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BEVEZETÉS
Ez a tankönyvsorozat az emelt szintű biológiaérettségire való felkészülés segítése céljából készült. A kötetek 
tananyagok és gyakorlófeladatok gyűjteményét tartalmazzák. A fejezetek a NAT–2020 alapján összeállított 
érettségi vizsgakövetelmények tagolását követik. A fejezeteken belül is érvényesül ennek tartalmi felépítése, 
így az érettségi vizsgára készülők megtalálhatják benne a követelményrendszer fő pontjait. Ezek jelzése is 
megegyezik a vizsgakövetelményekben szereplő számozás első két elemével. Legtöbb esetben a további al-
pontok sorrendje is megegyezik, de összevonás vagy sorrendi csere is előfordul. 

A tankönyvsorozat első kötetében a vizsgakövetelmények négy fő témaköréhez kapcsolódó tananyag és fel-
adatgyűjtemény található:

1. Bevezetés a biológiába
2. Egyed alatti szerveződési szint
3. Az egyed szerveződési szintje
5. Egyed feletti szerveződési szintek

A tervezett második kötet fő témakörei:
4. Az ember szervezete
6. Öröklődés, változékonyság, evolúció

A tankönyv a gimnáziumokban a 9–10. évfolyamokon tanult biológia-tananyagra épül. Ehhez kétféle 
tankönyvcsalád áll a tanulók rendelkezése. Az Oktatási Hivatal által kiadott A és a B sorozat a középszintű 
biológiaérettségire való felkészüléshez elegendő ismeretet tartalmaz. Az eltérő tematikai felépítés, tartalmi 
súlyozás és képességfejlesztési jellemzők miatt a fejezetek szerzői ezeknek az előzetes ismereteknek a lé-
nyegi elemeit beépítették a tananyagokba. A meglévő és az új tudás nem különül el élesen, így könnyebb 
a felidézés és a továbbépítés is.

Mivel a középfokú biológia A és B sorozatú tankönyvei is eltérő tematikai felépítésűek, ezért az emelt szin-
tű érettségire való felkészítésben is a helyi tantervek lehetnek a meghatározók. Mindkét kötet megjelenését 
követően a felkészülés megtervezésében érvényesülhetnek a tanulási igények és a helyi sajátosságok is. 

A vizsgakövetelményekben mind közép-, mind emelt szinten kulcsfogalmak és gondolkodási műveletek 
jelennek meg. A kötetben zölddel aláhúzva jelöltük a kulcsfogalmakat, ezekhez kapcsolódnak a szöveges 
kifejtő részek és a megértést segítő ábrák. A tananyagok magukban foglalják, megjelenítik a tartalom fel-
dolgozásához szükséges gondolkodási műveleteket. A fejlesztendő képességek a felismerés és felidézés, 
az elemzés és érvelés, az alkalmazás és alkotás szintjeit fogják át. A tananyagok végén levő gyakorló- felad-
tok többsége ismert, de kissé átdolgozott. Céljuk az, hogy segítsék a tartalom megértésének ellenőrzését, 
a gondolkodási műveletek gyakorlását és a kognitív képességek fejlesztését.

BEVEZETÉS

Európai Szociális
Alap

A tananyaghoz kapcsolódó, a tanulók által ismert kiegészí-
tő ismereteket a tankönyvben így jelöljük:

Adszorpció: Különböző fázisok határrétegében történő anyagfel-
halmozódás, felületi kötődés. Többnyire a nagy fajlagos felületű 
szilárd testeken, kolloidokon történő oldott anyag, gáz vagy gőz 
adszorpciójának esetei jelentősek (felhasználás: orvosi szén, kata-
lizátorok, gázálarc stb.). Az adszorpciót leginkább fizikai (Van der 
Waals) erők okozzák, de ha kémiai kapcsolódás is történik (ke-
miszorpció), erősebb a kötődés.  
Fajlagos felület: Az anyag felületének és tömegének a hányadosa, 
egységnyi tömeghez viszonyított felület.

A kötetben a közép- és emelt szintű követelmények mellett 
ezeken túlmutató kiegészítések is találhatók. Ezek a szöve-
gek a megértést szolgálják, de nem jelennek meg az érett-
ségi vizsgafeladatokban. Így jelöljük a kiadványban:

A zsír energiaraktárként és a hőszabályozásban betöltött sze-
repére jó példa a szervezetben található barna zsírszövet. 
Ez eltér a nagyobb mennyiségben jelen lévő és az előzőekben 
bemutatott feladatokat ellátó fehér zsírszövettől. A barna zsír-
szövet több zsírcseppet tartalmaz, és sok mitokondrium talál-
ható benne. Feladata a hőtermelés, és így a testhőmérséklet 
fenntartása. Minden emlősállatban előfordul, de nagyobb 
mennyiségben a téli álmot alvó fajoknál fordul elő. Ember ese-
tében a csecsemőkben található nagyobb arányban, és meny-
nyisége a kor előrehaladtával csökken.

További cél, hogy a tananyag a kiegészítésekkel együtt jobban kövesse a biológia tudományának fejlődé-
sét, igazodjon a szakirányú továbbtanulás elvárásaihoz és a nemzetközi tudásmérések magasabb szintjeihez. 

Eredményes felkészülést kívánnak a tankönyv alkotói!
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Vizsgálati szempontok és jellemzők
A biológiai kutatások alapvető céljai, főbb területei

Az emberiség megismerő tevékenysége a „természet-
tudománynak” nevezett hatalmas tudásforrás felhal-
mozódását eredményezte. A természet ebben az értel-
mezésben az egész univerzumot jelenti. A tudomány 
fejlődésével a vizsgálatok egyre szerteágazóbbak, elmé-
lyültebbek lettek, több tudományterületbe szerveződ-
tek. Az élet és az élő szervezetek tanulmányozását köz-
ismerten biológiának nevezzük. A görög „bio” szó életet 
jelent, a „logos” pedig tanulmányozást. Az élőlények 
vizsgálata korábban az olyan tudományterületekre kü-
lönült, mint a növénytan (botanika) és az állattan (zoo-
lógia), amelyek együtt alkották a biológiát. Később új tu-
dományágak fejlődtek ki, új technológiák jelentek meg 
elméleti és az alkalmazott te-
rületeken is, ami kiszélesítette 
az élet tudományos kutatási 
területét és módsze reit, ame-
lyet ma már bioló giai tudo-
mányoknak neveznek.

Vannak olyan alapvető biológiai problémák, 
mint például:
  Az élet fogalma. Melyek az élet kritériumai?
  Az élet eredete. Hogyan történt az átmenet az élette-

len és az élő állapot között?
  Biológiai energia. Hogyan biztosítják az élőlények az 

életműködéseikhez szükséges energiát?
  Biológiai információ. Hogyan működik az élőlények 

belső információs rendszere és a környezetükkel foly-
tatott információforgalom? 

  Élet az egyedek szintjén. Hogyan épül fel az élőlények 
szervezete, melyek az életműködéseik főbb jellemzői, 
hasonlóságai és különbözőségei?

  Életközösségek. Melyek az élőlények környezeti igé-
nyei, hogyan működik az életközösségek anyag- és 
energiaforgalma?

  Biológiai sokféleség. Mi az alapja, mértéke és a jelen-
tősége az élő rendszerek különféle szintjein (gének, 
sejtek, egyedek, populációk, életközösségek) meg-
nyilvánuló sokféleségnek?

  Öröklődés. Hogyan adódik tovább és hogyan fejező-
dik ki a biológiai információ?

  Evolúció. Melyek az evolúció mozgatói, mechanizmu-
sai, hogyan alakította az élet történetét és várható 
jövőjét?

Visszatekintve a tudomány történetére, sosem volt 
– és biztosan nem is lesz – véglegesen lezárt kérdés. In-
kább az a jellemző, hogy minden válasz nyomán új kér-
dések tehetők fel. Ahogyan tágul az ismeretek és a vizs-
gálati módszerek köre, egyre specializáltabb tudásra van 
szükségük a kutatóknak is az eredmények eléréséhez és 
mások kutatásainak megértéséhez. A tudománnyal fog-
lalkozók száma is gyorsan nő. Míg a 19. században a nép-
szerű botanika területén száz körül volt a világban elis-
mert kutatók száma, addig a 20. században a növénytan 
területén már bőven ezer feletti szám volt jellemző. 
Az UNESCO beszámolója szerint 2013-ban a világ or-
szágaiban 7,8 millió főállású tudományos kutató dolgo-
zott, nagyobb részük a természettudományok területén. 
Ez a világ népességének a 0,1%-a. A kutatásra és fejlesz-
tésre fordított források növekedése ebben az időszak-
ban 10%-kal haladta meg a világgazdaság növekedési 
ütemét. A tudományos kutatások jelentős szakmai kar-
rierlehetőséget is jelentenek, az egyetemi képzésekben 
(BSc, MSc), a doktori (PhD) és posztdoktori programok-
ban is egyre többen vesznek részt. Ez az alapja – egyben 
feltétele – a 21. század tudásalapú gazdaságának.

1. BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA
1.1. a Biológia tUDoMáNYa

1. ábra. Jean-Baptiste 
Lamarck (1744–1829) 
francia természettudós, 
a biológia elnevezés egyik 
megalkotója

2. ábra. Kutatómunka 
egy mikrobiológiai 
laboratóriumban 
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vizsgálati terület ágazat vizsgált problémák, jelenségek vizsgálati módszer

Az élet kémiai alapjai biokémia a víz biológiai jelentősége; a szén mint az élet 
alapja; biogén elemek, szerves vegyületek; 
makromolekulák 

kémiai elemzés; röntgendiffrakció; 
elválasztástechnológia (kromatográfia, 
gélelektroforézis, tömegspektroszkópia stb.)

A sejtek felépítése 
és működése

sejtbiológia sejtszerkezet; biológiai membránok; 
sejtorganellumok; energiaforgalom, 
fotoszintézis, sejtlégzés; sejtszintű anyagátalakító 
folyamatok; sejtosztódás, sejtciklus  

sejttenyésztés; fény- 
és elektronmikroszkópos vizsgálatok; 
ultracentrifugálás

A biológiai információ 
működése, öröklődés

genetika az örökítőanyag szerkezete; a biológiai 
információs rendszer működése (DNS-replikáció, 
génexpresszió); az öröklődés jellemzői; 
genom-, proteom-, metabolomvizsgálatok; 
az egyedfejlődés és az evolúció genetikai alapjai

genetikai modellszervezetek  
(lambda-fág, E. coli, C. elegans, Drosophila, 
Arabidopsis stb.)
genetikai térképezése,
bioinformatika, „big data”
PCR, CRISPR  

Az élővilág 
törzsfejlődése, evolúció

evolúció-
biológia

populációgenetika, evolúciós folyamatok, mikro- 
és makroevolúció; konvergens és divergens 
evolúció; fajkeletkezés, adaptív radiáció;  
az élet eredete és története

fosszíliák, lenyomatok; paleontológia, 
palinológia, antropológia, molekuláris 
törzsfák, kísérletes evolúcióbiológia

Az élővilág 
rendszerezése

rendszertan baktériumok és archeák; protisták, mohák, 
harasztok, magvas növények; gombák; 
gerinctelen és gerinces állatok 

begyűjtés és határozás; fejlődéstörténeti 
vizsgálatok; összehasonlító morfológiai 
és molekuláris vizsgálatok  

A vírusok, baktériumok, 
gombák, egysejtűek 
felépítése, egyed- 
és közösségi szintű 
működése

mikrobiológia vírusok (rendszerezés, felépítés, replikációs 
stratégiák); ősbaktériumok, extremofilek; 
valódi baktériumok, egészségügyi és környezeti 
jelentőségük; biogeokémiai ciklusok

mintavétel, izolálás; tenyésztés és tesztelés;
mikrobiális életközösségek in situ vizsgálata, 
monitoringvizsgálatok; PCR és szekvenálás

A növények felépítése 
és működése

növénytan a növények szervei, anyagcsere és szállítás, 
egyedfejlődés, ivartalan és ivaros szaporodás, 
szabályozás, hormonok

sejt- és szövettani vizsgálatok; fény- és 
elektronmikroszkóp; összehasonlító alaktani 
és élettani vizsgálatok; fitotronos kísérletek

Az állatok felépítése 
és működése

állattan testfelépítés, kültakaró, só- és vízháztartás, 
táplálkozás, légzés, keringés és immunitás, 
mozgás, idegi és hormonális szabályozás, 
szaporodás, egyedfejlődés, viselkedés 

sejt- és szövettani vizsgálatok; fény- és 
elektronmikroszkóp; összehasonlító alaktani 
és élettani vizsgálatok; etológiai vizsgálatok

Élőlények 
és környezetük

ökológia abiotikus környezet, életközösségek, táplálkozási 
hálózatok; anyag- és energiaforgalom; 
populációk közötti kapcsolatok; bioszféraszintű 
rendszerek és folyamatok, visszacsatolások; 
az éghajlatváltozás és az élővilág összefüggése; 
konzervációs ökológia; élőhelyek védelme, 
fajmegőrzés; biodiverzitás-csökkenés

környezeti elemzések, mintavételezés, 
monitoringvizsgálatok, ökológiai kísérletek  

1. táblázat. A biológia tudományának vizsgálati területei és ágazatai

Ha a biológia területén vizsgáljuk a tudomány fejlődését 
és jelenlegi helyzetét, akkor napjainkban már nehezen 
követhető sokféleséggel szembesülünk. Az eligazodás-

hoz szükség van a rendszerezésre, a főbb tudományte-
rületek és azokon belül a specializált kutatások megkü-
lönböztetésére. Egy lehetséges rendszer az alábbi:
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tudomány vizsgált probléma, kutatási terület

Neuroanatómia Az idegrendszer felépítése, szövetei és szervei

Asztrobiológia Az élet eredete, korai állapota, a Földön kívüli élet lehetősége

Biogeográfia A fajok és életközösségek tér- és időbeli elterjedése 

Biolingvisztika A nyelvek kialakulásának és fejlődésének biológiai összefüggései

Biomechanika Az élőlények felépítésének, mozgásképességének mechanikai alapjai

Bioinformatika Nagy mennyiségű biológiai adat gyűjtése, elemzése (pl. genomika) 

Elméleti biológia A biológiai jelenségek (matematikai) modellezése

Embriológia Az embrionális fejlődés

Entomológia Rovarok, rovarvilág 

Evolúciós pszichológia Az emberi pszichikum felépítése és működése a modern evolúcióelmélet, az alkalmazkodás és  
a természetes kiválasztódás elvei alapján

Herpetológia Kétéltűek és hüllők

Humánökológia A természet és a társadalom 

Szintetikus biológia A természetben nem előforduló, mesterséges biológiai rendszerek 

Kognitív idegtudomány A magasabb rendű agyi folyamatok és a biológiai struktúrák kapcsolata

Ornitológia Madarak, madárvilág

Paleontológia Az élet története fosszíliák és más bizonyítékok alapján

Rendszerbiológia Biológiai rendszerek (pl. sejtek) számítógépes modellezése

Tengerbiológia Az óceáni életközösségek és élőlényeik

2. táblázat. A biológiai tudományokon belüli specializált, interdiszciplináris,1 multidiszciplináris2 vagy transzdiszciplináris3 
kutatási területek 

1  Több klasszikus tudományterület határterületén, közös metszetén folyó önálló kutatási tevékenység. Ilyen például az asztrobiológia, amely a bio-
lógia és a csillagászat módszereit, elméleteit ötvözi.

2  Több független tudományterület eredményeit ötvözi valamely kutatási cél érdekében, mint például a kognitív idegtudomány a pszichológia és 
neuroanatómia esetében.

3  Nagyon sok különböző tudományterületet szintetizálnak egy elméleti rendszerben, ezzel új tudást hoznak létre. Ilyen a humánökológia, amely 
számos biológiai és társadalomtudományi elemből szerveződő kutatási terület.

A biológiai tudományok a kutatási célokon túl a tár-
sadalommal kapcsolatban is rendelkeznek felelősséggel. 
Ebből következően a biológiai ismeretek gyarapításának 
és megismertetésének további céljai is vannak:

  Fejleszteni a természet iránti érzékenységet, segíteni 
abban, hogy otthon érezzük magunkat benne.

  Megértetni, hogy a Földön élő összes élőlény közös 
eredetű. Őseik nemzedékein keresztül, evolúciós vál-
tozásokkal alakultak ki, ezért a Föld élővilága egység-
ként értelmezhető.

  A tudományos szemlélet fejlesztése, tudományos 
alapelvekkel magyarázni az élővilágot.

  Tiszteletet ébreszteni a természet iránt, felkelteni az 
emberekben a természetvédelem igényét.

  A nem tudományos, dogmatikus és tudományellenes 
nézetekkel szembeni érvelés, felvilágosítás.

  A kíváncsiság, a környezet iránti érdeklődés felkeltése.

3. ábra. 
Közönséges 
cserepesteknőst 
vizsgáló 
tengerbiológiai 
kutató 



1.1. a Biológia tUDoMáNYa8 9

A biológia szerepe az élet megértésében 
és megóvásában

Az emberiség ősi vágya, hogy a természeti jelenségekre 
valamilyen magyarázatot találjon. Erre részben a tuda-
tos értelem vezette kíváncsiság, részben a természettől 
való függés készteti. Annak a kérdésnek a feltevéséhez, 
hogy Mi az élet?, rendelkezni kellett a fogalmi gondolko-
dás magasabb szintjével. Az emberek sokféle élőlényt, 
növényeket és állatokat láttak maguk körül, de mi ma-
gunk is élők vagyunk, mindaddig, míg meg nem halunk. 
Ez az átmenetet – az élő és élettelen határát – sokáig 
misztikus köd fedte. Így jelentek meg a halál utáni életről 
szóló legkülönbözőbb naiv elképzelések, de a vallások is 
keresték a választ erre a kérdésre. Talán még nehezebb 
– bár kevésbé húsba vágó – kérdés a határ fordított irá-
nyú átlépése, azaz az élet megjelenése. Az mindenna-
pi tapasztalat, hogy az egyik élő továbbadja az életet 
az utána következő nemzedékeknek. De hogyan kezdő-
dött? Ki vagy mi volt az első élőlény?

A teremtésmítoszok világában számos érdekes és fan-
táziadús választ találhatunk ezekre a kérdésekre. A mai 
nagy monoteista világvallások ezt az isteni teremtés 
alapján értelmezik. A mindennapi tapasztalatok felé kö-
zelítve olyan kérdéseket is feltettek az emberek: Hogyan 
jelennek meg a frissen hullott eső utáni pocsolyákban az 
ebihalak?, vagy: Hogyan kerülnek a nem megfelelően tá-
rolt élelmiszerekbe az egerek vagy a bogarak? A 19. szá-
zad elejéig a tudósok is azt gondolták, hogy a kémiai 
anyagok között is merev határvonal húzódik az élőből 
származó és az élettelen eredetű anyagok között. Amikor 
Wöhler 1928-ban először állított elő oxálsavat (C2H2O4, 
másik triviális neve: sóskasav, kémiai neve: etándisav) 
kálium-cianát és ammónium-klorid reakciójával, a vis 
vitalis (életerő) elmélet is megdőlt. Fennmaradt ugyan 
a szervetlen és szerves vegyületek külön csoportba so-
rolása (Berzelius nyomán), és mai napig él a szervetlen 
és a szerves kémia megkülönböztetése, de már senki 
sem gondolja, hogy például a szintetizált gyógyszerekhez 
mellesleg „életerőt” is adnak a gyárakban.

Az élet, az élőlények eredetéről táplált másik mitikus 
elképzelés az ősnemzés tana volt. Alapja Arisztotelész 
azon nézete volt, mely szerint élet keletkezhet a bomló, 

élettelen anyagból. Mivel az ókori tudós tekintélye majd 
kétezer évig megingathatatlan volt, kevesen kételkedtek 
az igazában. Utóbbiak között volt Spallanzani, a 18. szá-
zadban élt olasz természettudós. Az ősnemzés problé-
máján gondolkodva olvasott a 17. században élt olasz 
Redi kísérletéről, amelyben húsdarabokat helyezett nyi-
tott, illetve sűrű szövésű hálóval fedett üvegekbe. Azt ta-
pasztalta, hogy az így lezárt üvegben nem jelentek meg 
légynyüvek, míg a nyitottban igen. 

Később az angol Needham is végzett kísérleteket  
az ősnemzéssel kapcsolatban, de ő megerősítő követ-
keztetésre jutott. Spallanzani észrevette a kísérlet hi-
báit, ezért nem tartotta azokat bizonyító erejűnek. 

Spallanzani azt a hipotézist fogalmazta meg, hogy 
a leírt esetekben sem történt ősnemzés, hanem vala-
mely már létező életforma került bele a kísérleti rend-
szerbe. Akkoriban már túl voltak Leeuwenhoek egyszerű 
mikroszkóppal tett felfedezésén, tehát ismerték a sza-
bad szemmel nem látható mikrobák világát. Azt azonban 
Spallanzani kortársai nehezen hitték, hogy ezek is csak 
a korábbiak leszármazottai. Előfeltevésének vizsgálatá-
ra Spallanzani kísérletet tervezett, amelyekben igyeke-
zett elkerülni Needham hibáit. Vékony nyakú üvegekbe 
szervesanyag-tartalmú leveseket készített, majd ezeket 
különböző ideig forralta. Néhány üveget légmentesen 
leforrasztott, másokat csak parafa dugóval zárt le. Ami-
kor sorban felbontotta és mikroszkópjával megvizsgálta 
a készítményeket, meglepő felfedezést tett. A légmente-

4. ábra. A világ 
teremtését ábrázoló 
15. századi olasz 
reneszánsz festmény, 
a koncentrikus körök 
közepén a Föld

5. ábra. Redi kísérlete 

6. ábra. Needham kísérlete 

lárvák

lárvák

lezáratlan edény zárt edény gézhálóval fede� edény

sejtek sejtek
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sen leforrasztott és hosszú ideig (kb. egy órán át) forralt 
edényben lévő leves teljesen baktériummentes volt. Az 
ugyanígy lezárt, de csak pár percig forralt edényből vett 
mintában izgő-mozgó apró lényeket látott. Még több 
volt a csak parafa dugóval lezárt üvegben. A következ-
tetése egyértelmű és egyben forradalmi volt: az apró 
élőlények vagy már benne voltak korábban is a levesben 
és nem pusztultak el az enyhe melegítéstől, vagy csak 
a rosszul záró parafa dugó mellett a levegőből jutottak 
az edénybe, ahol elszaporodtak. 

Kísérletét többször, más beállításban is megismé-
telte, de az eredmény mindannyiszor ugyanaz volt. 
Igaza ellenére Spallanzaninak szembesülnie kellett a 
korát megelőző tudósok átkával, amit ma akár Semmel-
weis-hatásnak is nevezhetünk. 

A nagy tekintélyű tudósvilág, például a híres francia 
természettudós, gróf Buffon, nem fogadta el a kísérlet-
ből levonható következtetést, ragaszkodtak az életerő  
(vegetatív erő) elvéhez. A tudomány működésére jel-
lemző példa, hogy amikor Pasteur a 19. században lé-
nyegében megismételte Spallanzani (részben Redi ta-
pasztalatain alapuló) kísérletét, a tudós közösség már 
megértette és elfogadta annak eredményét. Pasteur 
1864-ben tette közzé híres kísérletét, ezzel lényegében 
megszületett a mikrobiológia tudománya. Az életerő- 
elmélet megdőlését később számos gyakorlati felhasz-
nálás is követte, amelyek az alkalmazott tudomány felé 
nyitottak utat.

A hétköznapi és tudományos megismerés jellemzői

Hétköznapi megismerés alatt azt értjük, ahogyan a leg-
több ember szemléli és magyarázza a körülötte lévő 
világot. Életünk során bőséges tapasztalati és élmény-
világra teszünk szert, különösen igaz ez a természeti je-
lenségek, az élővilág esetében. Az evolúció során a rá-
termettségünket bizonyította, ha a táplálékforrást meg 
tudtuk különböztetni a veszélyt jelentő élőlényektől. 
A neolitikumban az összegyűlt tapasztalati tudás ele-
gendő alapot adott a mezőgazdaság, a növénytermesz-
tés, az állattenyésztés kialakulására. Korábban is voltak 
sikeres vadászok vagy füvekkel gyógyítók, de a jobb ter-
mést adó növények kiválogatása és termesztése vagy az 
állatok háziasítása másféle tudást igényelt. Ez a speciali-
zált szakértelem hosszú idő alatt alakult ki, szükség volt 
hozzá a már meglévő ismeretek átadására, rendszere-
zésére és folyamatos bővítésére. A hiedelmekkel szem-
ben ezek a tudástípusok a gyakorlat által igazolhatók, 
az eredményeik és eljárásaik megismételhetők voltak.

Az ember mindig is törekedett magyarázatot adni 
a világ történéseire, működésére. A történelem során 
a hit, a vallás és a szaktudományok sokféle módon vi-
szonyultak egymáshoz. Alapvetően eltér a módszerta-
nuk és a kiindulási pontjaik, azonban a másik fél gon-
dolkodásának tiszteletben tartása nagyban elősegítheti 
egymás megértését.

egy évig 
félretéve

tápleves 
forralása

mikrobáktól nyüzsgő 
tápleves

a lombikon lévő 
ha�yúnyak letörése

mikrobamentes
(steril) tápleves

7. ábra. Pasteur kísérlete  

8. ábra. Letelepedett, őskori emberi közösség

elemezd Redi, Needham és Pasteur kísérletét!

1. Voltak-e a tudósoknak előzetes feltevései vagy 
meggyőződései? Hogyan befolyásolták ezek az 
eredmények értelmezését? 

2. Miért térhettek át a kísérletekben a baktériumok 
vizsgálatára?

3. Milyen hibákat követhetett el Needham a kísérle-
tében?

4. Miért volt alkalmas a Pasteur kísérletében alkalma-
zott „hattyúnyakú” edény a mikrobák kizárására?
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Az is jellemző ránk, emberekre, hogy a gondolatvilá-
gunk mellett létezik egy azzal kapcsolatban álló, de még-
is elkülönülő érzelmi életünk is. Érzéseinket nem is tud-
juk mindig szavakba önteni, de az ősi barlangrajzok, 
kőszobrok és más fennmaradt alkotások mutatják, hogy 
sokféleképpen törekedtünk azok kifejezésére. Ez a mű-
vészi megismerési mód látható az ősi állatábrázoláso-
kon, a klasszikus szobrok emberalakjain vagy a későbbi 
festmények természeti képein. Az irodalomban is bő-
ven találunk művészi természetleírásokat, amelyeknek 
nem céljuk az élmény magyarázata, inkább annak meg-
fogalmazására törekednek. Ennek a művészi stílusnak 
jellemzője a szubjektív, azaz a személyes kifejezésmód, 
amelyben minden alkotó 
más-más módon írhatja 
le ugyanazt a jelenséget.

A természet hétköznapi megismerése a jelenségekről 
alkotott tapasztalati tudás bővülésével felvetette az ob-
jektivitás igényét. Ez olyan tárgyszerű megfogalmazást 
és szóhasználatot jelent, amelyet az egymással kapcso-
latban lévő emberek, vagy akár a távolabbi közösségek 
is ugyanúgy értelmezhetnek. A kereskedőknek, mester-
embereknek pontos leírásokat kellett adniuk az áruikról 
vagy a szolgáltatásaikról, ezek alapján számonkérhetők 
is voltak. Ilyen objektív és részletes leírást adott Arisz-
totelész is például az általa megfigyelt állatfajokról. 
A megfigyelés mint tudományos módszer a mai napig 
fontos tudományos megismerési mód. Jellemzője a ter-
vezettség, a lényeg kiemelése és az objektivitás igénye. 
E törekvés ellenére a megfigyelő személy előzetes tudá-
sa, beállítódása módosítja a megfigyelés eredményét, 
korlátozza az objektivitás mértékét. Biológiai értelem-
ben ez az érzékelés és a percepció közötti különbségre 
vezethető vissza. A mai korszerű megfigyelési eszközök, 
például a fejlett képalkotó és -rögzítő eszközök, valamint 
a számítógépes adatfeldolgozás nagymértékben ponto-

sabbá tették a tudományos megfigyeléseket. Vannak 
olyan mesterséges intelligencia (AI/MI) alapú szakértői 
rendszerek is, amelyek például a patológiai vizsgálatok-
ban segítik a leletek kiértékelését.

A 17. századi Európában a tudományos megisme-
résben is új utak nyíltak. Az értelem korának vagy fel-
világosodásnak nevezett korszakban Galilei és Newton 
kísér letek segítségével ellenőrizte a nagy tekintélyű 
ókori gondolkodók tanait. Maga az a gondolat, hogy egy 
elképzelést vessünk alá a kipróbálás és a tapasztalat pró-
bájának, nem idegen a hétköznapi megismerési módtól 
sem. Gondoljunk csak arra, hogyan vezetjük rá önma-
gunkat arra, hogy hogyan tudjuk a legjobban elkészíteni 
kedvenc ételünket. A tudományos kísérletek azonban 
mindig valamilyen előfeltevés, azaz hipotézis vizsgálatá-
ra hivatottak. A tudományosan vizsgálható problémák 
esetében lehetséges a bizonyítás vagy cáfolat, ennek 
eszköze a kísérlet. 

A megfigyelések, kísérletek és más bizonyítékok alap-
ján megerősített hipotézisek adnak alapot az elmélet-
alkotás számára. A tudomány átfogó, jelentős elméletei 
meghatározzák az adott kor világképét, gondolkodását, 
és hatással vannak a technológiai színvonalára is. Ilyen 
például a Naprendszer Föld-középpontú modellje, a gra-

9. ábra. Sast ábrázoló 
indián totemoszlop 
Kanadában. Egyszerre 
művészet és vallás

11. ábra. Foucault-féle 
inga egy spanyolországi 
múzeumban.  
Nemcsak az ingamozgás 
jellemzőit, hanem 
a Föld forgását is 
bizonyítja

10. ábra. MRI-eljárással készült koponyafelvételek

Hétköznapi tudomány

A tudományról olyan vélekedés is hallható, hogy túl-
ságosan idealizált, a hétköznapoktól elszakadó dolog, 
miközben az embereknek megvannak a maguk prob-
lémái.
  Bizonyítsd be ennek az ellenkezőjét: hogy a tudo-

mányos gondolkodás a mindennapi életben is hasz-
nálható!  
Megfigyeltél már érdekes természeti jelenségeket, 
amelyek magyarázatára is kíváncsi voltál?  
Kísérleteztél már különféle tevékenységek, például 
sportolás, öltözködés, főzés, lakberendezés köz-
ben?

  Írj beszámolót ilyen helyzetekről, és indokold meg, 
hogyan tudtad alkalmazni a tudományos vizsgála-
tok elemeit, gondolkodásmódját, például a kérdés-
feltevés, a változók beállítása vagy az eredmények 
alapján történő újratervezést! 



1.  Bevezetés a BiológiáBa12 13

vitáció elmélete vagy az élet mibenlétéről alkotott el-
képzelés is. Mindegyik példa arra is, hogyan cserélődnek 
az elméletek az új ismeretek hatására. Ptolemaiosz után 
Kopernikusz, Newton után Einstein következett, de pél-
dául a gravitációt ma sem értjük teljesen. A biológiában 
ilyen például az evolúció, amely a darwini elmélet óta 
jelentősen továbbfejlődött, kiegészült. A kritikai gondol-
kodás a hétköznapi megismerésben is többé-kevésbé 
jelen van, de a nem szakértők számára nehéz ellenőriz-
ni a tudományos – vagy annak látszó – hírek ténysze-
rűségét. A szkeptikus szemléletnek helye lehet például 
a vitatható, tudományosan nem bizonyított nézetekkel  
(pl. homeopátia) szemben, de nem magyarázza a vé-
dőoltásokkal szembeni megnyilvánulásokat.

Rendszerszintű gondolkodás a biológiában

A rendszerszemléletű vagy rendszerszintű gondolko-
dás értelmezéséhez mindenekelőtt definiálni kell ma-
gát a rendszer fogalmát. Általánosságban az egymással 
kölcsönhatásban, kölcsönös meghatározottságban lévő 
részekből álló komplex egységet tekintjük rendszernek. 
A rendszer tulajdonságai nem vezethetők le önmaguk-
ban az egyes komponensekből, mivel mindegyik állapota 
hatással van a többi rész állapotára is. Utóbbit nevezzük 
az emergencia elvének, jelenségének. A környezetünk-
ben számos ilyen rendszer van, így pl. az ökoszisztémák, 
a vízkörforgás rendszere, a Naprendszer vagy egy élő 
sejt. Ezek bonyolultsága az individuális anyagi rendsze-
rektől (pl. egy sejt) az összetett anyagi rendszereken  
(pl. éghajlati rendszer) át a folyamatok rendszerszerűsé-
géig (pl. kémiai reakciórendszerek) terjedhet. A biológiai 
rendszerek komplexek, nyílt kölcsönhatásban vannak 
a környezetükkel, nem lineáris tulajdonságokat mu-
tatnak, önszabályozók és hálózatokba szerveződnek. 
Lényegi emergens tulajdonságuk maga az élő állapot.

A rendszerszintű gondolkodás olyan gondolkodási 
műveletek rendszere, amely alkalmas a rendszerek azo-
nosítására és megértésére, viselkedésük előrejelzésére, 
a kívánt hatásoknak megfelelő módosítások kidolgozá-
sára. A vizsgálatokban egyaránt alkalmazza az elemző 
(analitikus) és egészleges (holisztikus – univerzális, egé-
szében való megismerés) szemléletet. A biológia eseté-
ben különösen fontos, hogy míg az elemző, részletező 
kutatások a különféle szerveződési szinteken jelentősen 
előrehaladtak (pl. sejttan, szövettan, szervezettan, társu-
lástan), addig ezek szintetizálása, a magasabb szinteken 
megjelenő emergens tulajdonságok megértése kevésbé 
történt meg. A rendszerbiológia a komplex rendsze-
rek esetében a számítógépes szimulációk módszerét 
is alkalmazza, amelyben a mesterséges intelligencia és 
a modern adattudomány (big data) is a segítségére van. 
Rendszerelméleti kutatások nemcsak a természettudo-
mányokban, hanem a gazdaságtan, a társadalomtudo-
mányok és az informatika területén is folynak.

A rendszerek általános jellemzőiről, illetve a róluk való 
rendszerszintű gondolkodás műveleteiről többféle el-
képzelés is született, ezeket egyesíti az alábbi modell:
1. A részek és kapcsolatok azonosítása

A rendszerszemlélet alapvető művelete, amely a bio-
lógia esetében különösen fontos. Olyan területekre 
terjed ki, mint az élő anyag kémiai összetevői, a sej-
tek felépítése, a szervrendszerek vagy az életközössé-
gek elemzése. A részek közötti kapcsolatok lehetnek 
anyagi jellegűek (pl. hasonló összetevők, összenövé-
sek), térbeliek (ugyanabban a térrészben, pl. azonos 
élőhelyen vannak), energialapúak (pl. táplálékhálóza-
tok energiaáramlása) vagy információs természetűek 
(pl. a DNS–RNS–fehérje-láncolat).

2. Visszacsatolások azonosítása és megértése
Bizonyos kölcsönhatások ok-okozati visszacsatoláso-
kat alakíthatnak ki, amelyek alapvetően befolyásolják 
az adott rendszer viselkedését. Ilyeneket figyelhe-
tünk meg például az enzimműködésben, a génexp-
resszióban, az idegi és a hormonális szabályozásban, 
vagy akár a bioszféra önszabályozó működésében is. 
Meg kell különböztetni a negatív (kiegyensúlyozó, 
pl. a vérnyomás esetében) és a pozitív (erősítő, pl. 
a szaporodási fitneszt növelő jellegek) típusú vissza-
csatolásokat.

12. ábra. 
A védőoltások 
hatását tudományos 
vizsgálatok bizonyítják, 
esetükben inkább 
érzelmi jellegű 
szkepticizmus merül fel

13. ábra. Aktin-
filamentumok egy ráksejt 
belsejében (fluoreszcensen 
jelölt mintáról, konfokális 
fénymikroszkóppal 
készített felvétel) 

14. ábra. Sejtek 
közötti ujjszerű 
kapcso lódás (színe -
zett elektronmikrosz-
kópos felvétel)  
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3. Állandók és változók, folyamatok azonosítása
Állandó lehet pl. valamely erőforrás készlete (pl. táp-
lálék, élőhely), vagy akár a populációs kap cso lat okban 
jelentkező előny is. A változók (pl. időjárás, emberi 
tevékenység) módosíthatják a készletek értékeit, ez-
által folyamatokat hívhatnak életre. Az olyan komplex 
rendszerekben, mint a sejt, a szervezet vagy az öko-
szisztémák, különösen fontos a nem lineáris folyama-
tok azonosítása. Ezekben a számos elágazó útvonal, 
a hálózatos jelleg miatt többféle, nehezen előrejelez-
hető következménye is lehet valamely változásnak. 
Példaként említhető egy-egy kulcsfaj (pl. a farkasok) 
eltűnése vagy visszatelepedése egy életközösségbe.

4. A dinamikus viselkedés megértése
A kölcsönhatások és visszacsatolások befolyásolják 
a készletek (stock) mértékét és folyamatok (flow) 
sebességét, ezzel a rendszer dinamikus viselkedését 
alakítják ki (stock & flow). A dinamikus rendszermo-
dellek fontosak lehetnek például a gyógyszerkutatás-
ban (sejt- vagy szervezetszintű, in silico, azaz számí-
tógépes szimulációk) és a globális éghajlatváltozás 
bioszférával való összefüggésének vizsgálatában.

5. Egymásba épülő rendszerszintek megértése
A rendszerek egymásba épülésével kialakuló hierar-
chia a rendszer-alrendszer összefüggés megértését 
jelenti, az anyagi világ szerveződési szintjeinek átlátá-
sát foglalja magában. A biológiai szerveződés egyed 
alatti és feletti szintjei közötti átjárás történhet „fe-
lülről lefelé”, ez a redukció módszere. Fordított irány-
ban, „alulról felfelé” ritkább és nehezebb is a gon-
dolkodás, de így érthetők meg a magasabb szinteken 
jelentkező emergens tulajdonságok. Ez egyben rámu-
tat a rendszerbiológiai kutatások jelentőségére is.

Az atomok közötti kötések molekulákat eredményez-
nek, amelyek további összekapcsolódásával nagyobb 
méretű molekulák, makromolekulák stb. jöhetnek 
létre. A részek közötti kapcsolatok, kölcsönhatások 
(minősége, mennyisége) eredményeképpen minden 
egyes magasabb szerveződési szinten bővül az infor-
máció is, létrejönnek olyan új (emergens) tulajdon-
ságok, amelyekkel az alkotórészek külön-külön nem 
jellemezhetők. Az egész tehát több, mint a részek 
egyszerű összege. Az élővilág egymásba épülő szer-
veződési szintekre tagolható:
atomok → molekulák → makromolekulák (→ makro-
molekulák önszerveződése) → sejtalkotók → sejt (leg-
kisebb élő egység) → szövet → szerv → szervrendszer 
→ egyed → populáció → társulás → biom → bioszféra.

6. A rendszermodell komplexitásának csökkentése
A gazdaságban és a technológiában gyakrabban, de 
a biológiában is növekvő mértékben jelennek meg 
számítógépes rendszermodellek. Ezek célja lehet ma-
gának a rendszernek a megértése, vagy annak alapján 
valószínűségi előrejelzések megfogalmazása. Ehhez 
ideális mértékben kell beépíteni rendszerelemeket, 
változókat. A túl leegyszerűsítő modell pontatlan, a túl 
bonyolult kezelhetetlen lehet. A modellek komplexi-
tása különféle technikákkal csökkenthető, lényegében 
az adott cél szerint felesleges rendszerelemek kizá-
rásának képességét jelenti. A globális klímamodellek 
esetében fontos alrendszer például az óceánokban 
végbemenő, az algák élettevékenységével együtt járó 
fotoszintézis, de kérdés, hogy a Szaharától délre ter-
vezett transzkontinen tá lis er dősáv hatását be kell-e 
építeni a modellbe.

Az általános rendszerelmélet szerint egy adott funk-
ció megvalósulásában a rendszer részei közötti, valamint 
a rendszer és környezete közötti kapcsolatok játszanak 
szerepet. A természettudományos kulcsfogalmak időről 
időre új értelmezést kapnak, különösen igaz ez az infor-
máció fogalmára, amelyet az egyes tudományterületek 
saját szempontjukból értelmeznek. Az információelmé-
let a kibernetikából indult ki, majd a kommunikáció-
elmélet is átvette, és a természettudományokra is nagy 
hatással volt. A rendszerek szempontjából az információ 
a rendezetlenség (entrópia) ellentéte, a rendezettség 
felé vivő hatás. Meg kell különböztetni a jel és a szerke-15. ábra. Az élővilág szerveződési szintjei
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16. ábra. A Föld 
globális légkörzési 
modellje, amely 
hatással van a biomok 
kialakulására is  
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zeti információ fogalmát, utóbbi a beépült, rendszerek-
ben testet öltő információként értelmezhető. Az anyagi 
rendszerek információtartalma az elemi részecskéktől 
az atomfajtákon és a molekulák sokféleségén át szintről 
szintre bővül, végső soron az élő rendszerek bioló giai 
sokféleségében teljesedik ki.

Az élő rendszerek jellemzői – életkritériumok

A biológia alapvető kutatási célja az élet mibenlétének 
megértése. A gyermeki elképzelésektől a tudomány mai 
álláspontjáig megfigyelhető a fogalom fejlődése. A kis-
gyermekek még nem tartják élőnek a növényeket, még 
kevésbé a gombákat. Ennek oka, hogy ezeket megfigyel-
ve nem érzékelnek olyan életjelenségeket, mint az aktív 
mozgás, a táplálkozás és a légzés vagy az ingerlékeny-
ség. A tudomány persze feltárta ezek létét, meg is ta-
nuljuk élőnek tekinteni ezeket a lényeket. Más kérdés, 
hogy az életjelenségek alapján megfejthető-e az élet 
titka? Ha sorra vesszük a táplálkozás, légzés, mozgás, ér-
zékelés, önszaporítás folyamatait, akkor ezek teljes köre 
valóban csak az élőkre jellemző. Ha viszont eltekintünk 
az önszaporítás képességétől, akkor már találunk olyan 
gépeket, amelyek programvezéreltek, és a környezetük-
kel anyag- és energiaforgalmat bonyolítanak le (pl. auto-

mata mosógép). Vagy hogyan vélekedjünk például az 
önvezető autókról? Mindegyikre jellemző a szaporodás 
és az evolúció is. Sorozatban gyártják ezeket, és komoly 
típusfejlesztés áll mögöttük. Ott azonban még nem tar-
tanak, hogy erre önmaguktól, emberi közreműködés 
nélkül legyenek képesek.

A lényegi különbség abban van, hogy a fémekből és 
más anyagokból összerakott gépekkel szemben az élőlé-
nyek lágy rendszerek. Ez alatt azt értjük, hogy működé-
seiket oldatban végbemenő kémiai reakciók bonyolult 
hálózata hozza létre. Ezért elválaszthatatlan a kapcsolat 
a víz és az élet között, mivel a víz játssza az oldószer sze-
repét. Dipólusmolekulája egyaránt képes oldatban tar-
tani töltéssel rendelkező ionokat, szervetlen és szerves 
vegyületeket. (Az egyelőre még kérdés, hogy más anya-
goknak [pl. a Szaturnusz Titán nevű holdján lévő folyé-
kony szénhidrogéneknek] milyen szerepük lehet az élet 
felé vezető anyag-
fejlődésben.)

A víz a szervezeten belüli anyagszállításban is szere-
pet kap, gondoljunk csak az ereinkben áramló vérre! 
De mi a helyzet a víz- és a csatornarendszerekkel? Túl 
a hasonlóságon, az azért mégis meghökkentő lenne, ha 
a lakásunk „becsövezné” magát! Pedig a fejlődő szerve-
zetben éppen ez történik, az erek hálózata – és minden 
egyéb szervrendszer – részben az öröklött program, 
részben a környezeti hatások eredményeként alakul ki. 
A sejtekben tárolt biológiai információ olyan program, 
amelynek megértéséhez túl kell lépnünk az egyed szint-
jén. A fajra jellemző tulajdonságkészlet egy populáció 
nemzedékeiben átöröklődve jön létre, de eközben mu-
táció, rekombináció révén folyamatosan módosul is. 
A természetes szelekció az a „fejlesztőműhely”, amiben 
az újabb „típusok”, azaz a változatok és fajok kialakul-
nak. Mai tudásunk szerint ennek kezdőpontja az Utol-
só Közös Ős (Last Universal Common Ancestor), azaz 
LUCA volt. Az élettelen környezetben az élet kialakulása 
3,8 milliárd éve történt, azóta újabb ilyen eseményről 
nem tudunk. Mindezek alapján megállapítható, hogy az 
élet egyik nélkülözhetetlen jellemzője – kritériuma – 
az öröklődő változékonyság és az evolúciós képesség. 
A modern biológia ezeket a folyamatokat molekuláris 
szinten is kutatja: vizsgálja a DNS és a fehérjék szerkeze-
tét. A sejt vagy a szervezet szintjén a genomika és a pro-
teomika hozott új szemléletet. Az alapmolekulák (nuk-
leinsavak, aminosavak, fehérjék) és -mechaniz musok 

„talajgyakorlat”  

A talaj mind a természetes életközösségek, mind a me-
zőgazdaság vagy az erdőgazdálkodás számára alapvető 
fontosságú környezeti tényező. Önmagában is sok ösz-
szetevő alkotja, de a hozzá kapcsolódó életközösséggel 
együtt komplex rendszernek tekinthető.
  Készíts rajzos (és/vagy táblázatos) rendszervázlatot 

a talaj és valamely természetes életközösség-típus 
felépítéséről!
Mely alrendszerek azonosíthatók, és mi jellemzi eze-
ket fizikai, kémiai vagy biológiai szempontból?
Melyek a rendszerben végbemenő anyagforgalmi 
folyamatok, mi jellemzi ezek struktúráját (lineáris, el-
ágazó vagy körfolyamatok)?

  Hasonlítsd össze egy gyeptársulás és egy szántóföldi 
terület talajában végbemenő folyamatokat a kémiai 
elemválaszték, illetve a mikrobiális életközösség álla-
pota szempontjából!

17. ábra. Az önvezető 
autók már ma is 
képesek sokféle 
információ gyűjtésére 
és feldolgozására, 
amit számítógépes 
algoritmusok dolgoznak 
fel vezetési utasításokká

18. ábra. A Titán 
felszínéről 
a Huygens-szonda 
leszállása közben 
készült fotó 
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(DNS-replikáció, fehérjeszintézis) minden sejtben azo-
nosak vagy hasonlóak (a prokarióta és eukarióta sejtek 
folyamatai között vannak különbségek).

Más szempontból szintén életkritériumnak tekinthe-
tő a sejtek szintjén megfigyelhető elhatárolódás képes-
sége is. Az élő rendszerek ugyanis ellen kell hogy álljanak 
az élettelen világra jellemző rendezetlenségnövekedés 
törvényének. A termodinamika (hőtan) törvénye szerint 
az önként végbemenő folyamatokban a rendszerek bel-
ső energiája csökken, miközben a rendezetlensége nö-
vekszik. A legvalószínűbb állapot – amely felé az anyagi 
világ tart – a maximális rendezetlenség, a káosz. A sza-
bályt erősítő kivétel az élő sejt. Az örökítőanyag (DNS) 
információja őrzi a sejt belső felépítéséről és működé-
séről rendelkező kódot, amely alapján képes a benne 
keletkező rendezetlenséget a környezetbe pumpálni. 
Lényegében ez történik a sejten belüli önemésztés  
(autofágia), illetve magasabb szinten a  légzés, kiválasz-
tás, hőmérséklet-szabályozás esetében is. Az elhatáro-
lódás nem lehet teljes, mivel a sejt nyílt rendszer, azaz 
a környezetével anyag-, energia- és információcserét 
folytat. Információnak tekinthetők a kémiai anyagok 
szerkezetének jellemzői is, amelyek az anyagcsere vagy 
a jelforgalom során alakítják a sejteket. Ennek a felté-
telnek tökéletesen eleget tesz a sejthártya felépítése. 
A kettős foszfolipidréteg nem engedi át a zsírban nem 
oldódó anyagokat, amelyeket a beágyazott fehérjék 
szelektíven tudnak áten-
gedni vagy éppen kijuttatni 
a környezetbe az igények-
nek térben és időben meg-
felelő módon.

Visszagondolva a gépekkel fennálló hasonlatra, 
a technológiai fejlesztések központi kérdése az ener-
giaellátás. Az (egyelőre) mégsem lehetséges, hogy 
az önvezető elektromos autónkat legelészni küldjük, 
ahogyan tették ezt a megfáradt lovak gazdái. Az élet 
auto nómiáját az biztosítja, hogy a sejtek és az egyedek 
maguk képesek felvenni a működéseikhez szükséges 
energiát a környezetből. Ez több-kevesebb átalakí-
tással, közben pedig elkerülhetetlen veszteséggel jár. 
A fotoautotróf növények a napfény energiáját alakítják 
kémiai formába. A kemoautotrófok szervetlen vegyüle-
tekből merítenek energiát, míg a heterotrófok ugyanezt 
szerves forrásból képesek biztosítani. Bármi is a forrás, 
a végső közös osztó az ATP. Ez a sejtek energetikai „ke-

ményvalutája”, amit az enzimek, az izomfonalak vagy 
az aktív transzportban közreműködő molekulák képe-
sek hasznosítani. Ezek osztják szét a bejövő energia kis 
csomagjait a mindenkori igényeknek térben és időben 
megfelelő módon. A kémiai reakciók sebessége így vi-
szonylag alacsony hőmérsékleten is elegendő lehet az 
életfolyamatok ellátásához. Az ATP univerzális, minden 
élőlényben azo nos fel-
építése és működése is 
bizonyítja a Föld élővi-
lágának egységes ere-
detét.

Áttekintés: 
Az élet komplex jelenség, amelynek a lényegi sajátos-
sága a többszintű szerveződés. Ezért az élet fogalmát 
egyértelműen leíró jellemzőket is ezekkel a szintekkel 
összefüggésben lehet meghatározni. Ezek az életkrité-
riumok, illetve evolúciós kritériumok együttesen fejezik 
ki az élő állapot lényegét.

Sejtszintű életkritériumok

Az élet a sejt szintjén jelenik meg, minimálrendszerének 
a prokarióta sejttípus tekinthető. A rá jellemző kritériu-
mok egymással összekapcsolt alrendszerekben jelennek 
meg.
  Elhatárolódás: A  sejten belüli szabályozott viszonyok 

fenntartásához szükséges, a sejthártya biztosítja. 
A sejt nyílt rendszer, tehát a sejt határfelületén ke-
resztül a környezet és a sejtek között anyag-, energia- 
és információforgalom zajlik. Ebben az alrendszerben 
a foszfolipid kettős réteg és a membránba épült vagy 
azzal kapcsolat-
ban álló fehérjék 
(és szénhidrátok 
is) találhatók.

  Energiaátalakítás: Az élő sejt a környezetéhez viszo-
nyítva magasabb rendezettséget mutat. Ennek fenn-
tartása energiabefektetéssel lehetséges. A fény vagy 
a kémiai forrás energiáját biológiailag használható 
formába (ATP) alakító energetikai alrendszerekben 
komplex enzimrendszerek működnek. Az átalakítás 
történhet közvetlenül valamely szubsztrátból (fer-
mentáció) vagy elektronszállító rendszerhez kapcsolt 
ATP-szintézis révén.

19. ábra. Autofágia 
ábrázolása művészi grafikán: 
alul középen egy formálódó 
autofagoszóma, jobbra fenn 
egy mitokondrium, balra 
fenn egy Golgi részlete 
látható

20. ábra. Az ATP-molekula 
szerkezeti (pálcika) modellje 

21. ábra. 
A sejthártya 
3D-s modellje 
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  Anyagátalakítás: A belső rendezettség fenntartásá-
hoz a felépítő és lebontó anyagátalakító folyamatok 
szabályozottságára van szükség. Ez egyrészt a folya-
matok sebességének, másrészt tér- és időbeli végbe-
menetelének szabályozottságát jelenti. Alrendszere 
is többszintű, az enzimek lehetnek a sejtben szabad 
vagy membránhoz kötött 
állapotban.

  Programozottság, információs működés: A sejt bel-
ső rendjének – az élő állapotnak – a fenntartása és 
továbbadása megkívánja, hogy a szerkezet és műkö-
dés valamilyen jel típusú formában is rendelkezésre 
álljon. Ez a DNS bázissorrendjében tárolódik, onnan 
szabályozottan íródik át RNS-, majd fehérjeformába. 
A sejt információs alrendszeréhez sorolhatók ezen kí-
vül a génkifejeződésben, hibajavításban és a jelforga-
lomban közreműködő molekuláris rendszerek is.

A prokarióta típushoz képest az eukarióta sejt any-
nyiban jelent magasabb szerveződést, hogy a kompart-
mentalizáció következtében az alrendszerek funkciói-
ban elkülönült és specializált struktúrák, sejtszervecskék 
működnek közre.

A többsejtű testfelépítéssel rendelkező élőlényekben 
az életkritériumok teljesülése a szervezet mint rendszer 
szintjén értelmezhető. Az alrendszereket a szervrend-
szerek alkotják, így pl. az emberi szervezet információs 
alrendszeréhez sorolható az ideg- és hormonrendszer 
és az immunrendszer is. Az anyag- és energiaátalakítás 
a táplálkozás, légzés, kiválasztás szervrendszereiben va-
lósul meg.

Egyed feletti szerveződés – evolúciós kritériumok

Az életkritériumoknak csak egy része teljesül a sejt vagy 
az egyedek szintjén. Az önfenntartó folyamatok so-
káig képesek gátolni a rendezetlenség növekedését, de 
a megőrzött belső információ alapján új sejt vagy egyed 
is létrehozható. Ez az „élet vagy halál” kérdés valójában 
úgy tehető fel, hogy melyik stratégia lehet előnyösebb 
hosszú távon. A válasz többféle lehet, például a bakté-
riumok vagy a gombák ivartalan szaporodása (a mutá-
cióktól eltekintve) lényegében ugyanannak az egyednek 
a továbbélése több példányban. Ez előnyös lehet az erő-
források bősége, változatlansága esetén. 

Az utódok származhatnak két különböző egyed in-
formációkészletének keveredéséből is. Ilyen folyamatok 
már a baktériumok körében is megfigyelhetők. Az új gén-
kombinációk bővebb választékot kínálnak a természetes 
kiválasztódáshoz, így a populáció szintjén nagyobb va-
lószínűséggel növekedhet a rátermettség. Az ivarosan 
szaporodó fajok esetében különválik a testi sejtek és a 
szaporítósejtek vonala. Utób-
biak, az ún. csíravonal sejtjei 
adják tovább információikat a 
következő nem zedéknek, tehát 
a bennük bekövetkező változá-
sok genetikai vagy epigenetikai 
módon öröklődnek. Az evolúció 
szempontjából a gének kombi-
nálódása mellett ez a tovább-
adási folyamat a meghatározó, 
mivel a testi sejtekben bekövet-
kezett mutációk az egyed halá-
lával törlődnek. 

A genotípus mellett a fenotípus plaszticitása is hozzá-
járulhat az evolúciós változásokhoz. A környezeti hatá-
sok megváltoztatják a génkifejeződést, módosíthatják az 
állatok viselkedését. A fenotípusban tükröződik a női és 
a hím egyedek közötti különbség, az ivari dimorfizmus 
is. Ez vezethet a fajon belüli intraszexuális szelekcióhoz, 
amire példa a hímek közötti versengésben használatos 
szarvak, agancsok vagy karmok. A nemek közötti inter-
szexuális szelekció az egyik nemet a választó, a másikat 
a választott szerepébe helyezi. Általában a női egye-
dek választanak, és a hímek vetélkednek a kegyeikért. 
Ezt az magyarázza, hogy a szaporodási időszakok miatt 
a női egyedek nem mindig megtermékenyíthetők, így 
szűkösebb erőforrásnak tekinthetők. A hímek vizuális, 
mozgásos, hang- vagy szagjelzésekkel is felhívhatják ma-
gukra a figyelmet.

Tehát evolúciós kritériumok: a szaporodás, az öröklő-
dés és a változékonyság képessége. 

22. ábra. A reaktív oxigén-
gyökök elleni védelemben 
működő szuperoxid-dizmutáz 
enzim modellje, zölddel jelölve 
a fehérjéhez kapcsolódó 
nikkelatomok  

23. ábra. Ivartalan 
szaporítósejtek 
(konídiumok) egy 
Aspergillus nemzetségbe 
tartozó fonalasgomba 
hifájának végén 

24. ábra. X- (vörös) és Y- 
(zöld) kromoszómák hím 
(X/Y) és nőstény (X/X) egerek 
embrionális őssejtjeiben  

(X/X)

(X/Y)
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Vizsgálómódszerek
A tudományos vizsgálat egy kérdésre, illetve egy prob-
léma megoldására való válasz keresése tudományos 
módszerrel. A tudományos módszer egy szisztematikus 
folyamat, amely (mérhető) megfigyelések felhasználá-
sát foglalja magában egy hipotézis megfogalmazására, 
tesztelésére (kísérleteken alapuló ellenőrzéssel) vagy 
módosítására. Végül is a hipotézis valamilyen megfigyelt 
jelenségre a tapasztalatokon vagy kutatásokon alapuló 
javasolt magyarázat. A tudományos vizsgálatok eredmé-
nyeit az emberek jobb modellek és magyarázatok kidol-
gozására hasznáják fel, így az őket körülvevő világ egyre 
jobban értelmezhető.

A természettudományos megismerés folyamata
1. Megfigyelés, adatok gyűjtése
2. Kérdések feltevése
3. Hipotézis felállítása, előrejelzés
4. Kísérletes ellenőrzés
5. Modell alkotása
6. A modell érvényességi határának megállapítása, 

a modell továbbfejlesztése 

A kutatás (angolul research) kifejezés a francia 
„recherché” szóból származik, ami azt jelenti, hogy „ke-
resni kell”. A kutatás egy olyan eredeti és intellektuális 
vizsgálat, amely a társadalom szükségletei szempont-
jából releváns téma aktuális tudományos ismereteinek 
felfedezésére, értelmezésére és felülvizsgálatára irányul.

A tudományos vizsgálatok műveleteinek jellemzői

Megfigyelés
A megfigyelés észlelésen alapuló megismerési módszer, 
érzékszerveinkkel történő közvetlen információszerzés. 
A biológia területén különösen nagy jelentősége van 
a megfigyeléseknek. Számos olyan kutatási cél lehet, 
amelynek vizsgálata nem lehetséges kísérlet segítsé-
gével. Az élőlények és közösségeik természetben való 
megfigyelésével az egyedek populáción belüli viselke-
dése vagy a populációk közötti kapcsolatok deríthetők 

fel. A biomok vagy a bioszféra folyamatainak nyomon 
követését a műholdas megfigyelések segíthetik. Gyűjtés 
vagy mintavétel alapján is végezhetők megfigyelések, 
ezek akár a laboratóriumban is történhetnek. A bioló-
gia jellegzetes megfigyelési eszközei a fény- vagy elekt-
ronmikroszkópok, amelyeknek speciális célokra számos 
további változata is van (pl. fáziskontrasztos vagy pola-
rizációs fénymikroszkópok, transzmissziós és szkenning 
elektronmikroszkópok). A vadvilág megfigyelésére táv-
csövek, automata kamerák, éjjellátó készülékek, tele-
objektíves optikák használhatók. A megfigyelés során 
jó, ha a megfigyelő a lehető legkevésbé avatkozik be 
az adott rendszer működésébe. A tárgyszerűséget és 
a megismételhetőséget növelheti a fotók vagy videófel-
vételek készítése. 

Következtetés

TUDOMÁNYOS
MÓDSZER

Megfigyelés,
kérdésfeltevés

Kutatási terület
kijelölése

Előfeltevés,
hipotézis

Kísérle�
vizsgálat

Adatelemzés

25. ábra. A tudományos vizsgálatok ismétlődő 
(ciklikus) lépései

26. ábra. 
Szalmonellabaktériumok 
(bordó) emberi 
sejtkultúrán (pásztázó 
elektronmikroszkóppal 
készült felvétel) 

tudományos  
megismerés

Hétköznapi  
megismerés

Kialakulása

Céltudatosság, tervsze-
rűség jellemzi. Minden 
lehetséges körülményt 
szisztematikusan figye-
lembe vesznek.

Saját tapasztalatokra 
épül. Spontán, sokszor 
pontatlan, nem követke-
zetes, észlelési torzítá-
sok lehetnek.

Fogalom
használata

Pontosan körülhatárolt, 
egyértelmű.

Pontatlan, többértelmű 
fogalomhasználat.

gondolkodás

Logikai tisztaság a követ-
keztetésekben, ellent-
mondás-mentességre 
törekvés jellemzi.

Logikai hibák, túlálta-
lánosítás, téves okra 
hivatkozás, hibás követ-
keztetések, ellentmondó 
tények, állítások, követ-
keztetések jellemzik.

Hipotézisek Tesztelhetők. Nem tesztelhetők.

Mérések
Érvényesség (validitás), 
megbízhatóság és objek-
tivitás jellemzi.

Nem megbízható, nem 
objektív, nem érvényes 
(nem valid).

ellenőrzés

Gondosan megtervezett 
kontrollvizsgálatokkal, 
többszörös ellenőrzés-
sel, a szakmai közélet 
kontrolljával (források, 
hivatkozások).

Ritkán ellenőrizzük. 
A hiba lehetséges érté-
kére nincs utalás.

3. táblázat. A hétköznapi és a tudományos megismerés 
összehasonlítása
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Kérdésfeltevés (kutatási kérdés)
A tudományos vizsgálatok valamely problémára, je-
lenségre keresnek addig nem ismert magyarázatot, 
de céljuk lehet a meglévő, ám nem kielégítő elmélet  
korrekciója, cseréje is. Szükség van magának a problé-
mának a pontos megfogalmazására, amely alapján az is 
eldönthető, hogy van-e lehetőség annak tudományos 
vizsgálatára. Erre általában akkor van mód, ha a vizs-
gálat tárgya hozzáférhető, és rendelkezünk olyan, már 
meglévő tudással és módszerekkel, amelyek alapján a 
vizsgálat megtervezhető. A Naprendszeren kívüli élet 
felpezsdülő kutatása például feltételezte az exobolygók 
felfedezését, illetve olyan megfigyelési eszközök (pl. űr-
távcső) megalkotását, amely ezek pontosabb vizsgála-
tát is lehetővé teszi. A kutatás a vizsgálandó kérdés(ek) 
feltevésével indulhat, amelyek egy vagy néhány lényegi 
kérdésből kiindulva, számos további részkérdésre bont-
hatók tovább.

A kérdésfeltevés célja, néhány jellemzője:
  a vizsgálat lényegi, kutató kérdésének felismerése, 

megfogalmazása;
  a természettudományosan vizsgálható kérdések felis-

merése, megfogalmazása;
  a nem vizsgálható kérdések átfogalmazása konkrét 

vizsgálatra irányuló kutató kérdésre;
  egymásba épülő, egymásból következő kérdések 

megfogalmazása.

Hipotézis 
A hipotézis (más néven előfeltevés) megfogalmazása 
a tudományos vizsgálat kiindulópontja, amelynek iga-
zolására vagy cáfolatára a kísérleti munka felépíthető. 
Nem valamely változás vagy folyamat várható kime-
netelére utal (mint az előrejelzés), inkább annak ok-
sági vizsgálatára használható fel. A hipotézis alapulhat 
analógiákon (hason-
lóságokon) is, például 
a földi extrém környe-

zetek mikrobáinak tűrőképessége alapján feltehető az a 
hipotézis, hogy az élet első formái az idegen égitesteken 
is hasonló szervezetek lehetnek.

A hipotézis megfogalmazásának célja, néhány 
jellemzője:

  tényekre alapozottság, lényeges tulajdonságok, kö-
rülmények figyelembevétele;

  korábbi tapasztalatokból levont következtetés, ismert 
fogalmak beépítése;

  nehezen ellenőrizhető jelenségek végbemenetelére 
vonatkozó hipotézisállítás;

  jelenségek vizsgálati módszereire vonatkozó elképze-
lés;

  adott tényre, jelenségre vonatkozó többféle lehetsé-
ges elképzelés figyelembevétele;

  az előfeltevések, elképzelések bizonyításának igénye.

Előrejelzés
Az előrejelzés (más néven a predikció) megfigyelt té-
nyekre, mért adatokra, tudományos modellekre ala-
pozott. Felhasznál korábban megfogalmazott hipoté-
ziseket, amelyeket az előrejelzés beválása igazolhat. 
Szerepének, megbízhatóságának megismerése erősít-
heti a tudomány iránti bizalmat. Napjainkban fontos 
előrejelzés az életközösségeknek az éghajlatváltozásra 
adott várható válasza (pl. a biomok határainak és ösz-
szetételének módosulása, fajok veszélyeztetettségének 
időben történő jelzése). A biológiai rendszerek komp-
lexitása okozza, hogy az előrejelzések valószínűségi jel-
legűek, azaz bizonyos (időben egyre táguló) határok kö-
zött adják meg a várható állapotokat. Az előrejelzések 
pontosabbá tehetők számítógépes modelleken alapuló 
szimulációkkal.

27. ábra. A 2021 
végén felbocsátott 
James Webb-űrtávcső 
a földön kívüli élet 
létezése kérdésének 
vizsgálatában is 
szerepet kaphat  

28. ábra. Savas 
bányavízben 
felfedezett acidofil 
ősbaktériumok 
élőhelye 

29. ábra. A SARS-CoV-2 koronavírus burkában lévő 
tüskefehérje szerkezeti modellje. A modellek jelzik az 
antigénszerkezet kulcspontjainak (epitópok) változását, 
ami fontos előrejelzés a védőoltások fejlesztéséhez is. 
(A modell elölnézete a, oldalnézete B.)
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Az előrejelzés célja, néhány jellemzője:
  előzetes elképzelések, elméletek megfelelő beépí-

tése;
  a valószínűség megfelelő értelmezése és kezelése;
  az előrejelzés kapcsolatba hozása megfigyelési ada-

tokkal, kísérleti eredményekkel;
  információk és megfigyelési adatok alapján igazolha-

tó interpoláció, extrapoláció;
  előrejelzések igazolása tények, elméletek alapján.

Kísérlet
A kísérlet valamely hipotézis igazolására vagy cáfolatára 
alkalmas rendszer és tevékenység, amelyet megadott 
szempontok alapján állítanak össze. A vizsgált prob-
lémával, rendszerműködéssel összefüggésbe hozható 
hatásokat változóknak nevezzük. A kísérlet során egy 
kiválasztott hatás, a független változó különféle beállí-
tásainak, értékeinek következményét vizsgáljuk. A várt 
eredmény a függő változó alakulásában jelenik meg. 
Egy kísérlet során mindig csak egy független változót 
állíthatunk be, a többi lehetséges körülményt állandó-
nak kell beállítanunk, ezek lesznek a rögzített változók. 
A kísérlet megtervezése és kivitelezése kreatív, kombi-
natorikus és rendszerszintű gondolkodást, fegyelmezett 
és pontos munkavégzést kíván. A biológia sokféle terü-
letén nélkülözhetetlenek a kísérletek, így például a bio-
kémia, genetika, élettan, de az etológia és az ökológia is 
alkalmazza ezt a módszert a laborokban vagy a terepen. 

A nem kívánt hatások kizárására kontrollkísérlet is 
szükséges lehet. Ennek során nem alkalmazzuk a füg-
getlen változót sem. Kontroll pl. egy kezeletlen csoport, 
amihez a kezelteket hasonlítjuk, vagy a standard keze-
lést kapott csoport, amihez az új, kiértékelendő kezelést 
kapottakat hasonlítjuk.

A kísérlet célja, néhány jellemzője:
  alapvető elméletekből való kiindulás;
  adott kérdéssor alapján megfelelő kísérleti lépésso-

rozat tervezése;
  vizsgálati terv készítése, a független és a rögzítendő 

változók azonosítása, beállítása;
  a mérendő adat, a függő változó azonosítása, a meg-

felelő mérési eszköz és módszer kiválasztása;
  tervezett és a végbement vizsgálat összevetése, hiba-

kutatás, pontosság ellenőrzése.

Mérés 
A mérés során mennyiségi megállapítást teszünk. Szű-
kebb értelemben dolgokhoz valamely szabály alapján 
számokat rendelünk, míg tágabb értelemben minden 
olyan információgyűjtés, amely arra irányul, hogy felde-
rítsük a változó „viselkedését”.

A tudományos igényű méréshez az alábbi feltételek szük-
ségesek:

  érvényesség: a mérőeszköz valóban azt méri, arra irá-
nyul, ami a mérés tárgya;

  megbízhatóság: a megismétlés ugyanazt az ered-
ményt adja;

  objektivitás: az eredmény független a vizsgáló vára-
kozásától.

A vizsgálatok megtervezésekor, a hipotézisek tesztelé-
se előtt már tisztában kell lennünk azzal, hogy hogyan 
akarjuk kiértékelni az eredményeinket, mert a statiszti-
kai módszereknek is vannak feltételei, korlátai.

4. táblázat. A kísérleti változók típusai és funkciói

5. táblázat. A mérésekhez használt SI-alapegységek

6. táblázat. A mértékegységek nagyságrendjét jelölő 
előtétszavak

Független változó Aminek a hatását szeretnénk megtudni.  
Mindig csak egy ilyen lehet!

Függő változó A kiváltott hatás, amit a kísérlet során mérünk.

Rögzített változó A kísérlet során állandó értéken tartott 
körülmények. Ezek hatását nem vizsgáljuk,  
sőt szeretnénk kizárni.

alapmennyiség Jele alapegysége Mértékegysége

Hosszúság l 1 m méter

Tömeg m 1 kg kilogramm

Idő t 1 s másodperc, szekundum

Elektromos 
áramerősség 

I 1 A amper

Hőmérséklet T 1 K kelvin

Fényerősség Iv 1 cd kandela

Anyagmennyiség n 1 mol mól

elnevezés Jelölés Jelentés Példa

mikro- μ 1/1 000 000 5 μm = 0,000 005 m

milli- m 1/1 000 4 ml = 0,004 l

centi- c 1/100 3 cm = 0,03 m

deci- d 1/10 2 dl = 0,2 l

deka- dk 10 × 6 dkg = 60 g

hekto- h 100 × 7 hl = 700 l

kilo- k 1 000 × 8 kg = 8 000 g

mega- M 1 000 000 × 9 MW = 9 000 000 W
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Értelmezés, elméletalkotás
A megfigyelési adatok, kísérleti eredmények alapján 
következtetések vonhatók le, amelyek közelebb visznek 
a kutatási kérdés megválaszolásához. Az egyedi jelenség 
alapján, induktív gondolkodás alapján általános érvényű 
elméletek is felállíthatók. A magyarázatok a meglévő tu-
dásra alapozva (deduktív gondolkodással) fogalmazha-
tók meg. Új kísérleti eredmények birtokában a meglévő 
elméletek módosítására vagy cseréjére lehet szükség.

Az értelmezés, elméletalkotás célja, néhány jellemzője:
  a megfigyelések és mérések jellemzőinek, adatainak 

bemutatása;
  az eredmények összevetése a kiinduló kérdéssel, elő-

rejelzésekkel;
  a kísérleti változók, a kísérletben kapott tények, ada-

tok közötti összefüggések bemutatása, magyarázata.

A tudományos elméletek és hipotézisek fontos tulaj-
donsága a „cáfolhatóság”. Ez azt jelenti, hogy kell lennie 
olyan kísérletnek vagy felfedezésnek, amely be tudná 
bizonyítani, ha az elmélet hamis. 

Modell 
A valóság leegyszerűsített megjelenítése. A modelle-
zés során a valóság egy meghatározott szeletéből ki-
emeljük a számunkra adott szituációban fontos ismert 
vagy feltételezett elemeket, és azokat hipotézisünknek 
megfelelően kapcsolatba hozzuk egymással. Az így el-
készített modellt tesztelnünk kell. A tudományos mo-
dell utánozza, szimulálja a vizsgált rendszer viselkedé-
sét. A modell és a modellezett rendszer működésbeli 
azonossága egyszerűsítéseken, hasonlóságokon alap-
szik, és a modellezett bonyolult rendszer magyarázatá-
ra, valamint működésének kiszámítására, megjóslására 
használjuk. A tudományos elméletek lényegüket illető-
en mindig ilyen modellek. 

Forrás: Magyar Tudomány, 2007/02. 132. oldal

Információkezelés, kommunikáció

A természettudományos vizsgálatok tényeken alapulnak, 
de az adatok és a következtetések ellenőrzése, elfogadá-
sa a kutatók közösségében történik. Beszámolnak vizs-
gálataik eredményéről, elméleti következtetéseket fogal-
maznak meg és ütköztetnek egymással. Tükröt tartanak 
egymás elé, amelyben saját gondolkodási stratégiáikat 
is tudatosíthatják. Előfordulhatnak módszertani hibá-
ból adódó tévedések, amelyeket új vizsgálatokkal lehet 
kiküszöbölni. Az is fontos, hogy egymás ered ményeiről 
tudomást szerezve, egy-egy területen ne ismételjék meg 
feleslegesen a már lezárt és elfogadott kutatásokat.

Az információkezelés és tudományos kommunikáció 
célja, néhány jellemzője:

  adatok rögzítése és rendszerezése táblázatok, grafi-
konok és listák készítésével;

  rajzok, leírások, modellek készítése, felhasználása az 
eredmények és elképzelések bemutatására;

  mások beszámolóinak és eredményeinek figyelem-
mel kísérése;

  kézikönyvek, szakfolyóiratok, internetes források 
rendszeres és önálló használata a kutatómunka ellen-
őrzésére és támogatására;

  a források megbízhatóságára való figyelés, minősítési 
képesség;

  az eredmények rögzítése és bemutatása a közölni kí-
vánt információ típusának és a hallgatóságnak meg-
felelő módon.

A tudományos vizsgálatok néhány eszköze  
és módszere

A fénymikroszkóp a nevét két görög eredetű szóból 
kapta: mikrosz = kicsi, szkopeo = néz. Összetett nagyító-
készülék, amelyhez általában két nagyítólencsét hasz-
nálunk. Az egyik nagyítólencse (tárgylencse, objektív) 

30. ábra. Az élővilág mérettartományai és vizsgálati eszközei

részecskék

1 milliárd nanométer (nm) = 1 méter
1 millió mikrométer (µm) = 1 méter
100 cen�méter (cm) = 1 méter
1000 méter (m) = 1 kilométer

egér
vírus
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álla� sejt

emberi petesejt
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hangya ember
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zöld színtest

baktérium

elektronmikroszkóp

fénymikroszkóp
nagyító

szabad szem

1 µm 1 mm 1 cm 0,1 m 1 m 10 m 100 m100 nm10 nm1 nm0,1 nm 1 km10 µm 100 µm
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egy fénnyel átvilágított üveglemez fölé van elhelyezve. 
Ez a lencse igen domború, így az üveglemezen elhelye-
zett tárgy 40-szeres nagyítású képét 15–20 cm távol-
ságra vetíti ki. Ezt a képet felülről egy másik lencse, az 
ún. szemlencse (okulár) tovább nagyítja, például a tíz-
szeresére. A teljes nagyítás így 400-szoros lesz, vagyis 
a tárgylencse és a szemlencse nagyításának a szorzata. 
A biológiai fénymikroszkóp a szem felbontóképességét 
(0,2 mm) kb. az 1 000-szeresére növeli, így fénymikrosz-
kópban még láthatjuk a baktériumokat, de nem láthat-
juk a vírusokat. A vírusok nanométeres (10–9 m) nagy-
ságrendűek, így ezek láthatóvá tételéhez sokkal nagyobb 
felbontás kell, amit az ún. elektronmikroszkóppal lehet 
elérni. A képet nem a fény, hanem mágnesekkel fóku-
szált elektronsugár hozza létre. Az elektronmikroszkó-
pos kép ezért eredendően mindig fekete-fehér (utólagos 
számítógépes színezés lehetséges). A felbontóképessége 
általában 0,5 nm, de sikerült elérni a 0,1 nm-es felbon-
tást is. 

Az MRI, az EEG, az EKG, a különböző endoszkópos 
vizsgálatok, az ultrahangvizsgálat, a röntgenvizsgálat és 
a CT az orvosi vizsgálati módszerek közé tartozik.

Az MRI (Magnetic Resonance Imaging) olyan képalko-
tó eljárás, ahol viszonylag nagy felbontásban kaphatunk 
képi információt az élő szerveink felépítéséről. Ennek 
alapja, hogy az emberi szervezet legnagyobb része víz 
(felnőtt ember esetében a testtömeg közel 60%-a). 
A vízmolekulák H- és O-atomokból épülnek fel. A hid-
rogén a legnagyobb darabszámban előforduló atom 
az emberben. A hidrogén atommagjai kis mágnesként 
viselkednek. Erős mágneses térbe (a Föld mágneses 
térerősségének 20 000 – 100 000-szerese) helyezve lé-
nyegében egyazon irányba állnak be. Meghatározott 
energiájú (rezonanciafrekvencia) és irányú rádióhullá-
mokkal besugározva az emberi testet, a hidrogénato-
mok (mint kis mágnesrudak) felveszik a rádióhullámok 
energiáját, és kibillennek állásukból (gerjesztés), majd 
visszatérve kisugározzák. A kisugárzott hullámokat egy 
nagy teljesítményű számítógép képpontokká alakítja. 
Az agynak nemcsak a felépítését, hanem az agyi aktivi-
tást is vizsgálni lehet az ún. fMRI vizsgálati módszerrel. 

Az EEG (elektroenkefalográf) az agyműködés vizsgálatá-
ban alkalmazott vizsgálati módszer. Az agy elektromos 
jelei a testfelszínre is eljutnak, hiszen a szervezetünk 
folyadékterei (elektrolitoldatok) vezetik az elektromos 
jeleket, és ezek a testfelszínen elhelyezett érzékeny mé-
rőeszközökkel, elektródákkal mérhetők. 

Az EKG-t (elektrokardiográf) a szívműködés vizsgálatára 
alkalmazzák. A működő szívben elektromos potenciálok 
(potenciálkülönbségek), elektromos áramok képződnek 
és terjednek. Az elektromos jelek a szívből kiindulva a 
testfelszínre is eljutnak, hiszen a szervezetünk folyadék-

terei (elektrolitoldatok) vezetik az elektromos jeleket, és 
a testfelszínen elhelyezett elektródákkal ezek mérhetők. 
Ha a testfelszínen mérhető feszültség változásait az idő 
függvényében ábrázoljuk, jellegzetes lefutású mintáza-
tot kapunk, az ún. elektrokardiogramot (EKG).
Az endoszkópos 

vizsgálatoknál alkalmazott műszer, az en doszkóp, üre-
ges szervek vizsgálatára, illetve belső műtéti területek 
láthatóvá tételére alkalmas. Az endoszkóp maga egy fle-
xibilis száloptikás eszköz, a végén kis méretű kamerával. 
A testen viszonylag kis nyílás elegendő a vizsgálati mód-
szer alkalmazásához. Ha szükséges, a kamera kivetített 
képe alapján a szakemberek kisebb operációt is elvégez-
hetnek.

Az ultrahangvizsgálat ultrahang segítségével működő 
képalkotó módszer. Nem jár sugárterheléssel, ezért 
szükség esetén többször is ismételhető. Alapvizsgálat, 
melyet az orvosok a képalkotó módszerek közül álta-
lában elsőként alkalmaznak. Szervezetünk különböző 
szövetei különbözőképpen verik vissza az ultrahangot. 
Ha az ultrahang elér egy szervet, akkor egy része vissza-
verődik, másik része elnyelődik. A vizsgálófej elektromos 
kristályokat tartalmaz, és ezek segítségével ultrahang-
hullámokat állít elő, valamint képes a szövetek felületé-
ről visszavert hullámok felvételére is. A jobb képminő-
ség érdekében az emberi test és a vizsgálófej közé zselés 
anyagot juttatnak. Egy újfajta eljárás, az ultrahanggal ki-
alakított virtuális lencse akár (részben) helyettesítheti az 
endoszkópos vizsgálatokat.

A röntgenvizsgálat elve: A röntgencső röntgensugarakat 
állít elő, mely a különböző szöveteken keresztülhaladva 
fokozatosan gyengül, és ez a gyengített sugár a sugár-
forrással szemben elhelyezett filmre vagy ernyőre vetül. 
A sugárzás intenzitása az anyagon való áthatolása köz-
ben csökken, az egyes fotonok energiája nem.

A diagnosz�kai képalkotás elve
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32. ábra. 
A képalkotó 
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31. ábra. 
Elektrokardiogram 
(EKG) egy digitális 
műszer kijelzőjén
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A csontot alkotó atomok átlagrendszáma nagyobb az 
izmot alkotó atomok átlagrendszámánál, ezért a csont 
jobban elnyeli a röntgensugárzást, mint az izom, ezáltal 
az átjutó sugarak a fotólemezt kisebb mértékben feketí-
tik meg. (A csont alkotóelemeinek [Ca, P, O] rendszáma: 
Z = 20, 15, 8, az izomszövet alkotóelemeinek [H, C, N, O] 
rendszáma: Z = 1, 6, 7, 8.) A koponya röntgenvizsgálata 
elsősorban akkor jön szóba, ha valakinél csonttörésre 
van gyanú. Mellkasröntgennel információt nyerhet az 
orvos a szív nagyságáról, az aorta és a nagy vénák el-
helyezkedéséről, a tüdő, valamint a mellhártya állapo-
táról. A mellkasröntgen a tüdőbetegségek diagnosztizá-
lásának alapját képezi. Ahhoz, hogy a felvétel megfelelő 
minőségű legyen, a lehető legmélyebb belégzésben kell 
készülnie. A röntgenvizsgálat segít annak megállapításá-
ban, hogy a betegnek van-e tüdőgyulladása, légmelle, 
tbc-je, tumorra utaló eltérése. A röntgen – mammog-
ráfia – az emlőrák szűrésére is alkalmas. A has vizsgála-
tában is szerepe van a röntgenvizsgálatnak, méghozzá 
akkor, ha bélelzáródásra vagy a gyomor, vékonybél át-
fúródására (perforáció), tályogképződésre, rekeszizom-
sérvre van gyanú. A has kontrasztanyagos röntgenvizs-
gálatakor pedig kirajzolódnak az üreges szervek, így azok 
alakja, valamint funkciója – pl. hogy milyen gyorsan ürül 
a gyomor – vizsgálható. A medence, a gerinc és a vég-
tagok röntgenvizsgálata a csontok eltéréseit tudja kimu-
tatni, mint például a törést, ficamot, csontritkulást, kó-
ros meszesedéseket. Általában kétirányú felvétel készül, 
de bizonyos esetekben különleges beállításra is szükség 
lehet. Az urológusok is használják a röntgent kontraszt-
anyaggal és anélkül is a vese és a húgyhólyag vizsgálatá-
ra. A felvétel segít a vesék nagyságának megítélésében, 
a kövek kimutatásában 
és a vesefunkció megíté-
lésében.

A CT (computertomograph) a röntgensugárzáson ala-
puló módszer, azonban nem egyetlen síkban készülnek 
a képek, hanem az emberi szervezet vizsgált részéről 
több harántirányú képszeletet készít a tomográf, lehe-
tővé téve így a háromdimenziós ábrázolást. A tomog-
ráfia szó a szeletelésre utal. A tomográfiás felvételeken 
a vizsgálat tárgya képzeletbeli szeletekre bontva látható. 
Számos kóros folyamat (vérzés, daganat) következtében 
megváltozik az adott terület sugárelnyelő képessége, 
és ez a CT-vel pontosan lokalizálható, míg a hagyomá-
nyos röntgentechnikával nem volt az. A vizsgálat során 
gyakran szükség lehet kontrasztanyag alkalmazására is, 
melyet egy kis vénán keresztül juttatnak be az érrend-
szerbe.

