14.2. ábra. Csenkesz. Ezek a füvek bokros töveket 
alkotnak. Levelük hosszában összesodródik, így a levél 
párologtatófelülete nagymértékben lecsökken.
A kép alapján döntsd el, melyik törzsbe és osztályba 

tartoznak a csenkeszek!

14.3. ábra. Kövirózsa. A duzzadt, húsos levelek nagy 
mennyiségű vizet tárolnak, a növény így tudja 
átvészelni a hosszú, száraz időszakot.

14.4. ábra. Leánykökörcsin. A szár és a levelek 
bőrszövetének sűrűn álló szőrszálai között megreked 
a levegő, ezért a növény párologtatással alig veszít vizet. 
A kép alapján döntsd el, melyik törzsbe és osztályba 

tartozik ez a növény!

14.5. ábra. Erdő tavasszal gazdagon virágzó lágy szárú 
aljnövényzete
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Domb- és hegyvidéki társulásaink14.

Hegyvidéki klímazonális 

erdőtársulások

Az éghajlat által meghatározott erdőtársulások kö-

zül 250–500 méteres magasságokban a cseres-töl-

gyes jellemző (14.6. és 14.7. ábra). Ennek lombko-

ronaszintje laza, nem zárt, elegendő fény jut az alsó 

szintekre is. Így lehetséges, hogy a cseres-tölgyes 

erdőkben gazdag cserje- és gyepszint alakul ki. Ha 

magasabbra jutunk a hegyoldalon, az átlagosan 

400–600 méter közötti részeken már gyertyános-

tölgyes erdőtársulás található, amelynek felső 

lombkoronaszintjét főképp tölgy, az alsót pedig el-

sősorban gyertyán alkotja. A kettős lombkorona-

szint nyáron erősen árnyékol, ezért a gyertyános-

tölgyesek cserje- és gyepszintje gyér (14.8. és 14.9. 

ábra). Hegyvidékeink legmagasabb régióiban, a 600 

méternél nagyobb magasságokban bükkösöket ta-

lálunk. Ezeken a területeken bőségesebb a csapa-

dék, és a hűvös levegő miatt a párolgás is kisebb 

mértékű, ezért az erdő vízellátottsága viszonylag jó. 

A bükkfák egymás közelében nőnek, lombkoroná-

juk záródik (14.10. ábra). Ebben az életközösség-

ben más fafaj gyakorlatilag nem is fordul elő. 

A bükkösök alja nyáron erősen árnyékos, cserjeszint 

nincs, és a gyepszint is szinte csak a tavasszal virág-

zó hagymás-gumós lágyszárúakból áll.

14.7. ábra. Csertölgy hajtása 
A levelek fonáka pelyhes, 
a szőrszálak között megrekedő 
levegő mérsékli a gázcsere-
nyílásokon keresztül történő 
párologtatást.
A kép alapján döntsd el, melyik 

törzsbe és osztályba tartozik ez 

a növény!

14.6. ábra. 
Cseres-tölgyes 
Ezekben az élet-
közösségek ben 
a laza lombozat 
átereszti a fényt, 
ezért gazdag az 
aljnövényzete.

14.8. ábra. 
Gyertyános-tölgyes 
A kettős lombkorona-
szint kevés fényt  
enged át, ezért az 
aljnövényzet szegényes.

14.9. ábra. Gyertyán hajtása. A gyertyán viszonylag 
alacsony fa, a tölgyek lombján átjutó fényt 
hasznosítja.
A kép alapján döntsd el, melyik törzsbe és osztályba 

tartozik ez a növény!

14.10. ábra. Bükkös. A fák lombja zárt, erősen 
árnyékol, ezért a bükkös erdőkben az aljnövényzet 
nagyon gyér.
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Domb- és hegyvidéki társulásaink14.

ÚJ FOGALMAK

Sziklagyep, maradványfaj, erdőművelés, cseres-tölgyes, gyertyános-tölgyes, bükkös, karsztbokorerdő, 

hársas-kőrises erdő

1 Az 510 méter magasságú hegytetőn az erede-

tileg kopár sziklafelszín lassan benépesedik. 

a) Mely életközösségek és milyen sorrendben kö-

vetik egymást a társulásfejlődés során? 

b) Az egymást követő társulások közül melyik (vagy 

melyek) klímazonális(ak)? Indokold állításodat!

2 Mely környezeti tényezők befolyásolják első-

sorban a sziklagyep, és melyek a szomszédos 

tölgyes társulás kialakulását?

Kérdések és feladatok

3 Magyarországon jellemzően mely élőhelyeken 

fordulnak elő a következő erdőtársulások?

a) bükkös,

b) cseres-tölgyes,

c) gyertyános-tölgyes.

4 A hazai erdők gyepszintje nem mindig tarkállik 

virágoktól. Jellemzően mikor virágoznak a 

gyepszint növényei, és miért?

Hegyvidéki intrazonális 

erdőtársulások

A meredek, déli hegyoldalakon a képződő talajt a 

csapadék lemossa. A sziklás felszínen a víz gyorsan 

14.11. ábra. Karsztbokorerdő a Vértesben

14.12. ábra. Hársas-kőrises sziklaerdő

Erdőművelés

Magyarország domb- és hegyvidékeinek legjellem-

zőbb életközösségei tehát az erdők. Erdeink azon-

ban nem természetes, érintetlen életközösségek, 

hiszen az erdőgazdálkodás folyamatosan alakítja 

állapotukat. Az erdőművelés során a gazdaságilag 

hasznosítható méretű, úgynevezett „vágásérett” fá-

kat kivágják és elszállítják, a kivágott erdő helyén 

pedig gondoskodnak a társulás megújulásáról, szük-

ség esetén facsemetéket ültetnek a területre. Az 

erdészetileg művelt erdő mindig eltér a természetes 

életközösségektől, például nincsenek benne idős 

fák. Az erdőgazdálkodás célja, hogy a fakitermelés 

az erdőnek mint életközösségnek a létét ne veszé-

lyeztesse, és fenntartható igénybevétele a jövő nem-

zedékek számára is biztosított legyen.

elszivárog. Ehhez társul a merőlegesen beeső nap-

sugárzás miatti magas hőmérséklet. Az ilyen, sajá-

tos környezetű élőhelyeken a sziklagyep mellett 

laza, ritkás cserjékkel és alacsony fákkal borított 

társulás, karsztbokorerdő jelenik meg. Növényei 

jól tűrik a száraz környezetet (14.11. ábra). 

A hegyvidékek sziklás, kőzettörmelékes, hűvös 

és nyirkos területein, szurdokokban hársas-kőrises 

erdőkkel találkozhatunk (14.12. ábra).
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Miért különbözik egymástól a homokon 

és a sziklán kialakuló mező?

M

és

Alföldi társulásaink

15.lecke

 Homoki társulások
 Lösztársulások
 Sziki társulások
 A hazai tájak változásai

Az alacsonyabb fekvésű, alföldi területeken a csapa-

dék mennyisége általában nem haladja meg az évi 

500 mm-t, ami nem kedvez az erdőtársulások kiala-

kulásának. A mezőgazdálkodás elterjedése  miatt 

hazánk alföldi térségeiben eredeti, természetes élet-

közösségek már csak kis területeken fordulnak elő.

Homoki társulások

Alföldjeink nem művelt, természeteshez közel álló 

élőhelyein az életközösségek kialakulását főleg a 

homoktalaj sajátságai befolyásolják. A folyók hor-

dalékaként nagy területeket borít homokos üledék. 

A homok durva szemcséi között az amúgy is kevés 

csapadékvíz gyorsan leszivárog, ezért a talaj felszíni 

rétegei igen szárazak, az alsóbbak pedig a talajvíz 

miatt tartósan nedvesek lehetnek. A csupasz homo-

kon először szárazságtűrő egyéves gyepek teleped-

nek meg, majd a humusztartalom növekedése lehe-

tővé teszi a felületet zártan borító gyeptársulás, a 

homokpusztarét megjelenését (15.1. és 15.2. ábra). 

Ha a vízellátottság kielégítő, akkor a fák megtele-

pedésével homoki tölgyes alakulhat ki.

15.2. ábra. Árvalányhaj. A száraz gyepek jellemző füve. 
Keskeny, kis felületű levele keveset párologtat. Termése 
a hozzá kapcsolódó módosult, tollas levél révén 
könnyen terjed a széllel.

15.1. ábra. Homokpusztarét

bio_10e_2j.indd   86 2015.05.29.   9:40:25



87

Alföldi társulásaink15.

Lösztársulások

A lösz a szél által szállított, igen apró szemcséjű 

kőzettörmelék leülepedésével alakul ki. A löszön jó 

minőségű, tápanyagokban gazdag talaj jön létre, 

amely a vizet is jól megtartja, tehát lassan szárad. 

Alföldjeink lösszel borított területeit egykor tatár-

juharos lösztölgyes társulások jellemezték (15.3. 

ábra). Ezek lombkoronaszintje kettős, a különböző 

tölgyek mellett ugyanis az alacsonyabb tatárjuhar 

(15.4. ábra) egy alsó szintet is létrehoz. A laza 

lombkorona alatt gazdag a cserjeszint és a gyep-

szint is. A kitűnő talaj miatt ezeket a területeket 

már régen mezőgazdasági művelés alá vonták, ezért 

az eredeti lösztölgyes társulásoknak már csak apró 

foltjai maradtak fenn, amelyek szigorú védelem 

alatt állnak.

15.3. ábra. Tatárjuharos 
lösztölgyes erdő

15.4. ábra. Tatárjuhar

Sziki társulások

Alföldünk jellegzetes talajai a szikesek. A szikes 

talaj felső rétegeiben vízben oldódó sók, elsősorban 

nátriumvegyületek halmozódnak föl. Ennek az a 

magyarázata, hogy a száraz, meleg éghajlaton az 

erős párolgás miatt a magas talajvíz állandóan föl-

felé szivárog és szállítja a benne oldott sókat, ame-

lyek a felszíni talajrétegekben maradnak, sőt gyak-

ran a felületen fehér bevonatot alkotnak (15.5. 

ábra). A folyamat következménye a talajszemcsék 

tömörödése, a talaj levegőtlenné válása. A magas 

sótartalom, a kedvezőtlen szerkezet következtében 

a szikes talajok terméketlenek. Az ember termé-

szetátalakító tevékenységei nagymértékben fokoz-

hatják a szikesedést. A csapadékszegény vidéken 

létesített víztározó megemeli a környéken a talajvíz 

szintjét, ami szikesedéshez vezet. A rendszeres 

esőztető öntözés az öntözővíz gyors párolgása mi-

att hasonló következménnyel járhat. A szikes terü-

leteken sótűrő növények alkothatnak természetes 

társulásokat. Közös tulajdonságuk, hogy a nagy 

oldottanyag-koncentrációjú talajból is képesek vi-

zet fölvenni, amihez a gyökér nagy szívóereje szük-

séges. Ez kevés növényre jellemző, ezért a sziki 

gyepek fajokban szegény, kis diverzitású társulá-

sok, vagyis a szikes puszta képe nem túl változatos 

(15.6. ábra).

15.5. ábra.  A szikes talaj kialakulása

15.6. ábra. Szikes puszta. A talaj felszínén fehér 
bevonatot alkot a sziksó, amelynek felhalmozódása miatt 
ezen az élőhelyen csak néhány növényfaj tud 
fennmaradni.

párolgás

sófelhalmozódás

oldott ásványi 
anyagok

é válása A magas

a

víz-
mozgás 

iránya

kes talaj kialakulás

víz
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Alföldi társulásaink15.

A hazai tájak változásai

Az időszámítás előtti időszakban a Kárpát-meden-

ce területén a jelenleginél hűvösebb klíma miatt a 

domb- és hegyvidékeket elsősorban bükkösök bo-

rították, amelyek még az Alföldre is leereszkedtek. 

Az éghajlat melegedésével az alföldi területeken a 

bükkösöket felváltották a ligetes, füves pusztákkal 

tarkított tölgyerdők (15.7. ábra). A népvándorlást 

követően az egyre terjedő gabonatermesztés fokoza-

tosan megváltoztatta a tájat. Az Alföld mocsaras-

lápos területei kiszáradtak, ami kedvezett a szikesek 

terjeszkedésének. A nagyarányú alföldi erdőirtás 

következtében pedig az erdők helyét füves puszták 

mezőgazdasági művelés alá vont területek foglalták 

el. Az alföldi élőhelyek még föllelhető természetes 

társulásainak fennmaradását sokféle tényező veszé-

lyezteti napjainkban: a folyószabályozások miatt 

meg változik a talaj vízgazdálkodása, a betelepített 

akácosok terjedése kiszorítja az őshonos életközös-

ségeket, mindezeken felül a legeltetés is jelentős, 

gyakran károsító tényező. A középhegységek és a 

Dunántúl erdővel borított területei nagyobb rész-

ben fennmaradtak, ugyan nem természetes állapo-

tukban, hanem erdőgazdasági művelésben (15.8. 

ábra).

ÚJ FOGALMAK

Homokpusztarét, homoki tölgyes, lösz, lösztölgyes, szikes talaj, sziki gyep

1 Melyek a legfontosabb különbségek a homok-

talaj, a lösztalaj és a szikes talaj felépítése, tulaj-

donságai között?

2 Mivel magyarázható, hogy a szikes puszta faj-

gazdagsága elmarad a sziklagyepek fajgazdag-

sága mögött?

3 Sorolj fel három tényezőt, amely a talaj szike-

sedéséhez vezethet!

Kérdések és feladatok

4 Mivel magyarázható, hogy a magyarországi szi-

kes társulások elterjedése kevésbé változott a 

múltban, mint a többi alföldi társulásé?

5 Melyik az Alföld fajokban leggazdagabb szá-

razföldi társulástípusa? Miért?

6 Melyik az Alföld egyetlen klímazonális erdő-

társulása? Miért?

15.7. ábra. Magyarország növényzete a népvándorlás 
előtt 

15.8. ábra. Magyarország növényzete napjainkban

fátlan területekerdő

erdő mező gazdasági területbelterület
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  Víz által befolyásolt társulások
 Vízvirágzás

16.lecke

Vízi és víz 
környéki 
társulásaink

Milyen következménnyel jár, 

ha szennyvíz vagy műtrágya jut 

egy tó vizébe?

M

h

eg

A vízi és víz környéki életközösségekben a víz 

mélysége, illetve a parton a vízellátottság, valamint 

a vízben oldott tápanyagok koncentrációja befolyá-

solja a társulások összetételét.

Víz által befolyásolt társulások

A tavak mélységét a beömlő vízfolyások által szál-

lított hordalék fokozatosan csökkentheti. A feltöl-

tődés miatt lassan változó környezetben jellemző 

sorrendben követik egymást a társulások. Az élő-

vizekben mindig jelen levő, apró termetű, úszó-le-

begő élőlények összessége alkotja a planktont (16.1. 

ábra). A tápanyagban szegény vizeket csak plankton-

szervezetek népesítik be. Közepes tápanyag-ellá-

tottság esetén a nagyobb mélységű állóvízben be-

merülő és a felszínen úszó hínárnövényzet alakul 

ki (16.2. ábra). Kisebb vízmélységnél a víz fölé emel-

16.1. ábra. Plankton. Mikroszkopikus egysejtűek, 
apró növények és állatok vízben lebegő tömege 
alkotja a planktont.

16.2. ábra. Hínárnövények. Az aljzatban gyökerező 
fehér és sárga tündérrózsa levelei között a felszínen 
apró termetű békalencse úszik.
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Vízi és víz környéki társulásaink16.

kedő növényzet, a nádas jelenik meg (16.3. ábra). 

A tó feltöltődésével, illetve a part közelében, ahol 

állandó vízborítás már nincs, bokorfüzes, illetve 

ligeterdő alakul ki (16.4. ábra).

16.3. ábra. Nádas. A kétméteresnél sekélyebb vízben 
jelenik meg a nádas. A laza virágzatú nád mellett 
jellegzetes növénye a tömör, sötétbarna virágzatot 
(„buzogányt”) hozó gyékény. Döntsd el, melyik 

növénytörzsbe és -osztályba tartozik a nád!

Lápok alakulnak ki azokon a vizes élőhelyeken, 

ahol a víz nem mozog, hanem folyamatosan nagy-

jából azonos szinten áll, ezt pangóvíznek is nevezik. 

A növényzettel benőtt felület alatt oxigénben sze-

gény, vízzel átitatott törmelék halmozódik fel, 

amely lassan bomlik. Az élőlénymaradványokból 

idővel szénben egyre gazdagabb tőzeg alakul ki. 

A lápos területek zárótársulásai a láperdők, ame-

lyek fő alk otója az égerfa, mivel ennek gyökérzete 

jól bírja az oxigénszegény környezetet (16.5. ábra).

16.4. ábra. Bokorfüzes és ligeterdő.  A magas cserjékből 
álló bokorfüzes határolja a partot, majd kissé távolabb 
fűz- és nyárfákból álló ligeterdő alakul ki.

16.5. ábra. Láperdő

A vízfolyások, folyók áramló vize oxigénben 

gazdagabb, és bennük általában nem halmozódik 

fel olyan mértékben a növényi tápanyag, hogy hí-

nártársulás jelenjen meg. A folyók partközeli régiói-

ban is gyakori viszont a nádas, az épen maradt, nem 

bolygatott folyópartokon pedig a ligeterdők is meg-

találhatók.

Vízvirágzás

Álló és lassú folyású vizekben esetenként jelentősen 

feldúsulhatnak a növényi tápanyagok, és ilyen ese-

tekben vízvirágzás (eutrofi záció) (16.6. ábra) ját-

fefeldldúsúsululhahatntnakak a a n növövénényiyi t tápápananyayagogok,k, é és s ililyeyen n esese-e-

tekbkbeen vízvirrágágggggggzázáss (((((euutrofiofi zácá ióió) )))) (1(1((( 6.6 6. ábra))))) jjjjjjátá -

16.6. ábra. Vízvirágzás. A víz magas tápanyagtartalma 
miatt nagy tömegben szaporodtak el a moszatok.
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Vízi és víz környéki társulásaink16.

hazai18. ábra: A víz magas táp-

anyagtartalma miatt nagy tömeg-

ben szaporodtak el a moszatok.

[eutrof.jpg]

16.7. ábra.  Az eutrofi záció folyamata és következménye
Döntsd el, hogy a 16.6. ábrán ennek a folyamatnak melyik 

állomása látható!

haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaazai1111111111111111111111118. ábrbrbbbbrbbrbrbbrbrbbrbrbbbbrbrbrrra: A víz magas táp-

anananananaanaananananananaaannnnnnnnnnnaaaaaaa yayyayayayayaaayayayayyyyyayaaaaaaaayayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy gtgtgggtgtgtggttgtggggggtgtgttttttgtgggggggggggggggggggggggggg ararararaaraaararrrraraararaaaarrtatattaaaattatatatattttataaaaaatttataattttttataalmmmlmmmmmlmlmlllmmlmlmmmmlmlmllmmmmmllmllmmmmmlllllmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa miiiimimiiiiiiiiimmmmmiiiiiimmmmm atatatataatatatataaataaaatatatatattttttaataaatataatttttttttttttttt tt naaaaaaaaaaaaananaaaaaanananannnnaaaaaannnnaaagygygygygygyygygyyygygygygygyygygygygyyyygyggggygyggygygygygygggygyyyyyggggggygyggggygygygygy tttttttttttttttt ttttttttttttömömömöömöömömömömömömöööömmmmmmmmmmmömmmmmömömmmmömmmmömmmmmmömmmmmmegegegegeggggggg-

bebebennn szszszapapaporororodododtatatakkk elelel aa a mm mosososzazazatootototooooototooooootoooooootooototttottoottootooott kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.kkkkkkkkkkkkkkkk

[eutrof.jpg]

idő

1. Növényi tápanyagok 
jutnak a tóba.

2. Elszaporodnak 
a hínárnövények 
a tápanyagok fel-
halmozódása miatt.

3. A moszatok tömegesen szaporodnak 
és árnyékolóréteget alkotnak a víz fel-
színén. A mélyebben élő vízinövények 
fény hiányában elpusztulnak.

4. A lebontás fogyasztja az 
oxigént: a pusztuló növényi 
és állati maradványokat 
oxigén felhasználásával 
lebontják a baktériumok.

5. Az életközösség meg-
szűnik, mivel az oxigén-
szint csökkenése miatt 
az élőlények pusztulnak.

moszatréteg

lebontó 
baktériumok

napfény
szódhat le. A tápanyagok koncentrációjának növe-

kedése napjainkban többnyire nem természetes 

eredetű, hanem emberi tevékenység következmé-

nye. Oka lehet például a műtrágya bemosódása 

vagy növényi tápanyagokban gazdag szennyvíz, 

esetleg trágyalé bejutása a tóba. A tápanyagbőség 

következtében a plankton- és a hínárnövényzet 

gyorsan gyarapodik, amit a növényevők és a többi 

fogyasztó gyors elszaporodása követ. Az élőlények 

elpusztult maradványaiból képződő nagy tömegű 

szerves hulladék fölhalmozódik az aljzaton. Az ál-

latok, valamint az élettelen szerves anyagokat hasz-

nosító lebontó szervezetek a vízben amúgy is ke-

véssé oldódó oxigént gyorsan fogyasztják. Oxigén 

hiányában az állatvilág pusztulni kezd, és rothadás 

indulhat meg. A rothasztó baktériumok anyagcse-

réje mérgező anyagokat (pl. ammóniát, kén-hidro-

gént) termel, ami tovább károsítja a víz élővilágát. 

Az eutrofi záció következtében a feltöltődés jelen-

tősen felgyorsul (16.7. ábra).

Olvasmány
Az elmúlt évtizedekben többször is előfordult a Balaton eutrofi zációja. A 20. századig a tó környékén 

hagyományos gazdálkodás folyt, a háztartásokban képződő szennyvíz mennyisége pedig elhanyagolható 

mennyiségű volt. A 20. században a vízvezeték-hálózat kiépítése következtében a szennyvíztermelés 

megnövekedett, csatornázás híján pedig a szennyvíz a tóba került. Emellett még az állattartó telepek híg-

trágyája, továbbá a növénytermesztésben használt műtrágya egy része is bemosódott a tóba. Mindez a 

vízinövények számára bőséges tápanyagul szolgált, így a partszegélyen egyre szélesedő sávban elterjedt a 

nádas, a mélyebb vízben pedig hínárnövények és mikroszkopikus moszatok szaporodtak el, vagyis rohamos 

eutrofi záció következett be. Napjainkban a szigorú környezetvédelmi előírásoknak, a csatornázásnak kö-

szönhetően a Balaton vízminősége tartósan jó.

Veszélyeztetett a Balaton?

ÚJ FOGALMAK

Hínár, nádas, bokorfüzes, ligeterdő, pangóvíz, láp, láperdő, vízvirágzás (eutrofi záció)

1 Egy mondatban fogalmazd meg, mi a plank-

ton!

2 Röviden magyarázd meg, miért különbözik a 

folyók és a tavak életközössége, és mi a különb-

ség lényege!

3 Sorold fel, hogy egy tápanyagokban közepesen 

gazdag vizű tó teljes feltöltődése során mely 

társulások követik egymást azon a területen, ahol a 

víz eredetileg 4 métert meghaladó mélységű volt!

Kérdések és feladatok

4 Ismertesd egy tápanyagokban közepesen gaz-

dag vizű tó esetén, mely társulások követik egy-

mást a mély víztől kiindulva a partig!

5 Érvelj amellett, hogy a tó környékén található 

művelt területeken csak a minimálisan szüksé-

ges mértékben szabad műtrágyát használni! 

6 Néhány mondatos fogalmazásban foglald össze 

egy tó eutrofi zációjának folyamatát! Térj ki a 

lehetséges okokra és a következményekre!
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Egyik is gyom, másik is gyom. Miért nem él 

egymás mellett a csalán és a parlagfű?

E

eg

Gyomtársulások

17.lecke

 Útszéli gyomtársulások
 Vetési gyomtársulások
 Vágási gyomnövényzet

A gyomtársulások ugyan nem tartoznak a természe-

tes életközösségek közé, de jellegüknél fogva nagyon 

szem előtt vannak. Gyomnak tekintik ál talában azo-

kat a növényeket, amelyek az emberek szándékától 

függetlenül, de mégis az emberi tevékenységek kö-

vetkeztében szaporodnak el. A gyomnövények álta-

lában tápanyagigényes, nagy sza porodó képességű, 

de kevéssé versenyképes fajok (17.1–17.4. ábra). 

17.1. ábra. Nagy csalán. Nitrogénben gazdag talajú, 
elhanyagolt területeken terjed el. A szárán és levelén 
levő mirigyszőrök kellemetlenül izgató folyadékot 
juttatnak a bőrbe.

17.2. ábra. Katángkóró. A világoskék virágzatokat 
mutató, majdnem levéltelen szárú növény útszéleken, 
száraz élőhelyeken, vetések környékén is gyakori.

17.3. ábra. Pásztortáska. A katángkóróval közös 
élőhelyeken él. Apró fehér virágokból álló virágzataival 
csak tavasszal és kora nyáron látható.
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Gyomtársulások17.

17.4. ábra. Nagy bojtorján. A köznyelvben 
„bogáncsnak” nevezik. Feltűnően nagyra növő, ráncos 
lapulevelei vannak. Virágzatai sok-sok horgos 
levélkével a ruhaneműbe ragadnak.

Vetési gyomtársulások

A vetési gyomtársulások a talajsajátságok, a talaj-

művelés, a gyomirtási technológia változatossága és 

a termesztett növény tulajdonságai miatt nagyon 

sokfélék. A mezőgazdasági művelés lényegéhez tar-

tozik, hogy igyekeznek távol tartani a területről az 

idegen fajokat, mivel ezek elvonják a tápanyagokat 

és a fényt a haszonnövényektől, továbbá elősegíthe-

tik a mezőgazdasági kártevők elszaporodását. A ve-

tésekben és környékükön gyorsan szaporodó, a 

termesztett növényhez hasonló környezeti igényű 

gyomok telepednek meg (17.7.–17.9. ábra). Gyak-

ran találkozhatunk szőrös disznóparéjjal, búzavi-

rággal, mezei szarkalábbal és a feltűnő, piros virágú 

pipaccsal.

Útszéli gyomtársulások

Az útszéli gyomtársulások kialakulásában elsődle-

gesen a taposás és esetleg az időnkénti nyírás játsz-

sza a fő szerepet, illetve forgalmas utak mellett 

ezekhez még a levegőszennyezés is hozzájárul. 

Gyakori faj a kúszónövények közé tartozó apró 

szulák, a pásztortáska, néhány fűféle és nem utolsó-

sorban a parlagfű (17.5. és 17.6. ábra).

17.5. ábra. Apró szulák. Gyorsan növekszik és 
csavarodó szárával minden, a közelében levő tárgyra 
vagy másik növényre fölkúszik. 

17.6. ábra. Parlagfű. Amerikából származó, 
szélmegporzású növény, júliustól októberig virágzik. 
Óriási tömegben termelődő virágpora az emberek 
millióinak allergiás megbetegedését okozza. 

17.8. ábra. Pipacs
Feltűnő, nagy, piros virágú 
növény, amely vetésekben 
és parlagon hagyott 
területeken nagyon 
gyakori. Szirmait gyorsan 
lehullatja.

17.7. ábra. Disznóparéj 
Amerikából származó 
növény, utak mentén, 
kertekben, szántófölde-
ken szélesen elterjedt.
Döntsd el, melyik rend-

szertani osztályba tartozik, 

és milyen lehet a megpor-

zásának módja!

17.9. ábra. Búzavirág
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Gyomtársulások17.

ÚJ FOGALMAK

Útszéli gyomtársulás, vetési gyomtársulás, özönfaj (= invazív faj)

1 Mit tekintünk gyomnak?

2 Miért tartják kedvezőtlennek a gyomok elsza-

porodását? Mondj legalább háromféle okot!

Kérdések és feladatok

3 Melyek a gyomtársulások legfontosabb típusai?

4 Mi lehet az oka annak, hogy a városi parkokban 

más gyomnövények telepednek meg, mint a 

szántóföldeken?