A teljes elektromágneses spektrum. A frekvencia 
(energia) növekedésének sorrendjében: mikrohullá-
mok, rádióhullámok, infravörös hullámok, látható fény, 
ultraibolya fény, röntgensugarak, gamma-sugarak, koz-
mikus sugarak. Az infravörös hullámokat hőhullámok-
nak is nevezzük, az ultraibolya sugárzás pedig például 
a bőrünk lebarnulását okozza. A röntgensugarak nagy 
áthatolóképességűek, ezért pl. a gyógyászatban átvi-
lágításra használják. A gamma-sugárzás az atommag- 
átalakulás közben keletkező elektromágneses hullám. 
(A magátalakulást kísérő alfa- és béta-sugárzás viszont 
részecskesugárzás, hiszen He2+- és e–-részecskéket tar-
talmaz.)

A kromatográfia, a szűrés, a centrifugálás és a gélelekt-
roforézis az elválasztástechnikai eljárások közé tartozik. 
A vizsgálandó minta komponenseinek (pl. egy növényi 
levél színanyagainak) elválasztása egy álló fázis (pl. pa-
pír, gél) és az azzal érintkező mozgó fázis (amelyben a 
minta komponensei oldódnak vagy elegyednek) közötti 
anyagátmeneten, valamint az egyes komponenseknek a 
két fázissal való eltérő kölcsönhatásán alapszik.

Egyik típusa az adszorp-
ciós kromatográfia, mert 
a módszer elméleti alapját 
az adszorpció (felületen 
való kötődés) adja. Mér-
téke a megkötődő (adszor-
beálódó) anyag és a meg-
kötő felület (adszorbens) 
fizikai és kémiai tulajdon-
ságaitól függ. A növényi 
festékkivonatok alkotóré-
szeit elkülöníthetjük pa-

34. ábra. A mérőműszerek működésében felhasznált 
hullám- és energiatartomány
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pír- vagy oszlop kromatográfiás (krétás) eljárással. Az ad-
szorbens, az álló fázis hajszálcsöves szerkezetű. A mozgó 
fázist (festékoldatot) a kapilláris erők mozgatják. Mozgás 
közben az oldott festékmolekulák az eltérő adszorpciós 
képességüknek megfelelően kötődnek meg az adszor-
bens felületén. Minél erősebben megkötődik egy anyag 
az adszorbens felületén, annál rövidebb utat tesz meg a 
mozgó fázisban. Az anyagok szétválasztásához más nagy 
felületű anyagokat (cellulóz, orvosi szén) is használnak 
adszorbensként.

A szűrés során a méret, a centrifugálás során pedig a sű-
rűség és a tömeg alapján történik az elválasztás. A szű-
résnél egy szűrőréteg egyes anyagokat méretük alapján 
átenged, míg másokat nem. A centrifugálás esetében 
a keletkező gyorsulás mértékét úgy adják meg, hogy 
az hányszorosa a nehézségi gyorsulás (g) értékének. 
A centrifugálás során az adott részecskére ható erő függ 
a részecske tömegétől, a közeghez viszonyított sűrűsé-
gétől, a szögsebességtől és a tengelytől való távolságtól. 
A centrifugálás során a részecskék sugárirányban mo-
zognak, így a cső alján gyűlik össze a nagyobb tömegű, 
nagyobb sűrűségű anyag.

A gélelektroforézis lényegében egyenáramú elektromos 
erőtérben gélen végzett kromatográfia. A gél hálószerű, 
a kisebb méretű molekulák könnyebben átjutnak a há-
lón, mint a nagyobb méretűek. A különböző hosszúságú 
DNS-darabok a gélelektroforézis során a starthelytől kü-
lönböző távolságra jutnak el, így a DNS-darabok szétvá-
laszthatók.

Kiemelkedő kutatók Kutatási eredményeik

Karl Linné (1707–1778)
rendszerezés,  
kettős nevezéktan

Kiemelkedő szerepe volt az élőlények rendszertani kategóriákba sorolásában. Megalkotta az országnál kisebb rendszer-
tani csoportokat, amelyek közül az egyik a faj. Az élőlényeknek alapvetően két részből álló nevet adott (kettős nevezék-
tan): a nemzetségnevet és a faji megkülönböztető nevet. A kettő együtt a fajnév. Linné rendszerezése ún. mesterséges 
rendszer volt, mert külső, látható és általa fontosnak tartott tulajdonságok alapján sorolta egy csoportba az élőlényeket, 
például a virágos növényeket a porzók száma alapján.

Kitaibel Pál
(1757–1817)
magyar flóra

A „magyar Linné”. Polihisztor. A történelmi Magyarország növénytani, növényföldrajzi felfedezője. Felfedezőútjai során 
közel 20 000 km-t tett meg. Sírkövére a következő felirat van vésve: „Magyarország flórájának ritkaságait felkutatta, a ha-
zai föld természetét ismertette, forrásainak titkait felfedte. Nem kevésbé derekassága, szerénysége, erkölcsössége lelki 
díszévé váltak. Örülj, Magyarország, aki ilyen fiút adtál a világnak!”

Festetics Imre 
(1764–1847)
gróf és genetikus

Az öröklődés alapvető törvényszerűségeinek jelentős részét már Mendel születése előtt megfogalmazta, Gregor Mendel 
munkásságát készítette elő.

Charles Darwin 
(1809-1882)
evolúcióelmélet

Az evolúció mechanizmusára (más tudósok eredményeit is figyelembe véve) adott tudományos magyarázatot. Az élőlé-
nyek közötti rokonsági, leszármazási kapcsolatokat kereste. Rendszeres megfigyelései eredményeként felfedezte, hogy 
az élőlényeknek közös őseik vannak, és az evolúció során váltak különbözővé. Elméletét A fajok eredete című könyvében 
publikálta.

Semmelweis Ignác
(1818–1865)
higiénia

Az anyák megmentője, észrevette, hogy a kórházban szülő nők közül többen halnak meg fertőzés miatt, mint az otthon 
szülők közül. Felismerte, hogy a halálozásért felelős gyermekágyi láz kórokozóit maguk az orvosok terjesztették, akik 
boncolás után (mosatlan kézzel) rögtön a szülőszobába mentek. Kötelezővé tette a klórmész híg vizes oldatával való 
kézmosást, amellyel intézményében a halálozási arányt kb. a huszadrészére csökkentette.

Selye János
(1907–1982)
stresszelmélet

A stressz értelmezése, megfogalmazása azoknak a patkánykísérleteknek az alapján történt, melyekben különböző anya-
gokról, hatásokról tudta kimutatni, hogy ezek mind hasonló elváltozásokat (pl. a mellékvese megnagyobbodását, az im-
munrendszer leépülését) idéznek elő. Rájött, hogy ezek a változások az agyalapi mirigy – mellékvese-tengely kapcsola-
tainak módosulása miatt jönnek létre. 

Szent-Györgyi Albert 
(1893–1986)
C-vitamin, sejtanyagcsere

Az 1937-es élettani-orvosi Nobel-díjat Szent-Györgyi Albertnek ítélték oda „a biológiai égésfolyamatok, különösképpen a 
C-vitamin és a fumársav-katalízis szerepének terén tett felfedezéseiért”.

Adszorpció: Különböző fázisok határrétegében történő anyag-
felhalmozódás, felületi kötődés. Többnyire a nagy fajlagos 
felületű szilárd testeken, kolloidokon történő oldott anyag, 
gáz vagy gőz adszorpciójának esetei jelentősek (felhasználás: 
orvosi szén, katalizátorok, gáz álarc stb.). Az adszorpciót legin-
kább fizikai (Van der Waals) erők okozzák, de ha kémiai kap-
csolódás is történik (kemiszorpció), erősebb a kötődés.

Fajlagos felület: Az anyag felületének és tömegének a hánya-
dosa, egységnyi tömeghez viszonyított felület.

7. táblázat. A biológia és az orvostudomány néhány kiemelkedő kutatója és kutatási eredményeik
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FelaDatoK

Növényi színanyagok elválasztása
A növények fotoszintetikus színanyagai (xantofill, karotin, klorofill-a és klorofill-b) papírkromatográfiával acetont 
tartalmazó petroléterben viszonylag könnyen elválaszthatók. A futtatás eredményét a szűrőpapírcsíkon az alábbi 
ábra mutatja, ahol az A, B, C, D betűk az említett színanyagokat jelölik. 

1.  Azonosítsd, hogy melyik betűvel jelölt vonal melyik színanyagot jelöli!

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  

2.  Melyik közös kémiai csoportba tartozik a D és a C?
3.  Mi közös a B és a D kémiai szerkezetében? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A) peptidkötéseket tartalmaznak
B) hidrolizálható lipidek
C) porfirinvázas molekulák
D) konjugált kettős kötéseket tartalmaznak
E) színesek  

A különböző kromatográfiás technikák csoportosítása az álló és mozgó fázis hal-
mazállapota és az elválasztás alapjául szolgáló fizikai-kémiai jelenség alapján tör-
ténik. 
4.  Melyik igaz az ábrán bemutatott vizsgálatra? Válaszd ki a helyes válasz betűje-

lét!
A)  Az álló és mozgó fázis is folyadék, az elválasztás alapja a nyomáskülönbség.
B)  Az álló fázis szilárd, a mozgó fázis folyadék, az elválasztás alapja az eltérő 

elektromos erőtér.
C)  Az álló fázis szilárd, a mozgó fázis folyadék, az elválasztás alapja az eltérő 

pórusméret.
D)  Az álló és mozgó fázis is folyadék, az elválasztás alapja az eltérő pórusméret 

és a molekulaméret.
E)  Az álló fázis szilárd, a mozgó fázis folyadék, az elválasztás alapja az adszorp-

ció és az oldékonyság. 
5.  Melyik görbe (I., illetve II.) mutatja a klorofillok, és melyik a karotin fényelnye-

lését? Válaszodat indokold!

Az oldószer
vándorlásának

iránya

A
B4,0 cm

11,5 cm
12,0 cm

2,0 cm

C

D
E

400 500

I. II.

600 700 400 500 600 700

400 500

I. II.

600 700 400 500 600 700
A vízszintes tengely 
a hullámhosszat jelöli nm-ben, 
a függőleges tengely 
a fényelnyelés mértékét
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KÍséRleteK eleMzése

1) a fotoszintézis aktivitásának vizsgálata vízinövényen
A fotoszintézis aktivitása a növény által felszabadított oxigén mennyiségével arányos. A vízbe kerülő oxigént 
indigókármin színváltozásával lehet kimutatni. A vízben oldott indikátor redukált állapotban (oxigén hiányá-
ban) sárga, oxidált állapotban (oxigéndús oldatban) kék színű. Ezzel a festékkel kísérletileg, különböző körül-
mények között vizsgálható a vízinövény (Elodea canadensis) fotoszintetikus aktivitása.

Az ábra és a táblázat adatai alapján válaszolj!
1.  Fogalmazz meg egy-egy olyan kérdést, amelyet az 

1–4. főzőpohárban végzett kísérletekkel meg lehet 
válaszolni!

2.  Válaszd ki és indokold meg, hogy a táblázatban sze-
replő nyolc kísérleti összeállítás közül melyik nem ad értelmes eredményt!

3.  A táblázat eredményeinek felhasználásával add meg az 1–8. főzőpoharakban a kísérlet végén megfigyelhe-
tő színt! Indokold a válaszod!

4.  Mi lehetett a kísérlet során rögzített további változó, amely nem szerepel a táblázatban?

2) Kloroplasztiszokból izolált tilakoidok vizsgálata
Egy kísérletben növényi kloroplasztiszokból aktivitásukat megőrzött tilakoido-
kat izoláltak. A kísérlet célja a tilakoidok ATP-termelése és a külső közeg pH-ja 
közötti összefüggés vizsgálata volt. Ezt mutatja a grafikon.
  Az 1. kísérletben az izolátumokat a magas protonkoncentrációjú (pH = 4) 

tápközegbe helyezték.
  A 2. kísérletben alacsonyabb protonkoncentrációjú (pH = 8) oldatot alkal-

maztak.
  Az izolált tilakoidok belsejének pH-értéke mindkét kísérletben 4 volt.
  ADP-t és foszfátot mindkét kísérletben feleslegben adtak az oldatokhoz.
  A kísérleteket sötétben végezték.

A grafikon adatai alapján válaszolj!

1.  Mi volt a kísérletben a független változó, mely értékeit állították be az 1. és a 2. kísérletben?
2.  Mi volt a függő változó, és milyen mértékegységben mérték?
3.  Mely változókat kellett rögzíteniük? Sorold fel az összeset!
4.  Adj magyarázatot a kísérlet eredményeire!

3) algák fotoszintézisének vizsgálata
A zátonyépítő korallok velük szimbiózisban élő fotoszintetizáló algákat, zooxanthellákat tartalmaznak. A korall 
védett környezetet és a fotoszintézishez szükséges vegyületeket biztosít az algáknak. Cserébe az algák oxigént 
és glükózt termelnek, amelyek a fotoszintézis termékei. A zooxanthellák tilakoidmembránjai nagyon hason-
lóak a kloroplasztiszok belsejében találhatókhoz, bennük klorofill és peridinin fényelnyelő pigmentek vannak. 

oxigénfelszabadulás

Főzőpohár E. canadensis Fény Co2 Hőmérséklet (°C)

1. − + + 25

2. + − + 25

3. + + − 25

4. + + + 25

5. + + + 35
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KÍséRleteK eleMzése

Egy mérés során az algákból izolált tilakoidok fotoszinté-
zisének intenzitását vizsgálták. Az eredményt grafikonon 
ábrázolták.
A grafikon adatai alapján válaszolj!
1.  Mi volt a mérés során a független változó, amelynek a 

hatását vizsgálták?
2.  Mi volt a függő változó, hogyan tudták (közvetve) mérni?
3.  Mely további változókat kellett rögzíteni a mérés során? 

Hogyan érték ezt el a kutatók?
4.  A grafikon alapján adj magyarázatot az egészséges, illet-

ve a klímaváltozás miatt pusztuló korallok színére!

4) ozmózis vizsgálata
Egy kísérletben burgonyagumókból vett mintákon vizsgálták a növényi szövet és a külső oldatkörnyezet között 
végbemenő ozmotikus anyagforgalmat. Ennek meghatározására megmérték a kimetszett gumódarabok töme-
gét, amelyeket 24 óra időtartamra különböző koncentrációjú cukoroldatba merítettek. Ezután ismét megmér-
ték a kiemelt darabkák tömegét. Az eredményeket az alábbi táblázatban foglalták össze:

Kémcső Cukorkoncentráció (mol/dm3) tömegváltozás (%ban)

1. 0,0 +20,0

2. 0,2 1+7,0

3. 0,4 1–8,0

4. 0,6 –16,5

5. 0,8 –24,0

6. 1,0 –26,0
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A táblázat adatai alapján válaszolj!
1.  Fogalmazz meg olyan hipotézist, amely-

nek vizsgálatára alkalmas a kísérlet!
2.  Mely változótípus értékeit tartalmazza 

a táblázat középső oszlopa?
3.  Mely változókat kellett rögzíteni a mé-

rés pontossága érdekében?
4.  Ábrázold a táblázat adatait gra fi ko-

non! Ennek alapján határozd meg azt 
a koncentrációértéket, ame lyen a kör-
nyezet és a nö vényi szövetminta oz-
motikus egyen súly ban volt! 

5) termőképesség vizsgálata
Egy üvegházban a termelés növelése érdekében különböző környezeti feltételek mellett vizsgálták a saláta ter-
mőképességét. A kísérlet eredményeit a táblázat mutatja be.

Co2koncentráció (ppm)
termőképesség különböző fényerősségeken (Co2megkötés mg/dm2 × óra)

0,05 egység 0,25 egység 0,45 egység

  400 (légköri levegő) 12 25 26

  500 14 30 36

  700 15 35 43

  900 15 38 47

1100 15 38 48

1300 12 32 47

A táblázat adatai alapján válaszolj!
1.  Hányféle környezeti tényezőt vizsgáltak a kísérletben? Melyek voltak ezek?
2.  Mi volt a kísérletben a közvetlenül mért független változó, és miért volt alkalmas a kísérleti cél elérésére?
3.  A változók melyik típusa volt a levegő CO2-koncentrációja? Közepes megvilágítás mellett hogyan befolyásolta 

a termőképességet?
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1.  Az elektroforézis eredménye, valamint a 2. és 3. ábra alapján következtess a II-2, II-4 és a III-2 személy geno- és 
fenotípusára! Válaszodat indokold!

2.  Miért szükséges PCR alkalmazása az elektroforézis előtt?

7) etológiai kísérlet
Egy kísérletben arra voltak kíváncsiak a kutatók, hogy lehet-e kutyákat alkalmazni vadon élő állatok populá-
ciós adatainak felméréséhez. Egy bizonyos békafajt (jelöljük I. fajnak) szagoltattak meg kutyákkal (Border col-
lie), majd vizsgálták, hogy csak a szaganyag alapján azonosítani tudja-e a kutya az I. fajt. Ennek vizsgálatára egy 
falapon mesterséges mélyedéseket hoztak létre, és ennek az aljára helyezték el a vízben oldott szaganyagot.

Írj példákat, töltsd ki a táblázatot a fenti kísérlet alapján! 

KÍséRleteK eleMzése

6) génvizsgálat
A frataxin a vas anyagcseréjében részt vevő mitokondriális fehérje. A frataxint kódoló autoszómás FXN gén 
mutációi egy ritka (50 000 : 1) genetikai betegséget, a Friedreich-ataxiát (FRDA) okozzák. A betegség a központi 
idegrendszert károsítja. Az FRDA-t okozó mutációknak két típusa lehet. Gyakran (az esetek 96%-ában) három 
nukleotid (GAA) ismétlődik 5 és 1300 közötti számban a frataxin gén 1-es intronjában. Az egészséges szemé-
lyekben kevesebb, mint 75 ismétlődés található. Az esetek kisebb részében (4%) a betegséget egyetlen nukleo-
tid mutációja okozza. Mindkét mutációtípus esetében hiányzik vagy drámaian csökken a frataxin mennyisége. 

1
I

II

III

2

1 2 3 4

1 2 3 4

Normál férfi

Érinte� férfi

Normál nő

Érinte� nő

Az FRDA egy család három nemzedékében 
történő öröklődését a 2. ábrán látható családfa 
mutatja be

GAA-ismétlődések

155. kodon
TGG     TAG

(nem á�ródó szál)

Exon 1 Exon 2 Exon 3 Exon 4 Exon 5

Az 1. ábra az FXN gén vázlatos szerkezetét mutatja be, 
jelölve van a GAA-ismétlődések, valamint az egy nuk leo tid 
cseréjének helye

II/2
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Az FRDA-betegség 
diagnosztizálása 
céljából a család három 
tagjának vérét PCR- 
és gélelektroforézis 
eljárással vizsgálták. 
Az eredmények  
a 3. ábrán láthatók
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Érvényesség (validitás)

Megbízhatóság (reliabilitás)
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1.2. FIZIKAI, KÉMIAI ALAPISMERETEK

Oldatok 

Az oldatok két vagy több komponensből álló összetett, 
homogén anyagi rendszerek. A homogén rendszerekben 
nincsenek fázishatárok, azaz szabad szemmel vagy fény-
mikroszkóppal látható határfelületek. A komponensek 
a halmaz kémiailag különböző összetevői. Az oldatok 
minimum két komponensből állnak, a nagyobb mennyi-
ségben jelen levő összetevő az oldószer, a másik alkotó-
rész az oldott anyag. Az élő rendszerek működése szem-
pontjából a folyékony halmazállapotú oldatoknak van 
jelentőségük, ahol az oldószer a víz, az oldott anyagok 
lehetnek ionok, gázok és különféle szerves vegyületek. 
A vizes oldatokban az oldószer molekulái mozoghatnak 
szabadon, de kötődhetnek az oldott anyag részecskéi
hez is, mint pl. az ionok, illetve különféle poláris mo-
lekulák felületén található hidrátburok vízmolekulái. 
A hidrátburokban adszorpciósan kötött víz nehezen tá-
volítható el a részecskék felületéről, a különféle élettani 
folyamatokban nem hasznosítható. Az oldatok összeté-
telét, az oldott anyag mennyiségét többek között a kon-
centrációval lehet kifejezni. Biológiában leggyakrabban 
az oldatok összetételének jellemzésére az anyagmeny-
nyiség-koncentrációt használjuk, ami az oldott anyag 
anyagmennyiségének és az oldat térfogatának hánya-
dosa, jele c, mértékegysége mol/dm3. Az oldódás során 
az oldószer és az oldott anyag részecskéi elkeverednek 
egymással. Az elegyedés lehet pusztán fizikai folyamat, 
amikor a részecskék között kémiai reakció nem történik, 
ilyen pl. az oxigéngáz oldódása vízben, de kémiai válto-
zás is kísérheti az oldódást, mint például amikor a szén
dioxidgáz vízben oldódva szénsavvá alakul.

A vízmolekulák dipólusos szerkezetűek, s emiatt a  
viz et poláris oldószernek tekintjük. A vízmolekulák kö-
zött H-kötések találhatók, ezért a víznek mint folyadék-
nak magas az olvadás és forráspontja, nagy a hőkapa-
citása, nagy párolgáshő jellemzi, továbbá fagyásakor 
a halmaz térfogata nő. A felsorolt tulajdonságoknak az 
élő rendszerek működésében van jelentősége.

Az oldott anyagok gyakran nem képesek korlátlan 
mértékben elegyedni az oldószerrel, csak a telített-
ség eléréséig, az ún. oldhatóságuknak megfelelően. 
Az adott anyag oldhatóságát a telített oldatának ösz-
szetételével jellemezzük. A telített oldatban az oldószer 
nem tud több oldott anyagot feloldani, az oldódás és 
a meginduló kiválás folyamata ún. dinamikus egyensúlyt 
alakít ki. Általános értelemben dinamikus egyensúlyban 
az ellentétes irányú folyamatok – jelen esetben az oldó-
dás és a kiválás – sebessége megegyezik.

Diffúzió és ozmózis 

Meghatározó élettani folyamatok hátterében a vízzel 
kapcsolatosan két fontos fizikaikémiai folyamat áll, 
a diffúzió és az ozmózis.

Molekuláris diffúzió
Koncentrációkülönbség hatására a nagyobb koncentrá-
ciójú hely felől a kisebb felé irányuló, spontán végbeme-
nő anyagtranszportot diffúziónak nevezzük. A diffúzió 
eredményeként a rendszerben a diffundáló anyag kon-
centrációja kiegyenlítődik, a részecskék a rendelkezésre 
álló teret egyenletesen kitöltik. Elsődlegesen gázokban 
és oldatokban van jelentősége. 

A diffúzió irányát a koncentrációgradiens határozza 
meg, azaz a koncentráció egységnyi távolságon belüli 
változása (∆c/∆x). A grafikon a koncentráció változását 
jeleníti meg a távolság függvényében. 

A diffúziót a részecskék rendezetlen hőmozgása – az 
ún. Brownféle mozgás – teszi lehetővé (nem igényel 
külső energiát, ATPt). A diffúzió sebessége a diffundáló 
molekula méretével és a közeg sűrűségével fordítottan, 
a hőmérséklettel pedig 
egyenesen arányos. 

Az egységnyi felületen időegység alatt átáramlott 
anyag mennyisége (a diffúzió sebessége) arányos a kon-
centrációgradiensével. Az összefüggéseket az alábbi 

Δc

Δx x
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36. ábra. A diffúzió mechanizmusa oldatokban
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egyenlet írja le J = −D · ∆c/∆x, azaz az anyagáramsű-
rűség (J) egyenesen arányos a koncentrációgradienssel 
(∆c/∆x). A negatív előjel arra utal, hogy a részecskék az 
alacsonyabb koncentrációjú hely felé mozognak. A D az 
ún. diffúziós együttható, amely függ a diffundáló anyag 
minőségétől, illetve a közeg sűrűségétől. A D megadja az 
egységnyi keresztmetszeten egységnyi idő alatt átáram-
ló anyag mennyiségét egységnyi koncentrációkülönbség 
esetén.

A pollenek mikroszkópos vizsgálata során Robert 
Brown (1773–1858) skót botanikus figyelte meg elő-
ször a vízbe tett virágporszemcsék zegzugos mozgását. 
A diffúziónak óriási a jelentősége az élővilágban, az 
anyagáramlás alapvető módja, a passzív transzportfolya-
matok alapja. Diffúzióval lép be pl. az oxigén a tüdő lég-
teréből a hajszálerekbe, a hajszálerekből a szövetekbe, 
a diffúz légzésű állatoknál a kültakarón át a testbe, illet-
ve az akciós potenciálok lezajlásának hátterében szintén 
a különféle ionok – pl. Na+, K+ – passzív transzportfolya-
matai állnak, de bizonyos gyógyszerek felszívódásának is 
ez a mechanizmusa. Továbbá diffúzióval – pontosabban 
ozmózissal, lásd alább – mozog a víz a különböző határ-
felületeken keresztül, például ilyen a növények vízfelvé-
tele a talajból, a vesében a víz visszaszívódása, a bélcső-
ben a víz felszívódása.

A diffúzió időbeli változásának összefüggéseire szük-
ségünk van a későbbiek (élettan, például keringés) meg-
értése céljából. Fizikai összefüggések alapján tudjuk, 
hogy a diffúziós idő a távolság négyzetével arányos. 
A  diffúzió nagyon rövid (mikrométeres) távolságon 
viszonylag gyors, míg hosszú távolságon (centiméter) 
rendkívül lassú folyamat. 

Ozmózis
Az ozmózis folyamatában az oldószer – a víz – félig
áteresztő hártyán, az ún. szemipermeábilis hártyán ke-
resztül diffundál a hígabb oldatrész felől a töményebb 
(nagyobb koncentrációjú) oldatrész felé. A féligáteresz-
tő hártyák olyan membránok, amelyek az oldott anyag 
nagyobb méretű (molekulatömegű) molekuláit nem, 
csak a kisebb méretű oldószermolekulákat engedik át. 
Amennyiben az ilyen hártyák két oldalán különböző kon-
centrációjú oldatok találhatók, akkor az oldószer részecs-
kéi a hígabb oldat felől – ahol a víz koncentrációja nagy –  
a töményebb oldat felé – ahol a víz koncentrációja ki-
sebb, hiszen az oldatban oldott anyag is van – diffun-
dálnak. 

Egy üvegedénybe desztillált vizet öntünk, majd ebbe 
belehelyezünk egy üvegcső végére kötözött, cukorolda-
tot – szacharózt – tartalmazó féligáteresztő tulajdonságú 
celofánzsákot. A kísérlet kezdetén az üvegkádban levő 
víz szintje és az üvegcsőben található cukoroldat víz-

szintje megegyezik. Néhány óra múlva azt tapasztaljuk, 
hogy az üvegcsőben levő oldat szintje megemelkedik.

A jelenség hátterében az ozmózis áll. A rendszer-
ben koncentrációkülönbség van mind a cukorra, mind 
a vízre nézve. A cukor diffúzióját, nagy molekulamére-
te miatt, a féligáteresztő hártya megakadályozza. A po-
hárban tiszta víz van, ezért annak térfogategységeiben 
több vízmolekula van, mint a zsákban lévő cukoroldat 
térfogategységeiben. Emiatt a diffúzió a vízmolekulákat 
a zsák belseje felé hajtja. Kifelé is lépnek vízmolekulák, 
de kisebb sebességgel, mint befelé. Ha a vízbelépés 
sebes sége v1, a kilépésé pedig v2, akkor a folyamat ele-
jén v1 > v2, ezért a zsák folyadékszintje emelkedni fog, 
de csak addig, ameddig a folyadékoszlop hidrosztati-
kai nyomása egyenlő nem lesz az ún. ozmózisnyomás-
sal. Ennek az az oka, hogy az emelkedő folyadékoszlop 
nyomása fokozza a víz kilépési sebességét, s így v2 végül 
addig nő, amíg v1el egyenlő lesz. Amikor v1 = v2, dinami-
kus egyensúlyi állapot áll be. 

Ozmózisnyomásnak nevezzük azt a nyomást, ame-
lyet a tiszta oldószerrel féligáteresztő hártyán át kap-
csolatban lévő oldatra kell kifejteni ahhoz, hogy a 
dinamikus egyensúly beálljon. Másképpen megfogal-
mazva az ozmó zisnyomás értéke egyenlő a dinamikus 
egyensúly állapotában mért hidrosztatikai nyomással. 
Az ozmózisnyomás az oldat töménységével egyenesen 
arányos. 
π = ρ · g · h, ahol π az ozmózisnyomás, ρ az oldat sű-

rűsége, g a nehézségi gyorsulás, h a folyadékoszlop ma-
gassága.

38. ábra. Ozmométer működése
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Fordított – reverz – ozmózisról akkor beszélünk, ha 
nagyobb külső nyomást alkalmazunk, mint az ozmózis-
nyomás. Ilyenkor ugyanis oldószer fog kipréselődni a 
hártyán a hígabb oldat felé. Ez a jelenség az oka annak, 
hogy a hajszálerek artériás szakaszán (fehérjementes) 
vérplazma préselődik ki, itt ugyanis a vérnyomás meg-
haladja a vérplazma vérfehérjék által kialakított ozmó-
zisnyomását (lásd később).

Az élő szervezetben különféle határfelületek ren-
delkeznek féligáteresztő sajátságokkal, mint például a 
sejtmembránok vagy a kapillárisok fala. E felületek két 
oldalán a különféle méretű molekulák koncentrációkü-
lönbségét az okozza, hogy az ozmotikusan aktív szerves 
vegyületek a kolloidmérettartományba sorolhatók, 
s emiatt ezekre nézve e határfelületek féligáteresztő tu-
lajdonságúak. A kolloidrészecskék mérete 1–1000 nm-ig 
(IUPAC) terjed. A kolloid rendszereket többféle szem-
pontból osztályozhatjuk. A szétoszlatott anyag halma-
zállapota szerint emulzióról beszélünk akkor, ha folya-
dékban folyadékot oszlatunk szét, és szuszpenziónak 
nevezzük azt a rendszert, amelyben a szétoszlatott 
részecskék eredetileg szilárd halmazállapotúak voltak. 
A kolloid rendszereket csoportosíthatjuk a szétoszlatott 
részecskék minősége alapján is, pl. az ún. asszociációs 
kolloidokban amfipatikus molekulák hozzák létre a kol-
loidrészecskéket, az ún. micellákat, a makromolekuláris 
kolloidokban pedig nagy molekulájú szerves vegyületek 
(pl. fehérjék, nukleinsavak, poliszacharidok) képeznek 
kolloid rendszert. 

A kolloidok osztályozása történhet az eloszlatott ré-
szecskék közt ható erő szerint. A szolokban a kolloidré-
szecskék között ható vonzóerők kisebbek a hőmozgás 
szétszóró erejénél, ezért a részecskék hidrátburkukkal 
szabadon elmozdulhatnak. Az ilyen szol állapotú rend-
szerek folyékony halmazállapotúak, mint pl. tojásfe-
hérje, vér, tej. A gél állapotú kolloid rendszerekben a 
részecskék egymáshoz kapcsolódnak, haladó mozgást 
nem végeznek, így halmazállapotuk szilárdnak mond-

ható, többékevésbé alakállandóak, ilyen pl. a főtt tojás, 
alvadt vér, tejföl.

A kolloidok biológiai jelentősége abban áll, hogy 
a kolloidrészecskék fajlagos – egységnyi tömegre eső – 
felülete igen nagy, ezért jó adszorbensek. Például a tala-
jokban található talajkolloidok felületükön ásványi anya-
gokat képesek megkötni, ami a növények táplálkozása 
szempontjából fontos. 

A kolloid oldatokat osztályozhatjuk az ozmózisnyo-
másuk szerint is. Az izotóniás oldatoknak az ozmózis-
nyomása megegyezik a vérplazma ozmózisnyomásával, 
azaz izozmotikusak. Ilyennek tekintjük a mindennapi 
orvosi gyakorlatban használatos fiziológiás sóolda-
tot, mely 0,9%os NaCloldat koncentrációjának felel 
meg. A hipertóniás oldatok ozmózisnyomása nagyobb 
– hiper ozmotikusak –, a hipotóniás oldatoknak az 
ozmózis nyomása pedig kisebb – hipoozmotikusak – 
a vérplazmáénál. A sejtek meghatározott alakja az 
anyagcserefolyamatok zavartalan lejátszódása miatt 
fontos, mivel a sejtek belső szerkezete, a sejtszervecskék 
optimális elrendeződése csak meghatározott sejtalak 
mellett valósul meg. A sejtek alakját az ozmózis révén 
alapvetően befolyásolják a testfolyadékok koncentráció
viszonyai. 

Ha kísérletképpen vörösvértesteket desztillált vízbe 
vagy hipotóniás oldatba teszünk – amelynek ozmó-
zisnyomása jóval kisebb a sejtplazmáénál – a sejtekbe 
nagy mennyiségű víz áramlik, amelynek következtében a 
sejtek legömbölyödnek, majd kipukkadnak (hemolízis).

39. ábra. Dinamikus egyensúlyi helyzet kialakulása

40. ábra. Kolloid rendszerek kialakulásának lehetőségei
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41. ábra. Vörösvértestek viselkedése hipertóniás (balra), 
izozmotikus (középen) és hipotóniás közegben
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Ellenkező esetben, ha a sejtet a sejtplazmánál tömé-
nyebb – hipertóniás – oldatba helyezzük, a sejtek vizet 
veszítenek és összezsugorodnak. Izozmotikus oldatok-
ban nem lép fel ozmózis.

Élettani példák az ozmózisra

A növények életműködéseiben fontos szerepe van az 
ozmózisnak: a jelenség szerepet játszik a talajból tör-
ténő vízfelvételben, a gázcserenyílások nyitásában 
záródásában, a szerves anyagok áramlásában a háncs 
rostaelemeiben. 

Végezzük el a következő vizsgálatot! Vöröshagyma 
húsos alleveléből készítsünk nyúzatot, öt percre helyez-
zük 10%os KCloldatba, majd mikroszkóp alatt vizsgál-
juk a változást! A látottakat az ozmózissal értelmezzük. 
Amennyiben növényi szöveteket magas koncentráció
jú, ún. hipertóniás közegbe helyezünk, a sejtek vizet 
veszítenek, aminek következtében a sejt zsugorodik, 
és a sejthártya elválik a merev sejtfaltól. A jelenséget 
plazmolízisnek nevezzük. A folyamat egy dinamikus 
egyensúlyi állapot elérése után megáll, hiszen a folya-
mat során a sejtben a vízvesztés miatt nő a koncentráció. 
Amikor a sejthártyán kívüli tér, illetve a sejten belüli tér 
ozmózisnyomása kiegyenlítődik, akkor a víz ki és beá-
ramlásának sebessége megegyezik, beáll az egyensúlyi 
állapot. A növények hervadása is akkor következik be, ha 
a sejtek a vízhiány miatt megváltozott koncentrációviszo-
nyok mellett jelentősebb mennyiségű vizet veszítenek. 

Abban az esetben, ha a nyúzatot desztillált vízbe 
helyezzük, ozmózissal víz lép be a sejtplazmába (majd 
a sejtnedvvakuólumba), a sejt vízzel telítődik, megduz-
zad, a citoplazma nyomása megemelkedik, nekifeszül 
a sejtfalnak, ami ellenáll a sejt térfogatnövekedésé-
nek. Ekkor a citoplazma sejtfalra gyakorolt nyomását 

turgornyomásnak nevezünk. A turgornak nagy szerepe 
van a növényi test alakjának fenntartásában, az anyagok 
szállításában, a gázcserenyílások működésének a szabá-
lyozásában, így a gázcserében, illetve a párologtatásban.

Az ozmózisnak köszönhetően a bőrszöveti sejteket 
jellemző nyomásértékek megváltoznak. Az A görbe 
mutatja a sejtplazma, illetve a vakuólum ozmózis
nyomásának (ozmotikus szívóerejének), a B görbe pedig 
turgornyomásának a változását a desztillált vízbe merí-
tés pillanatától a dinamikus egyensúly beálltáig. 

Az állati szervezetekben (így az emberi szervezetben 
is) zajló vízmozgás irányának meghatározásában is óriási 
szerepe van az ozmotikusan aktív anyagoknak. A vese nef
ronjaiban a szűrletből jelentős vízvisszaszívás történik, 
1 nap alatt közel 180 liter, ami annak köszönhető, hogy 
az elvezetőcsatornák, illetve a gyűjtőcsövek olyan szöveti 
környezetben futnak, amelynek az ozmotikus nyomása 
jelentősen meghaladja a szűrlet ozmotikus nyomását. 
A nagyobb ozmotikus nyomás kialakításában szerepet 
játszó ozmotikusan aktív anyagok például a részben 
a szűrőműködés miatt megnövekedett koncentrációjú 
vérfehérjék, részben a sóvisszaszívás miatt megnöveke-
dett koncentrációjú sók, elsősorban a NaCl. 

A tápcsatornában is a víz passzív transzporttal szívódik 
fel, annak köszönhetően, hogy a béltartalom koncentrá-
ciója többnyire kisebb a bélhámsejtek cito plazmájának 
koncentrációjánál.

A szövetek alapállományát képező szövetnedv 
a hajszálerek területén jön létre, mivel a vérerek közül 
kizárólag a kapillárisok fala átjárható a víz és a benne 
oldott kis molekulájú anyagok számára. A kapillárisok 
fala szűrőként működik: féligáteresztő, mivel átbocsátja 
a vizet, az ionokat, a kisebb szerves molekulákat (pl. glü-
kózt, aminosavakat), azonban visszatartja a nagyobb 
méretű vérfehérjéket és az alakos elemeket. A szűrés 
során lényegében fehérjementes vérplazma (szövet köz-
ti folyadék) jön létre. A hajszálerek területén a folyadék 
mozgásának irányát ellentétes hatások eredője szabja 
meg: egyrészt az erekben uralkodó vérnyomás (hidro
sztatikai nyomás), amely a vérplazmát kifelé préseli, 
másrészt az ez ellen ható plazmafehérjék kolloidozmo-
tikus nyomása – ozmotikus szívóereje. A kapillárisok 
artériás szakaszán a vérnyomás nagyobb a plazmafe-
hérjék kolloidozmotikus nyomásánál, ezért a vérplaz-
ma fehérje mentes szűrlete kilép az érpályából (reverz 
ozmózis). A kapillárisokban a vénás oldal felé haladva 
a folyadék kilépése következtében a vér hidrosztatikai 

42. ábra. Növényi plazmolízis szemléltetése
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nyomása csökken. Amikor a vérnyomás egyenlővé válik 
a kolloid ozmotikus nyomással, a folyadék kiszűrődése 
megszűnik. A kapillárisok vénás szakaszán a vérnyomás 
tovább csökken, és a kolloidozmotikus nyomás alá esik. 
Ennek következtében a vénás szakaszon a vérfehérjék 
kolloid ozmotikus szívóhatásának köszönhetően a szö-
vetnedv egy része visszalép az érpályába, elszállítva 
a szövetekben keletkezett bomlásterméket. A szövet-
nedv oldott vérfehérjéket nem nagyon tartalmaz, ezért 
kolloid ozmotikus nyomása alacsony. Valójában a szövet 
közti térben is van hidro sztatikai és ozmotikus nyomás, 
melyeket most az egyszerűsítés miatt elhanyagoltunk.

Az ozmózis alkalmazása az orvosi gyakorlatban

A különféle hatóanyagok, gyógyszerek szervezetbe jut-
tatása történhet infúzió, illetve injekció útján, melyek 
elkészítése során az összetevőket fiziológiás sóoldat-
ban oldják fel. Ez az eljárás az izotóniás környezetnek 
köszönhetően kivédi a szervezet sejtjeinek ozmotikus 
károsodását. 

A vér és a szövetnedv folyadékegyensúlyának zavara 
duzzanat, ödéma kialakulását eredményezi a szövetek-
ben felhalmozódó felesleges szövetnedv miatt. Az ödé-
ma kezelésére alkalmazható például dextránoldat vagy 
keserűsóoldat (MgSO4). Az eljárás során a duzzanat kör-
nyezetében hipertóniás közeget teremtenek, ami vízel-
vonó hatású, ennek következtében a duzzanat csökken. 

A keserűsó alkalmazása hatékony lehet a székrekedés 
kezelésében is. A keserűsó kevéssé szívódik fel a tápcsa-
tornából, s így a vastagbélben megnöveli a béltartalom 
ozmotikus koncentrációját, ez csökkenti a vízfelszívódás 
mértékét, ami viszont a béltartalom hígulását eredmé-
nyezi a könnyebb üríthetőség érdekében.

A veseelégtelenségben szenvedő betegeknél al kal
mazott művesekezelés szintén az ozmózis jelenségén 
alapszik. Az eljárást hemodialízisnek nevezzük. A be-
teg vérét egy szemipermeábilis csövön keresztül diali-
zálógépbe vezetik, ahol a toxikus anyagokban gazdag 
vért tartalmazó csövek körül ún. steril dializálófolya-
dék áramlik. A berendezésben a mérgező salakanya-
gok a koncentrációkülönbségnek megfelelően kijutnak 
a vérből a féligáteresztő hártyán keresztül a dializáló
oldatba, ugyanakkor a plazmafehérjék és a vér alakos 
elemei a vérben maradnak. Az ilyen módon megtisztí-
tott vért visszavezetik a testbe.
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44. ábra. Nyomásviszonyok és folyadékáramlás 
a kapillárisok és a szövetnedv között

45. ábra. A dialíziskezelés lényegének szemléltetése

FELADAT

Növényi bőrszövet vizsgálata 
A vizsgálathoz egy fotoszintetizáló lomblevél fonákjáról nyúzatot készítünk. A preparátumot egy csepp desztillált 
vízben lefedve, fénymikroszkóppal tanulmányozzuk. 
1.  Ha a nyúzatot desztillált vízbe helyezzük, anyagáramlás indul a külső folyadék és a sejtek belső tere között. Mely 

állítás igaz az alábbiak közül?

A) Plazmolízis történik. 

B) Ozmózis során víz lép be a sejtplazmába.

C) Víz és ionok áramlanak ki a sejtplazmából.

D) A sejtben nő az oldott anyagok koncentrációja. 

E) A sejtben csökken a víz mennyisége.  
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FELADAT

Az anyagáramlásnak köszönhetően a bőrszöveti sejteket jel-
lemző nyomásértékek megváltozhatnak. A grafikonok közül 
kettő a nyomásértékek alakulását mutatja a vízbe helyezés 
pillanatától kezdve.
2.  Add meg, hogy melyik betűvel jelölt görbe mutatja, az 

ép növényi sejtek belsejében mérhető nyomásértékek 
alakulását!
A sejtplazma (vakuólum) turgornyomása. 

A sejtplazma (vakuólum) ozmózisnyomása. 
3.  A változások lezajlása után egyensúly alakul ki. Melyik 

görbe jelzi ekkor a sejt nettó vízfelvételét? Ha egyik sem, 
akkor rajzold be a helyes görbét!

A vizsgált levélből ezután egy másik nyúzatot is készítünk, 
amit azonban 5%os káliumnitrátoldatban fedünk le.
4.  Hogyan alakul ebben az esetben a sejtek víztartalma az oldatba merítés pillanatától kezdve? 

A) Folyamatosan nő, amíg a membrán szét nem reped. 
B) Folyamatosan csökken, míg a sejt belsejében 5 tömegszázalékos lesz az ionok koncentrációja.
C) Folyamatosan csökken a nulla szintig.
D) Egy egyensúlyi határértékig csökken.
E)  Addig csökken, amíg a sejten kívüli és a sejten belüli tér káliumnitrátkoncentrációja meg nem egyezik. 

5.  A következő ábrákon négy mikroszkópi preparátumról készült rajzot látsz. Döntsd el, hogy melyik rajz készült 
a desztillált vízben lefedett és melyik a káliumnitrátoldatba helyezett nyúzatról! 

Az 5 tömegszázalékos káliumnitrátoldatban lefedett preparátum rajza.  

A desztillált vízben lefedett preparátum rajza.   
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A sejtplazmát nem festették meg, ezért csak a sejtfal, illetve a sejtmembrán látszik. A gázcserenyílásokat határoló 
sejtek működőképesek.

A B

C D



1. Bevezetés a BiológiáBa  34 35

A kémiai reakciók feltétele, hogy a reagáló anyagok ré-
szecskéinek ütközniük kell. Az anyagok részecskéi – mo-
lekulái – adott hőmérsékleten rendezetlen mozgást, ún. 
hőmozgást végeznek. A részecskék mozgási sebessége 
egyenesen arányos a hőmérséklettel. A kémiai kötések 
erősségét a kötési energiával jellemezzük. A kötési ener-
gia az az energia, ami ahhoz szükséges, hogy 1 mol adott 
kötést felszakítsunk. Jele: E, mértékegysége kJ/mol.

A kémiai reakciók időbeli lefolyását a reakciósebe-
séggel lehet jellemezni. A reakciósebességet az időegy-
ség alatt egységnyi térfogatban vagy felületen átalakuló 
kiindulási anyagok anyagmennyiségével vagy a kelet-
kező termékek anyagmennyiségével lehet megadni: 
v = ∆c/∆t, mértékegysége (mol/dm3)/s. A reakciósebes-
ség függ a reagáló anyagok minőségétől, koncentráció-
jától és a hőmérséklettől.

A sejtekben lezajló biokémiai reakciók kötések bon-
tásával, illetve létesítésével kapcsolatosak. A kémiai kö-
tések felbontásához, a kémiai reakciók lejátszódásához 
energia szükséges, amit laboratóriumi körülmények kö-
zött a hőmérséklet emelésével biztosítunk. 

Ugyanakkor az élő szervezetek működésének körül-
ményei között – hőmérsékleten, nyomáson – a kellő 
energia nem áll rendelkezésre a kötések felszakításához, 
a biokémiai reakciók maguktól nem mennek végbe. 
Ennek az az oka, hogy az élő rendszerekben a biomo-
lekulák nem rendelkeznek annyi energiával – ún. akti-
válási energiával –, amennyi a kötések felbontásához 
szükséges. A reakciók végbemenetelét az ún. aktiválási 
gát akadályozza. Ennek ellenére a különféle reakciók za-
vartalanul lejátszódnak, mivel az élőlényekben biokata-
lizátorok, ún. enzimek működnek. 

A katalizátorok olyan anyagok, amelyek a kémiai re-
akciókat gyorsítják (a reakciósebességet növelik). A bio
katalizátorok úgy növelik a reakciósebességet, hogy a 
reakció számára egy másik, kisebb aktiválási energiával 
járó utat nyitnak meg.

Az enzimek működésének tehát az a jelentősége, 
hogy a reakciókat oly mértékben felgyorsítják, hogy 
azok a testünk hőmérsékletén is megfelelő sebesség-
gel mennek végbe. Az enzimek elsősorban globuláris 
fehérjék.

Az enzimek 
Az enzimek felépítése és működése
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46. ábra. Enzim hatása a reakció aktiválási energiájára

A fehérjék aminosavakból felépülő makromolekulák. A fe-
hérjék elsődleges szerkezete az aminosavak kapcsolódási sor-
rendje, a másodlagos szerkezete a poli pep tidlánc egyes sza-
kaszainak periodikus tér beli szer kezete, mely lehet alfahélix 
vagy béta szalag. A harmadlagos szerkezetet az egyes másod-
lagos szerkezettel jellemezhető szakaszok térbeli elrendező-
dése alakítja ki.

A harmadlagos szerkezet stabilitását a molekulán belül az 
egyes oldalláncok közötti különféle kötések biztosítják, mint 
pl. hidrogénkötés, Van der Waalskötés, ionos kötés, kovalens 
kötés (pl. diszulfidhíd).

A fehérjék térszerkezete rendkívül bonyolult, ebből követ-
kezően igen érzékenyen reagálnak térszerkezetük megválto-
zásával a környezet hatásaira. A fehérjék harmadlagos szerke-
zetét befolyásoló környezeti tényezők: a hőmérséklet, a közeg 
kémhatása, a nehéz fémsók és a mechanikai hatások. 

A hőmérséklet emelésekor a molekularészek hőmozgása 
egyre intenzívebb lesz, aminek következtében a láncok közötti 
stabilizáló kötések felszakadnak. A változás hatására a moleku-
la elveszti jellegzetes térszerkezetét, letekeredik, azaz denatu-
rálódik. A letekeredett láncok összeakadva térhálót alkotnak, 
aminek következtében a fehérjék kicsapódnak az oldatból. 
A folyamat többnyire visszafordíthatatlan, azaz irreverzibilis. 

Ugyanez a változás játszódik le akkor, ha savakkal vagy 
lúgokkal megváltoztatjuk a közeg kémhatását, illetve ha ne-
hézfémionokat – pl. Pb2+, Hg2+ – juttatunk a fehérjeoldatba. 
A bevitt ionok – H+, OH–, Pb2+, Hg2+ – hatására megváltoznak 
a fehérjemolekulák töltésviszonyai, hozzákapcsolódnak a  po-
lipeptidlánchoz, felszakítják a láncot stabilizáló kötéseket.

A vizes oldatok kémhatását a hidrogénionok (H+, illetve 
H3O

+) és a hidroxidionok (OH–) koncentráció jának viszonya 
szabja meg. A savas kémhatású oldatokban a hidrogénionok 
koncentrációja nagyobb, mint a hidroxidionok koncentrációja, 
a semleges kémhatású oldatokban a hidrogénionok koncent-
rációja megegyezik a hidroxidionok koncentrációjával, a lúgos 
kémhatású oldatokban pedig a hidroxidionok koncentrációja 
nagyobb, mint a hidrogénionok koncentrációja.

Az oldatok kémhatását számszerűen a pH-érték megadá-
sával lehet jellemezni. A pH a H+koncentráció hatványkite-
vőjéből adható meg (a H+koncentráció tízes alapú logarit-
musának mínusz egyszerese). A pHskála 0tól 14ig terjed. 
A semleges oldatok pHja 7. Ha a pH értéke kisebb, mint 7, 
akkor az oldat savas (pl. a 0,1 mol/dm3es sósav pHja 1, mivel 
[H+] = 10–1 mol/dm3). Ha a pHérték nagyobb, mint 7, akkor az 
oldat lúgos.
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Az enzimek felületén 
azt a helyet, ahol a katali-
zátorhatás történik, aktív 
centrumnak vagy kötő-
zsebnek nevezzük. Az en-
zimek reakcióspecifikusak, 
fajlagosak, azaz a különbö-
ző reakciókat másmás en-
zimek katalizálják, mivel a 
kötőzseb felépítése specifi-
kus, szerkezete kiegészítő 
– komplementer – annak 
az anyagnak, a szubsztrát-
nak a szerkezetével, amit 
átalakít (kulcszár modell). 
A kulcszár modell elég me-
rev struktúrának feltételezi 
az enzimeket. Egy másik 
elmélet (indukált illeszke-
dés) szerint a szubszt rát 
bekötése módosítja az en-
zim szerkezetét, és ezzel 
növeli a katalitikus aktivitá-
sát is. A biokémiai reakciók 
hőmérséklet, illetve kémhatásérzékenysége is az aktív 
centrum bonyolult szerkezetével függ össze: a kötőzseb 
már kismértékű hőmérséklet, illetve kémhatásváltozás 
hatására is elveszti a szubsztrátéval komplementer szer-
kezetét. Az enzimek optimális működéséhez tehát meg-
határozott környezeti feltételek – hőmérséklet, kémha-
tás, ionkoncentráció – szükségesek. Közismert például, 
hogy a magas láz életveszéllyel jár, mivel 41 °C felett 
annyira megváltozik az enzimek térszerkezete (még 
nem csapódnak ki!), hogy nem képesek ellátni bioló giai 
feladatukat, ami miatt az egyes biokémiai folyamatok 
leállnak. 

Az enzimműködés hatékonyságát az enzimaktivitás-
sal jellemezzük. Az enzimaktivitás megmutatja, hogy 
adott idő alatt adott mennyiségű enzim, adott feltételek 
mellett, mennyi szubsztrátot képes átalakítani.

Az enzimaktivitás mértékét az élő szervezetekben 
különféle szabályozó mechanizmusok befolyásolhatják, 
hiszen amennyiben nincs szükség az enzim által katali-
zált reakcióra, annak további lefolyása még káros is le-
het. Az enzimaktivitás mértékét csökkentő anyagokat 
inhibitoroknak (enzimgátlók) nevezzük. Az inhibitorok-
nak többféle típusát ismerjük. Egyik csoportjuk a ver-
sengő (kompetitív) inhibitorok, melyek a szubsztráté-
hoz hasonló szerkezetük révén képesek az enzim aktív 
centrumába bekötődni, elfoglalva azt. Amennyiben az 
inhibitor jelen van, az enzim már képtelen a szubsztrát 
megkötésére, inaktívvá válik. Az enzimaktivitás mérté-
két a szubsztrát, illetve az inhibitorkoncentráció viszo-
nyai határozzák meg, hiszen ezek versengenek az aktív 
centrumban való megkötődés lehetőségéért. Az enzi-
mek csak átmenetileg vesznek részt a reakcióban, mara-
dandó változást nem szenvednek, újra felhasználhatók.

Az egyszerű enzimek csak aminosavakból épülnek 
fel, az ún. összetett enzimek működéséhez azonban 
gyakran szükséges valamilyen nem fehérjerész, ún. ko-
faktor. A kofaktorokat az enzimhez kötődés erőssége 
alapján csoportosítjuk. 

A nem fehérjerész lehet ún. prosztetikus csoport, 
amely erősen kötődik a polipeptidlánchoz, eltávolítása a 
biológiai funkció megszűnésével jár. A prosztetikus cso-
port többnyire valamilyen fémion – pl. Cu2+, Zn2+, Fe2+ –, 
amely az enzim aktív centrumában a megfelelő térszer-
kezet kialakításához szükséges.

Egyes enzimek működéséhez pedig ún. koenzimek 
szükségesek. A koenzimek olyan nem fehérjetermésze-
tű vegyületek – kofaktorok –, többnyire nukleotidszár-
mazékok, melyek lazán, reverzibilis módon kötődnek 
az enzimekhez. A koenzimek általában szállítómoleku-
lák, a szubsztrátok közötti csoportátviteli reakciókban 
szerepelnek, mint pl. NAD+, NADP+, melyek hidrogén
atomok átvitelében játszanak szerepet. 

47. ábra. Enzimműködés 
mechanizmusának 
szemléltetése

48. ábra. Az enzimműködés kulcs-zár modelljének 
szemléltetése
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A koenzimek felépítésében gyakran vesznek részt vi-
taminjellegű csoportok, ezért a vitaminhiány gátolja a 
koenzimek felépülését, ezen keresztül egyes biokémiai 
folyamatok lejátszódását. A NAD+ felépítésében például 
a B3- vitamin vesz részt.

Enzimhiányon alapuló emberi betegségek

Számos betegség kialakulásának a hátterében az anyag-
cserében szerepet játszó valamilyen enzim hiánya vagy 
elégtelen működése áll. Ilyen többek között a tejcukor 
érzékenység és a fenilketonuria.

A táplálékintolerancia egy olyan, többnyire az emész-
tő szervrendszert érintő tünetegyüttes, amelyet egyes 
ételek adott összetevője vált ki. A tüneteket az anyag 
emésztési, illetve felszívódási zavara okozhatja. Nem 
érinti az immunrendszert, szemben a táplálékallergiával.

Tejcukor-érzékenység (laktózintolerancia) esetén a 
tejcukor (laktóz) vált ki hasi panaszokat, puffadást, has-
menést, émelygést. A tünetek hátterében a tejcukrot 
bontó enzim, a laktáz hiánya vagy elégtelen működése 
áll. A vékonybélben a tejcukor nem tud monoszachari-
dokká bomlani, így nem szívódik fel, és a vastagbélbe 
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50. ábra. Hidrogénszállító koenzim (NAD) működésének 
két lépése: 1. A hidrogén felvétele. 2. A hidrogén átadása.
A két reakcióban két különböző enzim vesz részt

KÍSÉRLET

Az enzimműködéshez szükséges optimális 
hőmérsékletet bemutató kísérlet

  Vegyünk 4 db kémcsövet, és töltsünk beléjük 
2-2 cm3 amilázoldatot! 

  Az egyik kémcső tartalmát forraljuk fel!
  A többit helyezzük 0, 15 és 35 °Cos vízfürdőbe!
  Majd mindegyik kémcsőbe töltsünk 1 cm3 keményí-

tőoldatot! Rázzuk össze a kémcsövek tartalmát!
  Kb. 10 perc múlva mindegyik kémcsőből 1 csepp 

oldatot cseppentsünk fehér csempelapra! Adjunk 
hozzájuk 11 csepp Lugololdatot!

  Értelmezzük a változásokat!
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KÍSÉRLET

Az enzimműködés pHfüggését hasonló kísérlettel 
lehet bemutatni, azonban ebben az esetben azonos 
hőmérsékleten, különböző kémhatás mellett 
vizsgáljuk az enzimaktivitást.

Emberből nyert emésztőnedvek (A és B) működé-
sét vizsgáltuk különböző kémhatásokon.
  A vizsgálat során kétszer 12 darab kémcső mind-

egyikébe 3 cm3 fehérjeoldatot öntöttünk,
  majd mindkét sorozat kémcsöveinek kémhatá-

sát beállítottuk rendre pH = 1, pH = 2, pH = 3, … 
pH = 12es értékekre. 

  Ezt követően az egyik kémcsősorozat kémcsövei-
be bemértünk 11 cm3-t az A, a másik kémcsőso-
rozat kémcsöveibe a B emésztőnedvből.

Az emésztőnedvek működési aktivitását (az általuk 
időegység alatt lebontott szubsztrát mennyiségét) 
a pH függvényében ábrázolva az alábbi diagramot 
kaptuk.

Mennyi az (A, illetve B emésztőnedvben megtalálha-
tó) enzimek működésének pHoptimuma?
Nevezd meg, hogy az emberi szervezet mely emésztő-
nedve, illetve emésztőenzime lehet az A és a B!
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kerülve különféle problémákat okoz. A vastagbélbe ke-
rülő laktóz erősen növeli a béltartalom ozmotikus kon-
centrációját, szívóerejét, miáltal csökkenti a vízfelszívó-
dás mértékét, továbbá a vastagbélben zajló bakteriális 
erjedés következtében különféle szerves savak és gázok 
– H2, CO2 – keletkeznek, melyek erőteljesen fokozzák a 
bélperisztaltikát. Mindezek eredményeképpen a széklet 
jelentősen hígul, ami a hasmenés elsődleges oka. A ki-
alakuló tünetek mértékét a laktózbevitel csökkentésé-
vel (pl. laktózmentes tejtermékek fogyasztásával) lehet 
mérsékelni.

A fenilketonuria autoszómás, recesszíven öröklődő, 
enzimhiányon alapuló, szervezetszintű anyagcserezavar. 
A tüneteket az okozza, hogy a betegek mája a fenilala-
nin-hidroxiláz nevű enzim hiánya miatt nem tudja lebon-
tani a – nagyobb mennyiségben mér-
gező hatású, egyébként esszenciális 
– fenilalanin aminosavat, ezért az 
veszélyes mértékben felszaporodik a 
vérben. A felhalmozódó fenilalanint 
a szervezet alternatív anyagcsereuta-
kon próbálja átalakítani, melynek so-
rán szintén különféle mérgező anyag-
cseretermékek keletkeznek. A túlzott 
mennyiségben jelen lévő fenilalanin 
és egyéb anyagcseretermékek pedig 
idegrendszeri károsodást, értelmi fo-
gyatékosságot okoznak. Kezelése a 
fenilalanin bevitelének kontrollálásá-
val, fehérjeszegény diétával történik. 
A fenilketonuriásnak tilos húsféléket, 
tejtermékeket, hüvelyeseket, tojást, 
szóját ennie. 

Példák a sejtek energiaforgalmával kapcsolatos 
enzimek működésére

Egyes enzimek (pl. az ún. ATP-ázok) képesek az ATP nagy 
energiájú kötéseiben rejlő kémiai energiát különféle 
folyamatokban hasznosítani.

Na+-K+ pumpa (ATP-áz). Az állati sejtek legfontosabb 
ionpumpája. Az enzim működése során 1 ATP hidrolí-
zisével 3 Na+-t pumpál ki a sejtből, és 2 K+-t visz be a 
sejtbe, ezzel létrehozva a sejthártya két oldalán az ion-
koncentrációk különbségét. Működése tehát energia-
igényes, mivel az ionmozgások a koncentrációgradiens-
sel ellentétesek.

Miozin. Az izomszövetekben jellemzően megtalálható 
miozin fehérje szintén ATP-bontó enzimhatással rendel-
kezik, tekintve, hogy az izom-összehúzódás energiaigé-
nyes folyamat. Az összehúzódás során az ATP bontása-
kor felszabaduló energia a miozin szerkezetváltozásához 
szükséges, ami elengedhetetlen a fehérjefonalak egy-
más melletti elcsúszásához.

ATP-szintázok. Az ATP-szintázok olyan enzimek, ame-
lyek a különféle folyamatokban felszabaduló energiát 
képesek ATP előállítására fordítani. Az ATP a lebontó 
anyagcsere során keletkezik, pl. a glikolízisben, illet-
ve a terminális oxidációban. A terminális oxidáció egy 
elektronszállító rendszer működésével valósul meg, 
mely a mitokondriumok belső membránjában találha-
tó. A lebontó anyagcserében a szubsztrátokról leváló 
hidrogének NADH-molekulák közvetítésével kerülnek a 
mitokondrium belső membránjához. Az elektronszállító 

51. ábra. Tejcukor-érzékenység hatásának szemléltetése
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52. ábra. A mitokondrium felépítésének és működésének kapcsolata
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rendszer elején a protonok és az elektronok szállítása 
különválik. Az elektronok bekerülnek az elektronszál-
lító rendszerbe, ahol áramlásuk eredményeképpen a 
felszabaduló energia protonok aktív transzportjára for-
dítódik a mitokondrium belső teréből a külső kamrába. 
Ennek eredményeképpen a külső kamrában jelentősen 

megnő a protonkoncentráció, így a membrán két olda-
lán protonkoncentráció-különbség alakul ki. A különb-
ség kiegyenlítődését az alapállomány felé néző enzim-
komplex, az ATPszintetáz végzi. Az enzimkomplexen 
a protonok átáramlásakor felszabaduló energia ATP
szintézisre fordítódik.

FELADATOK

1. egy enzimhatás nyomában 
Egy kísérletsorozatban az amiláz enzim fehérjehatását vizsgál-
ták. A leírások figyelmes átgondolása után válaszold meg a kér-
déseket! Az ábra szerint négy kémcső különböző összetételű 
oldatot tartalmaz. A kémcsövekben a hozzáadott amiláz hatá-
sát vizsgálták 37 °Con, 7es pHértékű oldatban, 30 perc után.
1.  Hány kémcsőbe töltöttek olyan oldatot, amelyben βglükóz 

kondenzáció során kapcsolódott egy másik alegységhez? 
2.  Mi a neve annak a változó tényezőnek, melyet a kísérletben 

vizsgáltak?
A) az enzimműködéshez szükséges pHérték
B) az enzimműködéshez szükséges hőmérsékletérték
C) a szubsztrát típusa
D) az anyagok oldhatósága
E)  a kísérlet valamennyi tényezőjének a hatását vizsgálták 

egy kísérletben  
3.  A kísérletben emlősállat szervezetéből származó amilázt 

használtak fel. Miből nyerhették ki?
A) epéből 
B) szűrletből 
C) vérből 
D) hasnyálból 
E) vizeletből  

4. Milyen helyes következtetést vonhatunk le az amiláz működéséről a fenti tapasztalatok alapján?
A) Működése közel semleges kémhatás mellett optimális. 
B) Képes szénhidrátokat bontani.
C) A cukrokat nem képes bontani.
D) A tojásfehérje kivételével mindegyik anyagot bontja.
E) Működése 37 °Con optimális.  

5.  Az amiláz bontó hatását vizsgálták különböző hőmérsékleten. Mely jellemzővel és milyen mértékegységgel 
jellemezhető az enzimaktivitás?
A) az elegy időegység alatti H+koncentrációváltozásával (mmol/s)
B) az időegység alatt keletkező szubsztrát mennyiségével (mg/s)
C) az időegység alatt keletkező termék mennyiségével (mg/s)
D) az időegység alatt keletkező glükóz mennyiségével (mmol/s)
E) az enzim koncentrációjával (mmol/dm3)  

sűrű
tojásfehérje-

oldat

�szta
olívaolaj

�szta nádcukoroldatzavaros keményítőoldat

sűrű
tojásfehérje-

oldat

�szta
olívaolaj

�szta nádcukoroldat�szta maltózoldat
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FELADATOK

Az amiláz enzim aktivitását két gabona csírázó magvai 
(szemtermései) segítségével vizsgálták. Mindkét fajból 
a megduzzadt szemek felét megfőzték, majd lehűtötték. 
A további vizsgálatot keményítőt tartalmazó agaragarko-
csonyán, szobahőmérsékleten végezték. A rajzon látható 
módon helyezték az üvegtálba a gabonaszemeket úgy, hogy 
félbevágták azokat, és frissen vágott felszínükkel érintkezve 
tették a táptalajra. 24 óra elteltével a magokat eltávolítot-
ták, és Lugololdatot cseppentettek a tálra.
6.  Milyen folyamatok indultak be a gabonaszemekben 

a duzzadás során?
A) fotolízis
B) glikogénszintézis
C) makromolekulák megfelelő konformációjának elnyerése
D) plazmolízis
E) hidrolízis  

7.  Melyik betűjelű rajzzal egyezik az eredmény a szín reakció után?

8.  Fogalmazz meg egy lehetséges feltevést (hipotézist), amelyet igazolni szerettek volna a kutatók a gabonasze-
mekkel végzett kísérletben!

9.  Egy diáknak az a gondolata támadt, hogy ha a Lugololdat helyett egy másik oldatot használunk, akkor a ka-
pott kísérleti eredmény negatív képét lehetne előállítani. Vajon hogyan?

2. gondolkodtató kérdések
   Ha a diffúzió során a részecskék mozgása zegzugos (nincs a hőmozgásnak kitüntetett iránya), akkor miért 

mondjuk, hogy az anyagok a nagyobb koncentrációjú hely felől vándorolnak az alacsonyabb koncentrációjú 
hely felé?

  Miért „egyszerűbb” a gázok diffúzióját nyomon követni, leírni, mint a folyadékokét?
  Hogyan változik az ozmotikus nyomás értéke egy plazmolizált sejtben, ha desztillált vízbe helyezzük?
  Hogyan készítenél fiziológiás sóoldatot, illetve Ringeroldatot?
  Könnyebb a tojáshéjat leszedni, ha előtte sós vízbe helyezed a tojást? Válaszodat indokold!
   1 dl 1 tömegszázalékos glükózoldatnak vagy 1 dl 1 tömegszázalékos szacharózoldatnak nagyobb az ozmo-

tikus nyomása?
  Megemésztie önmagát a pepszin enzim?
  Ha valaki metilalkoholt iszik, etilalkohollal kezelik. Vajon miért?

félbevágo�
fő� árpaszem

keményítőtartalmú
agarkocsonya

félbevágo�
zabszem

félbevágo�
árpaszem

félbevágo�
fő� zabszem

A B C D
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Testünket és a körülöttünk lévő világot parányi részecs-
kék, atomok építik fel. Ezeket további kisebb részecskék, 
az elemi részecskék (proton, elektron, neutron) építik 
fel. Az azonos protonszámú atomok elemeket alkotnak, 
amiket a periódusos rendszerben az elektronfelhő ki-
épülése szerint rendezve találunk meg. Az élő szerve-
zetek felépítésében az elemeknek csak 20–30%-a vesz 
részt, ezeket biogén elemeknek nevezzük. 

Az atomok többsége földi körülmények között nem 
önmagában fordul elő (kivétel a nemesgázok), hanem 
egymással kölcsönhatásba lépnek. Az atomok között kö-
zös elektronpárokkal kovalens kötés(ek) alakul(nak) ki, 
és molekulák jönnek létre. Továbbá elektronfelvétellel 
vagy -leadással egyszerű ionokká alakulhatnak (pl. Na+, 
Ca2+, Cl–, Fe2+), hogy elektronszerkezetük stabilisabbá 
váljon (elérje a legközelebbi nemesgázzal megegyező 
elektronszerkezetet).

A szervezetet felépítő elemek (atomok)  
és egyéb szervetlen alkotók jellemzői

Az élő szervezetek a saját testük felépítéséhez szükséges 
anyagokat a környezetükből veszik fel. Ez történhet szer-
ves anyag felvételével (pl. megeszünk egy rántottát ke-
nyérrel és paradicsommal) vagy szervetlen anyag felvé-
telével (pl. egy növény gyökérsavai segítségével feloldja 
a kalcium-foszfát-tartalmú kőzetszemcsét, és a felszaba-
duló foszfátionokat a gyökérzetével felveszi). Az élőlé-
nyek vagy közvetlenül veszik fel a szervetlen anyagokat 
a környezetükből (növény és foszfátion példája), vagy 
közvetve, mert a felvett szerves anyag valamikor szervet-
len forrásból jött létre (mi és a rántotta példája). A kör-
nyezetnek (a Földnek) ezek alapján tartalmaznia kell azo-
kat az elemeket, amelyek az élő szervezeteket felépítik. 
De vajon milyen mértékben hasonlít az élő szervezetek 
összetétele a földkéreg összetételéhez? Ha pedig vannak 
eltérések az összetételben, mi ennek az oka?

Elemek, ionok, szervetlen molekulák

2. EgyEd alatti szErvEződési szint
2.1. szErvEtlEn és szErvEs alKOtÓElEMEK
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1. ábra. Az elemek periódusos rendszere. Az oszlopok magassága az adott elem gyakoriságát mutatja a Földön.  
A zölddel színezett elemek az élő szervezeteket felépítő elemek
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Az élő szervezetek tömegének több mint 95%-át és 
atomjainak több mint 99%-át négy elem adja: az oxigén, 
a hidrogén, a szén és a nitrogén. Az oxigén és a hidrogén 
a vizet felépítő elemek, ez magyarázza a magas arányt. 
Mind a négy elem részt vesz a szerves vegyületek felépí-
tésében, ez magyarázza további nagyarányú jelenlétü-
ket a szervezetben. Szembeötlő, hogy a IV. főcsoportból 
a szilícium is szerepel a felsorolásban, és aránya a föld-
kéregben sokkal nagyobb, mint a széné, az élő szerveze-
tekben viszont csak ritkán fordul elő.

Az élet szénalapúsága

Miért a szén adja a vázát az élő szervezetet felépítő mo-
lekuláknak, miért nem a szilícium? 

A szervezetünk molekuláit alapvetően négyféle elem 
építi fel: C, N, O, H, ezek mellett még P és S fordulhat elő 
ezekben a molekulákban. A kevés számú elem ellené-
re a különböző molekulák száma milliós nagyságrendű. 
Ez csak akkor lehetséges, ha a felsoroltak közül egy elem 
a szervezet molekulái számára nagyszámú, eltérő felépí-
tésű vázat tud létrehozni. Erre pedig a szén képes. Hogy 
ezt megértsük, vizsgáljuk meg a szénatom tulajdonsága-
it, és hasonlítsuk össze a szilíciumatoméval!

Tulajdonság

szén
6C

szilícium
14Si

Következtetés

Párosítatlan elektronok száma 4 4 Négy kovalens kötést tud kialakítani a molekulában.

Vegyértékhéj sorszáma 2. 3. Kötés kialakítása esetén a szén atommagja jobban vonzza 
a saját és a másik atom vegyértékelektronjait.

Atomsugár (pm) 67 110

A σ-kötés energiája (kJ/mol) 345 222 A szénatomok egymás között stabilisabb, akár többszörös 
kötéseket, míg a szilíciumatomok kevéssé stabilis,  
általában egyszeres kötéseket alakítanak ki.A π1-kötés energiája (kJ/mol) 266 –

A π2-kötés energiája (kJ/mol) 226 –

Elektronegativitás 2,5 1,8 A szén a hidrogénnel kevéssé polarizált kötéseket,  
míg a szilícium polarizáltabb kötéseket alakít ki.

1. táblázat. A szénatom és a szilíciumatom tulajdonságainak összehasonlítása

A szénatom alkalmas földi körülmények között kis és 
nagy méretű molekulák vázának (gerincének) kialakítá-
sára. Más atomokkal négy erős kovalens kötést tud ki-
alakítani, és a szénatomok között is létrejöhet egyszeres, 
kétszeres vagy háromszoros kötés. Vegyületeiben pedig 
más atomokkal kevéssé polarizált kovalens kötéseket hoz 
létre.

A szén a szervetlen vegyületek közül a légköri szén- 
dioxidban fordul elő, amit az élőlények fotoszintézis 
során redukálnak, és szerves vegyületekbe építenek 
be. A biológiai oxidáció és az alkoholos erjedés során 
a szerves vegyületek oxidá ciójával szén-dioxid keletkezik. 
Emellett a szénatomokból kovalens kötésekkel felépülő 
láncok és gyűrűk a szerves vegyületek vázát (gerincét) 
adják az élő szervezetekben is.

Az oxigén elemi állapotban a légkörben, szervetlen ve-
gyületek közül pedig a vízben fordul elő. A fotoszintézis 
során fotolízissel vízből keletkezik. A bioló giai oxidáció-
ban végső hidrogénfelvevőként használódik el. Szerves 
vegyületek felépítésében is részt vesz. 

A nitrogén létfontosságú a fehérjék, a nukleinsavak és 
a nukleotidok (pl. ATP) felépítéséhez. A felesleges nitro-
gént karbamid és húgysav formájában adják le az állati 
szervezetek. A növények NO3

–- és NH4
+-ionok formájában 

veszik fel a talajból.
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A hidrogén a szervetlen vegyületek közül a vízben 
fordul elő, ezt a fotoszintetizáló szervezetek a fotolízis 
során bontják, és a hidrogén szerves vegyületekbe épül 
be. Az élő szervezetekben a szerves vegyületek hidro-
génatomjait vízzé oxidálva (biológiai oxidáció) nyerünk 
energiát.

A hidrogénion (proton, H+) töltése igen kis térfo-
gatban koncentrálódik, ezért erős a polarizáló hatása. 
Önmagában nem létezik, hanem hozzákapcsolódik kü-
lönböző, proton megkötésére alkalmas molekulákhoz 
vagy ionokhoz. A vízmolekula hidrogénion-felvétellel 
oxó niumionná (H3O

+), az ammóniamolekula ammó ni-
um ionná (NH4

+) alakul. Az oxóniumion koncentrációja 
a szervezet különböző folyadékaiban szűk határok között 
változik. Koncentrációjának negatív logaritmusa a pH. 
A vér pH-ja 7,35–7,45 között változhat. A NAD+ és NADP+ 
2 e–-t és 1 H+-t szállít. A mitokondrium belső membrán-
jának, illetve a kloroplasztisz gránummembránjának két 
oldalán kialakuló H+-koncentráció-különbség működte-
ti az ATP-szintáz enzimet. Ahogy a H+-ok áthaladnak az 
ATP-szintáz enzimen, ADP-ből és foszfátionból ATP ke-
letkezik (Mitchell-féle kemiozmózis-elmélet).

A kén a fehérjékben és a koenzim A-ban fordul elő 
nagy mennyiségben (cisztein, metionin). A kénatomok 
között kialakuló diszulfidhidaknak nagy szerepe van a fe-
hérjék térszerkezetének stabilizálásában.

A vas ionos formában (Fe2+, Fe3+) részt vesz a hemog-
lobin (vörös vértest), a mioglobin (izmok) és a citokró-
mok (a biológiai oxidáció és a foto szintézis elektronszál-
lító rendszere) hemcsoportjának felépítésében.

A kalcium ionos formában (Ca2+) több vegyület alko-
tójaként részt vesz a csontok és fogak szervetlen állo-
mányának felépítésében. Oldott formában a szinaptikus 
jel átvitelben, a véralvadásban és az izom-összehúzó-
dásban van szerepe.

A magnézium ionos formában (Mg2+) az izom-össze-
húzódáshoz szükséges, valamint a fotoszintetizáló szer-
vezetek klorofilljának alkotója. 

A jód a pajzsmirigy hormonjainak (tiroxin, trijód-tiro-
nin) alkotója. Naponta 0,1 mg jód bevitele szükséges,  

hiányában golyva vagy kretenizmus alakul ki. A konyha-
só jódozásával mindenki számára megoldható a szüksé-
ges jódbevitel.

Az élő szervezetben az eddig felsoroltakon kívül több 
más elem és szervetlen vegyület megtalálható, amik 
ugyan kis mennyiségben, de nélkülözhetetlenek a szer-
vezet felépítésében és működésében.

A foszfor a DNS-ben, az RNS-ben és minden nuk-
leotidban (pl. ATP, NAD+, NADP+) megtalálható. A víz vul-
kanikus kőzetekből oldja ki, majd bekerül a tengerekbe, 
innen a halakba, majd a madarakba, és belőlük a guanó-
ba, ami remek foszforforrás.

A fluor az emlősök fogzománcának egyik alkotója, 
nyomnyi mennyiségben szükséges a csontozat, a fogak 
keménységének kialakításához.

A nátriumion a testnedvekben megtalálható kation. 
Állati szervezetekben a sejten belüli koncentrációja 
sokkal kisebb, mint a sejteken kívüli. Szerepet játszik az 
idegsejtek akciós potenciáljának létrejöttében. Alapvető 
ion a szervezet só- és vízháztartásában, sótöbblet esetén 
vagy izzadáskor ezt választja ki a szervezet, és sóvesztés 
után ezt vesszük fel legnagyobb mennyiségben. Szikes 
talajokban szóda (Na2CO3) formájában nagy mennyiség-
ben felhalmozódik.

A káliumion szintén a testnedvekben megtalálható 
kation, amelynek sejten belüli koncentrációja sokkal na-
gyobb, mint a sejten kívüli. Részt vesz az akciós poten-
ciál létrejöttében (repolarizáció). A növények a talajból 
ezt a kationt veszik fel a legnagyobb mennyiségben.

A kloridion az élő szervezetek vizes fázisában a legel-
terjedtebb anion. Egyes kémiai jelátvivő anyagok (lásd 
GABA) a kloridionok fokozott idegsejtekbe áramlását, 
így azok működésének gátlását eredményezik.

A karbonátion (CO3
2–) alkálisóinak (Na2CO3, K2CO3)  

elfogyasztásával kerül az élő szervezetbe, illetve a szén-
sav bomlásakor keletkezik. Vízben oldhatatlan formája 
a CaCO3.

A hidrogén-karbonátion (HCO3
–) a szénsavból szár-

mazhat hidrogénion-leadással, valamint magnézium- 
és kalcium-hidrogén-karbonát formájában megtalálható 
az ivóvízben is. A vérben ebben a formában szállítódik 
a szén-dioxid 70%-a. A szénsavval együtt a vér pH-jának 
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állandó értéken tartásában van szerepe. A vízinövények 
ebben a formában veszik fel a vízből a szén-dioxidot. 
Fontos szerepet játszik a cseppkőbarlangok képződésé-
ben: 

2 Ca(HCO3)2 ⇌ 2 CaCO3 + CO2 + H2O

A nitrátion (NO3
–) a nitrogénkörforgás részeként a ta-

lajban van jelen, a nitrifikáló baktériumok ammónium-
ionból hozzák létre. Jelenléte kedvezőbb a NH4

+-énál, 
mert nem befolyásolja a talaj kémhatását. Szerepe van 
a növények levél- és szárképződésében. Az emberben 
nagy mennyiségben methemoglobinémiát okoz. Ekkor 

a hemcsoportban levő vas Fe3⁺ formában van jelen, nem 
pedig a normál Fe²⁺-ben. Emiatt a hemoglobin elveszti 
az oxigénkötő képességét, és fulladásos tünetek alakul-
nak ki. Ha a methemoglobin koncentrációja meghalad 
egy bizonyos szintet, a bőr kékes elszíneződése figyelhe-
tő meg. Ez az állapot a csecsemőkre a legveszélyesebb 
(kékcsecsemő-szindróma).

A foszfátion (PO4
3–) foszforsavészterekbe épül be az 

élő szervezetben. Részt vesz a DNS, az RNS és egyéb 
nukleotid típusú vegyületek felépítésében (pl. ATP, 
NAD+, NADP+, koenzim A). A difoszfátok és trifoszfátok 
általában energiatároló vegyületek.

az élő szErvEzEtEt FEléPÍtő ElEMEK KiMUtatÁsa

Egy elem vagy vegyület jelenlétét kimutatási reakcióval igazoljuk. Közös 
jellemzőjük, hogy az alkalmazott reakciópartner csak a kimutatni kívánt 
anyaggal ad reakciót, így egyértelműen bizonyítja az adott anyag jelenlétét 
vagy hiányát (nagyon alacsony szintjét) a vizsgált mintában.

Szén és oxigén (CO2) kimutatása:
Szerves anyagot izzítva a széntartalom egy része szén-dioxiddá, a hidrogén-
tartalom pedig vízgőzzé alakul. A gázkeveréket színtelen meszes vízbe ve-
zetve az megzavarosodik (opálosodik).
A lejátszódó reakció egyenlete: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Hidrogén és oxigén (H2O) kimutatása: 
Szerves anyagot izzítunk kémcsőben, majd a kiáramló gáz útjába kobaltpa-
pírt helyezünk. Ha a kék kobaltpapír rózsaszínűre változik, akkor a szerves 
anyag bomlása során vízgőz keletkezett. 
A lejátszódó reakció egyenlete: CoCl2 (sz) + H2O → [Co(H2O)6]

2+ + 2 Cl–

Papír színe:   kék   rózsaszín 
Kobaltpapír készítése: kobalt-klorid 1 mol/dm3-es oldatába mártsunk szűrő-
papírcsíkokat, majd hagyjuk azokat megszáradni.

Nitrogén kimutatása:
Szerves anyagot (fehérjeoldatot) lúggal (NaOH) melegítünk, majd a kiáramló gáz útjába Nessler-reagenssel átita-
tott szűrőpapírt helyezünk. A fehér színű papír sárgára-sárgásbarnára változik. 
A lejátszódó reakció egyenlete: 2 K2HgI4 + 3 KOH + 3 NH3 → HgO · HgNH2I + 2 H2O + 7 KI
Nessler-reagens: kálium-[tetrajodo-merkurát(II)]. 

meszes víz

szerves anyag

4. ábra. Széntartalom kimutatása 
meszes vízzel 

5. ábra. Hidrogén- és oxigén-
tartalom kimutatása kobaltpapírral 
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Magyarázat: A reakcióban a szén-dioxid-gáz és az oldatban található kalcium-hid-
roxid reakciójából vízben rosszul oldódó, apró, fehér kalcium-karbonát-szemcsék 
keletkeznek, ez okozza az opálosodást. Ha a vegyület hevítés hatására nem bomlik, 
akkor réz-oxiddal az oxidáció katalizálható.

Magyarázat: A reakcióban a Co2+-ok vízmolekulákkal komplex iont képeznek. A Co2+-
ok kémiai környezete megváltozik, elektronszerkezetük torzul, és a visszavert fény 
hullámhossza módosul. Ezért színváltozást tapasztalunk.

Magyarázat: A fehérje nitrogéntartalmának egy része a lúggal történő hevítés során ammóniává bomlik (lúgos hidrolízis), ami 
a Nessler-reagenssel színváltozást ad.
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az élő szErvEzEtEt FEléPÍtő ElEMEK KiMUtatÁsa

Kén (szulfidion vagy szulfátion) kimutatása:
Szerves anyagot (fehérjeoldatot) lúggal (NaOH) melegítünk, és ólom-acetát-oldatot adunk hozzá a melegítés köz-
ben. Ha az oldat megfeketedik, akkor a minta tartalmazott ként. 
A lejátszódó reakció egyenlete: Pb(CH3COO)2 + H2S → PbS + 2 CH3COOH

Vas kimutatása:
Az elégetett szerves anyaghoz (fahamu) salétromsavat adunk (feltárás), ezután melegítjük. A feltárt mintát leszűr-
jük, és kálium-rodanid vagy kálium-[hexaciano-ferrát(II)] oldatát adjuk hozzá. Az előbbi vörös, az utóbbi kék szín-
változása jelzi a vas jelenlétét a mintában. 
A lejátszódó reakciók egyenlete: Fe3+ + 3 KSCN → Fe(SCN)3 + 3 K+

  4 Fe3+ + 3 K4[Fe(CN)6] → Fe4[Fe(CN)6]3 + 12 K+

Kalcium kimutatása:
Fahamu feltárt vagy élő anyag szűrletéhez kálium-oxalát vagy nátrium-szulfát oldatát adjuk. Mindkét esetben 
fehér csapadék megjelenése jelzi a kalcium jelenlétét a mintában. 
A lejátszódó reakciók egyenlete: Ca2+ + K2(COO)2 → Ca(COO)2 + 2 K+

  Ca2+ + Na2SO4 → CaSO4 + 2 Na+

Magyarázat: A fehérje kéntartalmának egy része a lúgos hidrolízis során kén-hidrogénné (H2S) alakul. Az ólom-acetátból származó 
ólomionok (Pb2+) és a kén-hidrogénből származó szulfidionok (S2–) adják a fekete ólom-szulfid csapadékot (PbS).