Vágási gyomnövényzet

A vágástársulások megritkított erdőkben, kivágott 

erdőrészletek helyén jelennek meg. A lombkorona-

szintek eltávolításakor az addig árnyékolt gyepszin-

tet hirtelen teljes napsugárzás éri, ezért a gyepszint 

árnyékkedvelő növényei eltűnnek. Helyükön a 

megvilágított felszínt gyorsan beborítja a magas 

termetű, csaknem embermagasságú fűféle, a siska-

nád (17.10. ábra).
17.10. ábra. Az erdő tarvágása helyén 
siskanád tömege szaporodik el 

Olvasmány
Azokat a fajokat nevezik invazívnak (vagy magyarosan özönfajnak), ame-

lyek robbanásszerűen özönlik el az új élőhelyeket. Ezek a tájidegen fajok 

agresszíven és nagy tömegben terjednek, mivel tűrőképességük, szaporo-

dó- és terjedőképességük révén elfoglalják a természetes vagy a mestersé-

ges élőhelyeket, ezáltal veszélyeztetik az eredeti életközösség stabilitását, 

sőt, akár a fennmaradását is. A mezőgazdasági területeken pedig a termés-

hozamot csökkentik. Mindezek révén az özönfajok ökológiai, gazdasági 

és egészségi károkat okozhatnak. Ezek a növények ugyanis gyakran előre 

nem látható módon változtathatják meg az élőhelyek tulajdonságait, és 

így kiszámíthatatlan hatást gyakorolnak a biológiai sokféleségre. Az öko-

lógusok szerint jelenleg az özönfajok terjedése áll a második helyen az 

élővilág változatosságát csökkentő folyamatok közül. A jelenség első leg-

fontosabb oka az élőhelyek pusztítása. A legtöbb invazív fajt szándékosan 

telepítették be, mivel nem számítottak rá, hogy elterjedése bajt okozhat. 

A betelepített vagy véletlenül behurcolt növényeknek szerencsére csak egy 

része válik özönfajjá. Kedvez az invazív növények elterjedésének és későb-

bi károkozásának, hogy egyre növekszik a lepusztult romterületek, a mű-

velés alól kivont, felhagyott területek nagysága. 

Invazív fajok

17.11. ábra. A vízijácint 
hatalmas vízfelületeket borít 
be a trópusi területeken
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  A természetvédelem jelentősége
  A természetvédelem módszerei
 Védett területek

18.lecke

Természet-
védelem

Miért és mitől kell megvédeni 

a természet egyes részleteit?

M

a

A természetvédelem az élőlények, természetes élet-

közösségek, élőhelyek, élettelen természeti tárgyak, 

valamint a táj megőrzésére és – szükség szerint – 

helyreállítására hivatott tevékenység. A természet-

védelem tárgyát képezik földtani képződmények 

(pl. barlangok, sziklaalakzatok), fajok és élőhelyeik, 

társulások, őslénytani vagy ősrégészeti lelőhelyek, 

jellegzetes tájak vagy tájrészletek.

A természetvédelem jelentősége

A fajok, életközösségek és élőhelyeik védelme 

egyúttal a biológiai sokféleség, vagyis az élővilág 

változatosságának a megóvását is szolgálja. Mire jó 

ez a sokféleség? Lássunk néhány fontos szempon-

tot, amely a sokféleség védelmét indokolja! Az élő 

természet teszi lehetővé az ember életkörülménye-

inek fenntartását. A biológiai sokféleség alapanyago-

kat adhat új gyógyszerek készítéséhez, nyersanyagot 

biztosíthat a termesztett növények, tenyésztett ál-

latok nemesítéséhez, sőt táplálékforrásokat az em-

beriség számára.

Külön kiemelt védelmet igényelnek azok a fajok, 

amelyek csak egy bizonyos, behatárolt területen él-

nek. Ezeket bennszülött (más néven endemikus) 

fajoknak, vagyis endemizmusoknak nevezik. Az 

endemikus fajnak az élőhelyéről történő eltűnése 

egyúttal a faj kihalását jelenti. A magyarországi 

ende mizmusok közül kiemelkedő fontosságú nö-

vény például a bánáti bazsarózsa, a pilisi len (18.1. 

ábra) és a budai nyúlfarkfű (18.2. ábra), a gerinces 

állatok közül pedig a rákosi vipera. 

18.1. ábra. Pilisi len 18.2. ábra. Budai nyúlfarkfű
Nézz utána, ezek  a növények pontosan hol honosak 

az országban!
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Természet védelem18.

A természetvédelem módszerei

Az élő természet károsodását legtöbbször az élőhe-

lyek bolygatása, illetve megszüntetése okozza, de 

nem ritka az sem, hogy csak egy-egy fajt ér végze-

tes ártalom. Az élőhely megszűnhet egyszerűen 

azért, mert az emberek saját használatba veszik, 

például mezőgazdasági művelés alá vonják vagy 

beépítik. A faanyag kitermelése érdekében Magyar-

országon végleges erdőirtást nem végeznek, de a 

Föld sok országában előfordul ez is. Gyakori, hogy 

az élőhely valamely környezeti tényezőjét változtat-

ják meg, többnyire gazdasági megfontolásból. Ilyen 

az, amikor a bányaművelés érdekében lecsapolják a 

fajokban gazdag mocsaras vagy lápos területet, ami 

az ottani társulások eltűnését vonja maga után. 

A taposásra érzékeny életközösségeket például a 

turisták veszélyeztethetik. A környezet változásaira 

érzékeny, csak egy vagy néhány társulásban élő faj 

fennmaradására csakis akkor van esély, ha az élőhe-

lyüket, az ott uralkodó környezeti viszonyokat is 

megóvjuk.

A természeti értékek megóvása jogi védelem, 

őrzés, illetve a károsodások megelőzése, esetleges 

helyreállítása útján történhet. A jogi védelem kiter-

jedhet terület nélkül egyes természeti értékekre, és 

vonatkozhat egyes területekre. Magyarországon 

területi megjelölés nélkül védettek a barlangok és 

számos élőlényfaj. A hazai természetvédelemben 

védett és fokozottan védett fajokat különböztetnek 

meg, attól függően, hogy milyen mértékben veszé-

lyeztetettek. A védett fajok példányainak pénzösz-

szegben meghatározott természetvédelmi értéke 

van, amelyet a károsító köteles bírságként megfi zetni.

Olvasmány
Az óriás panda az egész világon nagy népszerűségnek örvend, amit az is jelez, hogy a legtekintélyesebb 

nemzetközi természetvédelmi szervezet (World Wide Fund for Nature – WWF) címerállata. Az össze-

fogás ellenére a kihalással fenyegetett fajok között is különösen nagy veszélyben van. Az óriás panda vala-

ha Kína keleti részén és Vietnamban is elterjedt volt. Ma élőhelye kicsi, egymástól elkülönült területekre 

korlátozódik az emberi települések, mezőgazdasági termelésbe vont területek terjeszkedése miatt. Termé-

szetes élőhelyein a faj populációinak egyedszámát mintegy 1000-re becsülik, de az egyes, egymástól elszi-

getelt populációk létszáma alacsony. A panda magányos, félénk állat, nagyon válogatós a párválasztásban. 

A populációk csekély egyedszáma miatt kicsi az esélye a sikeres párválasztásnak, így a népességek létszáma 

folyamatosan csökken. Az óriás panda táplálékspecialista, szinte kizárólag bambuszhajtásokkal táplálkozik. 

A medvefélék közé tartozik, bélcsatornája ragadozó rokonaiéhoz hasonlóan rövid, nem alkalmas a nehezen 

emészthető növényi táplálék hatékony feldolgozására. A növényevő emlősöktől eltérően bélcsatornájában 

nem élnek szimbionta cellulózbontó baktériumok sem. A felnőtt állatok táplálékigénye mindezek miatt 

rendkívül nagy, naponta akár 20-30 kg bambuszt is elfogyasztanak, napközben szinte folyamatosan táp-

lálkoznak. A beszűkült élőhely azonban nem biztosít folyamatosan elegendő táplálékot, a populációk ván-

dorlását az új bambuszligetek felé az emberi települések akadályozzák. Minden jel arra mutat tehát, hogy 

az óriás panda valóban végveszélyben van. Élőhelyének beszűkülése, egyedszámának kritikus érték alá 

csökkenése, biológiai és viselkedésbeli sajátosságai miatt természetes körülmények között már aligha ma-

radhat fenn.

Megmenthető?

Védett területek

A természetvédelem alatt álló területeknek három 

típusát különböztetjük meg (18.3. ábra). Termé-

szetvédelmi területet valamely természeti érték 

megóvására és fenntartására jelölnek ki. Mérete ál-

talában nem nagy, de funkciójának csak akkor fe-

lelhet meg, ha biztosítani tudja a védett természeti 

érték fennmaradását. A tájvédelmi körzet olyan 

tájrészlet, amelyet jellegzetessége, természeti tulaj-

donságai miatt védelem alá vonnak. Művelt terüle-

teket és településeket is magába foglalhat, területén 

a táj jellegét nem zavaró gazdasági tevékenység is 

folytatható. A tájvédelmi körzetek általában na-

gyobb kiterjedésűek. A nemzeti park az országra 

jellemző, viszonylag nagy kiterjedésű terület, ahol 

általában több életközösség van jelen, és ezeket em-

beri tevékenység nem, vagy nem jelentősen változ-
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Természet védelem18.

ÚJ FOGALMAK

Biológiai sokféleség, védett faj, bennszülött (= endemikus) faj, természetvédelmi terület, tájvédelmi 

körzet, nemzeti park

1 Mi a természetvédelem célja?

2 Hogyan játszhat szerepet egyes területek védel-

me a fajok megóvásában? Keress példákat a 

hazai védett fajok köréből!

3 Hasonlítsd össze a természetvédelmi területnek 

és a tájvédelmi körzetnek a természetvédelem-

ben betöltött szerepét!

4 Sorold fel Magyarország jelenlegi nemzeti 

parkjait!

Kérdések és feladatok

5 Keress információkat a lakóhelyed közelében 

levő öt védett területről! Mindegyikről gyűjts 

adatokat: melyik típusú védett terület, mekkora a 

területe, mit és hogyan véd?

6 Nézz utána: válassz öt védett fajt, keress róluk 

adatokat! Miért szorulnak védelemre, hol for-

dulnak elő, mekkora a természetvédelmi értékük?

7 Röviden magyarázd el, miért szükséges számos 

faj élőhelyének, környezetének védelme!  Miért 

nem elegendő pusztán a faj egyedeit védelem alá 

vonni?

tatja meg. Az ország kormánya biztosítja a nem-

zeti parkok védelmét, és megakadályozza a terület 

más célú felhasználását, de az érdeklődők látogatá-

sa – szabályozott keretek között – megengedett. 

(Magyarország védett területeinek elhelyezkedése 

a tankönyv hátsó, belső borítóoldalán látható.) 

A védett területeken belül fokozottan védett terü-

leteket jelölnek ki a jelentős és könnyen sérülő ter-

mészeti értékek megvédésére. Ezeken a területeken 

szigorúbb korlátozások érvényesek, mint a tájvédel-

mi körzet, illetve a nemzeti park egyéb részein, 

például tilos a kijelölt utak elhagyása.

18.3. ábra. A védett területeket jelző táblák

Olvasmány
Magyarországon elég nagy számban jelöltek ki természetvédelmi területeket, közülük néhány példa: 

a  budapesti Sas-hegy, a Velencei Madárrezervátum, a Vácrátóti Arborétum, a Tatai Kálvária-domb, a 

vértesszőlősi előembertelep. A számos hazai tájvédelmi körzet közé tartozik például a Budai, a Gödöllői, 

a Kelet-Mecsek és a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet.

Természetvédelmi területek
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Milyen természeti és kulturális értékeket 

őriznek a hazai nemzeti parkok?

M

őr

Magyarország 
nemzeti parkjai

19.lecke

  Hortobágyi Nemzeti Park
  Kiskunsági Nemzeti Park
  Bükki Nemzeti Park
  Aggteleki Nemzeti Park
  Fertő-Hanság Nemzeti Park
  Duna-Dráva Nemzeti Park
  Balaton-felvidéki Nemzeti Park
  Körös-Maros Nemzeti Park
  Duna-Ipoly Nemzeti Park
  Őrségi Nemzeti Park

Magyarország területén tíz nemzeti parkban állami 

feladatként, szervezetten gondoskodnak a termé-

szeti értékek megóvásáról. Nemzeti parkjaink jel-

lemzően több, kisebb területre tagolódnak. A kö-

vetkezőkben alapításuk sorrendjében tekintjük át a 

nemzeti parkokat.

Hortobágyi Nemzeti Park

A Hortobágyi Nemzeti Parkot 1973-ben alapítot-

ták, máig is a legnagyobb területű nemzeti parkunk 

(19.1. ábra). Magába foglalja az európai kontinens 

legnagyobb szikes pusztáját. Vidékén fennmaradt az 

egyik legősibb foglalkozás, a külterjes, legeltető ál-

lattenyésztés, ennek gazdag hagyományaival együtt. 

Megtalálhatók azok az ősi háziállatok, amelyek év-

századokon keresztül formálták a tájat: a rackajuh, 

a magyar szürkemarha (19.2. ábra), a házibivaly, a 

nóniusz ló. A nemzeti parkban található szikes mo-

csarak, valamint a kiterjedt halastórendszer növény- 

és állatvilága fokozott védettséget élvez (19.3. ábra). 

19.1. ábra. A Hortobágyi 
Nemzeti Park címere
A címerben a násztáncot 
lejtő daru ismerhető fel.

19.3. ábra. Védett vízi madarak 
a Hortobágyi Nemzeti Parkban

19.2. ábra. A magyar 
szürkemarha törvényileg 
védett háziállat, valódi 
hungarikum. A Hortobágyi 
Nemzeti Park területén 
napjainkban is szabadban, 
legeltetve tartják.
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Magyarország nemzeti parkjai19.

Kiskunsági Nemzeti Park

Az 1975-ben alapított nemzeti park természeti és 

néprajzi értékeket őriz (19.4.–19.6. ábra). Lápi és 

homoki nyírfás erdőrészletei kivételes értéket kép-

viselnek. A szikes pusztákon költő madárfajok kö-

zül a fokozottan védett túzok különleges fi gyelmet 

érdemel. A tágas legelők, puszták mellett különösen 

fontosak a terület vizes élőhelyei is, a szikes tavak 

élővilágának természetvédelmi értéke felbecsülhe-

tetlen. A Tisza két holtágát értékes ligeterdő-tár-

sulások kísérik.

Bükki Nemzeti Park

Az ország első hegyvidéki nemzeti parkját 1976-

ban alapították (19.7.–19.9. ábra). Egyetlen nem-

zeti parkunk, amelynek területe egységes, nem osz-

lik több részre, és egyúttal a legnagyobb hegyvi déki 

nemzeti park az országban. A változatos felszíni 

formákhoz olyan mikroklimatikus feltételek társul-

nak, amelyek jóvoltából a területen egyaránt meg-

találja élőhelyét a Kárpátokra jellemző és a medi-

terrán jelleget tükröző élővilág, valamint az elmúlt 

földtörténeti korok számos maradványfaja. A park 

védendő kincsei közé tartoznak a földtani, felszín-

alaktani értékek és a barlangok is: a hegységben 

több száz barlangot tártak fel, közülük számos fo-

kozott védelem alatt áll. A nagyszámú régészeti 

lelőhely közül a legjelentősebbek az ősember által 

lakott barlangok: a Szeleta-barlang, az Istállós-kői 

barlang és a Suba-lyuk barlang.

19.4. ábra. A Kiskunsági 
Nemzeti Park címere
Az óvó emberi kézben levő 
tojás a természet törékeny-
ségét jelzi. A „hímes tojáson” 
levő minta a kiskunsági 
homok buckás tájat, az itt 
jellemző borókát és a vörös 
vércsét ábrázolja.

19.5. ábra. A gyurgyalag 
rovarokat zsákmányol 
a Kiskun sági Nemzeti 
Park homok dombjai 
között

19.8. ábra. A kerecsen-
sólyom védett madár, 
a Bükki Nemzeti Park 
féltett kincse

19.6. ábra. Homokbuckák a Kiskunsági Nemzeti 
Parkban

19.7. ábra. A Bükki Nemzeti 
Park címere a bükki 
Nagymező fokozottan 
védett növényét, a szártalan 
bábakalácsot ábrázolja

19.9. ábra. A Bélkő a Bükki Nemzeti Parkban
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Magyarország nemzeti parkjai19.

Aggteleki Nemzeti Park

Az Aggteleki-karszt területén alapították 1985-ben 

(19.10.–19.12. ábra). Legismertebb értéke a Ba rad-

la-bar lang, amelyet a köznyelvben „Aggteleki csepp-

kőbarlang” néven tartanak számon. Az ennek köze-

lében található Béke-barlangot gyógybarlangként 

használják légúti megbetegedések kezelésére. 

A mészkőhegységekre jellemző karsztjelenségek 

szinte mindegyike megtalálható a nemzeti park te-

rületén. A karszt fennsíkok tövében bővizű, kristály-

tiszta patakok folynak, amelyeket óriási karsztforrá-

sok táplálnak. Az élővilág is különleges: a magas 

fennsíkokon az Észak-Kárpátokban elterjedt növé-

nyek találhatók, míg a déli fekvésű lejtők meleg-

kedvelő fajoknak adnak otthont.

Fertő-Hanság Nemzeti Park

Ausztria és Magyarország határán, a Fertő-tó kör-

nyékén alapították 1991-ben (19.13.–19.15. ábra). 

A nemzeti park osztrák és magyar részét 1994-ben 

kapcsolták össze, azóta a két ország közösen ke zeli. 

Az egykor hatalmas mocsár- és lápvilág vízimada-

rai és ritka növénytársulásai különleges értéket kép-

viselnek, ezenkívül néprajzi és kultúrtörténeti érté-

keket is őriz a táj. A park természetvédelmi szem-

pontból három zónára oszlik. A természeti zóna a 

nemzeti park érintetlen, fokozottan védett terüle-

teit foglalja magában, ahol csak minimális emberi 

tevékenység történhet. A megőrző zónában to-

vábbra is folyhat hagyományos, természetkímélő 

gazdálkodás (legeltetés, kaszálás, nádaratás); míg a 

környező vagy ütköző zónába a part menti részek, 

települések turisztikai szempontból jelen-

tős területei tartoznak.

19.10. ábra. Az Aggteleki Nemzeti 
Park címerén egy kétéltű, a foltos 
szalamandra látható, amely itt 
különlegesen kedvező élőhelyet talált 
magának

19.15. ábra. A pók-
bangó védett orchi-
de afajunk, szép 
számban díszlik 
a Fertő-Hanság 
Nemzeti Parkban

19.14. ábra. Madárles a Fertő-Hanság Nemzeti 
Parkban

19.12. ábra. Szádvár romjai az Aggteleki Nemzeti 
Parkban

19.13. ábra. A Fertő-Hanság Nemzeti 
Park címerén egy ritka vízimadár, 
a nagy kócsag látható

19.11. ábra. 
A kakas mandikó 
különös szépségű 
virágai tavasszal 
nyílnak egyes 
erdeinkben, például 
az Aggteleki 
Nemzeti Parkban
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Magyarország nemzeti parkjai19.

19.19. ábra. A Balaton-
felvidéki Nemzeti Park 
címerén a Badacsony 
körvonala előtt egy ritka 
lápi növény, a lisztes 
kankalin szerepel

Duna-Dráva Nemzeti Park

A dél-dunántúli térségben 1996-ban alapították 

(19.16.–19.18. ábra). A különösen értékes élőhelyek 

védetté nyilvánításának célja a folyók és mellékág-

rendszerük, valamint a környező területek termé-

szeti értékeinek, továbbá a felszíni és felszín alatti 

vízkészletek, valamint az erdők és a megújuló ter-

mészeti erőforrások a védelme. A Dráva Magyar-

ország legtisztább és szabályozás által legkevésbé 

érintett folyója. A vízi és vízparti, továbbá az ártéri 

élővilág jelentős része még természetes állapotban 

maradt fönn. A vizekben a halak feltűnő fajgazdag-

sága mutatható ki, a parttól távolabb pedig homoki 

életközösségek részesülnek védelemben.

19.16. ábra. A Duna-
Dráva Nemzeti Park 
címerén repülő 
vízimadarak stilizált 
rajza látható

19.17. ábra. 
A tarajos gőte 
hazánkban ritka, 
veszélyeztetett 
kétéltű, amelyet 
a Duna-Dráva 
Nemzeti Parkban 
is védenek 

19.18. ábra. Gemenci táj a Duna-Dráva Nemzeti 
Parkban

19.21. ábra. A Cuha-patak völgye a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Parkban

19.20. ábra. A Balaton-felvidéki Nemzeti 
Parkban is fészkelő fekete harkály a hazai 
erdőkben mindenütt ritka

Balaton-felvidéki Nemzeti Park

A Balaton északi és nyugati partvidékét, valamint a 

Kis-Balatont magába foglaló nemzeti parkot 1997-

ben alapították (19.19.–19.21. ábra). Természeti ér-

tékei sajátosak, némelyik egyedül csak erre a térség-

re jellemző, pl. a Tihanyi-félsziget, a Tapolcai-me-

dence tanúhegyei, a Balaton vagy a Kis-Balaton. 

A nagy kiterjedésű tófelszín, a mocsárvilág, a síksá-

gok, a medencék, a tanúhegyek és a hegységek elő-

segítették a gazdag élővilág kialakulását és fennma-

radását. Az élővilág jellemzőjét az adja, hogy az al-

földi területek erdőssztyepp növényzete és a közép-

hegység lomberdői részben itt találkoznak egymással. 

E találkozási zónában a park mindkét növényzeti 

típus társulásainak élőhelyet nyújt, erősen mozaikos 

elrendeződésben. Fontos értéket képviselnek az élő-

világ mellett a barlangok, víznyelők, kőtengerek is.
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Magyarország nemzeti parkjai19.

Körös-Maros Nemzeti Park

A Dél-Tiszántúl természeti és táji értékeinek 

megőrzése érdekében alapították 1997-ben (19.22.– 

19.24. ábra). A Körös-Maros közén a jó minőségű 

termőtalaj miatt a terület túlnyomó részét a mező-

gazdaság hasznosítja, ezért kimagasló jelentőségűvé 

vált a megmaradt természetes növénytársulások, 

elsősorban a löszön kialakult életközösségek védel-

me. Számos növény- és állatfaj az országban egye-

19.23. ábra. A Körös-Maros Nemzeti 
Parkban vízi élőhelyek és színes vízi 
életközösségek sokasága található

19.24. ábra. 
A pulykához hasonló 
méretű túzok leg-
nagyobb egybefüggő 
európai fészkelő 
helye a Körös-Maros 
Nemzeti Parkban van

19.26. ábra. 
A sisak virág 
a Duna-Ipoly 
Nemzeti Parkban 
tavasszal virágzó, 
védett orchidea
tavasszal virágzó,
védett orchidea

19.27. ábra. A Dunakanyar festői szépségű táját is 
magába foglalja a nemzeti park

19.22. ábra. A Körös-
Maros Nemzeti Park 
címerén a puszták 
nagy termetű, jellemző 
madárfaja, a túzok 
látható

a határainkon belül. Ezzel magyarázható a növény-

zet és az állatvilág feltűnő sokszínűsége is: megta-

lálhatók itt a hegyvidéki és a mediterránhoz  hasonló 

életközösségek mellett a Szentendrei-sziget ho-

mokbuckáinak növényei és állatai, továbbá a két 

folyó vízi és ártéri élővilágának képviselői is.  

dül itt fordul elő. Emellett a folyó menti területek 

növénytani értékeit képviselik a természetes állapo-

tú mocsárrétek, bokorfüzesek és ligeterdők.

19.25. ábra. A Duna-Ipoly Nemzeti 
Park címerén egy ritka, nagy termetű 
erdei bogár, a havasi cincér látható

Duna-Ipoly Nemzeti Park

Az 1997-ben alapított nemzeti park a Dunazug-

hegység és a Börzsöny, valamint a Szentendrei-szi-

get egyes területeit, továbbá az Ipoly-völgy egy 

részét foglalja magába (19.25.–19.27. ábra). A föld-

tani és tájképi értékek körében a Duna és a hegyek 

kapcsolatának legszebb példája a Dunakanyar. 

A park egyedi sajátosságát a három nagy táj-

képi egység, a folyóvölgyek, a hegységek 

és a síkság találkozása adja. A terület e 

rendkívüli változatossága egyedülálló 
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Magyarország nemzeti parkjai19.

1 Készítsetek bemutatót, posztert hazánk nem-

zeti parkjairól!

2 Milyen eltérések mutatkoznak a hazai vízi élő-

helyeket tartalmazó nemzeti parkok célkitűzé-

sei között?

Kérdések és feladatok

3 Gyűjtsd össze, hogy az egyes nemzeti parkok-

ban milyen kulturális értékeket őriznek a ter-

mészeti kincsek mellett!

4 Nézzetek utána, hol és mikor létesítették az 

első nemzeti parkokat az egyes kontinenseken!

Őrségi Nemzeti Park

Országunk legfi atalabb nemzeti parkját 2002-ben 

alapították (19.28.–19.30. ábra). A nyugati határ-

szél közelében elterülő park különleges, folyók és 

patakok által formált erdős dombvidék, ahol a vize-

nyős, nehezen járható völgyeket kavicsdombok vo-

nulata övezi. Az ország legcsapadékosabb területe, 

de éghajlatában az Alpok hatása, valamint a délies, 

mediterrán jelleg is megnyilvánul, emiatt a növény-

zet változatos. A terület kétharmadát erdő borítja, 

a többi terület természetes életközösségeinek zö-

mét pedig rétek, lápok uralják. Gyakoriak a ritka 

védett növények. Mindezek mellett a népi építészet 

és a hagyományos kisparaszti gazdálkodás, továbbá 

a népi kismesterségek, például a fazekasság emlékei 

is védendő értéket képviselnek.

19.28. ábra. Az Őrségi 
Nemzeti Park címere 
a táj két ritka élőlényét 
ábrázolja: az alacsony 
termetű, illatos virágú 
henye boroszlánt, 
valamint a pulykához 
hasonló méretű madarat, 
a siketfajdot

19.29. ábra. A fecske-
tárnics a hegyvidékek 
ősszel virágzó növénye, 
amely az Őrségi Nemzeti 
Parkban is él

19.30. ábra. A szőcei tőzegmohás láprét az Őrségi Nemzeti Parkban  
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Magyarország nemzeti parkjai19.Öko lóg ia i  rendszerek

OlvasmányAz esőerdők színpompás világa

kivételes változatossága, a rendkívüli sokféleség kö-

vetkeztében egy adott területen sok faj van jelen, de 

egy-egy populáció egyedei nem gyakoriak, a népes-

ségek egyedsűrűsége viszonylag alacsony.

Mivel az időjárás egyenletes, a növények örökzöl-

dek. Nyugalmi időszak hiányában a fáknak nincse-

nek évgyűrűik, és ugyanazon faj egyedei is eltérő 

időpontokban virágzanak és hozzák termésüket. Az 

esőerdőkben az élővilág sok szintet alkot, a külön-

böző fényviszonyokhoz történő alkalmazkodás ered-

ményeként. A felső lombkoronaszint az egymástól 

távolabb álló, 50 métert is meghaladó magasságú 

óriásfák koronáiból áll. A középső lombkoronaszint 

már zárt, és kb. 30 méter magas fák hozzák létre. 

Lejjebb már elég kevés fény jut, ezért az alsó lomb-

koronaszint, a cserjeszint és a gyepszint nem össze-

függő, az itt élő növények árnyékkedvelők.

A fényért való versengés miatt az esőerdőkben 

nagy számban jelennek meg sajátos életformájú 

növények, a liánok és a fán lakó növények. A liánok 

Liánok és fán lakó növények tömege az esőerdőben

A forró övezetben, az Egyenlítő mentén alakulnak 

ki a trópusi esőerdők. Ezeken a területeken a hő-

mérséklet állandóan 25-27 °C, a hőingadozás kicsi. 

A csapadék egyenletes eloszlású, eső szinte minden 

nap esik, mennyisége meghaladja az évi 1500 mil-

limétert. A levegő páratartalma magas.

A környezeti tényezők sok faj populációi számá-

ra kedvezőek, ezért az esőerdők a szárazföldek leg-

nagyobb fajgazdagságú társulásai. Több növény- és 

állatfaj populációi élnek a trópusi esőerdőkben, 

mint a Föld más élőhelyein együttvéve. Az élővilág 

Esőerdő szintezettsége
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Magyarország nemzeti parkjai19. Anyagforgalom az ökoszisztémákban  Energiaáramlás és változások 

az ökoszisztémákban  A környezet károsodása és védelme

a talajban gyökereznek, de száruk a fák törzsén fel-

kúszik a lombkoronaszintig, így lombjuk több fény-

hez jut. A fán lakó növények (más néven epifi tonok) 

a magasabb fák ágain telepednek meg, a csapadék-

víz és az összegyűlő korhadékok anyagait haszno-

sítják. Nagyszámú virágos növény (pl. orchideák) 

mellett óriási mennyiségű páfrány és moha tartozik 

közéjük. A liánok és a fán lakó növények együttes 

felülete gyakran meghaladja a fa lombozatát, amin 

élnek. Szerepük az erdő vízgazdálkodásában óriási, 

hiszen leveleiken és testükben hatalmas mennyisé-

gű vizet képesek visszatartani és fokozatosan to-

vábbadagolni a talaj felé. Az esőerdők többszörös 

lombkoronaszintje alatt szél nincs, ezért a növények 

jellemzően állatmegporzásúak. Az állatvilág főként 

a fákon él.