Magyarázat: A hamu tartalmazza az élőlényt felépítő nem illékony elemeket. A salétromsav és a melegítés segítségével a mintá-
ban lévő vas(III)-ionokat oldatba visszük, és ezek a rodanidionokkal (SCN–) vörös, míg a cianidionokkal (CN–) kék színű terméket 
hoznak létre.

Magyarázat: A mintában található kalciumionok (Ca2+) fehér csapadékot képeznek az oxalátionokkal [COO)2
2–] és a szulfátionokkal 

(SO4
2–).

a víz 

A víz nemcsak élőhely rengeteg élőlény számára, ha-
nem az élő szervezeteket felépítő szervetlen vegyület is. 
A vízmolekulában az elektroneloszlás nem egyenletes: 
poláris molekulái a poláris molekulákból felépülő anya-
gok és ionvegyületek oldószere, több anyag kémiailag 
is oldódik benne (pl. CO2). Az oldandó anyag részecskéi 
körül rendezetten helyezkednek el a vízmolekulák, ún. 
hidrátburok alakul ki, amivel együtt a részecske mozog 
a vízben, és kölcsönhatásba léphet más részecskékkel. 
Ennek megfelelően a víz a (bio)kémiai reakciók köze-
ge. A hidrolízis típusú reakciókban kiindulási anyagként 
szerepel, ennek során a szerves molekula szétválik egy-
szerűbb molekulák keletkezése közben. A kondenzációs 
reakciókban termékként szerepel. A fotolízis során pe-
dig fényenergia által bomlik elemi oxigénre, elektronra 
és hidrogén ionra. A víznek a hőszabályozásban is sze-
repe van. Vízi szervezetek számára kiegyenlítettebb hő-
mérsékletű életteret biztosít a szárazfölddel szemben. 
A szárazföldi élőlényeknél a víz a szervezet hűtésében  
(izzadás) és hőmérsékletének megtartásában (hőtároló 
tömeg) is szerepet játszik.

Jellemző fizikai és kémiai tulajdonságai mind jól ma-
gyarázhatók a molekula szerkezetével és a közöttük ki-
alakuló kötőerők jellemzőivel. A vízmolekula egyszeres 
poláris kovalens kötéseket tartalmaz az oxigén- és hidro-
génatomok között, a kötések elektronjai az oxigén elekt-
ronegativitása (EN = 3,5) miatt az oxigénatom felé tolód-
nak el. A molekula így dipólusos, amelynek részlegesen 
negatív töltésű (elektrontöbblet) része az oxigénatom 
felől, míg részlegesen pozitív töltésű része (elektron-
hiány) a hidrogénatomok felől található. Az oxigénatom 
két nemkötő elektronpárja miatt a molekula V alakú. 
A nagy elektronegativitású oxigén és nemkötő elekt-
ronpárjai, valamint a kovalens kötéssel kapcsolódó hid-
rogének lehetőséget adnak arra, hogy a vízmolekulák 
között hidrogénkötések alakuljanak ki. Ezek erőssége 
nagyobb, mint a periódusos rendszerben az oxigénnel 
szomszédos elemek (N, F) hidrogénnel alkotott vegyüle-
teinél, így azokkal ellentétben a víz szobahőmérsékleten  
(25 °C) folyékony, a többi említett vegyület viszont 
gáz-halmazállapotú. Az erős hidrogénkötésekkel magya-
rázható, hogy a víznek nagy a fajlagos hőkapacitása (faj-
hő), a párolgáshője és a felületi feszültsége.
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A víz nagy hőkapacitása miatt sok energia szüksé-
ges felmelegítéséhez, illetve sok energiát ad le, amikor 
a hőmérséklete csökken. Emiatt nehezebben melegszik 
fel, de nehezebben is hűl le, így a hőingása kisebb, mint 
a levegőé. A víz kiegyenlítettebb élettér, mint a szá-
razföld. Az élőlények szervezetében található víz hőtá-
roló közegként is szolgál: tárolja a megtermelt hőt, és 
hidegebb környezet esetén késlelteti annak leadását, 
így a lehűlést. Túlhevülés esetén viszont az izzadás elő-
segíti a felesleges hő leadását. Ennek során a test felszí-
néről izzadság párolog el (endoterm folyamat), ami hőt 
von el a testtől, mert nagy a víz párolgáshője. A víz nagy 
felületi feszültsége miatt a legkisebb felület elérésére 
törekszik, és a folyadék felszínének megtörése relatíve 
nagy erőt igényel. Ez teszi lehetővé, hogy különböző vízi 
gerinctelenek a víz felszínén mozogjanak, de ez okozza 
azt is, hogy a sejtek belső váz hiányában közel gömb ala-
kot vesznek fel. A víz nagy felületi feszültsége miatt nagy 
a benne ható kohéziós erő, de jelentős a víz és a vizet 
tartalmazó „edény” közötti adhéziós erő is. Ez alakítja 
ki vékony csövekben a kapillaritás jelenségét, ami nél-
külözhetetlen a növényi szállítószövetben lejátszódó 
vízszállításban.

A szoba-hőmérsékletű víz sűrűsége hűtés során nő, 
mivel a vízmolekulák hőmozgása lassul, és eközben egy-
re közelebb kerülnek egymáshoz. 4 °C-on viszont elkezd 
kialakulni a jég kristályrácsa, és ebben a vízmolekulák 
távolabb helyezkednek el egymástól, mint a hűtés so-
rán eddig jellemző volt, így a vizet tovább hűtve annak 
sűrűsége a kialakuló szabályos kristályszerkezet miatt 
csökkenni kezd. A víz sűrűsége így 4 °C-on a legnagyobb. 
Ez okozza, hogy a jég úszik a vízen, és a tavak felülről 
kezdenek el befagyni. Fontos megjegyezni, hogy a jég 
jó hőszigetelő, így a folyó- és állóvizek sosem fagynak 
be teljesen, így a vízi élőlények a víz fenekén képesek 
átvészelni a hideg időszakot.

A pH szerepe a szervezetben

A pH egy adott vizes oldat egyensúlyi oxóniumion- 
koncentrációjának tízes alapú negatív logaritmusa 
(pH = –log10[H3O

+], ahol a szögletes zárójel a mol/dm3-
ben kifejezett koncentrációt jelöli). A kémikusok számá-
ra egyértelmű, hogy a H+ vizes oldatban szabadon nem 
fordul elő, hanem vízmolekulához kötődve oxóniumion 
formájában van jelen, ezért számukra a [H3O

+] és a [H+] 
ekvivalens. 

Az élő szervezet folyadéktereire eltérő pH jellemző.  
Mivel minden testfolyadékban találhatók olyan moleku-
lák, amelyeknek a térszerkezetét befolyásolja a hidro-
génion felvétele vagy leadása, fontos a pH bizonyos ha-
tárok között való megtartása. Ha ez nem történik meg, 
az adott testfolyadék molekulái alacsony pH esetén 
hidrogéniont vesznek fel, magas pH esetén pedig hid-
rogéniont adnak le. Ezzel megváltozik a térszerkezetük 
és a működésük, ami akár halálos állapotot is okozhat. 
A vér pH-ja szűk határok között változhat. Ebben segít, 
hogy egyéb testfolyadékokba (pl. a vizeletbe) ürülhet 
a feleslegben levő hidrogénion, illetve hiány esetén 
a hidrogénionok onnan visszavehetők. A másik szabályo-
zó, hogy a vér több esetben tartalmaz savat és a sav kon-
jugált bázisát nagyságrendileg azonos koncentrációban, 
így pufferek jönnek létre. A pufferek képesek az oldat ba 
bekerülő sav vagy bázis által okozott pH-változást tom-
pítani, így segítik az oldat pH-jának állandó értéken tar-
tását. A vérben ilyen pufferrendszert alkot a szénsav és 
a hidrogénkarbonát-ion, illetve a dihidrogén -foszfát- és 
a hidrogén-foszfát-ion; a kettő közül az előbbi a jelentő-
sebb.

A tompító hatás megértését segíti a pufferoldatok 
pH-ját leíró egyenlet tanulmányozása. Sav (HA) és kon-
jugált bázisából (A–) álló pufferoldat esetén:

Az egyen letből látható, hogy a sav vagy a konjugált 
bázis koncentrációjának nagymértékben kell változnia 
ahhoz, hogy a pH-ban akár kis változást eredményezzen.

Fajlagos vagy moláris hőkapacitás: Egységnyi mennyiségű 
anyag hőmérsékletének 1 °C-kal történő megváltoztatásához 
szükséges energiamennyiség. 
Mértékegysége: J/kg · K, J/mol · K, jele: C. 
Párolgáshő: Egységnyi mennyiségű anyag állandó hőmérsék-
leten történő elpárolgásához szükséges energiamennyiség. 
Mértékegysége: J/kg), J/mol, jele: ΔvH
Felületi feszültség: A folyékony halmazállapotú anyagban a ré-
szecskék közötti kölcsönhatás miatt kialakuló jelenség, a folya-
dék a térfogatához képest a legkisebb felületre törekszik. A fe-
lületi feszültség megadja azt, hogy mekkora munka szükséges 
a folyadék felületének egységnyi növeléséhez. 
Mértékegysége: J/m2 vagy N/m, jele: γ.

pH = pKs + lg cA–
 cHA

testfolyadék Átlagos pH normál tartomány

vér 7,4 7,35–7,45

agy-gerincvelői folyadék 7,33 7,20–7,50

vizelet 6,2 5,50–7,00

könny 7,0 6,50–7,60

gyomornedv 2 1,00–3,00

2. táblázat. Néhány példa a testfolyadékok átlagos pH-jára 
és normál tartományaikra 

( )



2. EgyEd alatti szErvEződési szint  46 47

A szén-dioxid és az oxigén jelentősége  
a szervezetben 

Az élő szervezetek nyílt rendszerek, a környezettel fo-
lyamatos anyagcserét végeznek. A biológiai oxidáció 
során a szerves vegyületek széntartalma – a környezet-
ből felvett oxigén segítségével – szén-dioxiddá, hidro-
géntartalma pedig vízzé oxidálódik. Az oxidáció során 
felszabadult energia elraktározódik: a szervezet számára 
felhasználható energiatároló vegyület, ATP (univerzális 
energiakvóta) keletkezik. Tehát a szerves anyag oxigén 
jelenlétében szervetlen anyaggá alakul, és a közben fel-
szabadult energia pedig tárolódik. 

Az elfogyasztott energiát viszont pótolni kell. A bio-
lógiai oxidációval egyensúlyt tart a fotoszintézis, ami az 
előbbi folyamat során létrejött szervetlen molekulák-
ból fényenergia felhasználásával ismét szerves anyagot 
hoz létre. A szén-dioxid redukciójához a vízbontásból  
(fotolízis) származó hidrogént és közvetve a fényener-
giát használja fel. A vízbontás során melléktermékként 
oxigén keletkezik.

Az előbbiek alapján belátható, hogy
 � a Földön a fotoszintézis mértéke meg kell hogy egyez-

zen vagy meg kell hogy haladja a biológiai oxidáció 
mértékét,

 � a fotoszintézis során az oxigén a vízből keletkezik, 
a biológiai oxidáció során pedig a felvett oxigén a hid-
rogén oxidációján keresztül vízzé alakul. (A fotoszin-
tézis során keletkező oxigén nem a szén-dioxidból 
származik!)

szerves
anyag

fotoszintézis

fényenergia

biológiai oxidáció

ATP

CO2 H2O O2

6. ábra. A CO2, a H2O és a O2 kapcsolata a fotoszintézissel 
és a biológiai oxidációval 

FEladatOK

1) Biogén elemek
A mellékelt rajzon a három körben egy-egy biogén elem 
vegyjele látható. Írd be a megfelelő körbe, illetve a körök 
metszetébe a megfelelő állítások számát!

1.  Ionjának felszívását a bélből a vérkeringésbe a D-vita-
min segíti.

2. A fogzománcban megtalálható.
3. Részt vesz a fehérjék felépítésében.
4. Ezt az elemet tartalmazó ionok a vér pH-ját alakítják ki.
5.  A növények fotoszintézise során oxigénnel alkotott ve-

gyületéből keletkezik az elemi oxigén.
6. Részt vesz az egyszerű nukleotidok felépítésében.
7.  Oxigénnel alkotott vegyülete redukálódik a fotoszintézis 

során.
8.  Az atomjai közötti kovalens kötés a fehérjék térszerke-

zetének stabilizálásában vesz részt.
9. Ionja részt vesz az idegsejtek közötti jelátvitelben.

10. Ezt az elemet tartalmazó sav az ATP egyik alkotórésze.

C S

Ca
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Lipidek
A lipidek (zsírszerű anyagok) változatos szerkezetű szer-
ves vegyületek. Közös tulajdonságuk, hogy molekuláik 
nagyobb része apoláris (a molekulán belül az elektronok 
eloszlása egyenletes), ezért jól oldódnak apoláris oldó-
szerekben („hasonló a hasonlóban oldódik” elv). Négy 
nagyobb vegyületcsoportjuk különíthető el: a neutrális 
zsírok, a foszfatidok, a szteroidok és a karotinoidok.

Neutrális zsírok 

A neutrális zsírok (trigliceridek) raktározott tápanyagok, 
idetartoznak a szobahőmérsékleten szilárd zsírok és fo-
lyékony olajok. Jól oldódnak alkoholban, de vízben nem 
oldódnak.

Glicerin és három zsírsav észterkötéssel való kapcso-
lódásával létrejövő összetett lipidek. Molekuláik apolá-
risak. A glicerin egy három szénatomos háromértékű 
alkohol (hidroxilcsoportot tartalmazó szerves vegyület). 
A zsírsavak 12–24 szénatomot tartalmazó karbonsavak. 
A neutrális zsírokban előforduló zsírsavak vagy csak egy-
szeres szén-szén kötéseket tartalmaznak (telített zsírsa-
vak, pl. sztearinsav, palmitinsav) vagy tartalmaznak két-
szeres kötéseket is (telítetlen zsírsavak). Utóbbi esetben 
a molekulában egy kettős kötésnél egyszeresen telítet-
len zsírsavról, több kettős kötés esetén többszörösen te-
lítetlen zsírsavról beszélünk. A szénatomokat a karboxil-

csoporttól legtávolabbi szénatomtól (omega-szénatom, 
Ω a görög ábécé utolsó betűje) számozzuk; a hármas, 
hatos és kilences helyen kettős kötést tartalmazó zsír-
savakat nevezzük omega-zsírsavaknak. Az olajsav Ω-9, 
a linolsav Ω-6, a linolénsav Ω-3 zsírsav. A zsírsavak szén-
atomszámban is különbözhetnek egymástól: általában 
páros szénatomszámúak, de vannak kivételek. A palmi-
tinsav 16 szénatomos, a táblázatban feltüntetett többi 
zsírsav 18 szénatomos.

A glicerin hidroxilcsoportjai és a zsírsavak karboxil-
csoportjai között lezajló kondenzációs reakció eredmé-
nyezi a neutrális zsírokat.

FEladatOK

2) néhány szervetlen molekula jelentősége az élővilágban
Az itt látható ábrán az egyes körök az ammóniát (NH3), a folyé-
kony halmazállapotú vizet (H2O), illetve a szén-dioxidot (CO2)  
jelölik. Írd be a megfelelő körbe (halmazba) az adott szervetlen 
anyagra vonatkozó helyes állítások sorszámát! 

1.  Szerves anyag vizsgálata során ennek a vegyületnek a jelen-
léte bizonyítja, hogy a minta tartalmazott fehérjét.

2.  A fotoszintézis során fényenergia hatására bomlik elemeire.
3. A terminális oxidáció végterméke.

4.  Növekvő mennyisége a vérplazmában csökkenti a vér pH-ját.
5. A gázcsere egyik molekulája.
6.  Nitrogéntartalmú vegyületek lebontása, biológiai oxidációja 

során keletkezik.
7.  A táplálékkal felvett makromolekulák emésztéséhez szüksé-

ges.
8.  Koncentrációja természetes körülmények közt szerepet játszik a légzés szabályozásában.
9.  A talajban élő baktériumok képesek létrehozni és tovább alakítani a növények számára hasznosítható  

ionokká.
10. Kondenzációs reakciók egyik terméke.

7. ábra. Neutrális zsír képződése kondenzációval 
glicerinből és zsírsavakból
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A zsírsavak nagy száma miatt a neutrális zsírok álta-
lában kevertek, háromféle zsírsav észteresíti a glicerin 
hidroxilcsoportjait. A környezetünkben található zsírok 
és olajok ennek megfelelően keverékek, a bennük ta-
lálható neutrális zsírok eltérő zsírsavakat tartalmaznak. 
A zsírok esetében a telített zsírsavak, az olajok esetében 
pedig a különböző mértékben telítetlen zsírsavak for-
dulnak elő nagyobb arányban. A csak telített zsírsavat 
tartalmazó neutrális zsírok szabályos, míg a telítetlene-

ket tartalmazók szabálytalan alakúak, az előbbiek emi-
att könnyebben, az utóbbiak nehezebben rendeződnek 
szabályos kristályrácsba. Emiatt 25 °C-on a zsírok álta-
lában szilárdak, az olajok pedig folyékonyak. Az erede-
tük (állati, növényi) nem határozza meg egyértelműen 
a szobahőmérsékleten jellemző halmazállapotukat 
(csukamájolaj, kókuszzsír), és mivel keverékek, nincs jól 
meghatározható olvadás- és forráspontjuk, hanem ún. 
lágyulásponttal rendelkeznek.

név Képlet

glicerin

 

CH2

CH

CH2

OH

OH

OH

sztearinsav (oktadekánsav)

 

CH3OH

O

olajsav (cisz-oktadec-9-énsav)

CH3OOH

linolsav (cisz,cisz-oktadeka-9,12-diénsav)

 
CH3

O

OH

palmitinsav (hexadekánsav)

 

CH3

O

OH

linolénsav (cisz,cisz,cisz-9,12,15-oktadekatriénsav) 

 CH3

O

OH

3. táblázat. A neutrális zsírokat felépítő egyszerűbb molekulák: glicerin és példák a zsírsavakra
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A zsírszövet az állatok esetében a szervezet legna-
gyobb energiaraktára. A zsírok raktározása előnyösebb 
a szénhidrátokénál (glikogén, keményítő). Több hid-
rogén-szén kötést tartalmaznak (redukáltabbak), így 
1 gramm zsír energiatartalma nagyobb (37 kJ/g), mint 
1 gramm szénhidráté (17 kJ/g). Apoláris molekulák-
ként nincs hidrátburkuk, ezért tárolásukhoz kevesebb 
víz szükséges, mint a szénhidrátok esetében (1 g gliko-
gén tárolásához 2 g víz szükséges). Egy nem túlsúlyos 
felnőtt ember 15–20 kg zsírt és mindössze 500 g gli-
kogént raktároz, előbbi több hónapra elegendő ener-
giát tárol, utóbbi egy nap alatt kimerül. A talpon és a 
tenyéren található zsírpárnák a végtag csontos vázát 
védik a kívülről érkező erőhatásoktól, illetve segítenek 
a fogásban és mechanikai védelmet biztosítanak. A bőr 
alsó rétegében felhalmozódó zsír hőszigetelő feladatot 
is ellát. Bizonyos esetekben az állat hőleadását gátolja  
(pl. fóka), de előfordul, hogy a túlhevülést akadályozza 
meg (pl. teve). A zsírszövet felhalmozódását a nemi hor-
monok is befolyásolják. A férfiak esetében a tesztoszte-
ron miatt a hasfalon, nőknél az ösztrogén miatt a bőral-
jában egyenletesen halmozódik fel a zsírszövet.

A zsírokban oldódnak a D-, E-, K-, A-vitaminok. Elő-
nyös ezeket a vitaminokat zsírokkal együtt bevinni, 
ugyanis felszívódásukat fokozza a velük együtt jelen lévő 
zsír, és a zsírszövet fogja raktározni ezeket. Ha a szerve-
zetben csökken a mennyiségük, akkor a zsírraktárakban 
felhalmozott vitamin felszabadul, és a vérkeringésbe ke-
rül. Így ezeket nem kell folyamatosan (naponta) a szer-
vezetbe juttatni, mert a raktárak hetekre is elegendőek 
lehetnek. Túlzott bevitelük esetén hipervitaminózis ala-
kul ki, ennek tünetei a túladagolt vitamintól függenek.

Foszfatidok

A foszfatidok az összetett lipidek másik nagy csoport-
ja. Felépítésük bonyolultabb, mint a neutrális zsíroké. 
A foszfatidok molekulái az apoláris rész mellett jelentős 
poláris (dipólusos) résszel is rendelkeznek. Poláris és 
apoláris oldószerekben is oldódnak. A sejtek határoló-

A zsír energiaraktárként és a hőszabályozásban betöltött 
szerepére jó példa a szervezetben található barna zsírszövet.  
Ez eltér a nagyobb mennyiségben jelen lévő és az előző-
ekben bemutatott feladatokat ellátó fehér zsírszövettől. 
A barna zsírszövet több zsírcseppet tartalmaz, és sok mi-
tokondrium található benne. Feladata a hőtermelés, és így 
a testhőmérséklet fenntartása. Minden emlősállatban elő-
fordul, de nagyobb mennyiségben a téli álmot alvó fajok-
nál fordul elő. Ember esetében a csecsemőkben található 
nagyobb arányban, és mennyisége a kor előrehaladtával 
csökken.
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8. ábra. Különböző neutrális zsírok zsírsavösszetétele

9. ábra. A foszfatidmolekula szerkezete
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hártyáit alakítják ki. A glicerin két hidroxilcsoportját 
zsírsav észteresíti. A harmadik hidroxilcsoporttal egy 
foszforsav-molekula képez szervetlensav-észtert, így jön 
létre a foszfatidsav. Ha a foszforsavrész egy másik hid-
roxilcsoportját egy további szerves vegyület (pl. kolin, 
szerin, inozitol) észteresíti, létrejön a foszfatid. A továb-
biakban csak a nitrogéntartalmú szerves vegyületet tar-
talmazó képviselőiket tárgyaljuk. A molekulákban talál-
ható hosszú zsírsavláncok egyenletes töltéseloszlásúak 
(apolárisak). A foszfátcsoport szabad hidroxilcsoportja 
leadja a hidrogénionját, így a molekula ezen része nega-
tív töltésű, a nitrogénatom felőli rész pedig pozitív töl-
tésűvé válik. A foszfátcsoportból és a nitrogéntartalmú 
szerves vegyületből álló molekularészlet poláros (dipó-
lusos), benne a töltéseloszlás nem egyenletes. A foszfa-
tidok molekulái két apoláris farokból és egy poláros fej-
ből állnak, az ilyen molekulákat amfipatikusnak, kettős 
oldódásúnak nevezzük.

Ha a foszfatidot vízre cseppentjük, az monomoleku-
láris filmet képez. A molekulák poláris fejei a vízmoleku-
lákkal kötéseket alakítanak ki, míg az apoláris farokré-
szek a levegő felé néznek. A foszfatidmolekulák kis része 
eközben beoldódik, és alacsony koncentráció esetén 
valódi oldatot képez a vízzel.

A foszfatidok asszociációjának eredményeként micel-
lák és liposzómák jöhetnek létre. A micellákban 50–100 
darab foszfatidmolekula apoláris farokrésze néz egymás 
felé, a poláris fejrészek pedig a vizes fázis felé fordulnak, 
így egy gömb alakul ki, aminek a belseje lipofil vagy hid-
rofób. Ebbe a belső térbe további zsírban oldódó anya-
gok (koleszterin, D-, E-, K-, A-vitaminok) kerülhetnek. 
A micellák kolloid-mérettartományúak (1–500 nm az 
Ostwald-féle definíció szerint), és a vízzel stabilis anyagi 
rendszert alkotnak.

Az asszociáció eredményeként liposzómák is kiala-
kulhatnak. Ebben az esetben a foszfatidok az apoláris 
farokrészekkel egymás felé néző kettős rétegbe – ket-
tős foszfolipidréteg – rendeződnek, és így alakítanak ki 
gömböt. Ez az elrendeződés az alapja a sejthártyának is, 
ami így képes a sejt körüli és a sejt belsejében lévő vizes 
közeget elválasztani egymástól. A kettős foszfolipidréteg 
által kialakított gát lesz az alapja a sejtek környezettől 
való elhatárolásának. A liposzómák továbbá alkalmasak 
vízben oldódó molekulák sejtbe juttatására is.

Szteroidok

A szteroidok szteránvázas vegyületek, három hat szén-
atomos és egy öt szénatomos gyűrűből épülnek fel. 
Több hormon (tesztoszteron, ösztrogén, progeszteron, 
aldoszteron, kortizol, szexuálszteroidok) és nem hor-
monhatású anyag (epesavak, D-vitaminok, koleszterin) 
is idetartozik. Elnevezéseik sosem egy vegyületet takar-
nak, hanem több hasonló szerkezetű vegyület gyűjtőne-
vei. A nők szervezetében két nemi hormon felel a nemi 
ciklus és a másodlagos nemi jellegek kialakításáért: 
az ösztrogén és a progeszteron. Az ösztrogént alapvető-
en a petefészek tüszőhámsejtjei, illetve a terhesség alatt 
a méhlepény is termeli. A menstruációt követően az 
ösztrogén emelkedő szintje segíti elő a méhnyálkahár-
tya regenerációját. A méhlepény által termelt ösztro-
gén a méhnyálka hártya megvastagodott, vaszkularizált 
állapotának fenntartá sát, így a terhesség fenntartását 
segíti. A nőkben a más odlagos nemi jellegek kialakítá-
sában is részt vesz. A progeszteront a petefészekben 
a tüszőrepedést követően kialakuló sárgatest termeli, és 

A foszfatidmolekulák a vízben külön-külön hidrátburokkal 
körülvéve találhatók meg. A koncentráció növekedésével 
viszont elkezdődik a molekulák asszociációja (összerende-
ződése). Az asszociációt a foszfatidok és a vízmolekulák 
között kialakuló gyenge kötőerők számának növekedése 
indítja el. A kialakuló instabil állapotot a foszfatidok közötti 
asszociáció, és így a hidrátburokban részt vevő vízmoleku-
lák számának csökkenése szünteti meg. A vízmolekulák kö-
zött így megnő az erősebb kötések száma, és stabilizálódik 
a rendszer.

WH-víz

W
WL-L Wvíz-víz

L-víz

2

10. ábra. A foszfatidok asszociációja WH-víz: vízmolekula 
és foszfatid poláris feje közötti kölcsönhatás,  
WL-víz: vízmolekula és foszfatid apoláros farokrésze 
közötti kölcsönhatás, WL-L apoláris láncok közötti 
kölcsönhatás, Wvíz-víz vízmolekulák közötti kölcsönhatás

12. ábra. Bal oldalon a micella, középen a liposzóma, 
jobb oldalon a kettős foszfatidréteg

11. ábra. Az ábra felső részén monomolekuláris film, 
bal oldalon lent vízben oldott foszfatidok (valódi oldat), 
jobb oldalon lent pedig a foszfatidok asszociációjával 
létrejött micella látható.  
A micellában a foszfatidmolekulák között nincsen víz!

hidrofil hidrofób

micellák

valódi oldat

monomolekuláris réteg
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a méhnyálkahártya további vastagodását segíti, ami így 
alkalmas lesz a megtermékenyített petesejtből képződő 
hólyagcsíra befogadására. A terhesség alatt a méhle-
pény is termel progeszteront, ami a terhesség fenntar-
tását segíti. A férfiakban a herék Leydig-sejtjei termelik 
a tesztoszteront, ami a hímivarsejtek termelését fokoz-
za, és a férfi másodlagos nemi jellegek kialakulásáért 
felel. További szteránvázas hormonokat termel a mel-
lékvese kéregállománya. Az aldoszteron a nátriumion 
visszaszívását fokozza a vesékben, így alacsony sóbevitel 
esetén a vér ozmotikus koncentrációját és térfogatát se-
gít fenntartani. A kortizol a cukorháztartásra hat: növeli 
a vércukorszintet, és fokozza a cukorraktározásért fele-
lős folyamatokat.

A szteroidhormonokat apoláros jellegük miatt globuli-
nok szállítják a termelődésük helyétől a sejtekhez, majd 
a sejthártyán átoldódva a sejtplazmában található re-
ceptorukhoz kötődnek, amin keresztül kifejtik hatásukat.

A koleszterin nem hormonhatású anyag, minden sejt 
termeli. Koncentrációja meghatározza a sejthártya flui-
ditását, közelebb húzza egymáshoz a membránt alkotó 
foszfatidokat, így nem engedi a poláris molekulák sejt-
hártyán keresztüli diffúzióját. A szteránvázas hormonok 
szintézisének kiindulási vegyülete. A szervezetben szállí-
tása a vérben található LDL- (Low Density Lipoprotein-) 
gömböcskék formájában történik. Az LDL-gömbök nagy 
koncentrációja esetén érfalra való kitapadásuk való-
színűsége nő, ami érelmeszesedéshez vezet.

Az epesavak nem hormonhatású szteránvázas vegy ü-
letek. A máj termeli és az epe további alkotóival együtt 
az epehólyag raktározza őket. Az epesavak a táplálék 
patkóbélbe kerülése esetén szakaszosan ürülnek az 
epehólyagból, így egyszerre nagyobb mennyiségű zsír 
emésztését is segíthetik. Képesek a béltartalomban levő 
zsírcseppeket emulzióban tartani (kolloid-mérettarto-
mányú zsírcseppek vizes közegben). Ezzel a zsírcseppek 
fajlagos felületét (térfogat-/tömegegységhez viszonyí-
tott felület) megnövelik, és a zsírok hidrolízisét végző 
lipáz enzimek nagyobb számban – a nagyobb összfelület 
miatt – férnek hozzá a lebontandó zsírokhoz. Az epe-
savak továbbá aktiválják a lipáz enzimet. A zsírok emész-
tése így felgyorsul, és a vastagbélbe jutó béltartalomban 
már csak igen kevés zsír marad.

Az epesavak molekulái egy, kettő vagy három hidroxil- 
és egy karboxilcsoportot tartalmaznak. A patkó bél eny-
hén lúgos közegében a karboxilcsoport leadja hidrogén-
ionját. A keletkező negatív töltésű ion amfipatikus, 
poláris (hidrofil) részét a hidroxilcsoport vagy -csopor-
tok és a karboxilcsoport adja, a fennmaradó rész apo-
láris (lipofil). A zsírok emulgeálása során a lipofil rész 
a zsírcseppbe oldódik be, a hidrofil rész pedig a vizes 
fázis felé néz. Az epesavak így – határfelületet képezve 
a zsír és a víz között – vízoldhatóvá teszik a zsírcseppet. 
Az érintkező zsírcseppek felszínén lévő epesavrészecs-
kék negatív töltésüknél fogva taszítják egymást, ezzel 
megakadályozzák a zsírcseppek újraegyesülését, tehát 
stabilizálják a víz-zsír emulziót.

Karotinoidok

A karotinoidok növényi színanyagok (a narancssárga ka-
rotin, a piros likopin, a sárga xantofill) és vitaminszár-
mazékok. Negyven szénatomos konjugált kettőskö-
tés-rendszert tartalmazó lipidek.

A konjugált kettőskötés-rendszerben a szénatomok 
közötti egyszeres és kétszeres kötések felváltva helyez-
kednek el. A szénatomok átfedő atompályái miatt az 
elektronok delokalizálódnak (könnyen, kis energiával 
gerjeszthe tővé válnak), és a látható fény (380–780 nm) 
megfelelő hullámhosszú fotonjaival gerjeszthetők. A ger-
jesztett elektronok alapállapotba való visszatérésekor 
szintén a látható tartományba eső fotont bocsátanak ki. 
A hasonló konjugált kettőskötés-rendszerrel rendelkező 
molekulák szintén színesek (pl. klorofillok). 

A fotoszintetizáló szervezetekben a karotinoidok 
a fényenergiát begyűjtő és hasznosító antennakomp-
lex részét képezik a zöld színtest gránumaiban. A foton 
a komplex karotin típusú molekuláit gerjeszti (ezek van-
nak jelen a legnagyobb mennyiségben a komplexben), 
majd energiájukat további molekuláknak adják át. A re-
akciócentrumban összeadódó energia pedig elektron-
átadást indít meg, ami közvetve biztosítja az energiát az 
ATP-szintáz működtetéséhez.

13. ábra. A koleszterin és egy epesav szerkezete

14. ábra. A ββ-karotin vonalképlete.  
Összegképlete C40H56
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A karotin provitamin: a szervezetben enzi-
mek hasítják és kémiailag módosítják a mole-
kulát, így A-vitamin (retinal) keletkezik belőle. 
A retinal a retina fotoreceptoraiban az opszin 
fehérjéhez kapcsolódva alkotja a rodopszint. 
Fény hatására a molekula izomerizálódik, 
és a cisz-izomerből transz-izomer keletkezik. 
Ez a térszerkezet-változás indítja be a jelátvi-
teli folyamatokat a fotoreceptorban.

15. ábra. Az ábra bal oldalán 
az antennakomplex vázlatos rajza, jobb oldalán 
a retinal térszerkezet-változása látható

KÍsérlEtEK

zsírok oldhatóságának vizsgálata
Szükséges anyagok és eszközök: 

különböző zsír- és olajminták, desztillált víz, denaturált szesz (etil-alkohol), kémcsövek, óraüvegek, cseppentő

Kísérlet menete:
 � Tölts kémcsövekbe kétujjnyi vizet vagy kétujjnyi denaturált szeszt!
 � Mindegyik olajmintádból cseppents pár cseppet egy vizes és egy denaturált szeszes kémcsőbe!
 � Rázd össze a kémcsövek tartalmát! Figyeld meg a változásokat!
 � A denaturált szeszes kémcsövek felét öntsd ki óraüvegekre, és várj!
 � A denaturált szeszes kémcsövek másik feléhez önts vizet, és figyeld meg a változásokat!

Lehetséges megfigyelések:
A zsírok a denaturált szesszel egyfázisú, míg a vízzel kétfázisú rendszert alkotnak. Az óraüvegen a párolgást kö-
vetően vékony opálos réteg látható. A denaturált szesz és zsír oldatához vizet adva kétfázisú rendszer jön létre.

zsírok emésztésével kapcsolatos kísérlet

Kísérlet menete:
A tejben levő zsír (elsősorban neutrális 
zsír) emésztését vizsgálod. Négy kém-
csőben hasonlítod össze a hasnyál-
mirigylipáz működését. A zsíremész-
tést fenolftalein sav-bázis indikátorral 
követed nyomon. (A fenolftalein lú-
gos közegben rózsaszín, semleges és  
savas közegben színtelen.) A kémcsö-
vek tartalmát az alábbi táblázat szerint 
állítod össze. A kémcsövek tartalmá-
hoz nátrium-hidroxid-oldatot csepeg-
tetsz addig, amíg az indikátor gyengén 
lúg os kémhatást nem jelez (a keletke-
ző zsírsavakat közömbösíted).

1. kémcső 2. kémcső 3. kémcső 4. kémcső 5. kémcső

tej + + + + +

fenolftaleinoldat + + + + +

híg NaOH-oldat + – + + +

lipázoldat + + + + +

epe + + + + –

hőmérséklet 20 °C 37 °C 37 °C forralás 37 °C

Következtetés és magyarázat: A zsírok nem oldódtak vízben, de oldódtak denaturált szeszben, molekuláik tehát apolárosak. 
Ezt a következtetést az is alátámasztja, hogy az oldószer dipólusosságának növelésével – víz hozzáadása a denaturált szesz-
hez  – a zsírok kioldódnak az oldószerből. A zsírok / olajok forráspontja magas, mivel az óraüvegre kiöntött oldatból az oldószer 
(denaturált szesz) elpárolgott, de a magasabb forráspontú zsír / olaj az óraüvegen maradt.

CH3CH3H3C

CH3 CH3

H

H

O

fény enzim

cisz-kötés

transz-kötés

CH3 CH3 OCH3H3C

CH3

2 klorofill-a- 
molekula

e–

reakciócentrum

elsődleges  
elektronfelvevő

elektronáram színanyagok

fény (foton)
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KÍsérlEtEK

Lehetséges megfigyelések:
A 3. kémcső esetében szükséges a legtöbb NaOH-oldat a közömbösítéshez, az 1., 2. és 5. kémcső esetében 
hasonló mennyiség szükséges, de kevesebb, mint a 3.-hoz. A 4. kémcső esetén a fenolftalein színe megmaradt 
a kísérlet végével.

az epesav emésztést segítő hatásának értelmezése 
Hipotézis:

Az epesav a zsírokat emulgeálja, így segíti a 
zsírok emésztését. Ennek megfelelően, ha az 
epesavhoz hasonló emulgeálószert alkalmazunk 
a lipáz aktivitásának vizsgálata során, hasonló 
mértékű emésztést kellene tapasztalnunk.

Kísérlet menete:
Az előző kísérlethez hasonlóan a következő 
kémcsöveket készítsük el:
A zsírok emésztődésének (bontásának) mérté-
két itt is a reakciót követően NaOH-oldat hozzá-
csepegtetésével a fenolftalein színének megje-
lenéséig végezd el!

Lehetséges megfigyelés:
Az 1. kémcsőhöz szükséges a legkevesebb NaOH-oldat, a 3.-hoz a legtöbb, hogy a fenolftalein színe ismét meg-
jelenjen.

Következtetés:
Az emulzió nélkül kisebb a lipáz aktivitása, és kevesebb zsírt bont el. A 2. és 3. kémcső alapján az epesav az 
emulzióképzésen más funkciót is betölt az emésztésben, ugyanis ha helyettesítjük más emulzifikálószerrel, a li-
páz aktivitása csökken. A hipotézisünket el kell vessük.

1. kémcső 2. kémcső 3. kémcső

tej + + +

fenolftalein + + +

híg NaOH-oldat + + +

lipázoldat + + +

emulzifikálószer nincs nátrium-lauril-szulfát-oldat epe

hőmérséklet 37 °C 37 °C 37 °C

Következtetés és magyarázat: A legnagyobb mértékű zsírbontás a 3. kémcsőben ment végbe, itt minden feltétel optimális volt 
a lipáz működéséhez. A 1. kémcsőnél a hőmérséklet, a 2.-nál a kémhatás, az 5.-nél pedig a zsírcseppek emulzifikálása nem volt 
optimális, így a zsírbontás kisebb mértékű volt. A 4. kémcsőnél nem történt zsírbontás, ennek oka, hogy a forralással nemcsak 
kedvezőtlen hőmérsékletet hoztunk létre az enzimnek, de ezen a hőmérsékleten az enzimfehérje kicsapódott és elvesztette 
funkcióképességét.

Magyarázat: Az epesav a lipáz aktiválásáért is felel az emulzifikálás mellett.

FEladat

1. a lipidek tulajdonságai

1. Hogyan értelmezhető, hogy minden zsír lipid, de nem minden lipid zsír? Adj magyarázatot! 
2.  Miért alkalmasak a foszfatidok biológiai membránok (hártyák) kialakítására? Mert

A) nem eresztik át az anyagokat.
B) C-, H- és O-tartalmúak, vízben nem oldódnak.
C) amfipatikusak.
D) lipidek.  
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FEladat

3. Mely vegyületek vesznek részt a zsírok és olajok (neutrális zsírok) felépítésében? 
A) glicerin, alkohol
B) glicerin-aldehid, cukor
C) glicerin, cukor
D) sztearinsav, olajsav, glicerin
E) sztearinsav, olajsav, szénhidrogének  

4. A felsoroltak közül melyik ivarmirigy által termelt szteránvázas (szteroid) hormon?
A) adrenalin 
B) FSH  
C) progeszteron
D) aldoszteron
E) LH  

5.  Mely mirigyek termelnek jelentős mennyiségben olyan hormonokat, amelyeknek a sejten belül vannak a re-
ceptoraik?
A) A mellékvese kéregállománya. 
B) A nyálmirigyek. 
C) Az ivarmirigyek. 
D) A hasnyálmirigy szigetei. 
E) Agyalapi mirigy (hipofízis).  

6. Mi jellemző az epére?
A) Emésztőenzimet tartalmaz. 
B) Hatását savas közegben fejti ki. 
C) A zsírokat apró cseppekben tartja (emulgeálja). 
D) Hatását a vékonybélben fejti ki.  

7. Add meg, melyik betűvel jelölt lipid(ek)re igazak a felsorolt állítások!

I. Szerkezet alapján színes vegyület.   
II. Tartalék tápanyagként a bőraljában halmozódik fel.  
III. A zsírokat emulzióban tartja.  
IV. Minden sejtben megtalálható.  
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Szénhidrátok
A szénhidrátok szénből, hidrogénből és oxigénből fel-
épülő vegyületek. A szénhidrátok szerkezetük szerint 
három csoportba oszthatóak: monoszacharidok, disza-
charidok és poliszacharidok. A mono- és diszacharido-
kat nevezzük cukroknak.

Monoszacharidok

Háromtól nyolc szénatomot tartalmazó vegyületek, egy 
oxocsoporttal és több hidroxilcsoporttal rendelkeznek. 
Csoportosíthatók szénatomszám szerint: trióz (3), tetróz 
(4), pentóz (5), hexóz (6), és az oxocsoport típusa sze-
rint: aldóz (formilcsoport), ketóz (karbonilcsoport). A két 
csoportosítás összevonásával egy-egy monoszacharid-
csoport elnevezése megadható. Egy csoportba több 
optikai izomer (sztereoizomer) tartozhat, ez alapvetően 
a szénatomszámtól és a kiralitáscentrumok (négy külön-
böző atomot vagy atomcsoportot hordozó szénatom, 
aszimmetriacentrum) számától függ. 

Az aldopentózok közé tartozik a ribóz (C5H10O5) és 
dezoxiribóz (C5H10O4). Az egyszerűbb nukleotidok (ATP, 
NAD+, NADP+, koenzim-A) és a nukleinsavak (DNS, RNS) 
felépítésében vesznek részt. Az 5 szénatomos monosza-
charidoktól kezdődően a molekulák vizes oldatban ké-

pesek gyűrűvé záródni, ez egy molekulán belüli addíciós 
reakció, ami az utolsó előtti szénatom hidroxilcsoportja 
és az oxocsoportot hordozó szénatom között játszódik 
le. A gyűrűs formában így az oxocsoportot hordozó 
szénatomhoz már hidroxilcsoport kapcsolódik, a gyű-
rűvé záródásban részt vevő szénatomok között pedig 
étercsoport alakul ki. A molekuláik nyílt (1%) és gyűrűs 
(99%) formában is előfordulnak, vizes oldatban a reak-
ció egyensúlyra vezet.

Aldohexóz a glükóz és a galaktóz, ketohexóz a fruk-
tóz. Összegképletük C6H12O6. Mindhárom molekulának 
létezik nyílt láncú és gyűrűs formája.

A glükóz esetében a gyűrűvé záródás az 1. és az 5. 
szén atom között történik meg. A kialakuló molekula 
1. szénatomja kiralitáscentrummá alakul. Az újonnan 
kialakuló hidroxilcsoport a glikozidos hidroxilcsoport 
és a 6. szénatom által alkotott hidroximetil-csoporthoz 
viszonyított helyzete alapján két diasztereomert külö-
nítünk el:

 � A hidroximetil-csoporttal azonos térfélen elhelyezke-
dő ekvatoriális helyzetű glikozidos hidroxilcsoporttal 
rendelkezik a β-D-glükóz. (Az ekvatoriális helyzetű 
hidroximetil-csoporttal azonos térállású.)

 � A hidroximetil-csoporttal ellentétes térfélen elhe-
lyezkedő axiális helyzetű glikozidos hidroxilcsoporttal 
rendelkezik az α-D-glükóz. (Az ekvatoriális helyzetű 
hidroximetil-csoporttal ellentétes térállású.)

A szénhidrátok elnevezés a 19. század során Gay-Lussac ál-
tal meghatározott C(H2O)n tapasztalati képletből ered, ami 
alapján a szén és víz vegyületeinek feltételezték. Ma már 
tudjuk, hogy szerkezetük ettől eltérő, több hidroxilcsopor-
tot és egy oxocsoportot (formil vagy karbonil) tartalmazó 
polihidroxi- oxovegyületek.

Aldotrióz a glicerinaldehid, ketotrióz a dihidroxi-aceton.  
Összegképletük C3H6O3. A glükóz lebontásának köztiter-
mékei. A glicerinaldehid tartalmaz kiralitáscentrumot, az 
élő szervezetben a D-glicerinaldehid fordul elő. A dihid-
roxi-aceton akirális (nem tartalmaz kiralitáscentrumot).

16. ábra. D-glicerinaldehid és dihidroxi-aceton 
félkonstitúciós képlete
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17. ábra. A nyílt láncú D-ribóz és 2-dezoxi-D-ribóz 
félkonstitúciós képlete és gyűrűvé záródása
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A két gyűrűs diasztereomer közül a β-D-glükóz a sta-
bilisabb, mert itt a nagyobb térkitöltésű atomcsoportok 
(hidroxilcsoportok, karboximetil-csoport) ekvatoriális 
helyzetűek, így távolabb vannak egymástól. Vizes ol-
datban 1%-ban a nyílt láncú, 36%-ban a kevésbé stabi-
lis gyűrűs α-D-glükóz és 63%-ban a stabilisabb gyűrűs 
β-D-glükóz fordul elő. A glükóz az élő szervezetek szá-
mára energiaforrás, amely a biológiai oxidáció vagy az 
erjedés során oxidálódik, illetve diszacharidok és poli-
szacharidok felépítésében részt vevő monomermoleku-
la. A gyümölcsökben fordul elő nagyobb mennyiségben 
szabad formában, kötötten a keményítő és a cellulóz 
tartalmazza.

A fruktóz gyűrűvé záródása a 2. és az 5. szénatom kö-
zött történik meg, a kialakuló gyűrű így ötatomos, és az 
újonnan létrejött glikozidos hidroxilcsoport a 2. szénato-
mon található. A természetben csak a stabilisabb gyű-
rűs formát találjuk meg, a 6. szénatom karboximetil-cso-
portjával azonos térállású glikozidos hidroxilcsoportot 
tartalmazó β-D-fruktózt. A fruktóz is energiaforrás az élő 
szervezet számára. A gyümölcsök tartalmazzák nagyobb 
mennyiségben.

A monoszacharidok szobahőmérsékleten szilárd, fe-
hér színű, vízben jól oldódó, édes ízű anyagok. Növé-
nyek esetében a termésekben halmozódnak fel nagyobb 
mennyiségben, az állati szervezetekben a testfolyadé-
kokban találjuk közel állandó koncentrációban.

Diszacharidok

A diszacharidok két monoszacharid kondenzációjával 
létrejövő összetett cukrok. A monoszacharidokhoz ha-
sonlóan szobahőmérsékleten szilárd, fehér színű, vízben 
jól oldódó, édes ízű anyagok. A bemutatásra kerülő di-
szacharidok összegképlete: C12H22O11. Keletkezésük:

A maltóz két α-D-glükóz kondenzációjával jön létre. 
Az egyik α-D-glükóz 1-es szénatomjának axiális helyze-
tű glikozidos hidroxilcsoportja és egy másik α-D-glükóz 
4-es szénatomjának ekvatoriális helyzetű alkoholos 
hidroxilcsoportja között történik a kondenzáció. A két 
gyűrű között étercsoport alakul ki, a kötést a részt vevő 
szénatomok és a glikozidos hidroxilcsoport miatt α-1,4- 
glikozidos kötésnek nevezzük. A két összekapcsolódó 
monoszacharid-egység a hidroxilcsoportok eltérő térál-
lása (1-es axiális, 4-es ekvatoriális) és a glikozidos kötés 
105°-os kötésszöge miatt egymással szöget zár be.
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18. ábra. A nyílt láncú D-glükóz félkonstitúciós képlete 
és gyűrűvé záródása
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20. ábra. A nyílt láncú D-fruktóz félkonstitúciós képlete 
és gyűrűvé záródása

21. ábra. A maltóz szerkezete
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A maltóz a szintén α-D-glükózból álló keményítő le-
bontásának köztiterméke. Nagy keményítőtartalmú nö-
vények főzése, illetve részleges emésztése során kelet-
kezik.

A cellobióz két β-D-glükóz kondenzációjával jön lét-
re. Az egyik β-D-glükóz 1-es szénatomjának ekvatoriá-
lis helyzetű glikozidos hidroxilcsoportja és egy másik 
β-D-glükóz 4-es szénatomjának ekvatoriális helyzetű al-
koholos hidroxilcsoportja között történik a kondenzáció. 
A két gyűrű között β-1,4-glikozidos kötés alakul ki. A gli-
kozidos kötés kialakításában részt vevő mindkét hidroxil-
csoport ekvatoriális helyzetű, így a kötés kialakulásával 
a két a gyűrű egy „síkba” kerül, nem zárnak be szöget 
egymással.

A cellobióz a cellulóz lebontásának egyik köztiter-
méke, a természetben szabad állapotban nem fordul 
elő.

A szacharóz egy α-D-glükóz és egy β-D-fruktóz kon-
denzációjával jön létre. Az α-D-glükóz 1-es szénatom-
ján lévő glikozidos hidroxilcsoport és a β-D-fruktóz 2-es 
szén atomján lévő szintén glikozidos hidroxilcsoport kö-
zött történik a kondenzáció. A reakcióban 1,2-glikozidos 
kötés alakul ki.

A szacharóz a természetben a növények háncsrészé-
ben található nedv alkotója. Több növény esetén ezt a 
nedvet megcsapolják és gyűjtik (juharfák, nyírfák), vagy 
a cukrot tartalmazó növényi részt dolgozzák fel (cukor-
répa, cukornád). A monomerekre való bontását a sza-
charáz végzi.

A laktóz egy β-D-glükóz és egy β-D-galaktóz konden-
zációjával jön létre. A β-D-galaktóz 1-es szénatomján 
lévő glikozidos hidroxilcsoport és a β-D-glükóz 4-es szén-
atomján lévő alkohol hidroxilcsoport között jön létre az 
1,4-glikozidos kötés.

A laktóz a tejben található cukor. Fontos tápanyag 
(energiaforrás) az újszülött, illetve a csecsemő fejlődé-
séhez.

Poliszacharidok

Sok monoszacharid kondenzációjával (polikondenzáció-
jával) alakulnak ki a poliszacharidok. A vízkilépés és az is-
métlődő egységek miatt mindegyik bemutatásra kerülő 
poliszacharid a (C6H10O5)n összegképlettel jellemezhető. 
Keletkezésük: 

A poliszacharidlánc szerkezete alapján lehetnek el-
ágazó poliszacharidok vagy nem elágazó poliszachari-
dok. Az előbbibe tartalék tápanyagok, az utóbbiba váz-
anyagok tartoznak. Szobahőmérsékleten fehér színűek, 
szilárdak, vízzel nem képeznek valódi oldatot és nem 
édes ízűek.

A gyűrűk szénatomjai a szénatomok körüli tetraéderes el-
rendeződés miatt nem egy síkban helyezkednek el, hanem 
egy cikcakkos szerkezetet kapunk, amit székkonformáció-
nak hívunk. Erre a gyűrűre egy képzeletbeli síkot illesztünk, 
és ennek a síknak a helyzetét vizsgáljuk.
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22. ábra. A cellobióz szerkezete
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24. ábra. A laktóz szerkezete

nC6H12O6 → (C6H10O5)n + (n–1)H2O
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A cellulóz több ezer β-D-glükóz 1,4-glikozidos kötéssel 
való összekapcsolódásával jön létre. Az egymást követő 
glükózegységek egymással 180°-os szöget zárnak be, 
gyűrűik egy síkba rendeződnek. Erre a β-1,4-glikozidos 
kötésben részt vevő két ekvatoriális hidroxilcsoport ad 
lehetőséget. A cellulózmolekulák között erős hidrogén-
hidak alakulnak ki, amelyek így mikrofibrillumot alkot-
nak. Több mikrofibrillum alkotja a cellulózszálat. A cellu-
lózmolekulák közötti hidrogénhidak nem szakadnak fel 
víz hatására, és nem alakulnak újak a vízmolekulákkal. 
A cellulóz a növények és bizonyos gombák (moszatgom-
bák) sejtfalának alkotója. Az emésztéséhez (hidrolízissel 
való monomerekre bontása) szükséges celluláz enzimet 
csak baktériumok, eukarióta egysejtűek, termeszek, csi-
gák és a földigiliszták egyes fajai termelik. A növényevő 
emlősök csak a bélrendszerükben élő szimbionta bakté-
riumok segítségével képesek lebontani és hasznosítani 
a cellulózt.

A keményítő növényi tartaléktápanyag, több száz 
α-D-glükóz-egység kapcsolódik össze α-1,4-glikozidos 
kötéssel. Az egymással szöget bezáró α-D-glükóz-egysé-
gek balmenetes hélixet alakítanak ki.

A keményítőszemcsékben két eltérő szerkezetű mo-
lekula található: a csak α-1,4-glikozidos kötést tartal-
mazó, elágazásmentes amilóz és az α-1,6-glikozidos 
kötést is tartalmazó, így elágazó amilopektin. Mind-
két molekulára jellemző a balmenetes hélixszerkezet. 
A növények keményítőszemcséi eltérő arányban tartal-
mazzák a két a molekulát. A kukoricakeményítő 99%-a 
amilopektin és 1%-a amilóz, a borsószemből kinyerhe-
tő keményítő viszont 12% amilopektint és 88% amilózt 
tartalmaz.
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25. ábra. A cellulózból álló sejtfal felépítése

26. ábra.  
A hélix irányának 
meghatározása. A bal 
hüvelykujjat felfelé 
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a többi ujj folytatásaként 
adódó csavarmenettel 
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27. ábra. A keményítő balmenetes hélixe
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28. ábra. A keményítőszemcse szerkezete. Az amilóz és 
amilopektin elhelyezkedése a szemcsében



2.1. szErvEtlEn és szErvEs alKOtÓElEMEK58 59

A keményítőben a hidroxilcsoportok közötti hidro-
génhidak a hélixen belül alakulnak ki, azt stabilizálják. 
A hélixek között gyengébb a kapcsolat. A keményítő 
hideg vízben nem, de meleg (forrásban lévő) vízben 
feloldódik. A felszakadó hidrogénhidak miatt a kemé-
nyítőszemcse szerkezete fellazul, és így a vízmolekulák 
képesek új hidrogénhidakat kialakítani a 
keményítővel: kolloidális oldat jön létre. 
A keményítő a növények raktározásra mó-
dosult szervei ben halmozódik fel. Mivel 
ozmotikusan nem aktív, ezért nagymér-
tékű felhalmozódása nem növeli a sejt 
ozmotikus szívóerejét. A szénhidrátok ke-
ményítő formájában történő raktározása 
így előnyös még akkor is, ha a keményítő 
felépítése és lebontása energia igényes 
folyamat. A keményítő lebontásáért az 
amiláz enzim felelős, ami megtalálható 
az emberi nyálban is. A nyálmirigyek által 
termelt α-amiláz lebontja a keményítőt, 
ennek egy része cukorrá (maltóz) bomlik, 
amit már édesnek érzünk.

A glikogén az állati szervezetek tartalék 
tápanyaga. Több száz α-D-glükóz-egység 
építi fel, amik α-1,4-glikozidos és α-1,6-gli-
kozidos kötéssel kapcsolódnak egymás-

hoz. A glikogénmolekulában gyakoribbak az elágazások, 
mint a keményítőében, illetve a molekula kovalensen 
kötődik a glikogenin nevű fehérjéhez. Az állati szervezet-
ben a májban és az izomzatban raktározódik. Egy felnőtt 
ember kb. 400 gramm glikogént raktároz. A táplálékkal 
elfogyasztott glikogén emésztését az amiláz végzi.

29. ábra. A glikogén szerkezete

O

O

CH2OH

OH

OH
HO

O
CH2OH

OH

OH

O O

O
CH2OH

CH2

OH

OH

1

6

O

O

CH2OH

OH

OH
HO

O
CH2OH

OH

OH

O
CH2OH

OH

OH

O O O

O

OH

OH

1 4

R

glikogenin

kovalens
kötés

glikogén

α-1,6 kötés

α-1,4 kötés

a MOnO- és diszaCHaridOK KiMUtatÁsi rEaKCiÓi

A mono- és diszacharidok kimutatási reakcióinak alapja az oxidálható láncvégi oxocsoport (formilcsoport). A re-
akciókat vizes oldatban hajtjuk végre, ilyenkor egyensúly alakul ki a gyűrűs és a nyílt láncú forma között. A mono-
szacharidok esetében:

 � a glükóz nyílt láncú formája tartalmaz formilcsoportot,
 �  a fruktóz nyílt láncú formája karbonilcsoportot tartalmaz, de a molekula képes lúgos közegben glükózzá 
izomerizálódni, ami már oxidálható.

A diszacharidok esetén az oxidálhatóságot a szabad glikozidos hidroxilcsoport határozza meg. A szabad glikozidos 
hidroxilcsoportot tartalmazó molekularész fel tud nyílni, és már tartalmaz formilcsoportot. Vizes oldatban a gyűrű 
felnyílása egyensúlyi reakció.

 �  A maltóz, a cellobióz és a laktóz tartalmaz szabad 
glikozidos hidroxilcsoportot, a felnyíló molekula-
rész pedig karbonilcsoportot.

 �  A szacharóz nem tartalmaz szabad glikozidos hid-
roxilcsoportot, mindkét glikozidos hidroxilcso-
port a glikozidos kötés kialakításában vesz részt.

Azokat a cukrokat, amelyek a kimutatási reakciók ban 
változást okoznak (pozitív próba) redukáló cukrok-
nak, azokat pedig, amik nem okoznak változást (ne-
gatív próba), nem redukáló cukroknak nevezzük.
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30. ábra. A redukáló diszacharidok szabad 
glikozidos hidroxilcsoportot tartalmazó gyűrű felnyílása 
és a formilcsoport kialakulása
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KEMényÍtőszEMCséK MiKrOszKÓPOs vizsgÁlata

A növények sejtjeiben a keményítő kis szemcséket alkot. 
Ezek mérete, alakja és mintázata növénycsoportra jel-
lemző. A szemcsék megfesthetők Lugol-próbával, ekkor 
jobban megfigyelhető a szemcsék réteges szerkezete, 
valamint a kristályosodási góc helyzete (koncentrikus a 
szemcse közepén, vagy excentrikus a szemcse szélére to-
lódva) és száma.

a MOnO- és diszaCHaridOK KiMUtatÁsi rEaKCiÓi

Az ezüsttükörpróba során a redukáló cukor lúgos közeg-
ben az ezüst(I)-iont elemi ezüstté redukálja, ami a kém-
cső falán egy vékony réteget, ezüsttükröt képez. A reakció 
elvégzéséhez ezüst(I)-nitrát-oldatot elegyítünk ammónia-
oldattal, amíg az színtelen nem lesz, ehhez adjuk a min-
tánkat. Ha enyhe melegítés hatására megjelenik az ezüst-
tükör, vagy szürke csapadék keletkezik a kémcsőben, akkor 
a minta formilcsoportot tartalmazott. Ha nem tapaszta-
lunk változást, akkor a minta nem tartalmazott formilcso-
portot.

A Fehling-próba nagyban hasonlít az ezüsttükörpróbá-
hoz. A redukáló cukor lúgos közegben a réz(II)-ionokat 
réz(I)-ionokká redukálja, amik vörös színű réz(I)-oxid csa-
padékot képeznek. A reakcióhoz réz(II)-szulfát-oldathoz 
nátrium-tartarát-oldatot öntünk, amíg a kezdetben meg-
jelenő világoskék csapadék fel nem oldódik, és az oldat ki-
rálykék színű nem lesz. Ehhez adjuk hozzá a mintánkat. Ha 
enyhe melegítésre a királykék oldat zöld vagy vörös színű 
lesz, akkor a minta formilcsoportot tartalmazott. Ha nem 
tapasztalunk változást, akkor a minta nem tartalmazott 
formilcsoportot.

Keményítő kimutatási reakciója (Lugol-próba)
Egy mintában a keményítő jelenlétének kimutatására Lugol-próbát használunk. A próbához használt Lugol-oldat 
kálium-jodidos jódoldat (KI-os I2-oldat). Az elkészítéséhez színtelen kálium-jodid-oldatban jódot oldunk fel, ami jól 
és barna színváltozással oldódik. Az oldódást a sajátion-hatás (egy vízben rosszul oldódó anyag az ionjait tartalma-
zó oldatban jól oldódik) okozza, aminek következtében egyensúlyra vezető reakció játszódik le: 

I2(aq) + I–
(aq) ⇌ I3

–
(aq)

Az oldódás során keletkező trijodidionok okozzák a barna színváltozást. A Lugol-oldatot keményítőtartalmú 
mintára cseppentve lila színváltozást, keményítő hiányában az oldat hígulása miatt sárgásbarna színváltozást ta-
pasztalunk. A színváltozásnak az az alapja, hogy a trijodidionok beépülnek a keményítő balmenetes hélixébe. 
A megváltozó kémiai környezet (glükózegységek hidroxilcsoportjai) miatt megváltozik a vegyértékelektronok ger-
jeszthetősége és a kisugárzott fotonok hullámhossza is. A keményítő–trijodidion-komplex megszüntethető a hélix 
reverzibilis felbontásával: melegítéssel a hélixet stabilizáló hidrogénhidak felszakadnak, a hélix megszűnik. A tri-
jodidionokat ismét vízmolekulák veszik körül, ami miatt sárgásbarna színt tapasztalunk. Az oldat hűtésével újra 
kialakulnak a hidrogénhidak, a hélix stabilizálódik, és újra megjelenik a lila szín. A Lugol-próbát élelmiszerek kemé-
nyítőtartalmának megállapítására is használják. Ezzel ellenőrizhető például az, hogy a tejfölt „hamisították-e” liszt-
tel. A „hamisítás” célja a tejföl térfogatnövelése. A tejfölbe kevert keményítő pozitív Lugol-próbával kimutatható.

O

H
+ 2 Cu2+ + 4 OH–R C

O

OH
+ Cu2O + 2 H2OR C

32. ábra. A Fehling-próba reakcióegyenlete

kristályosodási góc kristályosodási góc
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B C D

33. ábra. Különböző növényfajok keményítőszemcséi. 
Egyszerű keményítőszemcsék: A burgonya;  
C, D kukorica; G búza; H banán. 
Összetett keményítőszemcse B burgonya; E rizs; F zab

glükonsav

O

H
CH2

OH OH OH OH OH

+ 2 Ag+ + 2 OH–CH CH CH CH C

O

OH
CH2

OH OH OH OH OH

+ 2 Ag + H2O CH CH CH CH C

31. ábra. Az ezüsttükörpróba reakcióegyenlete
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Fehérjék
A fehérjék polimerek, monomereik az aminosavak. 
Körülbelül húszféle aminosav vesz részt szervezetünk 
fehérjéinek felépítésében. Nevüket a molekuláikban 
egyszerre jelen lévő amino- (-NH2) és karboxil csoportról 
(-COOH) kapták. Az aminosavak oldalláncai különbö-
zőek, lehetnek apolárisak vagy polárisak, ezen belül sa-
vasak, semlegesek vagy lúgosak. Amino- és karboxilcso-
portjaik között kondenzációval peptidkötések alakulnak 
ki, így kapcsolódhatnak egymáshoz.

Aminosavak kondenzációval való összekapcsolódá-
sával kisebb méretű peptidek (2–50 aminosav) és na-
gyobb méretű fehérjék (polipeptidek, több száz amino-
sav) jönnek létre.

A fehérjék egymást követő aminosavai eltérő oldal-
láncokkal rendelkeznek. Ezek kötéseket alakítanak ki 
egymással és a környezetükben található vízmolekulák-
kal, így létrejön a fehérje térszerkezete. A fehérje ami-
nosavsorrendje meghatározza a térszerkezetét, ami pe-
dig a funkcióját. Ezekre látunk itt néhány példát:

A fehérjék térszerkezete különböző hatásokkal (hő-
mérséklet, szélsőséges pH, magas fémion-koncentráció) 
megváltoztatható, a fehérje ekkor denaturálódik, és el-
veszti működőképességét.

Az aminosavak nagy része a táplálékkal kerül a szer-
vezetbe, és belőlük épülnek fel a saját fehérjék.

Aminosavak

Az aminosavak karboxilcsoportot és aminocsoportot 
tartalmazó szerves vegyületek. A fehérjék felépítésében 
részt vevő húsz aminosav α-aminosav. Ez az elnevezés 
eltér a szénhidrátoknál használt jelöléstől. A karboxil-
csoporttól kezdődően a szénatomokat a görög ábécé 
alapján betűkkel jelöljük. Ha ez alapján az α-szénatom-
hoz kapcsolódik az aminocsoport, akkor α-aminosav-
ról beszélünk. Γ-aminosav az idegi jelátvivő anyagként 
működő GABA (γ-aminovajsav), nem vesz részt fehérjék 
felépítésében. 

Az α-szénatomhoz továbbá kapcsolódik egy hidrogén-
atom és az aminosavak variábilis része az oldallánc. 

Az oldalláncok kémiai felépítésükben, polaritásuk-
ban különböznek. Állhatnak csak egy hidrogénatomból 
(glicin), szénhidrogénláncból (alanin) vagy heteroato-
mot (O, N, S) tartalmazó szénláncból. Az oldallánc alap-
ján az aminosav lehet apoláris vagy poláris oldalláncú. 
A poláris oldalláncú aminosavak tovább csoportosítha-
tóak sav-bázis tulajdonságuk alapján. A savas oldallánc 
karboxilcsoportot, a bázikus oldal lánc aminocsoportot, 
a semleges oldallánc hidroxilcso-
portot, amidcsoportot vagy szulf-
hidrilcsoportot tartalmaz.

Az aminosavak körülbelül fele esszenciális: a szerve-
zet működéséhez nélkülözhetetlenek, viszont a szerve-
zetünk nem képes megfelelő mennyiségben vagy újon-
nan előállítani ezeket. Az elfogyasztott táplálékkal jutnak 
a szervezetbe, vagy más aminosavak kémiai átalakításá-
val tudja a szervezet a szükséglet egy részét kielégíteni. 
A diéta során is fontos, hogy a táplálék ezeket az esszen-
ciális aminosavakat megfelelő arányban tartalmazza.

O

HO NH2

34. ábra.  
A gamma-aminovajsav 
(GABA) egyszerűsített 
szerkezeti képlete

35. ábra. Az alfa-aminosavak 
általános szerkezeti képlete

H

R

C
+

COO

H3N
α

4. táblázat.  A fehérjék sokféle biológiai szerepe példákkal 

Biológiai szerep Példa a szervezetből

Enzim alkohol-dehidrogenáz (etil-alkohol lebontása)

Összhúzékony fehérje aktin és miozin (izom-összehúzódás)

Vázanyag keratin (köröm, haj), kollagén  
(csontok rugalmassága)

Szállítófehérje hemoglobin (oxigén szállítása), albumin 
(vérfehérje)

Tartalék tápanyag ovalbumin (tojásban), glutén (több fehérje 
keveréke a búza termésében), kazein 
(tejfehérje, foszfoprotein)

Szabályozó fehérje inzulin (vércukorszint csökkentése)

Antitest anti-B antitest (a B vércsoportú ember 
vörösvértestjeit felismerő antitest)

Receptorfehérje inzulinreceptor (az inzulinnak a sejt felszínén 
való megkötődéséért felelős fehérje)

Véralvadási faktor fibrinogén (fibrinháló kialakítása)

Ozmotikus faktor albumin (vérfehérje)
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színessel jelölt
oldallánc

név
(hárombetűs jel)
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prolin
(Pro)

valin
(Val)

leucin
(Leu)

izoleucin
(Ile)
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36. ábra. Az élő rendszerekben előforduló húszféle aminosav neve, rövidítése, képlete

37. ábra. Apoláris oldalláncú aminosavak 38. ábra. Poláris oldalláncú aminosavak
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Egy aminosav α-karboxilcsoportja és egy másik ami-
nosav α-aminocsoportja között vízkilépéssel peptidkötés 
(amidcsoport) alakul ki. A létrejövő dipeptid tartalmaz 
egy szabad karboxilcsoportot, amivel újabb aminosav 
aminocsoportja reagálhat, így tovább nőhet a peptidet 
felépítő aminosavegysé-
gek száma. Az összekap-
csolódó amino savakból 
kialakuló molekula pep-
tidkötései és α-szénatom-
jai adják a molekula vázát 
(peptid gerinc).

A peptidkötésnek már nincs sav-bázis tulajdonsága. 
A szén-oxigén kettős kötés és a nitrogénatom nemkö-
tő elektronpárja delokalizálódik az OCN-atomok között. 
A szén-nitrogén kötés kettős kötés jellege miatt az elfor-
gás (rotáció) gátolt, az amidcsoport atomjai egy síkban 
helyezkednek el. A delokalizált elektronok miatt a kötés 
stabilis, a molekula konformációja pedig nem változhat 
a szén-nitrogén kötés mentén.

Az amidcsoportok között hidrogénhidak alakulhatnak 
ki az oxigén nemkötő elektronpárja és egy másik amid-
csoport hidrogénatomja között.

(Oligo)Peptidek

Az aminosavakból felépülő rövid láncokat peptideknek 
nevezzük. A térszerkezetük rugalmasabb, mint a fehérjé-
ké. Az egyszeres kötések mentén a molekula elforoghat. 
A peptidek közé tartozik az angiotenzin és a vazopresszin 
(ADH), mindkettő hormonhatású. Az előbbi a vérnyomás, 
az utóbbi a kiválasztás szabályozásában vesz részt.

A fehérjék (polipeptidek) felépítése és jellemzői

Az aminosavakból felépülő hosszabb láncokat fehérjék-
nek nevezzük. A szerkezetük már állandóbb a molekula 
egyes részei között kialakuló elsőrendű és másodrendű 
kémiai kötőerők miatt. A kialakuló szerkezetet bonyo-
lultsága miatt szintekre bontjuk. Az elsődleges szerke-
zetet a fehérje aminosavsorrendje (szekvenciája) adja. 
Egyetlen aminosav megváltozása dominószerűen vál-
toztatja meg a fehérje további szerkezeti szintjeit, tehát 
az aminosavsorrend az összes többi szerkezeti szint tér-
szerkezetét is meghatározza.

A másodlagos szerkezet egysze-
rű, ismétlődő, szabályos szerkezetű 
részekből áll, amit a peptidkötések 
közötti hidrogénhidak stabilizálnak. 
A jobbmenetes α-hélixben a fehérje 
vázát adó peptidkötések között hid-
rogénkötések alakulnak ki, az ami-
nosav-oldalláncok pedig a hélixre 
merőlegesen kifelé állnak. 

39. ábra. A peptidkötés 
kialakulása
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40. ábra. A peptidkötés delokalizált elektronrendszere

42. ábra. Az amidcsoportok közötti hidrogénhidak

43. ábra. Az angiotenzin és a vazopresszin peptidek 
aminosavsorrendje 

A kovalens kötés kialakulása során a kötésben részt vevő 
két atom atompályái kombinálódnak, így egy molekulapá-
lya jön létre. Két atom között elsőként olyan molekulapá-
lyák kombinálódnak, amik a két atommag között fednek át, 
így kialakul a két atom atommagján át húzható egyenesre 
tengelyszimmetrikus molekulapálya, a szigma-kötés. A kö-
vetkező kötés kialakulása során az atompályák már csak a 
két atommag felett és alatt, vagy előtt és mögött tudnak át-
fedni, így egy bonyolultabb síkszimmetrikus molekulapálya 
alakul ki, a pi-kötés. A kötés mentén a két atom csak akkor 
tud elforogni, ha közöttük csak szigma-kötés van, mert ek-
kor a molekulapályák változatlanok maradnak.
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41. ábra. A szigma- és a pi-kötés elektronszerkezete
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44. ábra. Az alfa-hélix-szerkezet
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A β-redő esetén a peptidkötések és az α-szénatomok 
egy cikcakkos szerkezetet hoznak létre (β-lánc), ezekből 
több egymás mellé rendeződik, és a peptidkötések kö-
zötti hidrogénkötésekkel kialakul a β-redő.

Az oldalláncok a redő 
fölé és alá rendeződnek. 
A β-láncokat 180°-os fordu-
latok, β-kanyarok kapcsolják 
össze. Ezek általában négy 
aminosavból álló egységek, 
ahol az első és negyedik 
aminosav közötti hidrogén-
kötés stabilizálja a kanyart.

A másodlagos szerkezet elemei bonyolultabb funkcio-
nális egységbe (szupermásodlagos szerkezet) rendeződ-
nek, és doméneket hoznak létre a fehérjében. Több 
α-hélixből és β-redőből épül fel 
például a NAD+-kötő domén.

A teljes fehérjelánc térszer-
kezetét a harmadlagos szer-
kezet írja le. Ez elképzelhető, 
mint az alacsonyabb szerkezeti 
szintek, vagy mint domének és 
szabálytalan szerkezetű részek 
kombinációja. A harmadlagos 
szerkezet stabilizálásáért az 
aminosav-oldalláncok közötti 
kötések felelősek.

Az egyetlen fehérjeláncból felépülő fehérjék legma-
gasabb szerkezeti szintje a harmadlagos szerkezet. Több 
fehérjeláncból felépülő fehérjék rendelkeznek negyed-
leges szerkezettel. A fehérjeláncokat másodrendű kötő-
erők kapcsolják össze. A kapcsolat miatt az egyes fe-
hérjeláncok egymás térszerkezetére hatással lehetnek. 
Negyedleges szerkezettel rendelkezik pl. a hemoglobin.

A fehérjék szintézisük alatt és azt követően nyerik el 
a rájuk jellemző térszerkezetet. A molekulán belüli kö-
tések miatt a szerkezet egyre stabilisabbá válik (szabad 
energiája csökken). Ez viszont nem minden esetben ala-
kul ki segítség nélkül (pl. az E. coli esetében csak a fe-
hérjék 10-15%-a) vagy bizonyos hatásokra (hőmérsék-
let-emelkedés, kémiai környezet megváltozása) részben 
megszűnhet. Szükségesek tehát olyan fehérjék, amelyek 
a többi fehérjét megfelelő térszerkezetbe csavarják, il-
letve a térszerkezet felbomlásakor képesek a fehérjéket 
megvédeni az aggregációtól, és visszatekerni a termé-
szetes térszerkezetbe. Ezeket a fehérjéket stresszfehér-
jéknek nevezzük, mert akkor szintetizálódnak, ha a sej-
tet káros hatás (stressz) éri.  Stressz például a hő is, ezért 
az ekkor termelődő fehérjék a hősokkfehérjék (hsp, 
heat schock protein) elnevezést kapták. Funkciójuk után 
dajkafehérjéknek (chaperone fehérjéknek) is nevezzük. 
A dajkafehérjék működésükhöz ATP-t használnak fel.

Térszerkezet szempontjából megkülönböztetünk fib-
rilláris és globuláris fehérjéket. A fibrilláris fehérjék vagy 
α-hélix-, vagy β-redő-szerkezeti elemekből épülnek fel, 

109,5°

45. ábra. A béta-redő-szerkezet 

46. ábra. A béta-kanyar-szerkezet
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47. ábra. A szupermásodlagos szerkezetek másodlagos 
szerkezetek kombinációi
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48. ábra. Egy fehérjelánc aminosav-oldalláncai között 
kialakuló kötések

49. ábra. A hemoglobin negyedleges szerkezete

5. táblázat. Az aminosav-oldalláncok közötti 
kölcsönhatások típusai
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hosszú fonálszerű polipeptidek, általában vázanyagok, 
vízben rosszul oldódnak. Többesével szabályos szerke-
zetbe rendeződnek. A hajat és a körmöt felépítő keratin 
α-hélix-elemekből felépülő fehérje. A fibrion, a selymet 
felépítő fibrilláris fehérje, β-redő-elemekből épül fel. 
A globuláris fehérjék α-hélix, β-redő és szabálytalan 
térszerkezetű elemeket tartalmazó gombolyagszerű fe-
hérjék. Felszínükön poláris, belsejükben apoláris mo-
lekularészleteket tartalmaznak, így vízben (méretüknél 
fogva) kolloidálisan oldódnak. A felszínükön található 
poláris oldalláncok a vízmolekulákkal hidrogénhidakat 
alakítanak ki, ez a kölcsönhatás is szükséges a fehérje 
térszerkezetének kialakulásához.

Fehérjék denaturációja és koagulációja

A fehérje térszerkezetének megváltozása a denaturáció. 
A koaguláció (kicsapódás) a kolloid állapotú fehérjék 
apoláris részeinek összecsapódása, és durva diszperz 
rendszer (heterogén rendszer) kialakulását eredmé-
nyezi. A denaturáció lehet reverzibilis és irreverzibilis, 
attól függően, hogy a térszerkezetvesztést okozó hatást 
megszüntetve a fehérje képes-e visszanyerni térszerke-
zetét. Ez függ magától a fehérjétől, de a denaturációt 
okozó hatás mértékétől is. 

Ezek a hatások először denaturációt okoznak, de erős 
melegítés, szélsőségesen alacsony pH esetén koagulá-
ció is bekövetkezhet. Nehézfémionok és mechanikai 
hatás is okozhatnak koagulációt. A mindennapokban 
különböző módokon koaguláljuk a fehérjéket, ugyanis 
így könnyebben emészthetőek. A magas fehérjetartal-
mú táplálékainkat (hús, tojás) sütjük, főzzük, vagy me-
chanikai hatásnak tesszük ki (tojáshab készítése), vagy 
szélsőséges pH-t alkalmazunk (halak savanyítása), igaz, 
ez utóbbi az eltarthatóságot is növeli.

Példák a fehérjék térszerkezetének megváltozására

Normál esetben a hemoglobin β-alegysége egy poláris 
felszínű globuláris fehérje. Egy másik β-alegységgel és 
két másik α-alegységgel heterotetramer hemoglobint 
formálnak, ami a vörösvértest sejtplazmájában oldó-
dik. Mindegyik alegység egy oxigénmolekulát képes 
kötni. A vörösvértest így képes oxigént szállítani, és az 
át mérőjénél kisebb kis kapillárisokban megcsavarodni, 
illetve azokon átjutni. 

Sarlósejtes vérszegénység esetén a hemoglobin 
β-al egységének elsődleges szerkezete megváltozik: 
a 6. amino sav nem a poláris glutaminsav, hanem az 
apoláris valin. Ez a változás az összes többi szerkezeti 
szintet is megváltoztatja. A molekula harmadlagos szer-
kezetében egy apoláris árkot lehet megfigyelni. A kész 
hemoglobinfehérjék az apoláris árkoknál fogva össze-
kapcsolódnak (diszperziós kölcsönhatások alakulnak ki 
közöttük), és hosszú, szálszerű aggregátumokat képez-
nek, ami megváltoztatja a sejt alakját. Ezek a hemog-
lobinmolekulák nem képesek oxigént szállítani, a sarló 
alakú vörösvértestek pedig a kisebb ereknél fennakad-
nak, és rögöt képezhetnek.

50. ábra. A sarlósejtes vérszegénységet okozó fehérjeszerkezet-módosulás
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Kóros térszerkezetbe csavarodott fehérjék a prionok. 
A szervezetbe kerülve a normál térszerkezetű fehérjék-
kel érintkezve azokat abnormális térszerkezetbe tekerik 
át, és ezek a hibás térszerkezetű fehérjék aggregálód-
nak (összekapcsolódnak egymással). Az aggregálódott 
fehérjék a funkciójukat nem képesek ellátni, és felhal-
mozódnak a sejtekben, ami azok pusztulásához vezet. 

Ismerünk agyat megtámadó prionbetegségeket, 
amelyeknél hosszú távú mentális leépülés figyelhető 
meg, ahogy a fehérjeaggregáció miatt az idegsejtek 
elpusztulnak. A juhoknál a surlókór (scrapie), a szar-
vasmarháknál a kergemarhakór (BSE), az embernél a 
Creutzfeldt–Jakob-szindróma és a kuru ilyen prionbe-
tegség. Veszélyessége abból fakad, hogy a prion hőstabil 

és ellenáll a pH-változásnak is. A prionnal fertőzött szö-
vetet így se a sütés, se a gyomor savas közege nem teszi 
ártalmatlanná. A szervezetbe jutva az immunrendszer 
nem ismeri fel, nem okoz gyulladást. Nem tudunk ellene 
hatékonyan védekezni, ha már bekerült a szervezetbe.

FEHérJéK KiMUtatÁsa

A fehérjéket Biuret-reakcióval lehet kimutatni. 1 cm3 tömény NaOH-oldathoz azonos térfogatú fehérjetartalmú 
oldatot adunk, majd összerázzuk. Ezután néhány csepp 1 mol/dm3-es CuSO4-oldatot adunk a kémcső tartalmához. 
Ekkor fehérje jelenlétében lila színváltozást látunk. A reakció háttere, hogy a bázikus kémhatás miatt a fehérje-
molekulán belül az amidcsoport hidrogénje átkerül az oxigénatomra, a nitrogénatom pedig kettős kötést létesít 
a karbonilszénatommal. Ezt követően a réz(II)-ionok komplexet képeznek a fehérjével. Koordinatív kötés alakul ki 
a réz(II)-ion és négy nitrogénatom nemkötő elektronpárja között. A kialakuló komplex lila színű.

A nukleotidok egy öt szénatomos monoszacharidból: 
ribóz (C5H10O5) vagy dezoxiribóz (C5H10O4), egy nitro-
géntartalmú bázisból: nagyobb méretű adenin (A), gua-
nin (G) vagy kisebb méretű uracil (U), citozin (C), vagy 
timin (T) és egy vagy több foszfátcsoportból felépülő 
molekulák.

Nukleozidok és nukleotidok 

Egy öt szén atomos monoszacharid: ribóz (C5H10O5) vagy 
dezoxiribóz (C5H10O4), és egy nitrogéntartalmú bázis: 
nagyobb méretű purin bázis, 
adenin (A), guanin (G) vagy ki-
sebb méretű pirimidin bázis, 
uracil (U), citozin (C) vagy timin 
(T) glikozidos kötéssel összekap-
csolódik (kondenzációval, vízki-
lépés közben), így nukleozidok, 
illetve dezoxinukleozidok jön-
nek létre.

Nukleotidok és nukleinsavak

53. ábra. Ribóz (a) és dezoxiribóz (b) molekulája
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A nukleozidok és dezoxinukleozidok cukoregységé-
nek ötödik szénatomjának hidroxilcsoportjához kon-
denzációval kapcsolódik a foszforsav, így kialakul a fosz-
foészterkötés, és nukleotidok (nukleozid-monofoszfát), 
dezoxinukleotidok (dezoxinukleotid-monofoszfát) jön-
nek létre. A nitrogéntartalmú bázis gyűrűt alkotó szén-
atomjait számokkal, a cukoregység szénatomjait pedig 
jobb felső indexben vesszőzött számokkal jelöljük.

Egyszerű nukleotidok

Egy vagy két nukleotidegységből (foszforsav, 5 szén-
atomos cukor, nitrogéntartalmú bázis) és egyéb cso-
portokból felépülő molekulák a nukleotidok. Általában 
koenzimek, az enzimek működéséhez szükséges nem 
kovalensen kapcsolódó molekulák. Képviselőik: ATP, 
NAD+, NADP+, koenzim-A.

Az ATP (adenozin-trifoszfát) a sejt energiatároló mo-
lekulája, az élővilág univerzális energiavalutája. A foto-
szintézis folyamatában, illetve a biológiai oxidáció és az 
erjedés során keletkezik. 

Az ATP az energetikailag kedvezőtlen (endoterm) re-
akciók lejátszódásához biztosít energiát a szervezetben. 
Az eredeti elképzelés az volt, hogy a foszfoanhidrid- 
kötés (makroerg, nagy energiájú kötés) felszakadása so-
rán keletkező energia biztosítja az endoterm reakcióhoz 
szükséges energiát.

58. ábra. Az ATP-molekula szerkezeti képlete

59. ábra. Az ATP-molekula szerkezeti egységei 
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57. ábra. A nukleozid és a nukleotid felépítése

reakció
szabadenergia-változás 

(kJ/mol)

foszfátcsoportok közötti hidrolízis

ATP + H2O → ADP + foszfát –31 

ADP + H2O → AMP + foszfát –31 

ATP + H2O → AMP + PPi –38 

PPi + H2O → 2 foszfát –24 

7. táblázat. A foszfoanhidrid-kötések felszakadását kísérő 
energiaváltozások 
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56. ábra. Nukleozidok és dezoxinukleozidok 
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Az újabb elképzelések szerint egy endoterm reakció 
egy közbeiktatott, ATP-t igénylő reakcióval energetikai-
lag kedvezővé válik. A kondenzációs reakciók energiai-
gényesek. A-H + B-OH → A-B + H2O

A reakció energetikailag kedvezővé tehető. Első lépés-
ként az ATP terminális (utolsó, végső) foszfát csoportja 
átkerül egy enzim segítségével az egyik kiindulási anyag 
(B anyag) kondenzációban részt vevő kötésére. Kialakul 
egy nagy energiatartalmú köztitermék, ami a másik ki-
indulási anyaggal már energetikailag kedvező reakció-
ban reagál.

Az előző elvi elképzelésre konkrét példa a glutamin 
aminosav szintézise glutaminsavból. A folyamat során 
a glutaminsav oldalláncában található karboxilcsoport 
alakít ki kötést az ATP-ből származó foszfátcsoporttal, 
majd ez a köztitermék reagál az ammóniamolekulával, 
és létrejön az amidcsoportot tartalmazó glutamin.

A NAD+ (nikotinsavamid-adenin-dinukleotid) és 
a NADP+ (nikotinsavamid-adenin-dinukleotid-foszfát) 
a biokémiai folyamatok hidrogénion- és elektronszállí-
tója. Mindkét vegyület két nukleotidegységet tartalmaz, 
amelyek a foszfátcsoportoknál kapcsolódnak össze kon-
denzációval. Az egyik nukleo-
tid nitrogéntartamú bázisként 
nikotinsavamidot tartalmaz, 
amin egy elektronhiányos (po-
zitív töltésű) nitrogénatom ta-
lálható. A két vegyület közötti 
különbség az adenozin felépí-
tésében van. A ribóz második 
szénatomjához foszfoészter-
kötésen keresztül egy foszfát-
csoport kapcsolódik.

Szerves vegyületek oxidációja során leadott két 
nagy energiájú elektron és egy hidrogénion felvételére  
(redukció) és szállítására alkalmas a két molekula, és 
egy további hidrogénion oldatba kerül. A redukált NAD+ 
(NADH) és NADP+ (NADPH) esetén a piridin delokalizált 
elektronrendszere megszűnik, ez energetikailag kedve-
zőtlen, a redukált koenzim ezért képes más vegyülete-
ket redukálni.

60. ábra. Az ATP-aktiváció általános 
reakciómechanizmusa
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61. ábra. A glutamin képződése során lejátszódó  
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62. ábra. A NAD+ képlete (fent), 
H+- és e–-átvivő működése (lent)
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szerepe az anyagcsere-
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A két vegyület felépítése nagyon hasonló, mégis el-
térő szerepük miatt szükséges, hogy mindkettő jelen le-
gyen a sejtekben. A foszfátcsoport elegendő különbség, 
hogy eltérő enzimekhez kapcsolódjanak. A NAD+ főleg 
oxidálószerként szükséges a sejtnek, ezért sok NAD+ és 
kevés NADH kell hogy legyen a sejtben. A NADP+ ezzel 
szemben redukálószerként szükséges az enzimeknek, 
ezért sok NADPH és kevés NADP+ kell hogy legyen a sejt-
ben.

A koenzim-A a biokémiai folyamatokhoz két szénato-
mos „építőköveket”, acetilcsoportokat szállít. A moleku-
la egy adenintartalmú nukleotidból és ennek terminális 
foszfátcsoportjához kapcsolódó szerves molekularész-
ből (pantoténsav-származék) felépülő egyszerű nukleo-
tid. A molekula végén található szulfhidrilcsoporthoz 
(-SH) kodenzációval kapcsolódik az acetilcsoport. A ko-
enzim-A a cukrok a lebontásához és a zsírsavak felépí-
téséhez és lebontásához szükséges. A kénatom és az 
acetilcsoport szénatomja közötti kötés nagy energiájú, 
felbomlása energetikailag kedvező.

Nukleinsavak

A nukleotidok (nukleozid-monofoszfát) foszfátcsoport-
jaikon keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Egy nukleo-
tid foszfátcsoportja egy másik ribóz vagy dezoxiribóz 
3’ szénatomjához kapcsolódik foszfodiészter-kötéssel.

A DNS (dezoxiribonukleinsav), nukleotid egységek 
összekapcsolódásával jön létre. A molekula gerincét a 
cukor- (dezoxiribóz) és foszfátegységek adják. A válto-
zó részt a dezoxiribózhoz kapcsolódó négy különböző 
bázis (A, T, G, C) adja. A bázisok sorrendje határozza 
meg a genetikai információt. A DNS-szálat egy vele 
ellentétes lefutású szál kíséri, ezek egymás körül fel-
csavarodva kettős hélixet alkotnak. A két szál egymás 
komplementere (kiegészítője), csak bizonyos bázispá-
rok között tudnak hidrogénhidak kialakulni. Az adenin-
nel szemben timin, a guaninnal szemben citozin talál-
ható a hélixben. Mivel a purin bázissal szemben mindig 
pirimidin bázis helyezkedik el, a két szál távolsága ál-
landó.

A két szálat a bázisok között kialakuló hidrogénköté-
sek kapcsolják egymáshoz. A hélix jobbmenetes, 2 nm 
átmérőjű, a pirimidin-purin bázispárok miatt a két szál 
távolsága állandó. Egy fordulat 3,4 nm hosszúságú és 
10 bázispár alkotja (egy bázispár 0,34 nm hosszúságú). 
Egy szál esetében a 3’ szénatomhoz tartozó szabad hid-
roxilcsoporttal rendelkező véget 3’-végnek, a szabad 
foszfátcsoporttal rendelkező véget pedig 5’-végnek ne-
vezzük.
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66. ábra. A DNS szerkezete
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A DNS örökítő szerepének bizonyítása 

A DNS örökítő szerepét több kísérlettel is bizonyítot-
ták a 20. század folyamán, mielőtt pontos kémiai szer-
kezetét tisztázta Watson és Crick 1952-ben. Frederick 
Griffith tüdőgyulladást okozó baktériummal (Strepto-
coccus pneumoniae) kísérletezett. Két baktériumtörzse 
közül az egyik sima felszínű (smooth) telepeket képzett 
(S-variáns) a táptalajon, és a kísérleti egereket 1-2 nap 
alatt megölte az ezzel a baktériumtörzzsel való fertőzés. 
A másik törzs durva felszínű (rough) telepeket képzett 
(R-variáns), és nem volt veszélyes az egerekre.

Griffith kísérlete és megfigyelései:
1. Az egerek S-variánssal fertőzve (injekcióval bead-

ták a baktériumokat) elpusztultak, és vérükből kite-
nyészthető volt az S-variáns.

2. Az egerek R-variánssal fertőzve életben maradtak, 
és vérükből nem lehetett kitenyészteni az R-variánst.

3. Az S-variánst beadás előtt hőkezelték. Az egerek 
a fertőzést követően életben maradtak, vérükből 
nem lehetett az S-variánst kitenyészteni.

4. Az egerek hőkezelt S-variáns és R-variáns keverékét 
kapták. A fertőzést követően elpusztultak, és vérük-
ből S-variáns volt kitenyészthető.

Megjegyzések Griffith kísérletéhez:
A kísérlet elvégzésekor még elterjedt volt az a gondo-
lat, hogy az örökítő információt a fehérjék hordozzák. 
Griffith kísérlete azt a tényt cáfolja, ugyanis az öröklő-
dő információt hordozó transzformációs faktor nem 
hőérzékeny. A későbbi vizsgálatok bebizo-
nyították, hogy az S-variáns sejtjei tokkal 
rendelkeznek, ami nehezebbé teszi a felis-
merésüket az immunrendszer számára, az 
R- variáns nem rendelkezik ilyen tokkal, de 
a transzformációs faktor felvételével képes 
lesz a tokképzésre.

A kísérletet 1944-ben Oswald Avery és munkatársai 
egészítették ki. A Griffith által megfigyelt transzformá-
ciós faktort akarták azonosítani. A hőkezelt S-variánsok-
hoz hidroláz típusú enzimeket adtak, amiket aztán hő-
vel inaktiváltak, és ezeket adták be az egereknek az élő 
R-variánsokkal együtt.

Avery és munkatársainak megfigyelései:
1. Amiláz vagy lipáz vagy proteáz vagy RNáz hozzáadá-

sakor az egerek elpusztultak, és vérükből S-variánsok 
voltak kitenyészthetők.

2. DNáz hozzáadásakor az egerek életben maradtak, 
és vérükben nem volt kitenyészthető baktérium.

Hershey és Chase 1952-ben további kísérlettel bizo-
nyította, hogy az örökítőanyag a DNS. Baktériumokat 
fertőző vírusokkal (bakteriofág) kísérleteztek, amik egy 
fehérjeburokból és benne található örökítőanyagból 
állnak. Tudták, hogy a vírusok sokszorozódásukhoz a 
gazdasejtet újraprogramozzák, hogy az a vírus DNS-ét 
lemásolja, és vírusfehérjéket gyártson. Az újraprogra-
mozást végző információhordozó molekulának be kell 
jutnia a baktériumba. Radioaktív kénizotópot vagy ra-
dioaktív foszfor izotópot tartalmazó vírusokat hoztak lét-
re. A kén csak a fehérjeburokban, a foszfor pedig csak 
a DNS-ben fordul elő. A kísérlet során radioaktív izotó-
pot tartalmazó vírussal fertőztek E. coli baktériumokat. 
Vártak, hogy az örökítő információ bejusson a sejtek-
be. Elválasztották egymástól a baktériumot és a felszí-
nén kötődött bakteriofágot. Az elegyet lecentrifugálták 
(a baktériumok sűrűsége nagyobb, mint a vírusoké).
1. Radioaktív kénizotópot tartalmazó vírusok esetén 

a centrifugálást követően a kémcső felső (vírusokat 
tartalmazó) részében volt mérhető radioaktív jel.

2. Radioaktív foszforizotópot tartalmazó vírusok esetén 
a centrifugálást követően a kémcső alsó (baktériumo-
kat tartalmazó) részében volt mérhető radioaktív jel.

A bakteriofág DNS-e jutott be a baktériumokba, ez a gaz-
dasejt újraprogramozásáért felelős molekula.

67. ábra. Hershey és Chase kísérletének vázlata 

Griffith magyarázata:
1. A hőkezeléssel az S-variánst elölte, a halott baktériumok 

pedig nem fertőzőképesek, így a 3. kísérletnél az egerek 
életben maradtak.

2. A 4. kísérletben az R-variánsok S-variánsokká alakultak. 
Az élő R-variánsok az elölt S-variánsoktól egy „transzfor-
mációs faktort” vettek fel, így S-variánsokká alakultak. 
A transzformációs faktor nem hőérzékeny.

Magyarázat: A DNáz lebontotta a transzformációért felelős 
faktort. Az R-variánsok nem tudták felvenni a transzformá ciós 
faktort, és nem tudtak S-variánsokká alakulni. A kísérlet meg-
erősítette, hogy a transzformációs faktor a DNS.

35S-izotóppal jelölt bakteriofágok

32P-izotóppal jelölt bakteriofágok

35S a felülúszóban

32P a baktérium-
csapadékban
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Telep: Petri-csészébe kiöntött és megszilárdult táptalajon el-
oszlatják (szélesztik) a baktériumokat. Az egyetlen baktérium-
ból osztódással létrejövő baktériumtömeget nevezzük telep-
nek.
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DNS-duplikáció

A DNS-duplikáció folyamatához egy több enzimből álló 
enzimkomplex alakul ki (repliszóma). A helikáz enzim 
felbontja a DNS két szála közötti hidrogénhidakat.

A primáz enzim rövid komplementer RNS-darabo-
kat (primer) szintetizál a DNS két szálához. A 3’-5’ szál 
kezdetén RNS-primer (10–20 bázis) szintézise történik. 
A DNS-polimeráz-III enzim ehhez tud kötődni, és az új 
szál 5’-3’ irányba hosszabbodni kezd (polimerizáció), 
a polimeráz csak ebben az irányban képes új láncot szin-
tetizálni. A folyamat monomerjei a nukleozid-trifoszfá-
tok (dATP, dCTP, dGTP, dTTP). Ennél a szálnál a helikáz 
működésével megegyező irányban történik folyamato-
san a szintézis, ez a vezető szál. A másik szál 5’-3’ irá-
nyú, ez a követő szál. A komplementer szál kialakulása 
itt bonyolultabb, több lépésből áll. A primáz időről idő-
re – a DNS-hélix nyílásával párhuzamosan – RNS-pri-
mereket szintetizál. A DNS-polimeráz-III a primereket 
tartalmazó szakaszokhoz kötődik, és 5’-3’ irányban  
(a nyílással ellentétesen) szintetizálja a komplementer 
szál darabjait, ezek az Okazaki-fragmentumok. Ezekből 
a DNS-polimeráz-I az RNS-részeket eltávolítja, és a he-
lyükre DNS-t szintetizál. A darabokat a DNS-ligáz enzim 
kapcsolja össze. A szintézis prokarióta gyűrű alakú DNS-
nél egy ponton, míg az eukarióta kromoszómákon több 
ponton indul el. Az eukarióta kromoszómák esetén az 
eredeti szálak 3’ végén található RNS-primerek helyén 
a DNS-polimeráz-I nem tud DNS-t szintetizálni. Komple-

menter szál nélkül az eredeti szál 3’ végéből 10–20 bázis 
eltávolításra kerülne, és minden duplikációval rövidülne 
a kromoszóma. Ezt elkerülendő a telomeráz enzim pó-
tolja a kromoszómavégeken lévő hiányzó részeket.

A folyamat végére két DNS kettős 
hélix jön létre, amelyek információ-
tartalma megegyezik, mivel az egy-
szálú DNS bázissorrendje mintául 
szolgál (templát) az új, kiegé szítő szál 
bázissorrendjéhez.

A PCR elve

A DNS sokszorozását (ismételt dup-
likációk) próbálták laboratóriumi kö-
rülmények között (kémcsőben) meg-
valósítani. A probléma az volt, hogy 
a DNS két szálának szétválasztásához 
95 °C-ra kellett az elegyet melegíte-
ni, ami denaturálta a DNS-polime-
ráz enzimet, így minden duplikáció 
alkalmával újból polimerázt volt 

szükséges az elegyhez adni. A problémát megoldotta, 
amikor felfedezték a hőrezisztens DNS-polimerázt (Taq 
polimeráz) a gejzírek környezetében élő Thermus aqua-
ticus baktériumban. A Taq polimerázt elegendő volt 
a reakció elején hozzáadni az elegyhez, és a 95 °C-on 
végzett DNS-denaturáció során sem csapódott ki. Ezzel 
megszületett egy molekuláris biológiai módszer, a PCR 
(polimeráz láncreakció, polinucleotide chain reaction). 
A módszer röviden:

Szükséges anyagok:
 � eredeti DNS (ún. templát), amit a reakcióval meg aka-

runk sokszorozni,
 � két rövid, kezdő DNS-darab, primer, amely az eredeti 

DNS két szálához kapcsolódva a polimeráz enzimnek 
meghatározza a másolandó szakasz elejét és végét,

 � DNS-polimeráz enzim, Taq polimeráz, amely elkészíti 
a kiegészítő szálat,

 � DNS-nukleotidok, amelyekből a polimeráz enzim fel-
építi a kiegészítő szálat,

 � pufferoldat, amely biztosítja a DNS-polimeráz számá-
ra megfelelő kémiai környezetet.

Az eljárás lényege:
A ciklus első lépéseként a fenti anyagokat tartalmazó 
kémcsövet kb. 95 °C-ra hevítik, így egyszálú DNS-mole-
kulák jönnek létre (denaturáció). Miután a DNS dena-
turálódott, az elegyet kb. 50 °C-ra hűtik. Ekkor a fölös 
mennyiségben bevitt primerek a másolni kívánt DNS-lán-
cokhoz kapcsolódnak. Aztán az elegyet pontosan 72 °C-
ra hevítik, mert ez a polimeráz enzim hőmérsékleti 
optimuma. Ez az enzim a primerektől folytatja a DNS 
kiegészítő láncának hosszabbítását. Ezután a folyamat 

68. ábra. A DNS-megkettőződésben (replikáció) részt vevő molekulák 
és struktúrák
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egy újabb ciklussal elölről kezdődik. A folyamat DNS-da-
rabok sokszorozására szolgál, végrehajtására a PCR-ké-
szülék alkalmas, amelyben automatikusan és ciklusosan 
zajlanak le a reakciók. A kapott DNS-t agarózgélbe töltik, 
és homogén elektromos tér segítségével tömeg (méret) 
szerint szeparálják, ezt nevezzük futtatásnak. A kisebb 
darabok gyorsabban vándorolnak a pozitív pólus felé, 
a nagyobbak lassabban. A futtatást követően, vagy már 
az alatt interkaláló (a DNS két szála közé kötődő) festék-
kel teszik láthatóvá a DNS-darabokat.

Az újabb berendezéseknél már a PCR-reakció alatt 
mérhető a DNS-termék jelenléte és mennyisége (szintén 
interkaláló festékekkel). Így a módszer automatikussá te-
hető, és a mennyiségi meghatározás miatt pontosabb is.

A módszer apasági tesztekre, személyazonosításra, 
mutációk azonosítására, genotípusok megállapítására, 
kórokozók azonosítására alkalmas.

A koronavírus (RNS-vírus) esetén a páciens nyálka-
hártyájáról (orr, száj) mintát vesznek. Vegyszerek és me-
chanikai hatás segítségével szabaddá teszik az örökítő-
anyagot (a vírusét és a beteg sejtjeiét). A vírus-RNS-t 
reverz transzkripcióval visszaírják DNS-re, majd specifi-
kus primerekkel felsokszorozzák a vírus örökítőanyagát. 
Ha a páciens mintájából felsokszorozható a vírus örökí-
tőanyaga, akkor fertőzött.

Öröklődő betegségek is vizsgálhatóak a módszerrel 
(pl. sarlósejtes vérszegénység, Huntington-kór). A Hun-
tington-kórnál a beteg egy DNS-szakasza (Huntington- 

72. ábra. Huntington-kór vizsgálata egy családnál, 
ahol az édesapa mutatja a betegség tüneteit.  
Felül van a DNS-felvitel helye, és lefelé vándoroltak 
a DNS-darabok. Jobboldalt a CAG-ismétlődések száma 
látható. 38 ismétlés fölött már kialakul a betegség. 
Az egyes darabok alatti szám a feltételezett életkort 
jelenti (években), amikor megjelennek a betegség 
tünetei
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73. ábra. Apasági teszt során készített DNS-mintázat 
és az összehasonlítás metodikája

Anya Gyerek Apa 1 Apa 2

71. ábra. Fent: homogén elektromos teret biztosító 
tápegység.
Középen: agarózgél DNS-mintákkal a futtatókádban. 
Lent: a futtatás eredményeként kapott gélkép  
a DNS-termékekkel

70. ábra. A PCR-eljárás működési elve

3�

DNS

95 ˚C

56 ˚C

72 ˚C

5�

5�

5�
5� 3�

3�

3�

3� 5�

5� 3�
3� 5�

5� 3�



2.1. szErvEtlEn és szErvEs alKOtÓElEMEK72 73

FEladatOK

1) a dns örökítő szerepének bizonyítása 
A DNS-molekula a sejt információhordozója, ezt mi ma már jól tudjuk. De régebben ez is, mint annyi más is, 
bizonyításra szorult. A két kísérlet közül az első a baktériumtranszformáció. 1928-ban Fred Griffith angol bakte-
riológus a tüdőgyulladást okozó Diplococcus pneumoniae baktériumokkal kísérletezve a következő jelenséget 
figyelte meg. A baktériumoknak két változata van. Az egyik felszínét nyálkás tok borítja, ezeket a fertőzött szer-
vezet nem képes elpusztítani (a tok védő funkciójú). Egerekbe oltva a kísérleti állatok 1-2 nap alatt elpusztultak. 
Sima felszínű telepeikről is származik a nevük: S-variáns. A másik változat nem képez tokot, a fertőzött szervezet 
elpusztítja, így betegséget sem okoz. Telepei ráncosak, nevük: R-variáns. Hőkezelt S-variánsokkal oltott egerek 
életben maradtak, mivel a hőkezelés elölte a kórokozókat. Mikor azonban hőkezelt S-variánst és R-variánst is 
beoltottak, az állatok egy része mégis elpusztult. Így kiderült, hogy az elölt, hőkezelt S-variánsok valamilyen új 
tulajdonságot hoztak létre az R-variánsok baktériumaiba azáltal, hogy valamilyen anyag átjuthatott a hőkezelt 
S-ből az R-be.
1.  A hőkezelt S-variánsok melyik anyagát nem érte károsodás a hő hatására? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A)  DNS-t
B) a DNS-polimerázt
C) az anyagcsere-folyamatok enzimeit
D) az RNS-polimerázt
E) a tok előállításáért felelős enzimet  

gén) túl sok CAG-ismétlést tartalmaz. A pácienstől 
DNS-mintát begyűjtve, megfelelő primerekkel megha-
tározható az ismétlések száma, és ebből pedig az, hogy 
későbbi élete során kialakul-e nála a betegség.

Apasági tesztek esetén olyan DNS-szakaszokat vizs-
gálnak, amelyek nagy változatosságot mutatnak a popu-
lációban, így csak szülő-gyermek kapcsolat esetén van 
esély az 50%-os egyezésre. A DNS-mintákat felsokszo-
rozzák, majd speciális enzimekkel elhasítják, és ezt fut-
tatják meg, a hasítási mintázatból (DNS-ujjlenyomat) 
megállapítható az apaság ténye.

Az RNS (ribonukleinsav) a DNS-ről képződik máso-
lás (transzkripció) során. Általában egyszálú polimer, 
de kialakulhatnak a molekulán belül dupla szálú sza-
kaszok is komplementer ellentétes lefutású részek 
között a bázispárosodás szabályainak megfelelően 
(A–U, G–C). Lehetnek információhordozók és enzimek  
(ribozimek). Kémiai összetételük abban különbözik 
a DNS-től, hogy bennük a cukor ribóz, és timin helyett 
uracil bázist tartalmaznak. Funkció szempontjából el-
különítjük a DNS-ben tárolt információt továbbadó  
mRNS-t (messenger, hírvivő RNS), az aminosav-szállí-
tásért felelős tRNS-t (transzfer, szállító RNS) és a ribo-
szóma felépítésben részt vevő katalitikus funkcióval is 
rendelkező rRNS-t (riboszómális RNS). A kutatók eze-
ken kívül több, a sejtek működéséhez nélkülözhetetlen 
RNS-típust is felfedeztek már.
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74. ábra. A tRNS felépítése, felül az általa  
szállított aminosav, alul az aminosav kodonját  
tartalmazó mRNS-szál
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A kérdés az volt, hogy melyik anyag juthatott át? A választ később Oswald Theodor Avery és munkatársai adták 
meg: azonosították az ismeretlen átjutó anyagot. Különböző bontóenzimekkel kezelték a hőkezelt S-variánsokat 
és a nem hőkezelt R-variánsokat tartalmazó rendszert. 
2.  Egy kísérlet során melyik bontóenzim(ek) hozzáadásával lehetne bizonyítani, hogy az átjutó anyag a DNS?  

Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!
A)  fehérjebontó enzimekkel
B)  lipidbontó enzimekkel
C)  szénhidrátbontó enzimekkel
D)  nukleinsavakat bontó enzimekkel  
E)  külön-külön, de több makromolekulát bontó enzimmel is el kell végezni a kísérletet

3.  Pontosan milyen információt adott át a hőkezelt S az R-nek? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!
A)  hőhatás elleni védekezéshez szükséges információt 
B)  a DNS-polimeráz előállításáért felelős információt
C)  az RNS-polimeráz előállításáért felelős információt
D)  a szaporodásért felelős információt
E)  a tokképzésért felelős információt  

4.  Mi lehet a bizonyíték arra, hogy az R-be átjutott anyag egyben örökítőanyag is? Válaszd ki a helyes válasz 
betűjelét! 
A)  a hőkezelt S-variánsok utódai is S-variánsok lettek
B)  az utolsó kísérlet eredményeként rengeteg R-variánst lehet kimutatni az elpusztult egerekben
C)  az utolsó kísérlet eredményeként rengeteg hőkezelt S-variánst lehet kimutatni az elpusztult egerekben
D)  az átalakított R-variánsok utódai is S-variánsok lettek
E)  az átalakított S-variánsok utódai is R-variánsok lettek  

A nukleinsavak felépítésében részt vevő nukleotidok a tápláléknak nem esszenciális alkotórészei, a szervezet 
ezeket szintetizálja. A második kísérlet a fágfertőzés, amely Alfred Day Hershey és M. Chase nevéhez fűződik. 
A bakteriofágok olyan vírusok, amelyek baktériumokat fertőznek, és csak ezekben képesek szaporodni. A kísér-
letek alanyául a E. coli-baktériumok T2 fágját választották. A fágok csak egy külső fehérjeburokból és egy belső 
DNS-„magból” épülnek fel. A T2 fágokat radioaktív izotópos jelölés céljából 35S-t és 32P-t tartalmazó táptalajon 
tenyésztették. Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!
5.  Melyik molekulába tud beépülni a 35S?

A) guaninba
B) timinbe
C) nukleotidokba
D) dezoxiribózba
E) ciszteinbe  

6.  Melyik molekulába tud beépülni a 32P? Az előző feladat megoldási lehetőségei közül válassz!  
7.  A fágok egyik anyaga bejutott a baktériumokba és azokat megfertőzte, a fágok másik anyaga a baktériumo-

kon kívül marad. Melyik izotópot lehetne kimutatni a baktériumokban a felhasznált kettő közül? Válaszodat 
indokold!
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2)  a PCr elve (dns-megkettőzés a kémcsőben)
A polimeráz láncreakció (polymerase chain 
reaction, PCR) segítségével mesterségesen (egy 
kémcsőben) képesek vagyunk kis mennyiségű 
DNS-minta sokszorozására. A reakció fő lépéseit 
az ábra szemlélteti. Ezzel a módszerrel a sejtek-
ben lezajló DNS-duplikációt sikerült mestersé-
gesen megvalósítani. A kulcs a Taq polimeráz 
felfedezése volt, ami a gejzírekben élő Thermus 
aquaticus baktérium DNS-polimeráza.
Az ábra tanulmányozása után válaszolj a követ-
kező kérdésekre!

1.  Miért szükséges az 1. lépésben 95 °C-ra melegíteni a keveréket? Melyik, az emberi szervezetben megtalál-
ható enzimet helyettesíti ez a lépés?

2.  Mi a primerek szerepe a reakcióban? Miért kell a lekötődésükhöz 65 oC-ra hűteni a reakciót?

3.  Miért a primerek alakítanak ki hidrogénhidakat a DNS komplementer részével a komplementer DNS-szálakkal 
szemben a 65 °C-ra való hűtés során?

4.  Magyarázd meg, miért csak a Taq polimerázzal működik a reakció, miért nem lehet emberi DNS-polimerázzal 
megvalósítani!

5.  Ha minden ciklus során a DNS egy része megduplázódik a reakcióban, akkor a DNS mennyiségét a ciklus- 
szám függvényében ábrázolva milyen típusú függvényt kapunk? (Feltételezzük, hogy minden kiindulási anyag 
a DNS kivételével feleslegben van.)

6.  Két DNS-mintával PCR-reakciót végeztek. Minden feltétel azonos volt a DNS-mintákon kívül. A PCR-reak-
ció végével a DNS-mennyiséget meghatározva az 1. mintánál négyszer akkora mennyiséget mértek, mint 
a 2.-nál. Mi lehet ennek az oka?

1. léPés
a DNS, Taq polimeráz, primerek  

keverékét 95 °C-ra melegítik 

2. léPés
65 °C-ra hűtik a keveréket 

3. léPés
72 °C-ra melegítik a keveréket 

25–35
alkalommal 

ismétlik 
a lépéseket 
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Fotoszintézis

A fotoszintézis az egész élővilág szempontjából alapve-
tő jelentőségű felépítő folyamat. Alacsony energiatar-
talmú kiindulási anyagokból (szén-dioxidból és vízből) 
magas energiatartalmú, hidrogénben gazdag termék, 
szőlőcukor képződik. A folyamat energiaigényét fény-
energia biztosítja. A zöld növény ek és a kékbaktériumok 
sejtjeiben zajló fotoszintézis az alábbi egyszerűsített 
egyenlettel írható le: 

A fotoszintetizáló, autotróf élőlények (kékbakté-
riumok, eukarióta moszatok, növények) az életközös-
ségek legfontosabb termelő szervezetei. A földtörténet 
korai időszakában a kékbaktériumok által több milliárd 
évig végzett fotoszintézis megemelte a légkör oxigéntar-
talmát, létrehozták az oxidáló légkört. Ennek következ-
tében visszaszorultak az anaerob baktériumok, és meg-
jelentek az oxigénes légzést folytató aerob élőlények. 
A fotoszintézis során a Nap sugárzó energiájának csak 
töredékét (1–3%) kötik meg, de végső soron minden 

heterotróf szervezet az általuk létrehozott szerves anya-
gokkal táplálkozik. A fotoszintézis alapvető jelentőségű 
folyamat a légkör összetételének alakításában is, hiszen 
a leghatékonyabb energianyeréshez, a biológiai oxidá-
cióhoz szükséges oxigén is ennek a folyamatnak a ter-
méke. A növények a szén-dioxid megkötése révén szén-
tartalmú vegyületeket raktároznak a testükben, aminek 
nagyobb része a légzésük, illetve végső lebomlásuk so-
rán visszajut a környezetbe.

Eukarióta élőlényekben a fotoszintézis a zöld színtes
tekben történik (ld. 90. oldal). A fényszakasz a belső 
membrán korongszerűen feltekeredett részeinek, az ún. 
gránumok (gránum = szemcse) felszínén található en-
zimrendszeren, míg a sötét szakasz a színtest alapállo-
mányában, a sztrómában zajlik.

A fotoszintézis vizsgálatát legegyszerűbben vízinö-
vényen végezhetjük. Az általunk befolyásolt körülmény 
oxigéntermelésre (fotoszintézisre) gyakorolt hatását 
tudjuk vizsgálni. A buborékok percenkénti száma vagy 
az egy perc alatt termelődött gáz térfogata arányos a fo-
toszintézis intenzitásával.

A felépítés és a lebontás kapcsolata
A sejtekben az anyagok felvételéhez, leadásához, fel-
használásához, átalakításához szükséges biokémiai fo-
lyamatokat anyagcserének nevezzük.

A felépítő anyagcsere-folyamatok során az élőlények 
saját, magas energiatartalmú szerves anyagaikat előállít-
hatják szervetlen anyagokból és szerves anyag okból is. 
Azokat az élőlényeket, amelyek szervetlen szénforrásból 

(alapvetően szén-dioxidból) is képesek saját testük szer-
ves anyagait előállítani, szénforrásuk alapján autotró-
foknak nevezzük. A heterotróf élőlények más élőlények 
által előállított szerves anyag okat vesznek fel a környeze-
tükből ahhoz, hogy saját szerves anyagaikat felépíthes-
sék. Ha az élőlény képes a napfényt energiaforrásként 
használni, akkor fototrófnak, ha vegyületek oxidációjá-
val nyer energiát, akkor kemo tróf nak nevezzük. 

2.2. az anyagCsErE FOlyaMatai
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75. ábra.  
Az élőlények 
csoportosítása 
anyagcsere alapján

6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

A felépítő folyamatok részletes bemutatása
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Fényszakasz
A fotoszintézis fényszakasza a kloroplasztisz gránumán 
megy végbe. A membránban enzimkomplexek soroza-
ta található, ami a fényenergiát befogva elektronván-
dorlást idéz elő, ez pedig hidrogénionok vándorlását 
okozza. A hidrogénionkoncentráció-különbség adja az 
energiát az ATP-szintézishez, a nagy energiájú elekt-
ronok és hidrogénionok pedig képesek redukálni a 
NADP+-molekulát. A fény befogásához fotorendszerek 
(antennakomplex) találhatók a membránban. Eukarióta 

növények esetében két fotorendszer található: a foto-
rendszer I. és a fotorendszer II. Elnevezésük a felfede-
zésük sorrendjét tükrözi, nem a folyamatban elfoglalt 
helyüket. A fotorendszerek nagy mennyiségben tartal-
maznak könnyen gerjeszthető elektronok kal rendelke-
ző karotinoid típusú vegyületeket (karotin, xantofill) és 
klorofillokat (klorofill-a és klorofill-b). Ezeket közösen 
antennapigmenteknek nevezzük.

Mindkét vegyületcsoportban közös a delokalizált 
elektronrendszer, ami a fotonok ener-
giáját képes elnyelni (gerjesztődik) vagy 
átvenni egy másik antennapigment-
molekulától. Az I-es fotorendszerben a 
karotin, a II-es fotorendszerben a xan-
tofill található nagyobb mennyiségben. 
Ezek bizonyos hullámhosszú fotonokat 
(abszorpciós spektrum) elnyelnek, és 
energiájukat átadják klorofill típusú mo-
lekuláknak.

lámpa

fény

víz hínár

kémcső

76. ábra. Kísérleti berendezés fotoszintézis 
vizsgálatához
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77. ábra. A klorofilla és klorofillb kémiai szerkezete. 
A delokalizált elektronrendszer a porfirinvázban  
(4 pirrolgyűrű összekapcsolódása) található. A két molekula 
egyetlen csoportban különbözik egymástól  
(pirossal bekarikázva)

78. ábra. Az antennapigmentek abszorpciós spektruma. 
A grafikon megmutatja, hogy mely hullámhosszú 
fotonokat nyelik el a különböző antennapigmentek. 
Az elnyelt fotonok képesek a molekulák delokalizált 
elektronjait gerjeszteni
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79. ábra. A fotorendszer felépítése



2. EgyEd alatti szErvEződési szint  78 79

A klorofillok kisebb aránya miatt egy klorofillmole-
kula több karotinoid elnyelt energiáját veszi át, így az 
energia összegződik, mígnem egy klorofill-a-moleku-
lában annyi energia összegződik, hogy egy elektron 
nemcsak gerjesztődik, hanem ki is szakad a moleku-
lából (magasabb energiájú állapotba kerül) és egy 
elektronszállító rendszerre kerül. Az elektronhiányos 
klorfill-a-molekula elektronja különböző forrásokból 
pótlódik (lásd később).

A fényszakasz során a gránumban 
megtörténik a foto lízis, ennek során 
fény energia hatására a víz két hidrogén-
ionra, két elektronra és oxigénre bomlik. 
A keletkező oxigén távozik a zöld szín-
testből és a növényből, ha csak biológi-
ai oxidáció során fel nem használódik. 
Az elektronok a II-es fotorendszer elekt-
ronjait pótolják, a hidrogénionok pedig 
felhalmozódnak a gránum belsejében. 
Az elektronok a fotonok gerjesztésé-
nek hatására kiszakadnak a II-es foto-
rendszerből, és egy citokrómokból álló 
elektronszállító rendszerre kerülnek. Az 
elektronok energiája a hidrogénionok 
sztrómából gránumba való transzport-
jához biztosítanak energiát. Ezután az 
elektronok eljutnak az I-es fotorendszer-
hez, ahol ismétlődik a fotonokkal tör-
ténő gerjesztés és az elektronszállítás, 
majd a nagy energiájú elektronok redu-
kálják a NADP+-t.

Eközben a hidrogénionok felhalmozódnak a gránum-
ban, a sztrómában viszont kisebb a koncentrációjuk. 
Ez a koncentrációkülönbség biztosítja a kémiai ener giát 
az ATP-szintézishez. A hidrogénionok a gránumból az 
ATP-szintáz enzimen keresztül a sztróma irányába mo-
zognak, hogy a koncentrációkülönbség kiegyenlítődjön. 
Közben ADP-ből és foszforsavból (foszfátionból) ATP ke-
letkezik. A hidrogénionok végső soron a már elektrono-
kat felvett NADP+ -ra kerülnek, és ezzel NADPH keletkezik.
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81. ábra. A hidrogénionok útja a fényszakaszban
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Sötét szakasz
A sötét szakasz során körfolyamat játszódik le. Lényegé-
ben három részfolyamatból áll. Vegyük most az ún. C3-as 
növények (mert ahogyan látni fogjuk, a CO2 megkötése 
után 3 szénatomos köztes termék képződik) működését 
alapul:
1. Az első lépés a karboxiláció, vagyis 

a CO2 beépítése egy szerves mole-
kulába. A folyamatot a Föld legna-
gyobb mennyiségben meglévő en-
zime, a Rubisco katalizálja. Ennek 
során 3 aktivált állapotban lévő 
öt szénatomos ribulóz-1,5-bifosz-
fát-molekula megköt 3 CO2-mole-
kulát, és így 6 glicerinsav-3-foszfáttá 
alakul (amelyben a CO2-molekula 
–COOH-csoportban van jelen).

2. A folyamat második lépése a re-
dukció, ahol a redukálószer a 
fényszakaszban képződött NADPH. 
A –COOH- csoportot ATP-vel akti-
váljuk, majd következik a redukció, 
így a glicerinsavból glicerinaldehid 
keletkezik.

3. A 3. részfolyamat a regenerá ció. Ennek során a glice-
rinaldehid-3-foszfát kilép a körfolya matból, és (2 cik-
lus során) glü kóz keletkezik belőle. A maradék 5 glice-
rinaldehid-3-foszfát regenerálódik 3 ribulóz-foszfáttá. 
A glükóz elsőként a zöld színtestben keményítő for-

májában (nincs ozmotikus aktivitása) raktározódik, majd 
a fotoszintézis leállásával (éjszaka) szacharóz formájá-
ban a háncsrészben elszállítódik a növény többi részébe. 
A glükóz cellulózszintézisre, keményítőszintézisre hasz-
nálódik fel, vagy a biológiai oxidáció során energiát nyer 
belőle a növény. A sötét szakasz működéséhez a fény-
szakasz termékei szükségesek, ezért a sötét szakasz is 
fény jelenlétében megy végbe. A fotoszintézis röviden a 
következő (bruttó) egyenlettel írható fel: 

6 CO2 + 12 H2O = C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

Az egyenlet leírja, hogy a kiindulási 
anyagokból elsődlegesen szőlőcukor ke-
letkezik, és csak a víz bontásából keletke-
zik oxigén. Emiatt szerepel 12 H2O, és csak 
ebből keletkezik O2. Az egyenlet így jobban 
szemlélteti, hogy nem a szén-dioxidból ke-
letkezik a folyamat során oxigén, hanem a 
vízből!

Összegezve: A fényszakaszban a fény-
energia kémiai energiává való átalakítá sa,  
valamint a szerves anyagok előállí tás hoz 
szükséges redukálóképesség megszer-
zése történik. A folyamat során ATP és 
NADPH képződik. A fényenergia megköté-
se a színanyagok feladata (klorofill, karo-
tin, xan to fill). A hidrogénszállító molekula 

(NADP+) redukció jához szükséges hidrogén vízbontásból 
(fotolízis) származik. A folyamat során oxigén is keletke-
zik az elbontott vízből. A sötét szakaszban (Calvin-ciklus) 
NADPH és ATP felhasználásával a szén-dioxid megkötése 
és redukciója zajlik. 

A több lépésből álló átalakulás elsődleges terméke 
a szőlőcukor, amiből azután más vegyületek építőkövei 
(pl. aminosavak, zsírsavak) vagy keményítő, illetve cel-
lulóz képződhetnek. A táplálékkészítő alapszövet sejtjei-
nek színtestjeiből a szacharóz a szállítószövet háncsré-
szébe kerül, és a növény minden sejtjéhez eljut.

Megjegyzés: A Rubisco enzim CO2-kötő hatásfoka O2 jelenlétében romlik. A C4-es 
növények egyes sejtjei (amelyekben a sötét szakasz lezajlik) ennek kivédésére 
vastag falú sejtekkel vannak elszigetelve az oxigéntől, így azonban a CO2-től is. 
Egy 4 szénatomos savba, az almasavba (ezért a C4-es elnevezés), „rejtik el” átme-
netileg a CO2-ot, és ezzel a molekulával juttatják be a sötét szakaszhoz.
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A lebontó folyamatok során a sejtek nagyobb méretű, 
magasabb energiaszintű szerves molekulákat alakítanak 
át kisebb méretű, alacsonyabb energiatartalmú részecs-
kékké. A lebontás során felszabaduló energia egy része 
ATP képzésére fordítódik, másik része hőenergiává ala-
kul. 

A szerves anyagok energianyerés céljából történő le-
bontása két alapvető úton mehet végbe a sejtekben. 
Oxigén jelenlétében, azaz aerob feltételek mellett az 

eukarióta sejtek döntő többségében, illetve számos 
prokariótában sejtlégzés, azaz biológiai oxidáció törté-
nik. A több lépésben zajló biokémiai átalakulás során 
a szerves anyagok szénatomjai szén-dioxiddá oxidálód-
nak, miközben hidrogéntartalmuk szállítómolekulára 
(NAD+ koenzim) kerül. A hidrogénnel feltöltött szállí-
tómolekulák (NADH + H+, röviden: NADH2) a terminális 
oxidációnak nevezett folyamatban egy enzimrendszer 
segítségével oxidálódnak, hidrogénjük egyesül a lég-
zésből származó oxigénnel (O2), és vizet képez. A tel-
jes folyamat során jelentős mennyiségű ATP keletkezik. 
Euka rióta sejtekben a biológiai oxidáció színtere a mi-
tokondrium. 

Egyes élő szervezetek, illetve bizonyos szöveti sejtek 
oxigén hiányában, anaerob feltételek mellett képesek 
szerves anyagok lebontásából energiát nyerni az erje-
déssel. Az élesztőgombákra jellemző alkoholos erje-
dés terméke az etilalkohol (etanol) és a szén-dioxid. 
Egy mól szőlőcukor alkoholos erjedése összességében 
két mól ATP képződését eredményezi. Alkoholos erje-
déssel bort, sört állítanak elő, és kelt tésztát készíthe-
tünk. Az erjedést katalizáló enzimek a sejtplazmában 

találhatók, így ezek a folyamatok ott játszódnak le. 
Az erjedés másik módja a tejsavas erjedés. Ez megy vég-
be oxigén hiányában a gerincesek intenzíven működő 
vázizomrostjaiban, a baktériumok és egysejtű gombák 
is ezzel a folyamattal nyernek energiát. A glikolízist köve-
tően a piroszőlősavból tejsav és két mól ATP képződik. 
A tejsavbaktériumok gazdasági szempontból is jelen-
tősek, mivel közreműködésükkel állítanak elő savanyí-
tott élelmiszereket (pl. savanyú káposzta, tejföl, joghurt, 
sajtok).

A biológiai oxidáció és alkohol erjedés során kelet-
kező szén-dioxidot meszes vízzel (Ca[OH]2-oldat) lehet 
kimutatni. A reakció és magyarázata a „Szén és oxigén 
(CO2) kimutatása” résznél található.

Biológiai oxidáció

A folyamat lényege: az első 3 részfolyamatban a mo-
lekulákban lévő H-ek egy része hidrogénszállítókra  
kerül, míg a 4. folyamatban a H-ek oxidációjával ATP  
keletkezik. A folyamat első szakasza a glikolízis, mely-
nek enzimjei a sejtplazmában találhatók. Közreműkö-
désükkel a szőlőcukor több egymást követő lépésben 
három szénatomos piroszőlősavra bomlik. A folyamat-
ban 1 mól glükózból bruttó 2 mól ATP és 2 mól NADH 
keletkezik. 

C O

CH3

COOH2 ADP + 2 Pi

2 NAD+

szőlőcukor 2 ATP

2 NADH2O

2

86. ábra. A glikolízis folyamata

84. ábra. A biológiai oxidáció és a fotoszintézis 
kapcsolata
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Aerob feltételek mellett a piroszőlősav oxidáció-
ja a mitokondriumban folytatódik. A piroszőlősav egy 
szén-dioxid-molekula leadásával (piroszőlősav dekar-
boxileződése) és egy NAD+ redukálásával acetilcsoport 
formájában egy koenzim-A-molekulára kerül, így acetil -
koenzim-A jön létre.

Összesítve az eddigi folyamatokat:

A mitokondrium alapállományában (mátrix) az acetil -
-koenzim-A a citromsavciklusba kerül. A folyamatban 
1 mól acetilcsoport több lépésben oxidálódik 2 mól 
szén-dioxiddá, a hidrogénatomok pedig 3 mól NAD+- és 
1 mól FAD- (nukleotid típusú hidrogénszállító molekula) 
molekulát redukálnak. Közvetve 1 mól ATP is keletkezik 
a folyamatban.

Az utolsó lépés a terminális oxidáció, ahol az egy mól 
glükózból eddig (glikolízis, piroszőlősav oxidációja, cit-
rátkör) keletkezett 10 mól NADH és 2 mól FADH2 oxidá-
lódik. Az elektronok a mitokondrium belső membránján 
található elektrontranszport-rendszeren végighaladva 
elősegítik a hidrogénionok szállítását a mátrixból a két 
membrán közötti térbe. Az így létrejött hidrogénionkon-
centráció-különbség lesz az ATP-szintézis alapja. A hid-
rogénionok az ATP-szintáz enzimen keresztül a koncent-
rációkülönbségnek megfelelően a mátrix felé mozognak. 
Eközben meghajtják az ATP-szintáz enzimet (forgó mo-
torfehérje!), ami így elegendő energiával rendelkezik, 
és aktiválja, hogy az ADP-ből és a foszfátcsoportból ATP 
képződjön. Egy NADH-molekula 3 ATP, egy FADH2 2 ATP 
szintéziséhez szükséges energiát biztosít. A folyamat vé-
gén az áthaladó hidrogénionok egyesülnek a légzésből 
származó és az elektronszállító rendszer által aktivált 
oxigénnel (O2), és vizet képeznek.

Érdekesség: A cián az elektronszállító rendszer műkö-
dését gátolja (így ATP sem képződik). Kezdetben fogyasz-
tószerként alkalmazták a belső membránba beépülő 
2,4-dinitrofenolt (DNP). Ez a molekula (az ATP-szintázt 
elkerülve) juttatja vissza a H+-ionokat az alapállomány-
ba. Az elektrokémiai potenciál energiája hőként sza-
badul fel. A 2,4-dinitrofenol nem megfelelő használata 
halálhoz vezet. 

Egyes antibiotikumok a bakteriális ATP-szintáz műkö-
dését gátolják.

Az emberi szervezet sejtjeinek energiaigényét legna-
gyobbrészt a szőlőcukor lebontása fedezi. A folyamat 
első szakasza a glikolízis, melynek enzimjei a sejtplaz-
mában találhatók, a folyamat során kis mennyiségű 

88. ábra. A citromsavciklus (SzentGyörgyi–Krebsciklus) 

87. ábra. A piroszőlősav dekarboxileződése 

SEJTPLAZMA

piroszőlősav
ace�l-koenzim-A

koenzim-A

MITOKONDRIUM

C6H12O6 = 2CH3-CO-COOH 

2CH3-CO-COOH 2CH3-CO- + 2CO2 

2 × 2H + kémiai energia
2ADP + 2P

2ATP

2H

2NAD+

NAD+2KoA 2CH3-CO-KoA

ace�l-koenzim-A

piroszőlősav

piroszőlősavglükóz

NADH + H+

2(NADH+ H+)

= +

+

ace�l-koenzim-A

citromsav

izocitromsav

α-ketoglutársav

szukcinil-
koenzim-A

borostyánkősav

fumársav

almasav

oxálecetsav

citromsav-
ciklus
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ATP és piroszőlősav keletkezik. Aerob feltételek mellett 
a piroszőlősav oxidációja a mitokondriumban folytató-
dik a citromsavciklussal és a terminális oxidációval, a fo-
lyamat eredményeként a széntartalomból szén-dioxid, 
a hidrogéntartalomból víz és nagy mennyiségű ATP ke-
letkezik.

Tehát 1 mól glükózból a glikolízisben 2 mól, a cit-
romsavciklusban 2 mól, a terminális oxidációban pedig 
– a 10 mól NADH-ból és 2 mól FADH2-ből – 34 mól ATP 
keletkezik, összesen 38 mól. A folyamat során az oxigén-
ből víz keletkezik!

A biológiai oxidáció folyamatai közül a cit-
romsavciklus az olvasztótégelye a nagy 
energiatartalmú oxidálható molekuláinknak. 
Alapvetően a glükóz lebontásával keletkező 
acetilcsoportokkal működik, de glükóz hiá-
nyában más molekulák is acetilcsoportokká 
alakíthatók. A legkézenfekvőbb molekulák a 
páros szénatomszámú zsírsavak, amelyek-
ből – mintha téliszalámit szeletelnénk – csak 
acetilcsoportok keletkeznek. A páratlan szén-
atomszámú vegyületek, mint a glicerin, vagy a 
páratlan szénatomszámú zsírsavak acetilcso-
portokká alakítása már több lépést (kémiai 
reakciót) igényel, de a szervezet megvalósítja. 

A nitrogéntartalmú vegyületek is acetilcsoportokká 
alakíthatók, de a nitrogén kezelését el kell végezni, ez a 
nitrogénanyagcsere része. Legegyszerűbb (legkevesebb 
energiát igénylő), ha a szervezet ammóniává alakítja, de 
ez a vegyület mérgező, a szervezet csak kis koncentrá-
cióban viseli el. Ebből következik, hogy vele együtt sok 
víz is távozik a szervezetből. Csak a halak szabadulnak 
meg a nitrogéntől ammónia formájában, ugyanis náluk 
rendelkezésre áll megfelelő mennyiségű víz. A száraz-
földi szervezetek nagyobb energiabefektetést igénylő, 
de kevésbé mérgező, ezért nagyobb koncentrációban 
tolerálható vegyületekké alakítják a nitrogént. Az ami-
nosavak nitrogéntartalma karbamiddá, a nukleotidok 
purinbázisaié pedig húgysavvá alakul. Ezek a vizelettel 
ürülnek ki a szervezetből. A nitrogén egy része más ami-
nosavak előállításra is fordítódhat. A nitrogént már nem 
tartalmazó szénláncok acetilcsoportokká alakíthatók. 
A szerves vegyületek energiatartalma a bennük talál-
ható C–H-kötések számával egyenesen arányos. Ennek 
tudatában a legnagyobb energiatartalmúak (energiasű-
rűségűek) a zsírok, ezt követik a fehérjék, és csak ezután 
következnek a cukrok.
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90. ábra. A szerves 
anyagok lebontási 
útvonalai

Megjegyzések az ATP mennyiségére vonat-
kozóan: 
1.  A biológiai oxidációban 36, illetve 38 mól 

ATP is képződhet. Ennek az az oka, hogy a 
glikolízisben képződő NADH kétféle úton 
is beléphet a terminális oxidációba.

2.  Újabb források szerint az aerob légzés 
során az ATP-hozam nem 36–38 mól, ha-
nem csak kb. 30–32 mól ATP-molekula / 
1 mól glükózmolekula. Az elméletileg 
38 mól ATP / 1 mól glükóz a sejt élettani 
feltételei és a transzportfolyamatok okoz-
ta veszteségek miatt nem valósul meg. 

Egy NADH, illetve FADH2 oxidációja nem 3, 
illetve 2 ATP-t eredményez a terminális oxi-
dációban, hanem csak 2,5, illetve 1,5 ATP-t.
Szubsztrátszintű foszforiláció: 
2 ATP a glikolízisből + 2 ATP (közvetlenül 
GTP) a citromsavciklusból
Oxidatív foszforiláció:
2 NADH + H+ a glikolízisből: 2 × 1,5 ATP (ha a 
glicerin-foszfát transzfer hidrogénatomokat 
továbbít) vagy 2 × 2,5 ATP (malát-aszpartát 
transzfer)
2 NADH + H+ a piruvát oxidatív dekarboxile-
zéséből és 6 a Krebs-ciklusból: 8 × 2,5 ATP
2 FADH2 a Krebs-ciklusból: 2 × 1,5 ATP
Ez összesen 4  +  3 (vagy 5)  +  20  +  3  =  30 
(vagy 32) ATP-t ad glükózmolekulánként.
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Erjedés

Oxigén hiányában (anaerob körülmények között) a gli-
kolízist követően a piroszőlősav nem oxidálódik tovább, 
hanem éppen ellenkezőleg, redukálódni fog. Erre a gliko-
lízis során keletkező 2 mól NADH ad lehetőséget, ami az 
oxigénhiány miatt nem kerül be a terminális oxidá ció ba. 
A redukció történhet a piroszőlősavból egy dekarboxi-
leződést (szén-dioxid kihasadása) követően, és így etil- 
alkohol keletkezik – ezt nevezzük alkoholos erjedésnek.

Erjedés játszódik le – dekarboxileződés nélkül – a pi-
roszőlősav redukciójával is. Ekkor a piroszőlősavból tej-
sav keletkezik – ezt nevezzük tejsavas erjedésnek.

Ezekben a folyamatokban 1 mól glükózból csak 2 mól 
ATP keletkezik, és a szerves termék még tartalmaz 
C–H-kötéseket, de az oxigén hiánya miatt ezek nem oxi-
dálhatók.

A szervezet anyagcseréje és a környezet

Az élőlények környezetüktől függően meg tudják változ-
tatni az anyagcseréjüket. A növények napközben párhu-
zamosan folytatnak fotoszintézist és biológiai oxidációt. 
Ekkor az oxigéntermelésük nagyobb mértékű, mint az 
oxigénfogyasztásuk. Éjszaka viszont csak biológiai oxi-
dációt folytatnak. A mag csírázáskor még nem tud fo-
toszintetizálni, sőt a csíra sejtjei a maghéj miatt oxigént 
se tudnak megfelelő mértékben felvenni, ezért egészen 
a maghéj felrepedéséig alkoholos erjedés megy végbe. 
A magot csíráztathatnánk egy zárt befőttesüvegben is, 
amire ráhúztunk egy kartondobozt.

A fotoszintézis intenzitását befolyásolja a 
fényintenzitás, a szén-dioxid-koncentráció és 
a hőmérséklet. Előbbi kettő növekedése egy 
idő után már nem tudja fokozni a fotoszintézis 
mértékét, elérjük a kloroplasztiszok működésé-
nek maximumát. A hőmérséklet pedig egy idő 
után nemcsak hogy nem fokozza a fotoszinté-
zis mértékét, de csökkenti is azt, mivel a foto-
szintézis egyik kulcsenzimét más működésre 
készteti (a Rubisco enzim oxigenázaktivitását 
növeli, és a szén-dioxid-megkötő karboxiláz ak-
tivitását csökkenti).

A hasadóélesztőben is eltérő anyagcsere-
utak aktiválódnak a környezet hatására. Oxigén 
hiányában alkoholos erjedést folytat, ezt hasz-
náljuk ki az alkoholos italok és a kelt tészták 
készítésénél, oxigén jelenlétében viszont bio-
lógiai oxidációt folytat.

Az állati szervezet vázizmai is képesek az oxi-
génellátottságtól függően eltérően működni: 
oxigén jelenlétében biológiai oxidációt folytat-
nak, hiányában tejsavas erjedés történik. Azon-
ban erjedéssel a szervezet nem képes elegen-
dő energiát előállítani, ezért hosszú távon nem 
viseli el az oxigénhiányt. 

92. ábra. A tejsavas erjedés

93. ábra. A fotoszintézis intenzitásának változása 
a környezet CO2koncentrációjának függvényében 
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91. ábra. Az alkoholos erjedés
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FEladatOK

1) Fotoszintézis vizsgálata vízinövényen 
Egy tanuló a szén-dioxid-koncentráció növelésének fotoszin-
tézisre gyakorolt hatását vizsgálta. Ehhez egy vízinövényt, tün-
dérhínárt használt. A kísérleti berendezés a mellékelt ábrán 
látható. A szén-dioxid-koncentrációt úgy változtatta a kísérlet 
során, hogy különböző koncentrációjú nátrium-hidrogénkarbo-
nát-oldatba helyezte a növényt (itt a nátrium-hidrogénkarbonát 
a vízinövény szén-dioxid-forrása). A tanuló minden oldat esetén 
feljegyezte, hogy mennyi idő volt szükséges, hogy a folyadék el-
érje az 5 cm-es jelzést a kapilláriscsőben.
1.  Írd fel a fotoszintézis egyszerűsített egyenletét! Húzd alá az 

egyenletben a berendezéssel mérhető gázt! 
A fotoszintézis mértéke a következőképpen számolható a be-
rendezéssel:
fotoszintézis mértéke = 1000

t
A tanuló a vizsgálatai során a következő eredményeket kapta:

2.  Kismértékű fotoszintézis akkor is tapasztalható, ha 
nem adnak nátrium-hidrogénkarbonátot a vízhez. 
Mi lehet ennek az oka, és hogy tudta volna a tanuló 
ezt a jelenséget kiküszöbölni?

3.  Számold ki a fotoszintézis mértékét a 0,07 mol/dm3-es 
nátrium-hidrogénkarbonát-oldat alkalmazása esetén! 
A végeredményt két tizedesjegyre kerekítve add meg, 
és írd a táblázat megfelelő cellájába!

4.  Sorolj fel legalább két olyan tényezőt, amit a tanuló 
állandó értéken tartott az összes kísérlet során!

5.  Milyen irányban mozog a folyadék a kapillárisban a 
kísérlet előrehaladtával? Adj magyarázatot a jelen-
ségre!

6.  Miért kapillárison olvasta le a tanuló a folyadékszin-
tet, miért nem a fecskendő beosztását használta?

7.  A tanuló eredményeit egy grafikonon ábrázolta, de 
a munkája hiányos. Fejezd be a grafikont! Nevezd meg 
a tengelyeket, és add meg az alkalmazott mértékegy-
séget is! Illessz egyenest a mérési adatok pontjaira!

a nátrium-hidrogénkarbonát-oldat 
koncentrációja (mol/dm3)

idő (s)
a fotoszintézis 

mértéke (1000/t)

0,00 4998 0,20

0,01 2500 0,40

0,02 1175 0,85

0,05 1350 2,86

0,07 1201

0,10 1199 5,03
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FEladatOK

2) lebontó folyamatok vizsgálata
Tekintsd meg az alábbi két kísérleti elrendezést! Az A esetben a borsók már kaptak vizet,  maghéjuk éppen fel-
repedt, a B esetben az üveggyöngybe zárt élesztőgombák cukoroldatban vannak.

1.  Írd fel, melyik lebontó folyamat megy végbe az A, és melyik a B vizsgálatban! Írd fel mindkét esetben a reak-
cióegyenletet!

2.  Melyik sejtalkotó(k)ban mennek végbe a lebontó folyamatok az A, illetve a B esetben?
3.  Magyarázd meg az ábrákon megnevezett összes rész szerepét a lebontó folyamat vizsgálatában!
4.  Mi a közös energiavaluta a folyamatokban?
5.  Melyik folyamat zajlik le a kenyér sütésekor? Mi lesz a végtermékek sorsa? Miért?
6.  Tervezz kísérletet: hogyan lehetne befolyásolni a folyamatok reakciósebességét?

borsók
üveggyöngybe

zárt
élesztőgombák

gumicsőkapilláriscső

folyadékcsepp

va�a
KOH
va�a

légtér

A B
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Az eukarióta sejtek intenzív anyagcseréjük és nagy mé-
retük miatt elkülönült reakcióterek kialakítására kény-
szerültek evolúciójuk során, ezeket nevezzük sejtalko-
tóknak.

Az eukarióta sejtek a legtöbb sejtalkotójukban meg-
egyeznek, de eltéréseket is megfigyelhetünk a növé-
nyek, gombák és állatok sejtjei esetén. Erről a fejezet-
ben még részletesen lesz szó.

Sejthártya
A sejthártya egy (foszfo)lipid-kettősréteg alapú memb-
rán. Az alapszerkezete hasonlít a liposzómákra, ahol a 
foszfolipidek apoláris része egymás felé, a poláris részek 
pedig az oldószerként jelen lévő víz felé néznek, folyós-
ságát a foszfolipid-molekulák közé beépülő koleszterin 
szabályozza. A membrán csak kis méretű, töltéssel nem 
rendelkező (O2, CO2), nagyobb apoláris molekulák (lipi-
dek) és víz számára átjárható, ezek egyszerű diffúzióval 
a koncentrációkü-
lönbségnek megfe-
lelően áramlanak 
a membránon ke-
resztül.

Más molekulák csak a sejthártyában található mole-
kulákon keresztül tudnak átjutni, a sejt így szabályozni 
tudja a bejutó anyagokat. A sejthártya tartalmaz fehér-
jemolekulákat, ezek vagy átérik teljes szélességben a 
sejthártyát (integráns membránfehérjék), vagy nem, 
de részben beépülnek abba (perifériális membránfe-
hérjék). A membránba beépülő részük magas arányban 
tartalmaz apoláris oldalláncú aminosavakat, ezek rög-
zítik a foszfolipidek apoláris részéhez a fehérjemoleku-
lákat. A membránban továbbá találunk glikolipideket 
(szénhidrát és lipid) és glikoproteineket (szénhidrát és 
fehérje), ezek a lipid- vagy fehérjerészüknél fogva van-
nak a sejthártyához kapcsolva. Funkció szerint lehetnek:

 � transzporterek, amelyek a sejthártyán keresztül tör-
ténő transzportot szabályozzák,

 � enzimek, amelyek a sejthártyán lejátszódó biokémiai 
reakciókat katalizálják,

 � sejtfelszíni receptorok, amelyek a jelzőmolekulákat 
felfogják és üzenetüket továbbítják,

 � sejtfelszíni markerek, amelyek azonosítják a sejtet az 
immunrendszerrel szemben,

 � sejtkapcsoló fehérjék, amelyek más sejtekkel való 
kapcsolatot alakítják ki,

 � sejtvázhoz kapcsoló fehérjék, amelyek a citoszke-
leton elemeihez rögzítik a sejthártyát.

A membránon keresztül történő anyagtranszport 
többféle módon valósulhat meg. Passzív transzport tör-
ténik, ha az adott anyag a koncentrációkülönbségnek 
megfelelően szállítódik. Egyszerű diffúzió a sejthártyán, 
facilitált diffúzió a sejthártyában található fehérjén (ion-
csatorna, carrier) keresztül történik. Az aktív transzport 
a koncentrációkülönbség ellenében történik, energia-
igényes folyamat.

Az ioncsatornák ionok számára biztosítanak utat a 
membránon keresztül hidrofil belső felszínükkel, lehet-
nek szivárgási (mindig nyitott), ligand- vagy szubsztrát-
függő (egy bizonyos anyag nyitja), vagy feszültségfüggő 
(membránpotenciál-változás nyitja-zárja) ioncsatornák.

2.3. sEJtalKOtÓK az EUKariÓta sEJtBEn

94. ábra. 
Egyszerű diffúzió 
a sejthártyán 
keresztül

95. ábra. A sejthártya fehérjéi
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96. ábra. A sejthártyán keresztül történő transzport 
típusai
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A transzporterek (szállítófehérjék) a molekulák kon-
centrációkülönbségnek megfelelő szállítását végzik. 
Működésük telítést mutat, ugyanis bizonyos koncent-
rációkülönbség felett a transzporterek száma limitálja 
a membránon való átjutást (sok néző beengedése egy 
stadionba).

Bizonyos molekulák szállítása a kisebb koncentrációjú 
hely felől a nagyobb felé történik. Pumpafehérjék ké-
pesek ezt a feladatot ellátni, amelyek a működésükhöz 
ATP-t használnak fel. A Na+-K+ pumpa a sejten belüli tér-
ből 3 Na+-t kifelé és a sejten kívüli térből 2 K+-t befelé 
pumpál ATP-felhasználás közben.

A transzportált molekulák száma és a transzport irá-
nya alapján elkülönítünk uniportot (egy molekula), szin-
portot (két molekula egyirányú) és antiportot (két mole-
kula ellentétes irányú szállítása).

A vékonybél falán keresztül a glükóz a véráramba jut. 
A bélhámsejtek vékonybélüreg felőli felszínén (apikális 
felszín) egy Na+-glükóz szinporter juttatja be a glükózt a 
sejtbe a koncentrációkülönbség ellenében, a transzpor-
tot a Na+ segíti, ami a koncentrációkülönbségnek meg-
felelően szállítódik. Az alacsony sejten belüli Na+-kon-
centrációt a kapillárisok felőli felszínen (bazális felszín) 
található Na+-K+ pumpa biztosítja. A glükózfelvétel má-

sodlagosan aktív transzport (csatolt anyagtranszport), 
ugyanis egy aktív transzport biztosítja a glükózfelvétel-
hez szükséges koncentrációkülönbséget. A glükóz a ba-
zális felszínen lévő uniporteren keresztül távozik a vérbe.

Az inzulin hatására a zsírsejtek és vázizomsejtek fel-
színén megnő egy glükóztranszporter (uniporter) meny-
nyisége. Eközben a sejtplazma glükózkoncentrációja 
csökken (biológiai oxidáció, glikogénszintézis, zsírsav-
szintézis), szintén az inzulin hatása miatt. Az uniporteren 
keresztül a glükóz a vérből a koncentrációkülönbségnek 
megfelelően beáramlik a sejtekbe.

A gyökérszőrök a talajból vizet vesznek fel. A folya-
mathoz a gyökérszőr aktív transzporttal K+-t vesz fel a 
talajból. A gyökérszőr sejtplazmájának nagyobb lesz az 
ozmotikus szívóereje, mint a talajoldaté, és a víz a sejt-
hártyán keresztül a gyökérszőr sejtplazmájába áramlik. 
A folyamathoz ATP szükséges, a gyökérnek biológiai oxi-
dációt kell folytatnia, a talajnak pedig levegőt kell tartal-
maznia, hogy biztosítva legyen a folyamathoz az oxigén. 
A gyökérszőr ozmotikus koncentrációja nagyobb kell 
hogy legyen, mint a talajoldaté, ez azt jelenti, hogy egy 
magas sótartalmú talaj esetén a növény sejtjeinek még 
nagyobb sótartalommal kell rendelkezniük.

A sejt anyagfelvétele és leadása történhet a sejt-
hártya darabjaival. Endocitózis során a membrán kör-
beveszi a sejt körül lévő anyagot, és a kialakuló hólyag 
lefűződik a sejthártyáról. Az endocitózist folyadék ese-
tén pinocitózisnak, szilárd anyag esetén fagocitózisnak 
nevezzük. Fagocitózis történik például a fehérvérsej-
tek és baktériumok között a szervezetben. Exocitózis a 
sejt anyagleadása, ennek során membránnal körülvett 
anyag érkezik a sejthártyához, majd a hólyag membrán-
ja egyesül a sejthártyával, és a benne lévő anyag a sejt 
környezetébe távozik. A gyomorfal fősejtjei ilyen módon 
adják le a pepszint a gyomor üregébe.

97. ábra. A Na+-K+pumpa működése
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98. ábra. A glükóz transzportja a bélből a vérbe
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A sejtek mozgása és a sejtváz
A sejtek aktív mozgást végezhetnek. Ehhez olyan struk-
túrákra van szükségük, amelyek folyékony közegben 
vagy szilárd felszínen lehetővé teszik a helyváltoztatást. 
Az előbbire az ostor és a csilló alkalmas, míg az utóbbira 
az álláb. Az ostor és a csilló a sejt állandó nyúlványai. 
Sejthártya veszi körül ezeket, belsejükben egy tubulin-
egységekből felépülő, párhuzamos elemekből álló cső-
rendszer található. A csövekhez motorfehérjék kapcso-
lódnak, amelyek ATP hidrolízisével képesek elmozdulni 
a tubulinon. A csilló esetében egy lecsapó, az ostor ese-
tében egy kígyózó mozgás alakul így ki. A csillók száma 
egy sejt esetében általában nagy, méretük jelentősen 
kisebb a sejtnél, sorokba rendeződnek, és lecsapó moz-
gásuk a sejt egyik végétől a másikig kis késéssel szink-
ronban történik (meccsen hullámzó tömeg). Az ostorok 
száma egy vagy néhány, egy sejt esetén általában egy-
máshoz közel erednek, mozgásuk nem összehangolt. 
Mindkét sejtnyúlvány a sejtet egy kitüntetett irányba 
mozgatja. A csillókkal való mozgás a papucsállatkára jel-
lemző, ostorral pedig a zöld szemesostoros mozog.

Az emberi szervezetben előforduló csillós és ostoros 
mozgások: a légcső csillós hámja a garat felé mozgatja 
a porral, korommal, baktériumokkal szennyezett nyál-
karéteget. A hím ivarsejtek pedig ostor segítségével mo-
zognak a méhben felfelé a petevezeték irányába. 

Az álláb nem állandó sejtnyúlvány. Kívülről szemlélve 
a sejthártya a benne lévő plazmával együtt egy irányba 
elmozdul, míg a sejt másik vége a mozgás irányába hú-
zódik, és a régebben képződött álláb megszűnik. A folya-
matot a sejt belső, dinamikusan átépülő vázrendszere, 
a sejtváz vagy citoszkeleton alakítja ki. Ez a vázrendszer 
épül fel akkor is, amikor létrejön az álláb, és szűnik meg 
ott, ahol az álláb eltűnik. Az óriásamőba mozog így.

A sejt alakját a növényeknél és gombáknál alapve-
tően a merev sejtfal, míg az állatoknál a sejtváz határoz-
za meg.

A sejtfal növényeknél fő-
ként cellulózból, a gombák 
többségénél kitinből, bakté-
riumoknál szénhidrátokból és 
fehérjékből épül fel. Mecha-
nikai védelmet biztosít (pél-
dául nagyobb belső nyomást 
bír ki a sejt).

A sejtváz az élővilág minden országában megtalál-
ható, és a sejt alakjának kialakítása mellett részt vesz 
a sejtalkotók lehorgonyzásában, a vezikulumok és sejt-
alkotók mozgatásában, valamint a sejt alakváltozásá-
ban. A sejtváz hosszú fonalszerű fehérjékből, fibrilláris 
aktinszálakból, mikrotubulusokból és intermedier fila-
mentumokból épül fel. Az aktinszálak globuláris aktin-
monomerekből épülnek fel, és az izomsejtekben talál-
hatóak nagy mennyiségben. A mikrotubulusok kétféle 
tubulin összekapcsolódásával létrejövő üreges fehér-
jeszálak. Fontos szerepük, hogy a sejtosztódás során 
kialakítsák a húzófonalakat. Az intermedier filamentu-
mok többféle (főleg keratin) fibrilláris fehérje feltekere-
désével jön létre.

A sejtközpont mikrotubulusokból felépülő sejtalko-
tó. Kilenc mikrotubulustriplet összekapcsolódásával jön 
létre a centriolum, ebből kettő alkotja a sejtközpontot. 
Az állati sejtekben ez irányítja a mikrotubulusok kiala-
kulását.

102. ábra. A citoszkeleton felépítésében részt vevő 
fehérjék és elhelyezkedésük a sejtben
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103. ábra. Sejtfal
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A sejtplazma. A sejtek anyagcseréje
A sejtplazmában egy vizes 
oldat a sejt állományának 
alapja, benne találhatók 
a sejtalkotók, az enzimek, 
egyéb fehérjék, ionok, cuk-
rok, zsírcseppek.

A sejten belül a sejtmag tartalmazza az örökítőanya-
got kromatinfonalak formájában, ezek DNS-ből és 
a hozzájuk kapcsolódó bázikus hisztonfehérjékből jön-
nek létre, számuk fajra jellemző. Az ember esetében 
46 kroma tinfonal található egy testi sejtben. A sejtma-
got egy kettős membránréteg, a sejtmaghártya veszi 
körül. Ebben találhatóak a sejtplazmával kapcsolatot 
biztosító magpórusok, amiken keresztül anyagtransz-
port valósul meg a sejtmagnedv (sejtmag alapállomá-
nya) és a sejtplazma között. A magpórusokon keresztül 
jutnak be a sejtmagba például enzimek és nukleotidok, 
RNS-ek és riboszóma-alegységek pedig távoznak. A kro-
matinállományba ágyazva található a sejtmagvacska, 
ahol a riboszomális RNS szintézise és a riboszómák ösz-
szeszerelése folyik. A sejtmagban DNS-polimerizáció és 
RNS-polimerizáció megy végbe.

A sejtmaghoz egy belső membránrendszer csatla-
kozik, az endoplazmatikus retikulum, összetétele ha-
sonló a sejthártyáéhoz, egy üregrendszert hoz létre 
a sejten belül. Két típusát különítjük el. A durva felszínű 
endoplazmatikus retikulumon (DER) riboszómák ta-
lálhatóak, fehérjék szintézise történik itt, ezek a durva 
felszínű endoplazmatikus retikulum felszínén lévő póru-
sokon keresztül annak belsejébe kerülnek. Az új fehér-
jéket dajkafehérjék a megfelelő térszerkezetbe tekerik, 
a durva felszínű endoplazmatikus retikulum membrán-
jában található enzimek pedig szénhidrát-molekulákat 
kapcsolnak hozzájuk. A szénhidrátokat tartalmazó fe-
hérjéket glikoproteineknek nevezzük. A sima felszínű 
endoplazmatikus retikulum (SER) sejttípustól függő-
en eltérő funkciójú: izomsejtekben kalciumion-raktár, 
a here Leydig-sejtjeiben a tesztoszteronszintézis helye, 
a májban a kívülről bevitt mérgező anyagok átalakítá-
sáért (detoxikáció) felelős enzimeket tartalmazza. 

A Golgi-komplexbe membránhólyagokba (vezikulum) 
csomagolva érkeznek a DER-ben szintetizált fehérjék. 
A Golgi-komplex több egymástól elkülönült üregből 
(ciszternából) áll. A DER-hez közelebbi felszínt cisz-fel-
színnek, a távolabbit transz-felszínnek nevezik. A beér-
kező fehérjék ciszternáról ciszternára haladnak, min-
den esetben vezikulumokba csomagolva, és eközben 
a végső térszerkezetük kialakítása történik meg, illetve 
enzimek további szénhidrát-molekulákat kapcsolhatnak 
a fehérjékhez. A Golgi-komplexből vezikulumokban ki-
kerülő fehérjék a sejtből exocitózissal ürülnek, vagy ha 
savas hidrolázokat tartalmaznak, endoszómákkal egye-
sülnek, és lizoszómák jönnek létre, vagy sejtfelszíni fe-
hérjék lesznek.

centriólumok

 3 fehérjecsövecske

9 × 3 fehérjecsövecske

104. ábra. A sejtközpont felépítése

105. ábra. Sejtplazma

107. ábra. Az endoplazmatikus hálózat felépítése
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A sejt további fehérjéinek szintézise a citoplazmában 
található szabad riboszómákon indul el. Ha a kialakuló fe-
hérje rendelkezik egy specifikus kezdeti aminosav-szek-
venciával, akkor a riboszóma a DER-hez kapcsolódik, és 
a fehérje a DER belsejébe (lumenébe) kerül. Ha nem ta-
lálható ilyen szekvencia a fehérje kezdeti részén, akkor 
a riboszóma a citoplazmában szabadon folytatja a mű-
ködését, és a keletkező fehérje vagy a citoplazmában 
marad, vagy más jelző-
szekvenciák alapján a 
mitokondriumba, a zöld 
színtestbe vagy a sejt-
magba transzportálódik.

A lizoszómák savas hidrolázokat és savas kémhatású 
alap ál lo mányt tartalmazó mem bránhólyagok. Felada-
tuk az endocitózissal felvett idegen anyagok, illetve az 
el öregedett sejtalkotók lebontása. A lizoszóma összeol-
vad az endocitózis során létrejött hólyaggal, és a hidro-
láz enzimek lebontják a bekerült anyagokat. Így történik 
a vírusok és a baktériumok vagy más kívülről bekerült 
anyagok lebontása. A sejt elöregedett alkotóit is képe-
sek a lizoszómák lebontani, ezt nevezzük autofágiának. 
Ekkor az elöregedett anyagok körül vezikulákból álló ket-
tős réteg alakul ki, amelynek külső rétegével a lizoszóma 
összeolvad, a belső membránt és annak tartalmát pedig 
a savas hidrolázok lebontják. 

A mitokondrium egy külső és egy kesztyűujjszerűen 
betüremkedő belső membránból álló sejtalkotó. A belső 
membránon belül gyűrű alakú DNS és bakteriális ribo-
szómák (70S) találhatók. Oxigén jelenlétében itt történik 
meg a piroszőlősav oxidációja. A folyamat során jelentős 
mennyiségű (38 ATP) energia keletkezik 1 mól glükózból. 
A mátrixban (belső membránon belüli plazma) zajlik le 
a piroszőlősav dekarboxileződése, valamint a citromsav-
ciklus. A belső membránban található a terminális oxi-
dáció enzimrendszere, a két membrán közötti tér pedig 
a hidrogénionok felhalmozódásának helye. A saját, gyű-
rű alakú DNS-ről történik transzkripció, a riboszómákon 
pedig a fehérjeszintézis. A mitokondriumok az őket tar-
talmazó sejttől függetlenül osztódással sokszorozódnak. 
Fehérjéik egy része viszont a citoplazma riboszómáin 
szintetizálódik. A mitokondriumok száma sejttípustól 
függ, nagy számban találhatók például a májsejtekben 
és az idegsejtekben.

A zöld színtestet (kloroplasztisz) 
kettős (egy külső és egy belső) memb-
rán  határolja. A belső membrán (tila-
koid) pénztekercsszerű feltekeredése-
it gránumoknak (szemcsék) nevezzük. 
A belső membrán által határolt rész 
az alapállomány (sztróma). A sztró-
ma tartalmazza a gyűrű alakú DNS-t 
és a riboszómákat is. A fotoszintézis 
fényszakasza a gránum membránjá-
ban levő enzimrendszeren játszódik 
le, a gránum belső tere pedig a hid-
rogénionok felhalmozódásának helye. 
A sötét szakasz a sztrómában játszódik 

108. ábra. A Golgi-komplex felépítése
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110. ábra. Az autofágia 
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109. ábra. Riboszóma
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111. ábra. A mitokondrium és a zöld színtest felépítése
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le. A fotoszintézis során keletkezett glükóz keményítő 
formájában időlegesen a zöld színtestben raktározódik. 
A zöld színtest DNS-tartalma miatt képes saját fehérje-
szintézisre és önálló osztódásra. Fehérjéinek egy része 
viszont a sejtplazmából származik. Zöld színtest a levelek 
és a szár sejtjeiben található nagyobb mennyiségben.

A sejtnedvvel telt üreg egy membránnal körülvett 
hólyag, amiben a sejt élete során különböző anyagcse-
retermékeket halmoz fel. Állati sejtek esetén felesleges 
anyagcseretermékek halmozódhatnak fel benne, növé-
nyi sejtek esetében a feladata sokrétű lehet: a sejt oz-
moregulációjában kap szerepet, illetve tárolhat tartalék 
tápanyagot (fehérjéket), vagy tartalmazhat színanyago-
kat (a sziromlevelek sejtjei). A sejtnedvvel telt üreg tér-
fogata a sejt méretéhez képest jelentős lehet.

A zárvány a sejt számára 
pillanatnyilag nem szüksé-
ges vagy káros anyagok el-
különítésére szolgál, ame-
lyek ilyen formában nem 
vesznek részt az anyagcse-
rében. Lehetnek kristály-
zárványok (pl. kalcium-oxa-
lát), de tartalék táp anyagok 
(fehérje, keményítő, olaj) is.

A fehérjék különböző útjai a sejtben

A fehérjék útját a sejtben a szintézisük során kialakuló 
szignálszekvenciák (jelzőszekvenciák) határozzák meg. 
Ha a szintézis elején egy olyan szignálszekvencia jön lét-
re, ami a riboszómát a DER-hez irányítja, akkor a fehérje 
a DER lumenébe fog kerülni, kialakul a térszerkezete, 
és szénhidrát-molekulák kerülnek rá. Ezek a fehérjék 
vezikulákkal átkerülnek a Golgi-komplexbe. A fehérjék 
válogatását szénhidrátok és egyéb jelzőmolekulák se-
gítik a Golgiban. Például a mannóz-6-foszfát-jelzést tar-
talmazó fehérjék olyan vezikulákba kerülnek, amelyek 
endoszómákkal egyesülnek, és lizoszómákat hoznak 
létre. A többi fehérje olyan hólyagokba kerül, amelyek 
a sejthártyával egyesülnek, és fehérjetartalmuk a sejten 
kívüli térbe jut. 

A membránfehérjék szintézise már a DER-ben spe-
ciális módon megy végbe. A membránt átérő részek már 
itt beépülnek a membránba, és a fehérje így szállítódik 
tovább a Golgiba, majd onnan egy vezikulum falában 
érkezik a sejthártyához. Amikor azzal egyesül, a fehérje 
már a sejthártyába beépülve található.

A citoplazmában létrejött fehérjék szintén tartalmaz-
nak szignálszekvenciákat. Ezek segítségével jutnak el 
a mitokondrium vagy a zöld színtest megfelelő részébe, 
illetve a sejtmagba, vagy maradnak a citoplazmában.

A peroxiszóma egy membránnal körülvett, 
enzimekkel töltött hólyag. A DER-ből fűző-
dik le, és kerül a citoplazmába. Enzimjei 
dehidrogénezési reakciókat katalizálnak, 
amelyekben az oxidálódott szerves ter-
mék mellett oxigén jelenlétében hidrogén- 
peroxid keletkezik. A peroxiszómában talál-
ható kataláz enzim a hidrogén-peroxidot 
vízzé és oxigénné bontja. Állati szervezetek-
ben a májsejtekben található nagyszámú 
peroxiszóma. Növényi és gombasejtekben 
is előfordul. Részt vesz a béta-oxidációban 
(zsírsavlebontás), növények esetében a gli-
oxalátciklus helyszíne (zsírsav átalakítása 
szénhidráttá), és részt vesz a növényi hor-
monok szintézisében is. 

112. ábra. Zárvány

113. ábra. A fehérjék útja a sejten belül és végső úti céljuk
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FELADATOK

1) Sejtalkotók
A mellékelt ábrán egy állati eredetű sejt rajza látható. 
Az egyes sejtalkotók különböző színekkel vannak ábrá-
zolva, így jól elkülöníthetők. A következő kérdések erre a 
sejtre vonatkoznak.

1. A sejt eukarióta vagy prokarióta? Válaszodat indokold!

2.  Az ábra megfelelő betűjeleivel vagy megnevezéseivel 
válaszolj! 

A sejtben itt termelődik a legtöbb ATP 1 mól  
glükóz lebontására vonatkozóan. 

Kettős foszfolipidrétege elhatárolja a sejtet 
a külvilágtól. 

Itt található a sejt DNS-állományának legnagyobb 
része, amely különböző fehérjékhez kapcsolódik. 

Felszínén riboszómák találhatók, 
ami fehérjeszintézisre utal. 

A kromoszómák mozgatásában van kiemelt  
szerepe. 

Az ábrán egy általános működésű és felépítésű sejt látha-
tó. A szervezetben azonban bizonyos sejtek speciális mű-
ködésűek, és ennek megfelelően alakjuk és felépítésük is 
módosulhat. 

A növényi sejt és állati sejt elkülönítése

Több különbség figyelhető meg a két sejttípus között. 
Ez lehet valamelyik sejtalkotó hiánya vagy jelenléte, de 
lehet a sejtalkotó eltérő funkciója a két sejttípusban. 
A növényi sejtekre jellemző sejtalkotó a sejtfal és a zöld 
színtest. 