A trópusi esőerdőkben az 1 km2-en megtalálha-

tó élőlények összes tömege (a biomassza) és az élő-

világ újratermelődésének sebessége, vagyis az éven-

te képződő élőlénytömeg (a biológiai produkció) is 

nagyon nagy. A kedvező környezeti feltételek kö-

zött az anyagforgalmi folyamatok sebessége rend-

kívül gyors.

Az esőerdők talaja meglepően gyenge minőségű. 

A lebontó szervezetek ugyanis gyorsan lebontják a 

talajra kerülő élőlénymaradványokat, az így hozzá-

Virágot beporzó kolibri az Amazonas-medence 
esőerdejében

Palánkgyökerű óriásfa

férhetővé váló tápanyagokat azután a dús növény-

zet gyorsan fölveszi, a maradékot pedig a minden-

napos esőzés azonnal kimossa a talajból.

Az esőerdő fái nem gyökereznek mélyen, így 

juthatnak hozzá a felszínről a talajba kerülő táp-

anyagokhoz. A sekély gyökérzet viszont kevéssé 

rögzíti a fákat. Az alacsonyabb termetűeket ez nem 

érinti hátrányosan, mert az esőerdő belsejében lég-

mozgás szinte nincs. A lombkoronaszintben viszont 

állandóan fúj a szél, és a ritkán álló óriásfákat ez 

kidőléssel veszélyezteti. Az óriásfák tövénél éppen 

ezért gyakoriak a kiszélesedő támasztópillérek, az 

ún. palánkgyökerek.

Az amerikai, az afrikai és az ázsiai esőerdők 

szerkezete az egyforma környezet miatt nagyon 

hasonló, de fajösszetételük – a régen elkülönült fej-

lődés miatt – igen eltérő.

A trópusi esőerdőket leginkább az erdőirtás veszé-

lyezteti. 1945 óta a Föld trópusi esőerdeinek több 

mint a felét kivágták vagy felégették, hogy helyén 

mezőgazdasági művelést kezdjenek, vagy települé-

seknek és utaknak területet nyerjenek. A trópusi 

esőerdők rendkívül gyenge talaja a hagyományos 

mezőgazdasági művelésre nem alkalmas. A föld 

néhány év alatt terméketlen lesz, illetve az erózió 

áldozatává válik, és ekkor újabb erdőterületeket ir-

tanak ki. Az erdők kiirtása az egész Föld klímáját 

befolyásolja, mivel a fotoszintézis csökkenése miatt 

a légkörben halmozódó szén-dioxid üvegházhatása 

fokozódik. Ennek következménye pedig a máris 

kimutatható globális fölmelegedés.
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Miben különböznek az ember által létre-

hozott ökológiai rendszerek a természetes 

ökoszisztémáktól?

M

h

ök

Anyagforgalom az 
ökoszisztémákban

20.lecke

  A víz körforgása
  A szén körforgása
  Az oxigén körforgása
  A nitrogén körforgása
  A foszfor körforgása

A társulást alkotó populációk a rájuk ható élettelen 

környezeti tényezőkkel együtt egységes ökológiai 

rendszert, ökoszisztémát alkotnak. Az ökosziszté-

mákban szabályozott anyag- és energiaforgalom 

zajlik. Az anyagforgalom szempontjából a bioszfé-

ra zárt rendszernek tekinthető, mert ökoszisztémái 

nem hasznosítanak Földön kívülről származó anya-

gokat. A bioszférában zajló folyamatokat a Nap 

sugárzó energiája tartja fenn, az energiaforgalmat 

tekintve a bioszféra tehát nyílt rendszer.

A ökoszisztémákban a populációk meghatáro-

zott szerepet töltenek be: lehetnek termelők, fo-

gyasztók vagy lebontók. Az autotróf anyagcseréjű 

termelők, köztük elsősorban a fotoszintetizáló kék-

baktériumok, a növényi egysejtűek és a növények 

szerves anyagot állítanak elő. Ezt a szerves anyagot 

egyrészt saját maguk, másrészt a társulás heterotróf 

anyagcseréjű, fogyasztó és lebontó szervezetei is 

felhasználják. A heterotróf élőlények táplálkozásuk 

során a szerves anyagokkal együtt hozzájutnak a 

szerves anyagokba beépített energiához is. Az öko-

szisztéma növényevő állatai az elsődleges fogyasz-

tók, ragadozói pedig a másodlagos, illetve a har-

madlagos fogyasztók. A termelőkből és a fogyasz-

tókból szerves hulladékok, szerves maradványok 

jutnak a környezetbe, amelyeket a lebontók alakí-

tanak át ásványi anyagokká.

Az ökoszisztémák anyagforgalma körfolyamat, 

mert a felhasznált anyagok a termelőktől a fogyasz-

tók szervezetébe kerülnek, majd az élőlények ma-

radványaiból származó anyagokat a lebontók ismét 

a termelők számára felvehető formába alakítják. Ez 

azt jelenti, hogy a víz, valamint az oxigén, a szén és 

más elemek atomjai újra és újra felhasználhatók az 

ökoszisztémákban. A különböző anyagok körfor-

gása egyidejűleg zajlik, számos ponton találkozik, 

és együttesen alkotják az ökoszisztémák anyagfor-

galmi rendszerét.

A víz körforgása: a vízciklus

A víz egyetlen élőlény számára sem nélkülözhető. 

Földünk felszínének több mint 70%-át borítják 

óceánok és tengerek. A hatalmas vízfelszínről a 

Nap sugárzó energiájának hatására a víz egy része 

elpárolog és a légkörbe kerül. A csapadék lehullása 

során a víz nagyobb része közvetlenül visszajut az 

óceánokba, sokkal kisebb része hullik a szárazföld-

re. A felszínen lefolyó víz a folyókon keresztül visz-

szajut a tengerekbe. A csapadékvíz 98%-a állandó 
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Anyagforgalom az ökoszisztémákban20.

20.1. ábra. A víz körforgása 

20.2. ábra. A szén körforgása
Keresd meg a ciklusban azokat a folyamatokat, amelyeket 

az emberi tevékenységek jelentősen befolyásolnak!

kicsapódás

felszíni víz

párolgás

átszűrődés

növények 
párologtatása

fűtés, ipar, 
közlekedés

csapadék képződés

felszín alatti vízfolyás a
t a folyamatokat, amelyeket 

tő b f l á l k!

fosszilis tüzelőanyagok (kőszén, kőolaj)

lebontó 
szervezetek

ffffosfosfososszisziszizilislislisli ü tü tütüzelzelzelelőanőanőanőanyagyagyagyagy kok ok ok o (kő(kő(kő(kő

szerves 
maradványok

elsődleges 
fogyasztók

légköri 
szén-dioxid

fotoszintézisfotfotosziinté iézis

növények, moszatok, 
kékbaktériumok
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másodlagos, 
harmadlagos 
fogyasztók

sssss dddllllododllododldldlagos, 

légzés

A mérsékelt övezetben a szárazföldi ökoszisztémák talajában a lebontási fo-

lyamatok – főleg télen és a száraz időszakokban – elég lassúak. A talaj felszí-

nére kerülő szerves maradványokból a lebontó szervezetek közreműködésével 

humuszvegyületek képződnek és halmozódnak fel. A humuszvegyületek mo-

lekulái rendkívül stabilak, nem bomlékonyak. A humuszból ezért csak nagyon 

lassan jutnak vissza a körforgásba a szénatomok. A trópusi esőerdőkben viszont 

az állandóan magas hőmérséklet és a bőséges vízellátottság következtében az 

élőlénymaradványok szerves anyagai nagyon gyorsan lebomlanak, ezért a ta-

lajban nem halmozódnak fel jelentős mennyiségben szerves anyagok, vagyis 

ezekből a talajokból hiányzik a humusz.

OlvasmányTalajok részvétele a szén körforgásában

20.3. ábra. Mérsékelt övi lomb hullató erdő és trópusi esőerdő talaja 

A szén körforgása: a szénciklus

A szén körforgása közvetlenül kapcsolódik az élő-

lények anyagcsere-folyamataihoz. A fotoszintetizáló 

szervezetek a légkörben lévő vagy a vizekben oldott 

szén-dioxidot hasznosítják szerves vegyületek elő-

állítására. A szerves szénvegyületek egy része a táp-

lálkozás során a termelőkből a fogyasztók testébe 

jut, végighalad a táplálékláncokon. A tápláléklán-

cok tagjai a szerves anyagokból légzésük során 

szén-dioxidot termelnek, amely a légkörbe kerül. 

A szerves hulladékokat, maradványokat a lebontók 

szén-dioxiddá, vízzé és ásványi anyagokká alakítják. 

A légköri szén-dioxid mennyiségét a tüzelőanya-

gok elégetése és a vulkáni tevékenység is növeli 

(20.2. ábra).

A szén körforgásában részt vevő anyagok egy 

része hosszabb-rövidebb időre kikerülhet a körfor-

gásból. A földtörténet során sokszor és sok helyütt 

előfordult, hogy a szerves anyagok lebontási folya-

matait a környezet gátolta, például az élőlények 

maradványait az üledék betemette vagy a víz elbo-

rította. Ilyen körülmények között a szerves marad-

ványokból kőszén, illetve kőolaj, földgáz keletke-

zett. Ezeket összefoglaló néven fosszilis tüzelő-

anyagoknak nevezzük. Elégetésük során az évmil-

liókkal ezelőtt fotoszintézissel megkötött szén 

visszakerül a körforgásba. A tengerek vizében oldó-

dó szén-dioxid mészkőképződés révén válhat ki 

átmenetileg a körforgásból. A mészkőbe kerülhet 

az állatok meszes váza is.

körforgásban van a légkör és a földfelszín között. 

Mindössze 2% az a vízmennyiség, amely beszivárog 

a talajba, illetve az élőlények szervezetébe jut. A nö-

vények és az állatok felhasználják, majd leadják a 

vizet, amely így visszajut a körforgásba (20.1. ábra).

107

Ö
ko

ló
g

ia
i r

e
nd

sz
e
re

k

bio_10e_2j.indd   107 2015.05.29.   9:40:53



108

Anyagforgalom az ökoszisztémákban20.

A nitrogén körforgása

A nitrogénatomok minden élőlény nélkülözhetet-

len összetevői, mivel a sejteket alkotó szerves mo-

lekulák többsége nitrogéntartalmú. Elemi nitro-

géngáz (N2) alkotja a légkör 78%-át, de a légköri 

nitrogént csak igen kevés élőlény képes anyag-

cseréjéhez felhasználni. Ezek a szervezetek a nit-

20.5. ábra. A nitrogén körforgása 

20.6. ábra. A partvidéken tömegesen költő tengeri 
madarak ürülékének felhalmozódása révén alakul ki 
a guanó

nitrát

(NO–
3)

növények szerves 
N-vegyületei

nnövnövnövnövnövnövövövééééé
NNNNNNNN

állatok szerves 
N-vegyületei

trogén körforgása 

szerves maradványok

légköri 
nitrogén (N2)

áááállállállállállállállllllatoaaatoaatoaaa kkkkkkkkkkkkkk kk kkkkk
NNNNN-v-v-v-vNN-vNNN vvN vNNNNNN egyegyegegyegyegy

sssszeszeszezerverververv ss

ammónia (NH3),

ill. ammónium-

ion (NH+
4)

Az oxigén körforgása:

az oxigén ciklus

Az oxigénciklus szorosan kapcsolódik a szénciklus-

hoz. A növények, a növényi egysejtűek és a kékbak-

tériumok fotoszintézise során a szerves anyag kép-

ződése mellett a vízmolekulákból elemi oxigén 

szabadul fel. A légköri oxigénnek lényegében a tel-

jes mennyisége a fotoszintézis folyamataiból szár-

mazik. Ezt az oxigénkészletet használják maguk a 

növények és a többi élőlény a sejtlégzéshez. A sejt-

légzés energianyerő folyamata során a szerves anya-

gok hidrogénatomjai az oxigénnel vízzé alakulnak.

rogénkötő (más néven nitrogéngyűjtő) pro ka rióták. 

A nitrogénkötő baktériumok (20.4. áb ra) és kék-

baktériumok különleges anyagcseréjük során a nit-

rogénmolekulában levő erős kötéseket felbontják, 

és a nitrogént ammóniába (NH3) építik be. Legis-

mertebbek azok a nitrogéngyűjtő szervezetek, ame-

lyek egyes növények gyökerén szimbiózisban élnek. 

A képződő ammónia nagy részét a növények beépí-

tik szerves anyagaikba. Az ammónia másik részét 

a talajban élő nitrifi káló baktériumok oxidálják 

először nitritekké (NO2
–), majd nitrátokká (NO3

–). 

A nitrátok a növények számára legkedvezőbb nit-

rogénforrást jelentik. A termelőkből a nitrogéntar-

talmú szerves anyagok a táplálékláncon keresztül 

a fogyasztókba jutnak. A talajokba más természe-

tes úton is kerül ammónia: az élőlények szerves 

maradványainak nitrogéntartalmát egyes lebontó 

baktériumok szintén ammóniává alakítják. A ta-

lajban levő nitrátionokból a denitrifi káló bakté-

riu mok elemi nitrogént állítanak elő, ami vissza-

kerül a légkörbe. Ezek a szervezetek oxigénmentes 

körülmények között, tehát nem szellőző, tömör 

vagy vízzel átitatott talajokban szaporodnak el 

(20.5. ábra).

20.4. ábra. A nitrogén gyűjtő bakté riumok apró 
gümőket hoznak létre a gazda növény gyökerén

A foszfor körforgása

A növények oldható ionok, például hidrogénfosz-

fát-ionok (HPO4
2–) formájában fölveszik és beépítik 

a foszfort az anyagaikba. Az anyagok a táplálék-

láncon végighaladnak, majd a lebontó szervezetek 

élet működései révén ismét az élettelen környezetbe, 
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Anyagforgalom az ökoszisztémákban20.

ÚJ FOGALMAK

Ökoszisztéma, termelők, fogyasztók, lebontók, vízciklus, szénciklus, fosszilis tüzelőanyagok, 

nitrogénciklus, oxigénciklus, nitrogénkötő (nitrogéngyűjtő) baktériumok, nitrifi káló baktériumok, 

denitrifi káló baktériumok, guanó

1 A szén körforgását bemutató 20.2. ábrában vá-

laszd ki azokat a folyamatokat, amelyek az em-

beri beavatkozások révén a globális felmelegedés-

hez vezethetnek! Ismertesd, hogyan függ össze a 

légköri szén-dioxid-koncentráció a légkör hőmér-

sékletével!

2 Vázold fel a füzetedbe a nitrogénciklus folya-

matát, és a megfelelő nyilakhoz írd le a folya-

matok elnevezését: nitrogénkötés, nitrifi káció, de-

nitrifi káció, táplálkozás, lebontás!

Kérdések és feladatok

3 Magyarázd el, mi a jelentősége a bioszféra 

szempontjából a nitrogénkötésnek és a denitrifi -

ká ciónak!

4 Magyarázd meg, miért nevezik a nitrogén, 

a szén és az oxigén körforgását gázciklusnak, 

a foszforét pedig üledékes ciklusnak!

5 Az ökológiai rendszerekben a szén és az oxigén 

körforgása összefügg egymással. Mutasd be az 

ökoszisztémák szén- és oxigénciklusának kapcsolatát!

20.7. ábra. A foszfor körforgása ábra A foszfor körforgása

pusztulás
lebontás

Tengeri 
táplálék-
láncok

Tengeri üledék KŐZETEK

Tengervízben  
oldott 
foszfát

Talajvízben, 
folyókban, 
tavakban  

oldott foszfát

Szárazföldi 
táplálék-
hálózatok

autotróf 
szervezetek

fölveszik

növények
fölveszik

kiemelkedés 

a föld-
történet során

pusztulás
lebontás

kicsapódásülepedés
kioldódás, 

elfolyás

mező-
gazdaság

bemosódás

GUANÓ

például a talajba jutnak. Gyakran előfordul azon-

ban, hogy a foszfor a ciklusból oldhatatlan vegyület 

formájában nagyobb mennyiségben hosszabb időre 

kikerül. A legtöbb szervetlen foszforvegyület 

ugyanis vízben nem oldódik, az oldhatatlan anya-

gokat pedig az élőlények nem képesek fölvenni 

környezetükből. Érdekes, és nagy anyagmennyisé-

geket érint a tengeri ökoszisztémák foszforciklusa 

(20.7. ábra). A sekély tengerek életközösségeiben a 

foszforvegyületek egy része a táplálék láncokon vé-

gighaladva a tengeri ragadozó madarak szerveze tébe 

jut. A madarak fészkelőtelepein a foszforban gaz-

dag ürülék, a guanó a száraz földre kerül (20.6. áb-

ra). Egyes területeken csaknem száz méter vastag 

guanóréteg halmozódott fel, amely egyrészt lassan 

visszamosódhat a vizekbe és a növények számára 

tápanyagul szolgál, másrészt a guanó a foszfortar-

talmú műtrágyák nyersanyagaként hasznosítható.

ürülék

bányászat műtrágya
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Hogyan függ össze az ökoszisztémák szén- 

és energiaforgalma?

H

és

Energiaáramlás 
és változások az 
ökoszisztémákban

21.lecke

  Energiaáramlás az ökoszisztémákban
  Sokféleség az ökoszisztémákban
  Ökoszisztémák átalakulása
  Mesterséges ökoszisztémák

Energiaáramlás 

az ökoszisztémákban

Az ökoszisztémák energiaáramlása egyirányú fo-

lyamat. A termelők megkötik a napfény energiáját, 

és szerves vegyületek kötéseiben tárolt kémiai ener-

giává alakítják át. A megtermelt szerves anyagok 

egy részét felhasználják saját testük felépítéséhez, 

más részét a sejtlégzés során lebontják, hogy ener-

giát nyerjenek életműködéseikhez. Az energiaátala-

kítás jelentős hőveszteséggel jár. A növények foto-

szintézise során képződött szerves anyagoknak 

tehát csak egy része jut a fogyasztókhoz. A fogyasz-

tók a felvett szerves anyagokat testük felépítésére és 

energianyerésre hasznosítják. Az elsődleges, a má-

sodlagos stb. fogyasztók szintjén is jelentős a hő-

energia-veszteség. Az elsődleges fogyasztóktól csak 

kevés szerves anyagban tárolt energia juthat a má-

sodlagos fogyasztókhoz, illetve innen még kevesebb 

a harmadlagos fogyasztókhoz. A veszteségek miatt 

a táplálkozási szintekre jutó szervesanyag-mennyi-

ségnek átlagosan a 10%-a jut tovább a következő 

szintre. Minden szintről jelentős mennyiségű ener-

gia távozik szerves hulladék formájában is, például 

lombhullatással, illetve a populációk elpusztuló 

egyedei révén. A szerves hulladékokat a lebontók 

hasznosítják (21.1. ábra).

21.1. ábra. Ökoszisztéma energiaforgalma
Mit jelölnek a függőlegesen fölfelé mutató nyilak?

Hogyan lehet jellemezni, összehasonlítani a kü-

lönböző ökoszisztémák energiaforgalmát? Egy 

ökoszisztémában egyidejűleg található élőlények 

össztömege a biomassza. Az a folyamat, amelyben 

a szerves anyag, a biomassza megtermelődik, a bio-

lógiai produkció. A különböző ökoszisztémák 

HARMADLAGOS 

FOGYASZTÓK

szerves 
maradványok

szerves 
maradványok

szerves 
maradványok

szerves 
maradványok

hő, 
légzés

hő, 
légzés

hő, 
légzés

MÁSODLAGOS 

FOGYASZTÓK

ELSŐDLEGES 

FOGYASZTÓK

TERMELŐK

1 000 000 J napfény

10 000 J

1000 J

100 J

10 J
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Energiaáramlás és változások

az ökoszisztémákban21.

21.3. ábra. Eltérő diverzitású mezők. Magyarázd el, 

mely tulajdonságokban tér el egymástól a két társulás, 

és mi lehet az eltérések oka!

produkcióját általában az egy év alatt termelt bio-

massza alapján hasonlítják össze. A táplálékláncok-

ban szereplő populációk egyedszáma, illetve össze-

sített tömege a rendszer fontos jellemzője, melyet 

ökológiai piramisokkal ábrázolhatunk (21.2. ábra).

A biológiai produkció sebessége és a területegy-

ségre, például 1 km2-re jutó biomassza általában a 

trópusoktól a sarkok felé haladva csökken, mivel 

ebben az irányban az éghajlati tényezők egyre ked-

vezőtlenebbé válnak az élővilág számára.

Sokféleség az ökoszisztémákban

A sokféleség (más néven diverzitás) többféle szem-

pontból megnyilvánulhat az életközösségekben, az 

ökológiai rendszerekben. 

A sokféleséget talán a legfeltűnőbben az jelzi, 

hogy egy ökoszisztémában hány faj populációja ta-

lálható meg, illetve hogy a különböző fajú populá-

ciók egyedei egymáshoz viszonyítva mekkora gya-

korisággal vannak jelen (21.3. ábra). Ez az 

úgynevezett fajdiverzitás fontos jellemző, mert 

külső behatások, például emberi beavatkozások 

eredményeként leggyorsabban ez változik meg. 

A zavaró, környezetszennyező emberi tevékenysé-

gek miatt a természetes társulásoknak csökken a 

sokfélesége: egyes fajok populációi megritkulnak, el 

is tűnhetnek, így a társulások gyakran elszegényed-

nek fajokban. Egy rét életközösségének állapotát 

21.2. ábra. Egy rét táplálékláncának ökológiai piramisa
A táplálékláncban szereplő populációk egyedszáma 
és az egyes szintek biomasszája a piramisban felfelé 
haladva csökken, az egyedek testmérete pedig 
legtöbbször nő. Nevezd meg a piramis különböző 

színekkel jelölt szintjeit!

például jól jellemzi a lágy szárú növények sokféle-

sége. Ha a rétre – fűhozam növelése érdekében – 

műtrágyát szórnak, akkor a fajdiverzitás csökkenni 

kezd. A nitrogénigényes fajok populációi ugyanis 

versenyképesebbé válnak és gyorsabban terjednek, 

lassanként kiszorítják a többi populációt. 

A sokféleség másik megnyilvánulása a térbeli 

diverzitás, ami a populációk elrendeződésére vo-

natkozik. A nagy térbeli diverzitású társulásokban 

a mintázat változatos, és sok szint különböztethető 

meg. A térbeli diverzitás elsősorban attól függ, 

hogy mennyire változatos az élőhelyi környezet.

A működési diverzitás annál nagyobb, minél 

többféle táplálkozási kapcsolat van jelen, minél 

sokszínűbb, változatosabb táplálékhálózatok for-

dulnak elő egy ökológiai rendszerben. Természete-

sen a háromféle diverzitási típus szoros kapcsolat-

ban áll egymással. 

A diverzitás általában összefügg azzal, hogy az 

élőhely környezeti tényezői hányféle faj tűrőképes-

ségét elégítik ki, és a populációk versengése milyen 

mértékben korlátozza a többi népesség elterjedését. 

Így például a kedvező környezetben élő bükkös 

lágy szárú fajszáma egyharmada a karsztbokor-

erdőé nek, mivel a társulás uralkodó fája, a bükk 

árnyékoló hatása más növények megtelepedését ne-

hezíti. Az állatfajok esetében növeli a diverzitást a 

ragadozók jelenléte, mivel ezek a gyakoribb fajból 

fogyasztanak többet.

A kultúrtájak által körülvett bolygatatlan 

„élőhelyszigetek” igen hatékonyan elősegíthetik a 

diverzitás fenntartását. Ebben nagy szerepe lehet 

a védett területek kialakításának.
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Energiaáramlás és változások

az ökoszisztémákban21.

Mesterséges ökoszisztémák

A mezőgazdasági területek mesterséges ökoszisz-

témáinak szinte nincs önszabályozó képessége 

(21.5. ábra). Az egyetlen növényfajt termesztő me-

zőgazdasági területeken, az ún. monokultúrákban 

gyorsan elszaporodhatnak azok a gyomok és állati 

kártevők, amelyeknek nincs jelen természetes el-

lenségük (21.6. ábra). A mezőgazdasági ökoszisz-

témák szabályozása a szakemberekre hárul, de rá-

juk hárul a felelősség is a megfelelő védekezési 

módok kiválasztása és a környezetkárosítás mini-

malizálása miatt. 

Ökoszisztémák átalakulása

A környezet tartós, egyirányú változásának követ-

keztében lassan átalakul a társulás, vagyis szukcesz-

szió történik. Ilyen folyamat kezdődik az üres élő-

helyeken, például amikor egy csupasz sziklafelszín 

benépesül. Ha egy hazai erdőben tisztást vágnak, 

akkor nem a legelejéről, a pionírtársulástól indul a 

szukcesszió, hanem a gyeptől. Először füves mező, 

utána cserjés alakul ki, majd lassanként megjelen-

nek az első fák, végül létrejön a zárótársulás, az erdő 

(14.1. és 14.6. ábra). Az ilyen szukcessziós folyama-

tokban megváltozik a társulás fajösszetétele, sokfé-

lesége és egyéb ökológiai jellemzői. Szukcesszió 

nemcsak emberi beavatkozás vagy természeti ka-

tasztrófa (pl. tűzvész vagy vulkánkitörés) hatására 

indulhat el, hanem természetes körülmények kö-

zött is létrejöhet, például egy tó feltöltődése során 

(21.4. ábra).

A szukcesszióhoz vezető környezetváltozás alap-

vetően kétféle okra vezethető vissza. A kopár  szikla 

benépesülése során maga a társulás változtatja meg 

a saját környezetét. A záródó sziklagyep, majd a 

21.4. ábra. Egy tó feltöltődését kísérő szukcesszió
A tavi üledék felhalmozódása lehetővé teszi a part 
menti társulások behatolását a tó területére, ezért a tó 
felülete egyre csökken, végül teljesen eltűnhet.

cserjék megjelenése miatt egyre vastagabb talajréteg 

alakul ki, ami idővel alkalmassá válik az erdő meg-

telepedésére is. A tó feltöltődésekor viszont egy 

külső hatás változtatja az élőhelyi környezetet. 

A tóba torkolló vízfolyások hordaléka csökkenti a 

vízmélységet, ezért a vízi társulásokat lassan víz-

parti, majd szárazföldi életközösség váltja fel.

A szukcesszió folyamatában az elsőként megje-

lenő társulásoktól kezdve egyre fejlettebb társulások 

váltják egymást, míg kialakul az adott körülmények 

között legösszetettebb, legnagyobb sokféleségű 

életközösség, a zárótársulás. A társulás fejlődésével 

növekszik a populációk száma és a populációk kö-

zötti kölcsönhatások mennyisége. Megszaporodnak 

a mindkét fél számára előnyös kapcsolatok, segítve 

az együtt élő populációk elterjedését. A szukcesszió 

elején megjelenő társulások kisszámú, kevéssé spe-

cializált, gyors szaporodásra képes, r-stratégista po-

pu lációkból állnak. Kezdetben kicsi az ökoszisz téma 

biomasszája, de nagy a biológiai produkció. Ilyen 

körülmények között az ökoszisztéma kevéssé képes 

az önszabályozásra. A szukcesszió társulásai közül a 

zárótársulásnak a legnagyobb a fajgazdagsága és a 

sokfélesége, ez áll a legtöbb szintből és ennek a leg-

bonyolultabb a mintázata. A zárótársulás anyag- és 

energiaforgalma az összetett szerkezet és a sokféle 

populációs kölcsönhatás miatt jól szabályozott. Az 

ilyen életközösségekben a populációk jellemzően 

K-stratégisták, egyedszámuk kis eltéréssel a környe-

zet eltartóképessége körül ingadozik. A társulás el-

viseli a kisebb, időszakos külső hatásokat, emberi 

beavatkozásokat, és a beavatkozás után rövidebb-

hosszabb idő alatt visszaáll az eredeti állapota.

Az életközösségekkel foglalkozó fejezetben már 

megemlítettük, hogy az emberi beavatkozások ha-

tására is jelentősen átalakulhatnak a társulások. 

nyílt vizű tó

elszaporodnak az úszó 
és az aljzaton gyökerező 
növények

feltöltődött tómeder

üledék 
felhalmozódása

szárazföldi 
növényzet
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1 13

Energiaáramlás és változások

az ökoszisztémákban21.