Az állati sejtekre jellemző a sejtközpont. A sejtnedv-
vel telt üreg több funkciót lát el a növényi sejteknél, és 

elsődleges szerepe van az ozmoregulációban, mérete 
is jelentősebb, mint az állati sejteknél. Az állati sejtek-
nél csak káros és nem szükséges anyagcseretermékek 
raktározása történik benne. A növényi sejteknél a sejt-
fal meghatározza a sejt alakját, így a sejtváznak ebben 
nincs kitüntetett szerepe, az állati sejtnél viszont a sejt-
váz határozza meg a sejt alakját. A növényi sejtekben a 
mikrotubulusok organizációja sejtközpont nélkül valósul 
meg a sejtosztódás során.
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114. ábra. Az állati és növényi sejt összehasonlítása
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FELADATOK

3. Töltsd ki az alábbi táblázatot úgy, hogy a megadott jellemzők betűjeleit a táblázat megfelelő helyeire írod!
A) Összehúzódásra és megnyúlásra képes.
B)  Fehérjéket, zsírokat vagy cukrokat ter-

melhet, és ezeket a környezetébe üríti.
C) Légzési gázokat szállít.
D)  Információfelvételre, feldolgozásra és 

továbbításra, átadásra képes.
E)  Általában sok nyúlványa van, így sok 

másik sejttel tud kapcsolatot létesíteni.
F)  Belsejében nincs sem az A-val, sem az 

E-vel jelölt sejtalkotó.
G)  Sejtplazmájukban nagyon sok, egymással párhuzamosan elhelyezkedő fehérjefonal van, amelyek egymá-

son való elcsúszásához viszonylag sok ATP-re van szükség.
H)  Sejtplazmájában nagy mennyiségű porfirinvázas vegyület van, benne a vas oxidációs száma egészséges 

emberben nem változik (2 megoldás).
 I) Belsejében kiterjedt endoplazmatikus membránrendszer van, emésztőenzimeket is üríthet.

2) sejtfunkciók
1. Párosítsd a megfelelő sejtalkotókat az itt felsorolt funkciókhoz/folyamatokhoz! A megfelelő betűjellel válaszolj!

Funkció/folyamat:
A here Leydig-sejtjei nagy mennyiségben tesztoszteront termelnek.   
A csontfalósejtek a csontátépítés során megbontják a csont alapállományát.  
A plazmasejtté átalakult B nyiroksejt antitesteket termel.  
A kifli evése közben mucinózus váladékot termelnek nyálmirigyeink.  
A vörösvértestek energiatermelő folyamatai zajlanak itt.  
A májsejtek energiát igényelnek a méregtelenítő és vérfehérjéket előállító funkcióikhoz.  
A sejtosztódások közötti (interfázisos) szerkezete jelentősen különbözik az osztódás fo-
lyamán megfigyelhető szerkezettől.  
A mezei katáng sziromleveleiben levő sok antocián kékre festi virágot.  
A levélben a lezajló fotoszintézishez óriási mennyiségben van jelen ez a sejtalkotó.  
Egyes anyagcseretermékek vagy végtermékek elkülönítése.  
A felszínén lévő „cukros” bevonat fontos szerepet játszik a vércsoportok kialakításában.  
A hímivarsejtek ostorainak mozgása, a petevezeték csillóinak mozgása e sejtalkotó ele-
meiből összerendezett struktúrákra vezethető vissza.  

A funkció elvégzéséhez elsődlegesen kapcsolható sejtalkotó (mely a sejtben kiterjedt vagy nagyobb meny-
nyiségben van jelen):
A) Mitokondrium
B) Golgi-készülék
C) Zöld színtest
D) Vakuólum (sejtnedvvel telt nagyobb üreg)
E) Zárványok
F) Sima felszínű endoplazmatikus membrán

G) Durva felszínű endoplazmatikus membrán
H) Sejthártya
 I) Sejtváz
 J) Sejtmag
 K) Lizoszóma
 L) Sejtplazma

2.  Milyen „előnye” származhat a szervezetünknek abból, hogy az (érett) vörösvértestekben nincs mitokond-
rium? 

Működése Felépítésének jellemzői

neuron

vázizomsejt (rost)

Mirigyhámsejt

vörösvértest
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Sejtciklus és sejtosztódás
A sejtciklus egy körfolyamat. Alapvetően négy fázisból 
áll: G1, S, G2 és M. A G1, S és G2 az interfázis részeit ké-
pezik, az M betű jelölheti a mitózis és a meiózis nevű 
osztódási folyamatot is.

Sejtjeinkben a DNS nem önmagában van jelen: fehér-
jékhez kapcsolódik (hisztonok), amikre fel tud tekered-
ni. A DNS–fehérje-együttest nevezzük kromoszómának, 
ami a sejtosztódás során még tömörebb állapotú (így 
mikroszkóp alatt láthatóvá válik), mint a nem osztódó 
sejtben.

Alapvetően kétféle sejttípusunk van: testi sejtek és 
ivarsejtek. Az ivarsejtek egyesülésével keletkező sejt 
osztódásai során alakul ki az emberi test. Az ivarsejtek 
kromoszóma száma 23, ezt egyszeres kromoszómakész-
letnek is nevezzük, és n betűvel jelöljük. Két ivarsejt 
egyesülésével testi sejt alakul ki. A testi sejtek 2n-es sej-
tek, kromoszómaszámuk 46, azaz tartalmazzák az anyai 
eredetű (petesejt) és az apai eredetű (hímivarsejt) infor-
mációkat is: kétszeres kromoszómakészletűek. Az ivar-
sejtek egyesülése, a megtermékenyítés az a folyamat, 
amikor ezek az informá ciók összeadódnak.

A sejtciklus

Az eukarióta sejteknél a sejtciklust két nagy szakaszra 
osztjuk: az interfázisra és az M fázisra. 

Az interfázishoz tartozik a G1, S és G2 fázis. 
 � A G1 fázisban a sejt növekszik, felkészül az S fázis-

ra. Megtörténik a DNS-duplikációhoz szükséges 
mRNS-ek és fehérjék szintézise.

 � Az S fázisban a sejtmag teljes DNS-mennyisége meg-
duplázódik, 46 darab DNS kettős spirálból 92 darab 
DNS kettős spirál jön létre.

 � A G2 fázisban a sejt felkészül az osztódásra: ismét 
intenzív RNS- és fehérjeszintézis folyik, kialakulnak 
a sejtosztódáshoz szükséges enzimek. A sejtközpont 
ebben a fázisban osztódik ketté, és mindkét mikro-
tubulus komplex kiegészítője létrejön. 

A mitózis. A mitózis vagy számtartó osztódás az élőlé-
nyek testi sejtjeire, illetve a növények ivarsejtképzésére 
jellemző. A folyamathoz már az S fázison átesett meg-
duplázódott genetikai anyaggal rendelkező sejtre van 
szükség. Ebben 46 darab két DNS kettős spirálból álló 
kromatinfonal található. A G2 fázist követően az M fázis-
ban elindul a mitózis. A előszakaszban (profázis) megtör-
ténik a kromatin kondenzációja (rövidül és vastagodik, 
feltekeredik), és kialakulnak a kétkromatidás kromoszó-
mák (metafázisos kromoszómák, 46 darab), amelyek két 
testvérkromatidából állnak. A sejtmagvacska eltűnik. 
A sejtmaghártya kis darabokra (hólyagokra) esik szét. 
A már kettéosztódott sejtközpontok a sejt két ellentétes 
pólusára vándorolnak, és elkezdődik a tubulin polimeri-

zációjával a húzófonalak és az osztódási orsó kialakulása. 
A középszakaszban (metafázis) – a sejtközpont irányítá-
sával – a mikrotubulusokból létrejött hálózat összekap-
csolja a két sejtközpontot, vagy a sejtközpont és a két-
kromatidás kromoszómák (centromer régiónál kialakuló 
kinetochor) között alakít ki kapcsolatot (osztódási orsó). 
Egy kétkromatidás kromoszómához az egyik és másik 
sejtközpontból is kapcsolódik egy-egy mikrotubulus (hú-
zófonal). A mikrotubulusok a sejt középvonalában egy 
oszlopba rendezik a kromoszómákat. Ha minden kromo-
szómával kapcsolatot alakított ki mindkét sejtközpont, 
elkezdődik az utószakasz (anafázis). Megindul a kroma-
tidák szétválása és vándorlásuk a két sejtközpont irányá-
ba. A kromatida és a mikrotubulus közötti motorfehérje 
húzza a kromatidát a sejtközpont irányába, a tubulin köz-
ben monomerekre esik szét (depolimerizálódik). A sejt 
két pólusán így 46-46 darab egykromatidás kromoszóma 
található. A végszakaszban (telofázis) a sejt két pólusánál 
lévő kromoszómák körül a profázisban létrejött memb-
rándarabok fúziójából kialakul a két új sejtmaghártya. 

1. nyugalmi szakasz

2. előszakasz 2n = 4

3. középszakasz

4. utószakasz

5. végszakasz 2n = 4

115. ábra.  
A mitózis fő szakaszai 
vázlatosan
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A megmaradt mikrotubulusok depolimerizálnak. 
Mindkét sejtmagban dekondenzálódnak (megnyúlnak, 
vékonyodnak, kitekerednek) a kromoszómák, és újra 
megjelenik a sejtmagvacska. Eközben zajlik a sejtosz-
tódás (citokinézis), ez zárja a mitózist. A folyamat ered-
ményeként kettő, a kiindulási sejttel teljesen megegyező 
(46 → 92 → 46-46) gene tikaiinformáció-tartalmú utódsejt 
jön létre.

A meiózis. A meiózis vagy számfelező osztódás az ál-
latok ivarsejtképzésére és a növények és gombák spóra-
képzésére jellemző sejtosztódási folyamat. A genetikai 
anyag feleződése mellett a genetikai változatosság kiala-
kításában is szerepe van a folyamatnak. Egy testi diploid 
(2n) sejtből indul a folyamat, ami átesett a G1, S és G2 
fázisokon, és így 46 darab két DNS kettős spirálból álló 
kromatinfonal található benne. A meiózis két főszakasz-
ra bontható. Az első főszakaszban a homológ (azonos 
szerkezetű, azonos géneket tartalmazó, egyik apai, má-
sik anyai eredetű) kromoszómák válnak szét, a második 
főszakaszban pedig a kromatidák szétválása történik 
meg. Az első főszakasz profázisa során majdnem ugyan-
azok a változások mennek végbe, mint a mitózisnál. 
A kialakuló kromoszómák viszont eltérően viselkednek, 
a ho mológ kromoszómák párokba rendeződnek, és ezt 
követően végbemehet az átkereszteződés (crossing 
over). Ekkor a homológ kromoszómák karjai akár több 
ponton is átkereszteződnek. Az enzimek a két szálat 
ugyanazon a ponton hidrolizálják, majd egyes szakaszok 
kicserélődése után kondenzálják azokat. Az így létrejövő 
két kromatida keverten tartalmazza a szülőktől kapott 
örökítőanyagot. 

A metafázisban felálló osztódási orsó a homológ 
kromoszómákat még mindig összekapcsoltan tartal-
mazza. A sejtközpontokat a kromoszómákkal összekö-
tő mikrotubulusok a homológ pár közelebbi tagjához 
kapcsolódnak. A kromoszómák a sejt középvonalában 
23 homológ párba rendezetten találhatók. Az anafázis 
során a homológ párok a motorfehérjék segítségével el-

homológ párok

apai eredetű

anyai eredetű

átkereszteződés

áthelyeződés

utódkromoszómák
a meiózis végén

116. ábra. A crossing over (átkereszteződés) főbb lépései 117. ábra. A meiózis főbb történései vázlatosan

előszakasz

nyugalmi szakasz

előszakasz 2n = 4

középszakasz

utószakasz

végszakasz n = 2

középszakasz

utószakasz

végszakasz

4 utódsejt
n = 2

M
ei

óz
is 

II.

M
ei

óz
is 

I.

2 utódsejt
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Mitózis Meiózis

Kiindulási sejt
általában diploid (2n) vagy haploid (n) 
bármilyen ploidiaszámú

általában diploid (2n) csak páros 
ploidiaszámú

Megelőzi-e dns-duplikáció? igen igen

Mik válnak szét a metafázis(ok) során?
testvérkromatidák metafázis I.: homológ kromoszómák  

metafázis II.: testvérkromatidák

Hogyan változik a kromatidák száma 
a sejt(ek)ben a folyamat során?

92 → 46-46 92 → 46-46 → 23-23-23-23

Mely folyamatok okozzák a genetikai anyag 
újrakombinálódását?

Nincs ilyen folyamat, a genetikai anyag nem 
kombinálódik újra.

Átkereszteződés (crossing over) és homológ 
kromoszómapárok tagjainak véletlenszerű 
szétválása.

Hány utódsejt jön létre? 2 4

Hogyan jellemezhető az utódsejtek 
genetikaiinformáció-tartalma?

Teljesen megegyezik a kiindulási sejtjével 
(mennyiség, minőség).

Fele a kiindulási sejtjének, 
és a tulajdonságokat új kombinációban 
tartalmazhatja.

8. táblázat. A mitózis és a meiózis vázlatos összehasonlítása

távolodnak egymástól. Véletlenszerű, hogy az egyik és 
másik sejtközpont felé a 23 kromoszómából hány apai 
és hány anyai eredetű fog vándorolni. A telofázis során 
a sejt két pólusán egy-egy haploid kétkromatidás kro-
moszómákból álló kromoszómakészlet található. A sejt 
kettéosztódik (citokinézis), a két utódsejtben elkezdődik 
a sejtközpontok duplikációja. Elindul a második fősza-
kasz. A profázisban utódsejtekben a sejtközpontok is-
mét elkezdik a mikrotubulusok polimerizációját. A me-
tafázisban testvérkromatidákból álló kétkromatidás 
kromoszómákhoz hozzákapcsolódnak a mikrotubulu-
sok, a kromoszómák (23-23 darab) a sejt középvonalába 
rendeződnek, kialakul az osztódási orsó. Az anafázisban 
a testvérkromatidák szétválnak, és a sejt két pólusa felé 
vándorolnak. A telofázisban bekövetkezik a mikrotubu-
lusok depolimerizációja, a kromoszómák dekondenzál-
nak, a sejtmagok újra kialakulnak. A sejtek kettéosztód-
nak. A folyamat eredményeként négy haploid utódsejt 

alakul ki. A genetikai anyag a kiindulási mennyiség fele 
(46 → 92 → 46-46 → 23-23-23-23). Az átkereszteződések 
és a homológ kromoszómapárok véletlen szétválása  
miatt az utódsejtek a tulajdonságokat új kombinációban 
tartalmazzák. A folyamat hozzájárul a genetikai változa-
tosság kialakulásához, és alapvető fontosságú az evolú-
ció szempontjából. 

A mitózis és a meiózis összehasonlítása

Mitózissal osztódnak az élőlények testi sejtjei, így a 
szervezet sejtjei azonos minőségben és mennyiségben 
tartalmazzák a genetikai anyagot. A növényeknél hap-
loid sejtekből mitózissal képződnek a haploid ivarsejtek. 
Most is zajlik benned mitózis: a bőrben, a vörös csont-
velőben, a bélfalban. A mitózis funkciója az elpusztult 
sejtek pótlása. Meiózissal jönnek létre az állatok ivar-
sejtjei. Az ivaros szaporodás során az ivarsejtek egyesü-

Mitózis különböző stádiumai 
a vöröshagyma gyökércsúcsi 

sejtjeiben

Meiózis folyamata a virág 
portokjában, melynek terméke 

négy mikrospóra
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lésével generá cióról generációra megőrződik a faj gene-
tikaianyag-mennyisége. A növényeknél és a gombáknál 
a spórák jönnek létre meiózissal. A meiózissal képződő 
ivarsejtek akár hosszú ideig a meiózis valamelyik szaka-
szában „ragadhatnak”, erre jó példa a petesejtképzés. 
A lányok, illetve a nőstény állatok megszületésekor a le-
endő petesejtek kiindulási sejtjei (primer oocita) már 
a meiózis első profázisában vannak, és majd csak a „pe-
tesejt” érésekor jutnak el a második metafázisig. Innen 
a meiózis befejeződése már fajfüggő, ember esetében 
a hímivarsejt petesejtbe jutása az a változás, ami bein-
dítja a meiózis befejeződését.

A sejtciklus szabályozása

A sejtciklus szabályozottságát bizonyító egyik első kísér-
letet emlőssejtkultúrán végezték. Ennek során megfi-
gyelték, hogy ha egy G1 fázisban lévő sejtet fuzionáltak 
egy S fázisban lévő sejttel, akkor az előbbi rögtön S fá-
zisba lépett. A kísérletet megismételték G1 és M fázis-
ban lévő sejtek fúziójával, és ekkor az előbbi rögtön – az 
S fázis és DNS-duplikáció nélkül – M fázisba lépett. A kí-
sérletekből arra következtettek, hogy a sejtplazmában 
találhatók azok a molekulák, amik a sejtciklust irányítják, 
és meghatározzák, hogy a sejt az egyik fázisból a másik-
ba léphet. 

A sejtciklus irányításában részt vevő molekulák sok-
félék, de közös tulajdonságuk, hogy a sejtciklusban való 
továbblépéshez szükséges fehérjéket aktiválják (foszfo-

rilálják). A kutatók ellenőrző pontokként jelölik a sejtcik-
lus szabályozásának (leállítás: STOP vagy továbbhaladás: 
GO-AHEAD) egy-egy kitüntetett pontját, amit ma isme-
rünk. 

A G1 ellenőrző pontnál a sejt vagy G0 fázisba lép és 
leáll az osztódásokkal, vagy továbbhalad ezen az ellen-
őrző ponton, és eljut S fázisba. A G2 ellenőrző pont, ez a 
G2-M fázis határán van. Itt egy fehérjekomplex alakul 
ki, a ciklin-cdk (ciklindependens kináz) komplex. A G2 
fázisban folyamatosan nő a ciklin koncentrációja, és 
az M szakasz kezdetére eléri azt a koncentrációt, ami 
mellett kialakulhat a komplex. A komplex kináz része 
ekkor foszforilálja – ezzel aktiválja – a sejtmaghártya 
fragmentálásáért és kromatin kondenzációjáért felelős 
enzimeket, így elindul az M fázis. Az enzimkomplex a 
fázis végére inaktiválódik. A sejtosztódásra gátló hatá-
súak a daganatelnyomó fehérjék (Rb, p53), amelyek a 
ciklin-cdk rendszer működését állítják le. Az M ellenőr-
zőpontnál egy enzim csak akkor aktiválja a kromatidák 
szétválasztásáért felelős szeparáz enzimet, ha minden 
kromoszóma mindkét kromatidája kapcsolatot alakított 
ki mikrotubulusokkal. A G2 és M ellenőrző pontoknál, 
ha nem aktiválódnak a megfelelő enzimek a továbbha-
ladáshoz (STOP jel alakul ki), akkor a sejtben a progra-
mozott sejthalál enzimei aktiválódnak. A sejtosztódásra 
pozitív hatású, ha pl. egy növekedési faktor kapcsolódik 
a sejt receptorához, és egy jelátviteli útvonalon keresz-
tül aktiválja a normál sejtosztódért felelős DNS-szakaszt 
(protoonkogént). Az onkogének a protoonkogének mu-
táció hatására létrejövő hibás változatai, amelyek mű-
ködése kontroll nélküli sejtosztódást, daganatot ered-
ményez.

8. táblázat. A mitózis és a meiózis vázlatos összehasonlítása

1. kísérlet

fúzió fúzió

2. kísérlet

118. ábra. Sejtciklus kísérletes vizsgálata. A sejtciklust 
citoplazmatikus fehérjék irányítják

119. ábra. A sejtciklus vázlatos rajza  
az ellenőrző pontokkal

szabályozó-
rendszer

G1

G1

G2

G2

M

M

S
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A B C D1 D2

FELADATOK

1) a sejtek élete
Az ábra a sejtek osztódási ciklusát mutatja. A D betű a feladat első részé-
ben (1–4. feladat) a számtartó sejtosztódást (mitózist) jelöli. A megfelelő 
betűjelzés(ek) megadásával jellemezd az egyes szakaszokat! Az egyik eset-
ben nincs az állításnak megfelelő szakasz. Ehhez írj E betűt! A feladatban a 
DNS-fehérje kapcsolatot kromoszómaként értelmezzük az egész sejtciklus 
során. Értelmezzük az egy- és kétkromatidás kromoszóma fogalmát is.

Bizonyos sejtek hormonális hatásra számfelező osztódásba (meiózis) kezdenek. A következő grafikonok a ciklus 
A, B és C szakaszaiban és a meiózis két szakaszában (D1, D2) az idő függvényében mutatják a sejt örökítőanyagá-
nak jellemző mennyiségi változásait.

5.  Párosítsd, hogy melyik görbe melyik genetikai jellemző változását mutatja be! Előfordulhat, hogy egy grafi-
konhoz több jó megoldás is van.
E) A sejt ploidiaszintje.
F) A kromoszómák kromatidáinak száma.
G) A sejt teljes DNS-tartalma.
H) A sejt kromoszómáinak a száma.
I) Egyik sem a felsoroltak közül.  

6. Milyen sejttípus kialakulását mutathatják a grafikonok (azaz milyen sejt alakulhat ki a D2-szakasz végére)?
J) Az állati ivarsejtekét.
K) A növényi ivarsejtekét.
L) A növényi spórákét.
M) A generatív sejtét.
N) A zigótáét.  

A B C D1 D2
A B C D1 D2

A B C D1 D2

 

 

 

 

A

B

C

D

1. E szakaszban megváltozik a sejt ploidiaszintje (kromoszómaszáma).

2. Ebben a szakaszban alakul ki az osztódási orsó.

3. E szakaszban aktív a DNS-polimeráz.

4. Intenzív RNS- és fehérjeszintézissel jellemezhető szakaszok.
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FELADATOK

2) sejtosztódás
Az ábrán az egyik sejtosztódási 
típus állomásait figyelheted meg. 
Az egyes ábrák nem időrendi sor-
rendben állnak, és nincs feltün-
tetve az összes szakasz! Ezek fi-
gyelembevételével tanulmányozd 
az ábrát, majd válaszolj a kérdé-
sekre!

1.  Melyik sejtosztódási típus fá-
zisait jeleníti meg az ábrasor? 
Válaszodat indokold!

2.  Tedd időrendi sorrendbe az áb-
rázolt szakaszok betűjeleit!                               

3. Mely sejtek jöhetnek létre az ábrán látható sejtosztódás révén? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
A) a struccharaszt spórái
B) a fürge gyík (hüllő) hímivarsejtjei
C) a vadrózsa (zárvatermők) petesejtje
D) a cianobaktériumok sejtjei
E) az emberi idegsejtek  

A rajz sematikus, így például nem ábrázol minden kromoszómát.

4.  Hány darab kromoszóma hiányzik az N jelű rajzról, ha feltételezzük, hogy egy emberi sejtről van szó?  

5. Melyik állítás igaz az ábrasor C jelű szakaszára? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
A) Diploid sejtet ábrázol.
B) Ebben a fázisban történhet meg az átkereszteződés.
C) Lehetséges, hogy ekkor a sejtben apai és anyai allélek is megtalálhatók.
D) Lehetséges, hogy a megjelenített kromoszómák csak apai eredetűek.
E) A sejt nyugalmi szakaszban (interfázisban) van.  

6. Melyik állítás igaz az ábrasor D jelű szakaszára? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
A) Az itt látható kromoszómák kétkromatidásak.
B) A kromoszómák befűződéseihez húzófonalak kapcsolódnak.
C) A sejtmagot látjuk, benne a 4 kromoszómával.
D) A kromoszómák átkereszteződését ábrázolja.
E) Az ábra a kromatidák szétválását mutatja.  

3) Kromoszómák
Egy élőlény kromoszómáit vizsgáljuk.

1.  A sejtciklus melyik szakaszában láthatunk az ábrán bemutatott kromoszómákat? Válaszd ki a helyes válasz 
betűjelét!
A) a G1 szakasz végén
B) a G1 szakasz elején
C) az S fázis elején
D) a meiózis I. előszakaszában  

A B C D E

JIHGF
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E) az meiózis II. utószakaszában
FELADATOK

2.  Mit állíthatunk a kromoszómák eredetéről? Karikázd be a helyes vá-
lasz betűjelét!
A)  E és F genetikai információja megegyezik, mert az élőlény azonos 

szülőjétől származnak.
B)  Az E és F az élőlény azonos szülőjétől származnak, de genetikai 

információjuk különböző, mert a crossing over már lezajlott.
C) Az A és B közül egyik apai, a másik anyai eredetű.
D) Az B és C közül egyik apai, a másik anyai eredetű.
E)  Az C és D az élőlény azonos szülőjétől származnak, de genetikai 

információjuk különböző, mert a crossing over már lezajlott közöt-
tük.  

3.  Ha a sejt mitózissal osztódik, melyik betűkkel jelölt részek nem kerül-
hetnek ugyanazon utódsejtbe?  

4.  Ha a sejt meiózissal osztódik, melyik betűkkel jelölt részek nem kerül-
hetnek ugyanazon utódsejtbe?  

5.  Lehet-e az ábrán bemutatott kromoszómapár egy női testi sejt ivari 
kromoszómapárja? Válaszodat indokold!

6. Lehet-e az ábrán bemutatott kromoszómapár egy férfi testi sejt ivari kromoszómapárja? Válaszodat indokold!

7.  Egy diák azt állítja, hogy 23 pár, pont ugyanilyen szerkezetű és alakú kromoszómát látott egy női hámsejtben. 
Szakmailag helytálló-e az állítása? 

8.  Nevezz meg olyan, az élővilágban előforduló sejteket, amelyekben semmiképpen sem láthatnád az ábrán 
bemutatott homológ kromoszómapárt!

A sejtműködések szabályozása  
és a sejtek közötti kommunikáció
A szervezet a belső környezetének fizikai és kémiai álla-
potát bizonyos határok között igyekszik megőrizni, ez a 
szabályozott állandóság a homeosztázis. A homeosztázis 
az élőlény azon képessége, hogy a változó (belső, külső) 
környezethez alkalmazkodjon. Az a cél, hogy a szervezet 
jellemző értéke egy hibahatáron belül legyen. Szerveze-
tünk a folyadékterekben található folyadékok térfoga-
tát, ionösszetételét, kémhatását, szervesanyag-tartal-
mát, ozmotikus koncentrációját és a test hőmérsékletét 
bizonyos értékhatárok között tartja.

Az irányítás egy adott folyamatba való beavatkozás 
valamilyen cél elérése (homeosztázis fenntartása) érde-
kében, két formája a vezérlés és a szabályozás. Vezérlés 
során a vezérlő az irányított rendszert egyirányúan mű-
ködteti különféle jelekkel, azonban az irányított rendszer 
működése során nem hat a vezérlőközpontra, a kapcso-
lat egyirányú. Így csak az előre látható zavar korrigálha-
tó, példa a szív működésének saját vezérlése. 

A szabályozás kétirányú kapcsolat, az irányított rend-
szer folyamatosan visszajelez a központnak, befolyásolva 
annak működését. Szabályozás esetén a központ össze-
hasonlítja a kívánatos (KELL) jelet az aktuális (VAN) jellel. 
Van visszacsatolás, az előre nem látható zavar is korrigál-
ható. A biológiai szabályozás alapja a negatív visszacsa-
tolás. A rendszerből kilépő hatások gyengítik a belépő 
hatásokat, ellentétesek azokkal. A szabályozórendszer a 
hibajellel ellentétes előjelű hatással módosítja a rendszer 
működését (csökkenésre növelés, növekedésre csökken-
tés), például a vérnyomás, a vércukorszint vagy a testhő-
mérséklet szabályozása is így megy végbe. Pozitív vissza-
csatolás, ha a rendszerből kilépő hatások tovább erősítik 
a belépő hatásokat (növekedésre növelés, csökkenésre 
csökkentés), ilyen például a szülés vagy az ovuláció.

A hőszabályozást irányító központi idegrendszeri te-
rület, a hipotalamusz olyan sejteket tartalmaz, melyek 
ingerlése azonnali hőszabályozó választ vált ki. A bőr 
(köpenyhőmérséklet) és a belső szervek (maghőmér-
séklet) hőmérsékletét az idegsejtek nyúlványainak vég-
ződései érzékelik (környéki receptorok). Az idegsejtek 

Az ábra egy élőlény egyik testi sejtjének 
egy homológ kromoszómapárjáról 
készült vázlatrajz

A B C D

E F
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által küldött információ a hipotalamuszba jut, ahol in-
gerli az ott lévő idegsejteket (központi meleg- és hideg-
receptorok). A hipotalamusz sejtjei a környezetükben 
folyó vér hőmérsékletét is érzékelik. A hőszabályozó 
rendszer elsődleges feladata a maghőmérséklet meg-
védése a környezeti hőmérséklet változásaival szem-
ben. A normál testhőmérsékleti érték kb. 36,5–37,5 °C 
(alapjel, KELL-érték). Tegyük fel, hogy magas külső hő-
mérséklet miatt a bőrből érkező jel nagyobb, mint 38 °C 
(mért érték, VAN-érték). A VAN-érték és a KELL-érték 
között a különbséget HIBAJEL-nek nevezzük. A rendszer 
normál értékeinek a biztosításához a hőszabályozó köz-
pont olyan döntéseket hoz, hogy különböző végrehajtó 
mechanizmusok a különbséget megszüntessék: 

 � Vegetatív idegrendszeri szabályozás: izzadás, pá-
rologtatás, vizeletürítés, székletürítés, lihegés, 
a bőrkeringés fokozódása (hővezetés, hősugárzás, 
hőáramlás). 

 � Magatartási szabályozás: ruházat levetése, árnyék 
keresése, légkondicionáló bekapcsolása, testmoz-
gás csökkentése.

Például: magas vércukorszint esetén a hasnyálmirigy 
egyes sejtjei (belső elválasztású rész, Langerhans-szige-
tek, β-sejtek) egy inzulin nevű hormont bocsátanak ki. 
Ez a véren (testfolyadék) keresztül eljut például a máj-
sejtek receptoraihoz, és változást idéz elő. Felveszik a 
vérből a szőlőcukrot (csökken a vércukorszint), és egy 
glikogén nevű raktározott szénhidrátot készítenek.

Izgalom hatására a mellékvese adrenalint termel, ez 
a véren keresztül eljut a májsejtekig, ott egy másik re-
ceptorhoz kötődik, és a májsejtben egy másik anyagcse-
re-változás jön létre. A raktározott glikogént egy enzim 
lebontja szőlőcukorrá, ami kikerül a sejtből, ennek kö-
vetkeztében a vércukorszint emelkedik.

A sejtek közötti kommunikáció általános sémája
A sejtek közötti kommunikáció történhet közvetlen kap-
csolatokkal. A sejtkapcsoló struktúrák közvetlenül össze-
kapcsolják a két sejt sejtplazmáját (növények: dezmo-
szóma, állatok: réskapcsolat, gap junction). A sejtfelszíni 
molekulák szintén kapcsolatot teremthetnek két vagy 
több sejt között. Közvetlen kapcsolat hiánya esetén hír-
vivő molekulák továbbítják a jelet. Jelek lehetnek egyes 
kémiai anyagok (hírvivő molekulák, pl. hormonok, jel-
molekulák) és az elektromos jelek (membránpoten ciál-
változások), amiket sejtek bocsátanak ki (jeladó). A jelek 
számára szállítóközeget, csatornát a sejt közötti folya-
dék, a testfolyadékok és a szinapszisok biztosítanak. 

A jeltovábbítás rövid távon a sejt közötti folyadékban 
egyszerű diffúzióval történhet. A jeltovábbítás ekkor le-
het autokrin, ha a sejt önmagának jelez, vagy parakrin, 
ha a sejt a környező sejteknek jelez. A testfolyadékkal 
(vér) történő hosszú távú jelátvivőanyag-továbbítást en-
dokrin jeltovábbításnak nevezzük. A szinapszisokkal tör-
ténő jeltovábbításról a 4. fejezetben az idegrendszerrel 
foglalkozó részben lesz szó.

A sejtkommunikációt három részlépésre oszthatjuk. 
A jelfelfogás a jel megkötését jelenti egy receptorral. 
A receptorban bekövetkező térszerkezet-változás elin-
dítja a több lépésből álló jelátvitelt (szignáltranszduk-
ció), ami választ vált ki a sejtből. A szignáltranszdukció 
jellemzője, hogy jelerősítés (amplifikáció) történik,  
emiatt egyetlen jelátvivő molekula is jelentős változást 
válthat ki a sejtben.

vércukorszint
emelkedik

hasnyálmirigyből
inzulin szabadul fel

a sejtek cukrot
vesznek fel

a máj cukrot
raktároz

a vércukorszint
csökken

homeosztázis
(normál vércukorszint)

121. ábra. 
A vércukorszint 
szabályozásának 
sémája

hipotalamusz

bőr vérerei 
szűkülnek

bőr vérerei 
tágulnak

verejtékezés csökken,
szőr felemelkedik

verejtékezés intenzívebb,
szőr lelapul

viselkedésbeli változások
pl. átöltözés,

másik helyszín keresése

normál testhőmérséklet
36,5 °C–37,5 °C

hipotalamusz
a megfelelő
folyamatok

beindításával
korrigálja 

a testhőmérsékletet 

hidegben melegben

120. ábra. A hőszabályozás sémája

véredény

endokrin autokrin

parakrin

122. ábra. A jeltovábbítás módjai a szervezetben
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A jelfelfogást és az ezt követő transzdukciót alapve-
tően meghatározza a jelként szolgáló hírvivő molekula 
kémiai jellege. Apoláris molekulák (szteroidhormonok) 
át tudnak jutni a sejthártyán, így a receptoraik a sejt-
plazmában találhatók, ún. sejten belüli receptorok. A ki-
alakuló receptor-hírvivő molekula- (szubsztrát) komplex 
a sejtmaghártyán átjut, és a megfelelő gének promoter-
szekvenciájához kötődik, ezzel fokozva a gén átírását és 
a megfelelő fehérje szintézisét. Poláris molekulák (ami-
nosav-származékok, peptidek, fehérjék) nem tudnak 
átjutni a sejthártyán, így sejtfelszíni receptorokra van 
szükség, ezek a sejthártyához kötődve, a sejt felszínén 
találhatók. A jelmolekula megkötése esetén a receptor 
térszerkezete megváltozik, és a citoplazma felőli oldalon 

olyan változások indulnak meg, amelyek egy új, sejten 
belüli jelátvivő molekulát (másodlagos hírvivő) hoznak 
létre. Ez fog változást kialakítani a sejtben. A sejten be-
lüli jelátviteli útvonalak eltérőek lehetnek.

Egyik csoportjuk a GTP-kötő fehérjék (G-protein) köz-
vetítésével működő útvonalak. A sejtfelszíni receptor 
megköti a jelmolekulát, és a sejtplazma felőli oldalon 
a receptorhoz kapcsolódó G-protein GDP helyett GTP-t 
köt meg. A már aktív (GTP-t kötött) G-protein aktiválja 
az adenilát-cikláz enzimet, ami ATP-ből ciklikus AMP-t 
(cAMP) állít elő.

Ez a másodlagos hírvivő, ami láncreakcióban (szig-
nalizációs kaszkád) több enzim egymás utáni foszforilá-
cióját (aktiválását) idézi elő. Ezután a sejt anyagcseréje 
megváltozik. Ez a jelátviteli útvonal aktiválódik:

 � adrenalin hatására (β-adrenerg receptorhoz kötődés) 
a máj- és izomsejtekben, és megindul a glikogén le-
bontása,

 � ADH hatására a gyűjtőcsatorna sejtjeiben akvapori-
nok kerülnek a gyűjtőcsatorna felőli sejthártyába, így 
fokozódik a vízvisszaszívás.

123. ábra. Sejtkommunikáció és amplifikáció 
az adrenalin példáján egy májsejt vagy izomsejt esetén
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124. ábra. A sejtkommunikáció három fő lépése
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125. ábra. Szteroidhormonok és sejten belüli 
receptoraik. Nemszteroid hormonok és sejtfelszíni 
receptoraik. A jelátvitel általános sémája a két esetben

126. ábra. A cAMP-útvonal főbb lépései
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Az aktivált G-proteinek egy másik csoportja a foszfo-
lipáz-C enzimet aktiválja, ami elhasítja a foszfatidil-ino-
zitol-difoszfátot (PIP2) diacil-glicerolra (DAG) és inozi-
tol-trifoszfátra (IP3). Az IP3 másodlagos hírvivőként az 
endoplazmatikus retikulumon lévő kalciumion-csator-
nákat kinyitja, és a sejtplazmába kalciumionok áramla-
nak, ezek a harmadlagos hírvivők. A kalciumionok fehér-
jéket aktiválnak, és így megváltozik a sejt anyagcseréje. 
Ez a jelátviteli útvonal aktiválódik:

 � adrenalin hatására (α-adrenerg receptorhoz kötődés) 
a máj- és izomsejtekben, és gátlódik a glikogén szin-
téziséért felelős enzimek működése.

A sejten belüli jelátvitel egy másik formája a tiro-
zin-kináz enzimmel kapcsolt útvonal. A receptorhoz kö-
tődő hírvivő molekula a receptorok dimerizációját (két 
receptor összekapcsolódása) váltja ki, és a receptorok 

egymás tirozinoldalláncaikat kölcsönösen foszforilálják. 
Létrejön az aktív dimer, ami az ideérkező inaktív fehér-
jék térszerkezetét módosítani képes. Ezzel kialakulnak az 
aktív enzimek, amelyek módosítják a sejt anyagcseréjét.
Ez a jelátviteli útvonal aktiválódik:

 � inzulin hatására például a vázizomsejtjein a sejten 
belüli membránhólyagokban lévő glükóztranszporte-
rek (carriermolekulák) a sejt felszínére kerülnek, így a 
sejt glükózfelvétele fokozódik.
Az eddigiektől eltérően működnek a sejthártyán át-

jutó jelmolekulák. Ezek a sejtplazmában található re-
ceptoraikhoz kötődnek, és a kialakuló receptor–jelmo-

lekula-komplex bejut a sejtmagba, 
ahol meghatározott gének promo-
terszekvenciáihoz kötődve módosítja 
a transzkripciót. Ez a jelátviteli útvonal 
aktiválódik: 
�  kortizol hatására a májsejtekben 

olyan gének átírása kezdődik meg, 
amelyek a zsírsavak cukrokká való 
átalakítását végző enzimeket kó-
dolják, így a sejt képes lesz a glüko-
neogenezisre.
A sejtek közötti kommunikáció bo-

nyolult hálózat a szervezetben. A most 
bemutatottak csak példák és általános 
sémák a működésével kapcsolatban. 
Fontos megemlíteni, hogy egy jelmo-
lekula hatása függ attól, hogy az adott 
sejttípuson milyen receptor van (lásd 
feljebb adrenalin-α- és -β-receptor), 

illetve milyen szövetre gyakorolja a hatást. Az erek si-
maizomzata esetén az adrenalin-β-receptorhoz (főleg a 
vázizom ereiben) kötődve elernyedést, α-receptorhoz 
(főleg zsigeri szervek) kötődve kontrakciót okoz, így segí-
ti a vér újraelosztását stresszhelyzetben. A vázizomzatba 
több, a zsigeri szervekhez pedig kevesebb vér jut.

127. ábra. A foszfolipáz-C útvonal főbb lépései

Egy jelmolekula kapcsolódik
a receptorhoz, aktiválva
a foszfolipáz-C-t.
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128. ábra. A tirozin–kináz-útvonal főbb lépései 
az inzulinhatás példáján
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129. ábra. A kortizol hatására kialakuló jelátvitel 
főbb lépései
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Vírusok, prionok 
A vírusok 

A vírusok általános jellemzése 
A vírusok nem élőlények,

 � mert nem sejtes felépítésűek. Alapvetően örökí-
tőanyagból (DNS vagy RNS) és azt körülvevő fehérje-
burokból (kapszid) épülnek fel. Szerkezetük rendkívül 
szabályos, több közülük kristályos formában hosszú 
éveken át változatlan formában fennmarad. Vannak 
köztük olyanok is, amelyeket membrán (peplon) vesz 
körül, ami a gazdasejtből származik.

 � mert nincs önálló anyagcseréjük és 
szaporodásuk. Az alapvető életfunk-
ciókhoz, mint például a szaporodás 
és az anyagcsere, be kell jutniuk egy 
élő sejtbe (gazdasejt), és ennek a 
sejtnek az anyagait, energiáját hasz-
nálják fel arra, hogy újabb vírusok 
jöjjenek létre. Eközben a gazdasejt 
elpusztulhat, a képződött vírusok 
pedig újabb sejteket fertőznek. A ví
rusok megfertőzhetik az élet min-
den sejtformáját, a baktériumokat, 
az ősbaktériumokat és az eukarió-
tákat egyaránt. A vírusok sejtpara-
ziták. A baktériumokkal ellentétben 
sejten kívül nem mutatnak élet-
jelenségeket, élettelen táptalajon 
nem tenyészthetők. A sejten kívüli, 
életjelenséget nem mutató vírus 
neve virion.

A vírusok eredetüket tekintve sejtekből kiszabadult 
genetikai fertőző ágenseknek tekintik. Nanométeres 
nagyságrendűek (pl. az influenza kórokozója 80–200 nm 
átmérőjű), elektronmikroszkóppal láthatók, fénymik-
roszkóppal nem.

A vírusok által okozott betegségek 

A vírusok által megfertőzött szervezetben betegség ala-
kulhat ki, mert az életfolyamatok a normálistól jelen-
tősen és tartósan eltérhetnek, és ezek jellegzetes tüne-
tekkel járhatnak.

Az influenzát okozó vírusok fennmaradásának okai: 
a vírus széles gazdaköre (több fajban is képes szapo-

3. Az egyed szerveződési szintje 
3.1. neM sejtes rendszereK 

külső burok 
(peplon)

nélküli vírus
külső burokkal (peplon) 

rendelkező vírus

1. ábra. A vírusok általános felépítése

1. táblázat. Vírusok által okozott betegségek példái, főbb jellemzői

Betegség neve tünetek Megelőzés1 A terjedés módjai

influenza magas láz, légúti panaszok, gyengeség,  
(ízületi, izom, torok) fájdalom

védőoltás cseppfertőzés 

COVID  
(SARSCoV2 vírus okozza)

láz, köhögés, fáradékonyság,  
ízlelés és szaglás elvesztése, légzési nehézség

védőoltás cseppfertőzés

kanyaró (morbilli) arcon, majd testszerte kiütések, foltok 
a szájüregben, láz (a szövődményei veszélyesek)

védőoltás cseppfertőzés

nátha (meghűlés, megfázás) orrfolyás, tüsszögés, (ízületi, izom) fájdalom nincs védőoltás cseppfertőzés

bárányhimlő hólyagos, viszkető kiütés  
(későbbi szövődménye az övsömör)

védőoltás cseppfertőzés

AIDS több stádium: heveny, tünetmentes,  
tünetekkel járó, immunhiányos

nincs védőoltás 
(óvszer, hűség)

vér, nemi váladék

veszettség (embernél) először nem specifikus tünetek (láz, fejfájás),  
a seb helyén viszketés, fájdalom, később neurológiai 
tünetek, víziszony

védőoltás állatok marása,  
sebeknek nyálukkal való 
érintkezése 

rubeola (rózsahimlő) kevésbé ártalmas légúti tünetek,  
de szövődményei súlyosak, illetve a méhen belüli 
fejlődéskor a szervtelepek kialakulását károsítja 

védőoltás  
(MMR)

cseppfertőzés

herpesz láz, fájdalmas, viszkető hólyagok  
(ajkakon, nemi szerveken)

védőoltás  
(óvszer, hűség)

cseppfertőzés 

hepatitisz világos széklet, láz, sárgaság  
(a májsejtek károsodása),  
az A és E krónikus betegséget nem okoz

védőoltás  
(A, B)

széklet (A, E), vér, 
testnedvek (B, C, D)

HPV sejtburjánzás (szemölcs, tumor) védőoltás bőrfelületek érintkezése, 
(de közös törölközővel is)

1  Az életmód, a higiénikus környezet minden esetben fontos megelőző tényező, 
ugyanígy a tájékozottság is.

külső burok 
(peplon)

nélküli vírus
külső burokkal (peplon) 

rendelkező vírus
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rodni), genetikai anyagának változékonysága (mutáció), 
valamint a humán influenzavírusok és más fajokban sza-
porodó influenzavírusok közötti információk keveredési 
lehetősége. 

A vírusok elterjedésének okai: a vírushordozó fajok 
szoros együttélése, nagy egyedszáma (egyedsűrűség), 
fogékonysága, optimális klimatikus körülmények. Adat
elemzések, klímavizsgálatok alapján a hideg, száraz és 
a meleg, nedvesesős környezetet is „kedvelik” az influ-
enzavírusok, illetve ezekben az időszakokban az embe-
rek többet vannak zárt térben, ami szintén kedvez a ter-
jedésnek. 

Fertőzés: a kórokozó bejutása és elszaporodása a szer
vezetben.

Járvány: tömeges megbetegedés, amely során a beteg-
ség adott területen, adott idő alatt az átlagosnál jóval 
nagyobb létszámú embert érint. 

A vírusfertőzés folyamata 

A folyamat lépései:
1. A vírus felismeri a gazdasejtet, és hozzákapcsolódik.
2. A vírus feloldja (enzimekkel) a gazdasejt burkait, és 

bejuttatja az örökítőanyagát, a fehérjeburok kívül 
marad.

A vírusok, mint például a bakteriofágok, alapvetően 
kétféle módon képesek szaporodni: a litikus és a lizogén 
ciklusban.

Litikus ciklus: A gazdasejt enzimjei másolatokat ké-
szítenek a vírus DNSéről és a vírusfehérjéiről. A víru-
sok ezekből összeszerelődnek. A gazdasejt elpusztul, és 
több száz új vírust szabadul ki. Ezek az utódok új gazda-
sejteket fertőznek meg, és megismétlik a ciklust.

Lizogén ciklus: A vírusDNS integrálódik a gazdasejt 
DNSébe. Minden alkalommal, amikor a gazdasejt sza-
porodik, a vírus DNSe a gazdaszervezet DNSével együtt 
másolódik. Esetenként a vírusDNS elválik a gazdaDNS
től, és beindítja a litikus ciklust. Ekkor is új fágok készül-
nek és szabadulnak ki.

Az embert, az állatokat és a növényeket megfertőző 
vírusok szaporodási ciklusa részben hasonlít, részben el-
tér ettől a folyamattól.
Hogyan jutnak be a vírusok a sejtekbe? 
A sejt receptorainak segítségével, mert a vírusok felszí-
nén található fehérjék utánozzák a szervezetben termé-
szetes módon megtalálható receptorok ligandumait.

A sejtfelszíni glikoproteinek és glikolipidek sziálsa-
vai (aminocukor) az influenzavírus receptorai. A sú-
lyos akut légúti szindrómát (SARS) okozó koronavírus 
(SARSCoV2) eredményezte a 2019es globális korona-
vírusbetegség (Covid–19) világjárványt. A vírus felszíni 
tüskefehérjéje a humán ACE2receptorhoz (hACE2) kötő-
dik, és ennek segítségével jut be a sejtbe. Az ACE2-nek 
eredeti szerepe a vérnyomáscsökkentésben van.

2. ábra. A vírusok szaporodásának litikus és lizogén ciklusa
1. táblázat. Vírusok által okozott betegségek példái, főbb jellemzői

Betegség neve tünetek Megelőzés1 A terjedés módjai

influenza magas láz, légúti panaszok, gyengeség,  
(ízületi, izom, torok) fájdalom

védőoltás cseppfertőzés 

COVID  
(SARSCoV2 vírus okozza)

láz, köhögés, fáradékonyság,  
ízlelés és szaglás elvesztése, légzési nehézség

védőoltás cseppfertőzés

kanyaró (morbilli) arcon, majd testszerte kiütések, foltok 
a szájüregben, láz (a szövődményei veszélyesek)

védőoltás cseppfertőzés

nátha (meghűlés, megfázás) orrfolyás, tüsszögés, (ízületi, izom) fájdalom nincs védőoltás cseppfertőzés

bárányhimlő hólyagos, viszkető kiütés  
(későbbi szövődménye az övsömör)

védőoltás cseppfertőzés

AIDS több stádium: heveny, tünetmentes,  
tünetekkel járó, immunhiányos

nincs védőoltás 
(óvszer, hűség)

vér, nemi váladék

veszettség (embernél) először nem specifikus tünetek (láz, fejfájás),  
a seb helyén viszketés, fájdalom, később neurológiai 
tünetek, víziszony

védőoltás állatok marása,  
sebeknek nyálukkal való 
érintkezése 

rubeola (rózsahimlő) kevésbé ártalmas légúti tünetek,  
de szövődményei súlyosak, illetve a méhen belüli 
fejlődéskor a szervtelepek kialakulását károsítja 

védőoltás  
(MMR)

cseppfertőzés

herpesz láz, fájdalmas, viszkető hólyagok  
(ajkakon, nemi szerveken)

védőoltás  
(óvszer, hűség)

cseppfertőzés 

hepatitisz világos széklet, láz, sárgaság  
(a májsejtek károsodása),  
az A és E krónikus betegséget nem okoz

védőoltás  
(A, B)

széklet (A, E), vér, 
testnedvek (B, C, D)

HPV sejtburjánzás (szemölcs, tumor) védőoltás bőrfelületek érintkezése, 
(de közös törölközővel is)

1  Az életmód, a higiénikus környezet minden esetben fontos megelőző tényező, 
ugyanígy a tájékozottság is.

1. 2. 9.

10.

3.

4.

5.
7.

8.
6.

Baktérium-
kromoszóma

A vírus a sejthez tapad, roncsolja annak 
sejtfalát, majd bejuttatja örökítőanyagát

Vírus-DNS

A vírus-DNS
gyűrűvé zárul

A baktériumok anyagaiból új vírus-DNS-ek és -fehérjék 
szintetizálódnak, amelyekből új vírusok alakulnak ki

A vírusgenom profágként beépül
a gazdabaktérium genomjába

A vírusgenom
kivágódhat a gazdasejt 
DNS-éből, 
és elindíthatja
a litikus ciklust

Minden 
sejtosztódás

előtt a vírus-DNS 
is lemásolódik 

a gazdasejt 
DNS-ével együtt

A baktériumsejt
a vírus-DNS-sel együtt 
szaporodik (a sejt nem 
pusztul el)

A sejt felbomlik (lízis),
és a vírusok kijutnak

LITIKUS
CIKLUS

LIZOGÉN
CIKLUS
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Egyes vírusoknál a teljes vírus bejut a sejtbe (endo-
citózis), és sejten belül veti le a burkait, míg más víru-
sok esetében a külső burok fuzionál a sejthártyával, míg 
a belsőt a sejten belül dobja le. A növényi sejtfal nem 
tartalmaz receptorokat, itt a vírusbejutás feltétele a sejt-
fal mechanikai sérülése.

Miért lép fel károsodás a vírusfertőzés során? 

A közvetlen sejtkárosodás oka lehet a sejt energiájának 
felhasználása, a sejt makromolekuláris szintézisének le-
állítása, a vírusmRNS versengése a sejt riboszómáiért, 
a víruspromoterek versengése az RNSpolimerázokért, 
az interferonok (citokinek) által kiváltott védekező me-
chanizmusok gátlása. A közvetett sejtkárosodás a vírus-
genom integrációjából, a gazda genomjában bekövetke-
ző mutációk kiváltásából, gyulladásból (citokinvihar) és 
a gazdaszervezet egyéb immunválaszaiból eredhet.

A vírus elleni védekezés érdekes példá-
ja az RNS- interferencia jelensége. A sejt-
be jutó vírusok életciklusa során kelet-
kezhet kétszálú RNS, amit a gazdasejt egy 
enzim segítségével rövid darabokra bont 
(mert kétszálú RNSt normál esetben 
nem tartalmaz), és egy részét beépíti egy 
fehérjekomplexbe. Az itt tárolt RNS alap-
ján felismeri (pl. egy újabb fertőzéskor) a 
hasonló szerkezetű idegen RNSeket, és 
lebontja azokat. Az RNSinterferencia je-
lenségnek nemcsak a vírusok (vagy más, 
idegen nukleinsavakat tartalmazó rend-
szerek) elleni védekezésben, hanem a sejt 
működésének szabályozásában is szerepe 
van. Ezenkívül betegségek gyógyításának 
génterápiás eszközeként is számontartják 
(lásd 6. 2. Biotechnológia: géncsendesí-
tés, miRNS, siRNS).

Milyen egyéb hatása lehet még a vírusnak a sejtek mű-
ködésére? 

Nem minden vírus fertőzése esetén pusztul el a gaz-
dasejt. A herpeszvírus DNSe beépülhet az emberi sejt 
DNSébe, és nyugalmi állapotban maradhat a testben. 
Fizikai stressz (például erős napsugárzás [UV]) vagy ér-
zelmi stressz hatására a herpesz DNSe időről időre 
aktiválódik, és megkezdi a vírus termelését, ami kelle-
metlen tüneteket eredményez. Az egyszer már kialakult 
herpeszfertőzések az ember élete során többször is fel-
lángolhatnak. A daganatkeltő (onkogén) vírusok (EPV, 
HPV) a gazdasejttel együtt szaporodnak (valójában a ví-
rus okozza a kóros sejtszaporodást).

A retrovírusok szaporodása 

Az AIDS (szerzett immunhiányos tünetegyüttes) beteg-
ség súlyos vírusos betegség. Ahogy a neve is sugallja, 
a vírus az immunrendszer sejtjeit támadja meg. A HIV 
(Human Immunodeficiency Virus) annak a specifikus ví-
rusnak a neve, amely az AIDSbetegséghez vezet. 

A HIV RNSvírus. A HIV burka segít a vírusnak felis-
merni a gazdasejteket és fuzionálni a gazdasejt memb-
ránjával, így a vírus örökítőanyagát és enzimjeit is be-
juttatja a gazdasejtbe. Az ábrán látható, hogy a HIV az 
RNS genomjának több másolatát hordozza. A HIV egy 
retrovírus. Az elnevezés onnan származik, hogy a víru-
sok szaporodása során megfordul a genetikai informá-
ció áramlásának szokásos iránya (DNS → RNS helyett 
RNS → DNS). A retrovírusokban levő reverz transzkrip-
táz enzim katalizálja a reverz transzkripciót, vagyis a DNS 
szintézisét egy RNStemplátról.

A vírusok evolúciós megközelítése 

A vírusokra éppúgy hat az evolúció és a természetes 
kiválasztódás, mint a sejtes élőlényekre. Legtöbbjük 
evolúciója gyors folyamat. A természetes kiválogatódás 
csak akkor mehet végbe, ha adott hozzá a megfelelő 
kiindulási anyag, a genetikai változatosság. A genetikai 
változatosság azt jelenti, hogy a populációban vannak 
genetikai (örökletes) különbségek. A vírusokban a válto-
zatosság két fő forrásból eredhet:

 � Rekombináció: A vírusok kicserélik az örökítőanya-
guk (DNS vagy RNS) egyes darabjait. Így kialakul-
hatnak olyan (antigén) változatok, amelyek ellen 
a gazdaszervezet nem rendelkezik védettséggel (an-
tigénshift).

Fertőzés
A vírus bejuttatja RNS-ét a gazdasejtbe

Reverz transzkripció
A reverz transzkriptáz enzimmel 
a vírus-RNS-ről DNS íródik át

Beépülés
A vírus 
eredetű DNS 
beépül
a gazdasejt 
DNS-ébe

Bimbózás
A vírus a gazdasejt 
hártyájával együtt 
szabadul ki

HIV-
RNS

reverz
transzkriptáz

szabad HIV
(virion)

3.

2. 1.

4.

5.
Transzkripció
és transzláció
A beépült
DNS-ről vírus-RNS-ek
(transzkripció),
majd vírusfehérjék
(transzláció)  képződnek

3. ábra. A retrovírusok szaporodása
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 � Véletlenszerű mutáció: változás következik be egy 
vírus DNS vagy RNSszekvenciájában (a felépítő egy-
ségek sorrendjében). A DNSpolimeráz kb. százezer-
szer pontosabban dolgozik, mint az RNSpolimeráz 
(az RNSvírusok emiatt is változékonyabbak). Egyes 

vírusokban a mutációk felhalmozódása oda vezethet, 
hogy a vírus antigénszerkezete annyira megváltozik, 
hogy elveszik a gazdaszervezet vírussal szembeni ed-
digi immunitása (antigéndrift).

 � A vírusok így könnyen elterjedhetnek a populációban.
 � A vírusoknak fontos szerepük van a gazdaszervezetek 

közötti génátvitelben. A Vibrio cholerae környezeti 
baktériumtörzsek többsége például nem humán kór-
okozó, amíg meg nem fertőződik a koleratoxint hor-
dozó provírussal.

A vírusok ökológiai megközelítése

A természetes környezetben élő állatok vírusai között 
eredeti gazdájukat megbetegítő vírusokat nem találunk. 
Ennek az az oka, hogy a vírusok tartós fennmaradásának 
alapfeltétele a terjedést elősegítő fertőzési láncok létre-
jötte. A fertőzési láncot a kapcsolatban lévő gazdaegye-
dek megszakítatlan sora alkotja. A vírusgazda viszony 
minden szintjén (egyedben és populációkban egyaránt) 
tökéletes egyensúly alakult ki, amit a tartós fennmara-
dás is visszaigazol. A természetes vagy ősi gazdarendsze-
rekben (rezervoárokban) a vírus ártalmatlan.

Merőben más a helyzet az ember által létrehozott 
ún. mesterséges (termelési) rezervoárokban (ilyen az 
állattartó telepek összefüggő hálózata), ahol a gazda  
„kímélése” már nem szempont, mert a fertőzést előse-
gítő tényezők bőven kompenzálják a gazda nagymérvű 
pusztítása okozta hátrányt is. 

Forrás: https://www.termvil.hu/archiv/szamok/tv2006/tv0604/
lomn.html alapján

A vírusoknak óriási a szerepük a gazdaszervezetek 
egyensúlyi számának fenntartásában. Például egyes 
számítások szerint percenként 100 millió tonna bakté-
rium pusztul el a Földön vírusok miatt. A vírusokról, kü-
lönösen a fágokról kiderült, hogy részt vesznek a bolygó 
legfontosabb táplálékhálózataiban, bár a vírusok gya-
korlatilag semmit sem fogyasztanak (nincs önálló anyag-
cseréjük). A vírusok és a protiszták nagyjából egyenlő 
arányban pusztítják el az óceánban élő baktériumokat. 
A lizált sejtek oldott szerves anyaggá válnak, amit más 
heterotróf baktériumok is felhasználhatnak. Ez azt je-
lenti, hogy a vírusok által közvetített sejtpusztítás növeli 
a nettó légzést, a CO2 felszabadulását és a tápanyagok 
újrahasznosítását a világóceánokban.

Még lenyűgözőbb, hogy a vírusokat a bolygó biogeo-
kémiájának szabályozóiként azonosították: olyan ciklu-
sokat szabályoznak, mint a szén, nitrogén és foszfor-
ciklusok, amelyektől minden élet függ.

Különböző influenza- 
törzsek fertőzik meg 

ugyanazt a sejtet

SERTÉSSEJT

EMBERI INFLUENZAVÍRUS MADÁRINFLUENZA-VÍRUS

lehetséges
kevert vírusok

4. ábra. A vírusok genetikai információ-tartalmának 
keveredése

FeLAdAtOK

1) A vírusok felépítése, szaporodása, evolúciója
Az ábrán az AIDS vírusának rajzolt modelljét lát-
hatod.

1.  Sorolj fel két olyan jellegzetességet, amely tük-
rözi, hogy a rajz valóban egy vírusról készült!

2.  Hol (melyik sejtjeiben) szaporodhatnak a víru-
sok az alábbiak közül (2)?
A) tojásban
B) főtt virsliben
C) paradicsomban
D) tejben  

felszíni fehérjemolekula

ke�ős lipidréteg

magfehérjetok

pozi�v egyszálú RNS

100 nm
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FeLAdAtOK

3.  Az AIDS kórokozója, a HIV eredete sokáig rejtély volt a kutatók számára, amíg a HIVvírus anyagait meg nem 
szekvenálták, és nem használták a leszármazást is megjelenítő evolúciós fát. Az alábbiak közül melyik helyes 
következtetés? Minden esetben indokold választásodat!

A)  Az AIDS kórokozója, a HIV valószínűleg valamelyik SIVfertő-
zött majomról került az emberre.

B) A HIV2 (nincs feltüntetve)  a HIV1 mutációja.
C)  A fát tekintve összesen kilencszer történt meg a vírus átugrá-

sa majomról emberre.
D)   A közös ős az embert és az állatokat is megfertőző vírus le-

hetett.
E)  A vírus örökítőanyagának a többi vírushoz képest kicsi a mu-

tációs rátája.

SIV: a majmokat megfertőző vírus (Simian Immundeficiencia Virus)

2) A vírusok szaporodási (megsokszorozódási) ciklusa 

Az alábbi ábra a vírusok számának alakulását mutatja az idő (óra) függvényében. A nagybetűk az említett ten-
gelyparamétereken kívül a következőkre is utalnak: vírusok sejten belüli száma, vírusok sejten kívüli száma 
továbbá a vírusok szaporodási folyamatainak egyes lépései az időben.
1.  Tedd időrendi sorrendbe a következő lépéseket!

   Az utódvirionoknak az összeépülés után meg kell ta-
lálni a módot a sejt elhagyására (kiszabadulás), ami 
különösen nehéz feladat a baktériumokat és a növé-
nyi sejteket megtámadó vírusok számára. 

   A vírus behatol a sejtplazmába (penetráció). 

   Az utódvirionok létrehozásához különböző repliká
ciós, transzkripciós és transzlációs stratégiákat kell 
alkalmazni, attól függően, hogy milyen típusú nukle-
insav tárolta a vírus genetikai információját, valamint 
hogy a replikáció a sejtmagban vagy a citoplazmá-
ban jöne létre (makromolekulák szintézise). 

   A vírus a sejtfelszíni struktúrákhoz kapcsolódik (ad-
szorpció).

   A citoplazmába jutott vírusnak alkalmassá kell ten-
nie genetikai információját a replikációra, ezért leg-
először meg kell szabadulnia a vírusgenomot körül-
vevő fehérjéktől (dekapszidizáció).
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FeLAdAtOK

2.  Párosítsd a számokkal jelölt meghatározásokat az ábra nagybetűivel! Azt javasoljuk, hogy először állapítsd 
meg, melyik felirat illik az E (x tengely) és az A (y tengely) helyére az alábbi kettő közül:
1.  fertőző vírusok száma 

2.  fertőzés után eltelt idő 

3.  Ezután állapítsd meg, hogy melyik a leghosszabb időszak (az első mRNS szintézisétől  
az első utódvirion  megjelenéséig tart) a vírusok szaporodási ciklusában!   

4.  Utána állapítsd meg az adszorpciót és penetrációt együttesen jelölő időszakot!  

5.  Ezután állapítsd meg, hogy melyik betű jelöli a sejtet elhagyó vírusok számának alakulását!  

6.  Állapítsd meg a virion összeépülésének időszakát!  

7.  Gondold végig a vírus felépítését, és ez alapján állapítsd meg, hogy melyik időszakban van  
kitéve a legnagyobb veszélynek a virális nukleinsav a gazdasejt nukleázainak!  

8.  Végül rajzold a grafikonra, hogy mekkora a végső vírustiter (azon vírusrészecskék száma,  
amelyek képesek behatolni a gazdasejtbe)!  

3) A vírusok szaporodása
A mellékelt ábrán a római számok a vírusok különféle replikációs stratégiájú csoportjait jelölik. A számok alatti 
fonalak nukleinsavakat jelölnek: egy és kétszálú DNSt, illetve egy és kétszálú RNSt. Az mRNS plusz (+) típu-
sú RNS, a komplementerei (DNSben, RNSben egyaránt) mínusz (–) típusúak. A folyamatos vonalú nyilak a 
transzkripcióra, illetve transzlációra utalnak.

1.  Melyik római számmal jelölt csoportba tartoznak a RNStartalmú retrovírusok, mint például az  
AIDS kórokozója, a HIV?  

2.  A SARSCoV2 (koronavírus) genomja négyféle nukleotidot tartalmaz a következő  
megoszlásban: 29,86%, 18,39%, 19,63%, 32,12%. 
a)  Milyen következtetést tudsz abból levonni, hogy nincs kettőkettő bázis, amelyeknek  

a százalékos mennyisége megegyezne? 
b)  Milyen következtetést tudsz abból levonni, hogy az egyik bázis uracil?
c)  Melyik római számmal jelölt csoportba tartozik a koronavírus, ha tudjuk, hogy nem  

tartalmaz reverz transzkriptáz enzimet? 

proteinek

reverz transzkripció

reverz
transzkripció

I. II. III. IV. V. VI. VII.

mRNS

DNS RNS (–)
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FeLAdAtOK

1) A fehérjeaggregátumok képződése
Fogalmazd meg röviden, hogy miért pont a béta 
redős szerkezet kedvez a fehérjeaggregátumok lét-
rejöttének!

2) vírus vagy prion?
A) A vírusokra igaz.
B) A prionokra igaz.
C) Mindkettőre igaz.
D) Egyikre sem igaz.

1. Nem tartalmaznak örökítőanyagot. 

2. Nem tartalmaznak fehérjét. 

3. Az influenza kórokozója. 

4. Fertőző részecske. 

5. Fénymikroszkóppal nem láthatók. 

3) Patogén prionok kimutatása
Olvasd el a következő szöveget, majd oldd meg 
a hozzá kapcsolódó feladatokat!

1. Adj magyarázatot a szöveg első mondatára!

2. Miért kellett a mintákat proteázzal kezelni?

3.  Milyen, a nukleinsavakra vonatkozó erősítő eljá-
rásra hasonlít a PMCAmódszer?

4.  Miért kellett a PrPSct tartalmazó mintákat nor-
mál agyhomogenátummal összekeverni?

A BSE megjelenése szükségessé tette a tehenek és 
termékeik szűrését a prionfehérje patogén formá-
jának (PrPSc) jelenlétére. Ez a szűrés jelenleg immu-
nológiai kimutatással történik. A korai vizsgálatokból 
hiányoztak a normál (PrPC) és a patogén (PrPSc) izofor-
mákra specifikus ellenanyagok. Következésképpen, 
mivel a prion patogén formája proteázrezisztens, 
a mintákat először proteázzal kezelték, majd (Wes
ternblottal) immunológiai vizsgálatnak vetették alá. 
Az egész eljárás fárasztó és csak mérsékelten érzé-
keny. Az izoformaspecifikus antitestek kialakulása 
a konformációfüggő immunoassayhez (CDI) veze-
tett, és jelentős előrelépés volt. A további fejleszté-
sek az erősítési sémákon alapultak. Ezek közül az első 
a protein misfolding cyclic amplification (PMCA) eljá-
rás volt, amely felsokszorozza (amplifikálja) a hibásan 
hajtogatott prion szintjét. Ez jelentősen megnöveli 
a PrPSc kimutatásának érzékenységét a klinikai min-
tákban. A feltehetően PrPSct tartalmazó kis mintákat 
normál agyhomogenátummal keverjük össze, amely 
a normál PrPC feleslegét tartalmazza.

Prionok 

A prion elnevezés a „protein only” (csak fehérje) kife-
jezés rövidítése, amely arra utal, hogy ezek a szerke-
zeti formák nem tartalmaznak sem DNSt, sem RNSt. 
A „nagyrészt fehérjék” kifejezés még pontosabb, hiszen 
kapcsolódhat hozzájuk cukor vagy lipidrész. A vírusok-
hoz hasonlóan nem tekinthetők élőlényeknek, nanomé-
teres nagyságrendűek. A prionfehérje (PrP) többféle 
sejttípusban kifejeződő sejtfelszíni fehérje, a központi 
idegrendszer neuronjaiban viszonylag nagy mennyi-
ségben fordul elő. A normál térszerkezetű fehérjéknek 
eredetileg a sejtekben védőfunkcióik vannak. A beteg-
ség során a prionfehérje konformációja megváltozik: 
fiziológiás formából (PrPC) abnormális (funkcióvesztést 
eredményező) formába (PrPSC) alakul át. A fehérjék szer-
kezetében az alfahélix helyett bétaredő alakul ki, ami 
sokkal stabilabb, illetve az átalakulás eredményeként 
olyan (hidrofób oldalláncú) aminosavösszetétel kerül-
het a felszínre, amely elősegíti a fehérjék aggregációját. 

A PrPSC katalizálja a PrPC átalakulását, konformáció-
változását (ezt kémcsőkísérletekben is igazolták). 

A prionok savnak, hőnek, fertőtlenítőszereknek 
ellenállnak. A kóros konformációváltozás miatt szar-
vasmarhákban a szivacsos agyvelőgyulladás (BSE), ju-
hokban a surlókór (scrapie), emberben a Creutzfeld–
Jacobszindróma nevű (idegsejtek pusztulásával járó) 
betegség alakul ki. Érdekes az a tény is, hogy a neurode-
generatív betegségek nagy része (pl. Alzheimerkór, Par-
kinsonkór, Huntingtonkór) kóros fehérjeaggregátumok 
képződése miatt alakul ki.normál prionfehérje

PrPC PrPSC

abnormális prionfehérje

5. ábra. A normál (a), és az abnormális prionfehérjék (b), 
harmadlagos konformációja

a) b)
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Rendszertani alapok
Az élőlények nagyobb és ki-
sebb csoportokba, rendszer-
tani kategóriákba sorolásában 
kiemelkedő szerepe volt egy 
svéd tudósnak, Carl Linnének 
(1707–1778). Megfigyelései 
alapján az élővilágot két or-
szágra osztotta (növényekre, 
állatokra). Megalkotta az or-
szágnál kisebb rendszertani 
kategóriákat, amelyek közül 
az egyik a faj. Az élőlényeknek 
alapvetően két részből álló nevet adott. Például a fehér 
gólya esetében a jelzett szó a (gólya), a nemzetségnév. 
A másik szó (fehér) a jelző, pedig a faji megkülönböztető 
név. A kettő együtt a fajnév. Tudjuk, hogy más gólyafaj is 
létezik, például a fekete gólya, latin neve Ciconia nigra. 

A fajta nem természetes rendszertani kategória: ter-
mesztett növényekre, tenyésztett állatokra használják.

Linné rendszerezése ún. mesterséges rendszerezés 
volt, mert külső, látható 
és általa fontosnak tartott 
tulajdonságok alapján so-
rolta egy csoportba az élő-
lényeket, például a virágos 
növényeket a porzók szá-
ma alapján. Ekkor azonban 
olyan problémába is ütköz-
hetünk, hogy két távolabbi 
rokonságban lévő élőlényt 
sorolhatunk kisebb közös 
csoportba. Például állatok 
esetében elkövethetjük azt 
a hibát, hogy azt gondoljuk, 
hogy a cápák és a delfinek 
közelebbi rokonok, mint a 
delfinek és a denevérek.

Charles Darwin (1809
1882) az élőlények közötti 
rokonsági kapcsolatokat ke-
reste. Rendszeres megfigye-
lései eredményeként felfe-
dezte, hogy az élőlényeknek 
közös ősei vannak, és az evo-
lúció során váltak különbö-
zővé. A biológiai evolúció az 
élőlények (fokozatos) válto-
zását, kialakulásukat, kipusz-
tulásukat, történeti fejlődé-
süket foglalja magában. Ez a 
folyamat ma is tart, és mole-
kuláris biológiai módszereket alkalmazva egyre ponto-
sabban megállapíthatók az élőlények közötti rokonsági 
viszonyok, így rendszerezésük is pontosabb.

Honnan tudjuk, hogy zajlott és zajlik az evo-
lúció? 

Az evolúció bizonyítékait megtalálhatjuk a 
kőzetrétegekben. Egyre mélyebben haladva 
a rétegekben, egyre idősebb ősmaradvá-
nyokra, olyan fajok maradványaira bukkan-
tak a kutatók, amelyek képviselői ma már 
nem élnek. A kövületek vizsgálata alapján 
tudjuk, hogy folyamatosan keletkeztek a fa-
jok. A fajok közötti átmeneti alakokat nem 
mindig lehet megtalálni, ennek többféle oka 
is lehet, például kipusztulhattak természeti 
katasztrófák miatt. Ma is nyomon tudjuk 
követni a fajok kialakulását, a fajok közöt-
ti átmeneti alakok megfigyelését például 
a gyűrűfajok (heringsirályezüstsirály) ese-
tében. Ugyanakkor olyan élőlények is van-
nak, amelyek alig változtak több 100 millió 

év alatt (élő kövületek pl. a 
páfrány fenyők, a bojtosúszós 
maradványhalak).
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állatok
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gólyaalakúak
gólyafélék

valódi gólyák
fehér gólya

növények
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7. ábra. Egy állat- és egy növényfaj rendszertani besorolása  
és a faj elnevezése 

6. ábra. Carl Linné

valódi baktérium
domén

ősbaktérium
domén

eukarióta
domén

közös ős

8. ábra. Az élővilág doménjei

9. ábra. 
Charles Darwin

A domén (más néven birodalom) az élővi-
lág rendszerezésében az ország feletti ka-
tegória. Az élőlényeket molekuláris (RNS) 
vizsgálatok alapján több doménbe sorolják.
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3.2. sejtes rendszereK 

Prokarióták (baktériumok)
A baktériumok általános jellemzői 

Elnevezés. Az élőlényeket sejtjeik felépítése szerint két 
nagy csoportra osztjuk. A prokarióták (sejtmagnélküli-
ek) sejtjeiben nincs elkülönült maganyag, míg az euka-
rióta (valódi sejtmagvas) sejtekben a sejtmagot a sejt-
maghártya választja el a sejtplazmától. A prokarióták 
közé tartoznak a baktériumok (valódi és az ősbaktériu-
mok), míg eukarióták a protiszták, növények, az állatok 
és a gombák. 

Felépítés. Sejtes szerveződésű élőlények. Sejtjeik mé-
rete jóval kisebb a valódi sejtmagvas sejtekénél, rend-
szerint csak néhány mikrométeresek (1 mikromé-
ter = 1 μm = 10–6 m). Fő alakjai a gömb (coccus), a 
pálcika (bacillus) és a csavart (spirillium) alak.

 � A sejt belsejét sejtplazma tölti ki, melyet a sejthár-
tya határol el a külvilágtól. Mivel a baktériumok 
kis méretűek, ezért a fajlagos felületük nagy, és 
a sejthártyájuk viszonylag sok enzimet tartalmaz 
(pl. az elektronszállító rendszerek enzimjeit). A fo-
toszintézisre képes baktériumok sejtjei különböző 
színanyagokat tartalmaznak, rendszerint a sejthár-
tyájukhoz kötve, mivel színtestjeik nincsenek. 

 � A sejthártyán kívül helyezkedik el a főként szénhid-
rátokból és fehérjékből (murein = peptidoglikán) 
felépülő sejtfal. Ennek szerepe a védelem pl. az 
ozmotikus stressz ellen. A sejtfal a baktériumok 
egyik csoportjánál (Gramnegatív baktériumok) 
vékonyabb mureinréteget és külső membránt  
(lipopoliszacharidok) is tartalmaz. A sejtfal épsége 
létfontosságú a baktériumsejtek számára. Számos 
antibiotikumnak az a hatásmechanizmusa, hogy 
gátolja a sejtfal anyagainak szintézisét, ezáltal nem 
jön létre a védelmet biztosító sejtfal. Az antibioti-
kumok tehát csak az osztódó sejtekre hatnak.

A baktériumokat festődésük alapján csoportosít-
hatjuk. Az egyik alapvető festési eljárás a Gramfestés. 
Az eljárás lényege, hogy a baktériumokat kristályibo-
lyajód komplexet tartalmazó festékkel megfestik, majd 
etilalkohollal átmossák. Az a baktérium Grampozitív, 
amelyből az etilalkohol nem képes kimosni a festéket, 
és az a Gramnegatív, amelyből kimossa. A különbség 
a sejtfal eltérő permeabilitására és összetételére (vas-
tag, illetve vékony mureinréteg) vezethető vissza.

 � A sejtfalon kívül egyes baktériumok esetében to-
vábbi védőréteg, a (általában poliszacharidokból 
álló) tok, nyálkás burok fejlődik ki. A tok véd az 
immunsejtek ellen, illetve elősegíti a baktériumok 
megtapadását, ezzel fokozva a fertőzőképességü-
ket.

 � Kedvezőtlen körülmények (pl. szárazság, nagy 
nyomás, magas hőmérséklet) között egyes bakté-
riumok az örökítőanyag védelmére vastag falat, 
illetve burkot képeznek. Ekkor az anyagcseréjük 
is minimálisra csökken. Ezt az állapotot nevezzük 
baktériumspórának, ebben a formában akár több 
évig is megőrizhetik életképességüket. A spóra te-
hát nem szaporítósejt, hanem kitartóképződmény.

 � Számos baktérium csillói segítségével aktív hely-
változtató mozgásra képes. A csillók száma csopor-
tonként eltérő. 

 � A baktériumoknak sejten belüli membránrendsze-
rük nincs (membránbetüremkedést – mezoszó-
ma – azonban tartalmaz). 

 � Tartalmaznak riboszómákat (amelyek a fehérje-
szintézis helyei, felépítésükben különböznek az 
eukarióta sejtek riboszómáitól).

 � Vannak bennük zárványok: ezek tápanyagszem-
csék, illetve gázvakuólumok (vízben élő baktériu-
moknál, fehérjékből álló hártya határolja).

 � A baktériumok kórokozó hatásának lehetséges ki-
váltói a baktériumtoxinok. Ezeket a baktériumok 
vagy oldható fehérjék formájában kiválaszthatják, 
vagy csak a baktériumsejt károsodásakor szaba-
dulnak ki (LPS, lipopoliszacharidok). A baktérium-
toxinok lehetnek az idegi jelátviteli folyamatokat 
megzavaró neurotoxinok, a sejtek enzimműkö-
dését károsító citotoxinok, a bélműködés zavarát 
(pl. felszívási zavarokat) okozó enterotoxinok, de 
az immunrendszer túlműködése miatt okozhatnak 
zavarokat (sokkot) és szepszist is.

Gram-nega�v

lipopoliszacharidok porin fehérjecsatorna fehérje

Gram-pozi�v
külső

membrán

lipoproteinek
pep�doglikán
két membrán

közö� tér
sejtmembrán

10. ábra. A Gram-negatív és a Gram-pozitív baktériumok 
sejtfala
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Örökítőanyag. A baktériumok örökítőanyaga jellem
zően kör alakú (zárt láncú) DNS, amely a sejtplazmá-
ban szabadon helyezkedik el (sejtmaghártya hiányában 
a transzkripció és a transzláció térben nem különül el). 
Azt a legnagyobb méretű DNSgyűrűt, amely a bakté-
riumok alapműködéséhez szükséges információkat, 
géneket tartalmazza, baktériumkromoszómának is ne-
vezik. A gének száma több ezer. Számos prokarióta kis 
méretű, kör alakú DNSmolekulákat, plazmidokat is hor-
doz, amelyek egy adott környezetben alkalmazkodási 
előnyöket (pl. ellenállóságot adnak az antibiotikumokkal 
szemben = antibiotikum rezisztencia) nyújthatnak, és 
ivaros jellegű szaporodásukat is segíti. A plazmidok fon-
tos szerepet játszanak a géntechnológiában. 

Szaporodás. A baktériumok kedvező körülmények kö-
zött rendkívül gyorsan (pl. 20 perc), ivartalanul, egy-
szerű kettéosztódással szaporodnak. Az osztódás előtt 
a DNS megduplázódik. 
A DNSduplikáció (repliká-
ció) kezdőpontja a repliká-
ciós origó. Innen két irány-
ba mehet a replikáció.

A baktérium ivaros jellegű folyamatai (a genetikai anyag 
rekombinálódik, de nem jön létre új utód): 

 � konjugáció, amely során plazmahídon keresztül 
adódik át az örökítőanyag,

 � transzformáció, amely során a baktérium a kör-
nyezetéből vesz fel örökítőanyagot (lásd Griffith 
kísérlete),

 � transzdukció, amely során egy hordozó (vektor), 
például vírus viszi be a DNSt.

Az ivaros jellegű folyamatok során átjuttatott infor-
mációval a baktérium újabb tulajdonság(ok)ra tehet 
szert, így például az antibiotikumrezisztencia terjedhet 
a baktériumok között. 

Anyagcsere. A baktériumok többségének a szénfor-
rása szerves, tehát heterotróf anyagcseréjű. Nagyon sok 
a lebontó (szaprofita) szervezet közöttük. Ilyenek pél-
dául az anyagok körforgásában fontos korhadékbontó 
talajbaktériumok, amelyek a légköri oxigén felhasználá-
sával lebontják a talajba került szerves maradványokat. 
Anyagcseréjük révén a talajt ásványi sókban gazdagítják, 
a légkörbe pedig széndioxidot juttatnak. Heterotrófok 
az élő szervezetekben megtelepedő, azok anyagaival 
táplálkozó élősködő (parazita) baktériumok is. Minden 
bizonnyal ezek a legismertebbek, hiszen sok emberi kór-
okozó tartozik közéjük. Baktériumfertőzés következmé-
nye többek között a Lymekór, a gümőkór vagy tuber-
kulózis (tbc), a tüdőgyulladás, a kolera, a szalmonella, 
a tetanusz, a szamárköhögés és a diftéria.

A pillangós virágú növényekkel (bab, borsó, lucerna, 
lóhere) együtt élő (szimbionta) nitrogéngyűjtő bakté-
riumok különleges anyagcseréjüknek köszönhetően 
a társnövény számára felhasználhatóvá teszik a légköri 
nitrogént, ugyanakkor a növény szerves tápanyagokkal 
látja el a baktériumokat. Szimbiózis a közönséges bél-
baktériumok és az ember kapcsolata is. Az ember vas-
tagbelében élő, a béltartalomból szerves tápanyagokat 
nyerő baktériumsejtek létfontosságú vitaminokat ter-
melnek, amelyek keringési rendszerünkbe felszívódnak, 
és eljutnak sejtjeinkhez. Ugyanakkor védelmet is nyújta-
nak, mert megakadályozzák más, kórokozó baktériumok 
elszaporodását.

Az emberi mikrobiom baktériumok, valamint víru-
sok és gombák közösségéből áll, számuk meghaladja az 
emberi sejtek számát. Az emberi mikrobiom egyszerre 
jelenti az emberi testen, illetve testben megtalálható 
mikrobák összességét, azok genetikai állományát és köl-

csönhatásait. A mikrobiom szerepéről a szabá-
lyozórendszerek (immunrendszer) működésé-
nél részletesen lesz szó.

A baktériumok között vannak autotrófok is, 
amelyek szénforrása szervetlen anyag (CO2). 
A fotoszintetizálók színanyagaik segítségével 
a napfény energiáját hasznosítják a szerves 
anyagok előállításához, majd azok lebontásából 
nyernek energiát életműködéseikhez. Legjelen-
tősebbek közöttük a kékbaktériumok (cianobak-
tériumok), amelyek fotoszintézise a magasabb 
rendű növényekéhez hasonlóan oxigént termel. 

Az autotróf anyagcseréjű baktériumok fontos 
termelőszervezetek, kedvező feltételek mellett 
gyorsan szaporodnak, így bőséges táplálék-
forrást jelentenek életközösségük kis méretű 
fogyasztó szervezeteinek, például a papucsál-
latkáknak és az amőbáknak. Ugyanakkor fon-

11. ábra. A baktériumok 
replikációja

12. ábra. A baktériumok ivaros jellegű folyamatai

replikációs
villa

replikációs
villa

repliszóma

donorsejt donorsejt

fág átjutása

donorsejt

plazmid
átjutása

befogadó sejt befogadó sejt

DNS-darab átjutása

bakteriális transzdukcióbakteriális transzformáció bakteriális konjugáció

befogadó sejt



3. Az egyed szerveződési szintje   114 115

tos megemlíteni, hogy a cianobaktériumoknak negatív 
hatásuk is lehet az élővilágra: a kedvező körülmények 
között lejátszódó elszaporodásukkal (vízvirágzás) nagy 
mennyiségű toxint juttathatnak a vizekbe, károsítva ez-
zel a vízterek élővilágát. Az autotróf anyagcsere különle-
ges módja figyelhető meg egyes baktériumok körében. 
A kemotrófok a kémiai átalakulások energiáját haszno-
sítják szerves anyagaik egyszerű alkotórészekből történő 

előállításához. Kemotróf szervezetek például a talajban 
élő nitrifikáló baktériumok, amelyek a talajban levő nit-
rogénvegyületeket alakítják át. Az ammóniumionokat 
(NH4

+) nitritekké (NO2
–), illetve nitrátokká (NO3

–) oxidálják. 
Ezeknek a kémiai reakcióknak az energiáját hasznosítva 
széndioxidból és vízből szerves anyagokat állítanak elő. 
A nitrifikáló baktériumok tehát autotróf és kemotróf 
szervezetek.