21.5. ábra. A szántóföldek mesterséges ökoszisztémák

Hasonlítsd össze a 21.5. és a 21.6. ábrán látható két élet közösség sokféleségét, és indokold az eltérés okait!

21.6. ábra. Elgyomosodott monokultúra

ÚJ FOGALMAK

Fosszilis tüzelőanyagok, egyirányú energiaáramlás, biomassza, biológiai produkció, mesterséges 

ökoszisztéma

1 Miben tér el az ökoszisztéma fogalma a társulás 

fogalmától?

2 Mi a legfontosabb különbség egy ökológiai 

rendszer anyag- és energiaforgalma között?

3 Készíts folyamatábrát a szénatomok útjáról egy 

ökoszisztémában! Nevezd meg a lejátszódó bi-

ológiai folyamatokat!

4 Biológiai érvekkel indokold vagy cáfold a kö-

vetkező állítást:

„Az ökológiai rendszerek nem maradhatnak fenn 

tartósan a napfény nélkül.”

5 Röviden magyarázd el, mi az összefüggés egy 

életközösség biomasszája és biológiai produk-

ciója között!

6 a) Rajzolj egy ökológiai piramist! 

b) Nevezd meg, mit jelentenek a piramis szint-

jei általában!

c) Egy konkrét életközösségből válassz példafajo-

kat, amelyek neve illene a piramis szintjeihez!

d) Mi a jelentése az ökológiai piramis alakjának?

Kérdések és feladatok

7 Az alábbi szöveg fi gyelmes elolvasása után ké-

szíts táblázatot, amelyben a természetes és a 

mesterséges ökoszisztémák tulajdonságait minél 

több szempont alapján összehasonlítod!

A vadászó-gyűjtögető életmódról mezőgazdasági tevé-

kenységre áttérő ember fokozatosan egyre nagyobb te-

rületen … alakította át a természet korábbi ökoszisz-

témáit. Az új, mesterséges ökoszisztéma egészen más 

elvekre épült. Míg a természetes rendszerben a „cél” a 

napenergia minél hatékonyabb kihasználása volt, s ezt 

a minél változatosabb élőlényegyüttessel valósította 

meg, addig az új rendszerben egyetlen faj, az ember 

igényeinek kielégítése a végcél, melyet néhány … fajjal 

valósít meg. E természetellenes állapotot a napfény 

mellett újabb energia bevonásával tartja fenn. Üzem-

anyagot fogyasztó gépeivel és vegyszereivel teremt ked-

vező feltételeket a preferált faj(ok)nak. A természetes 

ökoszisztémák fenntarthatóak, fajdiverzitásuk és bio-

masszájuk magas, bennük az elemek körforgása ki-

egyensúlyozott, viszont globálisan csökken a mennyi-

ségük. Az ember által alkotott mesterséges ökoszisztémák 

instabilak, fajdiverzitásuk pedig alacsony, ezt jól pél-

dázza a monokultúrák tömege. Alacsony a biomasszá-

juk is, viszont a területük növekszik. (Vida Gábor: 

Helyünk a bioszférában című műve alapján)  
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Megelőzhetők, gyógyíthatók-e környezetünk 

betegségei?

M

b

A környezet 
károsodása 
és védelme

22.lecke

 A talaj
 A víz
 A légkör és az éghajlat

A bioszféra a legnagyobb ökoszisztéma, a földi élet 

színtere, magában foglalja a Föld összes élőhelyét 

és életközösségét. Az emberi tevékenységek egy 

része átalakítja a bioszféra kisebb vagy nagyobb 

körzetét. Egyes tevékenységek hatása nem terjed 

nagy távolságra, a következmény helyi (lokális) je-

lenség marad. A vízburok és a légkör azonban a 

Földön közös. Ha a gazdasági, társadalmi folyama-

tok a vizeket, az atmoszférát vagy az emberiség 

társadalmi környezetét változtatják meg, ez nem 

maradhat helyi jelenség, hanem akár az egész Földi 

környezetet érintheti. Ezeket a fejleményeket glo-

bális (= az egész Földre vonatkozó) problémáknak 

tekintjük. A globális problémák a 20. században 

tűntek fel, és az ezredfordulóra olyan súlyúvá vál-

tak, hogy elhanyagolásuk a bioszférát – és benne az 

emberiséget is – súlyosan veszélyeztetné.

A környezetvédelem az emberi tevékenységek 

által az ökológiai környezetben okozott károsodá-

sok megelőzésére, mérséklésére vagy elhárítására 

irányuló törekvés.

A talaj

A talajok károsodása leggyakrabban helyi, nem glo-

bális probléma. A legnagyobb veszélyt a szennye-

ződés és az erózió jelenti. 

A talajszennyezés gyakori formája a műtrágyá-

zásból ered. A természetes életközösségekben az 

anyagok körforgásban vannak, a művelésbe vont 

területeken viszont a termesztett növényeket eltá-

volítják, ezért anyagaik nem juthatnak vissza az 

adott élőhely környezetébe. A talaj tápanyagtartal-

ma így folyamatosan csökkenne, ami a termés-

hozam visszaesésével járna. Különösen veszélyes 

ebben a tekintetben az ún. monokultúrák hatása, 

ami azt jelenti, hogy nagyobb területeken évről évre 

állandóan ugyanazt a növényt termesztik. Ilyen 

esetben a termesztett növény folyamatosan a saját 

igényei szerinti arányban veszi föl az anyagokat a 

talajból, így egyes tápanyagok eltűnhetnek az adott 

területen a földből. A mezőgazdasági területeken 

tehát a talajok tápanyagtartalmát rendszeresen pó-

tolni kell. Évezredeken át a trágyázás szolgált erre 

a célra, a 20. századtól kezdve pedig a vegyipar által 

előállított növényi tápanyagokat, műtrágyákat hasz-

nálnak. A Föld népességének ellátásához a műtrá-

gyázást szükségesnek tartják, ám túlzott mennyisé-

gük veszélyekkel jár. A műtrágyák egyrészt a 

gyomnövények terjedését is segítik, másrészt a nö-
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A környezet károsodása és védelme22.

22.1. ábra. Az egyenlítői esőerdők irtása súlyos helyi és 
globális következményekkel jár. Melyek a helyi és melyek 

a globális következmények?

vények által föl nem vett műtrágya a talaj mélyebb 

rétegeibe mosódik, az élővizekbe kerülve pedig ká-

rosíthatja azok élővilágát és eutrofi zációt idézhet 

elő (16.7. ábra).

A talajokba mérgező hatóanyagok is kerülnek, 

például veszélyes hulladékok gondatlan kezelése 

útján, illetve a nem kellően körültekintő mezőgaz-

dasági tevékenység növényvédő szerekkel szeny-

nyezheti a talajt. A káros anyagokat a növények 

felszívhatják, majd a méreg továbbjuthat a táplálék-

láncon. A talajt szennyező anyagok a talajvízzel az 

élővizekbe is eljuthatnak, és így hatásuk messzire 

terjedhet.

Erózió során a víz vagy a szél hordja el a talaj 

felső rétegeit. A természetes életközösségek nö-

vényzete gátolja, hogy az esővíz, illetve a szél leso-

dorja a talajréteget. Az eredeti növényzet eltávolí-

tásával azonban a talajréteg egy-két év alatt az 

erózió áldozatává válhat. A trópusi esőerdőket az 

utóbbi évtizedekben széles körben irtják, ennek he-

lyi és globális következményei is súlyosak (22.1. 

ábra). Helyi környezetkárosodás az amúgy is rossz 

minőségű talaj gyors eróziója, ezért a növényter-

mesztés lehetősége néhány év alatt megszűnik. 

Ilyen körülmények között természetesen az ere-

deti társulás felújulása is lehetetlen. Az esőerdők a 

legnagyobb fajgazdagságú életközösségek, így irtá-

suk globális következménye egyrészt a Földön élő 

fajok számának gyors csökkenése, másrészt pedig a 

fotoszintetizáló növényzet fogyása miatt a földi 

légkör szén-dioxid-koncentrációjának növekedése. 

A szárazabb területeken a sivatagosodás jelenti a 

legnagyobb veszélyt. Az amerikai prérin kiirtották 

a szárazságtűrő gyeptársulásokat, helyükön szántó-

földeket hoztak létre. Betakarítás után a csupaszon 

maradt, kiszáradt, porrá vált talajt a szél akadályta-

lanul széthordta. A megoldást szélfogó sövények 

telepítése és a növénytermesztés szüneteltetése je-

lentette. Afrikában, a szavannák szárazabb terüle-

tein a túlzott legeltetés vezet sivatagosodáshoz. 

A hagyományosan pásztorkodó állattartással fog-

lalkozó lakosság létszáma egyre növekszik, emiatt 

egyre több állatot tartanak. A nyájak helyenként 

szinte letarolják a szavanna növényzetét. A fű nem 

sarjad újra, a kiszáradt talajt a szél széthordja, a 

csordák nyomában sivatag marad. Ma ezt a terüle-

tet Száhel- (éhség-) övnek nevezik (22.2. ábra).

22.2. ábra. Afrika aszály és sivatagosodás sújtotta 
területei. Mi az oka az éhségövezet terjedésének?

A víz

A víz minden élőlény számára nélkülözhetetlen 

környezeti tényező, bár a különböző fajok vízigénye 

jelentősen eltér. A környezeti tényezők közül a hő-

mérséklet mellett elsősorban a vízellátottság befo-

lyásolja a szárazföldi életközösségek kialakulását.

A teljes földi vízkészletnek 1,2%-a édesvíz, ám 

ennek is jelentős része jég és hó. Az emberiség víz-

fogyasztása meredeken nő: Földünk népessége ro-

hamosan gyarapodik, de a vízfelhasználás növeke-

dése még gyorsabb, mint az emberiség lélekszámá-

nak emelkedése, emiatt a fogyasztásra alkalmas 

vízkészletek kimerülhetnek. A szakértők szerint a 

21. század egyik legnagyobb kihívása az édesvíz-

hiány.

A rendelkezésre álló édesvízkészletek korláto-

zott mennyisége mellett további probléma, hogy 

aszályos terület

erős sivatagosodás

nagyon erős 
sivatagosodás

Száhel-öv
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A környezet károsodása és védelme22.

A légkör és az éghajlat

A levegő a szárazföldi élőlények számára nélkülöz-

hetetlen környezeti tényező. Az atmoszféra 78%-át 

alkotó elemi nitrogén az élővilág számára közöm-

bös anyag. A levegő 21%-a oxigén, ami a fotoszin-

tézis terméke. Az élőlények túlnyomó része szá mára 

az oxigén nélkülözhetetlen a sejtekben zajló ener-

gia felszabadító folyamatokhoz. A levegő további 

1%-a rendkívül sokféle anyagot foglal magába, pél-

dául nemesgázokat, vízgőzt, szén-dioxidot és szeny-

nyeződéseket. Közülük a szén-dioxid a fotoszinté-

zis alapanyaga, és üvegházhatása miatt is fontos. 

A vízgőznek szintén üvegházhatása van, ezenkívül 

pedig alapvető szerepet játszik a víz körforgásában, 

az időjárási jelenségek, csapadékok létre hozá sában.

ezeknek is jelentős részét az elszennyeződés veszé-

lyezteti. A talaj szennyeződései – a műtrágyák is – 

bemosódhatnak a vizekbe. A hiányos csatornahá-

lózatú településeken és környékükön a szennyvíz 

legnagyobb része a talajba szivárog, azon keresztül 

pedig az ivóvízkészletekbe és a folyókba, tavakba 

juthat.

A települések csatornahálózatai megvédik a he-

lyi környezetet, de az általuk szállított szennyvíz 

gyakran tisztítatlanul ömlik a természetes vizekbe. 

A szennyvízben levő anyagok egy része méreg, más 

anyagok pedig felborítják a vízi életközösség öko-

lógiai egyensúlyát, és lehetetlenné tehetik a víz fel-

használását. Számolni kell azzal is, hogy a szerves 

anyagokkal szennyezett víz táptalajként szolgál a 

különféle kórokozó mikroorganizmusok számára, 

ami fertőzésveszélyhez vezethet. A természetes vi-

zeknek jelentős – de nem korlátlan – az öntisztuló 

képessége. A szennyező anyagok egy része lassan 

magától is átalakul a vízben, más  szennyeződéseket 

a vízi élőlények, főként baktériumok és moszatok 

tápanyagként felhasználnak. Az öntisztulás folya-

matai azonban csak korlátozott mennyiségű szeny-

nyező anyagot képesek eltávolítani, a többlet a víz-

ben marad szennyezésként. Az is előfordul, hogy a 

mérgező anyagok éppen az öntisztulásban szerepet 

játszó szervezetek populációit károsítják. Az ipari 

és települési szennyvizekkel kapcsolatos nehézsé-

gek megoldása a csatornahálózat teljes körű kiépí-

tése, és az összegyűjtött szennyvíz tisztítása.

Súlyos egészségkárosodást okozhat, ha a mű-

trágyázásból származó nitrátok nagyobb mennyi-

ségben az ivóvízbe jutnak. A nitrátionok ugyanis 

gátolhatják a vérben az oxigénszállítást. A magas 

nitráttartalmú ivóvíz különösen a terhes anyákra és 

a csecsemőkre jelent nagy veszélyt. Azokon a tele-

püléseken, ahol magas a vezetékes ivóvíz nit-

ráttartalma, ellenőrzött tisztaságú zacskós vizet 

vagy ásványvizet kapnak a terhes anyák és a kis-

gyermekek.

További nyomasztó problémákat vet fel a tenge-

rek és óceánok helyzete. Az óceánokról a legutóbbi 

időkig úgy tartották, hogy óriási víztömegük miatt 

a beléjük kerülő szennyeződés „eltűnik”, ezért vég-

telen sok szemét és szennyvíz befogadására alkal-

masak. A folyók által szállított szennyvizek, a ha-

jókról, tengerparti ipartelepekről a vizekbe jutó 

szennyeződés hatása ma már szinte mindenütt je-

lentkezik (22.3. ábra). Különösen veszélyes az olaj-

szennyezés, amely a tankhajók tartályainak sérülé-

sekor, illetve tisztításakor következik be. A kőolaj 

összefüggő rétegben úszik a víz felszínén, gátolja a 

napsugarak lehatolását a mélybe, megakadályozza 

az oxigén vízbe jutását. A fény és az oldott oxigén 

hiánya a vizek élővilága számára kedvezőtlen, sőt, 

helyenként végzetes lehet. Az olajszennyeződés a 

tengeri madarak tollába, az emlősök bundájába ta-

padva, az állatok pusztulását okozza (22.4. ábra).

22.4. ábra. A tengerbe jutó olajszennyezés az állatok 
pusztulását okozhatja

22.3. ábra. A szennyezett vízben elpusztult halak 
teteme nagy számban sodródik a partra
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A környezet károsodása és védelme22.

Az áramtermelő hőerőművek, valamint a gépjár-

műmotorok olyan gázokat bocsátanak ki, amelyek 

a csapadékvízzel savas esőt képeznek, amely sok 

élőlény számára elviselhetetlen, ezek tehát megrit-

kulnak, eltűnnek. A savas esők az épített környeze-

tet is pusztítják. Oldják a mészkőből, fémből ké-

szült tárgyakat, építményeket. Pótolhatatlan 

veszteségeket okoznak a műemlék épületekben és 

a köztéri szobrokban is. A vasutak, a hidak gyors 

rozsdásodása, korróziója, a felüljárók és az utak ká-

rosodása pedig óriási gazdasági károkat okoz. 

A szennyezett levegő a széllel messzire juthat, így 

hatása a kibocsátás helyétől messze, több száz vagy 

ezer kilométernyire jelentkezhet (22.5. ábra). Né-

hány évtizede Finn- és Svédország számos tavából 

az élővilág túlnyomó része kipusztult a savas esőzé-

sek következtében. A savas csapadék kialakulásához 

vezető légszennyezés a németországi és nagy-bri-

tanniai iparvidékekről származott. Ezt a károsodást 

napjainkra már részben megszüntették.

ból alapvető jelentőségű védelmet nyújt. A légkör-

be kerülő klór- és fl uortartalmú szerves vegyületek, 

például a freonok elősegítik az ózon bomlását. 

Emiatt az ózonréteg nagy foltokban jelentősen rit-

kul, a káros ultraibolya sugárzás erőssége pedig a 

földfelszínen egyre növekszik (22.6. ábra). A freo-

no kat az iparban évtizedekig nagy tömegben hasz-

nálták hűtőgépek, klímaberendezések gyártásához 

és a szórópalackok hajtógázaként. A gáz a hulla-

déktelepeken akadálytalanul jutott a légkörbe. Ezek 

az anyagok sokáig nem bomlanak le, akár 100 évig 

is megmaradhatnak az atmoszférában. Ezért – bár 

használatukat a nemzetközi megállapodások már 

régóta szigorúan korlátozzák – még sokáig számol-

ni kell károsító hatásukkal. A fokozódó ultra ibolya 

sugárzás miatt például növekszik a szem betegségek 

és a bőr daganatos megbetegedéseinek gyakori-

sága.

A légköri változások közül talán a legszembetű-

nőbb a szén-dioxid koncentrációjának növekedése. 

Emlékezzünk vissza a szén körforgására: az at-

moszférába a széntartalmú anyagok égése és az 

élőlények légzése juttat szén-dioxidot, a növények 

fotoszintézise pedig fogyasztja ezt az anyagot. 

E folyamatok egyensúlya révén maradhatott hosszú 

ideig állandó, értéken a CO2 koncentrációja az ipa-

rosodás előtt. Ez az érték azonban az utóbbi évszá-

zadban rohamosan nőtt (22.7. ábra). Az emelkedés 

két fő okra vezethető vissza. Egyrészt a fosszilis 

energiahordozók (kőszén, kőolaj, földgáz) fokozó-

dó elégetésével egyre több szén-dioxid jut a légkör-

be, másrészt a fotoszintézist végző növényzet káro-

sításával, az erdők kivágásával a légkörből a 

szén-dioxid kivonását korlátozzuk. Különösen ve-

szélyes a trópusi esőerdők területének és a tengeri 

plankton mennyiségének rohamos fogyása.

A szén-dioxid üvegházhatású gáz, vagyis a föld-

felület hőkisugárzását visszatartja, ezáltal növek-

szik a felszín és az alsó légrétegek hőmérséklete. 

22.5. ábra. A savas esők valószínűsége, veszélye 
Európában 
A nyugat-európai iparvidékek felől az uralkodó szelek 
Közép-Európa és a Skandináv-félsziget felé hajtják 
a savas esőt hozó felhőket.

A bioszférát védő magas légköri ózonréteg 

pusz tulása globális hatású katasztrófával fenyeget. 

Az ózon (O3) a Napból érkező ultraibolya sugárzás 

hatására a légkör magasabb régióiban oxigénből 

képződik az alábbi folyamat szerint: 

ultraibolya 
sugárzásO2 O3

Az ózonmolekulák azután már elnyelik a súlyo-

san károsító hatású ultraibolya sugárzás jelentős 

részét. Az ózonréteg ezért az élővilág szempontjá-

22.6. ábra. Ózonlyuk 
az Antarktisz fölött
Az ábrán sötét folt jelzi az 
Antarktisz fölött rend sze-
resen megjelenő ózonlyu-
kat, melyben az ózon kon-
centrációja csak töredéke 
a normálisnak. Kiterjedése 
az Egyesült Államok terü-
letének többszöröse.

z

nagy 

közepes

kisebb
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A környezet károsodása és védelme22.

A 20. században a Föld felszínének átlaghőmérsék-

lete 0,5–0,7 °C-kal nőtt  (22.8. ábra). A 21.  századi 

előrejelzések további, 1,4 °C-ot meghaladó emel-

kedéssel számolnak. Ez a jelenség a globális felme-

legedés. A felmelegedés a Földön nem egyenletes, 

az Egyenlítő közelében kisebb, a sarkok közelében 

nagyobb mértékű. A hőmérséklet növekedése ese-

tén a sarki jég megolvadása miatt emelkedik a vi-

lágtengerek szintje. Ez a becslések szerint a követ-

kező évtizedekben egy vagy néhány métert is 

elérhet, ami az alacsony tengerpartok és szigetek 

lakói számára tragikus lehet. Ezen túl, a melegebb 

levegő több vízgőzt tárol, ezért sok helyütt a csapa-

dékmennyiség jelentős csökkenésére, vagyis az ég-

hajlat szárazabbra fordulására kell számítani. 

A levegő- és általában a környezetszennyezés 

mérséklése az emberiség közös ügye. A nemzetkö-

zi megállapodásoknak köszönhetően egyes környe-

zetkárosító gázok, például a freonok kibocsátása 

csökkent, de a szén-dioxid-kibocsátás növekedését 

nem sikerült megállítani. A legfontosabb, hogy 

olyan ipari eljárásokat kell kidolgozni és alkalmaz-

ni, amelyek kevesebb szennyező anyag képződésé-

vel járnak. Az üzemekben olyan környezetvédelmi 

berendezéseket kell felszerelni, amelyek megakadá-

lyozzák a szennyező anyagok kijutását a légkörbe.

Az egyes emberek is sokat tehetnek a levegő 

tisztaságáért. Vegyük fi gyelembe, hogy a légszeny-

nyezés legfontosabb forrása a tüzelés és a közleke-

dés. Takarékoskodni kell az energiával: javítani kell 

a lakások hőszigetelését, korszerűbb fűtőberende-

zéseket kell használni, a tömegközlekedést kell 

előnyben részesíteni az autózás helyett. Sokat segít, 

ha tudatosan olyan termékeket választunk, amelyek 

nem tartalmaznak a légkört szennyező és károsító 

anyagokat, illetve amelyek készítése és használata 

nem jár ilyen anyagok kibocsátásával.

Olvasmány
Az ökológiai lábnyom (22.9. ábra) azt szemlélteti, hogy az emberek életmódja milyen hatással van a ter-

mészetre. Kifejezi, hogy egy társadalomban, annak adott fejlettségi szintjén egy ember életszínvonalának 

fenntartásához mekkora földterület szükséges. Az ökológiai lábnyom hat elemből tevődik össze: 

– az a terület, amelyen a táplálkozásához szükséges gabona megtermelhető; 

– az a legelőnagyság, amely az általa elfogyasztott hús előállításához szükséges; 

– a fa- és papírfogyasztásának megfelelő nagyságú erdőterület; 

– a hal (és más víziállatok) fogyasztásával arányos vízterület; 

– annak az erdőterületnek a nagysága, amely az egyéni energiafogyasztással arányos mennyiségű szén-

dioxid megkötéséhez szükséges; 

– az a terület, ami az ember lakásához szükséges. 

A módszer segítségével nemcsak egyének, hanem csoportok, akár országok ökológiai lábnyoma is kiszá-

mítható. Az ökológiai lábnyom tehát az a föld-, illetve vízterület, amelyre szükség van egy népesség adott 

életvitelének fenntartásához.

Ökológiai lábnyom

22.7. ábra. A szén-dioxid koncentrációjának változása 
a légkörben. Állapítsd meg, mennyivel nőtt a szén-dioxid 

koncentrációja az ábrán leolvasható időszakban!

22.8. ábra. A földfelszín átlagos hőmérsékletének 
alakulása
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A környezet károsodása és védelme22.

ÚJ FOGALMAK

Lokális és globális problémák, környezetvédelem, monokultúra, savas eső, globális felmelegedés, 

üvegházhatás

1 Miért vezet a túlzott legeltetés a szavannák 

elsivatagosodásához?

2 Mit tudsz arról, miért szegélyezik többnyire 

kopár sziklák a Földközi-tenger partvidékét?

3 Miért okoz nagymértékű halpusztulást a víz 

felszínére került, kiterjedt olajfolt?

Kérdések és feladatok

4 Készíts folyamatábrát, amelyen bemutatod az 

üvegházhatás kialakulását!

5 Nézz utána, mi az oka annak, hogy nem sike-

rült jelentős eredményeket elérni a világban a 

légköri szén-dioxid-koncentráció emelkedésének 

megfékezésében!

A Földön minden emberre 1,8 hektár terület jut, ám a különböző országokban élő emberek ökológiai 

lábnyoma nagyon eltérő. A három vezető ország az Egyesült Arab Emirátusok, az Amerikai Egyesült 

Államok, illet ve Ka nada (lakóiknak átlagosan 9 hektár körüli az ökológiai lábnyoma). A legkisebbek Afga-

nisztán, Szomália,  Mozambik, Banglades és Nepál (0,5 hektár körüli értékkel). A Magyarországon élő 

emberek ökológiai lábnyoma átlagosan 3,7 hektár. Ez kétszer akkora, mint ami a Föld felhasználható terü-

letéből jutna, összességében pedig csaknem négyszeresen meghaladja az ország területét.

22.9. ábra. Néhány ország lakóinak ökológiai lábnyoma
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Magatartás ,  tanu lás

OlvasmányEgy új tudományterület születése 

1973-ban három tudós: Konrad Lorenz, Nikolaas 

Tinbergen és Karl von Frisch megosztva kapta az 

orvosi-élettani Nobel-díjat. A bizottság a követke-

zőképpen indokolta döntését „az egyéni és szociális 

viselkedésminták felépítésével és működésével kap-

csolatos felfedezéseikért”. Mindhárom tudós az 

állatok viselkedését, magatartását vizsgálta. Megfi -

gyeléseikkel, kísérleteikkel azt próbálták megfejte-

ni, hogy a magatartásnak, viselkedésnek milyen 

szerepe van az állatok környezethez való alkalmaz-

kodásában, és ezzel együtt az evolúcióban. A három 

kutató munkássága nyomán egy új tudományág 

alakult ki a 20. század második felére, az etológia.

A három tudós közül kiemelkedett Konrad 

Lorenz (1903–1989) osztrák kutató, aki megfi gye-

léseit, kísérleteit főleg a madarak körében – csókák, 

varjak, ludak, kacsák – végezte. Arra a következte-

tésre jutott, hogy az állatok magatartásának, visel-

kedésének jelentős része éppen úgy fajra jellemző, 

örökletes tulajdonság, mint a testfelépítés sajátos-

ságai. Az egyik ilyen, „ösztönös” viselkedés, amit 

Konrad Lorenz 

alaposan tanulmányozott, a madarak tojásgörgető 

magatartása volt. Megfi gyelte, hogy a kotló ludak 

jellegzetes mozdulatokkal csőrükkel visszagörgetik 

fészkükbe az onnan kigurult tojást. A tojásgörgetés 

mozgásmintázata a faj minden egyedére jellemző. 

Azt gondolnánk, hogy ez a viselkedés tervszerű, és 

az anyamadár tevékenységét a tojás védelme, biz-

tonságba helyezése vezérli. Ezzel szemben Lorenz 

megfi gyelte, hogy a madár akkor is folytatja a moz-

gássorozatot, ha a tojás valamilyen okból elgurul, és 

kikerül a madár látóteréből. Vagyis a madár gör geti 

a nem létező tojást, annak híján is befejezi a moz-

dulatsorozatot, más szóval üresjárati tevékenységet 

végez. Tevékenysége tehát korántsem céltudatos. 

Ezek az eredmények újabb kísérletek elvégzésére 

sarkallták Lorenzet. Vajon felismeri-e tojását a lúd, 

és csak azt görgeti-e be a fészekbe? A kutatók hen-

ger vagy kocka alakú tárgyakkal helyettesítették a 

tojást. Meglepetésükre a tojásgörgető magatartást 

ezek a tárgyak is kiváltották. Ezzel minden kétséget 

kizáróan igazolták, hogy a lúd tojásgörgető maga-

tartása, amely vitán felül fontos eleme fajfenntartás-

nak, nem céltudatos, hanem ösztönös  tevékenység. 

A faj minden egyedére jellemző mozgás mintázatot 

az örökítőanyag kódolja.

Az etológia önálló tudományterületként való 

hazai elfogadtatásában, az etológiai kutatások elin-

dításában kiemelkedő szerepe volt Csányi Vilmos 

professzornak.

Tekintettel arra, hogy a professzor úr mind a 

mai napig meghatározó szereplője a magyar tudo-

mányos életnek, kutatómunkát végez, jelentős pub-

licisztikai tevékenységet folytat, ezért nem látjuk 

lezártnak az életművét.
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 Az öröklött magatartásformák  A tanult magatartásformák  Az állatok társas 

 viselkedése  Az állatok kommunikációja  Az emberi magatartás és a beszéd

 Tanulás az ember életében  Az ember társas magatartásának sajátságai

Bevésődés kísérleti 
körülmények között 
a) A fotón látható ludak 
Lorenz hangját és képét 
tanulták meg kikelésük után. 
A bevésődés akár egy életre 
szóló elköteleződést is 
jelenthet. Az így felnevelt 
állatok az embert tekintik 
fajtársuknak.
b) Ezek a fi ókák egy plüss-
állathoz kötődnek, azt tekin-
tik anyjuknak.

Lorenz másik híres felfedezése a bevésődés 

(imprinting) jelensége volt. Fészekhagyó madarak-

nál – ludak, kacsák, tyúkok – megfi gyelhető, hogy 

a fi ókák a tojásból való kikelés utáni első napon 

követik anyjukat, kötődnek hozzá. Rövid időn belül 

megtanulják azonosítani azokat a tárgyakat, egye-

deket, amelyek nem hasonlítanak anyjukra, testvé-

reikre. Ezeket igyekeznek elkerülni, félnek is tőlük. 

Lorenz vizsgálatai előtt is ismert volt, hogy a kike-

lést követő egy napban a követési reakciót nemcsak 

az anyaállat váltja ki a fi ókákban, hanem más fajba 

tartozó állat vagy akár egy mozgó tárgy is, főleg, ha 

az hangot is ad. A követési reakció tehát öröklött 

magatartás, de az, hogy mit követ az állat, az már 

tanult. Természetes körülmények között a bevéső-

dés hasznos magatartás a fajfennmaradás szem-

pontjából, hiszen a fi ókák rendszerint az anyjukat 

pillantják meg elsőként.

A bevésődés jelenségét azóta is sokan kutatják. 

Kimutatták például, hogy ha a kacsafi ókákat válasz-

tás elé állítják, vagyis kikelésük után kacsa és tyúk 

hívóhangját is hallják, akkor egyértelműen fajtársuk 

hangját választják, annak irányába mozognak. En-

nek a jelenségnek is megtalálták a magyarázatát. 

A madárfi ókák már a tojásban is adnak hangokat, 

amit a testvérek hallanak, ezenkívül hallják anyjuk 

hangját is. Így kikelés után a már ismert, megszo-

kott hangot követik.

Konrad Lorenz számos izgalmas könyvet írt az 

állatok körében végzett megfi gyeléseiről. A „Sala-

mon király gyűrűje”, valamint az „Ember és a kutya” 

mind a mai napig nagyon népszerű olvasmány.

a)
b)

Bevésődés természetes körülmények között  
A kiskacsák mindenhova követik anyjukat és 
testvéreiket. Ez a magatartás védelmet jelent számukra 
a még ismeretlen környezettől.
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Miként lehetséges, hogy mindegyik 

keresztes pók egyforma alapszerkezetű

hálót sző?

M

k

h

Az öröklött 
magatartásformák

23.lecke

 Feltétlen refl ex
 Taxis
 Öröklött mozgáskombináció

Inger – Külső vagy belső hatás (mechanikai, fény, 

kémiai, hő), amely az élőlények szervezetében, sejt-

jeiben anyagcsere-változást, ingerületi állapotot 

idéz elő.

Refl ex – Valamilyen inger hatására az idegrendszer 

közvetítésével lejátszódó válaszreakció.

Régi tapasztalat, hogy az állatoknak számos olyan 

magatartásformája van, amelyet a faj valamennyi 

egyede egyformán végez. Ez nyilván azért lehetsé-

ges, mert az ilyen viselkedési sajátságok a szülőkről 

az utódokra öröklődnek. Ezek az öröklött magatar-

tásformák. Előidézésükhöz meghatározott külső 

ingerek, ún. kulcsingerek szükségesek.

Feltétlen reflex

A feltétlen refl ex adott kulcsinger hatására mindig 

bekövetkező egyszerű öröklött válaszreakció. Az 

ember magatartásában számtalan feltétlen refl ex 

nyilvánul meg. Ilyen például, amikor hirtelen be-

csukjuk szemünket, ha valami hozzáér, vagy amikor 

egy forró tárgy megérintése után elkapjuk kezün-

ket. Feltétlen refl ex az is, amikor egy állat valami-

lyen szokatlan inger hatására tájékozódó viselkedést 

tanúsít: fülét hegyezve, az inger irányába nézegetve, 

szaglászva stb. az inger forrását igyekszik  felderíteni.

Taxis

A taxis olyan helyváltoztató mozgást jelent, amely-

nek irányát az inger szabja meg. Sok növényevő ro-

varfaj egyedei például a tápnövény szaganyagait kö-

vetve repülnek, így találnak rá a táplálékra. Az állatok 

és az emberek is távolodnak a kellemetlen ingerek 

forrásától, például a rossz szagot árasztó tárgyaktól. 

Öröklött mozgáskombináció

Az öröklött mozgáskombinációk egy kulcsinger 

hatására bekövetkező bonyolultabb magatartásfor-

mák. A kutyaféléknél jól ismert például a táplálék-

maradványok elrejtése. Az állat az el nem fogyasz-

tott csontot mindig ugyanazon mozdulatokkal ássa 

el és temeti be.

Honnan tudjuk, hogy ez öröklött mozgáskombi-

náció, és nem fajtársaiktól tanulják az állatok? Ha 

egy egyedet születésétől kezdve fajtársaitól elkülö-
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Az öröklött magatartásformák23.

lálkozást, ha viszont jóllakott, akkor elrejtést. Az 

öröklött mozgáskombináció végrehajtásának tehát 

fontos feltétele a külső kulcsingeren kívül az állat 

megfelelő belső állapota is. Az ilyen belső hajtóerőt 

motivációnak nevezzük. A különféle cselekvéseket 

befolyásoló motiváció például az éhség, a szomjú-

ság, a félelem, a szexuális késztetés. A kulcsinger és 

a motiváció együttesen idézi elő az öröklött moz-

gáskombinációt. A zsákmányállat észlelése (kulcs-

inger) és az éhség (motiváció) jelenlétében például 

a ragadozó vadászik. A kettő közül bármelyik té-

nyező hiánya esetében azonban elmaradnak a va-

dászó mozgások. Az emberi magatartás motivá-

cióira az érzelmi élet jelenségei (érzelmek, hangu-

latok, indulatok) is jelentős hatást gyakorolnak.

ÚJ FOGALMAK

Öröklött magatartásforma, kulcsinger, feltétlen refl ex, taxis, öröklött mozgáskombináció, motiváció, 

ösztön

1 Mi az öröklött magatartásformák biológiai je-

lentősége?

2 Miben különbözik a taxis a többi megismert 

öröklött magatartásformától?

3 Melyek a feltétlen refl ex és az öröklött mozgás-

kombináció közötti legfontosabb különbségek?

Kérdések és feladatok

4 Említs két öröklött magatartásformát az ember 

viselkedésében!

5 Az öröklött mozgáskombináció végrehajtása 

közben valamilyen hatás rövid időre kissé meg-

zavarja az állatot. A zavaró hatás megszűnése után 

folytatja, újrakezdi vagy máshonnan folytatja tevé-

kenységét az állat?

nítve nevelnek fel, akkor is ugyanúgy végzi e tevé-

kenységet. Sőt, ha ásás közben a csontot „elcsenjük”, 

az állat akkor is ugyanazon a módon fejezi be a moz-

dulatsort, mint ha mi sem történt volna, vagyis  elássa 

a „semmit”. Mindezek persze mesterséges kísérleti 

körülmények, amelyekből azonban jól leszűrhetők az 

öröklött magatartásformák alapvető sajátságai.

Az öröklött mozgáskombinációkban a mozgási 

elemek sorrendje mindig azonos, és az egyszer meg-

kezdett tevékenység nem marad abba. A tevékenység 

eredménye (illetve eredménytelensége) nem befolyá-

solja a végrehajtást. Ez jellemző a pókok hálószövé-

sére is (23.1. ábra). Természetes körülmények között 

az öröklött mozgáskombinációk kifogástalanul mű-

ködnek, ellátják biológiai funkciójukat; a vizsgált 

példa esetében az állat elkerüli, hogy a táplálékának 

marad ványai odacsalogassák a környékre a többi 

húsevőt.

A kutyafélék persze csak akkor rejtik el a táplá-

lékot, amikor már jóllaktak. A táplálék mint kulcs-

inger az állat belső állapotától függően kétféle 

öröklött magatartást válthat ki: ha éhes, akkor táp-

23.1. ábra. A pókok hálószövése is öröklött 
mozgáskombináció

ö öklött

A köznyelvben gyakran emlegetett fogalom az ösztön. A magatartás-kutatás hőskorában ezzel a kifejezés-

sel foglalták össze a viselkedés öröklött elemeit, illetve indítékait. A tudományos magyarázatokban az 

ösztön fogalmát ma már csak nagyon szűk körben használják, ugyanis az etológiai vizsgálatok nyomán 

kiderült, hogy az „ösztön” sokféle viselkedési forma gyűjtőfogalma. Ma már tudjuk, hogy számos olyan 

önálló, jól elkülöníthető magatartási mechanizmus létezik, amelyeket korábban az „ösztön” kategóriájába 

soroltak. Régebben például az öröklött mozgáskombinációt és a bevésődést egyaránt „ösztönös” magatar-

tásnak tartották.

OlvasmányAz ösztön
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Hogyan tanulhatja meg a házimacska 

az ajtó kinyitását?

H

a

A tanult 
magatartás formák

24.lecke

 Megszokás
 Érzékenyítés
 Bevésődés
 Feltételes refl ex
 Operáns tanulás
 Belátásos tanulás
  Az öröklött és a tanult magatartás-
formák előfordulása

Ha az állatok viselkedése csak öröklött magatartás-

formákból állna, akkor a környezet megváltozása 

(más körülmények, másfajta ingerek) az egyedek 

pusztulását eredményezhetné. A tanulás teszi lehe-

tővé a változó környezeti viszonyokhoz való alkal-

mazkodást. A különböző állatfajoknál nagyon eltérő 

az öröklött és a tanult magatartási elemek aránya. 

A kevéssé változatos, állandó körülmények között 

élő fajoknál az öröklött magatartásformák az uralko-

dók, hiszen ezeknél a tanulási készség fölösleges 

lenne. Az ausztráliai koalának például nem kell ta-

nulnia a különféle táplálékok megszerzésének mód-

jait, mert szinte egész életét eukaliptuszfákon tölti, s 

csaknem kizárólag annak leveleit eszi. A változatos 

környezeti feltételek között élő fajoknak, például sok 

ragadozónak, meg kell tanulnia, hogy a környezeté-

ben található sokféle zsákmány közül melyiket és 

milyen módon lehet eredményesen elfogni.

Tanulásnak általában azt a folyamatot nevezzük, 

amikor az állat viselkedése átmenetileg vagy tartó-

san megváltozik egy környezeti hatás következtében.

Megszokás

A megszokás a tanulás egyik legegyszerűbb, az ál-

latvilágban általánosan elterjedt típusa. Egy várat-

lan inger első alkalommal az állat tájékozódó ma-

gatartását vagy – ha nagyon erős – menekülését 

váltja ki. Kiderülhet azonban, hogy a hatásnak 

nincs káros vagy hasznos következménye, tehát kö-

zömbös az állat számára. Az ilyen inger ismétlődé-

sei esetén a válaszreakció egyre kisebb lesz, majd 

megszűnik. A megszokás biológiai funkciója az, 

hogy az állat elkerüli a környezet nagyszámú kö-

zömbös ingereire adott fölösleges reakciókat és az 

ebből adódó energiaveszteséget. Könnyű kimutatni, 

hogy megszokásnál nem az állat kifáradásáról van 

szó. Ha az ismétlődő ingerek hatására csökkenő vá-

laszreakció idején újfajta, szokatlan inger éri az ál-

latot, akkor ismét nagy intenzitással jelentkezik a 

felderítő vagy menekülő magatartás.

Érzékenyítés

Az érzékenyítés is egyszerű tanulási mód. Azt  jelenti, 

hogy egy fontos inger ismétlődő jelentkezésekor az 

állat (vagy az ember) egyre nagyobb mértékű válasz-

reakciót ad. Például megtanuljuk, hogy hevesebben 

reagáljunk egy készülék által adott zajra, ha ezeket a 

hangokat gyakran a berendezés elromlása követi.
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A tanult magatartás formák24.

Feltételes reflex

A feltételes refl ex kialakulásakor két feltétlen refl ex 

társítása rögzül az állat idegrendszerében néhány 

ismétlés után. Lássunk erre egy régi kísérletet (24.1. 

ábra)! A csengőszó ingere tájékozódó refl exet vált 

ki a kutyában, a táplálék ízének ingere pedig nyál-

termelési reakciót indít be. Csengő és táplálékada-

golás együttes ismétlése néhány alkalom után arra 

vezet, hogy az állat nyálelválasztása bekövetkezik 

már pusztán a hanginger hatására. 

A feltételes refl ex úgy alakul ki, hogy a két fel-

tétlen refl ex idegi központja között kapcsolat jön 

létre az egyidejű ingerlés miatt (24.2. ábra). Lénye-

gében tehát a központi idegrendszer a két ingert 

egymáshoz társítja, vagyis ingertársítás alakul ki. 

Az így kialakult refl exet azért nevezzük feltéte-

lesnek, mert létrejöttének feltétele, hogy a két kü-

lönböző inger egyidejűleg jelentkezzen. 

Az emberek életében is alapvető szerepet játsza-

nak a fentihez hasonló feltételes refl exek, például az 

étel illatára, látványára, vagy akár csak említésére is 

„összefut szájunkban a nyál”, vagyis megindul a 

nyáltermelésünk. Megfi gyelték azt is, hogy a kis-

gyermekek egy része, amikor a felnőtt ember fel-

Bevésődés

Fészekhagyó madaraknál – pl. ludaknál, kacsáknál, 

tyúkoknál – megfi gyelhető, hogy a fi ókák a tojás-

ból való kikelés utáni első napon követik anyjukat, 

kötődnek hozzá (lásd 124. oldal alsó fotó). Rövid 

időn belül megtanulják azonosítani azokat a tár-

gyakat, egyedeket, amelyek nem hasonlítanak any-

jukra, testvéreikre, ezeket igyekeznek elkerülni. A 

kikelést követő egy napban a követési reakciót 

nemcsak az anyaállat válthatja ki a fi ókákban, ha-

nem más fajba tartozó állat vagy akár egy mozgó 

tárgy is, főleg, ha ez hangot is ad (lásd 121. oldal 

alsó b) fotó). A követési reakció tehát öröklött ma-

gatartás, de az, hogy mit követ az állat, az már ta-

nult. Ez a tanulás azonban eltér más tanulási fo-

lyamatoktól abban, hogy meghatározott életsza-

kaszhoz, érzékeny periódushoz kötött. A követési 

reakció elmarad, ha a mozgó tárggyal vagy állattal 

a fi óka csak kikelése után több mint egy nappal 

találkozik. Természetes körülmények között a be-

vésődés hasznos magatartás a faj fennmaradása 

szempontjából, hiszen a fi ókák rendszerint az any-

jukat pillantják meg elsőként.

24.1. ábra. Példa a feltételes refl ex kialakítására

1.  Tanulás
előtt

2.  Tanulás
előtt

3.  Tanulás
folyamata

4.  Tanulás
után

táplálék

csengő

csengő + táplálék

csengő

Feltétlen inger

Feltételes inger

Semleges, újszerű inger

nyáltermelés

nyáltermelés

nyáltermelés

tájékozódás, 
nyáltermelés nélkül

Feltétlen válasz

Feltételes válasz

Feltétlen válasz

Feltétlen válasz

emelt kezét látja, elmosolyodva tartja a fejét, a si-

mogatást várva. Vannak olyan gyermekek is, akik a 

felemelt kéz látványára ijedten elkapják fejüket – 

számukra ugyanaz a kép az ütés fájdalmas élményé-

vel társult.

Fontos tudni, hogy a feltételes refl exek bizonyos 

körülmények között törvényszerűen kialszanak. Ha 

24.2. ábra. A feltételes refl exek kialakulásának 
folyamata

IDEGRENDSZER

1. inger: csengő

tájékozódási refl ex nyálelválasztási refl ex

1. inger: táplálék1. válasz 2. válasz
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24.4. ábra. Pavlov kísérleti berendezése 

a fenti példa szerinti kutya esetében a hangingert 

nem követi néhány alkalommal megerősítés (táplá-

lék), akkor a nyáltermelés csengőszóra már nem 

indul be, vagyis bekövetkezik a felejtés.

Ennek a tanulási módnak az a biológiai szerepe, 

hogy az állatok környezetük bizonyos ingereit jel-

zésként értékeljék. Egyes ingerek például a táplálék, 

Ivan Petrovics Pavlov (1849–1936, 24.3. ábra) a 

20. század első éveiben végezte úttörő kutatásait 

a feltételes refl exekről. Pavlov valójában orvosi 

kutatásokat végzett, melyekben emésztőnedv ter-

melésének szabályozását vizsgálta. Azt mérte, 

hogy különböző hatások hogyan befolyásolják 

a nyál és a gyomornedv termelését kutyákban. 

Az etetést mindig egy csengővel jelezte, így az 

állatok a hangjelzést az evéssel társították. Né-

OlvasmányPavlov és a feltételes refl ex

Operáns tanulás

Az operáns tanulás esetén nem valamely külső in-

ger fontosságát erősíti meg a második inger, hanem 

az állat valamelyik saját tevékenységét. Ha tehát az 

állat valamely véletlen cselekvése ismételten ugyan-

olyan, értékelhető következménnyel jár, akkor azt 

megtanulja. Lássunk erre is egy kísérleti példát! 

Egy éhes patkányt ketrecbe zárnak, amelyben egy 

pedál is található. A berendezést úgy alakították ki, 

hogy a pedál lenyomásakor táplálékdarabka poty-

tyan egy tálkába. Új környezetében a patkány tájé-

kozódó tevékenységet folytat. Felderítő mozgásai 

pedál táplálékadagoló

táplálék

24.5. ábra. Példa az operáns tanulásra 

más ingerek pedig a támadó közeledéséhez kapcso-

lódhatnak. Könnyen belátható a felejtés fontossága 

is, hiszen egy-egy, korábban lényeges jel – a kör-

nyezet megváltozása miatt – egyik napról a másik-

ra érdektelenné válhat, tehát az ezzel kapcsolatos 

feltételes refl ex fennmaradása csak fölöslegesen ter-

helné az állat idegrendszerét.

közben lábával véletlenül megnyomja a pedált, mire 

táplálékhoz jut (24.5. ábra). Amikor újból rálép a 

pedálra, megint enni kap. Ez megerősíti a pedálnyo-

más és a táplálék közötti kapcsolatot, így néhány 

ismétlés után az állat megtanulja az összefüggést. 

Az eredmény legtöbbször az, hogy a patkány szinte 

megállás nélkül nyomkodja a pedált. Ehhez hason-

ló módon azt is megtanulhatja, hogy az adott kör-

nyezetben mit kell tennie annak érdekében, hogy 

valamilyen kellemetlen hatást elkerüljön. Az ope-

ráns tanulás során tehát az állatok idegrendszeré-

ben az rögzül, hogy saját cselekvéseik közül melyek 

alkalmasak valamely kívánatos cél elérésére vagy 

valamilyen kellemetlenség elkerülésére. Az ilyen 

módon megtanultak is elfelejthetők. Lassú felejtést 

okoz, ha hosszú ideig nem használja az állat a meg-

ismert összefüggést. A felejtés igen gyors, ha a meg-

tanult mozgás nem vezet a várt eredményre, vagyis 

ha megszűnik a megerősítés.

Az operáns tanuláson alapul az állatidomítás is. 

Az idomár egyes mozgások elvégzését jutalmazza, 

másokét pedig bünteti, és így éri el, hogy az állat 

bizonyos jelzésekre meghatározott viselkedéseket 

hajtson végre.

A feltételes refl exet és az operáns tanulást közös 

elnevezéssel társításos tanulásnak nevezik, mivel 

24.3. ábra. Ivan 
Petrovics Pavlov

hány ismétlés után rögzült a kutyákban az étel és a csengőszó kapcsolata, s így már 

pusztán a csengőhang is kiváltotta az állatnál a fokozott nyáltermelést. Kutatásai elis-

meréseként Pavlov 1904-ben Nobel-díjat kapott. 
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ezen tanulási módok közös jellemzője, hogy a kör-

nyezet valamely ingeréhez társul egy másik inger 

(a feltételes refl ex kialakulásakor), illetve egy saját 

magatartáselem (az operáns tanulás során).

Jó tudni, hogy a társítás akkor is bekövetkezhet, 

ha az ingerek vagy a magatartások és az azt követő 

események között nincs összefüggés, időbeli egy-

beesésük véletlen. Számos babona, hiedelem kiala-

kulása ilyen téves társítással magyarázható. Amikor 

egyes események, jelenségek bekövetkezésére, oká-

ra az emberek nem ismernek magyarázatot, hajla-

mosak arra, hogy keressenek valamilyen tényezőt, 

amely előre jelzi a kérdéses eseményt (24.6. ábra). 

Nem ismerték például egy megbetegedés okát és a 

betegség várható kimenetelét, viszont azt tapasztal-

ták, hogy a beteg ágyára rátelepedett a macskája, 

majd röviddel ezután a beteg elhunyt. Gyorsan 

megszülethetett tehát a „kézenfekvő” magyarázat: 

’ha a betegágyra fekete macska heveredik, akkor a 

beteg hamarosan meg fog halni’. Ehhez hasonló 

másik példa: ’akinek bolha ugrott a kezére, annak 

vendége érkezik’. A babonák aztán elterjedtek, hi-

szen egyszerű magyarázatot adtak az egyébként 

nem érthető vagy éppenséggel véletlenszerű esemé-

nyekre.

Burrhus Frederic Skinner (1904–1990, 24.7. ábra) alkotta meg az operáns tanulás 

állatkísérleti vizsgálatának eszközét. Kísérleteiben egy éhes állatot, általában patkányt 

vagy galambot helyezett egy dobozba, melyben csak egy pedál volt, alatta pedig egy 

etetőtál (24.5. ábra). A dobozban a patkány körbejár, és véletlenül megnyomja a pe-

dált. A kísérletvezető ekkor eledelt adagol, innentől kezdve ahányszor az állat rálép 

a pedálra, táplálékot kap. A patkány ezt megeszi, majd ismét megnyomja a pedált, az 

eledel pedig megerősíti a pedálnyomást.

OlvasmányA Skinner-doboz

24.7. ábra. Burrhus 
Frederic Skinner

A babonák másik típusa 

arra vonatkozik, hogy mit 

kell tenni valamely esemény 

bekövetkezése vagy elkerülé-

se érdekében. Eff élére is min-

denki rengeteg példát ismer-

het. Ismert népi babona, hogy 

’aki Márton napon libát eszik, 

az egy évig nem fog éhezni’ 

vagy ’aki megfogja egy kéményseprő gombját, sze-

rencséje lesz’ stb. Ezek tipikusan a próba-szerencse 

típusú operáns tanulás révén alakultak ki.

Gondoljuk végig ismét és foglaljuk össze az ed-

digieket! A megszokás és a feltételes refl ex kialaku-

lása során tulajdonképpen az ingerek közti váloga-

tás (ingerszelekció) történik. A megszokásnál az 

állatok a környezetükből érkező ingerek közül ki-

választják és megtanulják, hogy mely ingereknek 

nincs számukra jelentőségük az adott környezet-

ben. A feltételes refl ex kialakulása közben azt ta-

nulják meg, hogy a környezet ingerei közül melyik-

nek mi a jelentése, egyes ingerek mit jeleznek előre. 

Az operáns tanulás során pedig saját magatartás-

elemeik közül választják ki, hogy melyik alkalmas 

bizonyos cél elérésére.

Nikolaas Tinbergen (1907–1988) Nobel-díjas holland etológus (24.8. ábra) egyik leg-

ismertebb megállapítása az volt, hogy ha az öröklött magatartásformát kiváltó ingert 

eltúlozzák, akkor az előidézett magatartás intenzívebb lehet, mint a normális inger 

esetén. Az ilyen ingereket szupernormális ingereknek nevezzük. Tinbergen megfi gyelte 

azt is, hogy ha az állatok motivációs szintje valamely tevékenység irányában nagyon 

megnő, akkor inger hiányában is megindul az öröklött mozgáskombináció. Ilyen jelen-

séget fi gyelhetünk meg például akkor, amikor a kismacskák zsákmány nélkül is vadászó 

mozgásokat végeznek: a földre lapulva, fülüket hegyezve lesben állnak, majd hirtelen 

ugrással rávetik magukat a semmire. Ezt a jelenséget vákuumaktivitásnak nevezik.

Szupernormális ingerek

24.8. ábra. Nikolaas Tinbergen, a szuper normális inger fölfedezője

24.6. ábra. Egykori 
téves társításból 
származik a „péntek 
13” babona
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A tanult magatartás formák24.

24.9. ábra. A csimpánz belátásos 
tanulása

Belátásos tanulás

A belátásos tanulásra csak a magasabb rendű ge-

rincesek, a madarak és az emlősök képesek, mivel 

ehhez igen fejlett idegrendszeri működés szüksé-

ges. A belátásos tanulás során az állat korábbi in-

formációit előrelátó, tervezett módon egymáshoz 

illeszti úgy, hogy addig ismeretlen problémát old 

meg. Ha például a csimpánzoknak alkalmuk van 

mindennapi tevékenységük közben ládákkal, bo-

tokkal megismerkedni, később pedig banánt he-

lyeznek ketrecükön kívülre vagy magasan a meny-

nyezet alá, akkor az állatok a botokat egymáshoz 

illesztve bekotorják magukhoz a táplálékot, vagy 

a lecsüngő banán alá tolják a ládát, 

hogy erről elérjék.

Az utánzás a főemlősökre, és ezen belül az emberre is jellemző tanulási for-

ma. Egyes magatartásokat úgy sajátítanak el az állatok (és az emberek), hogy 

megfi gyelik a fajtársaikat. Az utánzott magatartás végrehajtása jóval később, 

a megfi gyelés után történhet, ezért ehhez a magatartáshoz komoly memória 

szükséges.

Lássunk egy jellemző példát a csimpánzok életéből! A szavannán az esős 

évszak kezdetén rajzanak a termeszek. Ilyenkor petéikből ezerszám kelnek 

ki szárnyas egyedek. A csimpánzok ebben az időszakban keresik fel a ter-

meszvárakat. A vár nyílásain keresztül fűszálat vagy faágat dugnak a járatok-

ba, egy ideig benne tartják, majd kihúzzák, és lenyalogatják róla a rátapadt 

rovarokat  (24.10. ábra). A csimpánzok egymástól elkülönült csoportjai más 

és más módszerrel dolgoznak. Az egyik csoport egyszerűen fűszálakat hasz-

nál, a másik hosszabb faágakat, amelyekről gondosan leszedik a leveleket, 

letörik az oldalágakat. Sokáig úgy tartották, hogy csak az ember képes arra, 

hogy eszközöket készítsen magának, és azokat tudatosan használja valami-

lyen tevékenység elvégzéséhez. Bebizonyosodott, hogy erre az állatok egy 

része is képes. A csimpánzok a csoport idősebb tagjaitól lesik el az eszköz-

készítés és -használat fortélyait. Utánozzák társaikat, gyakorolják a tevékeny-

séget és esetenként tovább is fejlesztik a technikát, tehát az utánzás mellett 

a belátás is szerepet játszik ebben a magatartásban. A csimpánzok egyébként 

másféle eszközöket is használnak, például kővel törik fel a csont héjas gyü-

mölcsök héját, hogy hozzájussanak a tápláló maghoz. 

OlvasmányUtánzásos tanulás

24.10. ábra. Termesszel 
táplálkozó csimpánz

Az öröklött és a tanult 

magatartásformák előfordulása

Az öröklött magatartásformák egy-egy faj minden 

egyedére egyformán jellemzőek. Ezek a magatar-

tások az evolúció során a faj jellemző környezeti 

körülményeivel összhangban alakultak. Az öröklött 

magatartásformák tehát a környezet állandó tulaj-

donságaihoz való alkalmazkodást biztosítják.

A tanulás ezzel szemben a környezet gyorsan vál-

tozó, vagy helyenként eltérő tényezőihez való alkal-

mazkodást teszi lehetővé. Lássunk erre egy példát! 

A ragadozó emlősállatok a zsákmányszerzés, a vadá-

szat mozgásait nagyrészt öröklik. Mivel azonban a 

faj különböző élőhelyein többféle, eltérő zsákmány 

fordulhat elő, azt minden egyednek saját élete során 

kell megtanulnia, hogy az ő vadászterületén föllelhe-

tő zsákmányállatok elejtéséhez milyen sajátos maga-

tartási elemeket kell végezni. A vadászat tanulásában 

fontos szerepe van a játéknak. A ragadozó emlősök 

kölykei az egymással való játék során gyakorolják a 

zsákmányszerzésben hasznos mozdulatokat.
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A tanult magatartás formák24.