Példa (baktériumok)
szénforrás: 

szerves (heterotróf)
szénforrás: 

szervetlen (autotróf)
energiaforrás: 
fény (fototróf)

energiaforrás: kémiai 
anyagok (kemotróf)

lebontók + – – +

nitrifikálók – + – +

kékbaktériumok – + + –

bíbor nemkénbaktériumok + – – +

2. táblázat. A baktériumok anyagcseretípusai

3. táblázat. Gyakori bakteriális megbetegedések 

szalmonella
A betegséget okozó mikroszervezetek leggyakrabban fertőzött hús, tojáskészítményekkel jutnak be 
az emésztőrendszerünkbe, ahol 6–12 óra alatt elszaporodnak, és ételmérgezési tüneteket okoznak.

tuberkulózis (tbc)
Gümőkór néven is ismert rettegett betegség, a kórokozó a tüdőt támadja meg. Szűrése Magyarországon 2012ig 
kötelező volt.

Lyme-kór
Kullancscsípés után néhány nappal piros, körkörös, gyűrű alakú folt jelenhet meg a bőrön, ami aztán magától 
elmúlik. A betegséget nem könnyű megállapítani, de kezelni kell, mert ha krónikussá válik, ízületi gyulladást (akár 
részleges mozgásképtelenséget is), idegrendszeri panaszokat, memóriazavart, szívizomgyulladást stb. okozhat.

tetanusz

Sajnos még mindig szedi áldozatait, akik főleg az idősebb korosztályból kerülnek ki. Ők azok, akik régen 
kapták meg az utolsó védőoltást (vagy egyáltalán nem kaptak), és nem veszik komolyan a földdel szennyezett 
sérüléseket. A kórokozó általában mély, szúrt sebbel jut a szervezetbe, és toxint termel, amelynek hatására 
fokozódik az izmok görcskészsége.

szamárköhögés (pertussis)
A betegséget láz és enyhe köhögés vezeti be, majd csillapíthatatlan, fullasztó rohamokban jelentkező görcsös 
köhögés, nehezített, húzó légvétel jellemzi. A rohamok végén jelentkező, szamárbőgésre emlékeztető magas 
belégzési hangról kapta a nevét a betegség. A kórokozó kizárólag emberek között terjed, cseppfertőzés útján.

diftéria (torokgyík)

A torokgyík álhártyát okozó gyulladás, amely az orrgarat űrben, leginkább a mandulákon, ritkábban a gégében 
alakul ki. Ha a hártya leválik, a beteg felköhögi. A hártya pikkelyes gyíkbőrre emlékeztet, innen a betegség másik 
neve. Ha a hártyát a beteg képtelen felköhögni, a légutakat elzárva halált okozhat. Régebben gyakori halálok volt 
a gyermekek között. Ha a kórokozó toxint termel, súlyos szövődmények alakulnak ki.

tüdőgyulladás

A tüdő gyulladását leggyakrabban valamilyen kórokozó váltja ki: vírusos vagy bakteriális eredetű is lehet. 
Elesettség, láz, hidegrázás jellemezheti. Felső légúti fertőzés szövődményeként is kialakulhat. Ilyenkor 
fáradtsággal, hőemelkedéssel, köhögéssel kezdődik, majd a beteg állapota fokozatosan egyre súlyosabbá válik. 
Később fulladás, mellkasi fájdalom alakulhat ki. 

kolera

A fertőzést a kórokozóval szennyezett víz vagy élelmiszer fogyasztása okozza. A baktériumok a vékonybél 
bélbolyhaiba jutnak. Az általuk termelt anyag (koleratoxin) bélhámsejtekbe jutása miatt hasmenéses tünetek 
jelentkeznek. A kórképre jellemző a rövid, néhány órás lappangás után bekövetkező, akár egy litert is meghaladó 
térfogatú, vizes széklet ürítése. Ez rövid idő (néhány óra leforgása) alatt többször megismétlődhet.  
A széklettel történő gyors folyadékveszteség miatt kiszáradás, vérnyomásesés, akár eszméletvesztés is 
bekövetkezhet, akár órákon belül.

fogszuvasodás
A foglepedéken (plakk) megtelepedő (kariogén) baktériumok a lepedék tápanyagait szerves savakká alakítják, 
amelyek a demineralizáció túlsúlyát okozzák, így a megbontják a fogzománcot és a dentinréteget.
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A prokarióták jelentősége

A baktériumok ipari, mezőgazdasági és egészségügyi 
szempontból egyaránt jelentősek. Például a tejsavbak-
tériumokat az élelmiszeriparban a tej és tejtermékek 
savanyítására, a joghurt, tejföl, sajt előállítására hasz-
nálják fel. A gyógyszeripar számára nagyon fontosak 
azok a génmódosított baktériumok, amelyekkel gyógy-
szereket (pl. humán inzulint) állítanak elő. A mezőgaz-
daságban elsősorban a növényi és állati kórokozók je-
lentenek problémát. Baktériumfertőzés következménye 
például a gyümölcsfák hajtásainak gyors elszáradásával 
járó, ún. tűzelhalásos megbetegedés. A talajban lévő 
nitrogénkötő, illetve lebontó baktériumok az anyagkör-
forgás fontos részét képezik. A talajbaktériumok a ter-
mesztés során felhasznált növényvédő szerek és műtrá-
gyák káros hatásait képesek tompítani, hosszabb távon 
megszüntetni.

Az állati kórokozók közül emberre is veszélyt jelent 
többek között a szarvasmarhákban élősködő, tüdőbajt 
okozó baktérium vagy a növényevő állatok megbetege-
dését, a lépfenét (anthrax) okozó baktérium. Ökológiai 
jelentőségüket (termelők, lebontók, kórokozók, szim-
bionták) már korábban említettük.

Endoszimbionta elmélet. Az elmélet szerint az euka-
rióta sejtek ősi prokarióták sorozatos egyesülésével és 
szimbiózisával fejlődtek ki. A prokarióta sejtek elvesztet-
ték sejtfalukat, majd a sejt méretének növekedése miatt 
csökkent a fajlagos felületük. Ezt a sejt membránjának 
betüremkedésével és leszakadásával kialakuló önál-
ló belső membránrendszerek kompenzálták. Kialakult 
egy protoeukarióta sejt, amely egyes sejtalkotókhoz 
bekebelezett, de meg nem emésztett prokarióták útján 
jutott a sejt. A bekebelezett kékbaktériumokból a zöld 
színtest, a mitokondrium pedig egy proteobaktériumból 
alakulhatott ki.

Bizonyítékok: ezeknek a sejtalkotóknak a mérete a 
baktériumok mérettartományába esik, belső memb-

ránjuk összetétele (lipidfehérje arány) szintén hasonló, 
illetve saját zárt (gyűrűs) DNSsel rendelkeznek, mint a 
baktériumok.

Ősbaktériumok. A sejtek kémiai felépítése és az örö-
kítőanyag vizsgálata alapján a prokariótákat két nagy 
csoportba sorolják, az ősbaktériumok és a valódi bakté-
riumok közé. Az élővilág rendszerének háromdoménel-
mélete szerint ezeken túl a harmadik nagy csoportot 
(domént) az eukarióták alkotják. A két baktériumcsoport 
tagjainak sejtfelépítése sok tekintetben hasonló, de kör-
nyezeti igényeik, anyagcseréjük nagymértékben külön-
bözik egymástól. Az ősbaktériumok elsősorban a  sejtfal 
és a sejtmembrán felépítésében, az örökítőanyag műkö-
désében (DNSreplikációs apparátus) térnek el a valódi 
baktériumoktól. Az ősbaktériumokat (Archaea) az 1970
es évek végén fedezték fel a Yellowstone Nemzeti Park 
hőforrásaiban. Korábban nem feltételezték, hogy ilyen 
szélsőséges életfeltételek mellett is előfordulhatnak élő 
szervezetek. A hőforrásokon kívül a mélyebb vizekben, 
erősen savas közegben, sós tavakban, rothadó lápokban 
és mocsarakban is megtalálhatók ezek a szélsőséges tű-
résű prokarióták. Létük igazolja, hogy az ősi Föld szélső-
séges környezeti feltételei mellett is kialakulhatott élet 
az ősóceánokban. Az ősi élővilág jelentős részét ezek 
az élőlények adták, mivel az akkor uralkodó extrém kör-
nyezeti viszonyokat csak ezek voltak képesek elviselni. 
Az extrém viszonyok elviselését elsősorban a  sejthártya 
sajátos felépítése (erős éterkötések segítik, a membrán 
egyetlen réteget képez) segíti.

A CRISPR/Cas (kriszpörkesz) a baktériumok védeke-
zőrendszere. A baktérium genomjában a rövid, ismétlő-
dő DNSszakaszok (CRISPR) között a baktériumra káros 
vírusok és plazmidok információtartalmának egyegy 
részlete található. Ezek alapján felismerik az idegen 
nukleinsavakat, és enzimfehérjék (Cas) segítségével 
elbontják azokat. Ez a rendszer az alapja azoknak a ge
nomszerkesztési kutatásoknak, amelyeket a genetika és 
az orvostudomány felhasznál.

FeLAdAtOK

sejtes szerveződésűek a környezetünkben
1.  Egészítsd ki az alábbi szöveget a megadott szavak valamelyikével!

A sejtes szerveződésű 1–10 μm nagyságú élőlények a(z) 1.    ,többségük 2.    szaporodik. Egészségügyi 
jelentőségük van a(z) 3.    életmódot folytatóknak, mint például a nyári időszakban gyakran előforduló be-
tegséget, a 4.    t okozó élőlénynek. Egyes csoportjaik, mint például a 5.    vízvirágzást idézhetnek elő.
A) papucsállatkák
B) baktériumok
C) vírusok
D) meiózissal
E) sarjadzással

 F) hasadással
G) parazita
H) szaprofita
 I) kanyaró
 J) szalmonella

 K) koronavírusok 
 L) Creutzfeldt–Jakobbetegség
M) cianobaktériumok
 N) békalencse
 O) nitrifikáló baktériumok
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FeLAdAtOK

2.  Hol találhatók az aerob baktériumokban a légzési lánc enzimjei, melyik betű mu-
tatja az ábrán?

3.  Az ember melyik sejtalkotójában találhatók meg ugyanezek az enzimek? 

4.  Miért alkalmasak ezek a fehérjék, hogy egy átfogó, minden élőlényt érintő evolú-
ciós leszármazási kapcsolatok vizsgálatára?

5.  Sorold fel azon sejtstruktúrák betűjeleit, amelyek egy emberi fehérvérsejtben is 
megtalálhatók!

Eukarióták

A
B

C

D

E

Prokarióták eukarióták

elnevezés Sejtmag előttiek Valódi sejtmaggal rendelkezők

Csoportjaik Ősbaktériumok, valódi baktériumok Protiszták, növények, állatok, gombák

Sejtméret 1–10 mikrométer 10–100 mikrométer

Belső membránok nem jellemző jellemző

Örökítőanyag zárt (gyűrűs) nyílt, fonalas

elektronszállító rendszer sejthártyában mitokondriumban, zöld színtestben

sejtosztódás hasadás mitózis, meiózis

szaporodás
ivartalanul, de vannak ivaros jellegű 
folyamataik is

ivaros és ivartalan

sejtfal peptidoglikán (aminosavak + cukrok) cellulóz (növények), kitin (gombák)

sejtalkotók  
(á: állati, n: növényi)

sejthártya, sejtfal, sejtplazma, 
riboszóma, zárvány

sejthártya (á, n), sejtfal (n), sejtplazma (á, n), riboszóma (á, n),  
zárvány (n), DER (á, n), SER (á, n), mitokondrium (á, n), zöld színtest (n), 
Golgikészülék (á, n), lizoszóma (á, n), sejtközpont (á, n)

egyéb megjegyzés gyors szaporodás, rövid generációs idő lassúbb szaporodás, differenciáltabb sejtek

Fogalmak – értelmezések 
Kompartmentalizáció. A belső membránrendszerek kialakulásával a biokémiai folyamatok időben és térben is elkü-
lönülhetnek egymástól. Az önálló reakcióterek kialakulásával a savas, illetve lúgos környezetben lejátszódó reakciók 
egymással párhuzamosan mehetnek végbe a sejtben.
Fajlagos felület. A sejtek méretének növekedésével fajlagos felületük csökken. Ennek egyik megoldási lehetősége 
a belső membránrendszerek kialakulása.

4. táblázat. A prokarióták és az eukarióták összehasonlítása
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Eukarióta egysejtű szerveződés

Az egysejtű szerveződés esetében egyetlen sejtnek kell 
megoldania az összes életműködést. 

Zöld szemesostoros. Egy sejtmaggal rendelkezik, os-
torral mozog, mixotróf táplálkozású (fényben autotróf, 
sötétben heterotróf táplálkozású). Növényi és állati jel-
legű tulajdonságai is vannak. A színtest (benne klorofill) 
megléte és a fotoszintetizálás növényi tulajdonság, míg 
a sejtszáj, a sejtgarat, az emésztőűröcske és a szemfolt 
megléte állati tulajdonság. Kettéosztódással (mitózis) 
szaporodik.

Óriásamőba. Egy sejtmagja van, a sejt alakja változó. 
Az aljzaton állábak segítségével (álláb = időleges plazma-
nyúlvány) mozog. Heterotróf táplálkozású, táplálékát fa-
gocitózissal (bekebelezéssel) veszi fel. Kettéosztódással 
(mitózis) szaporodik. Van emésztő és lüktetőűröcskéje 
is. A lüktetőűröcske exocitózissal távolítja el a felesleges 
vizet és bomlástermékeket.

Közönséges papucsállatka. Kétféle magvú, két sejtmagja 
van: a kisebb (mitózisra és meiózisra képes) a sejtosztó-
dást irányítja, a nagyobb (csak amitózis, meiózisra nem 
képes) a többi életjelenség irányításáért felelős. A csillós 
egysejtűek közé tartozik. A csillók a mozgásban és táp-
lálkozásban is szerepet játszanak. Fagocitózisra a sejtga-
ratban képes. Ennek a nyílása a sejtszáj, amely speciális 
elrendeződésű, csillókkal körülvett mélyedésben, a száj
mezőben található. A sejtgaratról képződő hólyagocska 
(fagoszóma) egyesül a lizoszómával, és emésztőűröcske 
keletkezik. Az emésztőűröcskék időben mutatják azt a 
kémhatásváltozást, amit az emberi tápcsatorna térben 

(először savas, majd lúgos benne a kémhatás). A feles-
leges (nem emészthető) anyagok a sejtalrésen keresztül 
(exocitózissal) távoznak. Ivartalanul (osztódással) és iva-
rosan (konjugáció) is szaporodhat. A lüktetőűröcskéknek 
(2 db, felváltva működnek) az ozmotikus szabályozásban 
van szerepük, a felesleges vizet és a bomlástermékeket 
exocitózissal távolítják el. A gázcsere a sejthártyán ke-
resztül diffúzióval történik.

Sörélesztő (egysejtű gomba). Heterotróf, kitinsejtfallal 
rendelkezik, benne a glikogén a raktározott szénhidrát. 
Ivaros szaporodása során haploid spórákat képez meió-
zissal, ivartalan szaporodása a bimbózás. Nemcsak az 
iparban nélkülözhetetlen, de a természet anyagkörfor-
galmában is. Élesztőkkel termeltetik a sört, a bort, a ta-
karmányélesztőt és a sütőélesztőt is. Részletesebben 
lásd a gombákról szóló részben.

csillók

sejtszáj

alrés

emésztő-
üregecske

sejtmag

sejtplazma

álláb

lüktető-
üregecske

13. ábra. A papucsállatka és az amőba felépítése

Az egysejtŰeK éLetMÓdjÁvAL ÖsszeFÜggő KÍsérLeteK érteLMezése

Kongóvörös indikátorral megfestett élesztőgombát etetünk papucsállatkával. Mikroszkóppal vizsgáljuk meg, ho-
gyan változik a kongóvörös színe az emésztőűröcskében az emésztés során. Az indikátor egy szerves festék, amely 
pH = 3 érték alatt kék, míg pH = 5,2 érték felett vörös színt mutat. A papucsállatka emésztőűröcskéjében időben 
változik a pH értéke, míg az emberi tápcsatornában térben (a gyomornedvnek alacsonyabb a pHértéke, mint 
a hasnyálnak vagy a vékonybélnedvnek).

Következtetés:
Tehát a mikroszkópban az emésztőűröcskében először        színt, majd        színt látunk.
Figyeljük meg a mikroszkóp alatt a papucsállatka lüktetőűröcskéjének összehúzódását! Megszámolva a percen-
kénti összehúzódások számát, adagoljunk sóoldatot a sejt környezetébe! A lüktetőűröcske működésének gyakori-
sága a sejt és a környezet ozmotikus koncentrációjától függ. 

Következtetés:
Ha a sejt környezetében az oldat koncentrációja nő, a lüktetőűröcske percenkénti összehúzódásainak szá-
ma         , vagyis a két összehúzódás között eltelt idő          .
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Rendszerezés: Közös tulajdonságok alapján azonos, míg 
a különböző tulajdonságok alapján másmás csoportba 
soroljuk az élőlényeket. A hatországos rendszertan az 
állatok, a növények, a gombák, a protiszták, az ősbakté-
riumok és a valódi baktériumok csoportjait különböz-
teti meg.

Az újabb kutatási eredmények, az élőlények (mole-
kuláinak) részletesebb összehasonlító vizsgálata után ki-
derült, hogy ez a hatországos felosztás nem állja meg a 
helyét. A baktériumok és a protiszták csoportjainak tag-
jai még különbözőbbek, és más rokonsági kapcsolatban 
vannak, mint azt korábban gondolták.

Valódi baktériumok: Sejtmaggal nem rendelkeznek, fel-
építésük különbözik az ősbaktériumokétól. Mindenütt 
gyakoriak. Rengeteg, az ember számára hasznos bakté-
rium létezik, ugyanakkor kórokozók is vannak közöttük.

Ősbaktériumok: Sejtmaggal nem rendelkeznek, felépí
tésük eltér a valódi baktériumokétól. Különlegesen szél
sőséges körülmények között (hőforrásokban, magas só-
tartalmú vizekben) is megélnek. Nevükkel ellentétben 
nem ősibbek, mint a valódi baktériumok.

Protiszták: Sejtmaggal rendelkeznek, általában egysejtű 
felépítésűek.

A növények, gombák  
és állatok elkülönítése
A többsejtű eukariótákat testszerveződésük és anyag-
cserefolyamatuk alapján három nagyobb csoportba so-
rolhatjuk: növények, gombák és állatok.

Növények: Sejtjeik cellulóz sejtfallal védettek, tartalék 
tápanyaguk keményítő és/vagy olaj, sejtjeik jellem-
ző sejtszervecskéje a zöld színtest (kloroplasztisz) és a 
központi vakuólum. Test-
szerveződésükre jellemző 
lehet a sejttársulás, a tele-
pes és a szövetes felépítés. 
A szövetes növényeknek 
szerveik vannak, de szerv-
rendszereik nincsenek (el-
lentétben az állatokkal). 
Elsődlegesen fotoautotróf 
életmódúak, a fotoszin-
tézist zöld színtestjeikben 
végzik színanyagok (klo-
rofilla, klorofillb, xantofill 
és βkarotin) segítségével. 
A fotoszintézisük lényege: 
fény energia segítségével 
egyszerű szervetlen anya-
gokból, széndioxidból és 
vízből összetettebb szer
ves anyagokat, például sző 
 lőcukrot, keményí tőt ál 
 lítanak elő, mellék ter mék  
ként oxigént ter mel nek. 
Kétszakaszos egyed fejlő-
dés, azaz nemzedékválta-
kozás jellemzi őket (ivaros/
haploid és ivartalan/dip-
loid nemzedék, spórákkal 
vagy spóraszerű képletek-
kel és ivarsejtekkel is szaporodnak). Lényegében helyhez 
kötöttek, mozgásuk csak helyzetváltoztató.

Állatok: Sejtjeik sejtfal nélküliek, így kevésbé védettek az 
ozmotikus stressztől. Kemoheterotrófok, nem képesek a 
fotoszintézisre. Tartalék tápanyaguk glikogén és neutrá-
lis zsír. Lehetnek álszövetesek (szivacsok) vagy szövete-
sek. A szövetes szerveződéssel megjelennek a szervek 
és a szervrendszerek. Általában aktív helyváltoztatásra 
képesek.

3.3. tÖBBsejtŰ eUKAriÓtÁK

PROKARIÓTÁK

VALÓDI
BAKTÉRIUMOK

ŐS-
BAKTÉRIUMOK PROTISZTÁK NÖVÉNYEK GOMBÁK ÁLLATOK

KÖZÖS ŐS

EUKARIÓTÁK

14. ábra. Az élővilág főbb csoportjai

Állatok növények gombák

sejtfal
nincs van  

(jellemzően cellulóz)
van  
(jellemzően kitin)

Sejtmag eukarióta eukarióta eukarióta

testfelépítése 
jellemzően

többsejtű 
(álszövetes, 
szövetes)

többsejtű  
(sejttársulás, telepes, 
szövetes)

többsejtű (telepes, 
fonalas, álszövetes)

szerves anyagokhoz jutás,  
szénforrás

heterotróf autotróf heterotróf

energiaforrás alapján kemotróf fototróf kemotróf

Ostor elhelyezkedése egy darab, hátsó 
helyzetű ostor 
(spermium)

több ostor egy darab,  
hátsó helyzetű ostor 
(rajzóspóra)

egyéb jellemző jellemző  
a helyváltoztatás

zöld színtest, 
vakuólum

kilotróf (enzimeket 
bocsát ki, részben 
sejten kívül emészt)

5. táblázat. Az állatok, 
a növények és a gombák 
néhány fontosabb 
jellemzője
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Valódi gombák: Sejtjeik kitin sejtfallal védettek, tartalék 
tápanyaguk glikogén és olaj. Nincsenek fotoszintetizáló 
színtestjeik, fotoszintézisre nem képesek. Néhány egy-
sejtűcsoportot leszámítva (élesztők) lehetnek fonalas 
testfelépítésűek (micélium = gombafonalak szövedéke), 
vagy gombafonalaik (= hifa) teleptestté, illetve spóra-
termelő termőtestté szerveződhetnek. A szövetes szer-
veződést nem érik el (álszövetesek), így valódi szerveik 
sincsenek. Kemoheterotróf anyagcseréjűek, az életmű-
ködésükhöz szükséges energiához és a testük felépíté-
séhez szükséges anyagokhoz is csak egy másik élőlény 
által előállított szerves anyagokból képesek hozzájutni. 
Sejten kívül emésztenek. Lehetnek korhadéklakók, élős-
ködők és élhetnek szimbiózisban is. A növényekhez ha-
sonlóan helyhez kötöttek. Spórákkal (haploid szaporító 
képlet) szaporodnak.

Differenciálódás

A differenciálódás során eltérő génműködés következ-
tében a sejtek felépítése és feladata különbözővé válik 
(specializálódik). Az egyes sejteknek sajátos alaki, szer-
kezeti, kémiai és élettani jellegzetességeik alakulnak ki, 
illetve sajátos feladatok ellátására válnak alkalmassá. 
A differenciálódás jól nyomon követhető például növé-
nyeknél a hajszálgyökerek gyökércsúcsi osztódó, még 
nem differenciálódott sejtjeiből képződő különféle nö-
vényi sejtek kialakulásán vagy az állatoknál a csontvelő 
vérképző őssejtjeiből létrejövő különböző alakos eleme-
ken keresztül.

• A gombák és az állatok közelebbi rokonaik egymásnak,
   mint a növényeknek.
• Ezt molekuláris filogene�kai vizsgálatok támasztják alá.

A gombák és az állatok 
közös csoportja

állatok gombáknövények

15. ábra. A gombák közelebbi rokonai az állatoknak, 
mint a növényeknek. Ezt molekuláris filogenetikai 
vizsgálatok támasztják alá

16. ábra. Különböző sejttípusok a hajszálgyökér 
keresztmetszeti képén

Állatok növények gombák

sejtfal
nincs van  

(jellemzően cellulóz)
van  
(jellemzően kitin)

Sejtmag eukarióta eukarióta eukarióta

testfelépítése 
jellemzően

többsejtű 
(álszövetes, 
szövetes)

többsejtű  
(sejttársulás, telepes, 
szövetes)

többsejtű (telepes, 
fonalas, álszövetes)

szerves anyagokhoz jutás,  
szénforrás

heterotróf autotróf heterotróf

energiaforrás alapján kemotróf fototróf kemotróf

Ostor elhelyezkedése egy darab, hátsó 
helyzetű ostor 
(spermium)

több ostor egy darab,  
hátsó helyzetű ostor 
(rajzóspóra)

egyéb jellemző jellemző  
a helyváltoztatás

zöld színtest, 
vakuólum

kilotróf (enzimeket 
bocsát ki, részben 
sejten kívül emészt)

bőrszöve� sejt
gyökérszőrrel

bőrszöve�
sejtek alapszöve�

sejtek

vízszállító
szövetelemek

szerves anyagokat
szállító szövetelemek
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legbelső sejtsora

osztódásra
képes sejtekgyökércsúcsi

osztódószövet
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vérképzőszervi

őssejt

limfoid
prekurzor sejtvörösvérsejtek
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neutrofil

bazofil

eozinofil

vérlemezke
mieloid

prekurzor sejt

B-sejtT-sejt

granulociták

17. ábra. A vér és a nyirok alakos elemeinek differenciálódása 
csontvelőőssejtből
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Nem szövetes szerveződés

Az evolúció során kialakult testszerveződési szinten 
létező élőlények sejtjei eltérő mértékben differen-
ciálódtak.

A sejttársulást alkotó szervezetek úgy jönnek 
létre, hogy az őket alkotó sejtek létrejöttük után 
együtt maradnak anélkül, hogy elveszítenék önál-
lóságukat. Az együtt maradást a sejtek által kivá-
lasztott kocsonyás anyag, a sejtfalak elnyálkáso-
dása vagy összetapadása, esetleg sejtnyúlványok 
mechanikai összekapcsolódása biztosítja. A telepes 
és a szövetes (hajtásos) növények valószínűleg nem 
a sejttársulások továbbfejlődése révén jöttek létre.

A telepes (sejtfonalas és teleptestű) szerve-
zetek sejtjeit szilárd sejtfal tartja össze. A sejtek 
között kismértékű a munkamegosztás, az alaki és 
működési hasonlóság még viszonylag nagy. A sejt-
fonalas szerveződés egyirányú osztódás eredmé-
nye. Teleptestről (álszövet) akkor beszélünk, ha a 
sejtfonalak különböző irányú szövedéke jellegzetes 
háromdimenziós képleteket alkot, amelyek külső-
leg a fejlettebb hajtásos növények szerveire hason-
líthatnak, de azokkal ellentétben szöveteket nem, 
legfeljebb szövetkezdeményeket tartalmazhatnak. 

A szövetes szerveződés során a közös eredetű, 
jól láthatóan elkülönülő, hasonló alakú és működé-
sű sejtek jönnek létre. A szövetek szerveket építe-
nek fel. Ezekről a 3.4. Szövetek, szer vek, szerv rend-
szerek, testtájak részben lesz szó részletesen.

18. ábra.  
Sejttársulás szintű 
szerveződés  
a zöldmoszatok példáján: 
harmonikamoszat (a)  
és Volvox (b)

20. ábra.  
Teleptest-szerveződés  
a zöldmoszatok  
[Ulva, (a) és csillárka-
moszat, Chara (b)],  
a mohák [háztető  moha 
(c)] és a gombák [téli 
fülőke (d)] példáján

19. ábra. 
Fonalas szerveződés 
a zöldmoszatok (a, b) 
és gombafajok 
ecsetpenész- (c), 
és fejespenész-, 
[Mucor-, (d)] illetve 
indáspenész [Rhizopus- (e)]
fajok példáján 

a)

a)

c)

e)

b)

b)

d)

a)

c)

b)

d)
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A mohák

A mohák telepes testfelépítésűek, 
teleptestükben nincsenek valódi 
szövetek, a szerveknek látszó kép-
leteik csak gyökérszerű, szársze-
rű és levélszerű képződmények. 
Szilárdítószövetek és sejtek híján 
legfeljebb 1015 cmes méretet 
érhetnek el. Változó vízállapotú 
növények: vízfelvételüket és le-
adásukat nem tudják szabályozni, 
ezért testük víztartalma környe-
zetük vízállapotától függ. Többsé-
gük jól tűri a kiszáradást, ilyenkor 
anyagcseréjük lelassul, majd kellő 
csapadék esetén gyorsan felveszik 
az életműködésük helyreállításá-
hoz elegendő vízmennyiséget. A vi-
zet egész testfelületükön veszik fel 
és párologtatják el, emiatt a moha
növények mohapárnákat alkotnak. 
Ezzel csökken az összfelületük és a 
párologtatásuk. A talaj mohagyep-
jei lassítják a csapadék talajba jutását, mivel szivacsként 
magukba szívják az esővizet, és testükből csak szivárog-
tatva engedik tovább a talajba. Nagyobb esőzésekkor 
mérsékelik a talaj elhordását, az eróziót, szárazabb 
időszakokban pedig képesek vizet tárolni egy ide-
ig az életközösségek számára. A szukcesszió során 
elősegítik a talajképződést, részt vesznek a kőzetek 
mállasztásában.

Nemzedékváltakozásukra jellemző, hogy a meió-
zissal keletkező egyszeres kromoszómakészletű 
(haploid, n) spórákból először szintén haploid fo-
nalas előtelep, majd abból mohanövény fejlődik. 
Az egyes mohanövények csúcsi részén mitózissal 
jönnek létre a hímivarsejtek és petesejtek. A meg-
termékenyítéshez vízre van szükség, mert a hím
ivarsejtek ostorosak, és csak vízben úszva tudnak 
eljutni a petesejthez. A zigóta (megtermékenyített 
petesejt) már kétszeres kromoszómakészlettel 
rendelkezik (diploid, 2n), belőle fejlődik a moha
növény csúcsán a szintén diploid spóratartó, mely-
nek spóratokjában keletkeznek a spórák. A haploid 
nemzedéket hívjuk ivaros nemzedéknek (hiszen 
ivarsejteket termel), a diploid nemzedéket pedig 
ivartalan nemzedéknek (mivel spórákat, ivartalan 
szaporítóképleteket hoz létre). A spóraképzés és a 
spórák széllel történő szétszóródása lehetővé teszi 
a mohafajok szélesebb körű szárazföldi elterjedé-
sét, az ivaros szaporodással pedig lehetővé válik a 

fajon belül az eltérő génkészletű egyedek kombinálódá-
sa, új genotípusok kialakulása, ami növeli a faj alkalmaz-
kodóképességét a változó környezeti feltételekhez.

21. ábra. A mohák kétszakaszos egyedfejlődése.  
Ivaros (haploid) nemzedék: spóra, előtelep, mohanövény, ivarsejtek.  
Ivartalan (diploid) nemzedék: zigóta, spóratartó nyél és tok

spórák

spóratartó tok

előtelep

fiatal
mohanövény

fejle�
mohanövény

fejle� moha-
növény

hímivar-
sejtek

petesejt

zigóta
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spórakeletkezés
meiózissal
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fejlődő előtelep

előtelep
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képződés

megtermékenyülés

zigóta (2n)
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növény

spóratartó
tok

22. ábra. Az erdei pajzsika (harasztok törzse) 
nemzedékváltakozása
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Összehasonlításképpen a harasztok kétszakaszos e gyed
fejlődése részben hasonlít, részben eltér a mohákétól. 

Hasonlóságok:
 � haploid (ivaros) és diploid (ivartalan) szakasza is 

van;
 � spórákat és ivarsejteket is termelnek;
 � a megtermékenyítéshez még vízre van szükség;

Különbségek:
 � a harasztok előtelepe lemezes, és nem fonalas;
 � az ivarsejtek termelése az előtelepen zajlik;
 � a hímivarsejt csillókkal mozog.
 � a harasztnövény az ivartalan, diploid nemzedék 

része.

A harasztokról a 3.4. Szövetek, szervek, szervrend-
szerek, testtájak részben lesz szó részletesen.

Az állatok álszövetes csoportját a szivacsok alkotják. 
Az állatokat bemutató részben részletesen lesz szó róluk.

A gombák 

A peronoszpórafélék több szempontból is jelentős cso-
port. Vannak közöttük vízben élő, halakon élősködők 
(halpenészek) és szárazföldi, fontos gazdasági növénye-
ket fertőző fajok is. Utóbbiak micéliumukat a gazdanö-
vények sejt közötti járataiban növesztik, ahonnan szívó-
fonalakat bocsátanak a sejtekbe. A spóratartók a növény 
felszínén, a gázcserenyílásokon kinyúlva jönnek létre. 
Egyik fajuk, a szőlőperonoszpóra a szőlő egyik legve-
szélyesebb kórokozója. Károsítása nyomán 80–100%os 
lomb és fürtkár alakulhat ki. Tünetei: elhalásos foltok 

jelentkeznek a szőlőlevélen, és fehér bevonat képződik 
a levelek fonákján (utóbbi a gázcserenyílásokon át kitörő 
spóratartók).

A fejespenészfélék általában nedves, elhalt szerves 
anyagon (pl. élelmiszereken, kenyéren) fordulnak elő, 
vagyis alapvetően lebontó tevékenységet folytató szap-
rofita gombák. Jellegzetességük a gömb alakú spóratar-
tók és a rögzítő hifák fejlesztése.

Az ecsetpenészfélék (Penicilliumfajok) nagy fajszá-
mú gombacsoport. Kenyéren, gyümölcsön szürkésfe-
hér penészes foltokban jelenik meg. Mikroszkópban 
a fonalai végén kialakuló ecsetszerű spóraképző struk-
túráiról ismerhetők fel. Emberi betegséget ritkán okoz-
nak, de  mivel a környezetünkben nagy mennyiségben 
fordulnak elő, allergizáló hatásuk lehet. Bizonyos fajok 
jelentősége a sajtgyártásban 
(pl. a rokfort és a gorgonzola 
sajt), más fajoké az antibioti-
kumtermelésben (penicillin) 
számottevő.

Az egysejtű sütőélesztő, vagy más néven pékélesztő 
(Saccharomyces cerevisiae) felhasználása erjesztő tevé-
kenységén alapszik. Anaerob módon alkoholos erjedés-
sel a cukrokból etanolt és széndioxidot állít elő. Emiatt 
alkoholos italok (sör, bor) előállításához és kelt tészták 
készítéséhez használják. Az erjedés során keletkező 
széndioxid fújja fel a tésztát, a keletkező alkohol viszont 
a sütés során elpárolog. Az élesztősejtek Bvitaminokat 
is tartalmaznak, ezért fogyasztásuk ebből a szempont-
ból is ajánlott. A sütőélesztőnek a biotechnológiai al-
kalmazásokban és a genetikai kutatásokban is kiemelt 
szerepe van.

24. ábra. Szőlőperonoszpórával fertőzött szőlőlevél 
és termés

25. ábra. Ecsetpenésztelep 
narancshéjon

23. ábra. A mohák és a harasztok 
nemzedékváltakozásának összehasonlítása

MOHÁK

HARASZTOK

spóra előtelep mohanövény

hímivarsejt

petesejt

megtermékenyítés
zigóta spóratartó

ivarszervek

spóra előtelep

hímivarsejt

petesejt

megtermékenyítés
zigóta spóratartóharasztnövény

ivarszervek

ivaros nemzedék (haploid, n) ivartalan nemzedék (diploid, 2n)

MOHÁK

HARASZTOK

spóra előtelep mohanövény

hímivarsejt

petesejt

megtermékenyítés
zigóta spóratartó

ivarszervek

spóra előtelep

hímivarsejt

petesejt

megtermékenyítés
zigóta spóratartóharasztnövény

ivarszervek

ivaros nemzedék (haploid, n) ivartalan nemzedék (diploid, 2n)
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Az emberi megbetegedést okozó gombák között ta-
lálunk szaruképződményeket, tehát például a bőrt és 
függelékeit (haj, köröm) fertőző kórokozókat (a tünetek 
lehetnek: bőrpír, hámlás, viszketés, körömvastagodás 
és sárgulás). A sarjadzógombák közé tartozó Candida 
nemzetség néhány tagja belső szervi megbetegedése-
ket okoz. Az újszülötteknél fordul elő a nyálkahártyás 
Candidafertőzés, felnőtt nőknél viszonylag gyakori az ir-
ritációval és váladékképződéssel járó hüvelyfertőződés, 
ami szexuális úton a férfiak nemi szervére is átterjedhet. 
A környezetünkben szinte mindenhol előforduló Asper-
gillusfajok légúti betegséget, komoly tüdőfertőzéseket 
okozhatnak, de rendszerint csak immunhiányos embe-
rek esetében.

A gyilkos galóca kalapja felső oldala olajzöld, alul 
a spóratartó lemezek fehérek, megtörve nem színeződ-
nek el. Van gallérja és bocskora is. Felismerése nagyon 
fontos, mivel fogyasztása halálosan mérgező. (A csiper-
kéknek nincs bocskoruk, a kalaplemezek pedig fiatalkor-
ban általában rózsaszínűek, a kifejlett gombák esetén 
barnák.) A mérgezési tünetek megjelenésének lappan-
gási ideje 6–24 óra. Tünetei: gyomorbántalmak, hányás, 
hasmenés, láz, alacsony vérnyomás, szapora pulzus, fo-
kozott vízvesztés. A máj károsodik legerőteljesebben, de 
a veséket is érzékenyen érinti a mérgezés. A mérgezés 
ellen használt védekezési lehetőségek: gyomormosás, 
vízháztartás helyreállítása, vérplazmacsere, gyógyszeres 
kezelés, májátültetés. A túlélés szempontjából nagyon 
fontos, hogy a mérgezett személy minél előbb orvosi el-
látásban részesüljön.

A gyilkos galóca hatóanyagai az amatoxinok. A legfonto-
sabb közülük a βamanitin, ami a májsejtek fehérjeszinté-
ziséhez szükséges RNSpolimerázII enzimet gátolja. Emi-
att a májsejtek fehérjeszintézise leáll, a májsejtek pedig 
elpusztulnak. Gyógyszeres kezelésként a máriatövis nevű 
növényből származó szilibininnel csökkenthető a mérge-
ző hatás, ami egyrészt gátolja a májsejtek toxinfelvételét, 
másrészt fokozza a fehérjeszintézist.

A zuzmók

A zuzmók az élővilág legkülönlegesebb élőlényei közé 
tartoznak. Testük gombák és fotoszintetizáló kékbakté-
riumok vagy egysejtű zöldmoszatok tartós együttélésé-
nek eredményeképpen alakult ki. A zuzmótelep gom-
bafonalai veszik fel a tápanyagokat, védik a telep belső 
fotoszintetizáló sejtjeit, és rögzítik a telepet. Mivel a zuz-
mó két alapvetően különböző szervezet együttélésével 
jött létre, teleprészek leszakadásával szaporodik. A zuz-
mók több környezeti tényezővel szemben is tág tűrésű 
élőlények. Sivatagokban és trópusi erdőkben, magas-
hegységekben és a sarkvidékeken egyaránt megtaláljuk 
őket. A zuzmók indikátor-élőlények, mivel bizonyos le-
vegőszennyező anyagok (például kéndioxid) jelenlété-
re nagyon érzékenyek. Abból, hogy egy élőhelyen nem 
találhatók zuzmók, a terület szennyezettségére lehet kö-
vetkeztetni (pl. Budapest jelentős része zuzmósivatag).

27. ábra. Különböző, fakérgen vagy sziklán megtelepedő 
zuzmófajok

28. ábra. A zuzmótelep felépítése szövettani képen, a)  
és rajzon, b)

gomba termőtestek

gombafonalak (hifák)

moszatsejtek

rögzítő hifafonalak

26. ábra. 
A gyilkos 
galóca 
termőteste

b)

moszatsejtek

gombafonalak 
laza szövedéke

gombafonalak 
tömör 
szövedéke 
(kéreg) rögzítőfonál

a)
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FeLAdAtOK

1) gombák
Tekintsd meg az alábbi ábrát, majd oldd meg a feladatokat!

1.  Melyik gomba képét mutatja az ábra? A nemzetség magyar nevét add meg!

2.  Melyik megállapítás helyes a gomba felépítésére? Az összes helyes megállapítás betűjelét add meg!
A) telepes testfelépítésű
B) fonalas testfelépítésű
C) sejtfala kitint tartalmaz
D) sejtjeiben zöld színtestet találhatunk
E) raktározott poliszacharidja a keményítő
F) spórákat tartalmazhat
G) mikorrhiza részei  

3.  Melyik megállapítás helyes a gomba életmódjával kapcsolatban? Az összes helyes megállapítás betűjelét add 
meg!
A) élősködő
B) megakadályozza a baktériumok egy csoportjának sejtfalképzését
C) autotróf
D) kemotróf
E) energianyerési lebontó folyamata az alkoholos erjedés
F) jellemzően lebontó szervezet
G) nitrogénautotróf  

4.  Írj egy tudományosan helytálló mondatot, amelyben az antibiózis, antibiotikum, gomba, baktérium, vírus 
szavak szerepelnek!

penicillin
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FeLAdAtOK

2) Mohák és harasztok
Ebben a feladatban a mohákat és a harasztokat hasonlítjuk össze. A harasztnövény a feladatban a vegetatív 
harasztot jelenti, azaz a gyökérrel, gyöktörzzsel, levéllel rendelkező növényt! Írd a táblázatba, hogy a mohák 
és a harasztok mely életszakaszaira jellemzőek az állítások! Ha jellemző, írj igent, ha nem jellemző, írj nemet!

3) gombák, zuzmók, mohák
Hasonlítsd össze a címben szereplő három csoportot! A megfelelő betűjelet írd az állítások utáni négyzetbe! 
A) A gombákra jellemző
B) A zuzmókra jellemző
C) A mohákra jellemző
D) A gombákra és zuzmókra jellemző
E) A zuzmókra és a mohákra jellemző
F) Mindháromra jellemző
G) Egyikre sem jellemző

1. Prokarióta élőlények. 

2. Kétféle élőlény szimbiózisa. 

3. Egyes fajai antibiotikumot termelnek. 

4. Szaporodásuk során spórákat is létrehozhatnak. 

5.  Környezetükből kémiai kötésben rejlő energiát képesek hasznosítani. 

6. Testük nem éri el a szövetes szerveződés szintjét. 

7. Fotoszintetizáló sejtekkel rendelkeznek. 

8. Testük hifákból áll. 

Mohaelőtelep Mohanövény
Moha-

spóratartó
Haraszt-
előtelep

Harasztnövény
Haraszt 

spóratartó fala

1.  Sejtjei haploidok

2.  Testszerveződésük 
telepes

3.  Sejtjei osztódhatnak 
meiózissal

4.  Ivarsejteket hoz létre

5.  Az ivaros nemzedék 
tagja
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A növényvilág főbb csoportjai  
a szervi differenciálódás szempontjából
Az evolúció során a szárazföldön a növényeknek más 
feltételekhez kellett alkalmazkodniuk, mint vízi környe-
zetben. A vízben élő telepes szerveződésű moszatok (és 
még a szárazföldi mohák is) a tápanyagokat és a vízben 
oldott gázokat teljes testfelületen veszik fel. A szárazföl-
dön a növényeknek meg kell kapaszkodniuk a talajban, 
és onnan kell felszívniuk a vizet és a vízben oldott ásvá-
nyi anyagokat. A széndioxidhoz és az oxigénhez a  leve-
gőből tudnak hozzájutni. Védekezniük kell a kiszáradás 
ellen, valamint a fényért való küzdelem is megnyilvánul: 
a magasabbra növő növény több fényhez juthat. A szá-
razföldi feltételekhez való alkalmazkodás a növényi test-
szerveződés ugrásszerű fejlődését, a szövetek és a szer-
vek kialakulását hozta magával.

A közös eredetű, hasonló alakú és azonos feladat-
ra differenciálódott sejtek alkotják a szöveteket. A kü-
lönféle szövetek adott élettani feladatok elvégzéséhez 
szervekbe csoportosulnak. A növény önfenntartó mű-
ködéseiben szerepet kapó vegetatív szervei a gyökér, 
a szár és a levél. A szár és a levél együttesen a hajtást 
alkotja. Azokat a növényeket, amelyek testét valódi szer-
vek építik fel, hajtásos növényeknek nevezzük. Hajtásos 
növények a harasztok, a nyitvatermők és a zárvatermők. 
Utóbbi két csoport fajfenntartó működéséért felelős 
szaporítószervei a virág és mag, ezért összefoglaló ne-
vük: virágos növények.

Harasztok 

A harasztok szövetekkel és szervekkel rendelkező, virág-
talan növények. A harasztoknak van gyökerük, száruk és 
levelük, de nincs virágjuk, magjuk és termésük.

A szárazföldi növények közül elsőként a harasztok cso-
portjába tartozó növényeknél alakultak ki a szövetek és 
a szervek. A bőrszövet lehetővé tette a kiszáradás elleni 
védelmet, a benne található gázcserenyílások a párolog-
tatás révén biztosítani tudják a szállítószövetekben a víz 
áramlását a gyökértől a hajtáscsúcs irányába. A szállító-
szövetek segítségével valóra vált a növényekben a nedv-
keringés lehetősége, a szilárdítószövet megjelenése pe-
dig a moháknál nagyobb méretű növények kialakulását 
eredményezte. A szövetek szervekké szerveződése még 
hatékonyabbá tette az egyes, a szárazföldi léthez szük-
séges élettani folyamatok véghezvitelét. Így a gyökér 
feladata a rögzítés, valamint a víz és a benne oldott ás-
ványi anyagok felvétele, a száré a levelek tartása és az 
anyagszállítás, a levélé pedig a gázcsere, a párologtatás 
és a fotoszintézis.

Nyitvatermők
A nyitvatermők a szárazföldi létformához még a harasz-
toknál is jobban alkalmazkodtak. Új szervként jelenik 
meg a virág és a mag. A virág módosult levelekből álló, 
korlátolt növekedésű, rövid szártagú szaporítóhajtás. 
A mag a virágos növények magkezdeményéből fejlődő 
nyugalmi állapotú szaporítószerv, ami tartalmazza a csí-
rát (embrió), valamint az azt körülvevő táplálószövetet 
és a maghéjt. A virág és a mag lehetővé teszi a víztől 
független szaporodást, és sokkal jobban biztosítja az új 
növényegyed embriójának a védelmét.

A nyitvatermők nevüket onnan kapták, hogy a virá
gaikban a termőlevelek nem zárulnak magházzá, a mag-
kezdemények nyitott helyen, a termőlevelek tövében 
fejlődnek maggá. Termésük nincs. Virágaik egyivarúak, 
csak ivarlevelet tartalmaznak, takaróleveleik nincsenek. 
A szaporodásuk a víztől független (nem kell víz a meg-
termékenyítéshez). Jellemzően szárazföldi növények.

A nyitva termő növények legismertebb képviselői a fenyők 
osztályába tartoznak. Kiterjedt erdőségeket alkotnak a taj-
gában és a magashegységekben, ahol nagyon zord éghajla-
ton kell megélniük. A fatörzset fagyásgátló gyanta itatja át, 
a fa koronájának alakja olyan, hogy a hó könnyen lecsúsz-
szon róla. A levelek a lehető legkisebb felszínű tűlevelek, 
amelyeket vastag viaszréteg von be. A fenyők osztályába 
tartozó fajok döntő többsége örökzöld, azaz leveleiket fo-
lyamatosan hullajtják, cserélik. Hazai fajok közül a vörösfe-
nyő kivétel, mert lombhullató. A fenyők legtöbbször egy-
lakiak. Egyszerű virágaik virágzatba tömörülnek. A termős 
virágok tobozvirágzatot alkotnak, amelynek elfásodásával 
alakul ki a toboz. A magkezdemények szabadon ülnek a 
termőlevél felszínén. Az ágak végén ülő porzós virágzatot 
a porzók tömege alkotja. Rengeteg virágport termelnek, 
amelyet a szél szállít a magkezdeményekhez. A megporzás 
és a megtermékenyítés után a magkezdeményből kialakul 

új hajtás

porzós toboz

termős toboz

lehullott 
tűlevél helye

3.4. szÖveteK, szerveK, szervrendszereK, testtÁjAK

29. ábra. Nyitvatermők porzós (a) és termős (b) virágzata

a) b)
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a mag. A magban a fejlődő utód nyugalmi állapotban ma-
rad, amíg kedvező körülmények közé kerül. A fejlődésnek 
induló utód kezdetben a mag raktározó alapszövetében 
lévő tápanyagot használja fel, a maghéj pedig megvédi a 
külső hatásoktól. 

Zárvatermők
A zárvatermők virágaiban a termőlevél már zárt mag-
házat alakít ki, ezzel is biztosítva a mag még védettebb 
helyen történő fejlődését. A záródó termőlevél csúcsi 
része a bibe, itt tapad meg megporzáskor a virágpor 
(pollen). A virágban az ivarlevelek (porzólevél, termőle-
vél) mellett takarólevelek (csészelevelek, sziromlevelek 
vagy lepellevelek) is megjelennek, ezek védik az ivarle-
veleket, illetve a színes takarólevelek segíthetik a meg-
porzás folyamatát a rovarok csalogatásával.

A zárvatermők magjait termés is védi. A termés a zár-
va termő virág termőjéből a megtermékenyítés után ki-
alakuló képződmény, mely magába zárva hordozza, védi 
a magokat, és az elterjesztésükben is 
fontos szerepet játszik. A magok szél-
lel, vízzel vagy állatokkal történő ter-
jesztéséhez a terméseken különféle 
segítő képletek alakulhatnak ki.

A zárvatermők evolúciós újításai közé tartozik még 
a szállítószövetekben a vízszállító csövek és a rostacsö-
vek megjelenése (még hatékonyabb tápanyagszállítást 
tesznek lehetővé), valamint a hajszálgyökerek bőrszöve-
tén a gyökérszőrök kialakulása. Általuk nagyobb felüle-
ten képesek a növények a víz és a tápanyag felvételére.

A zárvatermők szaporodása és fejlődésmenete

A zárvatermők fejlődésmenetére is jellemző a moháknál 
és a harasztoknál már megismert kétszakaszos egyed-
fejlődés. A zárvatermőknél azonban nemcsak egyféle 
spóra jön létre, hanem kisebb (mikrospóra) és nagyobb 
spórák (makrospóra) is keletkeznek. Az ivaros (haploid) 

takaró-
levelek

porzó
termő portok

bibe

bibeszál

magház

magkezdemény

porzószál

portok félbe vágva

ivarlevelek

sziromlevél

csészelevél

vacok
kocsányvirágtengely

virágpor

30. ábra. A zárvatermő kétszikű virág felépítése

31. ábra. Széllel (gyermekláncfű, a), állatokkal (cseresznye, b  
és bojtorján, c) és vízzel (kókuszpálma, d) terjedő termések

embriózsák-
anyasejt (2n)

embriózsák-
sejt (n)

porzó portokvirágporszem-anyasejt (2n)

virágporszem-
kezdemények (n)

virágpor (n)

vegeta�v
sejt (n) pollen-

tömlő

hímivar-
sejt (n)

zigóta (2n)

táplálószövet (3n)

mag

maghéj

csíra (2n)

csíra-
növény (2n)

kifejle�
növény (2n)

virág

genera�v
sejt (n)

bibeszál
magház

magkezdemény

embriózsák

kísérősejtek (n)
közpon� sejt (2n)

ellenlábas sejtek (n)

ke�ős
megtermékenyítés

petesejt (n)

32. ábra. A zárvatermők kettős megtermékenyítése

a) b)

c) d)
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nemzedék nagyon lerövidül, előtelep már nem fejlődik, 
a teljes ivaros szakasz csak pár osztódásból és néhány 
sejt keletkezéséből áll. A portokban az ún. virágpor-
szemanyasejtek (diploid, 2n) hozzák létre meiózissal 
a mikrospórákat, másnéven virágporszemkezdemé-
nyeket (haploid, n). Ezekből jön létre a virágpor (pollen), 
ami a mikrospóra mitózisa révén egy vegetatív és egy 
generatív sejtet tartalmaz. A virágpor rovarok segítsé-
gével vagy a szél útján rákerül a bibére (megporzás). 
A vegetatív sejt enzimekkel egy tömlőt képez a magház 
irányába a magkezdeményhez, mely tömlőn a generatív 
sejt is leereszkedik, miközben mitózissal két hímivarsejt-
re osztódik. A termőlevélben az embriózsákanyasejt 
(diploid, 2n) meiózissal osztódva négy makrospórát 

(embriózsáksejt) hoz létre, de ezek közül csak egy ma-
rad életben, a többi három elpusztul. Az embriózsáksejt 
mitózissal háromszor osztódik, így jön létre a nyolc sejt-
ből álló embriózsák. A nyolc sejt: 1 petesejt, 2 kísérősejt, 
3 ellenlábas sejt és 2 központi sejt. Utóbbiak egybeol-
vadnak, és végül egy diploid sejtet alkotnak. A tömlőn 
érkező első hímivarsejt megtermékenyíti a petesej-
tet, ebből lesz a zigóta (diploid, 2n), majd az embrió. 
A második hímivarsejt pedig a diploid központi sejttel 
egyesül, belőlük fejlődik a mag táplálószövete (triploid, 
3n). Ezt a folyamatot nevezzük kettős megtermékenyí-
tésnek, ami a zárvatermő növények jellegzetessége. 
A magkezdemény burkából alakul ki a maghéj, ami kö-
rülveszi a táplálószövetet és az embriót.

FeLAdAtOK

1) A kettős megtermékenyítés
A következő folyamatábra a zárvatermők kettős megtermékenyítésének lépéseit mutatja. Tanulmányozd az áb-
rát, és válaszolj az alábbi kérdésekre!

1. Melyik római szám jelöl meiózist?  

2. Melyik betűk jelölik a hímivarsejteket? 

3. Melyik megnevezett sejtek és betűk jelölnek diploid sejteket?

4. Mi a B jelű sejt neve és a szerepe?

5. Mi a G jelű sejt neve?

6. Az alábbi állítások közül melyik hibás? 
A) A IV. és az V. folyamat is megtermékenyítés.
B) A táplálószövet sejtjei triploidok.
C) A G jelű sejtből jönnek létre a maghéj sejtjei is.
D) A virágpor első sejtje a porzóban (portokban) alakul ki.
E) A hímivarsejtek a termőben keletkeznek.  

7.  A fényképen látható réti iszalag jobb oldali példányán már  
megindult a termésérés. A betűvel jelölt sejtek közül melyik  
található meg benne? Írd a négyzetbe!  

virágporszem-anyasejt

petesejt

H: a mag táplálószövete

A

D

IV. V.

III.

II.

I.

G

E

F

B C
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FeLAdAtOK

Olvasd el az alábbi szöveget, majd egészítsd ki a szöveg után megadott szavakból a megfelelőt kiválasztva!
A kettős megtermékenyítés a 8.    jellemző. A megporzáskor a virágpor tartalmazza a tömlő fejlesz-
téséért felelős 9.    , ezen kívül a 10.    . A kettős megtermékenyítés során a triploid, azaz három-
szoros kromoszómaszerelvény számú 11.    a hímivarsejt és a 12.    egyesülésével keletkezik, míg 
a másik megtermékenyítés után jön létre a 13.    . A mag alkotója a 11. és 13. mellett a maghéj, amely 
a 14.    jön létre.

8.  Válaszd ki a helyes válasz be-
tűjelét! 
A) mohákra 
B) harasztokra 
C) nyitvatermőkre 
D) zárvatermőkre
E) nyitva és zárvatermőkre

9.  Válaszd ki a helyes válasz be-
tűjelét!
A) pollenanyasejtet 
B) hímivarsejtet 
C) generatív sejtet 
D) reproduktív sejtet
E) vegetatív sejtet

10.  Válaszd ki a helyes válasz be-
tűjelét!
A) pollenanyasejtet 
B) hímivarsejtet 
C) generatív sejtet 
D) reproduktív sejtet
E) vegetatív sejt 

11.  Válaszd ki a helyes válasz be-
tűjelét!
A) csíra 
B) zigóta 
C) központi sejt 
D) tápszövet
E) embrió 

12.  Válaszd ki a helyes válasz be-
tűjelét!
A) központi sejt 
B) embriózsákanyasejt 
C) generatív sejt
D) reproduktív sejt 
E) vegetatív sejt

13.  Válaszd ki a helyes válasz be-
tűjelét!
A) tápszövet 
B) csíra 
C) termés 
D) mag 
E) embriózsák 

14.  Válaszd ki a helyes válasz be-
tűjelét!
A) termő falából 
B) magház falából 
C) magkezdemény falából 
D) vegetatív sejtből 
E) ellenlábas sejtekből 

2) szárazföldi növények
Tegyél Xet ahhoz a növénycsoporthoz, amelyre a felsorolt jellemzők igaz! Egy jellemző több növénycsoportra 
is igaz lehet.

jellemzők Mohák Harasztok nyitvatermők zárvatermők

1. telepes testfelépítés

2. valódi szövetek, szervek

3.  a kifejlett növény az ivaros szakasz része

4.  spórái meózissal keletkeznek

5. virágos

6. magvas

7. termést képez

8.  a megtermékenyítéshez víz szükséges

9.  fás szárúak, sokszikűek, virágai jellemzően egyivarúak

10.  változó vízállapotúak

11. rostacsövek

12.  gyökérszőrök
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A növények szövetei, szervei

Szövetek

Az evolúció során a többsejtű szerveze-
tek közül azok voltak képesek a legjob-
ban kihasználni környezetük erőforrá
sait, amelyek sejtcsoportjaik működését 
spe cializálták egy vagy néhány feladatra, 
azaz differenciálttá vált működésük. Így 
jöttek létre a növény és állatvilág szöve-
tes élőlényei.

A hajtásos növényeknek meg kellett 
küzdeniük testük vízvesztésének meg-
akadályozásával, ugyanakkor biztosítani-
uk kellett az irányított anyagfelvételt és 
leadást, valamint az elhatárolást. Ezekre 
a feladatokra a bőrszövet differenciáló-
dott. A növényi testen belüli anyagszál-
lítás feladata a szállítószövetekre hárul. 
A növényben található egyéb feladatokat 
az alapszövetek látják el. Ezeket a szöve-
teket összefoglalóan állandósult szöve-
teknek hívjuk. Az állandósult szöveteket 
az osztódószövet hozza létre.

Az osztódószövet

A hajtás és a gyökércsúcsban található osztódószövet 
a hosszirányú növekedést segíti. Egyszikű növények 
esetében ezt a szártagokban lévő osztódószövet is se-
gítheti. Az oldalirányú növekedésért a kambium felelős, 
osztódásának köszönhetően szállítószöveti elemek ke-
letkeznek. A kambium a szállítónyalábokban a háncs és 
faelemek között fordulhat elő. Minden osztódószöveti 
sejtre jellemző, hogy a folyamatos osztódás miatt sejt-
jeik sok sejtplazmát tartalmaznak, vékony a sejtfaluk, 
bennük a sejtmagok nagyok.

A bőrszövet

A bőrszövet alapvető feladata a növény védelme és el-
határolása a környezetétől. Ennek megfelelően szorosan 
illeszkedő sejtek alkotják. A vízvesztést a bőrszöveti sej-
teken található kutikularéteg akadályozza meg. A fia tal 
bőrszövet egy sejtréteg 
vastagságú, és sejtjei nem 
tartalmaznak (a gázcsere-
nyílás zárósejtjeit kivéve) 
zöld színtesteket. 

Az egy sejtsornyi bőrszövet nem akadályozza a nö-
vényt az anyagok felvétele és leadása során, a tápanya-
gok is a bőrszöveten keresztül kerülnek a növénybe. 
A gyökér bőrszövete kü-
lönleges, mivel nem fedi 
kutikula, és gázcserenyí-
lásokkal sem rendelkezik. 

34. ábra. Osztódószövet

35. ábra. Bőrszöveti sejtek 
hagymából

36. ábra. 
Nyitott gázcserenyílások

�  hosszirányú 
növekedés

�  oldalirányú 
növekedés 
(kambium)

BŐRSZÖVET

�  kutikularéteg, 
(csak a hajtáson 
van)

� gázcsere nyílás 

�  zöld színtest 
nincs a bőrszöveti 
sejtekben, 
kivéve a gáz-
cserenyílások 
zárósejtjeit

ALAPSZÖVET

�  kiválasztó

�  raktározó

�  szilárdító

�  táplálékkészítő

� levegőztető

�  farész,  
háncsrész

�  edénynyalábok

SZÁLLÍTÓSZÖVET

nÖvényi szÖveteK

OsztÓdÓ- 
szÖvet

ÁLLAndÓsULt szÖveteK

33. ábra. A növényi szövetek típusai
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A gázcserenyílások a bőrszöveten keresztül végbemenő 
anyagfelvételre és leadásra szolgálnak. Segítségükkel 
oxigén és széndioxid cserélődik ki, valamint vizet is pá-
rologtatnak. A gázcserenyílások légrését két bab vagy 
súlyzó alakú zárósejt fogja közre. A zárósejtek a bőrszö-
veti sejtek között különlegesek, mivel tartalmaznak zöld 
színtesteket. 

Ezek működésével képesek az ozmotikus koncentrá-
ciójukat megemelni, így vizet vesznek fel. A megnöve-
kedett víznyomás (turgornyomás) miatt a légrés kinyílik. 
A légrés mentén a sejtfal vastagabb, mint a zárósejtek 
más részein, ezért a víznyomás a vékonyabb sejtfalré-
szeknél tudja duzzasztani a sejteket. Az oldalirányú duz-
zadás miatt a légrés kinyílik. 

A bőrszövet módosulásai közül a legismertebb a gyö-
kérszőr, amely a zárva termő növények gyökerének fel-
szívófelületét növeli. Emel lett a fedőszőröknek, csa-
lánszőröknek, mirigyszőröknek a védekezésben is fontos 
szerepük van. 

Az egyéves hajtásokat elsőd-
leges bőrszövet borítja, a több-
éves hajtásokon másodlagos 
bőrszövetet, héjkérget figyelhe-
tünk meg. A héjkéreg a fa vas-
tagodása során az egyre inkább 
kifelé tolódó és közben felhasa-
dozó, elhalt szövetrétegek mel-
lett tartalmaz sebszövetet is. 
Ez utóbbit osztódóképességüket 
visszanyert sejtek hozzák létre.

Az egyes növényfajok bőrszövetében az eltérő kör-
nyezeti feltételekhez való alkalmazkodás révén kü-
lönbségek lehetnek. A száraz élőhelyen élő növények 

gázcserenyílásai a párologtatás 
mérséklése céljából lehetnek fel-
szín alatti (besüllyedt) elhelyez-
kedésűek és növényi szőrök is 
takarhatják (pl. leander). Az erős 
fénynek kitett levelek vastagabb 
kutikulát termelhetnek.

A vízinövények vízfelszínen lebegő leveleinek nem 
a fonákján, hanem a színén találhatók a gázcserenyílá-
sok (fehér tündérrózsa). A levélben még jól fejlett le-
vegőztető alapszövet is megfigyelhető.

külső, vékonyabb 
sejtfal

belső,
vastagabb sejtfal

zárósejtek bőrszöveti sejtek

légrés

színtest

38. ábra. Csalánszár csalánszőrökkel 

39. ábra. Tölgyfakéreg

37. ábra. A gázcserenyílás működése
40. ábra. A leander levelének süllyesztett 
gázcserenyílásai és megvastagodott kutikulája 

41. ábra. Fehér tündérrózsa levélkeresztmetszete

gázcserenyílás

farész

háncsrész

szilárdítósejtek

oszlopos
alapszövet

felső bőrszövet

szivacsos
alapszövet

alsó bőrszövet

levegőztető alapszövet

ku�kula a bőrszöveten

alsó
bőrszövet

oszlopos alapszövet

szivacsos
alapszövet

apró szőrök

farész

háncsrész süllyeszte�
gázcserenyílás

gázcserenyílás
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A szállítószövet

A szállítószövet feladata a növényen belüli anyagmozga-
tás. A vizet és az ásványi sókat a farész szállítja a gyökér-
től a hajtás többi része felé. A háncsrészben a fotoszin-
tézis során keletkezett szerves anyag mozog (általában 
szacharózoldat formájában) a felhasználási helyek felé. 

A farész keresztmetszeti képén nagy méretű lyukak 
láthatók, ezek az elhalt, vastag falú vízszállító csövek, 
amelyek vízszállító sejtek egyesüléséből jönnek létre.  

A vízszállító csövek csak a zár-
vatermőkben fordulnak elő. 
A vízszállító sejtek a harasztok 
és a nyitvatermők egyedüli víz-
szállító elemei. A faelemek élő 
elemei a faparenchimasejtek, 
ezek tartalék tápanyagot rak-
tároznak. A háncsrészben ros-
tasejteket, rostacsöveket és kí-

sérősejteket láthatunk. A rostacsövek a rostasejtek 
egyesüléséből jönnek létre, és csak a zárva termő nö-
vényekre jellemzők. Mindkét háncselemben sejtplazma 
található, tehát a farésszel ellentétben sok élő elemet 
tartalmaz a háncsrész. A rostacsöveket a lyukacsos 
rostalemezek választják el egymástól, ezeken keresz-
tül történik a szerves anyagok átadása két rostacső-
tag között. A kísérősejtek a háncsrészben zajló transz-
portfolyamatokat szabályozzák: a fotoszintetizáló 
sejtek felől a háncsrostok felé adják tovább a szacha-
rózt, to vábbá raktározó szerepük is lehet. A szállító-
szövetek a hajtásos növényekben edénynya lábokat 
alkotnak. Az edénynyalábok szervenként eltérő felépí-
tésűek lehetnek. A gyökerekben egyszerű edény nya
lábot találunk, ezek vagy farészt, vagy háncsrészt tar  
 talmaznak. A szárban az edénynyalábok összetettek, fa 
és háncsrészt is tartalmaznak. 

A fás szárú növényekben a növekedés során a nyílt 
nyalábok kambiumai egyesülnek, és egységes kam-
biumgyűrűt alkotnak. Az egységes kambiumhenger hoz-
za létre a fatestet és a háncstestet.

Az alapszövetek

Az alapszövetek a növény szerveiben a bőrszövet és 
a szállítószövet között helyezkednek el. Több típusát 
különböztetjük meg: A fotoszintetizáló vagy táplálék-
készítő alapszövet végzi a növény felépítő folyama tainak 
döntő részét. Feladatának megfelelően sejtjei sok zöld 
színtestet tartalmaznak, és közelükben nagy sejt közötti 
járatok találhatók, melyek 
a gázcseréjükhöz szüksége-
sek. A levelekben szivacsos 
és oszlopos változatát kü-
lönböztetjük meg. 

46. ábra. Fotoszintetizáló 
alapszövet levélből

45. ábra. Fás szár keresztmetszete

tavalyelőtti faelemek

ez évi faelemek
évgyűrűktavalyi faelemek

fatest

háncstest
kéreg

kambiumgyűrű 
(osztódószövet)

43. ábra. Lágy szárú, kétszikű növény 
szárkeresztmetszete fénymikroszkópos felvételen

osztódószövet

bőrszövet

háncsrész

farész

44. ábra. Szállítónyaláb 
hosszmetszete

A szállítószövet-rendszer részei 

FArész
�  víz + ásványi anyagok
�  gyökerek à levél 

(felfelé, egyirányú 
transzport)

�  elemei: 
faparenchima 
vízszállító sejtek 
vízszállító csövek

HÁnCsrész
�  kész szerves anyagok
�  levél à minden szerv 

(kétirányú transzport)
�  elemei: 

háncsparenchima 
rostasejtek 
rostacsövek

42. ábra. A szállítószövet-rendszer részei a szállított 
anyagok szerint
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A raktározó alapszövet sejtjeiben zárványokban talál-
hatók meg a növény tartalék tápanyagai. A föld alatti rak-
tározószervekben (pl. gumó, gyöktörzs), a termések falá-
ban (pl. makktermés), a magvak sziklevelében (pl. bab) 
vagy tápszövetében (pl. gabonafélék) leggyakrabban 
keményítőszemcsék raktározódnak. Tartalék tápanyag 
lehet az olaj (pl. naprafor-
gó kaszattermése) vagy a 
fehérje (pl. szója) is. 

A kiválasztó alapszövet szintén zárványokban (pl. kal-
ciumoxalátkristályokban), tejnedvben (pl. pon gyola
pitypang), gyantában (pl. fenyő), illóolajokban (pl. na-
rancs) különíti el a növény 
számára feleslegessé vált 
anyagcseretermékeket. 

A szárazsághoz alkalmazkodott pozsgás növények víz-
tartó alapszövettel rendelkeznek. Ezek a növények szik-
lagyepekben, szikes területeken, sivatagokban élnek. 
A száraz környezethez való alkalmazkodás miatt magas 
víztartalmú sejteket halmoznak fel. A vízinövényeknél 
különösen nagy jelentősége van a sejteket oxigénnel 
ellátó átszellőztető alapszövetnek. Az átszellőztető 
alapszövet a táplálékkészítő alapszövet körül is megfi-
gyelhető, így biztosítva a 
fotoszintézist végző sejtek 
széndioxidellátását. 

A szilárdító alapszövet a növényi test szilárdítását 
végzi. A szövetet alkotó sejtek vastag sejtfallal rendel-
keznek, olykor teljesen el-
haltak.

Szervek

A gyökér

A gyökér feladata a növény rögzítése, valamint a víz és 
az ásványi sók felvétele a talajból. A gyökérszőrök, me-
lyek a zárvatermők evolúciós újításai, nagymértékben 
megnövelik a gyökér felszívófelületét, így a táp anyagok 
felvétele gyorsabbá válhat. A gyökércsúcstól távolodva 
fokozatosan differenciálódó szöveteket figyelhetünk 
meg. Ezek a gyökér hosszmetszetét jellegzetes megnyú
lási, felszívási, szállítási, elágazási zónákra osztják fel.

Az osztódási zónában található a gyökércsúcs osztó-
dószövete, melynek folyamatos mitózisai hozzák létre a 
gyökér összes sejtjét. A gyökércsúcsra boruló gyökérsü-
veg védi az osztódószövetet a sérüléstől. A megnyúlási 
zónában megy végbe a gyökér sejteinek differenciáló-
dása, azaz kialakul a végleges feladatnak megfelelő fel-
építésük. A felszívási zónában találhatók a gyökérszőrök, 
itt megy végbe a víz és az ásványi anyagok felszívása. 
A felette található szállítási zónában figyelhetők meg 
a gyökércsúcstól felfelé haladva először az egyszerű 
fa és háncsnyalábokat alkotó szállítószöveti elemek. 
Az elágazási zónában a gyökér elágazik, oldalgyökerek 
keletkeznek.

51. ábra. A gyökér hosszmetszete

47. ábra. Burgonya 
gumójának raktározó 
alapszövete 
keményítőszemcsékkel

48. ábra. 
Vöröshagyma fellevelében 
megfigyelhető  
kalcium-oxalát-kristályok

49. ábra. Átokhínár 
szárkeresztmetszetének 
átszellőztető alapszövete

50. ábra. 
Szilárdító alapszövet 
körte terméséből

fa

gyökérszőr

közpon�
henger

szállítószövet

bőrszövet

gyökérsüveg
osztódási zóna

megnyúlási zóna

felszívási zóna
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A gyökér keresztmetszetében kívül a bőrszövet talál-
ható, amelyen nincsenek gázcserenyílások. Ezután a ké-
regrész következik, amelyet alapszövet épít fel (pl. raktá-
rozó). A gyökér belsejében a központi henger a bélrész 
szilárdító alapszövetéből és egyszerű edénynyalábokból 
jön létre.

A növények szervei, így a gyökér is, alapfeladataik el-
látása mellett más speciális feladatokra is specializálód-
hatnak, módosulhatnak.

A gyökér víz- és ásványianyag-felvétele

A talaj ionjainak egy része a talajkolloidok felületén ad-
szorbeálódik, másik része pedig a talajoldatban van. 
Az oldott ásványi anyagok a talajoldatból diffúzióval jut-
nak a növény bőrszöveti sejtjeihez. A növény az ionokat a 
felszívási zónában a talajoldatból veszi fel. (A híguló talaj
oldat ionjait a talajkolloidok felületén adszorbeált ionok 
pótolják.) A növényi sejtfalon az ionok diffúziója nem üt-
közik akadályokba, mert a cellulózmolekulák között nagy, 
összefüggő járatok vannak. A gyökér bőrszöveti sejtjei-
nek sejthártyájában olyan fehérjemolekulák találhatók, 
melyek képesek a talajoldatban levő ionok szelektív 
megkötésére és aktív transzporttal való felvételére. En-
nek következtében megnő a sejtek ozmotikus koncent-
rációja, ami a víz ozmózissal történő passzív beáramlását 
eredményezi a gyökérbe. Az oldott ásványi anyagok elő-
ször a gyökér alapszövetébe jutnak. Ha a gyökér sejtjei 
kellőképpen telítettek vízzel, akkor folyadéktartalmuk 
egy részét a vízszállító csövekbe nyomják. Ez a gyökér-
nyomás, amely képes a vizet a levelek irányába hajtani. 
Ez a magyarázata a gyökér közelében elvágott szár ke-
resztmetszetén megjelenő cseppeknek. A gyökérnyomás 
jelentős energiabefektetést igényel a növénytől. 

A gyökérmódosulás 
neve

A gyökérmódosulás funkciója Példa

valódi 
gyökérmódosulatok

karógyökér a főgyökér megvastagodása tápanyagraktározás céljából sárgarépa, petrezselyem, 
cukorrépa

gyökérgumó az oldalgyökerek megvastagodása tápanyagraktározás 
céljából

salátaboglárka, dália

légzőgyökér mocsaras élőhelyen segíti a gyökér gázcseréjét mocsárciprus

gyökérgümő nitrogénkötő szimbionta baktériumokkal való együttélés 
kialakítása

lucerna, bab, borsó, akác 
(pillangós virágúak)

szívógyökér élősködő növények tápanyagelszívó gyökerei aranka, vicsorgó, fagyöngy

járulékos gyökerek: 
nem az embrió 
gyököcskéjéből 
származnak, hanem 
a szárból vagy 
a levélből fejlődnek

koronagyökér a növény támasztását segíti kukorica, mangrove

kapaszkodógyökér kúszónövények felülethez rögzítését segíti borostyán

léggyökér a levegő páratartalmából történő vízhasznosítás érdekében filodendron

6. táblázat. Módosult gyökerek

fejlődő oldalgyökerek

bőrszövet

gyökérszőr

kéreg

központi henger

52. ábra. A gyökér keresztmetszete
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A szár

A szár feladata a növény tartása, a tápanyagok szállítása 
a talajból a levélbe, illetve a szerves anyagok felhaszná-
lási helyük felé továbbítása. Ezeket a feladatokat a szállí-
tószövetből felépülő összetett edénynyalábokkal hajtják 
végre. A szárak mechanikai tulajdonságának kialakításá-
ban szerepet kapnak a szilárdító alapszövet rostjai is.

A hajtásos növény lehet fás és lágy szárú. Az idősödő 
fás szárban a szállítószövetet létrehozó kambium osztó-
dószövete egységes gyűrűt képez. A kambium minden 
évben új fa és háncsrészt termel. A farész ráépül a már 
meglévő faelemekre, így fatestet hoz létre. A fatest leg-
belső rétege a geszt, amely eltömődött, szállítást nem 
végző sejtekből áll. A fatest külső része a szíjács, ami még 
működő szállítóelemeket tartalmaz. Az új háncsrész be-
ékelődik a kambium és az előző évi háncsrész közé. A fás 
szár legbelső alapszöveti rétege a bél, az innen kiinduló 

sejtnyalábok, a bélsugarak adják meg a fa mintázatát, 
textúráját. A bélsugarak feladata a szárban a raktározás 
és az oldalirányú szállítás. A fás szár növekedése során 
a farész minden évben bővül egy réteggel, míg az előző 
évi háncsrész felrepedezik, elhal. Ez a rész hozza létre a 
fás szárat burkoló héjkérget. Azokon a területeken, ahol 
a csapadék eloszlása nem egyenletes, a kambium sem 
működik egyenletesen az év során, ezért a fatesten év-
gyűrűket láthatunk. Az északi félteke mérsékelt övében 
tavasszal nagyobb mennyiségű csapadék hullik. A hő-
mérséklet emelkedésével megindul a lombképzés, ami 
nagy mennyiségű víz és ásványi só szállítását igényli. Ek-
kor a kambium nagy átmérőjű vízszállító elemeket hoz 
létre, ezek alkotják az évgyűrű tavaszi pásztáját. A lomb
fakadást követően a csapadék mennyisége és az elpáro-
logtatott víz mennyisége is csökken, ekkor keletkezik a 
szűkebb átmérőjű edényekből álló őszi pászta. Egy korai 
és egy késői pászta alkot egy évgyűrűt. Mivel normális 
esetben minden évben egy tavaszi és egy őszi pászta ke-
letkezik, az évgyűrűkből meg lehet állapítani a fás szárú 
növény életkorát. A tavaszi pászta vízszállító elemei tág 
üregűek, ezért világosabb színűek. Az őszi pászta, mely-
ben a sejtfalak szorosan egymás mellett helyezkednek 
el, sötétebb színű.

A fás szárhoz képest a lágy szárban a szállítónyalá-
bok elkülönülten találhatók meg, azokat alapszövet 
választja el egymástól. A kétszikűek szárában a szállí-
tónyalábok egy koncentrikus körben helyezkednek el, 
míg az egyszikűeknél a szállítónyalábok szórtan, valójá-
ban több körben találhatók meg. Ha a növény egyéves, 
akkor szállítónyalábjai zártak, nem tartalmaznak kam-
biumot. Az évelő lágyszárúak a fa és háncsrész között 
kambiumot tartalmazó, nyílt nyalábokkal rendelkeznek. 
Az alapszöveti sejtek között (zöld szár esetén) asszimilá-
ló, szilárdító és raktározó alapszövetet találunk.

kései pászta

évgyűrű

korai pászta

bélsugár

szállítónyalábok egy körben

edénynyalábok

alapszövet

szállítónyalábok szórtan

edénynyalábok

alapszövet

53. ábra. Kislevelű hárs évgyűrűi 40-szeres nagyításban

54. ábra.  
Egyszikű  
lágy szár 
keresztmetszete 
fénymikroszkópos 
felvételen

55. ábra. 
Kétszikű 
lágy szár 
keresztmetszete 
fénymikroszkópos 
felvételen

bőrszövet
bőrszövet

alapszövet
háncsrész

alap-
szövet

farész

kambium

A kétszikűek szárában az edénynyalábok
a bél körül kört alkotva helyezkednek el,
ezen kívül található a kéreg.

háncsrész

farész

Az egyszikűek szárában az
edénynyalábok szórtan 
helyezkednek el.

56. ábra. Az egyszikűek és a kétszikűek szár-
keresztmetszetének összehasonlítása
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Anyagszállítás a szárban

A gyökérnyomás nem feltétlenül elegendő ahhoz, hogy 
a gyökérben felvett víz és a benne oldott ionok eljussa-
nak a hajtás felsőbb részein található szervekhez. A faré-
szében a víz áramlásának fenntartásában segít a kapilla-
ritás és a párologtatásból fakadó szívóerő.

A kapillaritás (hajszálcsövesség) azt jelenti, hogy a fo-
lyadékok keskeny átmérőjű csövekben képesek a gra-
vitációs erő ellenében mozogni. A hajszálcsövesség 
egyrészt a vízmolekulák és a vízszállító cső falának ré-
szecskéi között fellépő vonzó kölcsönhatáson (adhézió), 
másrészt a vízmolekulák egymás között kialakuló vonzó-
hatásán (kohézió) alapszik.

A vízoszlop felső mozgatója a páro-
logtatásból adódó szívóerő, amely nem 
igényel jelentősebb energiát, hisz el-
sősorban fizikai jelenség. A levél sejtjei 
víztartalmuk egy részét elpárologtatják. 
Ennek következtében ozmotikus nyomá-
suk nagyobb lesz, mint a környező sej-
teké, ezért a párologtató sejt a környező 
sejtektől vizet vesz fel. E folyamat során 
egyre távolabbi sejtekből diffundál a víz a 
párologtatás helye felé. A szívóhatás eléri 
a vízszállító csöveket, és azok tartalmát 
is megmozdítja. Ezáltal egy összefüggő 
vízoszlop mozgása indul meg a gyökértől 
a levelek felé.

A szerves anyagok szállítása a háncs-
részben zajlik. A szállítandó cukor (sza-
charóz) a fotoszintetizáló alapszöveti sej-
tekből aktív transzporttal a kísérősejtek 
közreműködésével kerül a rostacsövekbe. 

A rostacsövekben így megemelkedik az ozmotikus nyo-
más, ami vízbe áramlást idéz elő, megnövelve a háncsban 
a turgornyomást (a sejtplazmának a sejtfalra gyakorolt 
hidrosztatikai nyomása). A szerves anyagok felhasználási 
helyén (nem fotoszintetizáló szövetek, raktározószervek: 
pl. gyökér, termés) a szacharóz az alapszöveti sejtek felé 
szállítódik, szintén aktív transzporttal, mérsékelve ezzel 
a rostacsövek folyadéktartalmának ozmotikus nyomását. 
Emiatt a háncsrészből vízkiáramlás is történik, ami miatt 
a turgornyomás most csökken a rostacsövekben. A szer-
ves anyagok áramlását így a növény egyes pontjai között 
kialakuló turgornyomáskülönbség váltja ki. A háncsrész-
ben az áramlás kétirányú.

57. ábra. A víz áramlása növényekben

58. ábra. Az anyagáramlás irányai a farészben és a háncsrészben

párologtatás
talaj

bőrszövetkéregfarész

egyirányú
áramlás

ké�rányú
áramlás

víz és táp-
anyagok

a szomszédos 
sejtek közö� 
sej�alak lyuka-
csosak

víz és ásvá-
nyi anyagok

a szomszédos
sejtek közö�

nincsenek sej�alak

ligninnel
szilárdíto�

sej�alak

 farész háncsrész

a fotoszintézis
termékei

víz és ásványi
anyagok 

7. táblázat. Szármódosulatok

A szármódosulás 
neve

A szármódosulás 
funkciója

Példa

pozsgás szár száraz élőhelyen 
vízraktározás céljából

kaktuszfélék

szárgumó raktározásra 
módosult szár

burgonya, karalábé, 
ciklámen

kacs kapaszkodásra szolgál szőlő

gyöktörzs föld alatti hajtás, 
raktározó és áttelelő 
szerv

nőszirom, 
gyöngyvirág,  
erdei pajzsika

ágtövis növényevő állatok 
elleni védekezés

kökény
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A levél

A levél feladata a fotoszintézis, valamint az ehhez szük-
séges gázcsere és a párologtatás. Ennek megfelelően a 
levél legfőbb tömegét táplálékkészítő alapszövet tölti ki, 
alakilag oszlopos és szivacsos formáit különböztethet-
jük meg. A fotoszintézis folyamata széndioxidot igényel 

és oxigént termel, ezek a bőrszövet gázcserenyílásain 
keresztül cserélődnek ki. A gázcserenyílásokat a levél 
belsejében légudvar veszi körül. A fotoszintézist végző 
sejtek felé a gázok a légudvarba nyíló sejtek közötti já-
ratokon keresztül jutnak el. A gázcserenyílások a kétszi
kűeknél általában a fonákoldalon, míg az egyszikűeknél 
mindkét levélfelszínen megtalálhatók. A talajból felvett 
víz és ásványi sók a levélerek farészén jutnak fel a leve-
lekbe, az itt keletkezett szerves anyagok a háncsrészen 
távoznak a levélből. A levélerek farésze a kétszikű levél 
színe felé, háncsrésze a fonák felé található. Az erek zárt 
nyalábok, azaz nincs bennük kambium.

A levélmódosulás 
neve

A levélmódosulás 
funkciója

Példa

rovarfogó levél rovarok csapdába 
ejtéséhez és 
megemésztéséhez

kereklevelű 
harmatfű, lápi hízóka, 
kancsóka

pozsgás levél száraz élőhelyen 
vízraktározás céljából

pozsgás zsázsa,  
sárga kövirózsa

levéltövis párologtatás 
csökkentése és 
védekezés érdekében

kaktuszfélék, 
sóskaborbolya, 
ribiszke

levélkacs kapaszkodás zöldborsó

húsos allevelek tápanyagraktározás vöröshagyma

ivarlevelek, 
takarólevelek

szaporítószerv 
kialakítása

virágos növények 
virágai

A virág és a termés 

A virág felépítését lásd a 3.4. fejezetben A növényvilág 
főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából 
című részben.