24.11. ábra. Komfortmozgás

A tanulás egyes típusaihoz meglehetősen nagy, 

fejlett idegrendszer szükséges. Így aztán nem cso-

dálkozhatunk, hogy a fejletlen idegrendszerű, ala-

csonyabb rendű állatoknál bonyolult tanulási típu-

sok nem fordulnak elő.

Érdemes megjegyezni, hogy a magasabb rendű 

állatoknál nagyon sok magatartásforma öröklött és 

tanult részekből is áll. Ilyenek például a táplálko-

zással, a zsákmányszerzéssel kapcsolatos magatar-

tások, több ilyet láttunk már a korábbi példákban. 

Ugyancsak öröklött és tanult elemeket is tartalmaz 

a komfortmozgások nagy része is. Jórészt öröklött 

például a vakaródzás, a nyújtózkodás és a házi macs-

ka mosdása. Gyakori azonban az is, hogy a kom-

fortmozgások egyes részeit meg kell tanulni az ál-

Ausztrália közismert és közkedvelt erszényes emlősállatai, a koalák szinte egész életüket az eukaliptuszfá-

kon töltik. Naponta kb. 20 órát alszanak. Táplálkozásuk nem éppen változatos, szinte kizárólag eukaliptu-

szok leveleivel táplálkoznak, vízszükségletüket is ez biztosítja. Anyagcseréjük igen lassú. 

Azt mondhatjuk, hogy a koalák élőhelyi környezete rendkívül állandó. A táplálék megszerzése is egy-

szerű, csak letépik és megrágják az előttük levő leveleket. Nem csodálkozhatunk, hogy az evolúció során 

az állandó környezethez alkalmazkodva életmódjuk, magatartásuk szinte semmi változatosságot nem mu-

tat. Magatartásuk túlnyomó részben öröklött elemekből áll, alig van szükségük tanulásra. Az etológiai 

vizsgálatok is alátámasztják, hogy tanulásra csak nagyon kevéssé képesek. Ez a tulajdonságuk az ember 

gyors természetátalakító tevékenysége mellett kifejezetten hátrányos. Az eukaliptuszligetek területének 

csökkenése veszélyezteti a faj fennmaradását. 

OlvasmányA koala és a tanulás

latoknak. Nyilván az aktuális környezettől függ 

például a madarak porfürdőzése, a vaddisznó dago-

nyázása (24.11. ábra), amelyek az élősködőktől való 

megszabadulásban játszanak szerepet.

ÚJ FOGALMAK

Tanulás, megszokás, érzékenyítés, bevésődés, társításos tanulás, feltételes refl ex, ingertársítás, operáns 

tanulás, megerősítés, belátásos tanulás, szupernormális inger, utánzás, felejtés, komfortmozgás

1 Mi a tanulás biológiai jelentősége az állatok 

számára?

2 Milyen életmódú állatok számára különösen 

fontos a tanulás képessége?

3 Mi a megszokás, és mi a biológiai jelentősége?

4 Gondold végig, mi a megszokás és a feltételes 

refl ex közös és eltérő vonása!

5 Mi a feltételes refl ex és az operáns tanulás kö-

zös vonása?

Kérdések és feladatok

6 Mi a különbség a feltételes refl ex és az operáns 

tanulás között?

7 Mely állatcsoportokban fordul elő a belátásos 

tanulás? Mi lehet ennek az oka?

8 Keress példákat a megismert tanulási típusokra!

9 Mi a felejtés biológiai jelentősége?

10Keress hat olyan babonát, amely téves társí-

táson alapul! Értelmezd kialakulásukat!
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Az állatcsoportok szerveződése

Sok olyan állatfaj van, melyek egyedei magányosan 

élnek, és csak a szaporodási időszakban keresik fel 

egymást. Ilyenek például a csigák, a kétéltűek, a 

hüllők, az emlősök közül pedig a medvék. Más 

állatok viszont kisebb-nagyobb csoportokba tömö-

rülnek. Ennek oka lehet, hogy a csoportos táplálék-

szerzés eredményesebb, mint a magányos. A raga-

dozók, köztük a farkasok a nagyobb testű zsákmányt 

könnyebben ejtik el falkában vadászva. A zsák-

mányállatok csoportban nagyobb biztonságban 

vannak, hiszen védik egymást, ráadásul könnyebben 

veszik észre a közeledő támadót, fi gyelmeztetik tár-

saikat a veszélyre. A fentieken túl nagyon fontos 

csoportalakító tényező az ivadékgondozás is. A cso-

portalkotásnak ugyanakkor hátrányai is vannak, a 

csoport méretének növekedésével például fokozó-

dik az egyedek közötti versengés, és a fertőző be-

tegségek is könnyebben terjednek. 

Az állatvilágban előforduló csoporttípusok rend-

kívül sokfélék. Feloszthatjuk a csoportokat kialaku-

lásuk módja szerint. Gyakori például, hogy az utó-

dok és szüleik együtt maradnak, így jön létre a 

b)

a)

25.1. ábra. Államalkotó rovarok 
a) hangyaboly, b) méhek állama
Nézz utána, milyen a feladatmegosztás a hangyabolyban, 

illetve a méhkasban élő egyedek között!

Miért táncolnak a madarak hímjei 

a nőstények előtt a szaporodási időszakban?

M

a

Az állatok társas 
viselkedése

25.lecke

 Az állatcsoportok szerveződése
 Rangsor
 Területvédő magatartás
 Állati önzetlenség
 Szaporodási viselkedés
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Az állatok társas viselkedése25.

25.2. ábra. Kolónia

Az állatcsoportok felosztásának másik szem-

pontja lehet a csoportok belső szerkezete. A véletlen-

szerű, időszakos csoportosulások tagjai általában

nem ismerik egymást. Ezek nyitott közösségek, hi-

szen bármely egyed csatlakozhat hozzájuk. Máskor 

viszont gyakori, hogy az egyedek felismerik saját

csoportjuk tagjait. A zárt közösségeknek csak meg-

határozott egyedek lehetnek a tagjai. A családok,

rovarállamok tagjai például a szag alapján meg tud-

ják állapítani, hogy mely egyedek tartoznak közé-

jük, az idegeneket megtámadják. A madarak, emlő-

sök körében vannak olyan csoportok is, ame lyekben

„személy szerint” ismerik egymást az egyedek. Köz-

ismert példa erre a majomcsapat vagy a baromfi -

udvar. 

család és egyes rovarok államai. Egy-egy ilyen ro-

varállam több tíz-, százezernyi vagy akár milliónyi 

egyedből is állhat. A legismertebb államalkotó ro-

varok a méhek, a hangyák és a termeszek (25.1. 

ábra). Sok család együttese kolóniát alkot, ez jellem-

ző például egyes sirályfajokra, a pingvinekre, a fó-

kákra (25.2. ábra). Nem ritka az sem, hogy vélet-

lenszerűen egymás mellé kerülő egyedek hoznak 

létre csoportokat, így alakulnak ki általában a hal-

rajok, a patások csordái, a vonuló madárcsapatok.

Területvédő magatartás

A rangsoron kívül jellegzetes közösségi magatartás az 

állatvilágban a területkisajátítás is. Egyes egyedek vagy 

csoportok saját területet, ún. territóriumot foglalnak el, 

melynek határait megjelölik, és a fajtársakkal szemben 

védik is. A territóriumok sok fajnál csak egy-egy sza-

porodási időszakra érvényesek, másoknál viszont 

hosszabb időre.

Mi a biológiai értelme a területkisajátításnak és 

-védelemnek? Egyrészt a szaporodás zavartalansá-

gát biztosíthatja, másrészt pedig a táplálékkészletek 

Rangsor

A zárt állatcsoportokban mindig kialakul a rangsor, 

idegen szóval hierarchia. A rangsorban elfoglalt he-

lyet valamilyen vetélkedés dönti el (25.3. ábra). 

A hierarchia jelentősége kettős. Egyrészt a rangsor 

25.3. ábra. Rangsor megnyilvánulása 
a farkasfalkában 

kialakulása után a csoportban csökken a versengés 

az egyedek között, és csökken az ebből adódó ener-

giafelhasználás. Másrészt az állatcsoportokon be lüli 

hierarchia a faj fennmaradása szempontjából is lé-

nyeges. A rangban elöl állók jellemzően az erősebb, 

értékesebb tulajdonságú egyedek. A csoportban ők 

jutnak először táplálékhoz, szaporodási lehetőség-

hez, ezáltal tehát nagyobb valószínűséggel örökítik 

tovább kedvező tulajdonságaikat a következő nem-

zedékeknek.

Közismert például, hogy a farkasfalkában szigo-

rú rangsor uralkodik. A házi kutyák farkas őseikre 

hasonlítanak abban, hogy környezetükben levő faj-

társaikkal és emberekkel falkát képeznek. A falka 

élén egy domináns vezér (általában hím) áll, amely 

irányítja a falkát. A legtöbb kutya szívesen követi a 

domináns egyedet, a kutyatulajdonosoknak pedig 

el kell érniük, hogy a „falkavezér” pozíciójába kerül-

jenek, kutyájuk akkor lesz engedelmes, szófogadó.
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Az állatok társas viselkedése25.

25.4. ábra. Oroszlánok agresszív viselkedése  

felosztását a faj egyedei között. A faj előnyös meg-

változását vonja maga után a rangsorhoz hasonlóan 

ez is, hiszen az erősebb, értékesebb egyedek (vagy 

csoportok) biztosabban foglalnak territóriumot, 

ezek tehát fennmaradnak és szaporodnak. Ha vala-

mely egyednek nem jut saját terület, az a leggyen-

gébbek közül való lehet, amelynek pusztulása a faj 

szempontjából kisebb veszteséget jelent.

Mitől függ a territórium mérete? Minimálisan ak-

korának kell lennie, hogy biztosítsa gazdájának ellá-

tását. Túl nagy azonban nem lehet, mert tulajdonosa 

nem tudná állandóan őrizni, védeni a betolakodóktól.

A rangsor eldöntése és a territórium védelme „erő-

szakkal” jut érvényre, ez az agresszió. Az agresszió a 

fajtársak közötti erőszakos magatartás. A zsákmány-

szerzést nem soroljuk ehhez a viselkedéshez. Az ag-

resszív magatartás általában öröklött elemekből áll, 

sérülést ritkán okoz (25.4. ábra).

Állati önzetlenség

Gyakori jelenség az egymással rokoni kapcsolatban 

álló fajtársak közötti „önzetlen segítségnyújtás”, az 

altruizmus. Az önzetlenség ez esetben azt jelenti, 

hogy az állat tevékenysége valamelyik rokonának 

életben maradási vagy szaporodási sikerét megnö-

veli azon az áron, hogy saját maga hátrányba kerül. 

Önzetlen magatartásról akkor beszélünk, ha a se-

gítségnyújtó egyed hátrányát meghaladja a megse-

gített egyed előnye. A feketerigók például harciasan 

védelmezik szárnyukat próbálgató fi ókájukat a ra-

gadozókkal szemben. A felnőtt madarak támadólag 

le-lecsapnak a ragadozóra, ezzel próbálják elterelni 

a fi gyelmét addig, amíg fi ókájuk biztonságos mene-

déket nem talál. A szülők azonban nem áldozzák 

fel magukat. Ha a ragadozó rájuk támad, akkor el-

menekülnek, és inkább sorsára hagyják a fi ókát. Ez 

biológiai szempontból érthető is, hiszen a felnőtt 

egyedeknek van lehetőségük a szaporodásra, a fi óka 

önállóan még életképtelen. Az altruizmus jelensége 

összességében szintén a népesség fennmaradási 

esélyét javítja, hiszen az „önzetlenül” megsegített 

rokon továbbélése és szaporodása esetén a segítő 

örökítőanyagát, tulajdonságait is továbbörökíti. Az 

altruizmus nagyszerű példái az államalkotó rova-

rok. Az egymással testvéri kapcsolatban álló dolgo-

zók terméketlenek, ám mégis ők végzik a szaporo-

dó egyedek gondozását, ellátását, felnevelését (25.1. 

ábra).

Szaporodási viselkedés

A társas viselkedés fontos részét alkotják a faj fenn-

tartására szolgáló, szaporodással kapcsolatos magatar-

tásformák. Ezek túlnyomórészt öröklött mozgás-

kombinációk egymásra épülésével alakulnak ki. Az 

állatok szaporodása általában időszakos: egyrészt az 

előző utódnemzedék felnövekedése, másrészt pedig 

az évszakos ritmus befolyásolja a szaporodás ciklu-

sosságát. A szaporodás időszaka általában olyan, 

hogy az utódok kikelésekor vagy megszületésekor 

a fi atal egyedeket ne veszélyeztesse az időjárás, és 

még kedvező környezeti körülmények között fel is 

nőhessenek. Hogyan alakul ki a szaporodás perio-

dikussága? A környezeti tényezők változása befo-

lyásolja az ivarérett állatok hormonális és idegrend-

szerét, vagyis a szaporodásra irányuló késztetést. 

Ezt nevezzük a szaporodási magatartás motivá-

ciójának. A szexuális késztetés kialakulása után a 

kulcsingert az ellenkező nemű fajtárs  szolgáltathatja. 

A párzást – illetve külső megtermékenyítésű ál-

latoknál az ivarsejtek kibocsátását – nagyon sok 

magasabb rendű állatfajnál megelőzi valamilyen 

25.5. ábra. Szarvasbikák küzdelme a szaporodási idő-
szakban. Mi a szerepe a hímek agresszív viselkedésének? 
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Az állatok társas viselkedése25.

25.6. ábra. A tüskéspikó udvarló magatartása
Az ivar sejtek kibocsátása előtt a hím és a nőstény egyed 
az ábrán látható módon, egymást szigorú sorrendben 
követő magatartáselemekkel válaszol a partner 
mozgására.

udvarlási szertartás, násztánc. Az udvarlás során a 

hímek gyakran megküzdenek egymással, illetve be-

mutatják előnyös tulajdonságaikat (25.5. ábra). En-

nek szerepe az, hogy a nőstény kiválaszthassa az 

utódok számára legkedvezőbb tulajdonságokat örö-

kítő apát. A násztánc során a hím és a nőstény 

egyed legtöbbször felváltva végez meghatározott, 

öröklött mozgássorokat, amelyekhez a kulcsingert 

mindig a másik egyed előző mozgása szolgáltatja 

(25.6. ábra). A násztánc öröklött magatartásai fajra 

jellemzőek, ez biztosítja, hogy csakis fajtársak kö-

zött történhessen szaporodási folyamat.

Az állatok jelentős része a megtermékenyítést 

vagy a peterakást követően magára hagyja utódait. 

Ez jellemző a legtöbb gerinctelen állatra, és a ge-

rincesek között a halak és a kétéltűek nagy részére. 

Ilyen esetben a faj fennmaradását az biztosítja, 

hogy nagyszámú utód alakul ki. A fejlődő fi atal 

egyedek ugyanis önálló védekezésre képtelenek, 

táplálékszerzésük is bizonytalan, ezért túlnyomó 

többségük még az ivarérettség elérése előtt  elpusztul.

Az állatvilágban szélesen elterjedt jelenség az 

ivadékgondozás. Az ivadékgondozó állatoknak álta-

lában kevés utóduk van. A legegyszerűbb ivadék-

gondozási mód, amikor a lerakott peték mellé táp-

lálékot is helyez a szülő, mint például egyes darazsak. 

Gyakori, hogy az utódoknak élelmet hord a szülő, 

és gondozza őket. Ez általánosan jellemző az emlő-

sökre és a madarakra. Számos emlősállatnak, pél-

dául a szarvasnak, vaddisznónak, nincs állandó vac-

ka, ezek még vezetgetik is a fi atalokat. Egyes állatok 

testükön magukkal hordozzák az utódokat, például 

az erszényesek, a denevérek és a majmok. A felnőtt 

állatok tanítják is utódaikat. A ragadozó emlősök 

segítenek elsajátítani kölykeiknek a zsákmányszerzés 

legfontosabb fortélyait. A madarak segítik fi ókáik 

szárnyra  kapását.

ÚJ FOGALMAK

Rovarállam, kolónia, rangsor (hierarchia), területkisajátítás, territórium, agresszió, násztánc, altruizmus, 

ivadékgondozás

1 Fogalmazd meg az állatok csoportképzésének 

legalább három előnyét!

2 Nevezd meg az állatok néhány jellegzetes cso-

porttípusát!

3 Milyen típusú csoportokban alakul ki rangsor?

4 Röviden magyarázd meg az állatcsoportokban 

kialakuló rangsor jelentőségét!

5 Mi a territórium jelentősége? Mitől függhet, 

hogy egy állat egyedül, vagy társsal közösen 

birtokol territóriumot?

Kérdések és feladatok

6 Mi az agresszió szerepe az állatközösségekben? 

Hogyan nyilvánul meg?

7 Mely tevékenységek tartozhatnak a szaporo dási 

magatartás körébe?

8 Mi a násztánc szerepe?

9 Miben különbözik az ivadékgondozó és az iva-

dékgondozást nem végző fajok utódszáma? In-

dokold a válaszodat!

10Készíts 350-400 szóból álló fogalmazást a 

kutyák társas magatartásáról!
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A kommunikáció az állatok, többnyire a fajtársak 

egymás felé irányuló jelzéseit jelenti. A kommuni-

kációban részt vevő egyedek számára az informá-

cióátadás előnnyel jár. Az állatoknál a kommuniká-

ció során leadott jel általában kulcsingerként hat a 

fajtársra, és az üzenetet fogadó egyed meghatáro-

zott magatartással reagál rá. Az üzenet többféle 

módon valósulhat meg, leggyakrabban szagok, han-

gok vagy látható jelzések útján.

Miért ordít az oroszlán éjszakánként?M

Az állatok 
kommunikációja

26.lecke

 Kémiai kommunikáció
 Vizuális kommunikáció
 Akusztikus kommunikáció
  Az állatok kommunikációja 
és az emberi beszéd

Kémiai kommunikáció

A kémiai kommunikáció szagjelzésekkel történik. 

Nagyon sok faj egyedei bocsátanak ki olyan szag-

anyagokat, amelyeket a fajtársak érzékelnek. Ezeket 

az anyagokat összefoglaló néven feromonoknak ne-

vezzük. Milyen jelzések továbbíthatók kémiai jelek, 

vagyis szagok útján? Az emlősállatok közül sokan 

territóriumuk határát jelölik így. Számos ragadozó, 

így például a farkas és a kutya is vizeletével jelzi a 

vadászterületét (26.1. ábra). Amikor a macska a 

26.1. ábra. Territórium határának jelölése feromonnal 
a) A ragadozó emlősök gyakran a vizeletükkel jelölik 
territóriumukat. b) Egyes gazellák a szemzug közelében 
levő illatmirigy váladékát juttatják a területük határán 
levő növényekre.

26.1. ábra. Territór
a) A ragadozó eml
territóriumukat. b)

levő illatmirigy vál

b)

a)
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Az állatok kommunikációja26.

gazdája lábához dörgölődzik, akkor is territóriumát 

jelöli meg. A farok felső részén, valamint az állon, 

az ajkakon és a fejtetőn elhelyezkedő faggyúmiri-

gyek váladékával jelöli a felségterületét – vagyis a 

gazdáját.

A riasztó feromonok szaga a fajtársakat veszély-

re fi gyelmezteti. Ezek az anyagok kisebb koncent-

rációban általában védekező magatartást, nagyobb 

mennyiségben pedig menekülést váltanak ki. Tehát 

nemcsak a szaganyag minősége, hanem a mennyi-

sége is jelzésként szolgál.

Nagy jelentőségűek az ivari feromonok. Ezek 

segítségével találják meg párjukat az állatok. Sok 

fajnál az ivari feromon szagának érzékelésekor in-

dul meg a párzótársban az ivarsejtek termelése.

Sok lepkefaj hímjei kilométerekről rátalálnak a 

feromont termelő nőstényre (26.2. ábra). Ezen ala-

pulnak a mezőgazdaságban használatos feromon-

csapdák, amelyek a kártevőre jellemző illatanyagok-

kal csalogatják és ejtik fogságba a hímeket, így el-

marad a párzás, és nem jönnek létre a növényeket 

rágó hernyók.

26.2. ábra. A kis pávaszem hím lepke csápja
A feromon illatát követve talál rá a nőstényre. 
Magyarázd meg, mi lehet a jelentősége annak, hogy a csáp 

ilyen óriási felületű!

A szaganyag gyakran egyedfelismerésre szolgál. 

Sok fajnál, például az államalkotó rovaroknál a cso-

portok tagjai szagról ismerik föl egymást. Az em-

lősök jó része szaga alapján azonosítja utódját, és ez 

a szag egyben az ivadékgondozó magatartást is ki-

váltja.

Ha a hangyaboly egyik egyedéről lemossák a 

szaganyagokat, és egy idegen testnedvével kenik be, 

akkor a másik, „idegen” bolyhoz tartozók nem tá-

madják meg, saját társai viszont azonnal végeznek 

vele.

A szagjelzések hátránya, hogy viszonylag lassan 

terjednek, és a terjedés irányát a közeg áramlása 

(szél) jelentősen befolyásolja. A kisméretű állatok 

azonban más módon nagy távolságra nem képesek 

jelezni. További lényeges sajátsága a szagjelzésnek, 

hogy tartós. A feromon akkor is hat, amikor az állat 

már nincs jelen, ami például a territórium jelölése-

kor fontos.

Vizuális kommunikáció

A vizuális kommunikáció nem más, mint látható 

jelzések leadása. Idetartozik például az állatok 

színe, mintázata, mozgása. Gyakran látvány alap-

ján ismerik fel egymást a fajtársak és a csoportok 

tagjai.

A feltűnően látható jelzés segíti a kommuniká-

ciót, hiszen könnyebben észreveszi a fajtárs, de 

egyúttal a ragadozó fi gyelmét is fölkelti. A nagy 

testfelületi mintázat ezért ritka, a látható jelzések 

általában időlegesek, nem állandóak. Feltűnő jelzés 

azoknál a fajoknál fordul elő, amelyek méreganya-

got termelnek: a mintázat ezeknél fi gyelmeztető jel 

a támadó számára. A feltűnő mintázatot könnyeb-

ben megjegyzik, megtanulják a ragadozók: a mé-

reganyag fájdalmas emlékét összekapcsolják a ri-

asztó jelzéssel. A sárga-fekete csíkos mintázatú 

darazsakat, méheket a rovarevő madarak többsége 

elkerüli. Ezen alapul a mimikri jelensége. Egyes, 

méreganyagot nem termelő fajok egyedei megté-

vesztésig hasonlítanak valamilyen mérgező fajra, 

így a ragadozók nagy valószínűséggel őket is elke-

rülik (26.3. ábra).

26.3. ábra. A légy mimikrije
Döntsd el, melyik a darázs, melyik a légy!

Meglehetősen elterjedtek a látványos ivari jelzé-

sek. Ilyen például egyes madarak hímjeinek feltűnő 

színezete, mintázata, mely a szaporodási időszak-

ban a többi hím felé riasztó, a nőstény számára pe-

dig vonzó jelzés.
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Az állatok kommunikációja26.

A fajtársak tájékoztatására szolgáló jelrendszer 

az ún. póznyelv. Egy-egy jellemző mozdulat, test-

tartás, póz az állat szándékát, lelkiállapotát jelzi a 

többiek számára. Sok emlős agresszív magatartá-

sának jellemzője, hogy elriasztó szándékkal küzdő 

fegyvereit mutogatja, például vicsorog, vagy pedig 

a szőrét borzolja, hogy teste nagyobbnak, erő-

sebbnek látszódjék (26.4. ábra). Az idomároknak 

igen jól kell ismerniük idomított állataik póz-

nyelvét, hogy fölkészülhessenek várható viselkedé-

sükre.

26.4. ábra.  Fenyegető póz
a) farkasnál, b) páviánnál.

A macskának a fülei árulkodnak a hangulatáról. Az éber macska hegyezi a fülét, 

az ideges hátrarántja azt, egy ijedt vagy agresszív macska fülei pedig szinte 

teljesen hátrasimulnak a fejére. Egy fújó macska, melynek kilátszanak fogai, elég 

riasztó látvány. Ha ez felálló szőrzettel párosul, az komoly fenyegetést jelent a 

betolakodó számára. A farok szintén árulkodik. Az a macska, amelyik örömmel 

üdvözli gazdáját, függőlegesen fölfelé tartja a farkát. A farok végének kis csóvá-

lása örömet jelez, vagy várakozást (egy vacsorára váró éhes macskánál). Ha a 

farkcsóválás erősebbé válik, akkor az a macska ingerültségére utal, ha pedig az 

egész farkát mozgatja, akkor készülni kell a támadására!

A kutyák körében a rangsor meghatározó jelentőségű. A domináns egyedek 

állják az alacsonyabb rangúak tekintetét, míg a megalázkodók elkapják tekinte-

tüket. Az agresszív egyedek hegyezik fülüket, kimutatják fogukat, és mereven 

néznek, míg a rangsorban hátul álló („megalázkodó”) állatok hátracsapják fülü-

ket és becsukják szájukat. A fölálló fülek az éberséget és a magabiztosságot 

jelzik, a lelapított fülek pedig a félelmet vagy az alárendeltséget. A faroktartás 

itt is komoly üzenetet hordoz. A lábak közé behúzott farok ijedtségre, megaláz-

kodásra utal, a magasan tartott farok pedig magabiztosságot és izgatottságot 

jelent. A megalázkodó kutya majdnem leguggol, fülét hátracsapja, tekintetét 

elfordítja, farkát behúzza, és ha már nagyon szorult helyzetbe kerül, hasát mu-

tatva a hátára fekszik. Ennek a megadó póznak a látványa leállítja a támadó 

fajtárs agresszióját. 

OlvasmányA macskák és a kutyák póznyelve

26.6. ábra. Házi kutya 
néhány jellemző 
póznyelvi jelzése
Az állatok milyen han-

gulata, jelzése vagy 

szándéka olvasható le 

a képekről?

26.5. ábra. A méhek tánca 

A vizuális tájékoztató jelzés másfajta fontos in-

formációt is közölhet. A háziméh például, ha na-

gyobb tápláléklelőhelyre bukkan, a kaptárba vissza-

térve jellegzetes mozdulatokkal, „tánccal” adja át 

társainak az információt arról, hogy a lelőhely 

mennyire bőséges, milyen irányban és távolságban 

található (26.5. ábra).

A vizuális kommunikáció hatótávolsága az ese-

tek többségében nem nagy, hiszen a tereptárgyak 

eltakarhatják egymástól a fajtársakat. Kisméretű 

állatok ezért nagyobb távolságra inkább szaganya-

gok vagy hangok segítségével üzennek.
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Az állatok kommunikációja26.

Karl Ritter von Frisch (1886–1982) Nobel-díjas osztrák etológus (26.7. ábra) a 

méhek érzékelését tanulmányozta, vizsgálta kommunikációs mechanizmusaikat és 

kimutatta, hogy érzékelik az ultraibolya fényt is. Azt is megállapította, hogy a 

királynő és a dolgozók feromonok kibocsátása révén kommunikálnak egymással, 

így marad fenn a kaptárban az egyedek összehangolt magatartása. A kaptáron 

kívül a feromonok vonzódást ébresztenek a hímnemű méhekben (a herékben) a 

királynő iránt.

Frisch a Nobel-díjat elsősorban a méhek táncának értelmezésével érdemelte ki. 

Ehhez a felfedezéshez ötletes – és egyúttal meglehetősen fáradságos – kísérletso-

rozatot tervezett. A virágok nektárjához hasonló összetételű cukros folyadékot 

helyezett a kaptártól különböző távolságokra. Azt fi gyelte meg, hogy először egy-

két méh jelent meg, amelyek gyorsan távoztak, rövid idővel később a kaptárból nagy 

számban érkeztek újabb egyedek a cukoroldathoz. Ez egészen addig tartott, amíg a táplálék el nem fogyott. 

Ebből az a következtetés adódott, hogy a cukrot elsőként 

megtaláló felderítők valamilyen módon tájékoztatták a 

kaptár többi lakóját a táplálékforrásról.

A kísérlet következő lépésében a cukoroldathoz első-

ként érkező méheket apró festékcseppel jelölte meg, majd 

megfi gyelte és pontosan leírta, hogy a megjelölt állatok 

a kaptárban milyen magatartást mutatnak. Kiderítette, 

hogy a felderítők a táplálékforrás irányát és távolságát is 

táncszerű mozgással közlik társaikkal (26.8. ábra).

OlvasmányA méhek táncnyelvének megfejtése

26.7. ábra. Karl von 
Frisch, a méhek tánc-
nyelvének felderítője 

26.8. ábra. A méhek táncának magyarázata. A felderítő 
méhek nyolcas vonalú táncot lejtenek. A nyolcas középső, 
egyenes szakasza a táplálék irányába mutat, amelyet az állat 
a nap irányához viszonyítva tájol be. A nyolcas egyenes 
szakaszán potrohát rezgeti az állat. Minél tovább tart 
a rezgőrész, annál tovább kell repülni.

Ritkaságszámba megy, de mégis előfordul az 

önálló fénykibocsátás, amely sötétben bizony még 

kis testű állatok esetén is messzire látszik. Ilyen mó-

don keresik fel a szentjánosbogarak hímjei a nős-

tényt  (26.9. ábra). A mélytengeri fajoknál kifejezet-

ten gyakori a kommunikációnak ez a formája. 

26.9. ábra. A szentjánosbogár nősténye potrohának 
fénykibocsátásával jelez a hímeknek

Akusztikus kommunikáció

Az akusztikus kommunikáció során az állatok 

hang jelzéseket adnak le társaiknak.

A hangjelzés fontos tulajdonsága, hogy gyorsan, 

minden irányban terjed, és a térbeli akadályokat is 

megkerüli. A hang forrását viszont nehéz megálla-

pítani.

Akusztikus kommunikáció a rovarok és a gerin-

cesek körében fordul elő. A rovaroknál a hang főleg 

ivari jelzések továbbítására szolgál. A tücskök, 

szöcskék hímjei és nőstényei is ciripelnek. Ez a 

hang az ellenkező nemű fajtársakat vonzza, az azo-

nos neműeket viszont elriasztja. A szúnyogoknak 

csak a nőstényei zümmögnek repülésük közben 

csalogatóan.

A gerinces állatoknál is gyakoriak az ivari hívo-

gató, illetve riasztó hangok, például a madarak éne-
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Az állatok kommunikációja26.

kének bizonyos dallamai. A szülők és utódaik gyak-

ran hangjelzésekkel tartják a kapcsolatot (kotlós 

kotyogása). Riasztásra a látható jelzésnél sokkal al-

kalmasabb a hang, mert forrását az üldöző nehezen 

azonosíthatja. Territórium jelzésére is szolgálhat-

nak hangok, ilyen például az oroszlánordítás, vala-

mint az énekesmadarak állandó füttye a költési 

periódusban  (26.10. ábra).

26.10. ábra. A feketerigó dalával jelzi territóriumát 
a költési időszakban

Az állatok kommunikációja

és az emberi beszéd

Az állatok kommunikációja és az emberi beszéd 

alapvető elvi sajátságokban különbözik egymástól. 

Az állatok csak a fajra jellemző, meghatározott in-

formációkat továbbíthatnak egymásnak a kommu-

nikáció útján. A beszéd viszont korlátlan jelentésű 

információk átadását biztosítja. Ezt a szakemberek 

úgy fogalmazzák meg, hogy az állatok kommuniká-

ciós rendszere zárt, az emberé pedig nyitott. Másik 

fontos különbség, hogy az állatok többnyire a  leadott 

kommunikációs jel erősségével is információt kö-

zölnek. A kutyák morgása-vicsorgása pél dául annál 

erőteljesebb, minél dühösebb az állat, tehát minél 

erősebb az agresszív késztetése. Ezt úgy is mondhat-

juk, hogy az állatok kommunikációja általában ana-

lóg, vagyis a leadott jel intenzitása is jelentést hordoz. 

Az emberi kommunikációra ez kevésbé jellemző: 

többnyire nem a hangerő jelzi az átadni kívánt infor-

mációt, hanem a szavak tartalma. Az írott nyelvben 

pedig az analóg kommunikáció értelemszerűn nem 

jelenik meg. Ezt szakkifejezéssel úgy mondhatjuk, 

hogy az ember kommunikációja digitális jellegű.

ÚJ FOGALMAK

Kommunikáció, kémiai kommunikáció, feromon, vizuális kommunikáció, póznyelv, akusztikus 

kommunikáció, zárt és nyílt kommunikációs rendszer, analóg és digitális kommunikáció

1 Röviden fogalmazd meg, mit jelent a kommu-

nikáció fogalma az állatoknál!

2 Hasonlítsd össze a kémiai, a vizuális és az akusz-

tikus kommunikáció általános sajátságait, és 

ennek alapján döntsd el, melyik milyen testméretű 

állat számára és milyen jellegű információ átadására 

kedvező!

3 Mondj példákat a territórium jelzésére külön-

böző kommunikációs típusok segítségével!

4 Mondj példákat, mely állatok jelzik a veszélyt 

különböző kommunikációs típusok segítsé-

gével!

Kérdések és feladatok

5 Elemezd a méhek táncnyelvét az alábbi szem-

pontok szerint!

– Melyik kommunikációs csatornát használják?

–  Mely információtartalmakat kódolnak a tánc 

egyes mozgáselemei?

–  Vajon milyen kommunikációs csatorna működik 

a kaptár sötétjében?

6 Keress a 25.4. ábrán, valamint a 26.4. ábrán lát-

ható állatok magatartásában közös jellemzőt! 

Magyarázd a hasonlóság biológiai szerepét!

7 Nézz utána! Írd le a tankönyvben olvashatókon 

kívül a kutyák és a macskák legalább 5-5 kom-

munikációs jelzését!
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 Az érzelmi élet
 Egyszerű tanult magatartásformák
 A beszéd
 A testbeszéd

27.lecke

Az emberi 
magatartás 
és a beszéd

Milyen szerepet játszanak az ér-

zelmek viselkedésünk szabályozá-

sában?

M

z

sá

Az érzelmi élet

Magatartásunkban lényeges szerepet játszanak az 

öröklött elemek, de ezeknél nagyságrendekkel na-

gyobb a tanult viselkedésformák száma. A külön-

böző érzelmeket kiváltó ingereket kísérő arckifeje-

zés kialakulása egyszerű refl ex. Ezt támasztja alá, 

hogy különböző kultúrákban élő, eltérő életkorú 

emberek egyforma mimikát mutatnak az öröm, a 

félelem, az undor stb. átélésekor (27.1. ábra). Az 

érzelmekre utaló arckifejezések biológiai szerepe 

az, hogy a többi ember felé kommunikációs jelzés-

ként szolgálnak. E jelek egyrészt fi gyelmeztető ha-

tásúak lehetnek (pl. az undor, a düh kifejeződése 

másokat tájékozódásra vagy eltávolodásra késztet), 

másrészt tájékoztató, illetve a tevékenységet össze-

hangoló szerepük lehet. Az öröm, a félelem arcki-

fejezése például a társas kapcsolatokban mások 

magatartását szabályozza, így az együttélést ered-

ményesebbé teszi.

27.1. ábra. 
Különböző 
érzelmek 
megjelenése 
az arcon
Próbáld 

azonosítani az 

arckifejezések 

alapján az 

érzelmeket!

Az öröklött és a tanult magatartásformák nagy 

részét is belső késztetések, motivációk irányítják. 

A motivációkra – a hormonális állapoton és a bio-

lógiai szükségleteken kívül – jelentős hatást gyako-

rol az érzelmi élet. A külvilág ingerei, illetve a gon-

dolatok az idegrendszerben jellegzetes folyamatokat 

indítanak el, amelyeket érzelmeknek, indulatoknak 

nevezünk. Az érzelem tartós, nem túl nagy intenzi-

tású gondolati állapot. Érzelem például a szeretet 

és az ellenszenv. Az indulat hirtelen megnövekedett, 

rövid hatású, de a gondolatokat teljesen kitöltő ál-

lapot, mint például a félelem, a düh. Az indulatok 
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Az emberi magatartás és a beszéd27.

ugyan akaratunktól függetlenül alakulnak ki, de az 

indulatokhoz kapcsolódó mozgásos magatartás már 

tudatos kontroll alatt áll. Ennek nyilvánvaló a tár-

sadalmi jelentősége, hiszen gyakori, hogy egy infor-

mációtöredék hatására létrejött indulati állapot 

olyan mozgást indítana el (pl. dühös támadást), ami 

a további információk birtokában már fölöslegessé, 

sőt károssá válna. Az indulati élettel kapcsolatos 

magatartások tudatos szabályozása jól tanulható. 

Az ember tudatosan csökkenti az agresszióját, és ez 

a társadalmi együttműködés fontos feltétele. Az 

emberi faj sikerének egyik legfontosabb eleme ép-

pen az, hogy az agresszió és a versengés visszafogá-

sával előtérbe kerül az együttműködés.

Egyszerű tanult magatartásformák

A tanulás alapvető szerepet játszik a magatartás sza-

bályozásában. A tanulás lényege az embernél is az, 

hogy a környezetből származó hatások, vagyis új 

ismeretek, tapasztalatok következtében megváltozik 

a viselkedés. Az operáns tanulás és a feltételes refl e-

xek kialakulása az emberek mindennapjaiban na-

gyon gyakori jelenség. A kellemetlen szag például 

rossz közérzetet okoz, ezért a büdösnek talált helyet 

legközelebb elkerüli az ember. Ez a jelenség a nega-

tív megerősítésre ad példát, amikor az egyén azt 

tanulja meg, hogy mely inger következményét kell 

elkerülni. Ha valaki sokszor kényszerül fájdalmas 

orvosi beavatkozásra ugyanabba a rendelőbe menni, 

akkor már pusztán a rendelő látványától is félni 

kezdhet. Számos reklámban törekednek arra, hogy 

egy régebbi árucikket gyenge minőségűnek vagy 

kényelmetlennek mutassanak be, ennek célja ugyan-

csak a negatív megerősítés. Pozitív megerősítés vi-

szont, amikor egy vonzó környezet kedvező érzelmi 

állapotot hoz létre, ennek elérése érdekében más 

alkalommal is igyekszik felkeresni ugyanazt a helyet 

az ember. Közismert példái ennek azok reklámfo-

gások, amikor az az áruházakban különféle élelmi-

szereket, italokat kínálnak.

Leggyakoribbak azonban a család és a közeli 

társadalmi környezet megerősítő hatásai. A dicsé-

retet és az elmarasztalást a viselkedés alakításának 

fontos eszközeként tartják számon. Operáns tanu-

lásként a dicséretet pozitív megerősítésnek, az el-

marasztalást pedig negatív megerősítésnek szánják. 

Ritkábban gondolnak arra, hogy ezek az események 

feltételes refl exek kiépülését is eredményezhetik. 

Az elismerést adó ember egyúttal ingerként társul-

hat a dicséret kellemes érzéséhez, ezért társaságát 

később is szívesen keresi a megdicsért személy. Ez-

zel szemben a „rosszaságért” büntető ember képe az 

elutasítás kínos élményéhez társul. Így az is lehet, 

hogy a megfenyített „vétkes” nem a megbüntetett 

magatartást szünteti be, hanem az elmarasztaló 

egyént kerüli el, vagy letagadja a büntetett maga-

tartást. Ezzel együtt is erősen befolyásolhatja a vi-

selkedést az, hogy a fontosnak vagy elkerülhetet-

lennek tartott emberek mely magatartásokat 

ismernek el és melyeket utasítanak vissza.

Az operáns tanuláson alapul gyakran a rászokás és a leszokás. A dohányzás, az alkohol, bizonyos drogok 

fogyasztása egyebek között azért válik szokássá, mert (más jelenségek mellett) pozitív megerősítő hatású-

ak: kedvezően befolyásolják a közérzetet. Az ezekről való leszokás egyik lehetősége, hogy a leszokni kívá-

nó ember olyan hatóanyagot szed, amelynek önálló hatása nincs, de a cigarettázással, az alkohollal, illetve 

más droggal együtt rossz közérzetet okoz.

OlvasmányRászokás és leszokás

A beszéd

Megfelelő feltételek között a kisgyermekek általá-

ban hároméves korukra tanulnak meg tisztán be-

szélni. Ez rendkívül fontos, mivel a beszéd fejlett-

ségi szintjétől függ az ember értelmi fejlődése. Az 

ember ismereteinek nagy részét ugyanis – az álla-

toktól eltérően – nem saját tapasztalatai alapján 

szerzi, hanem a beszélt vagy írott nyelv használatá-

val, más emberek közvetítésével jut hozzá. A beszéd 

több okból is az emberi faj sikerének legfontosabb 

tényezője. Egyrészt a kimondott és leírt beszéd le-

hetővé teszi az egyre növekvő mennyiségű ismeret-

anyag továbbadását az egymást követő nemzedé-

keknek. Ezt nevezzük kulturális öröklődésnek. 

Ezáltal a tudás halmozódhat, nem kell minden ge-

nerációnak újra saját megfi gyelések révén ugyan-

azokat a felfedezéseket tenni. Másrészt a beszéd 
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Az emberi magatartás és a beszéd27.

27.2. ábra. Az absztrakció eredményeként elvont 
fogalmakat használunk. Nevezz meg az ábrán látható 

konkrét dolgokból elvonatkoztatással alkotott öt absztrakt 

fogalmat (pl. élőlény)!

27.3. ábra.  Az ember személyes tér iránti igénye nem 
mindenütt elégíthető ki

A gesztikuláció a beszédet kísérő fej- és kézmoz-

gás, szorosan ehhez kapcsolódik a testtartás is. 

Jelentősége van annak is, hogy a beszélgető em-

berek egymástól mekkora távolságot tartanak. Ez a 

személyes tér tanulás eredménye, tehát a családtól és 

attól a közösségtől függ, amelyben az ember szoci-

ali zálódott. A különböző kultúrákban eltérő távol-

ságot tartanak egymástól az emberek egyes helyze-

tekben. Az európai városi népességben kb. 50 cm 

számít az „intim zónának”, ezen csak közelálló ba-

rátok, rokonok kerülhetnek beljebb. A „személyes 

zóna” 50–120 cm közötti távolságot jelent,  nagyjából 

ez választ el bennünket másoktól a  mindennapokban, 

például az ismerősöktől, munkatársaktól. Idegenek-

től általában ennél nagyobb távolságot tartunk, ez 

a „társadalmi zóna”. Persze vannak olyan helyszí-

nek, ahol nincs lehetőség ekkora személyes terek 

tartására, például csúcsforgalomban tömegközleke-

dési járműveken. Ilyen helyzetben az összezsúfolt 

emberek tekintetükkel keresik a személyes tér meg-

tartásának lehetőségét: kinéznek az ablakon, vagy a 

jármű mennyezetét szemlélik. Nagy nép sűrűségű 

területeken (pl. délkelet-ázsiai országokban) a sze-

mélyes térigény jóval kisebb lehet, a ritkán lakott 

helyeken pedig lényegesen nagyobb távolságot tar-

tanak egymástól a találkozó emberek (27.4. ábra).

A testbeszéd

Ne feledkezzünk meg arról, hogy nem csak beszéd 

útján kommunikálunk másokkal. Üzeneteket köz-

vetít az arcjáték (mimika), a gesztikuláció, a testtar-

tás és a távolságtartás is, ezeket összefoglalóan test-

beszédnek nevezzük. A testbeszéd nagy részben 

öröklött magatartásokból áll, akaratlagosan kevéssé 

befolyásolható. 

Mimikánk egyrészt árnyaltabbá teszi szavainkat, 

másrészt lehet szavak nélküli önálló jelentése is, pél-

dául amikor valaki egy hihetetlennek tűnő történe-

tet hallgatva kétkedő arckifejezést mutat. Beszéd 

közben mondandónk akkor hiteles, ha az arckifeje-

zésünk egybecseng kimondott szavainkkal. Ha a 

mimika ellentmond a szavaknak, akkor a hallgató az 

arckifejezést tartja igaznak, s a beszédet nem hiszi. 

teszi lehetővé az elvont gondolkodás képességét. Az 

elvonatkoztatás (absztrakció) lényege a konkrét tár-

gyak és jelenségek közös jellemzőinek kiemelése és 

külön fogalommá általánosítása. Az absztrakció 

legnyilvánvalóbb példája a számok használata, a 

matematikai gondolkodás. A környező világban 

tárgyak és események léteznek, a számfogalom ki-

alakítása már az emberi elme működésének ered-

ménye (27.2. ábra). 

27.4. ábra. A különböző kultúrákban eltérő személyes 
teret igényelnek az emberek

fenyő

Jumbó

Riska

Mari Jani

Vilmos

bükk

Bagira

Füles
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Az emberi magatartás és a beszéd27.

OlvasmányGesztusszótár

Fej

Bólintás: egyetértés, bátorítás

Fejrázás: ellenérzés, nemtetszés

Fej félredöntése: érdeklődés

Fej leeresztése: rosszkedv, behódolás, elmélkedés

Fejrángatás: hiúság, fl ört 

Fejtámasztás: fáradtság, unalom

Száj

Nyitott száj: meglepetés

Kéz a száj előtt: hazugság

Ujjak a szájban: bizonytalanság, idegesség

Szájnedvesítés: szexuális érdeklődés

Szem

Szem meresztése: meglepetés

Szembenézés kerülése: becstelenség vagy félénkség

Tekintet elfordítása: unalom, hazugság

Sűrű pislogás: idegesség

Szem megérintése: kétségek, bizonytalanság, ha-

zugság 

Karok és kezek

Karba tett kezek: védekezés, bizonytalanság

Összeszorított ököl: ellenségeskedés, agresszió

Hátratett kezek: lazaság, magabiztosság, hatalom

Kezek a fej mögött: magabiztosság, arrogancia

Összekulcsolt kezek: idegesség, bizonytalanság

Csípőre tett kezek: düh, hiúság, szexuális kihívás 

Nyitott tenyerek: nyitottság, őszinteség

ÚJ FOGALMAK

Érzelem, indulat, elvonatkoztatás (absztrakció), kulturális öröklődés, testbeszéd, mimika, gesztikuláció, 

személyes tér

1 Említs legalább három feltétlen refl exet az em-

ber magatartásából!

2 A mimikai mozgásoknak mi a biológiai jelen-

tősége?

3 A kisgyermek a simogatásra emelt kéz elől el-

húzza a fejét. Értelmezd a jelenséget a megfe-

lelő szakkifejezések használatával!

Kérdések és feladatok

4 Mi az oka annak, ha a büntetett viselkedést újra 

végzi az ember, noha tudja, nem lenne szabad?

5 Mi a beszéd kialakulásának szerepe az emberi 

faj sikerében?

6 Sorold fel a testbeszéd összetevőit!

Néhány gyakori gesztus. „Fordítsd le”, mit jelentenek az ábrán bemutatott testbeszéd-megnyilvánulások!
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 Társak megismerése
 A memória
 A tanulás folyamata

28.lecke

Tanulás az 
ember életében

Hogyan segíthetjük elő

a tanulásunkat?

H

a

Társak megismerése

Mindnyájan nagyszámú emberrel találkozunk éle-

tünk során. Mindegyikük alapos megismerése, azo-

nosítása lehetetlenség volna. Az emberi agy úgy 

működik, hogy a tulajdonságokat csoportosítja, és 

ezekbe az általánosított sémákba sorolja be az em-

bereket. Ez a sémákba sorolás teszi lehetővé a fo-

lyamatosan érkező információáradat feldolgozását 

és felidézését. Egy új személlyel való találkozáskor 

tehát nem raktározzuk el egyszerre az összes tulaj-

donságát, hanem egy sémába foglaljuk őt, például: 

magas, szőke, távolságtartó, skandináv típus. Az 

ilyen, általánosító sémák, az ún. sztereotípiák teszik 

lehetővé, hogy viszonylag sok emberre emlékez-

zünk. A sztereotípiák képződése automatikus, nem 

vagyunk tudatában a folyamatnak. Az általánosítás 

miatt a sztereotípia persze részleteiben pontatlan 

lesz, sőt erősen torzíthat. A sémákban bizonyos tu-

lajdonságok összekapcsolódnak, egy-egy emberben 

viszont ezek a jellegzetességek gyakran egyáltalán 

nincsenek együtt jelen. A „skandináv” sztereotípia 

következtében például később világoskék szem-

színre emlékszünk, noha valójában barna szemű az 

illető. A sztereotípiákhoz belső tulajdonságok is 

hozzátartoznak. Példánkban a „skandináv típusú” 

embert a társas kapcsolatokban inkább távolságtar-

tónak gondoljuk, holott az egyén valójában barát-

ságos, sőt bizalmaskodó. A sztereotípiák tehát 

gyakran befolyásolják a megismert emberekkel 

kapcsolatos véleményt és viselkedést is, vagyis a sé-

mában szereplő (de a valóságban esetleg egyáltalán 

nem létező) tulajdonsághoz igazodik az egyén 

megítélése és a vele való bánásmód. Ebben az eset-

ben már előítéletről beszélünk. Közismert például a 

„rosszarcú férfi ” sztereotípiája, amikor egy ismeret-

len egyént arcvonásai alapján rosszindulatúnak, 

esetleg mindjárt gonosztevőnek tartanak. A sztere-

otípiák viszonylag merevek, ezért érdemes tudato-

san fi gyelnünk arra, hogy a később érkező új infor-

mációk alapján módosítsuk társainkról alkotott 

képünket, véleményünket.

A memória

A beszéd, a tanulás, a gondolkodás alapja a memó-

ria. Az emléknyomok rögzülésének módjáról még 

nem sokat tudunk, de az biztosnak látszik, hogy 

először az érzékszerv révén felfogott információ 

1-2 másodpercre érzékszervi benyomás formájában, 
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Tanulás az ember életében28.

HOSSZÚ 

TÁVÚ 

MEMÓRIA

ÉRZÉKSZERVI 

BENYOMÁSOK

külső 
ingerek

RÖVID TÁVÚ 

MEMÓRIA

felidézés

felejtés felejtésismétlés

feldolgozás, 
tárolás

használat, 
válasz

fi gyelem,
felismerés

pillanatfelvétel-szerűen rögzül (pl. olvasás közben 

a szöveg képe). Egyszerre azonban többféle érzék-

szervünk felől is bejutnak információk (pl. hangok 

a hallószerv, tapintás a bőr felől), s ezek közül azok, 

amelyekre a fi gyelem irányul (olvasott szöveg), 

bekerülnek a rövid távú memóriába. A 10-20 má-

sodpercig, vagy esetleg egy percig tartó rövid távú 

memóriára jó példa, amikor egy ismeretlen telefon-

számot a kikeresése után emlékezetből hívunk. 

A környezetünkből folyamatosan érkező új infor-

mációk kiszorítják a rövid idejű emléknyomokat, 

ezért a hívott számot többnyire elfelejtjük. A hosz-

szú távú memória tartósan tárolja az emléknyomo-

kat, de belőle visszafelé, a rövid távú memóriába is 

jutnak információk, amikor például valamely prob-

léma megoldásához a frissen szerzett adatokat és a 

régebben megtanultakat egyszerre kell használni 

(28.1. ábra).

28.1. ábra. A megjegyzés, tanulás folyamatainak 
vázlata 

A rövid és a hosszú távú memória az agy eltérő területeihez kötődik, amit jól bizonyít, hogy különböző 

agyterületek sérülése vezethet az egyik memóriatár károsodásához úgy, hogy a másik ép marad. A rövid 

távú memóriatár súlyos sérülését jelzi például, ha egy beteg két-három szót sem tud elismételni, de a ko-

rábban tanultakat hibátlanul felidézi. Ma már azt is felderítették a kutatók, hogy az alapvetően eltérő tí-

pusú tudáselemeket két különböző hosszú távú memória tárolja: másutt és másként rögzülnek a tények (pl. 

adatok, verbális információk), mint a készségek (pl. kerékpározás).

OlvasmányA memória helye

A tanulás folyamata

Az információk feldolgozását, tehát a tanulást szá-

mos tényező befolyásolja. Ezek közül első a felisme-

rés: nyilvánvalóan sokkal könnyebb  megjegyezni 

olyan információt, amely felismerhető. Felismerés-

kor a memóriánkban már rögzült ismeretekkel ösz-

szevetjük a frissen kapott információt. Jó esetben 

megállapíthatjuk, hogy az új információ melyik, 

már régen rögzült ismerettel hozható kapcsolatba. 

Könnyebb megjegyezni például egy tárgyat, ha fel-

ismerjük, hogy a hajók közé tartozik, vagy egyszerű 

megtanulni a hatványozást, ha a szorzás fogalmá-

hoz kapcsoljuk. A tanulást elősegítő további fontos 

tényező a fi gyelem, amely az embert érő rengeteg 

inger közül csak némelyekre irányul. A fi gyelmet 

befolyásolja az ingerek erőssége, újszerűsége, várat-

lansága, és az is, hogy az illető számára mennyire 

fontos. A beérkező ingerek közül annak informá-

ciótartalma rögzül könnyebben, amely fölkelti a 

fi gyelmet. Ez a magyarázata annak, hogy egy mo-

noton előadáson, amelynek témáját a hallgató nem 

tartja fontosnak, a légy zümmögése (mint újszerű 

inger) emlékezetesebb lehet, mint az előadó beszé-

de. A rövid és a hosszú távú memóriát befolyásoló 

tényezők közül az egyik legismertebb az ismétlés. 

Emellett az is lényeges tényezője a megjegyzésnek, 

ha az új információkról eszünkbe jutnak a már 

meglevő ismeretek, és közöttük logikus kapcsolatot

sikerül fölfedezni. Arra kell tehát törekedni, hogy 

mindig régi tudásunkhoz kössük értelmes módon 

az újat. Fontos feltétele a tanulásnak a megértés, az 

összefüggések meglátása. Ez az értelmes tanulás. 

A megértést és a rögzítést is támogathatja akár egy 

egyszerű ábra is. Közrejátszhat a megértésben az is, 

ha az információk tömegéből kiválasztjuk a lénye-

get – például aláhúzzuk, vagy szövegkiemelővel 

jelöljük. Hasonló célt szolgál, ha a tanulandó anyag-

ból rövid vázlatot készítünk. Könnyebben megma-

radnak a memóriában olyan emlékek is, amelyek 
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Tanulás az ember életében28.

más ingerekhez, például látványhoz, illathoz, hang-

hoz kapcsolódnak (28.2. ábra). (Egyes illatok ismé-

telt megérzése például egész történeteket idézhet 

fel az emlékezetben.)

A tényszerű ismeretek emléknyomainak egy ré-

sze az idő múlásával eltűnik, ez a jelenség a felejtés 

(28.1. ábra). Elsősorban azok az információk tör-

lődnek a memóriából, amelyeket nem használunk. 

A felejtés – bár gyakran nem örülünk neki – élet-

tanilag fontos, hiszen lehetővé teszi az új informá-

ciók rögzülését. Emellett tudni kell, hogy a legtöbb 

ember memóriájának kapacitása olyan bőséges, 

hogy a szándékos tanulás lehetőségét alig korlátoz-

za. A készség típusú tudáselemek kevésbé hajlamo-

sak a felejtődésre.

John Broadus Watson (1878–1958) amerikai kutató (28.3. ábra) nevéhez fűződik 

a behaviorizmus irányzatának megalapozása. A behaviorista álláspont szerint leg-

nagyobbrészt tanulás útján alakulnak ki magatartásaink, amelyek megfi gyelhetőek, 

mérhetőek. Watson az ingereket és az ezek hatására megváltozó viselkedést állítot-

ta a kutatás középpontjába. Azt tartotta, hogy az érzelmek is kivétel nélkül tanulás 

eredményeként alakulnak ki. Watson és követői szerint az emberi viselkedés vizs-

gálatára önmegfi gyelés nem használható, mivel az súlyosan torzít.

Az egyik legismertebb kísérletében például egy kisgyermek elé fehér patkányt 

tett. Mihelyt a fi ú az állat felé nyúlt, hangos zajt csaptak, mire a gyerek elkapta 

kezét. A kísérlet néhányszori ismétlését követően a gyermek már a patkány meg-

jelenésekor sírva fakadt, sőt más szőrös kisállatok és tárgyak megjelenésére is ha-

sonlóan reagált. Erre alapozva mondta ki Watson, hogy az érzelmek is tanulással 

jönnek létre.

OlvasmányAz emberi magatartás egyik értelmezése: 
a behaviorizmus

28.3. ábra. John 
Broadus Watson

28.2. ábra. A sajátos környezetben történő tanulás is 
elősegítheti az ismeretek rögzülését

ÚJ FOGALMAK

Sztereotípia, előítélet, rövid és hosszú távú memória, fi gyelem, ismétlés, felejtés

1 Röviden fogalmazd meg, mit jelent a sztereotí-

pia kifejezés!

2 Mi az előnye, mi a hátránya a sztereotípiák ki-

alakulásának?

3 Milyen úton alakulnak ki az előítéletek, és mi 

lehet a következményük?

Kérdések és feladatok

4 Melyek a megismert memóriatárak, és mi a 

szerepük?

5 Sorold fel az információrögzítést befolyásoló 

tényezőket, és mutasd be ezek szerepét!