Kétivarú virág: A virágban mindkét ivarlevél, a porzó és 
a termő is megtalálható.
Egyivarú virág: A virágban csak az egyik ivarlevél talál-
ható meg: vagy csak a porzó, vagy csak a termő. Ezek 
alapján léteznek porzós és termős virágok.
Egylaki növény: Az egyivarú virágok egy növényen fej-
lődnek (pl. fenyőfélék, bükkfafélék, ürömlevelű parlag-
fű, kukorica, gyékény).
Kétlaki növény: Az egyivarú virágok két különböző növé-
nyen nőnek (pl. csikófark, tiszafa, fűzfafélék).

A virágos növények a fajfenntartást ivaros és ivartalan 
szaporodással is véghez tudják vinni. Az ivaros szapo-
rodás ivarszervek (virág, mag, termés) segítségével 
történik. Az ivaros szaporodás a szülői tulajdonságok 
keveredése által biztosítja a genetikai változatosságot, 
a változó ökológiai feltételekhez való alkalmazkodási 
lehetőségeket. Ezzel szemben a vegetatív szervekkel 
történő (pl. gyöktörzs, sarjhagyma, inda, tarack) ivar-
talan szaporodáskor csak egyetlen szülő örökíti a tu-
lajdonságát az utódaira, vagyis az így keletkező utódok 
és az anya növény genetikailag megegyeznek (egymás 
klónjai). Az ivartalan úton történő szaporítás a kerté-
szetekben és a mezőgazdaságban előnyös lehet, mert 
így több generáción keresztül fent lehet tartani egyegy 
fajta kedvező tulajdonságait.

Ivartalan szaporítási módok:
Tőosztás: Sarjadzó tövű fás szárú és évelő növények 
szétválasztása úgy, hogy minden utódnak legyen gyöke-
re és ép hajtásrésze.
Dugványozás: Egy gyökértelen növényi rész (hajtás, szár, 
levél, rügy) nedves közegben történő gyökereztetése.
Oltás: Szervátültetésen alapszik, egy hajtásdarab másik 
növény hajtására való átültetése. Általában egy hajtás-
darabot oltanak át egy gyökérre, főleg gyümölcsfáknál 
alkalmazott eljárás.
Szemzés: A rügyek átoltása, átültetése.
Klónozás: Tulajdonképpen minden ivartalan szaporítási 
mód, ami az anyanövénnyel azonos genetikai állományú 
utódokat eredményez, klónozásnak tekinthető. Labo-
ratóriumi eljárást is értünk rajta, amikor egy sejtcsomó 
sejtjeiből táptalajokon nevelnek ki utódnövényeket.

A nap sötét és világos időszakainak hossza, váltakozá-
sa is befolyásoló tényező lehet a növények fejlődésére, 
szaporodására. Az ún. rövid nappalos növények akkor 
virágoznak, ha a sötét periódus (éjszakák) hossza meg-
halad egy kritikus értéket, és ezt a sötét periódust nem 
szakítja meg fényhatás. Legalább 12 órányi egybefüggő 8. táblázat. Levélmódosulatok

szállítószövet

zárósejtekgázcserenyílás

bőrszövet

bőrszövet

alapszövet

oszlopos alapszövet

szivacsos alapszövet

59. ábra. A kétszikű levél felépítése

nyalábhüvely 
(szilárdító alapszövet)
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sötétségre van szükségük, ezért ezek a növények első-
sorban azokon a területeken élnek, ahol a nappalok és 
az éjszakák hossza közel azonos hosszúságú az egész év 
során (trópusi, szubtrópusi növények). A hosszú nap-
palos növények akkor képesek virágozni, ha az éjsza-
kák hossza nem halad meg egy kritikus értéket. Fajtól 
füg gően általában 12–16 óra megvilágítást igényelnek 
a virágzásukhoz, így leginkább a mérsékelt és a hideg 
éghajlati övben terjedtek el. Hazánkba a trópusok kör-
nyékéről behozott növények az említettek miatt nem 
nyáron, hanem ősszel vagy kora tavasszal virágoznak (pl. 
mikulásvirág, krizantém, szója, kender, rizs).

A csírázás feltételei

A csírázás az a folyamat, amikor a magban lévő emb-
rióból új növény kezd fejlődni. A gyökérkezdemény 
(gyököcske), majd a hajtáskezdemény (rügyecske) növe-
kedésével kezdődik. A magok talajban történő kicsírázá-
sának számos feltétele van. 

Külső feltétel a talajnedvesség, az oxigén jelenléte, a 
megfelelő hőmérséklet. Mivel a csírázás általában a ta-
lajban fény nélkül történik, és az embrió nem tud foto-
szintetizálni, ezért a mag táplálószövetében raktározott 
energia hasznosításához, a sejtlégzéshez oxigénre van 
szükség. A tartalék tápanyagok lebontása sok vizet igé-
nyel (hidrolízis), amit a mag rendszerint nem tartalmaz 
elegendő mennyiségben, ezért a magoknak a csí-
rázáshoz vizet kell felvenniük a környezetükből. 
A felvett víz megduzzasztja a magot, ettől meg-
reped a maghéj, és könnyebbé válik az oxigén 
felvétele is. A csírázáskor végbemenő biokémiai 
folyamatok, az enzimek működése csak optimális 
hőmérsékleti feltételek mellett zajlanak kellő ha-
tékonysággal. A magok többsége fénytől függet-
lenül csírázik, de akadnak olyan növények is (pl. 
begónia, harangláb, petúnia), amelyek csírázásuk 
beindulásához egy kis fényt is igényelnek.

A csírázás belső feltételei: a mag megfelelő víztartal-
ma, tápanyagtartalma, érési idő és csírázásgátló anya-
gok hiánya. Bár a mag nem tartalmaz sok vizet, egy bizo-
nyos vízmennyiség szükséges ahhoz, hogy csírázóképes 
maradjon. A magnak szüksége van tartalék tápanyagra 
(keményítő vagy olaj), mert az első lomblevelek megje-
lenéséig nem képes magának a növény szerves anyagot 
előállítani. Sok növény termése csírázásgátló anyagot 
is tartalmaz, nehogy a – különösen a húsos termések-
ben – a mag idő előtt csírázásnak induljon. A talajra hull-
va a csírázás csak akkor kezdődhet meg, ha ezek a csírá-
zásgátló anyagok már elbomlottak.

Hormonális hatásra bekövetkező  
növényi életműködések

Az auxin több hormon összefog-
laló neve, természetben előfor-
duló képviselője az indolecetsav.

Szintézisének fő helyei: osztódó szövetek, fiatal leve-
lek, fejlődő termések és magok. Eloszlása a növényben 
egyenlőtlen. A hajtás és gyökércsúcs alatti intenzív nö-
vekedési zónában található a legnagyobb koncentráció-
ban, s ez az alap felé haladva csökken. Az auxin serkenti 
a megnyúlásos növekedést (egy izolált szárdarabban 
is). Egy oldalról megvilágított növényben az auxin az ár-
nyékos oldalon mozog lefelé, s az egyenlőtlen eloszlása 
eredményezi a fény irányába történő hajtásgörbülést. 
Legnagyobb auxinkoncentrációt a szár növekedése igé-
nyel, közepes igényűek a rügyek, oldalhajtások, míg a 
gyökér növekedésére már gátló hatású a szárnövekedés 
optimális hormonkoncentrációja, vagyis a gyökér igényli 
a legkisebb auxinkoncentrációt növekedéséhez. Az auxin 
a virágzást gátolja.

Az etilén gázhalmazállapotú növényi hormon. A nö-
vényekre mind a szöveteken belül termelődő etilén, 
mind a légköri etilén hatással van. Hatása: serkenti 
a gyümölcsök érését, az őszi levelek leválását, valamint 
gátolja a hajtás és a gyökér növekedését.

rövid nappalos növény

fény

sötét szakasz
kri�kus hossza

fényhatás

sötét

24
 ó

ra O

OH

N
H61. ábra. Az auxin (indol-ecetsav) 

szerkezeti képlete

60. ábra. A rövid nappalos növények virágzása  
a sötét és világos periódusok függvényében

auxinmolekula sejtmegnyúlás
62. ábra.  
Az árnyékos 
oldalon a nagyobb 
auxinkoncentráció 
miatt erőteljesebb 
a megnyúlás,  
ezért a hajtás  
a fény felé hajlik

rövid nappalos növény

fény

sötét szakasz
kri�kus hossza

fényhatás

sötét

24
 ó

ra
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FeLAdAtOK

1) Kétszikű növények szerveinek vizsgálata 
1.  Egy kétszikű növény levelének keresztmetszetét nézzük mikroszkóp alatt. Sorold fel, hogy (jellemzően) 

mely szövetek követik egymást sorrendben a színi oldaltól a fonáki oldal felé haladva a következők közül:  
szilárdító alapszövet, bőrszövet, táplálékkészítő alapszövet, szállítószövet-farész, szállítószövet-háncsrész. 
Egyegy szövetnevet többször is felhasználhatsz!

2.  Melyik úton jut el a víz nagy része a növény gyökerétől a levélen át a külvilágba? Add meg az alábbi „állomá-
sok” felhasználásával a helyes sorrendet: alapszövet, bőrszövet, talaj, alapszövet, gázcserenyílás, szállítószö-
vet-farész! Egyegy fogalmat többször is felhasználhatsz!

3.  Melyik megállapítás igaz az itt látható fatörzsre? Válaszd ki a helyes vá-
lasz betűjelét!
A) Ezt a fát trópusi esőerdőben vágták ki.
B) Ebben a növényben hat még a gyökérnyomás.
C) Farész alkotja a belső barna csíkolatokat, háncsrész nem.
D) A növény tartozhat az egyszikűek és a kétszikűek közé is.
E)  A kéreg alatti több centiméter vastag, a barna belső részig tartó  

sávot a háncselemek alkotják.  

4.  Mi jellemző az ábrán látható kísérletben részt vevő növények virágzására? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A) Az ábrán szereplő bal oldali növény hosszú nappalos.
B) A kísérletben szereplő bal oldali növény biztosan a mérsékelt éghajlati övezetből származik.
C)  A kísérlet bizonyítja, hogy a hosszú nappalos növény virágzásához 12 óránál több megvilágítás időtartam 

szükséges naponta.
D) A kísérletben szereplő jobb oldali növényhez hasonló virágzású a hazai őszi kikerics.
E) A kísérletben szereplő bal oldali növényhez hasonló virágzású a mikulásvirág.  

2) Kísérletelemzés 
Figyeld meg a mellékelt ábrákat! Magyarázd meg az egyes kísérletek eredményét az auxin hormonokról tanul-
tak alapján!

rövidnappalos növény

24
 ó

ra

24
 ó

ra

fényhatás

Darwin (1880)

fény

fény

Boysen–Jensen (1913)

Paál (1919)

Went (1926)
45°
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FeLAdAtOK

3) Mikroszkópos képek elemzése
Figyeld meg a következő mikroszkópos képeket, majd oldd meg a hozzájuk kapcsolódó feladatot!

Írd a táblázat mikroszkópos képeket jelölő nagy
betűi mellé a megfelelő római számot!

 I. Gyökérből készült metszet(ek).
 II.  A vöröshagymára (vagy általában az egyszikű-

ekre) jellemző felépítést mutatja.
 III. Szárból készült metszet(ek).
 IV.  A réti boglárkára (vagy általában a kétszikűek-

re) jellemző felépítést mutatja.
 V. Levélből készült mikroszkópos képe.
VI.  Mindegyik kép (láthatóan) mutatja a szállító-

szövetet.

4) A növények vízszállítása 
Elemezd egy talajból felvett vízmolekula atomjainak sorsát a növényben! 

 �  Magyarázd meg a folyadékszállítás kémiai és fizikai hajtóerőit, hozd összefüggésbe a gyökér, szár és levél 
felépítésével! 

 � Az esszét az alábbi kulcsfogalmak felhasználásával írd meg maximum 10 mondatban!
gyökérnyomás, ozmotikus nyomás, adhézió, kohézió, kapillaritás, párologtatás, bőrszövet, 
szállítószövet, farész, táplálékkészítő alapszövet, fényszakasz, sötét sszakasz, fotolízis, víz, cukor, NADPH

A mikroszkópos képek 
betűjelei

A jellemzőket jelző 
római szám

1. EF
2. C
3. BDE
4. ACF
5. ABD
6. ACDEF

A) B) C)

D) E) F)
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Az állatok általános jellemzői:
 � Többsejtű eukarióta szervezetek.
 � Heterotrófok.
 � Ivarsejtjeik meiózissal képződnek.
 � Diploid életszakaszuk hosszabb, mint a haploid.

Gerinctelen állatok:
 �  az állatok testfelépítése és működése a környezethez 

való alkalmazkodás eredménye,
 �  a gerinctelenekben kialakult tulajdonságok a gerince-

sekre (így az emberre) is jellemzők lehetnek.

Szivacsok. Aszimmetrikus élőlények. Két fő sejtréteg 
alkotja testüket (metszeti képen) U alakban. Kívülről a 
fedősejtek határolják a szivacsok testét, közöttük likacs-
sejtek találhatók, amelyeken keresztül a víz beáramlik 
az űrbélbe. A belső sejtréteget galléros-ostoros sejtek 
hozzák létre. Ezek a táplálékot egyenként veszik fel en-
docitózissal a vízből (sejten belüli emésztés). A részben 
megemésztett táplálék további bontását a vándorsejtek 
végzik, és állábaikkal mozogva juttatják el a táplálékot 
valamennyi sejthez (anyagszállítás). A gallérosostoros 
sejtek ostoraikkal áramlást keltenek, így a víz az űrbél 
nyílásán át távozik. Légzésük diffúz, a sejtek egyenként 
veszik fel a vízben oldott oxigént és adják le a széndioxi-
dot. Szaporodásuk történhet egyrészt ivartalanul: le-
tört telepdarabokkal, bimbózással (őssejtekből újabb 
szivacsteleprész jön létre), illetve gyöngysarjképzéssel 
(tokkal körülvett őssejtek), amelyeknek a kedvezőtlen 
időszakok átvészelésében és az új szivacstelep kialakítá-
sában van szerepe (télen a szivacstelepek nagyrészt el-
pusztulnak, és tavasszal a gyöngysarjakból kijutó sejtek 
hoznak létre újabb telepeket). 

Bimbózás (sarjképzés): Olyan ivartalan szaporodá-
si mód, amely során a szülő testén kinövés („bimbó”) 
keletkezik, és abból új teleprész/telep/szervezet fejlődik 
ki. Ivaros szaporodásuk során a hímivarsejt megtermé-
kenyíti a petesejtet. Az osztódásuk után úszó lárva ala-
kul ki, amely az aljzatra tapadva új szivacsegyedet hoz 
létre. A szivacsok lehetnek hímnősek és váltivarúak is. 
Nagyrészt telepeket alkotnak, de magányósan is élhet-
nek. A telepek szilárdságát a lerakodó szervetlen vagy 
szerves sók adják. Tűképző sejtek termelik a vázat, anya-
ga mész, kova és/vagy szaru (jódfehérje). Édes és sós 
vízben, helyhez kötötten élnek. 

Mivel a szivacsok felsorolt sejtjei akár önállóan is 
életképesek, képesek más sejttípussá átalakulni (a gallé
rosostoros sejtből vándorsejt lehet), illetve a sejtek 
között nem alakul ki állandó, szoros kapcsolat (galléros 

ostoros sejtek elhagyhatják saját sejtrétegüket) 
nem alkotnak valódi szöveteket, ezért álszövetes 
élőlények. Mivel nincsenek valódi szöveteik, ezért 
szervekkel sem rendelkezhet-
nek. Fontos szerepet töltenek 
be a vizek tisztításában. A szi-
vacsok közé tartozó fajok: ké-
ményszivacs, mosdószivacs, ba-
latoni szivacs, tavi szivacs. 

Az állatvilág főbb csoportjai  
a szervi differenciálódás szempontjából

űrbél nyílása

pórus
vízáramlás

iránya

űrbél

galléros-
ostoros sejt
vándorsejt

fedősejt

váztű

63. ábra. Szivacstelep (a) és a szivacsok (b)
testfelépítése

a) b)

ivarsejtek

megter-
mékenyítészigóta

úszó (planula)
lárva

a lárva
rögzülésefiatal

szivacs

IVAROS SZAPORODÁS

kifejle�
szivacs

IVARTALAN SZAPORODÁS

fiatal
szivacs

64. ábra. A szivacsok szaporodási formái

65. ábra. Szaruváz [mosdószivacs, (a)]  
és kovaváz [vénuszkosár, (b)] 

a) b)
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Csalánozók. Sugaras (radiális) szimmetriájúak. Nevüket 
csalánsejtjeikről kapták: ezzel védekeznek, illetve tá-
madnak. Érintésük azért veszélyes, mert csalánsejtjeik
kel képesek sebet ejteni más élőlényeken és a sebbe 
juttatják a méreganyagukat. Ragadozók. Méretük a mil-
liméteres nagyságrendtől több méterig is terjedhet. 
Kétféle alakban is előfordulhatnak. A medúzaalakban 
szabadon lebegnek, úsznak a vízben, a hidraalakban 
pedig szilárd felszínhez tapadnak, vagy azon lassan ara-
szolva haladnak. A medúzaalakúak mozgása a rakéta-
elven alapul. Speciális sejttípusuk még a hámizomsejt. 
A csalánozók már valódi szövetekkel rendelkező élőlé-
nyek. A portugál gálya nevű fajnak akár 30 méter hosz-
szú fogófonalai lehetnek. Európában viszonylag veszély-
telen fajok élnek. A koralloknak csak polipalakjuk van, 
és meszes vázat építenek.

Férgek. A férgek kétoldali szimmetriával és szervekkel 
rendelkező élőlények. Ezek a testfelépítésbeli tulajdon-
ságok az emberre is jellemzők. Szimmetrikusan elhe-
lyezkedő szerveivel (pl. szemek) össze tudja hasonlítani 
a jobbról és a balról érkező ingereket, ami nagymérték-
ben segít a tájékozódásban. A szervek egy adott életmű-
ködést (pl. tápanyagok lebontását) nagy hatékonysággal 
tudnak elvégezni. A férgek nem képeznek egységes cso-
portot. 

A laposférgek, ahogyan nevük is mutatja, lapított tes
tűek. A laposférgek közé tartozó fajok: tejfehér planária, 
májmétely, horgasfejű galandféreg.

Mindegyik féregcsoportban közös, hogy 
1. kültakarójukat egyrétegű hám borítja, ami össze-

nő az alatta lévő simaizomréteggel, együttesen 
a bőrizomtömlőt hozzák létre. A bőrizomtömlő 
az állat mozgásszerve. Az izomzat működéséhez 
rá kell feszülnie valamire, ami ebben az esetben 
a testfolyadékkal telt testüreg (hidrosztatikai váz).

2. elkülönült légzőszervük nincs (diffúz légzés), külta-
karón át lélegeznek, feji és farki véggel rendelkez-
nek, hasi és hátoldaluk van. 

A laposférgek ragadozók (pl. az örvényférgek) vagy 
élősködők (pl. a mételyek, a galandférgek). A szabadon 
élő örvényférgek kültakaróját egyrétegű csillós hám al-
kotja, mirigyei az állat aljzathoz rögzülését segítő vála-
dékot is termelnek. Az élősködő fajok egyrétegű hámját 
kutikula védi a gazdaszervezet emésztőnedvei ellen. 

Kétszakaszos a bélcsatornájuk, egy nyílással rendel-
kezik: a szájnyílással kezdődik, utána következik egy iz-
mos falú szakasz, a garat (ezek az előbél részei), majd a 
gazdagon elágazó középbél jön, amelyet béledényrend-
szernek is hívnak, mert a tápanyagokat (keringési rend-
szer hiányában) a sejtekig eljuttatják. Az örvényférgek 
ragadozók: kiölthető garatjuk van, a szívóférgek száj-
nyílását tapadókorong veszi körbe, mindkét élőlénycso-
portnál találunk béledényrendszert. Azok az élősködők 
(pl. galandférgek), amelyek az állatok bélcsatornájában 
élnek és a kültakarójukon keresztül veszik fel a gazda-
szervezet által megemésztett tápanyagokat, még bél-
rendszerrel sem rendelkeznek. Szaporodásuk: ivarszer-
veik már vannak, hímnősek, és a két egyed kölcsönösen 
termékenyíti meg egymást. Belső megtermékenyítésű-
ek. Az örvényférgek közvetlen fejlődésűek. Az élősködők 
átalakulással fejlődnek, van lárvaalakjuk és köztesgazdás 
a fejlődésük. Idegsejtjeik a fej területén nagyobb cso-
portokat alkotnak, ezeket dúcoknak nevezzük. Szemük 
van, típusát tekintve kehelyszem, amit félgömb alakban 

66. ábra. A csalánozók polip- és medúzaalakja

67. ábra. A kétoldali testszimmetria

68. ábra. Laposféregfajok

polip medúza

bimbózás

megtermékenyítés

zigóta

lárva (planula)

szimmetriasík

farki vég
bal oldal

jobb oldal feji vég
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besüllyedt fényérzékeny sejtek alkotnak, a fény erőssé-
gét és az irányát is érzékelik. 

A fonálférgeknél már háromszakaszos a bélcsatorna: 
előbél, középbél és utóbél. Így a tápanyagok egy irányba 
tudnak áthaladni az állat testén. Általában váltivarúak, 
ivari kétalakúság van. A fonálférgek között sok az élőskö-
dő faj, egyik képviselőjük az orsóféreg. A fonálférgek tes-
te henger alakú, hasonlóan 
a gyűrűsférgekéhez.

A gyűrűsférgek testében ismétlődő egységek (testré-
szek, szervek) találhatók, emiatt szelvényes testfelépí-
tésűek. Az ember is szelvényes testfelépítésű élőlény 
(pl. a csigolyák ismétlődnek). Evolúciós előnye, hogy vi-
szonylag kevés genetikai információval létre lehet hozni 
nagy testet. A gyűrűsférgek 
közé tartozó fajok: orvosi 
pióca, közönséges földigi-
liszta.

A gyűrűsférgek egyik képviselője a közönséges földigi-
liszta. Bőrizomtömlője a hám, az izom és a kötőszövet 
egysége. Az izomrétegek lefutásának (külső körkörös és 
belső hosszanti), illetve a kapaszkodásra szolgáló a kitin-
sertéknek fontos szerepe van az állat mozgásában. A kül-
takaróban mirigyek vannak, amelyek váladéka nyálkássá 
teszik a földigilisztát. A nyálka elősegíti az állat mozgását 
(súrlódáscsökkentő), de a légzését is. A levegő oxigénje 
a nyálkába, onnan az állat piros színű testfolyadékába, 
a vérébe jut. Bőrizomtömlője erekben dús. 

A földigilisztának zárt keringési rendszere van, folya-
matos csőrendszerben (véredényekben, erekben) kering 
a vére. Háti, hasi és harántvéredények (5 pár = „szív”) 
egy aránt vannak, billentyűket tartalmaznak. A háti ér-
ben a fej felé áramlik a vér. A vér piros színe a plazmá-
ban oldott hemoglobintól származik, amely az oxigént 
szállítja.

Előbelének szakaszai: szájüreg, garat, nyelőcső, begy 
(a nyelőcső tágulata), gyomor. Ezután következik a kö-
zépbél, majd az utóbél. A talajban található tápanyago-
kat bontja le és hasznosítja (szaprofita). 

A földigiliszta hímnős állat: női és hím ivarszervei is 
vannak. Nem önmagát termékenyíti meg, egy másik 
földigilisztával kölcsönösen cserélnek hímivarsejteket. 
A megtermékenyítés az állat ún. nyerge által termelt vá-
ladékban történik (külső megtermékenyítés). A nyereg 
olyan szelvények csoportja, melyek szélesebbek és vas-
tagabbak a többinél: jóval több mirigyet tartalmaznak, 
mint a kültakaró többi része. A termelt váladék övsze-
rűen, gyűrűszerűen veszi körbe a nyereg körül a földi-
gilisztát. Ebből kibújik a földigiliszta, így a gyűrűszerű 
váladék lecsúszik az állatról, közben belekerülnek a saját 
petesejtjei és a párzótárs által korábban átjuttatott hím
ivarsejtek is.

Szaporodása lehet ivaros és ivartalan. A női ivar-
szerv részei: páros petefészek, petevezető, ondótartály. 
A hímivarszerv részei: 2 pár here – 3 pár ondóhólyag – 
2 pár kivezető cső. Kölcsönös megtermékenyítés során 
egymás ondótartályába ürítik spermiumaikat. Az ondó-
tartály nyílása: a IX., X., a női a XIV. és a hím ivarnyílás a 
XV. szelvénynél találhatók. Fejlődésük közvetlen.

A közönséges földigilisztának nincs szeme. Fényérzé-
keny sejtek elszórtan vannak a kültakaróban. A fény elől 
menekülnek (negatív fototaxis). Idegdúcok nemcsak 
a fej területén, hanem a test hasoldalán is találhatók. 
Talajlakó élőlények, rendkívül fontos szerepet töltenek 
be az anyagok körforgásában.

Kiemelt csoportjaik: soksertéjűek (pl. az ehető palo-
loféreg), kevéssertéjűek (pl. a közönséges földigiliszta), 
módosult gyűrűsférgek, piócák (pl. orvosi pióca nyálá-
ban véralvadásgátló hirudin van).

69. ábra. Orsóférgek

70. ábra. Orvosi pióca 

71. ábra.  
A közönséges  
földigiliszta 
testfelépítése

agydúc

szájnyílás garat testüreg hasi ér idegrendszer bőrizomtömlő

„szívek”

nyelőcső begy gyomor középbél
há� ér

kiválasztó szerv 

72. ábra. 
Földigiliszták 
párzása 
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Puhatestűek. Nevüket onnan kapták, hogy nincs belső 
szilárd vázuk, testük viszonylag lágy, puha. Nagyobb cso-
portjaik a csigák, kagylók és a kizárólag tengerben élő 
fejlábúak.

 � Csigák közé tartozó 
fajok: éticsiga, ker-
ti csiga, óriás mez-
telencsiga.

 � Kagylók közé tarto-
zó fajok: tavi kagy-
ló.

 � Fejlábúak közé tar
tozó fajok: közön
sé ges tintahal, kal-
már.

Az éticsiga teste három fő részre tagolódik: fej, láb 
és a zsigerzacskó. A fejen helyezkednek el a páros ta-
pogatók: a hosszabbik pár tapogatón találhatók a sze-
mek (fotoreceptorok), a rövidebb párnak a szaglásban 
(kemoreceptorok) van szerepe. A helyzetérzékelő szer-
ve a lábában található (az érzékelés mechanizmusa az 
emlősök helyzetérzékelő szervének működéséhez ha-
sonló).  

Jellemző szervük a köpeny, ami kültakarókettőzet. 
Kültakaróját egyrétegű hengerhám alkotja, mirigyekkel 
van tele. A köpeny nyálka, fehérje és mészmirigyei 
létrehozzák az állat külső meszes vázát. Bőrizomtöm-
lővel mozog, amelynek izomrétegét simaizom alkotja. 

Légzése tüdővel valósul meg, ami a köpenyüreg (a kül-
takaró) gazdagon erezett fala. Táplálkozásában jellem-
ző szerve a szájüreg alsó részén található reszelőnyelv. 
A reszelőnyelv felszínén apró kitinfogak találhatók. 
Az állkapcsa szintén kitines. A szájüreg után még a ga-
rat, a nyelőcső (ide nyílnak a nyálmirigyek) és a gyomor 
képezi az előbelet. A középbél feladata itt is az emésztés 
és a felszívás. A középbélhez csatlakozó mirigy a (közép-
béli mirigy) a máj és a hasnyálmirigy funkcióit töltik be. 
Az utóbél elöl nyílik a szabadba a légzőnyílás mellett. 
Az éticsiga növényevő faj. 

Érdekes az éticsiga szaporodása. Hímnős élőlény, 
a párzási időszak a június–július, de ekkor még nem tör-
ténik meg a megtermékenyítés. Az átjuttatott hímivar-
sejtek egy tartályban tárolódnak, később van a (belső)
megtermékenyítés, július–augusztusban. 

A hímnős mirigyben termelődnek az ivarsejtek. 
A hímivarsejtek termelése szinte folyamatos. A petesej-
tek érése a kölcsönös megtermékenyítés során a párzó-
társból átjuttatott hímivarsejtek egy részének lebontá-
sából származó anyagok hatására történhet. Közvetlen a 
fejlődése (nincs köztes alak, nincs lárva).

Szíve kétüregű (1 pitvar és 1 kamra), a szívből kilépő 
erek a verőerek, a szívbe menő erek a gyűjtőerek. A ve-
rőerek és a gyűjtőerek nincsenek összeköttetésben egy-
mással, ezért azt mondjuk, hogy nyílt a keringési rend-
szerük. Mivel csak a zárt keringési rendszerben keringő 
folyadékot nevezünk vérnek, a csigák esetében a testfo-
lyadék neve vérnyirok. Ennek a színe a benne lévő réz-
tartalmú festék (hemocianin) miatt kék. 

A csigák aszimmetrikus élőlények, 
de csak másodlagosan, őseik kétoldali 
szimmetriával rendelkeztek. A rész-
aránytalanná válás három alapvető 
folyamat eredménye: a test visszahaj-
lása, csavarodása, visszacsavarodása. 
Ennek eredményeképpen a hátulsó 
testvég (így pl. a végbélnyílás is) a fej 
közelébe került. A csigaház tengelyét 
alkotó oszlophoz kapcsolódik az a ki-
egyénült izom, ami visszahúzza az élő-
lényt a házába.

vese tüdő

húgyvezető
végbélnyílás

légzőnyílás szem

tapogató

tapogató
szájnyílás

agydúc

lábdúc

ivarnyílásnyelőcső
nyálmirigyláb erei

gyomoraorta

középbéli mirigy

láb

bélrendszer

hímivarsejteket
tároló zsák

szívburok ürege

szívpitvar
szívkamra

tüdővéna

pete-
ondóvezető

73. ábra. 
A puhatestűek 
főbb csoportjai

75. ábra. A csigák 
akár 30-50 tojást 
is rakhatnak

74. ábra. A csigák testfelépítése

a)

b)

c)
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Az ízeltlábúak a Föld fajokban leggazdagabb csoportja, 
legalább 1 millió faj tartozik ide. Nevüket onnan kapták, 
hogy lábuk tagolt, több kisebb részből (ízekből) áll, ame-
lyeket vékony rugalmas kitinhártya köt össze. A lábaknak 
saját izomzata van, így az ízek csuklósan mozgathatók. 
Nagyobb csoportjaik az öt pár lábbal rendelkező rákok, 
a nyolc lábbal rendelkező pókszabásúak, illetve a hat 
lábbal rendelkező rovarok. 

 � A rákok közé tartozó fajok: pinceászka, homár, kecs-
kerák. 

 � A pókszabásúak közé tartozó fajok: koronás keresz-
tespók, szongáriai cselőpók (pókok), közönséges kul-
lancs (atkák), kárpáti skorpió (skorpiók). 

 � A rovarok közé tartozó példafajok a 9. táblázatban 
olvashatók. 

A rovaroknak három fő testtája van: a fej, a tor és a 
potroh. Szelvényes élőlények, de a fejen (6 szelvény) és 
toron (3 szelvény) a szelvények összenőttek, a potrohon 
(12 szelvény) azonban jól láthatók.

A fejen található az 1 pár csáp (a tapintásban és a 
szaglásban is szerepük van), az összetett, illetve egysze-
rű szemek. A szájszervük láberedetű (3 pár lábból ala-
kult ki), ez különösen a rágó szájszerv esetén figyelhető 
meg. Részei az 1 pár rágó, 1 pár állkapocs és 1 pár alsó 
ajak (összenőtt). A szájszervek az életmódnak megfele-
lően módosulhatnak (lásd ábrák és a táblázat).

feszítőizom
külső váz

hajlítóizom
76. ábra. Az ízelt láb 
egy részlete

ízeltlábúak

rákok

pókszabásúak

rovarok

77. ábra. Az ízeltlábúak főbb csoportjai és ezek fontosabb jellemzői

járóláb
fej

tor

szárny potroh

3 pár láb4 pár láb

potroh

fejtor

tapogató

5 pár láb

2 pár csáp

fejtor

potroh

szívó szájszerv
(lepke)

rágó szájszerv
(sáska)

nyaló  
szájszerv

(légy)

szúrószívó  
szájszerv
(szúnyog)

78. ábra. A rovarok szájszervtípusai
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A rovarok tápcsatornája tagolt, nyálmirigyeik vannak. 
A szájüreg után következik a nyelőcső, a begy, a gyomor 
(kitinfogakat tartalmazhat), a középbél (az emésztés és 
felszívás helye, emésztésük sejten kívüli) és az utóbél. 
A középbél kezdetén felületnövelő vakbélágak vannak. 
A rovarok speciális szerve a zsírtest, amely tápanyagrak-
tár. Sejtjeinek működése hasonlít a gerincesek májának 
működéséhez.

A torról erednek a mozgásszervek: a 3 pár ízelt láb 
és a 2 pár szárny. Kültakarójuk egyrétegű hengerhám, 
amely egy védőréteget, az ún. kutikulát termeli a fel-
szín felé, ennek fő anyaga a kitin (Ntartalmú polisza-
charid). A kitinkutikula véd a mechanikai behatásoktól, 
a kiszáradástól, és izmok is tapadnak hozzá (külső váz). 
A víztől való elszakadást a kiszáradást megakadályozó 
kültakaró tette lehetővé, így a rovarok a víztől távolabbi 
élőhelyeken is elterjedhettek. A kitinváz nem növekszik 
az állattal, növekedés előtt le kell vedleni. A vedlés hor-
monálisan szabályozott folyamat. A rovarok gyors moz-
gása a külső, kemény kitinvázhoz tapadó harántcsíkolt 
vázizmoknak köszönhető. Izmai ún. kiegyénült izmok, 
ami azt jelenti, hogy különállóak, és apró, finom moz-
gásokat is lehetővé tesznek (nem olyan egységes izom, 
mint a bőrizomtömlő). A külső váz megjelenése tette le-
hetővé az elemelkedést a földről, a helyzetváltoztatást. 
Nyílt keringési rendszerük van, amiben vérnyirok kering. 
Ez alig tartalmaz oxigént, mert a rovarok légzőszerve 
egy olyan csőrendszer (légcsövek, tracheák rendszere), 
amely a potrohon és a toron elhelyezkedő zárható lég-
zőnyílásokból erednek, rendkívül elágazók, és a sejtekig 
szállítják az oxigént. A rovarok esetében a kilégzés aktív, 
a belégzés passzív folyamat. 

A rovarok szíve a potroh hátoldalán elhelyezkedő 
kamrás szív, amely a tor főerébe folytatódik. A szív hátul 
zárt, oldalt nyitott, és billentyűket tartalmaz. A vérnyirok 
áramoltatását a legyezőizmok segítik, a folyadék a szív 
oldalnyílásain jut be a szívbe. 

Szaporodás: váltivarúak (másmás egyedben van a 
hímivarszerv és a női ivarszerv), ivari kétalakúság (meg 
lehet külsőleg is különböztetni az eltérő nemű egyede-
ket), belső megtermékenyítés jellemző.

A rovaroknál a következő egyedfejlődéstípusokat lehet 
megfigyelni:

 � Teljes átalakulás: petelárvabábimágó (kifejlett ro-
var), például bogarak, legyek.

 � Kifejlés: petelárvaimágó, például sáskák. A lárva ha-
sonlít a kifejlett rovarra, csak egyes testrészei később 
fejlődnek ki (ivarszervek, szárny).

 � Átváltozás: petelárvaimágó, például szitakötők. 
A lárva nem hasonlít a kifejlett rovarra.

A rovaroknak is dúcidegrendszerük van. Érzékelé-
sük: egyszerű pontszemeik iránylátást, illetve fényerős-
ségérzékelést, összetett szemük mozaiklátást tesz lehe-
tővé. Utóbbi a tárgyak alakját jól látja, a képfelbontása 
jóval kisebb, mint az emberi szemé, de az időbeli fel-
oldóképessége jobb. Csápjaikkal a szaglási, tapintási, 
hallásrezgési információkat érzékelhetik. Hallószervük 
a torban, potrohban vagy a lábszárban helyezkedhet 
el. Hangadásra képesek le-
hetnek, például úgy, hogy 
a rovar egymáshoz dörzsöli 
egyes testrészeit: a lábat 
a szárnyhoz vagy a szárnyat 
a szárnyhoz (sáskák, tücs-
kök). 

79. ábra. A rovarok tápcsatornája és nyílt keringési 
rendszere

81. ábra. A kabócák 
a potrohukon lévő hártyát 
rezegtetik izmaikkal

garat
nyálmirigy

nyáltartály
nyelőcső

begy
rágógyomor

vakbelek

középbél

Malpighi-
csövek

utóbél

végbél

aorta elülső
folytatása

legyezőizmok

szívkamrák

pete

lárva

kifejle� rovar

pete

lárvák

kifejle� rovar

lárva

báb

kifejle� rovar

pete pete

lárva

kifejle� rovar

pete

lárvák

kifejle� rovar

lárva

báb

kifejle� rovar

pete pete

lárva

kifejle� rovar

pete

lárvák

kifejle� rovar

lárva

báb

kifejle� rovar

pete

80. ábra. A rovarok egyedfejlődési típusai
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A szúnyogoknak, böglyöknek szúrószívó típusú száj-
szervük van. A vérszívók szájszervében két cső van, az 
egyiken táplálkoznak, a másikon pedig véralvadást gát-
ló anyagot juttatnak a sebbe. Csak a nőstények szív-
nak vért, ugyanis a megtermékenyített peték fejlődé-
séhez sok tápanyagra van szükség. Érzékelik a lehelet 
széndioxidtartalmát és a bőr savtartalmát. A méhek-
nek nyaló, a darazsak rágó szájszerve van. Utóbbiak nem 
a szájszervvel szúrnak tehát, hanem a tojócső módosul 
szúrásra. Az állkapocs, illetve az állkapcsi tapogatók az 
ízlelést segíthetik. Ízlelőszervek a fejen kívül a talpakon 

is elhelyezkedhetnek, például a legyek, a lepkék és a 
méhek esetében.

A hártyásszárnyúak közé tartozó hangyák egyes fajai 
is ismertek csípésükről, itt azonban valójában harapás 
történik. Erős rágó szájszervükkel megsebzik az áldoza-
tot, majd hangyasavat fecskendeznek a sérülésbe.

A kullancsok nem rovarok, a pókszabásúak közé 
tartoznak. 4 pár lábuk van. A közönséges kullancsnak 
szúrószívó szájszerve van. Mivel súlyos betegségeket 
terjeszthet, minden kirándulás után át kell vizsgálni tes-
tünket.

82. ábra. A rovarok jellemzői

A csoport neve A csoport fő jellemzői Példafajok

Bogarak 1 pár kemény fedőszárnyuk és 1 pár hártyás szárnyuk, rágó szájszervük van. 
Teljes átalakulással fejlődnek.

aranyos rózsabogár, havasi 
cincér, hétpettyes katica

Lepkék A szárnyakat kitinpikkelyek fedik, nyalószívó szájszervük (pödörnyelv) van. 
Teljes átalakulással fejlődnek, lárvájuk a hernyó (rágó szájszerve van).

kardoslepke (pillangó), 
kis rókalepke

Kétszárnyúak 1 pár hártyás szárnyuk, nyalószívó (legyek), szúrószívó szájszervük (szúnyogok) van. Teljes 
átalakulással fejlődnek.

házilégy, marhabögöly, 
gyötrő szúnyog

Hártyásszárnyúak 2 pár hártyás szárnyuk, rágónyaló szájszervük van: rágó szájszerv (hangyák), nyaló szájszerv 
(méhek). Teljes átalakulással fejlődnek.

háziméh, kecskedarázs, 
erdei vöröshangya

Egyenesszárnyúak Két pár szárnyuk közül az első pergamenszerű fedőszárny, a hátsó pedig hártyás, 
legyezőszerűen összehajtogatható, és nyugalmi helyzetben a fedőszárny alatt helyezkedik el. 
Rágó szájszervük van. Kifejléssel fejlődnek.

mezei tücsök, 
fűrészlábú szöcske, 
imádkozó sáska 

Kérészek Általában két pár szárnyuk van. Nyugalmi helyzetben szárnyaikat nem tudják összehajtani. 
Átváltozással fejlődnek, az imágók rövid életidejük alatt nem táplálkoznak (csökevényes a 
szájszervük).

tiszavirág

Csótányok A hímeknek 2 pár szárnyuk van. Szájszervük rágó szájszerv. Kifejléssel fejlődnek. konyhai csótány

Poloskák Az elülső pár szárny két részből áll, a keményebb fedőből és a vékonyabb hártyából. Hátulsó 
pár szárnyuk hártyás, repülésre alkalmas. Szúrószívó szájszervük van. Kifejléssel fejlődnek.

verőköltő bodobács

Kabócák Mindkét pár szárnyuk hártyás, néha szépen színezett, nyugalmi állapotban a testet háztető 
formában borítja. Szúrószívó szájszervük van. Kifejléssel fejlődnek.

óriás kabóca

Szitakötők Két pár (nagy méretű) hártyás szárnyuk van. Szájszervük rágó szájszerv. Átváltozással 
fejlődnek. 

óriás szitakötő

Bolhák Szárnyatlanok. Szúrószívó szájszervük van. Teljes átalakulással fejlődnek. Élősködők. emberbolha

Tetvek Szárnyatlanok. Szúrószívó szájszervük van. Kifejléssel fejlődnek. Élősködők. fejtetű

9. táblázat. A rovarok közé tartozó kisebb csoportok, jellemzőik és fajaik

Egy pár csáppal
rendelkeznek,

amellyel szagolnak
és tapintanak.

Sok rovarnak 
2 pár szárnya van.

Sok rovarfaj 
szárazföldi.

A rovarok a Föld 
fajokban leggazdagabb 

csoportjába, az ízelt-
lábúak közé tartoznak.

6 lábuk van. Petéket raknak. Három fő 
tes�ájuk van.

Külső, kemény
ki�nvázuk van.

Egy pár csáppal
rendelkeznek,

amellyel szagolnak
és tapintanak.

Sok rovarnak 
2 pár szárnya van.

Sok rovarfaj 
szárazföldi.

A rovarok a Föld 
fajokban leggazdagabb 

csoportjába, az ízelt-
lábúak közé tartoznak.

6 lábuk van. Petéket raknak. Három fő 
tes�ájuk van.

Külső, kemény
ki�nvázuk van.
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Gerinces állatok 

A gerinces állatok fő csoportjai a halak, a kétéltűek, 
a hüllők, a madarak és az emlősök. A gerinces elnevezés 
egyrészt utal arra, hogy belső vázuk van, amit általában 
szilárd és kemény csont vagy néhány csoportnál porc 
alkot. Másrészt utal arra is, hogy szelvényes élőlények-
ről van szó, hiszen a gerincoszlop ismétlődő egységek-
ből, csigolyákból épül fel. A belső váz nem akadályozza 
a növekedést, egyes gerincesek (kék bálna) a 30 méter 
hosszúságot is elérik, illetve a már kihalt fajaik között is 
voltak hatalmas méretűek. Kialakul az állkapocs. Kül-
takarójuk a bőr, amely több rétegből áll, és amelynek 
külső rétege minden gerincesnél többrétegű hám. 
A szárazföldi gerinceseknél a bőr legfelső rétege elhalt 
szaruréteg, amely a kiszáradástól véd. 

Bélcsatornájuk háromszakaszos: az előbélnek a táp-
lálék felaprításában, a középbélnek az emésztésben és 
felszívásban, míg az utóbélnek a salakanyagok kialakí-
tásában és eltávolításában van szerepe. Kloakának ne-
vezzük a kiválasztó, a szaporító és az emésztőrendszer 
közös kivezető csatornáját (közös húgy, ivar és végbél
kivezető), hátsó testnyílással nyílik a külvilágba. Szinte 
minden gerinces csoportnál előfordul, de az emlősökre 
már nem jellemző. Keringési rendszerük zárt, amelyben 
vér kering. Az emlősök vörösvérsejtjei nem tartalmaz-
nak sejtmagot, a többi gerincesnél ez megtalálható. 
Légzőszervük a kopoltyú, illetve a tüdő (a gerincesek-
nél ezek a szervek a bélből alakultak ki, míg gerinctele-
neknél a kültakaró származékai). A gerincesek lehetnek 
külső (halak, kétéltűek) és belső megtermékenyítésűek 
(hüllők, madarak, emlősök) is. A víztől független szapo-

Halak

Vízi életmódhoz alkalmazkodott állatok. Áramvonalas testük van. Bőrük többrétegű, el nem szarusodó laphámmal 
fedett, mirigyekben gazdag, ezért nyálkás, ami súrlódáscsökkentő. A kültakaró véd a kórokozók ellen is. A halpikkely 
a hámréteg alatti kötőszövet képződménye. A pikkelyek nem cserélődnek, a testtel együtt fejlődnek, és eközben 
gyűrű alakú rétegek rakódnak le. Ezekből a növekedési rétegekből kiszámítható a halak életkora. A csontos halak 
a gázzal teli úszóhólyagjuk segítségével emelkedni vagy süllyedni tudnak a vízben. Légzőszervük a kopoltyú. 
A nyelvcsont és a kopoltyúfedő mozgatásával áramoltatják át a vizet légzőszervükön. A vízben oldott oxigént szűrik 
ki. Változó testhőmérsékletűek. A halak külső megtermékenyítésűek, víz kell a szaporodásukhoz. Petesejtjeik neve 
ikra. Jellegzetes érzékszervük az oldalvonalszerv, ami érzékeli a víz áramlását és segíti az állatot a tájékozódásban. 
Kocsonyás burokban elhelyezkedő szőrsejteket tartalmaz (mint amilyenek a gerincesek belső fülében 
is megtalálhatók). A halak hallanak, szagolnak, ízlelnek, szemlencséjük közel gömb alakú, ezért közelre látnak jól. 
A fókusztávolságot a szemlencse előrehátra mozgatásával változtatják. A cápák porcos halak. Nincs úszóhólyagjuk, 
sem kopoltyúfedőjük. Fogaik ránőtt fogak. Páros úszóik a mellúszó és a hasúszó, páratlan a farok, a farok alatti és 
a hátúszó.

Kétéltűek

A kétéltűek elnevezése onnan származik, hogy szaporodásuk még vízhez kötött, de a kifejlett állatok már zömmel 
a szárazföldön élnek. Kültakarójukat többrétegű, gyengén elszarusodó hám fedi. Bőrük méreg és nyálkatermelő 
mirigyekben gazdag. Ezeknek fontos szerepük van a védekezésben és a légzésben. Kocsonyás burkú petéiket  
a vízbe rakják. Külső megtermékenyítésűek. Fejlődésükben van lárvaállapot, a lárva neve ebihal. Lárvaállapotban 
kopoltyúval lélegeznek, míg a kifejlett állat tüdővel (illetve  bőrlégzéssel). Változó testhőmérsékletűek.  
Négylábúak. A vállöv már elválik a koponyától. Ötujjú végtagtípusuk a szárazföldön való mozgást segíti. Ragadozók,  
tűhegyes apró fogaik vannak. Magyarországon minden kétéltű védett. Főbb csoportjaik: békák, gőték, szalamandrák. 

Vízben élnek. Nyálkás, 
pikkelyes bőrük 
és úszóik vanak.

Változó test-
hőmérsékletűek.

Oldalvonalszervvel
rendelkeznek.

A csontos halaknak
van úszóhólyagjuk.

Kopoltyúval
lélegeznek.

Ikrákat 
(petesejtet) rak.

A gerincesek 
közé tartoznak.

Életük első szakasza 
vízhez kötö�.

Lárvaalakjuk van,
ez az ebihal.

Lárvaalakban
kopoltyúval, kifejle�en

tüdővel lélegeznek.

A lárva úszószegéllyel
mozog, a kifejle� 

egyedek négylábúak.

Nyálkás, 
gyengén elszarusodó 

bőrük van.

Változó test-
hőmérsékletűek.

Kocsonyás burokkal
körülve� petesejtet

raknak.

A gerincesek 
közé tartoznak.

83. ábra. A halak jellemzői

84. ábra. A kétéltűek jellemzői
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rodás, a kiszáradástól védő vastag szaruréteg tette le-
hetővé, hogy a hüllők váltak az első valódi szárazföldi, 
gerinces élőlényekké.

A halak, kétéltűek és a hüllők változó testhőmérsék-
letűek, tehát testhőmérsékletük nagymértékben függ a 
külső környezet hőmérsékletétől. A madarak és az em-
lősök állandó testhőmérsékletűek, amely köszönhető a 
kiváló hőszigetelő rendszerüknek (bőraljában zsír, illetve 
a madaraknál a toll, emlősöknél a szőr), fejlett idegrend-
szerüknek (hipotalamusz, hőszabályozó központ), illetve 
a hatékony oxigénellátást biztosító keringési rendsze-
rüknek (nem keveredik az oxigéndús és a széndioxid
dús vér). Érzékszerveik változatosak és nagymértékben 
elősegítik a tájékozódást, a védekezést vagy a támadást. 
Az alábbiakban összefoglaljuk az egyes gerinces csopor-
tok legfontosabb jellemzőit.

FeLAdAt

Az itt látható ábrák alapján magyarázd meg, hogyan 
védekezik a hideg ellen a téli lepényhal!
Milyen következtetéseket tudsz levonni az ábra alap-
ján? Hogyan növelhető vagy csökkenthető a víz oxi-
géntartalma?
Hogyan lehetne bebizonyítani, hogy a halak a bőrükön 
keresztül is lélegeznek?
Miért veszélyes a vízi élővilágra a vizek olajszennye-
zése?

Halak

Vízi életmódhoz alkalmazkodott állatok. Áramvonalas testük van. Bőrük többrétegű, el nem szarusodó laphámmal 
fedett, mirigyekben gazdag, ezért nyálkás, ami súrlódáscsökkentő. A kültakaró véd a kórokozók ellen is. A halpikkely 
a hámréteg alatti kötőszövet képződménye. A pikkelyek nem cserélődnek, a testtel együtt fejlődnek, és eközben 
gyűrű alakú rétegek rakódnak le. Ezekből a növekedési rétegekből kiszámítható a halak életkora. A csontos halak 
a gázzal teli úszóhólyagjuk segítségével emelkedni vagy süllyedni tudnak a vízben. Légzőszervük a kopoltyú. 
A nyelvcsont és a kopoltyúfedő mozgatásával áramoltatják át a vizet légzőszervükön. A vízben oldott oxigént szűrik 
ki. Változó testhőmérsékletűek. A halak külső megtermékenyítésűek, víz kell a szaporodásukhoz. Petesejtjeik neve 
ikra. Jellegzetes érzékszervük az oldalvonalszerv, ami érzékeli a víz áramlását és segíti az állatot a tájékozódásban. 
Kocsonyás burokban elhelyezkedő szőrsejteket tartalmaz (mint amilyenek a gerincesek belső fülében 
is megtalálhatók). A halak hallanak, szagolnak, ízlelnek, szemlencséjük közel gömb alakú, ezért közelre látnak jól. 
A fókusztávolságot a szemlencse előrehátra mozgatásával változtatják. A cápák porcos halak. Nincs úszóhólyagjuk, 
sem kopoltyúfedőjük. Fogaik ránőtt fogak. Páros úszóik a mellúszó és a hasúszó, páratlan a farok, a farok alatti és 
a hátúszó.

Kétéltűek

A kétéltűek elnevezése onnan származik, hogy szaporodásuk még vízhez kötött, de a kifejlett állatok már zömmel 
a szárazföldön élnek. Kültakarójukat többrétegű, gyengén elszarusodó hám fedi. Bőrük méreg és nyálkatermelő 
mirigyekben gazdag. Ezeknek fontos szerepük van a védekezésben és a légzésben. Kocsonyás burkú petéiket  
a vízbe rakják. Külső megtermékenyítésűek. Fejlődésükben van lárvaállapot, a lárva neve ebihal. Lárvaállapotban 
kopoltyúval lélegeznek, míg a kifejlett állat tüdővel (illetve  bőrlégzéssel). Változó testhőmérsékletűek.  
Négylábúak. A vállöv már elválik a koponyától. Ötujjú végtagtípusuk a szárazföldön való mozgást segíti. Ragadozók,  
tűhegyes apró fogaik vannak. Magyarországon minden kétéltű védett. Főbb csoportjaik: békák, gőték, szalamandrák. 

Vízben élnek. Nyálkás, 
pikkelyes bőrük 
és úszóik vanak.

Változó test-
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A csontos halaknak
van úszóhólyagjuk.

Kopoltyúval
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(petesejtet) rak.

A gerincesek 
közé tartoznak.
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ez az ebihal.
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kopoltyúval, kifejle�en
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Hüllők 

Az első valódi szárazföldi gerincesek. Kültakarójukat többrétegű, elszarusodó laphám védi a kiszáradástól.  
Tüdővel lélegeznek (tüdejük fajlagos felülete jelentősen nagyobb, mint a kétéltűek esetében). Szaporodásuk a víztől 
független, megtermékenyítésük belső, lárvaalakjuk nincs. Magzatburkos állatok. Lágy héjú tojásokkal szaporodnak 
(a krokodiloké meszes héjú). Változó testhőmérsékletűek. Magyarországon minden hüllő védett. Főbb csoportjaik: 
kígyók, siklók, teknősök, krokodilok.

Madarak

Testük a repülő életmódnak megfelelően módosul: a mellső végtag szárnnyá alakul (az ujjak redukálódnak). Fogaik 
nincsenek, csőrük van. Lábtő és lábközépcsontjaik összeforrtak (csüd). A kétoldali kulcscsontok villacsonttá alakulnak. 
A repülő madarak szegycsontja tarajos, a futómadaraké lapos. Kültakarójukat többrétegű, elszarusodó laphám védi 
a kiszáradástól. A toll szaruképződmény, amelynek a hőszigetelésben, az állandó testhőmérséklet megtartásában is 
van szerepe. Típusai: evezőtoll, fedőtoll és pehelytoll. Tüdővel lélegeznek, a folyamat során belégzés és kilégzés közben 
is történik gázcsere (kettős légzés). Légzsákjaik vannak, amelyek a csontokba is beterjednek (így a csontok sűrűsége 
csökken). Meszes héjú tojásokkal szaporodnak. Medencéjük nyitott. Szaporodásuk független a víztől. 

85. ábra. A hüllők jellemzői 

86. ábra. A madarak jellemzői

emlősök

Kültakarójukat többrétegű, elszarusodó laphám védi a kiszáradástól, a szőr szaruképződmény, a hőszigetelésben, 
az állandó testhőmérséklet megtartásában is van szerepe. Bőrük rendszerint sok mirigyet tartalmaz:  
faggyú, verejték és tejmirigyeik vannak. A bőralja zsírrétege jó hőszigetelő. A csoport elnevezése onnan származik, 
hogy a tejmirigyek váladékával, emlőikből táplálják utódaikat. Gyökeres fogaik vannak, amelyek az életmódnak 
megfelelően módosulnak (redős, tarajos, gumós zápfogak). Tüdővel lélegeznek. A főemlősök idegrendszere  
a tanulás, az emlékezés és a problémamegoldó gondolkodás folyamataiban kiemelt jelentőségű.

állandó testhőmérsékletű élőlény testhőmérséklete
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87. ábra. Az emlősök jellemzői

88. ábra. Egy változó és egy állandó 
testhőmérsékletű állat testhőmérsékletének 
változása a külső hőmérséklet 
függvényében egy nap alatt

Vízben és száraz-
földön is élnek.

Négylábúak
(kivéve kígyók).

Testüket szarupikkelyek
vagy szarupajzsok 

borítják.

Tüdővel lélegeznek. A pikkelyesek szívének 
két pitvara és egy, három 

térrészre oszto� kamrája van 
(a krokodilok szívének 
kamrasövénye teljes).

Változó test-
hőmérsékletűek.

Többségük lágy
héjú tojásokat rak.

Gerinces állatok.

A legtöbb madár repül,
de vannak futómadarak és
vízben úszók is (pingvinek).

Tüdővel lélegeznek. A ke�ős 
légzés biztosítja a repülés 
fokozo� oxigénigényét.

Állandó test-
hőmérsékletűek.

Meszes héjú 
tojásokat raknak.

A repülő madarak
szegycsontja

tarajos.

Két szárnyuk
és két lábuk van.

Testük tollakkal fede�. 

A középfülben három
hallócsontjuk van és
négyüregű a szívük. 

Gerinces állatok.

Tüdővel lélegeznek. A középfülben 3 
hallócsontjuk van és 
négyüregű a szívük.

Állandó test-
hőmérsékletűek.

Emlővel rendelkeznek és
tejjel táplálják utódaikat.

Elevenszülők
(jellemzően).

Az alsó állcsont 
egyetlen csontból áll.

Testüket általában
szőr fedi.

Gerincesek közé
tartoznak.
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Megjegyzések
 �  A rendszertan is folyamatosan változó tudományterület. Az újabb molekuláris bioló

giai eredmények tükrében változnak a rendszertani kategóriák határai.
 �  A halakat korábban egységes osztályként tartották számon, mára azonban az elsődle-

gesen vízi gerinces állatok gyűjtőnevévé vált. A halak tehát nem egységes rendszer-
tani kategória, mivel nincs olyan közös levezetett jellemzőjük, amely valamennyiükre 
érvényes volna és semmilyen más gerinces állatra nem volna érvényes.

 �  A gerincesek közül a szárazföldi életmódra való áttérést sikeresen a kétéltűek valósí-
tották meg. A kétéltűek a bojtosúszós halak ősi képviselőiből elsőként kialakult szá-
razföldi gerincesek.

 �  A hüllők csoportja sem egységes. A hagyományosan hüllőnek tekintett állatokat tar-
talmazó ágnak magában kell foglalnia a madarakat is. A madarakkal származásuk, ro-
konsági viszonyuk alapján a ma élő hüllők közül a krokodilok közelebbi rokonságban 
állnak, mint például a gyíkokkal.

Érdekességek 
 �  Egyes számítások szerint a bolygónkon valaha élt fajok több mint 99%a már kihalt. 

Azért nehéz ezt számszerűen megmondani, mert ma sem tudjuk pontosan, hogy 
hány faj él a Földön. A Trex, a kardfogú tigris és a mamut sok ember számára ismert 
a valaha élt élőlények között. De az elefánt méretű földi lajhárok, a féltonnás mada-
rak, repülő, zsiráf méretű őshüllők és a nagy madár méretű rovarok kevésbé.

 �  A hüllőkben az orrüreg kialakulása során létrejön egy szaglóhámmal bélelt mel-
léküreg is, amely később elszigetelődik az orrüregtől, s a szájüregbe nyílik. A teknő-
sökben és a krokodilokban nem jelenik meg, a gyíkoknál és a kígyóknál azonban jól 
fejlett: utóbbi állatok a kiöltögetett, illatanyagokkal bevont nyelvüket vezetik e szerv 
száj üregbe torkolló nyílásába.

 �  A kígyók sajátos hőérzékelő szervei: érzékgödrök (gödörszervek), amelyek az óriás-
kígyóknál az ajkak mentén, a viperáknál és a csörgőkígyóknál az orrnyílás és a szem 
között helyezkednek el: az infravörös sugarakat hőként érzékelve lehetővé teszik a 
meleg vérű zsákmány éjszakai felkutatását.

 �  A kérődzők többségének hímjét, nőstényét, illetve kicsinyét a bika, tehén (még nem 
ellett egyedek esetében szarvasféléknél régiesen ünő, a szarvasmarhánál pedig üsző) 
és borjú szavakkal jelöljük. A kecskeformáknál a bak, nőstény és gida, illetve a kos, 
nőstény és bárány (régiesen olykor jerke) nevek használatosak. Az őzek hímje a bak, 
nősténye a suta, és a fiatal egyedeinek neve a gida.

 �  Fogak száma: a kutyának 42 foga van: 12 metszőfog, 4 szemfog, 16 előzápfog, 
10 zápfog. A macskáknak összesen 30 foguk van (16 felül és 14 alul): 12 metszőfog, 
10 előzápfog, 4 szemfog és 4 zápfog. A lovak esetében egy teljes (maximális számú) 
fogazat 44 maradó fogból áll. A lovak fogazatát 4 negyedre (jobb felső, bal felső, bal 
alsó és jobb alsó) felosztva 1 negyedben maximum 11 fog (3 metszőfog, 1 szemfog/
csődörfog, 1 farkasfog, 3 kisőrlő és 3 nagyőrlő) van. A lovak evolúciója során a szem-
fog és a farkasfog elvesztette a funkcióját. Így ezek a fogak nem is minden ló esetében, 
illetve nem minden egyedben fejlődnek ki. Ezzel magyarázható tehát az, hogy a mara-
dó fogak száma egyedenként eltérő lehet: minimum 36, maximum 44.

Hüllők 

Az első valódi szárazföldi gerincesek. Kültakarójukat többrétegű, elszarusodó laphám védi a kiszáradástól.  
Tüdővel lélegeznek (tüdejük fajlagos felülete jelentősen nagyobb, mint a kétéltűek esetében). Szaporodásuk a víztől 
független, megtermékenyítésük belső, lárvaalakjuk nincs. Magzatburkos állatok. Lágy héjú tojásokkal szaporodnak 
(a krokodiloké meszes héjú). Változó testhőmérsékletűek. Magyarországon minden hüllő védett. Főbb csoportjaik: 
kígyók, siklók, teknősök, krokodilok.

Madarak

Testük a repülő életmódnak megfelelően módosul: a mellső végtag szárnnyá alakul (az ujjak redukálódnak). Fogaik 
nincsenek, csőrük van. Lábtő és lábközépcsontjaik összeforrtak (csüd). A kétoldali kulcscsontok villacsonttá alakulnak. 
A repülő madarak szegycsontja tarajos, a futómadaraké lapos. Kültakarójukat többrétegű, elszarusodó laphám védi 
a kiszáradástól. A toll szaruképződmény, amelynek a hőszigetelésben, az állandó testhőmérséklet megtartásában is 
van szerepe. Típusai: evezőtoll, fedőtoll és pehelytoll. Tüdővel lélegeznek, a folyamat során belégzés és kilégzés közben 
is történik gázcsere (kettős légzés). Légzsákjaik vannak, amelyek a csontokba is beterjednek (így a csontok sűrűsége 
csökken). Meszes héjú tojásokkal szaporodnak. Medencéjük nyitott. Szaporodásuk független a víztől. 

emlősök

Kültakarójukat többrétegű, elszarusodó laphám védi a kiszáradástól, a szőr szaruképződmény, a hőszigetelésben, 
az állandó testhőmérséklet megtartásában is van szerepe. Bőrük rendszerint sok mirigyet tartalmaz:  
faggyú, verejték és tejmirigyeik vannak. A bőralja zsírrétege jó hőszigetelő. A csoport elnevezése onnan származik, 
hogy a tejmirigyek váladékával, emlőikből táplálják utódaikat. Gyökeres fogaik vannak, amelyek az életmódnak 
megfelelően módosulnak (redős, tarajos, gumós zápfogak). Tüdővel lélegeznek. A főemlősök idegrendszere  
a tanulás, az emlékezés és a problémamegoldó gondolkodás folyamataiban kiemelt jelentőségű.

Ingolák
Nyálkahalak
Cápák és ráják
Tömörfejűek
Cladistei
Porcos vérteshalak
Csontos vérteshalak
Valódi csontoshalak
Bojtosúszójú halak
Tüdőshalak
Kétéltűek
Emlősök
Felemásgyíkok
Pikkelyes hüllők
Teknősök
Krokodilok
Madarak

Állkapocs nélküliek

Porcos halak

Állkapcsosok

Csontos halak

Izmosúszójú halak
Rhipidistia

Négylábúak

Magzatburkosok

Hüllők
Uralkodógyíkok

Actinopteri
Neopterygii

Gerincesek

Sugarasúszójú
halak

Vízben és száraz-
földön is élnek.

Négylábúak
(kivéve kígyók).

Testüket szarupikkelyek
vagy szarupajzsok 

borítják.

Tüdővel lélegeznek. A pikkelyesek szívének 
két pitvara és egy, három 

térrészre oszto� kamrája van 
(a krokodilok szívének 
kamrasövénye teljes).

Változó test-
hőmérsékletűek.

Többségük lágy
héjú tojásokat rak.

Gerinces állatok.

A legtöbb madár repül,
de vannak futómadarak és
vízben úszók is (pingvinek).

Tüdővel lélegeznek. A ke�ős 
légzés biztosítja a repülés 
fokozo� oxigénigényét.

Állandó test-
hőmérsékletűek.

Meszes héjú 
tojásokat raknak.

A repülő madarak
szegycsontja

tarajos.

Két szárnyuk
és két lábuk van.

Testük tollakkal fede�. 

A középfülben három
hallócsontjuk van és
négyüregű a szívük. 

Gerinces állatok.

Tüdővel lélegeznek. A középfülben 3 
hallócsontjuk van és 
négyüregű a szívük.

Állandó test-
hőmérsékletűek.

Emlővel rendelkeznek és
tejjel táplálják utódaikat.

Elevenszülők
(jellemzően).

Az alsó állcsont 
egyetlen csontból áll.

Testüket általában
szőr fedi.

Gerincesek közé
tartoznak.

89. ábra. A gerinces állatok egyszerűsített törzsfája

Érdekesség: Mintegy 65 millió éve a dinoszauru-
szok és más őshüllők tömegesen pusztultak ki. 
Egyes elképzelések szerint egy nagy meteorit be-
csapódása következtében a környezeti feltételek 
hirtelen megváltoztak: az erősen szennyezett le-
vegő miatt kevesebb napsugárzás érte a felszínt, 
ezért a légkör lehűlt. A hőmérséklet csökkenése 
és a táplálékhiány nem kedvezett a változó testhő-
mérsékletű, erősen specializált, kevéssé alkalmaz-
kodó, nagy testű fajoknak.
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Az állatok szövetei
A szövet azonos feladat ellátására kialakult, hasonló ala-
kú, (általában) közös eredetű sejtek együttese. Az állati 
alapszövetek több alaptípusát különböztethetjük meg.

A hámszövetek

Külső vagy belső felszíneket borítanak (fedőhám). Szo-
rosan (sejtkapcsoló struktúrákkal) záródó sejtek, ame-
lyek a sejtek által termelt alaphártyához rögzülnek. Sejt 
közötti állománya kevés. Feladataik az elhatárolás és 
a védelem. A hámszöveteknek más funkciói is lehetnek, 
ami a felépítésükben is tükröződik. Lehetnek egyetlen 
sejtrétegből felépülők, illetve többrétegűek is. Lehetnek 
laposak (laphám), kocka alakúak (köbhám), henger for-
májúak (hengerhám), egy rétegben elhelyezkedők, illet-
ve többrétegűek. Ahol a hámsejtek vékonyak, laposak 
(pl. erek fala, légzőhám), ott az anyagok gyors átenge-
dése a cél. A felszívóhám a tápanyagmonomerek haté-
kony felvételét segíti elő (mikrobolyhos hengerhám). 
A csillós hengerhámnak (petevezeték, légcső) a mozga-
tásban van szerepe. A gerinces magzatburkosok több-
rétegű elszarusodó hámja hatékonyan véd a kiszáradás-
tól. A hámsejtek módosulhatnak a váladék termelésére 
(mirigyhám) vagy akár az ingerek hatékony felvételére is 
(érzékszervek érzékhámja).

A kötő- és támasztószövetek

Kötőszövetek 

Sejtjei változatos alakúak, sejt közötti állománya jelen-
tős, sok benne a rost (pl. kollagén, elasztin) és a víz. 
A szerveket rögzítik, összekapcsolják, kitöltik a rése-
ket. A laza rostos kötőszövetre jellemző, hogy sejtjeik 
egymástól elkülönülnek. A sejt közötti állományban 
szabálytalan lefutású fehérjerostok találhatók. Szerve-
zetünkben hártyákat, lemezeket hoznak létre. Gazdag 
érhálózatával táplálni tudja az erekkel nem rendelke-

ző szöveteket, a hám és porcszöveteket. Körülveszi az 
izomszöveteket, az általa létrehozott hártyákban futnak 
az erek és idegek. A tömött rostos kötőszövet a nevé-
ben hordozza, hogy sok, egymás mellett elhelyezkedő 
rostot tartalmaz, például az inakban a kollagénrostot 
(nagy a szakítószilárdsága). Különleges kötőszövet a vér, 
sejt közötti állománya nagyrészt folyékony. A zsírszövet 
szintén kötőszövet, a zsírsejteket nagyrészt zsírcseppek 
töltik ki. Sejt közötti állománya nincs. Hőszigetelő, me-
chanikai védelmet nyújt, a zsírban oldódó vitaminok (A, 
D, E, K) raktározóhelye és tartalék tápanyag is.

Támasztószövetek 

Egyszerre szilárdak és rugalmasak. A porcszövet eseté-
ben a sejtek kisebb csoportokban helyezkednek el, ezek 
között van a jelentős mennyiségű sejt közötti állomány 
(amely főként fehérjerostokat, fehérjéket, szénhidrát-
láncokat és vizet tartalmaz). Nincsenek benne erek, 
a sejtek diffúzióval táplálkoznak és kapnak oxigént. 
Sejt közötti állományában található rostokat az üveg-
porc esetében az alapállomány (pl. kondroitinszulfát, 
hialuronsav nagy vízmegkötő képessége miatt) elfedi. 
Az üvegporc ízületi felszíneket borít, a légcső, a borda 
porcát alkotják. Rugalmas rostos porc található a fül-
porcban, itt jól láthatók a rostok. Rostos porc található 
a csigolya közti porckorong szélében: duzzadt állapotú 
sejteket tartanak egyben kollagénrostok, így biztosítják 
a csigolyatestek közötti rugalmas kapcsolatot.

A csontszövet sejtjeit főként csontsejtek alkotják, 
ezek nyúlványosak, a csontállomány üregeiben he-
lyezkednek el; a keresztmetszeti képen a csatornák 
körül körkörösen rendeződnek el. Sejt közötti alapál-
lományában viszonylag sok szervetlen (Catartalmú) 
vegyület található, de szerves anyagok is előfordulnak:  
például a jellemző lefutású kollagénrostok. A felszínnel 
párhuzamos Haverscsatornákban és az erre merőleges 
Volkmanncsatornákban erek és idegek futnak.

91. ábra. Néhány példa a kötő-, illetve 
támasztószövetekre: laza rostos kötőszövet (A), 
porcszövet (B), vér (C), csontszövet (D), zsírszövet (E)

szaruréteg
szemcsés
sejtek rétege

tüskés
sejtek rétege

alapréteg/osztódó
sejtek rétege

90. ábra. A hámszövetek néhány típusa 
[többrétegű elszarusodó laphám (A), egyrétegű hám (B), 
mirigyhám (C)]

mirigyhám 
(külső elválasz-

tású mirigy)

B

A C

A B C

D E
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Az izomszövetek 

Egyes izomszövetek fénymikroszkópos képén egyes 
izomszövetekben sötét és világos sávokat láthatunk egy-
más mellett (ezek fényelnyelő és fényáteresztő részek). 
Ezt harántcsíkolatnak nevezzük. A harántcsíkolatot mu-
tató izomszövetnek két típusa van: a vázizomszövet 
és a szívizomszövet. A vázizomszövet építi fel például 
a csontokhoz kapcsolódó izmainkat, az arcunkon talál-
ható mimikai izmokat, a gerincesek vázizmait és a rova-
rok izmait is. A szövetet a sejtek összeolvadásából lét-
rejött izomrostok építik fel. A sejtmagok a rostok szélén 
találhatók. A rostok rostkötegeket alkotnak. A roston 
belül találhatók az izomfonalak (miofibrillumok), ame-
lyeken belül az izom két fő fehérjéje, az aktin és a miozin 
helyezkedik el párhuzamos szálak (miofilamentumok) 
formájában. 

A szívizomszövet Y alakban elágazó sejtekből épül fel. 
Hosszú időn át nagy erőkifejtésre képes. A sejtek között 
szinte folytonos a kapcsolat (ezért rostnak is nevezik), 
mert réskapcsolatokkal (elektromos szinapszis) összekö-
töttek. A sejtmag központi helyzetű.

A simaizomszövet nem mutat harántcsíkolatot. Orsó 
alakú sejtekből épül fel. Az izomsejtek összehúzódásai 
viszonylag lassú, de kitartó működést eredményeznek. 
A sejtmag központi helyzetű. Például a cső alakú szer-
vek, illetve a méh izomzatát is simaizomszövet építi fel.

Az idegszövet 

Jellegzetes sejtjei az idegsejtek és a gliasejtek. Az ideg-
sejt nyúlványokkal (dedrit, axon) rendelkező sejttípus. 
Fő feladatai az információ (inger) felvétele, feldolgo-
zása, továbbítása és átadása. A gliasejt feladatai: az 
idegsejt táplálása, védelme, az agygerincvelői folyadék 
termelése, az idegsejt leghosszabb nyúlványának (axon) 
a szigetelése. Az idegsejtek más idegsejttel szinapszis 
útján kapcsolódnak, ami lehet elektromos szinapszis 
vagy kémiai szinapszis.

92. ábra. 
Az izomszövetek 
típusai: 
simaizomszövet (A), 
vázizomszövet (B), 
szívizomszövet (C)

FeLAdAt

Állati szövetek vizsgálata
Mely szövetek fénymikroszkópos képét láthatod? Minden esetben indokold válaszodat! Becsüld meg a nagyítás 
mértékét is! Mely szervből származhatnak a metszetek?

3.2.1.

93. ábra. Az idegsejtek típusai: érzőidegsejt [szenzoros 
neuron, (a)], köztes idegsejt [interneuron, (b)], 
mozgató- idegsejt [motoneuron, (c)]. A fotón piramis 
alakú, soknyúlványos agykérgi idegsejt látható.

a) b) c)

A B C
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Honnan tudjuk, hogy milyen az állatok testfelépítése, 
hogyan zajlanak az élőlények életműködései?

Anatómiai vizsgálati módszerek: A boncolás célja a szer-
vek elhelyezkedésének, felépítésének és kapcsolatainak 
megfigyelése, következtetések levonása már nem élő 
egyedeken. A szövettani vizsgálatok során a szervek 
még részletesebb felépítéséről és működéséről kapha-
tunk képeket. Élőlényekből vett kis szövettani mintada-
rabok (biopszia) vizsgálatával a normális felépítéstől és 
működéstől való eltérésre is következtetni lehet.

A képalkotó eljárások (röntgen, CT, MR, UH) során 
szintén a test belsejének a felépítéséről kapunk infor-

mációt, de ekkor nem kell vágást ejteni a testen.
Élettani vizsgálati módszerek: Az élőlények életmű-

ködései során keletkezett elektromos jeleket, a vérben, 
a vizeletben lévő anyagokat vizsgálják. Az EKG során 
a szív működésére következtetnek, a vércukorszint mé-
réséből az esetleges cukorbetegségre is lehet következ-
tetéseket levonni.

Az alábbi táblázat két dimenzióban mutatja a ge-
rincesek főbb csoportjainak felépítését és működését. 
Az elrendezés lehetővé teszi, hogy az egyes állatcsopor-
tokról vagy akár az egyes életműködéseket megvalósító 
szervek evolúciós változásairól (fejlődéséről) áttekintő 
képet adhassunk.

Fajfenntartó életműködés Feladata A feladat elvégzése

Szaporodás Az élőlények változatosságát, fennmaradását 
biztosítja.

Az ivarsejtek termelését, érését biztosító, illetve az ivarsejtek 
eljutását segítő szervek és folyamatok. Az utódgondozás 
egyes fajoknál jellemző, másoknál nem.

11. táblázat. Az állatok fajfenntartó életműködése

10. táblázat. Az állatok önfenntartó életműködései 

Az állatok életműködései
Alapfogalmak

Önfenntartó életműködések (= létfenntartó életműkö-
dések) – Az egyed életben maradásához szükséges élet-
működések. 

Fajfenntartó életműködések – A szaporodás és az 
ivadékgondozás, ami a faj fennmaradását teszi lehető-
vé.

Önfenntartó életműködések Feladata A feladat elvégzése

Mozgás Helyváltoztatás, helyzetváltoztatás. A sejtek képesek mozogni sejtnyúlványokkal (álláb, csilló, 
ostor). Egy nagyobb test mozgatásához izmok szükségesek.

Táplálkozás Anyag és energiapótlás. Aprítás (felületnövelés) és emésztés valósul meg.  
Emésztés: a tápanyagok monomerekre bontása.  
Hidrolízisek folyamata, összességében ATPenergiaigényes.

Légzés A tápanyagok elégetéséhez szükséges oxigén 
felvételét biztosítja, az égésterméket (szén
dioxid) eltávolítja.

Vagy a kültakarón át jutnak a légzési gázok a testfolyadékba 
(majd onnan a sejtekbe), vagy a kopoltyúban, illetve 
a tüdőben.

Keringés Az oxigént és a tápanyagokat juttatja el 
a sejtekhez.

A testfolyadék egy csőrendszerben áramlik, amit 
érrendszernek nevezünk. A csőrendszerben van egy pumpa, 
ami mozgatja a folyadékot, ez a szív.

Kiválasztás A káros, felesleges anyagoktól szabadítja meg 
az élőlényeket.

Egy testfolyadékot átszűrő rendszer.  
Gerinces állatok esetében a fő kiválasztó szerv a vese.

Szabályozás A szervezet állandóságát tartja fenn. Főként az idegrendszer, a hormonrendszer  
és az immunrendszer összehangolt működése.

Érzékelés A környezetből származó információk 
felvétele.

Érzékelésre képes sejtekkel, illetve az érzékszervekkel valósul 
meg.
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A táblázatokhoz tartozó ábrák és néhány életjelenség 
részletesebb magyarázata

A halak légzése
A halak kopoltyúi előbéleredetűek, a garathám kitü-
remkedései. A garatból négy kopoltyúrés vezet a ko-
poltyúfedővel borított kopoltyúüregbe. A kopoltyúfedők 
hátulsó részén egy hártya fedi le a kopoltyúüregből kive-
zető rést. A kopoltyúíveken helyezkednek el a kopoltyú-
lemezek, ezek felszínét kopoltyúlemezkék nagyobbítják. 
A belégzés kezdetén a hal süllyeszti a nyelvcsontját, 
a szájüreg térfogata nő, nyomása csökken. Majd kinyitja 
a száját, és a víz a szájüregbe áramlik, miközben a kive-
zető nyílást záró hártya zárt állásban van. A hal ezután 
becsukja a száját (a legtöbb csontos halnál a szájnyílás 

mögött van egy páros billentyű), a nyelvcsont emelkedé-
sével csökkenti a szájüreg térfogatát, ezzel párhuzamo-
san a kopoltyúfedő emelkedik, és a víz a garatüregen, 
illetve a kopoltyúréseken át a kopoltyúkhoz, illetve a ko-
poltyúüregbe áramlik. Közben megtörténik a gázcsere. 
A kopoltyúfedő süllyedésével párhuzamosan a hártya 
elemelkedik a testtől, és az elhasznált víz a kopoltyú
üregből a külvilágba áramlik. A gázcsere hatékonyságát 
az ellenáramlás biztosítja. A halak légzésének intenzi-
tását a kopoltyúfedők percenkénti mozgása jelzi. A víz-
csere intenzitása meleg vízben fokozódik, hideg vízben 
csökken (hideg vízben nagyobb az oxigén oldhatósága). 

A kétéltűek (békák) légzése 
A békáknak nincs rekeszizmuk és zárt mellkasuk sem, így 
tüdejüket nem tudják ezek segítségével tágítani. A le-
vegőt „nyelik”. Ennek lényege, hogy zárt szájnyílás és 
gégerés mellett a szájfenék izomzatának süllyesztésével 
az orrnyílásokon át levegőt szívnak be. Majd zárják az 
orrnyílást és a szájfenék emelésével a levegőt a tüdőbe 
préselik. Mivel a szájüreg hámján át jelentős gázcserét 
bonyolítanak le, ún. torokoszcillációt is végeznek. Eköz-
ben nem préselik le a levegőt a tüdőbe, csak emelik és 
süllyesztik a szájfeneket, miközben nyitják és zárják az 
orrnyílást. Jelentős a bőrlégzésük is.

agy

úszóhólyag
vese gerincvelő

kopoltyúk
szív

máj
bélrendszer

szaporítószervek

hátúszó
farokúszó

farok ala� úszóhasúszómellúszó

fej

oldalvonalszerv

94. ábra. A halak testfelépítése

BELÉGZÉS KILÉGZÉS

szájnyílás mögö�
billentyűk

szájüreg

garat

kopoltyúk 
a kopoltyúüregben

kopoltyúfedő

nyelőcső

96. ábra. A halak légzőrendszere

95. ábra. A kilégzés és a belégzés folyamata halaknál

kopoltyúk

kopoltyúk

kopoltyúfedő
vérerek

vérerek
kopoltyúlemezek

oxigénbengazdag

oxigénbenszegény

kopoltyú-
lemezkék

hajszálerek  
a kopoltyúlemezkékben

vízáramlás a kopoltyúlemezen
keresztül a lemezkék közö�
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A madarak légzése 
A madaraknak nincs rekeszizmuk 
és mellhártyájuk sem. A tüdők a 
gerincoszlophoz és a bordákhoz 
szorosan hozzánőttek, térfogatuk 
lényegében nem változik. A lég-
cső felső végénél található a felső 
gégefő, míg a légcső alsó végénél, 
ahol két főhörgőre ágazik, az alsó 
gégefő, ami a  madarak hangadó 
szerve. Az elágazásnál, a villa mind-
két oldalán találhatók hanghártyák. 
A főhörgők további csövekre, hör-
gőkre oszlanak. A legkisebb átmé-
rőjűek a léghajszálcsövek (légkapil-
lárisok), amelyek falát egyrétegű 
laphám, légzőhám borítja. A tüdő-
kapillárisok gazdagon erezettek, 
továbbá a levegő és a vér áramlása 
ellentétes irányú, ezért is itt játszó-
dik le a gázcsere. 

A levegő áramlását a tüdőhöz 
kapcsolódó légzsákok tágulása és 
térfogatának csökkenése okozza 
(főként a hasi légzsákoké). A be
lélegzés közben a levegő áthalad 
a légkapillárisokon, legnagyobb 
része a légzsákokba jut. Kilégzés 
közben is áthalad a légzsákokban 
lévő levegő a tüdőn, így ekkor is 
történik gázcsere (kettős légzés). 
Egyes légzsákocskák a csontokba 
is beterjednek (csökkentve a csont 
sűrűségét, a madár tömegét). 

A légzsákok a gázcserében nem 
vesznek részt, de a levegő tárolá-
sában, a test sűrűségének csök-
kentésében és a test hűtésében 
jelentősek. 

98. ábra. A béka 
csontváza

99. ábra. A béka 
vörösvérsejtjei

97. ábra. A béka  
kültakarója

az ujjak száma redukálódo�,
a kéztő- és kézközépcsontok 
megnyúltak

nyito�
medencehollócsőr-

csont

villacsont

tarajos
szegycsont

csüd

nyaki légzsákok (2)

villacson� légzsák (1)

elülső törzsi légzsákok(2)

hátulsó törzsi légzsákok (2)

hasi légzsákok (2)

tüdő

egy vérkör
(halak)

kevert vér

két vérkör, az oxigén-
és szén-dioxid-dús vér

a szívben keveredik
(kétéltűek, hüllők)

két vérkör, az oxigén-
és szén-dioxid-dús vér

a szívben nem keveredik 
(madarak, emlősök)

JP JP
JK BK

K

K

P
BP BP

100. ábra. A kígyók 
méregfoga hosszú, 
hajlított, méreg-
mirigyhez kapcsolt

101. ábra. 
A madarak  
csontjai

103. ábra. A gerincesek keringési rendszerének főbb típusai (kiegészítő 
megjegyzések a 12. táblázatban)

102. ábra. 
A madarak 
légzőrendszere
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1) Állati szövetek 

A következőkben egy határozókulcsot találsz, amelynek római számokban (I–X.) végződő sorai egyegy szövetet 
jelentenek a következők közül. 

egyrétegű laphám, szívizomszövet, üvegporc, egyrétegű hengerhám, kötőszövet, idegszövet, dentin, csontszö-
vet, vázizomszövet, simaizomszövet

(A határozókulcsok elve az, hogy a számokkal jelölt pontokon végighaladunk, az ott felkínált a, b és c jelű jellemzők 
közül a vizsgált szövetre jellemzőt kiválasztjuk, a sor végén jelzett pontra továbblépünk, és végül eljutunk a vizsgált 
szövet nevéhez. Ha a jellemzők között olyat is találsz, melyről nem tudod, hogy igaze az adott szövetre, próbálj meg 
kizárásos alapon dönteni.)