6 A 28.1. ábra alapján magyarázd meg, hogy egy 

unalmas előadáson miért nehezebb tanulni, 

mint az érdeklődést fenntartó foglalkozáson!
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Miben különbözik az emberi csoportok 

működése az állatcsoportoktól?

M

m

Az ember társas 
magatartásának 
sajátságai

29.lecke

 Csoportok kialakulása
 A csoporton belüli viselkedés összehangolása
 A szocializáció

Csoportok kialakulása

Az ember és az emberszabású majmok közötti kü-

lönbségek között az egyik legfontosabb, hogy meg-

változott az egyed viszonya a csoportjához.

Bár az ember is területet foglal el és védi terüle-

tének határait, ha közel vannak a szomszédok, de 

az embercsoport tagjai nem kizárólag a saját javuk-

ra használják a területet, hanem az egész csoport 

számára. Kialakultak a szorosan együttműködő, zárt 

csoportok. Az emberben kapcsolatigény fejlődött 

ki, vagyis megnőtt a vonzódás a fajtársak iránt. Az 

együttműködés lényege a munka megosztása, így 

mindenki a számára megfelelő, általa elbírt tevé-

kenységet végzi – cserében részesül a többiek mun-

kájának eredményéből. Egyedül az emberek képe-

sek a feladatokat előre elképzelni, részekre bontani, 

megtervezni, majd kijelölni, hogy a munka egyes 

részleteit ki végezze el (29.1. ábra). Az együttmű-

ködő társas magatartás kialakulásának fontos felté-

tele volt az agresszió visszaszorulása. A szoros kö-

zösséget alkotó emberősöknek el kellett viselniük 

egymás fi zikai közelségét, ki kellett küszöbölniük 

az agressziót okozó konfl iktusforrásokat. Jól kimu-

tatható, hogy az emberi közösségekben sokkal ala-

csonyabb az agresszió szintje, mint más főemlősök-

nél. Az embernél megjelenik a csoport iránti hűség 

is, ennek legnyilvánvalóbb példája az önfeláldozás, 

amely a saját érdekeket teljesen nélkülözi, csupán a 

csoport előnyeit szolgálja.

A csoporton belüli agresszió csökkenése azon-

ban nem járt együtt a csoportok közötti agresszió 

csökkenésével. Bebizonyosodott, hogy az ember 

idegengyűlöletének biológiai összetevői hasonlíta-

nak a csimpánzokéihoz. Idegenek elleni akciókra a 

modern ember is könnyen kapható, jól példázzák 

ezt a háborúk.

29.1. ábra. Együttműködés
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Az ember társas magatartásának

sajátságai29.

A csoporton belüli viselkedés 

összehangolása

A közösség akkor működőképes, ha az egyének 

tevé kenysége összehangolt, vagyis szinkronizált. 

A csoporttagok összehangolásának talán a legfon-

tosabb módja a szabálykövetés, vagyis az a készség, 

hogy elfogadunk egy szabályrendszert, közösségi 

normákat, jogszabályokat. Az emberi közösségek 

szabályainak jelentős része éppen arra irányul, hogy 

az agresszió okait kiiktassa, például védik az egyé-

nek területét, tulajdonát. A szabálykövetés a csopor-

ton belüli rangsorral is összefügg. Az ember társait 

és a szabályokat közös rangsorba rendezi, vagyis a 

rangsor egyes pozícióiban emberek, más pozíciók-

ban pedig szabályok állnak. Általában azoknak a 

személyeknek és szabályoknak engedelmeskedik az 

ember, amelyekről úgy érzi, a rangsorban előtte áll-

nak. A szabályok, normák megtartását a társadal-

mak felügyelik, és nyilván szigorúbban bánnak a 

véletlen tévesztővel, mint azzal, aki szándékosan 

sérti a törvényt, mivel úgy gondolja, hogy a csoport-

normák megsértése nem bűn. A szabálykövetés  óriási 

jelentőségét könnyű belátni, ha csak a közlekedés 

rendjére gondolunk: a nagyszámú jármű dacára vi-

szonylag kevés a baleset, mivel a résztvevők követik 

a szabályokat (29.2. ábra). Autó vezetésére egy 

csimpánz is megtanítható lenne, de a közlekedési 

szabályok követésére nem. Ezt csak az ember bioló-

giailag megalapozott szabálykövető tulajdonsága 

teszi lehetővé.

29.2. ábra. Modern világunkban a szabálykövető magatartás kialakulása nem csak a közlekedésben alapvető fontosságú

Jól tudjuk már, hogy a magatartást szabályozó 

tényezők közül meghatározó az érzelmek szerepe. 

Könnyű belátni tehát, hogy mennyire fontos az ér-

zelmek összehangolódása a csoporton belül. Ez a 

jelenség a beleérzés, más néven empátia. A beleér-

zés képessége egyénenként eltér, a legtöbb esetben 

jól tanulható, ha a csoportban erős az erre irányuló 

késztetés.

A mozgásos tevékenységek összehangolását első-

sorban az utánzásos tanulást követő gyakorlás teszi 

lehetővé, de tapasztalatainkból tudjuk, hogy a ma-

gyarázat és a fegyelmezés is szerepet játszik ebben.

A szocializáció

A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés 

folyamata, amely során az egyén megtanulja meg-

ismerni önmagát és a környezetét, elsajátítja az 

együttélés szabályait, a lehetséges és elvárt viselke-

désmódokat. Magába foglalja tehát a szabályköve-

tést, de emellett hagyományokat, nézeteket sajátít 

el, amelyek az adott környezetben használatosak 

(29.3. ábra). A szocializáció folyamata során az 

emberek elfogadják környezetük elvárásait, belát-

ják az elvárások jogosságát és helyességét, és ezért 

belső meggyőződésből tartják be azokat. Lemon-

danak bizonyos előnyökről is, például elfogadják, 

hogy a javak eltulajdonítása helyett dolgozni kell a 

megszerzésükért. A szocializáció a családban kez-

dődik (29.4. ábra), majd később egyre nagyobb 

szerepe lesz a tágabb környezetnek, a kortársaknak, 

az iskolának, az egész  társadalomnak.
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Az ember társas magatartásának

sajátságai29.

ÚJ FOGALMAK

Együttműködés, közösségi szinkronizáció, szabálykövetés, empátia, szocializáció

1 Melyek az együttműködő, zárt embercsoportok 

kialakulásának feltételei? Röviden magyarázd 

meg, hogy ezen feltételek teljesülése miért szüksé-

ges a csoport működéséhez!

2 Mit jelent a csoportos agresszió? Nevezd meg 

két ismert következményét!

3 Miben különbözik az emberek által felállított 

rangsor az állati rangsoroktól?

4 Mi a szabálykövetés, az empátia és az utánzásos 

tanulás szerepe a csoporttagok viselkedésének 

összehangolásában?

Kérdések és feladatok

5 Írj kb. 10-12 soros (120-150 szóból álló) fogal-

mazást a következő témában: „A szocializáció 

folyamata és jelentősége”!

6 Mondj két példát az egyéni feszültségek ag-

ressziómentes levezetésére!

7 Mi lehet az oka annak, ha valaki nem illeszke-

dik be a társadalmi környezetbe?

8 Gondolkozz! Milyen szerepet játszhat az elő-

ítélet a csoporton belüli és a csoportok közötti 

agresszió kialakulásában?

szív késztetést a művészet vagy a sport felé irányít-

ja át az ember: verset ír, fest vagy intenzív sporto-

lásba kezd.

Az is előfordul, hogy a szocializáció nem jól mű-

ködik: a csoportok vagy a társadalom nélkülözhe-

tetlennek tartott értékei nem mindenkinek épülnek 

be a belső értékrendjébe. Ennek sokféle oka lehet, 

például az, hogy a gyermek nevelése során a kör-

nyezet rossz mintát mutat vagy a felnőttek az elfo-

gadtatás helyett durva erőszakkal igyekeznek rá-

erőltetni elvárásaik teljesítését a gyermekre, ami 

éppen az érték dacos elutasítását válthatja ki.

A szocializáció egyik funkciója abban keresendő, 

hogy megtanuljunk uralkodni fölösleges indula-

tainkon. Rájövünk, hogy mások érdekei és igényei 

éppoly fontosak, mint a mieink, és – az agresszív 

késztetésekkel szemben – céljaink eléréséhez nem 

alkalmazhatunk erőszakot embertársainkkal szem-

ben. A teljesíthetetlen késztetések, vágyak feletti 

uralkodás egyik lehetősége, hogy a feszültséget 

hasznos, pozitív cselekedet felé tereljük. Jó példa 

erre, amikor a szexuális vagy éppenséggel az agresz-

29.3. ábra. Együttműködés és versengés

29.4. ábra. Egyszerű szocializációs helyzet a családban
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Viszonyítás A B C

Az Ash-féle kísérlet egyik kártyapárja

OlvasmánySzociálpszichológia

A társas kapcsolatokkal, a csoportoknak, a közös-

ségeknek az emberi viselkedésre gyakorolt hatá-

saival egy önálló tudományterület, a szociálpszi-

chológia foglalkozik. A szociálpszichológusok 

megfi gyeléseket, kísérleteket végeznek, és a tapasz-

talatokból próbálnak következtetni a csoporton 

belüli és a csoportok közötti viselkedés jellegzetes-

ségeire, törvényszerűségeire. A következőkben né-

hány híres szociálpszichológiai kísérletet mutatunk 

be, amelyek rámutatnak arra, mennyire erősen hat-

nak a társas normák, a csoportok az egyének visel-

kedésére.

A csoportnyomás

Solomon Ash az 1950-es években végezte híres vo-

nalhossz-megítélési kísérleteit az Egyesült Álla-

mokban. Vizsgálataiban a kísérleti személyek azt a 

feladatot kapták, ítéljék meg, hogy a felmutatott 

ábrákon a betűkkel jelölt három vonal közül me-

lyiknek a hossza egyezik meg egy másik lapon 

felmutatott viszonyítási vonallal. A kísérletben 

összesen 18 kártyapárt mutattak be 8 személynek. 

Mindegyik kártyapáron egymástól jelentősen 

különböző hosszúságú vonalakat ábrázoltak (lásd 

az ábrát). 

közül 12-ben – azonban egyöntetűen ugyanazt a 

rossz választ adták. A vizsgálat célja nyilvánvalóan 

az volt, hogy a kísérleti személyt mindez befolyá-

solja-e a válaszadásban. A feladat egyértelmű meg-

oldhatósága ellenére a kísérleti személyek 75%-a 

legalább egy alkalommal a beavatottak válaszát is-

mételte meg, 50%-uk pedig a nyilvánvalóan rossz 

választ legalább 6 alkalommal mondta. A kísérleti 

személyek mindössze 25%-a hitt mind a 12 alka-

lommal a saját szemének, és mondta a helyes választ. 

Amikor utólag megkérdezték a kísérleti személye-

ket, miért követték a csoport többi tagját, akkor 

jellemzően a következő válaszokat adták: „megza-

varodtam, nem akartam nevetségessé válni a csoport 

többi tagja előtt”; „biztosan én látom rosszul”. A 

kísérletből levonható az a tanulság, hogy a csoport 

véleménye, normája erőteljesen hat a csoporttagok 

álláspontjára. A legtöbb ember elfogadja a csoport 

normáit, igazodik azokhoz. Ash kísérlete viszont 

rámutat arra, hogy sokszor olyan normáknak is alá-

vetik magukat az emberek, amiket személyesen nem 

fogadnak el. A csoportnyomás különösen erős a ser-

dülők kortárscsoportjaiban. A csoporthoz való tar-

tozás, a befogadás érdekében a tagok gyakran saját 

értékrendjükkel vagy a társadalmi normákkal ellen-

tétes cselekedetekre is rászánják magukat.

A szabálykövetés, az engedelmesség határai

A II. világháborút követően nagyon sok embert 

foglalkoztatott az a kérdés, miként lehetett rávenni 

emberek tömegeit arra, hogy olyan cselekedeteket 

hajtsanak végre, amelyek ellentmondanak az alap-

vető erkölcsi meggyőződésüknek. Hogyan fordul-

hatott elő, hogy emberek millióit – zsidókat, cigá-

nyokat, homoszexuálisokat – közösítették ki és 

mészárolták le a művelt, keresztény Európában?

Stanley Milgram (Egyesült Államok) az 1960-

70-es években végezte kísérleteit, amelyek valame-

lyest rávilágítottak ennek az érthetetlen magatartás-

nak a gyökereire. Milgram hirdetés útján toborozta 

vizsgálataihoz az embereket. Az önként jelentkezők 

közül rendezett családi hátterű, intelligens, tanult 

személyeket választottak ki. Azt mondták, hogy 

olyan kutatásban kell részt venniük, amelyben azt 

vizsgálják, miként hat a büntetés a kísérleti szemé-

lyek emlékezetére (fedőtörténet). A kutatásban való 

részvételért csekély mértékű anyagi juttatást ígér-

tek. A kísérletben három személy vett részt. A ku-

A feladat az volt, hogy a válaszadók sorban egy-

más után hangosan mondják meg az azonos hosz-

szúságúnak ítélt vonal betűjelét a kísérletvezetőnek. 

A 8 személy közül 7 beavatott volt, csak az utolsó 

előtti válaszadó volt ténylegesen kísérleti személy. 

A beavatottak a kísérlet során az első néhány 

kártyapárnál a helyes választ adták a kísérletveze-

tőnek. Előre megbeszélt kérdéseknél – 18 kérdés 
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tatócsoportot egy nagy tekintélyű, középkorú, ha-

tározott fellépésű, fehér köpenyt viselő kísérletve-

zető képviselte. Az önként jelentkezőkre a „tanár” 

szerepe jutott. Feladatuk az volt, hogy szópárokat 

tanítsanak a „tanulónak”. Ha a tanuló a szópárok 

ismétlése során hibázott, akkor egy készülékkel 

egyre növekvő erősségű áramütést kellett mérniük 

büntetésül a tanulóra. A készüléken összesen 30 

gomb volt, a feszültséget 15–450 V között lehetett 

változtatni. A hihetőség kedvéért a „tanáron” ki is 

próbálták, milyen érzés a gyenge áramütés. A kísér-

let előtt arra is fi gyelmeztették, hogy a 450 V halá-

los áramütést jelent. A „tanuló” beavatott személy 

volt, akit egy másik szobában ültettek le egy villa-

mosszékhez hasonló szerkezetbe. Egy ablakon ke-

resztül a tanár jól látta őt, és hallotta a hangját is.

A kísérlet előtt Milgram és kutatótársai azt fel-

tételezték, hogy a szabadságot és a függetlenséget 

nagyra tartó társadalomban az embereknek csak 

töredéke, 10%-a lenne hajlandó ilyenfajta engedel-

mességre. Azt hitték, hogy a kísérleti személyek 

többsége ellenáll majd a rá nehezedő nyomásnak, a 

kísérletvezető erőszakosságának. Tévedtek. A kísér-

leti személyek 60-70%-a ment el egészen a 450 V- 

os, halálos áramütésig. Amikor a tanulók fájdalmas 

hangokat adtak, könyörögtek, akkor megpróbál-

koztak a kísérlet megszakításával, de azt a kísérlet-

vezető nagyon határozott fellépéssel, különböző 

indokokkal (pl. a kísérlet sikeréhez fontos a folyta-

tás; nincs más választása, vállalta a feladatot; ha 

meghátrál, megszegi a szavát; nem a magáé a fele-

lősség, hanem az enyém, ezért folytassa) többnyire 

sikeresen megakadályozta. Nem szabad elhallgatni, 

hogy a „tanárok” túlnyomó többségét sokkolta a 

helyzet, és nagyon komoly lelkiismereti válságot 

éltek át.

A kísérletet más körülmények között is elvégez-

ték. Amikor a tanárt és a tanulót egy szobában he-

lyezték el, az engedelmeskedők aránya 40%-ra 

csökkent. Ha a tanár nem látta a tanulót, csak hal-

lotta, akkor az engedelmeskedők aránya 80%-ra 

nőtt. Amikor a kísérletvezető csak elindította a kí-

sérletet, majd egy helyettest megbízva távozott, 

akkor a kísérleti személyek egyértelműen ellensze-

gültek. Ha a kísérletet nem laboratóriumban, ha-

nem egy irodában végezték, akkor az engedelmes-

kedők száma csökkent, mert a helyszín nem felelt 

meg a fedőtörténetnek, nem illett a tudományos 

célhoz.

Miért engedelmeskednek ilyen sokan? Mi a 

kényszerítő erő? Milgram kísérletei szerint az ok 

a hatalomnak való engedelmeskedés szabálya. Az 

emberi társadalmakban elfogadott norma, hogy a 

törvényes (legitim) hatalommal rendelkező veze-

tőknek a közösen elérendő cél érdekében engedel-

meskedni kell. A Milgram-kísérletekben ez a 

norma működött. A hatalmat a kísérletvezető kép-

viselte, aki a felelősséget is átvállalta a kísérleti sze-

mélyektől a következményekért.

De milyen magyarázatot adtak a kísérleti sze-

mélyek arra, hogy akár halálos áramütést is mértek 

a rosszul válaszoló tanulókra? A legtöbben a tanuló 

viselkedésében keresték az okot, vagyis az áldozatot 

hibáztatták, őt igyekeztek olyan színben feltüntetni, 

mint aki megérdemelte a büntetést.

Milgram kísérletei önmagukban nem adnak ma-

gyarázatot a II. világháborús népirtásokra. Miért 

nem győzték le a hatalom iránti engedelmesség 

normáját a mások segítésére, elfogadására, szerete-

tére ösztönző normák? A válasz a csoportközi el-

lenségeskedés. Az emberi csoportok között kiala-

kuló éles ellentétek oda vezethetnek, hogy a másik 

csoportba tartozó személyeket megfosztják emberi 

méltóságuktól, jogaiktól, így rájuk már nem tartják 

érvényesnek a társas viszonosság, a felelősség nor-

máit, az áldozatokat okolják kegyetlenkedéseikért. 

Milgram kísérletei komoly aggályokat fogalmaz-

tak meg a kutatókban a kísérleti személyeket ért 

lelki megpróbáltatások miatt. Napjainkban ezért 

kö telező a kísérleti személyek megfelelő tájékozta-

tása, hogy elegendő információ birtokában dönt-

hessenek a részvételről.
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Az állatok magatartása a környezetükkel szoros 

kölcsönhatásban van. A környezet alapvetően két-

féle módon hat a magatartásra: a környezet állandó 

jellemzői, illetve változékony tulajdonságai másként 

befolyásolják a viselkedést. Minden állatfaj valami-

lyen jellemző környezetben terjed el, amelynek 

vannak lényegében állandó elemei, például az 

erdők ben az árnyék, az éghajlatra jellemző csapa-

dékviszonyok, tipikus növényzet, meghatározott 

más állatok populációi. Ha a vizsgált állatfajban az 

örökítőanyag hirtelen, véletlenszerű megváltozása 

miatt megjelenik egy új magatartásforma, ennek 

további sorsa az állandó környezeti jellemzőktől 

függ. Ha az új magatartás elősegíti az állat fennma-

radását, illetve szaporodását, akkor elterjed a népes-

ségben. Ha az adott környezetben az új magatartás 

kedvezőtlen, akkor nem adódik tovább a következő 

nemzedékekbe, hanem a természetes szelekció ré-

vén eltűnik. Így jelentek meg és terjedtek el az ál-

latfajokra jellemző öröklött magatartásformák: a 

különböző feltétlen refl exek, mozgáskombinációk, 

taxisok.

Minden állatfaj környezetében vannak olyan 

tényezők is, amelyek gyorsan változnak, vagy a faj 

különböző élőhelyein eltérőek. Például különböző 

magatartású zsákmányállatok élhetnek egy raga-

dozó állatfaj más-más élőhelyén, illetve sokféle 

búvóhelyet kínálhat az élőhely. A környezeti jel-

lemzők ilyen eltéréseihez tanulással lehet alkal-

mazkodni. Akármilyen magatartás persze nem 

tanulható: az is a fajra jellemző öröklött tulajdon-

ság, hogy mit tanulhat egy állat, mit nem. Ez pedig 

a faj életmódjával van kapcsolatban. Az énekesma-

darak például nem tanulhatják meg a táplálékot 

szag alapján kiválasztani, a patkány viszont nem 

képes megtanulni szín alapján megkülönböztetni 

a táplálékokat. A koalák pedig minden élőhelyü-

kön egyforma, állandó környezetben élnek, ezért 

alig képesek megtanulni bármit is.

A különböző tanulási formáknak más és más a 

szerepe az állatok életében. A megszokás során azt 

tanulják meg az állatok, hogy a környezet mely 

ingerei közömbösek, amikre semmiféle reakciót 

nem szükséges adniuk. A feltételes refl exek kiala-

kulásakor az rögzül, hogy a környezetből érkező 

hatások közül melyek jeleznek valamit előre. Ha az 

ágreccsenés ingeréhez például a zsákmányállat 

megjelenésének ingere társul, akkor az állat meg-

tanulja, hogy ez a hang a táplálékot jelzi. Az 

operáns tanulás során az állatok saját – véletlensze-

rű vagy próbálkozó – magatartásuk következmé-

nyét tanulják meg, tehát az egyedek kiválasztják, 

hogy mely magatartás végzésével érhetnek el (vagy 

kerülhetnek el) valamely eseményt. A belátásos 

tanulás még bonyolultabb idegrendszeri működést 

igényel, ezért csak a madarak és az emlősök köré-

ben fordul elő. Ez a tanulási mód azt jelenti, hogy 

az állat a korábbi tapasztalatait célirányosan egy-

máshoz illesztve képessé válik egy probléma meg-

oldására. Általánosságban elmondható, hogy a 

bonyolult tanulási formák végrehajtása óriási szá-

mú idegsejt együttműködését igényli, ezért az 

idegrendszer mérete jelentékenyen befolyásolja a 

tanulás lehetőségét.

Az állatok társas viselkedésének legfontosabb 

elemei az állatcsoportok létrejöttével és ezeken belül 

a rangsor kialakulásával, a területvédelemmel, vala-

mint a szaporodással függenek össze. A rangsor és 

a területvédelem biológiai szerepe egyaránt az, hogy 

a versenyképesebb egyedek kedvező tulajdonságait 

örökítő gének öröklődjenek tovább a következő 

nemzedékekbe. Ez is a természetes kiválasztódás 

folyamatát erősíti. Minden társas magatartás alapja 

a kommunikáció, tehát a fajtársak egymás felé irá-

nyuló információátadása. Az állatfajok jellemző 

testméretével és életmódjával függ össze, hogy mely 

„üzeneteket” közvetítenek egymásnak hallható, lát-

ható, illetve kémiai (szag-) jelzések útján.

Mindezek a jelenségek teszik lehetővé az állatok 

térbeli tájékozódását is. A tájékozódás bonyolult 

folyamatában részt vehetnek egyszerű öröklött ele-

mek, ilyen nyilvánvalóan a taxis. A denevérek a 

szájukon ultrahangot bocsátanak ki, amelyek a kör-

nyezet tárgyairól visszaverődnek. A visszavert ult-

rahangok érzékelése révén tájékozódnak a térben. 

Egyes madarak és rovarok a nap állása alapján ha-

tározzák meg mozgásuk irányát. Vannak olyan ma-

darak is, amelyek a Föld mágnessége, illetve megint 

mások pedig csillagképek helyzetének érzékelése 

alapján tájékozódnak. Sok állat egyes tereptárgyak 

helyzetének megtanulásával válik képessé arra, 

hogy megtaláljon egy adott helyszínt, például utód-

jának helyét. Az ember térbeli tájékozódása legna-

gyobb részben tanuláson alapul. Környezetünk ta-

nulmányozása, valamint képek, ábrák, leírások 

megismerése közben közelebbi és távolabbi kör-

nyezetünkről gondolatbeli térkép (ún. kognitív tér-

kép) áll össze elménkben, rögzül a memóriában.

Az emberre is jellemző az állatok magatartási 

sajátságainak többsége, de számos eltérés is mutat-

kozik. Az állatok érzelmeiről bizonytalan adataink 

vannak, az ember érzelmi életét viszont elég jól is-

Összefoglalás
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Összefoglalás29.

merjük, s tudjuk, hogy az érzelmek meghatározó 

mértékben befolyásolják magatartásunkat. Fontos 

különbségek mutatkoznak az állati és az emberi 

kommunikáció között: míg az állatok kommuniká-

ciós rendszere zárt és analóg, addig az emberé nyi-

tott és digitális. Mindezt ki kell egészíteni azzal az 

alapvető ténnyel, hogy az ember általánosításra ké-

pes, ezért a nyelv elvont (absztrakt) fogalmakat 

használ. Az emberek tudásuk legnagyobb részét 

nem közvetlen megismerés, nem tapasztalatok út-

ján szerzik, hanem a beszéd révén. Ez teszi lehető-

vé az egyénekben az ismeretek halmozódását: az 

évezredek nemzedékei során megszerzett tudás fő 

elemei néhány év alatt elsajátíthatók. Ezt a tudást 

aztán minden újabb generáció továbbfejleszti és 

átadja utódainak. Az ismeretek agyunkban előbb a 

rövid, majd a hosszú távú memóriában rögzülhet-

nek a tanulás során. A tanulás folyamatát sokféle 

tényező segítheti elő, például a felismerés, a fi gye-

lem, az ismétlés, valamint az új információk és a 

korábbiak közötti értelmes kapcsolatok megtalálá-

sa. A felejtés természetes folyamat. Leginkább a 

nem használt, föl nem idézett emléknyomok me-

rülnek feledésbe.

Az ember egyik fontos különbsége az állatokkal 

összehasonlítva a társas magatartásban mutatkozik 

meg. Az emberi csoportokon belül az agresszió erő-

sen visszaszorul, és előre tervezett feladatmegosztá-

son alapuló együttműködés valósul meg. Ezt lehe-

tővé teszi, hogy az egyének a társadalmi elvárásokat 

elfogadják, a közös szabályokat követik, egymás 

érzelmeibe képesek beleélni magukat, és a szüksé-

ges mozgásokat megtanulják. A társadalomba tör-

ténő beilleszkedés folyamata, a szocializáció során 

kialakul a szabálykövető, indulatmegnyil vá nu lá-

sokat tudatosan szabályozó magatartás.  

1 Sorold fel a megismert öröklött és tanult ma-

gatartásformákat!

2 Mitől függ, hogy egy állat mely magatartást tud 

megtanulni, és melyiket nem?

3 Mi a biológiai funkciója az egyes tanult maga-

tartásformáknak?

4 Miért mondhatjuk, hogy mind az öröklött, 

mind pedig a tanult magatartásformák a kör-

nyezethez történő alkalmazkodás eredményeként 

alakulnak ki? Mondj két különbséget a kétféle al-

kalmazkodás között!

5 Idézd fel, mely funkciókat láthat el az állat-

világban a kémiai, a vizuális és az akusztikus 

kommunikáció! Mitől függ, hogy ugyanaz a funk-

ció (pl. a területvédelem) mely kommunikációs 

csatorna révén valósul meg az egyes fajoknál?

6 Röviden vázold, mi a kapcsolat az öröklött ma-

gatartásformák és a tanulás, valamint a térbeli 

tájékozódás között!

7 Alkossatok 3-5 fős csoportokat! Üljetek körbe 

egy asztalt, tegyetek középre egy nagy lapot! 

Válasszatok magatoknak különböző színű íróesz-

közt, amelyet használni fogtok a feladat megoldá-

Kérdések és feladatok
sához! A csoport egyik tagja olvassa fel a többiek-

nek az alábbi feladatot! 

A papír közepére a csoport egyik tagja írja fel a 

„Tanulás” kifejezést! A csoporttagok előre eldöntött 

sorrendben egymás után írjanak a papírra egy-egy 

gondolatot, ami eszükbe jut erről a kifejezésről! Egy-

szerre csak egyetlen gondolatot szabad írni! Lehet 

csatlakozni a „Tanulás” szóhoz vagy a  többiek gon-

dolataihoz. A kapcsolódást egy vonallal kell jelölni. 

A munka addig tart, amíg el nem fogynak a gondo-

latok, illetve, amíg le nem jár a feladatra szánt 5 perc. 

A feladatmegoldás közben nem szabad beszélgetni!

8 Sorolj fel legalább 6 hasonlóságot az állatok és 

az ember magatartásának szabályozása között!

9 Nevezz meg legalább 4 különbséget az ember 

és az állatok magatartásának szabályozása kö-

zött, és magyarázd meg, hogy ezek miért okoznak 

alapvető minőségi eltérést!

10Mi a különbség a következő, párokba rende-

zett fogalmak között?

a) kulturális öröklődés – operáns tanulás

b) szocializáció – szabálykövetés 

c) érzelem – indulat 

d) rövid távú memória – hosszú távú memória

e) sztereotípia – előítélet 

f ) testbeszéd – mimika 
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