Melyik szövet melyik betűhöz tartozik? 
1.  a) Sejt közötti állománya nem számottevő. → 2.

b) Sejt közötti állománya jelentős. → 5.
2. a) Mindhárom csíralemezből származtatható. →3.

b) Középső csíralemezből származtatható. → 4.
3. a) Sejtjei laposak, oldalról nézve a sejtmag kidomborodik a sejtből. → I. 

b) A magas sejtek sejtmagja a sejt alapjához van közel. → II. 
4. a) Orsó alakú sejtjei közepén pálcika alakú sejtmag van. → III. 

b) Sokmagvú rostokból áll, sejtmag a rostok szélén van. → IV. 
c) Y alakban kapcsolódó sejtek (rostok) közepén van a sejtmag. → V. 

5. a) Támasztószövet. → 6. 
b) Nem támasztószövet. →8. 

6. a) Tartalmaz vérereket. → VI. 
b) Nem tartalmaz vérereket. → 7. 

7. a) Combcsontban megtalálható. → VII.
b) Combcsontban nem található meg. → VIII.

8. a) A mielinhüvelyt kialakító sejteket is tartalmazza. → IX. 
b) A vér szövete. → X. 

Az előző feladatrész megfelelő nagybetűit párosítsd a szövetekhez!

A) X.  B) III.  C) IV.  D) I.  E) VII. 
1. A bélfal izomzatának a jellemző szövete.  
2. A rekeszizom jellemző szövete.  
3. A tüdőléghólyagocska szövete. 
4. Sejtjei kis csoportokban helyezkednek el. 
5. Az egyik szövettípusára jellemző, hogy sejt közötti állománya folyékony. 

Az első feladatrész nagybetűivel dolgozunk tovább. 
A) A II. jelű szövetre jellemző.
B) A VII. jelű szövetre jellemző. 
C) Mindkettőre jellemző. 
D) Egyikre sem jellemző.

6. Gerinctelen állatok kültakaróját alkotja.  
7. A középbéli felszívásban szerepet játszó szövete.  
8. A bőr alaphártya felől diffúzióval táplált szövete.  
9. A bőrszövethez tartozik.   

10. A légcső felépítésében megtalálható. 
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2) Az állatok nagy csoportjai 
A következőkben egy határozókulcsot találsz, melynek nagybetűkben (A–J) végződő sorai egyegy állatcsopor-
tot jelentenek a következők közül: 

hüllők, rovarok, halak, szivacsok, madarak, gyűrűsférgek, csigák, emlősök, laposférgek, kétéltűek

(A határozókulcsok elve az, hogy a számokkal jelölt pontokon végighaladunk, az ott felkínált a, b és c jelű jel-
lemzők közül a vizsgált állatra jellemzőt kiválasztjuk, a sor végén jelzett pontra továbblépünk, és végül eljutunk 
a vizsgált állat nevéhez.) 

Azonosítsd az állatcsoportokat!
1. a) Valódi szöveteik és szerveik vannak. → 2. 

b) Valódi szöveteik és szerveik nincsenek. → A 
2. a) Bőrizomtömlővel rendelkeznek. → 3. 

b) Bőrizomtömlővel nem rendelkeznek. → 4. 
3. a) Végbélnyílásuk van, sejten kívül emésztenek, vérük nincs. → B

b) Végbélnyílásuk van, sejten kívül emésztenek és vérük is van. → C 
c) Végbélnyílásuk nincs, ragadozók vagy élősködők. → D 

4. a) A külső kitinvázához kiegyénült izmok kapcsolódnak. → E 
b) Belső szilárd vázuk van. → 5. 

5. a) Magzatburok nélküliek. → 6. 
b) Magzatburkosok. → 7. 

6. a) Lárvaállapotuk általában nincs. → F 
b) Lárvaállapotuk van. → G 

7. a) Szájüregükben fogak megtalálhatók. → 8. 
b) Szájüregükben fogak nincsenek. → H 

8. a) Kültakarójuk többnyire mirigymentes. → I 
b) Kültakarójuk mirigyekben gazdag. → J

3) Három állat
Írd a halmazábra megfelelő helyeire az éticsigára (puhates
tűek), a földigilisztára (gyűrűsférgek), illetve a májusi cserebo-
gárra (rovarok) jellemző állítások számait!

1.  Egyrétegű hámja és az alatta lévő simaizmai szorosan 
összenőttek. 

2.  Nyílt keringési rendszere van. 
3.  Harántcsíkolt izmokkal mozog. 
4.  Vérében oldott oxigén szállít. 
5.  Kültakaróeredetű tüdővel lélegzik. 
6.  Szelvényezett testfelépítésű. 
7.  Van szeme. 
8.  Tracheái sejtekig vezetik az oxigént. 
9.  Háromszakaszos bélcsatornával rendelkezik. 

10.  Belső megtermékenyítésű.

éticsiga földigiliszta

cserebogár
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4) rendszerezés
A biológiai rendszertanban monofiletikus csoportnak nevezzük az egy közös rendszertani őstől származó élőlé-
nyek összességét (vagyis az őst és összes leszármazottját együttesen).
Ha egy élőlénycsoport több ősre vezethető vissza, akkor polifiletikus csoportnak nevezzük, tehát a csoport 
tagjainak hasonló tulajdonságai egymástól teljesen függetlenül jöttek létre.
Ha a csoport tagjai visszavezethetők egy közös ősre, viszont a csoport maga nem tartalmazza annak a bizonyos 
legközelebbi közös ősnek az összes leszármazottját, akkor parafiletikus csoportról beszélünk.

Párosítsd az ábrákat a meghatározásokkal!
1.  Polifiletikus csoport  

2.  Monofiletikus csoport  

3.  Parafiletikus csoport  

4.  A hüllők a madarak nélkül 

5.  Meleg vérű (azaz állandó testhőmérsékletű) állatok: madarak és emlősök  

6.  A hüllők a madarakkal 

7.  Az állkapocs nélküliek az állkapcsosok nélkül  

8.  Röpképes gerincesek: madarak és denevérek  

9.  A csontos halak a négylábúak (Tetrapoda) nélkül  

10.  Fotoszintézisre képes élőlények: növények és egyes baktériumok 

5) növényi szövetek 
A következőkben egy határozókulcsot találsz, melynek római számokban (I–X.) végződő sorai egyegy szövetet 
jelentenek a következők közül:

víztartó alapszövet, kambium, szállítószövet, táplálékkészítő alapszövet, raktározó alapszövet, köztes (inter-
kaláris) szövet, hajtástenyészőcsúcs szövete, bőrszövet, kiválasztó alapszövet, szilárdító alapszövet

(A határozókulcsok elve az, hogy a számokkal jelölt pontokon végighaladunk, az ott felkínált a, b és c jelű jellem-
zők közül a vizsgált szövetre jellemzőt kiválasztjuk, a sor végén jelzett pontra továbblépünk, és végül eljutunk a 
vizsgált szövet nevéhez. Ha a jellemzők között olyat is találsz, melyről nem tudod, hogy igaze az adott szövetre, 
próbálj meg kizárásos alapon dönteni.)

Azonosítsd a szövetcsoportokat!
1. a) Osztódószövetek. → 2. 

b) Állandósult szövetek. → 4. 
2. a) Hosszirányú növekedésért felelősek, ún. kezdősejtjeik vannak. → 3.

b) Oldalirányú növekedésért felelős. → I. 
3. a) A virágok és a termések végleges formáját alakítják ki. → II. 

b) Az auxin itt képződik (általában) előanyagaiból. → III. 

közös ősA B C



3. Az egyed szerveződési szintje   162 163

FeLAdAtOK

4. a) A növényi test alapállományát adja. → 5. 
b) Hosszú, megnyúlt sejtekből áll, kambiumból képződik. → IV. 
c) Az egyéves növények felületét borítja. → V. 

5. a) Színtestjei vannak. → 6. 
b) Színtestjei általában nincsenek. → 7. 

6. a) A lomblevél fő tömegét alkotja. → VI. 
b) Fénytől elzárt részekben alakul ki. → VII. 

7. a) Viszonylag vékony falú sejtekből áll. → 8. 
b) Apró, megvastagodott falú sejtekből és rostokból áll. → VIII. 

8. a) Nagy, nyálkával telt üregeket tartalmaz. → IX. 
b) A feleslegessé váló végterméket választja ki vagy különíti el. → X.

6) A növények nagy csoportjai  
A következőkben egy határozókulcsot találsz, amelynek nagybetűkben (A–I) végződő sorai egyegy élőlénycso-
portot jelentenek a következők közül: 

barnamoszatok, nyitvatermők, vörösmoszatok, harasztok, zöldmoszatok, ostorosmoszatok, zárvatermők, 
kékbaktériumok, kovamoszatok

Azonosítsd a növénycsoportokat!
1. a) Színtestjeik vannak. → 2. 

b) Nincsenek színtestjei. → A. 
2. a) Hajtásos növények. → 6. 

b) Nem hajtásos növények. → 3. 
3. a) Egysejtűek. → 4. 

b) Egysejtű képviselőik nincsenek, nagyrészt telepes testfelépítésűek. → B. 
c) Vannak egysejtű és telepes testfelépítésű képviselőik is. → 5. 

4. a) SiO2t tartalmazó héj borítja sejthártyájukat. → C. 
b) Élénken mozgó szervezetek. → D. 

5. a) Hazánkban viszonylag sok fajuk fordul elő. → E. 
b) Hazánkban kevés fajuk fordul elő. → F. 

6. a) Spórákkal szaporodnak. → G. 
b) Virágos magvas növények. → 7. 

7. a) Van termésük. → H. 
b) Nincs termésük. → I.
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7) gerinces állatok 
Tekintsd meg az alábbi ábrát, ahol nagybetűk egyegy tulajdonságot jelölnek. Nevezd meg, hogy mely tulajdon-
ságok esetén igaz a leszármazási kapcsolatokat bemutató ábra!
Legyél kreatív, és adj meg minél többféle megoldást!

8) evolúciós újítások
Töltsd ki értelemszerűen a táblázatot!

A

B

C

D

E F

G H

Betűjel tulajdonság(ok)

A

B

C

D

E

F

G

H

evolúciós újdonság 
az élőlénycsoportnál

Az evolúciós újdonság miért segítette elő 
az élőlénycsoport sikeres elterjedését?

Mely élőlénycsoportnál alakult ki és lett 
jellemző az evolúciós újdonság?

Virág 1. 2.

Termés 3. 4.

Magzatburok 5. 6.

Szelvényesség 7. 8.

Sejten kívüli emésztés 9. 10.

Belső váz 11. 12.

Állandó testhőmérséklet 13. 14. 

Belső megtermékenyítés 15. 16. 
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Az állatok viselkedése

Öröklött magatartásformák: A születés pillanatától és 
a faj összes egyedénél meglévő viselkedési, magatartási 
formák.

 � Feltétlen reflex: Meghatározott kulcsinger hatására 
mindig bekövetkező válaszreakció (például pupillare-
flex, szemhéjzáró reflex, békák megfordulási reflexe).

 � Taxis: Adott inger által irányított helyváltoztató moz-
gás. Pozitív, ha az ingerforrás felé irányul (pl. légy 
a fényforrás felé), negatív, ha az ingerforrástól távo-
lodik (menekül), pl. közönséges földigiliszta negatív 
fototaxisa.

 � Öröklött mozgásmintázat: Összetett mozgásforma 
(a mozgási elemek sorrendje meghatározott), amely 
az állat motiváltsága esetén adott kulcsinger hatására 
bekövetkezik (habár megjelenhet kulcsinger hiányá-
ban is). Példák: a kutyafélék táplálékrejtő magatar-
tása jóllakottság esetén (kulcsinger a táplálék észle-
lése, motiváció az éhség), a nyári lúd tojásgörgető 
tevékenysége (kulcsinger a tojás, motiváció a szapo-
rodás). Vörösbegy, tüskés pikó támadó magatartása 
szaporodási időszakban. Embernél: mosoly, nevetés. 

 � Kulcsinger: Az öröklött mozgásmintázat kiváltására 
alkalmas környezeti tényező.

 � Szupernormális inger: A természetes (normál) vi-
selkedésnél erősebb választ vált ki (vagy az erősebb 
kulcsinger a meghatározó a viselkedési válaszban): 
például a csigaforgató a nagyobb tojást választja a sa-
játja helyett.

 � Motiváció: Belső késztetés például éhség, szexuális 
vágy.

Tanult magatartásformák: Az állat egyedi élete során 
a tapasztalatok hatására kialakult magatartásformák.

 � Bevésődés: Bizonyos életkorhoz kötött végleges ta-
nulási folyamatok. Példák: A csirkék csipegetése láb
ujjaik látványára, a fészekhagyó madarak anyakövető 
magatartása. Ember: járás, beszéd.

 � Megszokás (habituáció): Ismétlődő (azonos intenzi-
tású) ingerek esetén a válaszreakció csökken, meg-
szűnik (idegrendszeri szinten a gátlás erősödik, az 
ingerküszöb emelkedik). Célja a felesleges ingerek 
kiszűrése. Példa: egy idő után már nem érezzük, hogy 
a ruhánk hozzáér a bőrünkhöz.

 � Érzékenyítés (szenzitizáció): Bizonyos (akár a túlélés 
szempontjából is fontos) ingerekre erősebb válasz lép 
fel (idegrendszeri szinten a szinaptikus válasz növek-
szik, az ingerküszöb csökken).

 � Feltételes reflex: A tanulás során két különböző in-
gert (időben) társít az élőlény, és így mindkét inger 
hasonló magatartásformát vált ki. Ez az ingertársítás 
addig marad fenn, amíg megerősítés történik, azaz 
a társított inger valóban megfelelő előrejelzést ad.

 � Operáns tanulás: Lényegében egy véletlenszerű vi-
selkedési elem nem véletlenszerűvé válik, az állat 
megtanulja, hogy melyik cselekvésnek mi a következ-
ménye, vagyis bizonyos célok eléréséhez milyen ma-
gatartásra van szüksége (próbaszerencse tanulás).
Példa: A madár fémlapokon lévő betűket csipeget 
véletlenszerűen, de ha pl. az A betűre üti a csőrét, 
behullik búza (az éhség a motiváció). Embernél ha-
sonló a gépi tanulás (hibából tanul). A megerősítés 
utólagos.

 � Belátásos tanulás: A madarakban és emlősökben si-
került kimutatni. A tanulás itt abban nyilvánul meg, 
hogy az állat a probléma megoldására már ismert, ta-
nult elemeket használ fel, azokat megfelelő sorrend-
be téve. Probléma: a cél adott, a hozzá vezető utat 
kell megtalálni. Példák: Köhler majomkísérletei.

Önfenntartó és fajfenntartó viselkedési elemek

Önfenntartó viselkedési elemek: tájékozódás, táplálko-
zási viselkedés, komfortmozgások.

Egyedi viselkedési elemek például a nem csoportban 
élő állatok tájékozódása, menekülő, fészeképítő vagy 
épp táplálékszerző magatartása. A méhfarkas nevű ro-
var földbe rakja a fészkét. Onnan tudja visszarepülés-
kor, hogy hol van a fészek bejárata, hogy kirepüléskor 
magasba emelkedik, és megjegyzi a fészek nyílása kö-
rül elhelyezkedő közelebbi és távolabbi tereptárgyakat. 
Sok nappali állat a nap helyzete, míg az éjszakai állatok 
a hold és a csillagok helyzete alapján tájékozódik. A taxis 
szintén szerepet játszhat az állat tájékozódásában pél-
dául egysejtűek kemotaxisa, fototaxisa, aerotaxisa.

PAvLOv KÍsérLete: 

1. A kutya a hús illatára (feltétlen inger) nyálelvá-
lasztással válaszol (feltétlen reflex), 

2. majd kutya előtt a hús (feltétlen inger) és a csen-
gő hangját (közömbös inger) időben társítják,

3. majd csak a csengőhangra (feltételes inger) 
megindul a nyálelválasztás (feltételes reflex).

Ember esetében hasonló a fehérköpenyeffektus 
(orvos láttán pl. nő a vérnyomás).
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Táplálkozási viselkedés: A táplálék felismerése, meg-
közelítése, elejtése. A ragadozó elkerülésének többféle 
módja alakult ki az állatvilágban. A ragadozó felismeré-
sében szerepet játszhatnak kulcsingerek, szarvasoknál 
a ragadozó szaganyaga, vagy más esetekben a szempár 
látványa. A ragadozó felismerése után a (fajra jellemző 
mozdulatsorral) menekülés az egyik lehetőség a raga-
dozók elkerülésében (más esetekben lehet a rejtőszín, 
vagy hogy holtnak tetteti magát a mozdulatlanság-
gal, a testnagyság növelése stb.). A méregtermeléssel, 
csípéssel, szúrással, tüskékkel stb. való védekezés is 
evolúciós túlélési stratégia. Táplálkozási szempontból 
(zsákmányszerzés vagy rejtőzés) is érdekes a mimikri je-
lensége. Az evolúció során a mimikri az adaptáció azon 
formáját, eredményét jelöli, amikor egy élőlény felveszi 
vagy utánozza egy másik élőlény vagy a környezet min-
táját, színét, külalakját, viselkedését. Az alkalmazkodás 
célja lehet a láthatatlanság vagy a megtévesztés és eli-
jesztés. 

A komfortmozgások (pl. mosakodás, kurkászás, test
ápoló viselkedések) segítenek megszabadulni az élőskö-
dőktől. Tágabb értelemben a nyújtózkodást és az ásítást 
a komfortmozgások közé sorolják.

Fajfenntartó viselkedési elemek: Az egyedi viselkedési 
elemek a csoportban élő állatok esetében a kommuni-
káció segítségével társas viselkedési formák lehetnek. 
A tájékozódás folyamata lehet aktív is (a denevérek ultra-
hangot bocsátanak ki). Társas viselkedési elemek a sza-
porodás szakaszaihoz köthető fajfenntartó viselkedési 
elemek, mint a párválasztás, az udvarlás, a nász (ezek 
szerepe, hogy fokozza az izgalmi állapotot, és legyőzze 
az egyedek közti távolságot (személyes tért), a párzás 
(lehet külső és belső megtermékenyítés) és (esetleges) 
az ivadékgondozás. Ez utóbbi részben öröklött, rész-
ben tanult magatartásformákból tevődik össze, melyet 
a megfelelő motivációs állapot és az utódok viselkedé-
se vált ki. Ivadékgondozás már az ízeltlábúak körében is 
megfigyelhető (pl. ásódarázs), de halaknál (bölcsőszájú 
hal), kétéltűeknél (pl. dajkabéka) is megfigyelhető, míg 
a madarakra, emlősökre jellemző.

A társas viselkedés alapjai

A szociális kapcsolatok legegyszerűbb formája az állatok 
időleges tömörülése (például a vonulásra összegyűlt ál-
latok). Ennek célja a közös védelem. 

A zárt közösségek egyedeit azonban erős szociális 
vonzalom tartja össze. Ilyen kapcsolat a gerincesek-
re jellemző család (szülők és ivadékaik). Ez általában 
az ivadékok felneveléséig tart. Sok család összekap-
csolt együttélése kolónia kialakulását eredményezheti  
(pl. pingvinek). Ha a családfeloszlás nem következik be, 
akkor kialakul a nagycsalád, melyben több generáció él 
együtt. Sajátos társas együttélés jellemzi az államalko-
tó rovarok közösségei (pl. hangyák, méhek, termeszek). 
Jellemző az öröklött munkamegosztás a kifejlett rovarok 
különböző alakjai között. Az államalkotó rovarok kiváló 
példát nyújtanak a rokonszelekció működésére.

Az együtt élő zárt közösségekben a csoporton belül 
rangsor alakul ki. A csoportokon belül elfoglalt helyekért 
az állatok megküzdenek, gyakran fizikailag, de lehet ri-
tuális harc is. A legyőzött egyed behódol (ezzel leállítja 
az erőfölényben lévő agresszióját, így életben marad-
hat). A rangsor előnyei: elősegíti az erőforrások haté-
kony (legkisebb energiaráfordítást igénylő) elosztását, 
csökkenti a csoporton belüli versengést az erőforráso-
kért, így az agresszív összecsapások számát is. A rangsor 
nem állandó. A csoportokban élő állatokra is jellemző 
bizonyos távolságtartás igénye, a személyes tér (nagysá-
ga fajonként változó). Az egyedek közötti távolság adott 
helyzetekben módosulhat (például hidegben, ragadozó 
megjelenésekor). 

Az agresszió kizárólag fajtársakkal szemben értel-
mezett fogalom. A biológiai agresszió lehetővé teszi 
az egyedek számára a populáción belüli erőforrások 
egyenletes kihasználását, megakadályozza a túlszaporo-
dást. Az állatoknak erőforrásokra, ehhez szaporodási és 
táplálékszerzési helyre van szükségük. Ezt területvédő 
magatartással védelmezik. Territoriális magatartás: sza-
porodási és táplálékszerzési hely védelme. Az állatok ezt 
a területüket elhatárolják – énekkel, szaganyagokkal. 

Az önzetlenség (altruizmus) fajon belül értelmezett 
jelenség, amelynek során az egyik egyed saját kárára is 
segíti a másik egyedet. Az önzetlenség mértéke a rokon-
sági fokkal arányos, de rokonság nélkül is előfordulhat 
(reciprok altruizmus).

Az állatok viselkedéséről az 5.1. A populáció részben 
is lesz szó.
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FeLAdAtOK

1) etológia i. 
Írd a számokkal felsorolt fogalmakhoz a megfelelő helyre az alábbi példák betűjeleit! Egy fogalomhoz több pél-
da is párosítható, illetve nem biztos, hogy minden fogalomhoz van példa.

 A) Motiváció.
 B) Háború.
 C) Pénz. 
D) A kisgyerek mutatóujjunk mozgatására, felemelésére abbahagyja a tv kapcsolgatását.
 E)  Köhler kísérlete, amely során a csimpánz a számára elérhetetlen banánt csak akkor szerezheti meg, ha rá-

jön a botok megfelelő használatára.
 F)  Thorndike kísérletében, amikor a ketrecbe zárt macska véletlenül rálép a nyitószerkezetre, ki tud menni, 

és megeheti a halat. A macska az ötödik vagy hatodik alkalomra megtanulja a feladatot, hogyan kell ki-
nyitni a ketrecet.

 G)  Pavlov kísérlete: ha olyan ingerek érik a kutyát, amelyek közömbösek (pl. lámpafény, csengőhang), de 
a tapasztalás útján a feltétlen ingerekhez kapcsolódnak, akkor hatásukra is kiváltódik az öröklött válasz.

H)  Konrad Lorenz megfigyelése: a fiatal (tojásból éppen kikelt) madár az anyát követve tanulja meg a táplá-
lékforrások helyét, a ragadozók elleni rejtőzést.

 I)  A hím tüskés pikó hasán levő piros folt.
 J) A kutyák táplálékrejtő mozdulatsora.
 K) Éhség.

1. Operáns tanulás 
2. Belátásos tanulás 
3. Feltételes reflex 
4. Másodlagos megerősítés 
5. Öröklött reflex 
6. Kulcsinger 
7. Csoportos agresszió 
8. Öröklött mozgáskombináció 
9. Motiváció 

2) etológia ii. 
Olvasd el az alábbi szöveget, majd oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

John Garcia volt az a pszichológus, aki valószínűleg a legtöbbet tette annak bebizonyítására, hogy a tanulási 
folyamat nem teljesen nyitott. John Garcia munkatársaival a patkányok azon képességét vizsgálta, hogy elke-
rüljenek különféle érzeteket, amelyet büntetéssel társítottak. Az egyik típusú büntetés, a röntgensugárzás, 
a mérgező anyagok elfogyasztásának hatását utánozza úgy, hogy mérgező termékek felhalmozódását idézik 
elő a sugárzásnak kitett szövetekben és testnedvekben. A patkány egy jellegzetes ízű ételt vagy italt fogyaszt, 
ezután egyperces röntgensugárzásnak van kitéve, később nem fogadja el ugyanezt az ételt. A sugárzás kis 
mennyisége is enyhe hányingert idéz elő, amelyet az állat társít bármilyen szokatlan ízű folyadékkal vagy 
táplálékkal, amit röviddel előtte fogyasztott. Az étel/folyadék elkerülésének mértéke arányos 1) a rosszullét 
intenzitásával, 2) az anyag ízének intenzitásával, 3) az anyag újszerűségével, 4) az elfogyasztás és a rosszullét 
közti időszak rövidségével… Forrás: http://www.behav.org/behav/class_etho/default.htm
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1.  A társításos tanulás melyik típusát alkalmazták a kísérletben?

2.  Mit jelent az, hogy a tanulás nem teljesen nyitott?

3.  Az ízelkerüléses tanulás különlegessége, hogy csupán egyetlen sugárzási kísérlet is elegendő volt, hogy meg-
tanítsa a patkányt bizonyos ízű táplálék elkerülésére. Miben tér el ez a kísérleti eredmény a pavlovi kísérlet-
ben tapasztaltaktól?

4.  Érdekes, hogy a jellegzetes ízű étel elfogyasztása és a sugárzás, illetve a betegség közti hosszú idő ellenére 
(két óra) a patkány képes összekapcsolni ezt a két eseményt, és  használni ezt az információt viselkedésének 
módosítására. Miben tér el ez a kísérleti eredmény a pavlovi kísérletben tapasztaltaktól?

5.  Mit jelent a szöveg azon kijelentése, hogy az étel/folyadék elkerülésének mértéke arányos a rosszullét inten-
zitásával, az elfogyasztás és a rosszullét közti időszak rövidségével?

3) Kutyaetológia
(Ez a feladat az 1. fejezet végén már előfordult, ide más szempont 
miatt került be.)
Egy kísérletben arra voltak kíváncsiak a kutatók, hogy lehete ku-
tyákat alkalmazni vadon élő állatok populációs adatainak felmé-
réséhez. Egy bizonyos békafajt (jelöljük I. fajnak) szagoltattak meg 
kutyákkal (Border collie), majd vizsgálták, hogy csak a szaganyag 
alapján azonosítani tudjae az I. fajt a kutya. Ennek vizsgálatára 
mesterséges mélyedéseket hoztak létre egy falapon, és ennek az 
aljára helyezték el a vízben oldott szaganyagot.

1.  Mi a fenti kísérlet kontrollkísérlete? 
A) Mindig más lyukba teszik az illatanyagot.
B) A lyukak mindegyikébe más szaganyagot tesznek.
C) A lyukak mindegyikébe vizet tesznek.
D) Mindegyik lyukba azonos koncentrációban teszik bele a szaganyagot.
E) Lyukanként másmás koncentrációban teszik bele a szaganyagot.  

2.  Mi a kísérletsorozat negatív kontrollja? 
A) Ha más faj szaganyagát azonosítja az I. fajénak.
B) Ha nem azonosítja egyetlen faj szaganyagát sem.
C) Ha több faj másmás szaganyagát ugyanolyan valószínűséggel azonosítja.
D) Ha a vizsgált szaganyag nem vált ki szaglásérzetet.
E) Ha a vizsgált szaganyag oldószere nem vált ki szaglásérzetet.  

3.  Egy adott illatra vonatkozóan az a tapasztalat, hogy az emberi szaglás tartós folyamatában a szagérzet egy idő 
után megszűnik. Melyik igaz az alábbiak közül? 
A) Ez egy tanulási folyamat eredménye.
B) Ez a folyamat tartós, rövid időn (perceken) belül nem változtatható meg a szagérzet érzékenysége.
C) A folyamat eredményeképpen a szaglóreceptor ingerküszöbe nem változik.
D) A folyamat eredményeképpen minden illatra csökken a receptorsejt érzékenysége.
E) A folyamat eredményeképpen minden illatra nő a receptorsejt érzékenysége.  
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Alapfogalmak

A természetben az egyedek közös sajátságokkal jellemez-
hető, összehangoltan működő egyed feletti szerveződési 
szinteket: populációkat, életközösségeket (társulásokat), 
biomokat, bioszférát alkotnak. Az ökológia tudománya 
ezeknek a szerveződési szinteknek a kialakulását, fenn-
maradását, változásait, valamint az ezeken a szinteken 
lejátszódó jelenségeket és azok okait vizsgálja.

Populáció (genetikai): Az egy fajhoz tartozó, egymás-
sal szaporodni képes egyedek csoportja, szaporodási 
közössége.

Populáció (ökológiai): Valamilyen vizsgálati szempont 
alapján azonosnak tekintett élőlények csoportja.

Egyedszám (N): A populáció méretét jellemző számér-
ték. Akkor alkalmazható, ha a populáció egyedei mindig 
jól elkülöníthetők egymástól, pl. tölgy-, gyermekláncfű-, 
csiga-, hüllő- vagy emlőspopuláció esetén.

Ha a populáció egyedszáma exponenciális egyen-
lettel leírható módon változik, akkor korlátlan növeke-
désről beszélünk. Ebben az esetben a populáció szapo-
rodási rátája (jele: r, jelentése: megmutatja, hogy egy 
főre vetítve mekkora a populáció nettó növekedése kis 
időegység alatt) állandó, nem függ a populáció sűrűsé-
gétől. Ameddig a környezeti feltételek kedvezőek, addig 
a populáció egyedei r értékkel szaporodnak, majd a hir-
telen bekövetkező készlethiány miatt a populáció jelen-
tős része elpusztul. Ha a megmaradt kevés egyed újra 
kedvező körülmények közé kerül, akkor populációjuk 
újra exponenciális növekedésnek indul. 

Gradáció: Az exponenciális növekedésből fakadóan 
a populáció egyedszámának (tömegességének) hirtelen 
megnövekedése, amit általában a populáció egyedszá-
mának drasztikus csökkenése követ. Gradációra jó pél-
da a sáskajárás, a lemmingek vándorlása vagy a mezei 
pockok egyedszámának 3-5 évente történő nagymér-
tékű elszaporodása a mezőgazdaságilag művelt terü-
leteken. A földművelők számára a pocokinvázió ellen 
javasolt biológiai védekezési lehetőség a szántóföldekre 
és a mezőkre kihelyezett T-fák vagy ülőfák, amikre a ra-
gadozó madarak letelepedhetnek, és ezzel az érintett 
területen lehet őket tartani. Korábban általános volt 
az a vélekedés, hogy a történelem során a nagyobb 
pestisjárványok oka a vándorpatkányok és a házi pat-
kányok elszaporodása volt a rajtuk élő pestisbolhának 
köszönhetően. A pestisbolha a patkányok elpusztulása 
után átkerülhetett az emberre, és csípésével átadhatta 
a pestist okozó baktériumot (Yersinia pestis).

Amennyiben egy populáció szaporodási rátája függ 
a populáció egyedsűrűségétől, úgy korlátozott (logisz-
tikus) növekedés fog megvalósulni. Az ilyen görbék S 
alakúak, szigmoid görbéknek is nevezik őket. Amíg a po-
puláció egyedszáma alacsony és a sűrűsége kicsi, addig 
a populáció növekedése egy darabig exponen ciális jel-
legű. Azonban az egyedszám és az egyedsűrűség növe-
kedésével az r értéke csökken, ami miatt a populáció 
növekedési görbéje ellaposodik, majd az egyedszám 
a K érték körül állandósul.

5. EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK
5.1. A POPUlÁCiÓ

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

2. ábra. A gyötrő szúnyog egy populációjának 
egyedszámváltozása. Meleg, párás időben a gyötrő 
szúnyog egyedszáma hirtelen nő, mert nagyon sok utód 
kel ki a petékből. Amikor az idő hidegebbre fordul, 
és a csapadék is kevés, az egyedszám hirtelen csökken
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Környezet eltartóképessége: Az az N = K érték, amely 
körül a populáció egyedszáma állandósul. A környezet 
eltartóképessége a populációnak az az egyedszáma, 
amely az adott életközösségben tartósan fennmaradhat.

A populációk jellemzésére vagy összehasonlítására 
nem elegendő az egyedszám használata. A populáció 
méreténék jellemzésére gyakran használjuk az egyed-
sűrűséget, ami egy területre/térfogatra vonatkozta-
tott egyedszámot jelent. A populációk jellemzésekor 
az egyedsűrűség az egyedszám megadásához képest 
többletinformációt is hordoz, hiszen ez az adat már su-
gallhatja az összehasonlított (azonos fajú) populációk 
élőhelyeinek a minőségét is.

A populációk egyedeinek térbeli elrendeződése is 
különböző lehet. A térbeli eloszlás lehet véletlenszerű, 
egyenletes, felhalmozódó és szigetszerű. 

A véletlenszerű eloszlás az egyedek elhelyezkedésé-
ben látszólag semmilyen szabályszerűséget nem mutat. 
Ilyen eloszlású lehet egy szél által terjesztett magvú/
termésű növénypopuláció egyedeinek a térbeli elren-
deződése, például egy gyertyánpopuláció fái egy gyer-
tyánelegyes tölgyerdőben. Az egyenletes elrendeződés 
(homogén élőhelyen) a territóriumot tartó, vagyis a sa-
ját területüket védő állatok (pl. széncinege, fekete rigó, 
bizonyos szitakötőfajok) körében fordul elő leginkább. 
Felhalmozódó eloszlást mutatnak többek között a ve-
getatív módon, például indákkal, gyöktörzzsel terjedő 
növények (szamóca, nőszirom), szigetszerű eloszlást pe-
dig a csordákban élő növényevő állatok (pl. gímszarvas) 
vagy a családokba szerveződő ragadozók (pl. farkas).

Nem mindegy azonban, hogy mekkora léptékben vizsgáljuk 
egy-egy populáció térbeli eloszlását. például a levéltetvek 
térbeli eloszlása a levelek szintjén szigetszerű (amelyik 
levélen megtalálhatók, ott csoportosulva fordulnak elő), 
a tetűkolónián belül viszont egyenletes.
A populációk términtázata három tényezőtől függ: 
1. az élőhely homogenitása vagy heterogenitása (mennyi-
ben azonosak vagy eltérőek egy élőhely minden pontján 
az életfeltételek); 2. a populáció tagjainak egymáshoz való 
viszonya (függetlenek-e, vagy vonzzák egymást, és ezért 
csoportosan élnek, esetleg taszítják egymást, agresszió van 
közöttük, territoriális viselkedésűek); 3. a populáció szét-
terjedési stratégiája.

Az egyes populációk korösszetétele is változó lehet, 
ez pedig nagyban meghatározhatja a populáció hosz-
szú távú túlélési esélyeit is. A koreloszlás megmutatja, 
hogy egy populációban a különböző korosztályú egye-
dek (sokszor a hím- és nőivarú népességre külön-külön) 

5. ábra. Populációk térbeli eloszlása: egyenletes, 
véletlenszerű, felhalmozódó és szigetszerű

3. ábra. A populációméret és a növekedésének üteme 
közötti összefüggés. Ha a populáció egyedszáma (N) 
alacsony, akkor a növekedési üteme maximális (Rmax). 
Ahogy nő az egyedszám, a populáció egyre kisebb 
mértékben növekszik. Ha N = K, a populáció nem 
növekszik tovább (r = 0). N > K esetben a populáció 
egyedszáma csökken (r < 0)

4. ábra. Egy gímszarvas-populáció egyedszámváltozása. 
A gímszarvas-populáció egyedszáma az életközösségben 
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 túlélési 
esély csökken. A születések száma alacsonyabb lesz 
a halálozások számánál, az egyedszám K alá csökken
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mekkora arányt képviselnek. A koreloszlás fontos saját-
sága azoknak a népességeknek, amelyekben az egyedek 
szaporodóképessége függ az életkortól. Az ilyen popu-
lációkban célszerű a szaporodóképesség szempontjából 
megkülönböztetni a fiatal, még ivaréretlen; a felnőtt, 
ivarérett; illetve az idős, már terméketlen korcsoportok 
arányát is. A koreloszlást korfa segítségével ábrázoljuk, 
ahol a függőleges tengely mentén vannak a korosztá-
lyok, vízszintesen pedig az adott korosztályhoz tartozó 
népességi adatok egyedszámban vagy százalékban meg-
adva. A fiatalodó, a stagnáló és az öregedő populációk 
korfája jellegzetes alakot mutat.
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6. ábra. Magyarország népességének korfája 1910-ben, a), 1953-ban, b) és 2021-ben, c). 
Fiatalodó, stagnáló és öregedő populációkat jelző koreloszlások

Jellegzetességek, feltételek r-stratégiájú fajok K-stratégiájú fajok

Élőhely változó, bizonytalan, rövid ideig fennmaradó stabil, állandó

A populáció egyedszáma változó, nincs K közel állandó K-érték körül

Halálozás egyedsűrűségtől független egyedsűrűségtől függő

Egyedfejlődés gyors lassú

Élettartam rövid, rendszerint <1 év hosszú, általában >1 év

Megtelepedési képesség jó rossz

Versengési képesség gyenge erős

Társas viselkedés fejletlen fejlett

Szaporodás kezdete korai kései

Szaporodás gyakorisága egyszeri reprodukció ismétlődő reprodukció

Testméret kicsi nagy

rmax nagy kicsi

1. táblázat. Az r- és K-stratégiájú fajok jellemzői

Az r-K stratégiájú fajok elméletét részleteiben 
az 1960-as végén dolgozták ki az ökológusok. Szaporo-
dás és életmenet szempontjából a fajokat két jól megkü-
lönböztethető csoportba sorolták.

Az egyik csoportot azok a fajok alkotják, melyeknek 
populációi gyakorta változó környezeti feltételek mel-
lett és sokszor csak időszakosan megjelenő élőhelyeken 
(pl. erdei tisztáson, kidőlt fa helyén, pocsolyák, boly-
gatott élőhelyek) kénytelenek fennmaradni. Ilyen kö-

rülmények között egy faj akkor lehet sikeres a többivel 
szemben, ha rövid életű, gyorsan és szinte korlátlanul 
szaporodik, a rendelkezésre álló készleteket gyorsan 
és jól ki tudja használni, valamint hatékonyan tud szét-
terjedni. Ezeknek a fajoknak a szaporodási rátája, azaz 
r-értéke magas lesz, K-értékük pedig gyakorlatilag nincs. 
Ők tartoznak az r-stratégiájú fajok csoportjába. Popu-
lációikat a gyors növekedések és a hirtelen pusztulások 
ciklusai jellemzik.

a)

b)

c)
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A másik csoportba, a K-stratégiájúak közé azok a fajok 
sorolhatók, amelyek viszonylag állandó környezeti felté-
telek mellett stabil és hosszasan fennmaradó élőhelye-
ken (pl. öreg erdő, barlang) élnek. Egy új élőhelyen tör-
ténő megtelepedésük után először ezek a fajok is magas 
r-értékkel szaporodnak, de a környezet eltartóképessé-
gének megfelelő populációméret elérésekor egyedszá-
muk közel konstanssá válik, mivel a szaporodási rátájuk 
függ a populáció egyedsűrűségétől. Az egyedszám (N) és 
a szaporodási ráta értéke (r) között létezik egy visszacsa-
tolási (feed-back) mechanizmus, ami viszont az r-stra-
tégiájú fajoknál hiányzik. A K-stratégiájú fajok esetében 
a szabályozás miatt a populációk egyedszáma folyama-
tosan követi a környezet eltartóképességét, gyors és hir-
telen változások a populáció létszámára nem jellemzők.

Természetesen nem minden faj sorolható be egyér-
telműen valamelyik kategóriába. Az elméletet úgy kell 
értelmezni, hogy az r- és K-stratégia két szélsőérték, 
s a fajok a két szélsőértéken vagy azok között helyezked-
nek el.

A populációk létszámát hirtelen bekövetkező természeti 
katasztrófák is befolyásolhatják, mint például egy erdőtűz, 
szokatlanul nagy téli hideg, hosszan tartó aszály. Ezek a 
hatások hasonlóan nagy mértékben pusztíthatják az r- és 
K-fajok populációit is, de az r-stratégiájú fajok populációi 
könnyebben regenerálódnak. A K-stratégisták esetében 
a regenerálódás folyamata hosszabb időt vesz igénybe, ők 
az emberi beavatkozások miatt kialakuló környezeti válto-
zásokra is érzékenyebbek.
Az r-K elmélet később a tudományban rengeteg kritikát ka-
pott, legfőképp azért, mert a fenti táblázatban is szereplő 
és meglehetősen különféle jellemzők alapján az élőlénye-
ket egyetlen dimenzió mentén próbálta elhelyezni. Az el-
mélet a maga idejében korszakalkotónak számított, nagyon 
népszerű volt, és nagy hatása volt a biológia tudományá-
ban az evolúcióökológia fejlődésére. Ma már viszont a tu-
dománytörténelem részeként tekintenek rá, az élőlényeket 
életmenetük szerint nem szokták kizárólag r/K szerint cso-
portosítani.

fElAdAtOk

1) szaporodási stratégiák  
Mi jellemző a K- és az r-stratégista fajokra? Írd a felsorolt jellemzők sorszámát az ábra megfelelő helyére!

1.  Azok a fajok, amelyek evolúciójában a populációnövekedési ráta nagyobb szerepet játszik, mint az egyen-
súlyi egyedszám.

2.  Populációikban jellemző az időnkénti gradáció.
3.  A populációméret erősen változó.
4.  Ezekre a fajokra jellemző a territoriális magatartás.
5.  Magas mortalitás jellemző.
6.  A populáció hosszabb időtávlatban állandó méretű, egyedszáma lényegesen nem változik.
7.  Genetikailag nem rögzített.
8.  A faj egyedeinek általában kicsi a testmérete.
9.  A faj egyedeiben viszonylag késői az ivarérettség.

10.  A környezethez való alkalmazkodási forma.
11.  A környezet eltartóképessége meghatározza, meddig növekedhet az egyedszám.
12.  A kiirtott erdő helyét először ezek a populációk népesítik be.
13.  A növényvilágban a fák, az állatvilágban a nagy testű ragadozók populációi a jellemző példák.
14.  Egy tó szukcessziójában előforduló populációk.

r-stratégia

K-stratégia



5.  EgyEd fElEtti szErvEződési szintEk172 173

fElAdAtOk

Párosítsd a grafikonok nagybetűkkel jelölt paramétereit a felsorolt jellemzőkkel! A születési és a halálozási ráta 
betűjeleit nem kell beírnod!

19. Mit jelöl a C betű a bal oldali tengelyen, ha az A betű az időtengely? 

2) koreloszlás-vizsgálat
Nézd meg a Központi Statisztikai Hivatal honlapján elérhető, Magyarország népességének koreloszlását bemu-
tató animációt (https://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html)! Az animáció 1870-től kezdődik, és 2070-ig 
becsüli meg a koreloszlást. 
¡  Keresd meg és elemezd az animáció korfáin a világháborúk következményeit, az egészségügyi fejlődés 

hatását és a Ratkó-korszakot! 
¡  A 2021-es korfán hány éves kortól kezdődően magasabb a nők aránya, mint a férfiaké? 
¡  Hogyan változik ez az arányokban megfigyelhető különbség az életkor előrehaladtával?  

Mi lehet ennek az oka?

15. A populáció egyedszáma területegységenként.  

16. A környezet eltartóképességének megfelelő populációsűrűség.  

17. Egy új területet benépesítő K-stratégiájú populáció létszámváltozása.  

18. Egy új területet benépesítő r-stratégiájú populáció létszámváltozása.  

B

C

E D

A B

C

F

G
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fElAdAtOk

3) A populáció fogalma és jellemzői 

Egészítsd ki a következő szöveget az alatta megadott válaszlehetőségek felhasználásával!

Genetikai értelemben a populáció ökológiai értelmezését ki kell egészíteni azzal, hogy olyan egyedekből áll, 
amelyek 1.    képeznek. A populáció ökológiai értelemben 2.   , így populációnak tekinthetők például 
3.    is. Meghatározott környezeti feltételek mellett a térben és időben együtt előforduló, egymással köl-
csönhatásban lévő, különböző faji minősítésű állat- és növénypopulációk 4.    alkotnak. Egy adott élőhelyen 
a populációkat különböző hatások érik. Azokat a tényezőket, amelyek ténylegesen befolyásolják a populációk 
túlélését és egyedszámváltozását, 5.    nevezzük. 

1. A) utódainak allélgyakoriságával ideális populációt
B) mutációmentes szaporodási közösséget
C) szelekciómentes szaporodási közösséget
D) tényleges szaporodási közösséget
E) ökológiai niche-t

2. A) a faj feletti szerveződési szintek alapegysége 
B) a faj egyedeinek összessége
C)  olyan nagyszámú egyedek csoportja, amelyek valamilyen meghatározott vizsgálati szempont szerint 

közös tulajdonsággal rendelkeznek, és egymással kapcsolatban vannak 
D)  olyan nagyszámú egyedek csoportja, amelynek egyedei a változó környezethez azonos valószínűséggel 

alkalmazkodnak
E) egyedek együttélése, szimbiózisa

3. A) egy város madarainak minden egyede
B) a gemenci erdő vaddisznói
C) a Velencei-tó halállományának minden egyede 
D) egy bükkerdő összes fája 
E) a hortobágyi szikes puszták élővilága

4. A) kommenzalizmust
B) életközösséget (társulást)
C) ökoszisztémát 
D) bioszférát 
E) ideális populációt
F) szukcessziót

5. A) élettani niche-nek
B) tűrőképességnek
C) ökológiai külvilágnak
D) toleranciának
E) ökológiai környezetnek
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Környezeti kölcsönhatások

Az ökológiai környezet a külvilág ténylegesen és közvet-
lenül ható tényezőinek összessége egy adott populáció-
ra (vagy más, egyed feletti szerveződési szintre, pl. élet-
közösségre). Az ökológiai környezet nem azonos sem 
a külvilággal (mindaz, ami a populációt körülveszi és le-
hetségesen hathat), sem az élőhellyel (az a terület, ahol 
az adott populáció előfordul). A fenti példa végiggondo-
lásából is látszik, hogy ahányféle populáció, többé-ke-
vésbé annyiféle környezet létezik. Élettelen környezeti 
tényezők lehetnek például a víz mennyisége vagy ké-
miai összetétele, a levegő minősége és páratartalma, 
a fényerősség, a fény színképi összetétele, a hőmérsék-
let, a talaj szerkezete, ásványianyag-tartalma stb. Az élő 
környezetet a társulásban együtt élő populációk közöt-
ti kapcsolatok, kölcsönhatások jelentik. A populációk 
(vagy életközösségek) környezete nem állandó, térben 
és időben egyaránt változhat. Az ökológusok a környe-
zeti tényezők közül elsősorban azokat keresik, amelyek 
alapvetően meghatározzák egy-egy faj fennmaradását, 
szaporodását, elterjedését vagy egy életközösség kiala-
kulását, szerkezetét, előfordulását.

A populációk fontos sajátossága, hogy mely környe-
zeti feltételek mellett fordulnak elő, milyen élőhelyek al-
kalmasak számukra a megtelepedésre, fennmaradásra. 
A populációk egyedeinek egyes környezeti tényezők vál-
tozásaihoz történő öröklődő alkalmazkodóképességét 
nevezzük tűrőképességnek, vagy más néven toleranciá-
nak. A környezet és a tűrőképesség egymást kiegészítő 
kapcsolatban állnak, egymás nélkül nem értelmezhetők.

A populációk tűrőképességi görbéi mutatják meg, 
hogy egy faj populációja milyen mértékben alkalmazko-
dott egy adott környezeti tényező értékeihez és annak 
változásaihoz. Ha az adott élettelen környezeti tényező-
vel szembeni tűrőképességet kontrollált laboratóriumi 
környezetben, más fajok kizárásával határozzák meg, ak-
kor a faj/populáció élettani tűrőképességi görbéjét kap-
juk meg, ami a fajoknak egy genetikailag kódolt biológiai 
sajátossága. A legtöbb tényező az életközösségekben 
korlátozottabb mennyiségben van jelen, mint amennyit 
az életközösségeket alkotó összes faj az élettani tűrő-
képességük alapján igényelne. Ezért a fajok populációi 
versengenek ezekért a forrásokért. A versengés eredmé-
nyeképp alakulnak ki a fajokra ténylegesen jellemző elő-
fordulások körülményei, amit az ökológiai tűrőképességi 
görbékkel szoktak jellemezni.

A tűrőképességi görbék sarkalatos pontjai a minimum- 
és a maximumpont. A minimumpont az a legkisebb ér-
ték, amely alatt, a maximumpont pedig az, amely felett 
az élőlény nem bírja tovább elviselni a környezeti ténye-
zők megváltozását, ezért elpusztul, vagy ha lehetősége 
van rá, elvándorol. A minimum- és a maximumpont kö-
zötti értéktartományt nevezzük a populáció ökológiai tű-
rőképességi tartományának (toleranciatartományának). 

környezet

külvilág

belvilág

tűrőképesség

7. ábra. A környezet és a tűrőképesség viszonya

8. ábra. Élettani (ÉTG) és ökológiai (ÖTG) 
tűrőképességi görbe

9. ábra. Tűrőképességi görbe
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Ebben az értéktartományban képes az adott faj popu-
lációja – versenytársak nélkül – túlélni és szaporodni, 
itt a populáció szaporodási rátája nagyobb, mint nulla. 
Azértéktartománynak azt a részét, ahol a túlélési/szapo-
rodási ráta a legmagasabb, optimumtartománynak hív-
hatjuk. Egy adott környezeti tényezőre, a tűrőképességi 
tartomány szélességétől függően, egy populáció lehet 
szűk, átlagos, illetve tág tűrésű.

Egy populáció elterjedését alapvetően az a környe-
zeti tényező határozza meg, amelyre nézve szűk tűrésű, 
vagyis amelyik korlátozó tényező. Azokat az egy vagy 
néhány környezeti tényezővel szemben szűk tűrésű fajo-

kat, melyek populációi felhasználhatók adott környezeti 
változók értékeinek jelzésére, indikátorszervezeteknek 
is nevezik. Populációik megjelenésükkel vagy éppen hiá-
nyukkal jelzik az élőhely sajátosságait. A sok környezeti 
feltétellel szemben szűk tűrésű élőlények csak néhány 
speciális élőhelyen fordulhatnak elő, ezeket szokták spe-
cialistáknak tekinteni. Specialisták például a korallok vagy 
a hazai barlangi vakrák, de a kizárólag emberen élőskö-
dő fejtetű is. Generalisták azok a fajok, amelyek számos 
alapvető környezeti tényezőre tág tűrésűek. Nagy az el-
terjedési területük, akár az egész Földön elterjedhetnek. 
Ilyen széles elterjedésű kozmopolita faj például a ván-
dorsólyom, a saspáfrány vagy az ember.

A hőmérséklet mint környezeti tényező befolyásolja 
az állatok testfelépítését is, kihat a méretükre és a test-
függelékeikre. A Bergmann-szabály értelmében a közeli 
rokonságban álló, állandó testhőmérsékletű állatfajok 
testmérete a sarkok felé haladva az átlaghőmérséklet 
csökkenése miatt nő (pl. pingvinek). A testtömeg növe-
kedésével fokozódik a hőtermelés, viszont a relatív felület 
csökkenése mérsékli a hőleadást. 
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10. ábra. A tűrőképességi görbék típusai

11. ábra. A pingvinek testméretének változása  
az Egyenlítőtől a Déli-sark felé

Egyenlítő

galapagoszi pingvin
50 cm

Humboldt-pingvin
65 cm

császárpingvin
125 cm

déli sarkkör

0°

20°

50°

66,5°

Magellán-pingvin
75 cm

Dél - 
Amerik

a
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Az Allen-szabály szerint rokon fajok esetében a kiálló 
testrészek (fül, farok, végtagok) mérete a sarkok irányá-
ba csökken, ezzel is korlátozva a hőleadást.

A niche [ejtsd: nis], azaz ökológiai fülke egy faj környe-
zeti igényeit megmutató sokdimenziós elvont tér. A tér 
koordináta-rendszerének a tengelyei, a környezeti té-
nyezők és az egyes környezeti tényezők tűrőképességi 
tartományai jelölik ki ebben a koordináta-rendszerben 
azt a teret, amit egy faj niche-ének tekintünk. Az élettani 
tűrőképességi görbék felhasználásával megkapjuk a faj 
élettani niche-ét, az ökológiai tűrőképességi görbék se-
gítségével pedig a faj ökológiai niche-ét. Az élettani niche 
tehát a faj genetikailag kódolt sajátossága, ami nem veszi 
figyelembe a vele egy élőhelyen előforduló többi fajjal 
létesített kapcsolatrendszerét. Az ökológiai niche pedig 
a populációk közötti kölcsönhatások eredményeként ala-
kul ki, koordináta-rendszerének dimenziói között az élet-
telen és az élő környezeti tényezők is helyet kapnak.

Az élettani niche-t a szakirodalomban fundamentális vagy 
prekompetitív niche-nek is nevezik, az ökológiai niche-t pe-
dig realizált vagy posztkompetitív niche-nek, mivel az élet-
közösségekben a fajok közötti versengések következtében 
ez valósul meg az élettani niche helyett.

Ha két populációnak a környezeti igénye hason-
ló, vagy éppen megegyezik, akkor közöttük versengés 
(kompetíció) alakul ki. Egy élőhelyen a növények példá-
ul versengenek a fényért, a talaj víz- és tápanyagtartal-
máért, a rovarevő énekesmadarak pedig a zsákmányért 
és a fészkelőhelyekért. Egy életközösségben nem élhet 
tartósan egymás mellett két olyan populáció, amelyek-
nek környezeti igényei (niche-ük) azonosak. Ez a Gause-
elv, vagy kompetitív kizárás elve. A köztük lévő kompetí-

12. ábra. 
Sarki róka, vörös róka  
és sivatagi róka.  
Jól meg fi gyelhetők  
a fül és a lábak méretében, 
illetve a testmérethez 
viszonyított arányaiban lévő 
különbségek
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ahol a faj populációja élhet
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ahol a faj populációja él
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13. ábra. Élettani és ökológiai niche

dagály

apályóceán

Chthamalus
ökológiai niche-e

Chthamalus

Balanus

Balanus
ökológiai niche-e

Chthalamus
éle�ani niche-e

apályóceán

dagály

14. ábra. Az élettani és ökológiai niche vizsgálata

Joseph Connell ökológus két tengerimakkfaj (kacslábú 
rákok, Balanus balanoides és Chthamalus stellatus) térbeli 
eloszlását vizsgálta a sziklákon Skócia partjainál.

Eredmények: Amikor Connell a Balanus egyedeit 
eltávolította a sziklák alsóbb szintjeiről, a Chthamalus 
populációja a Balanus élőhelyét is elfoglalta.

Következtetés: A Chthamalus egyedeinek elterjedése  
a Balanus faj eltávolítása esetén: az egyedek térfoglalása 
jelzi, hogy a kompetitív kizárásnak köszönhetően  
a Chthamalus ökológiai niche-e kisebb kiterjedésű,  
mint az élettani niche-e.

A természetben a Balanus faj nem képes túlélni  
a tengerparti sziklák magasabb részein, mert nem viseli 
el a kiszáradást apály idején. Az élettani és az ökológiai 
niche-e ezért nagyon hasonló. Ellenben a Chthamalus-faj 
rendszerint a sziklák felső részeit foglalja el.  
Az élettani niche-ének meghatározása érdekében  
Connell eltávolította a Balanus egyedeit.
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ció nak több következménye is lehet. Az egyik lehetőség, 
hogy az egyik populáció előbb vagy utóbb kiszorítja a kö-
zös élőhelyről a másikat. Előfordulhat az is, hogy valame-
lyik populáció csak az élettani niche-e beszűkülése révén 
képes fennmaradni. Hosszú távon evolúciós léptékben 
a versengés az egyik faj populációjának specializálódá-
sát is eredményezheti: a faj máshol élő, nem versengő 
populációitól szép lassan genetikailag is eltérhet, ezál-
tal akár új faj is keletkezhet. Ha két populáció környezeti 
igénye legalább egy fontos tényezőben eltér egymástól 
(vagyis a niche-ük legalább egy dimenzió mentén külön-
bözik), akkor már képesek lehetnek tartósan megélni 
egymás mellett a közös élőhelyen. A cinegék körében 
például a kék cinegének és a fenyvescinegének igen ha-
sonló a táplálékigénye, mindkét faj étlapján a 4 mm-nél 
kisebb méretű zsákmányállatok szerepelnek 85-90% 
arányban. Emiatt erős versengés lenne közöttük azon az 
élőhelyen, ahol mindkét cinegefaj megtalálható. Mégis 
együtt tudnak élni egy élőhelyen, mert a kék cinegék 
nagyobb arányban táplálkoznak a rügyeken és a galy-
lyakon, míg a fenyvescinegék a fák vastagabb ágain és a 
faleveleken, így csökken a köztük lévő versengés. Az er-
dőtársulások hasonló hő- és vízigényű növénypopulációi 
fényigényükben térhetnek el egymástól. A fénykedvelők 
a lombkoronaszint, az árnyékkedvelők a gyepszint tagjai.

A Liebig-féle minimumelv. A növények életműködé-
sükhöz különböző ásványi anyagokat igényelnek. A ta-
lajban az egyes tápanyagok mennyisége környezeti té-
nyezőként hat a növények fejlődésére, szaporodására. 
A növények csak akkor tudnak optimálisan fejlődni, ha 
minden tápanyag elegendő mennyiségben elérhető szá-
mukra a talajból. Liebig kimutatta, hogy mindig az a táp-
anyag határozza meg a növekedés, a fejlődés ütemét, 
amelyikből a szükségeshez képest a legkevesebb áll 
rendelkezésre (ez a minimumelv élettani megközelíté-
se). A törvényt a hordóhasonlattal szemléltette: a hordó 
dongái jelképezik az egyes ásványi anyagokból elérhető 
mennyiséget, a hordóba tölthető víz mennyisége pedig 
a növény fejlődésének, növekedésének vagy termés-

hozamának a mértékét. Ha a minimumelvet ökológiai 
folyamatokra értelmezzük, akkor azt mondhatjuk, hogy 
a környezeti tényezők közül az optimálistól leginkább 
eltérő korlátozza leginkább egy populáció előfordulását 
vagy egyedszámát.

Liebig a minimumtörvényét műtrágyázott mezőgaz-
dasági területeken megfigyelt jelenségként fogalmazta 
meg, nem természetes ökoszisztémákban. Emiatt a tör-
vénye csak korlátozottan értelmezhető, természetes 
ökológiai rendszerekben az általa leírt jelenség nehezen 
megfigyelhető.

A termesztett növények folyamatosan a saját igé-
nyeik szerinti arányban veszik föl a tápanyagokat, így 
egyes táp anyagok mennyisége jelentősen lecsökkenhet 
az adott területen a talajból. A növénytermesztés miatt 
bekövetkező tápanyagszint-csökkenés elkerülésére a 
talajok tápanyagtartalmát pótolni kell. Évezredeken át 
a trágyázás szolgált erre a célra, a 20. századtól kezdve 
pedig a vegyipar által előállított műtrágyákat használ 
a mezőgazdaság. A növénytermesztés szempontjából 
a műtrágyázást szükségesnek tartják, ám túlzott mér-
téke veszélyekkel jár. A megművelt területekre kiszórt 
műtrágyák egy részét a növények nem veszik fel. Ez a 
többlet a talajvízbe, majd azzal a felszíni vizekbe kerül. 
Súlyos egészségkárosodást okozhat, ha a műtrágyázás-
ból származó nitrátok az ivóvízbe jutnak. A nitrátionok 
ugyanis gátolhatják a vérben a hemoglobinhoz kötődve 
az oxigénszállítást (methaemoglobinemia). A magas nit-
ráttartalmú ivóvíz vagy nitrátdús zöldségek fogyasztása 
különösen a csecsemőkre jelent nagy veszélyt. Azokon 
a településeken, ahol magas a vezetékes ivóvíz nitráttar-
talma, ellenőrzött tisztaságú zacskós vizet vagy ásvány-
vizet kapnak a terhes anyák és a kisgyermekek. Ezen 
túlmutató probléma, hogy az élővizekbe az állattartó 
telepekről hígtrágya, a szántóföldekről pedig műtrágya 
juthat be. Ezek a szennyezések az élővizekben tápanyag-
felesleget biztosítanak a növényi szervezeteknek, ami 
eutrofizációhoz vezethet.

15. ábra. Versengünk vagy nem versengünk?
Fenyvescinege (balra) és kék cinege (jobbra) azonos 
élőhelyen

16. ábra. A Liebig-féle minimumtörvény hordóhasonlata
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fElAdAtOk

1) tűrőképesség, készlethasznosítás, niche
A populációk tűrőképességi görbéi megmutatják, hogy egy faj populációja milyen mértékben alkalmazkodott 
egy adott környezeti tényező értékeihez és annak változásaihoz. A toleranciagörbék sarkalatos pontjai a mini-
mum- és a maximumpont. A minimumpont az a legkisebb érték, amely alatt, a maximumpont pedig az, amely 
felett az élőlény nem bírja tovább elviselni a környezeti tényezők megváltozását, ezért elpusztul, vagy ha lehe-
tősége van rá, elvándorol. 

1. A leírás alapján fogalmazd meg, hogy mit nevezünk a populáció toleranciatartományának! 
2.  Tekintsd meg a tűrőképességi görbéket! Melyik két faj toleranciatartománya egyezik meg?

Add meg a fajok számjeleit! 

3.  Optimumuk alapján mely fajok tenyészthetők leginkább egyszerre egy termosztátban azonos  
tápanyagtartalmú táptalajon (csak a hőmérséklet igényüket figyelembe véve)?  
Add meg e két faj számjelét! 

A populációk készlethasznosítási görbéje sok esetben nagyon hasonlít a toleranciagörbékre. A készlethasznosí-
tási görbék is lehetnek haranggörbe alakúak. A vízszintes tengelyen ábrázoljuk a populáció számára hasznosít-
ható valamely forrás értékeit (pl. táplálékméret, odúnyílás átmérője), a függőleges tengelyen pedig a populáció 
forráshasznosításának mértékét. Ezeknél a görbéknél is megfigyelhetünk egy olyan „optimumpontot”, ahol 
az adott forrást a legnagyobb mértékben tudja hasznosítani a populáció. Az egyes fajok populációinak készlet-
hasznosítási görbéjét megvizsgálva következtethetünk a populációk közötti niche-átfedés mértékére. 

A mellékelt két ábrán 3-3 faj készlethasznosítási görbéi láthatók (Robert May 1973 modellje után), ahol a d: két 
hasznosítási csúcs különbsége, w pedig a görbékhez tartozó szórás.

4.  Állíts fel összefüggést a d/w értékek és a fajok készlethasznosítása között!

5.  A d/w mely értékeinél alakul ki a fajok között erős kompetíció? Ne konkrét értéket adj meg, hanem általános-
ságban fogalmazd meg, és indokold is állításodat!
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Betts (1955) cinegefajok táplálékfelosztását vizsgálta tölgyerdőkben. Négy cinegefaj rovarzsákmányát hosszuk 
szerint elemezte, tapasztalatait az 1. táblázat foglalja össze.

6.  Mely cinegefajok között valószínűsíthető a legerőteljesebb versengés a táplálékméret alapján?  Add meg a 
fajok nevét! Válaszodat indokold!

7.  A cinegék táplálékszerzési helye természetesen megfelel a táplálékforrás elhelyezkedésnek. A 2. táblázat 
alapján mely cinegefajok készlethasznosítása fed át leginkább, azaz mely fajok között várható a legnagyobb 
mértékű kompetíció? Add meg a fajok nevét! Válaszodat indokold!

8.  A táblázat adatai alapján adj magyarázatot arra, hogy az erősen versengő cinegefajok között a valóságban 
miért csökken a versengés mértéke? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 
A) Mert a táplálékszerzés helye szerint is nagy az átfedés közöttük. 
B)  Mivel a táplálék mérete fontosabb szempont a versengés szempontjából, mint a táplálék elhelyezkedése 

a térben. 
C)  Mivel a táplálékszerzés helye szerint is nagy az átfedés közöttük, a két viselkedési hasonlóság pedig gyen-

gíti a versengést. 
D) Mivel a táplálékszerzésük a térben nagyrészt elkülönül.  

széncinege kék cinege fenyvescinege Barátcinege

talajfelszín és avar 23,76 00,12 02,54 04,64

gyepszint 13,32 00,70 00,06 00,00

fatörzs és vastag ág 19,32 11,18 48,46 00,15

gallyak 01,31 35,86 20,59 40,57

rügyek 01,57 32,13 01,82 26,80

falevelek 40,73 20,02 26,53 27,84

Betts megvizsgálta azt is, hogy az egyes cinegefajok legkedveltebb rovartáplálékai az élőhely mely részein for-
dulnak elő. Megfigyeléseit százalékos eloszlásban a 2. táblázat foglalja össze. 

A zsákmányállatok testhosszának százalékos eloszlása

0–2 mm 3–4 mm 5–6 mm > 6 mm

Széncinege 26,5 19,6 21,9 32,0

Kék cinege 58,7 29,2 2,6 9,5

Fenyvescinege 73,6 16,6 3,1 6,7

Barátcinege 22,2 51,7 15,5 10,6
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A niche fogalom kapcsán egyrészt beszélhetünk fundamentális 
niche-ről, ami az egyes fajok korlátozó tényezők nélkül megva-
lósuló niche-e, másrészt elkülöníthetjük ettől a realizált niche-t, 
ami a fundamentális niche-nek azt a részét jelenti, ami a popu-
láció részére az adott körülmények, korlátozó tényezők (pl. más 
hasonló niche-ű fajok jelenléte) mellett megvalósul. A funda-
mentális és realizált niche-felfogást jól szemlélteti az ún. Venn- 
diagram.

9.  Fogalmazd meg, hogy a diagram melyik része jelenti a fundamentális niche-eket, illetve a G faj realizált 
niche-ét!

A fent említett cinegefajok közül a széncinegére, a kék cinegére és a fenyvescinegére elkészítették az odúhasz-
nálatra vonatkozó készlethasznosítási görbéket is. 

10. Hány dimenziós niche-t ábrázoltak az előző ábrán?

11.  A három cinegefaj közül melyik fundamentális és realizált 
niche-e között van a legnagyobb különbség? Válaszodat in-
dokold!

2) Példák az indikációra
Az alábbi táblázatban olyan jelenségeket soroltunk fel, melyekben valamilyen emberi hatás következményeit jel-
zik (indikálják) az élőlények. Töltsd ki értelemszerűen (egy-két szavas válaszokkal) a táblázat hiányzó részleteit!

A

B

C

D
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F

G

Venn-diagram (Szentesi–Török 1997) 
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SZC = széncinege, KC = kék cinege, FC = fenyvescinege 

A hatás A jelzés (indikáció) Ami jelez (az indikátor)

1. a levegő kén-dioxid-tartalmának növekedése zuzmófajok 

2. tömeges elszaporodás kékbaktériumok/moszatok

3. esők pH-jának csökkenése 
a légszennyezés hatására fenyők és más fák

4. (felelőtlen) antibiotikum-alkalmazás kórokozó baktériumok

5. peszticidek terjedő használata 
peszticidfelhalmozódás a májban és  
a szövetekben, az egyedek pusztulása

a táplálkozási hálózatban 
a          élőlények 

6. tarvágás (fák kivágása az erdő 
egy nagyobb területén) 

a tarvágást követő években elszaporodás
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Viselkedésbeli kölcsönhatások,  
kommunikáció 
Az állatok szaporodási, létfenntartási és társas viselke-
déséhez szükséges, hogy valamilyen jelrendszer segít-
ségével információt cseréljenek egymással. Az egymás 
irányába kibocsátott fajspecifikus jelek befolyásolják, 
megváltoztatják a másik egyed viselkedését, magatartá-
sát. A jelek közölhetik az adott egyed motivációját (pl. éh-
ség, félelem, szaporodási vágy), felhívhatják a figyelmet 
valamilyen veszélyforrásra (pl. ragadozó közeledése), 
jelezhetik egy bőséges táplálékforrás megtalálását, vagy 
információt nyújthatnak egy csoportban a rangsorban 
elfoglalt helyről. A kommunikáció segíti a fajtársak vagy 
a társasan élő állatok esetén a csoporttagok (pl. sajátos 
szagok a nagycsaládokban) felismerését, a szexuális vagy 
társas viselkedés összehangolását, a territórium kijelölé-
sét. A kémiai (szerves) anyagok útján történő informá-
cióáramlást kémiai kommunikációnak nevezzük, a lát-
ható jelzések teszik lehetővé a vizuális kommunikációt, 
a hangjelzések pedig az akusztikus kommunikációt.

A kémiai kommunikációhoz használt anyagok a fero-
monok. A feromonok általában a levegőben terjednek, 
ezért hatékonyságuk nemcsak a koncentrációjuktól függ, 
hanem a széliránytól, a szél sebességétől vagy a hőmér-
séklettől. A feromonokat az állatok a kültakarójuk mi-
rigyeiből, a vizeletükkel vagy székletükkel juttatják a külvi-
lágba. Feromonok segítségével ismerik fel egymást az egy 
bolyba tartozó hangyák és számos emlősállat a kicsinyeit. 
A rágcsálóknál előfordul, hogy a szagtalanított vagy ide-
gen szagot is magán hordozó kölykeiket a szülők elpusztít-
ják. Sokszor a kölykök is jellegzetes egyedi szaguk alapján 
ismerik meg az anyjukat, korai bevésődéssel tanulják meg 
a szag alapján azonosítani a szüleiket. Kémiai anyagok is 
jelezhetik egy csoportban a rangsorban elfoglalt helyet, 
például a domináns törpeharcsa egyed feromonját ész-
lelve a rangsorban alatta álló egyedek menekülési reak-
ciót mutatnak. A szagjelek a territórium lehatárolására is 
szolgálhatnak. A rókák székletükkel, a kutyák vizeletükkel 
jelölik ki territóriumok határait. A szagjelzések a szaporo-
dást is segíthetik. Számos rovarfaj, pl. a lepkék nőstényei 
feromonok kibocsátásával vonzzák magukhoz a hímeket.

A vizuális kommunikáció megvalósulhat színekkel, 
fényjelzésekkel, testtartással vagy fajra jellemző mozgás-
formákkal is. Az információátadás célja ugyanaz lehet, 
mint más típusú kommunikációk esetén: egymás felis-
merése, párválasztás segítése, területkijelölés, rangsor-
ban a pozíció bemutatása, táplálékforrás megmutatása, 
vagy – főleg emlősöknél – a fenyegetés és a hangulat 
kifejezése. Jól ismert példa a méhek tánca. A nektárt 
gyűjtő méh a kaptárba való visszaérkezését követően 
jellegzetes nyolcas alakú táncot jár, miközben a körívek 
közötti egyenes szakaszon riszálja a potrohát. A tánccal 
ismerteti a táplálékforrás irányát, távolságát, mennyisé-
gét és minőségét.

A hozott nektárminta jelzi a táplálék minőségét. Ha vízszin-
tes felületen táncolnak, akkor a nyolcas egyenes szakasza 
mutatja a táplálék irányát. A tánc ideje (1 másodperc ≈ 
1 km), az egyenes szakasz hossza és a potrohrázás intenzi-
tása tudatja a táplálék távolságát. Ha a kaptár falán mutat-
ják be a táncukat, akkor a nyolcas egyenes szakasza akkora 
szöget zár be a függőlegessel, amekkora szöget tartaniuk 
kell a Naphoz viszonyítva, hogy odataláljanak a táplálék-
forráshoz. Mivel a Nap folyamatosan és viszonylag gyorsan 
halad az égen, ezért a megfelelő irány bemutatása érdeké-
ben a felderítő egyednek az eltelt idő függvényében a Nap 
aktuális helyzetéhez kell igazítania a tánc irányát.

Közismert jelenség a szentjánosbogár-félék fénykibocsá-
tása. A potrohukkal leadott fényjelek a párok egymásra 
találását szolgálják. A fényjelek leadása fajra jellemző 
időközönként történik, így tudják a hímek megkülönböz-
tetni a saját fajukba tartozó nőstényeket a többi fajétól.

A fénykibocsátással járó kémiai reakció a potrohban ta-
lálható világítósejteknek a lizoszómához hasonlító sejt-
szervecskéiben, az ún. peroxiszómáiban játszódik le. A pe-
roxiszómák luciferint, luciferázt és ATP-t tartalmaznak. 
A luciferáz enzim oxigén és ATP jelenlétében a luciferint 
peroxi-luciferinné alakítja, amely gyorsan oxi-luciferinné 
bomlik. Ez utóbbi bomlási folyamat jár fénykibocsátással.

A lugasépítő madarak gallyakból épített fészkük környe-
zetét színes tárgyakkal (pl. tollak, csigahéjak, termések) 
díszítik és csalogatják magukhoz a tojókat. A sziámi har-
coshalhímek kifeszítik úszóikat és felemelik kopoltyúfe-
dőiket, hogy nagyobbnak látsszanak, ha vetélytárssal 
találják szemben magukat, és meghátrálásra próbálják 
kényszeríteni őket. A ragadozó emlősök fenyegetésként 
felhúzzák ínyüket, és jól látható módon mutogatják fej-
lett szemfogukat, ami veszélyes fegyverként szolgálhat. 

17. ábra. Méhek tánca: a táplálékforrás irányának 
bemutatása

18. ábra. Világító szentjánosbogár  
és a luciferin-luciferáz rendszer
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A gyengébb vagy fiatalabb egyed jellegzetes behódoló 
póz bemutatásával jelzi, hogy elismeri fajtársa dominan-
ciáját, magasabb helyét a rangsorban.

Az akusztikus kommunikáció talán legközismertebb 
példája a madarak hangadása. A verébalakúak énekük-
kel, a harkályok az üreges fákon való dobolásukkal jelzik 
territóriumuk határát, és csábítják is egyben a tojókat. 
A madarak hangjelzései különösen változatosak, hiszen 
jelezhetik egymás számára a veszélyt is, vagy hívóhang-
jukkal képesek egymásra találni vagy további egyedeket 
a bőséges táplálékot nyújtó helyre csalogatni. A fiókák 
hangjelzésükkel is szüleik tudtára adhatják éhségüket. 
A barna varangyok képesek hangjuk alapján felismer-
ni egymás erejét. Párzási időszakban a hímek átkarol-
ják a nőstényeket. Az a hím, amelyik már átkarolt egy 
nőstényt, brekegéssel és rugdalódzással igyekszik tá-
vol tartani az ugyanarra a nőstényre pályázó hímeket. 
A nagyobb testméretű és erősebb testalkatú hímeknek 
mélyebb a hangjuk, így a többiek a hang magasságából 
fel tudják mérni, hogy érdemes-e próbálkozniuk annak 
érdekében, hogy a nőstényről elűzzék a vetélytársat. 
Számos rovar (pl. kabócák, tücskök, szöcskék, sáskák) 
hímje hangokkal csábítja magához a nőstényeket. A de-
nevérek ultrahang segítségével tájékozódnak, illetve va-
dásznak éjszakai rovartáplálékuk után.

Az emberi kommunikációban is fellelhetők azok a ké-
miai, vizuális vagy akusztikus jelzések, mint az állatvi-
lágban. Az embernél a kémiai kommunikációnak kisebb 
a jelentősége, bár a „babaillat” és az „anyaillat” szerepet 
kap a szülő és gyermeke közötti kötődés kialakításában. 
Bizonyos kozmetikumok pedig alkalmasak a szexuális 
vonzerő növelésére. Az ember az arckifejezéseivel na-
gyon gazdagon tudja kifejezni lelkiállapotát, hangulatát, 
illetve kézjelekkel vagy testtartással is ki tudjuk mutat-
ni szándékunkat. Ami igazán egyedivé teszi az emberek 
közötti információcserét, az a beszéd és a nyelv kiala-
kulása. Amíg az állati kommunikáció zárt (véges számú 
üzenet közvetítésre alkalmas), addig az emberi nyelvvel 
korlátlan mennyiségű és minőségű üzenet küldhető, 
a meglévő jelekből újabbak alakíthatók ki (nyílt kommu-
nikáció). Az állati jelzések alapvetően biológiai indítta-
tásúak (éhség, fajfenntartás, vészhelyzet, csoportössze-
tartás, dominancia jelzése), az emberi kommunikáció 
viszont képes elvont fogalmakat, elképzelt dolgokat és 
eseményeket is megjeleníteni. Az állati jelzések mindig 
a jelenben hatnak, az emberi kommunikáció viszont al-
kalmas a múlt rögzítésére és a jövő megtervezésére is.

19. ábra. Ez a selyem madár a kéket szereti

24. ábra. Nagyfülű denevér

20. ábra. 
Egymásnak fe szülő 
sziámi har cos halak

22. ábra. 
Éneklő vörösbegy

23. ábra. 
Óriás énekeskabóca

21. ábra. 
Fenyegetődző 
nőstény oroszlán

Az állatok nemcsak fajtársaikkal kommunikálnak, hanem 
előfordul, hogy más fajok számára küldenek jeleket. Van-
nak rovarfajok, melyek legtöbbször élénk piros vagy sárga 
színükkel jelzik ragadozóiknak mérgező voltukat. A madár-
szülők képesek sérültnek tettetni magukat, és sebesült 
madárra emlékeztető mozgásukkal elcsalni a fészek vagy a 
fiókák közeléből a ragadozókat. Az európai énekesmadarak 
vészkiáltása gyakran egy magas „sziit” kiáltás, amit nem ki-
zárólagosan a fajtársak értenek, hanem más fajok egyedei 
is. A vékony, rövid, magas hang forrását nehéz beazonosí-
tania a ragadozónak, emiatt válhatott különböző fajok ese-
tében is hasonlóvá a hangjelzés.
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Bizonyos állatfajok csoportba szerveződve élnek. A kü-
lönböző csoportok típusai az evolúció során a környeze-
ti feltételekhez való alkalmazkodás révén alakultak ki. 
A csoporttá szerveződésben így genetikai és környezeti 
tényezők is szerepet játszanak. A csoportban élés előnye 
lehet, hogy az állatok jobban védettek a ragadozókkal 
szemben, vagy könnyebben találnak táplálékot, esetleg 
hatékonyabban tudják megvédeni területüket. A társas 
szerveződés alapja valamiféle társulási hajlam, szociális 
vonzódás, vagyis a csoporttagokat összetartó erő (cso-
portkohézió). Az egyedek igénylik egymás jelenlétét, 
együttműködését. Az állatcsoportokat tartósságuk és 
a szociális vonzódás ereje alapján szoktuk csoportosítani.

Az időleges tömörülések nyílt közösségek, azaz a cso-
porthoz bármilyen nemű és korú egyedek bármikor csat-
lakozhatnak vagy a csoportból távozhatnak. A csoport 
összetétele ilyenkor nem állandó, hanem rendszeresen 
és jelentősen változhat. Az egyedek együttműködése 
ebben a csoportformában az összehangolt viselkedés-
ben valósul meg. Időleges tömörülésnek tekinthetők 
a halrajok (szardínia, hering), a vonuló madárcsapatok 
(fecskék, partimadarak, fehér gólya, seregély) és egyes 
patás emlősök táplálkozó csoportjai (rénszarvas, gím-
szarvas). Létrejöttüket a hatékonyabb táplálékszerzés 
és az egyedeknek a ragadozókkal szembeni nagyobb vé-
dettsége magyarázza.

A tartós tömörülések zárt közösségek. Létszámuk 
korlátozott, az egyedek között erős a szociális vonzódás, 
a csoport tagjai felismerik egymást, az idegenekkel szem-
ben támadólag lépnek fel, ritkán fogadnak be új tagokat. 
A csoport táplálékszerzés és/vagy szaporodóhely céljából 
kisajátít magának egy területet (territórium), amelyet vé-
delmez is a faj más csoportjaival szemben. Az énekesma-
darak territóriumbirtoklása évszakhoz, vagyis szaporodá-
si időszakhoz kötött, míg a róka és a borz, a farkasfalka 

egész évben fenntartja territóriumát. Az így szerveződő 
közösségek fennmaradásának időtartama korlátozódhat 
egy szaporodási ciklusra, de akár egész életre is szólhat. 
Az állatok a lefoglalt területük határait valamilyen fajspe-
cifikus jellel demonstrálják (vizelet, illatanyag, ének).

Az agresszió a fajtársak közötti erőszakos, támadó 
magatartás. A létfenntartáshoz szükséges táplálékért, 
területért vagy a sikeres szaporodás megvalósítása ér-
dekében folytatott vetélkedés miatt alakul ki. Agresszió 
nemcsak csoportok között történhet a territórium vé-
delméért, hanem a csoporton belüli szerveződésben is 
jelentősége van. Hatására alakul ki a zárt közösségekben 
az alá- és fölérendeltségi kapcsolatrendszer, a rangsor. 

A rangsor azért előnyös, mert megakadályozza a cso-
portban a folytonos összetűzéseket, s lehetővé teszi 
az erősebb, jobb génállományú egyedek számára, hogy 
először táplálkozzanak és szaporodjanak, ezzel bizto-
sítva a fajban az előnyösebb genotípusok elterjedését. 
A rangsorban elfoglalt helyért az egyedek megküzde-
nek egymással, ami tényleges harcban vagy rituális for-
mában (erőfitogtatás) is megvalósulhat. Az egymással 
vívott küzdelmek ritkán járnak komoly sérüléssel vagy 
halállal, mert a gyengébbnek bizonyuló egyedek rend-
szerint behódoló magatartással jelzik a másik fél számá-
ra alárendeltségük elfogadását. A behódoló magatartás 
sok fajnál egyben gátlást is ébreszt az erősebb félben 
az agresszió folytatásában. Általában a fenyegető maga-
tartás is elegendőnek bizonyul a dominancia jelzésére, 
nem kerül mindig sor fizikai összeütközésre.

A territoriális és a rangsorral kapcsolatos agresszió 
mellett létezik még a szülői fegyelmező agresszió, ami-
vel a szülők adott helyzetekben a megfelelő viselkedésre 
kényszerítik kölykeiket. Az elválasztó agresszió során pe-
dig a szülők elősegítik a felnövekedett utódoknak a szü-
lői gondoskodásról történő leválást.

Fontos csoportfenntartó erő az ivadékgondozás is, 
hiszen megköveteli a szülők és az utódok együttélé-
sét. Az ivadékgondozás általánosan elterjedt a madarak 
és az emlősök körében, de a halak, kétéltűek, hüllők és 
ízeltlábúak (rovarállamok) között is előfordul.

28. ábra. Szürke farkas agresszív és domináns 
viselkedése a falka alárendelt tagjával szemben

25. ábra. Szardíniaraj

27. ábra. Vonuló madárrajok 
– havasi partfutók, a) és seregélyek, b)

26. ábra. Gímszarvasrudli

a) b)
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Az ivadékgondozás közben a szülők elsősorban az 
utódok életben maradási esélyeivel foglalkoznak, saját 
létfenntartó igényeikről részben lemondanak. Ez az ön-
zetlen magatartás (altruizmus) nem csak a szülő-ivadék 
kapcsolatot jellemezheti. Érvényes rá, hogy az adott 
egyed számára hátránnyal jár, mivel az altruista egyed-
től többlet-energiabefektetést igényel, viszont a másik 
egyednek előnyös, növeli annak életben maradási esé-
lyeit.

A Hamilton-törvény szerint az altruizmus mértéke egyene-
sen arányos a rokonsági fokkal. Az evolúció során történő 
kialakulását a rokonszelekció elméletével lehet magyaráz-
ni. Az önzetlen egyedek rátermettségének (fitneszének) 
veszteségét kiegyenlíti a rokonok megnövekedő rátermett-
sége, így az önzetlenségért felelős gének gyakorisága nő-
het a populációban.
Az önzetlen magatartás a költési időszakban a gyurgyala-
goknál is megfigyelhető jelenség. A szülőknek a fiókák 
etetésében egy pár nélkül maradt harmadik, felnőtt ma-
dár is segít. A segítő egyedek általában nagynénik, nagy-
bácsik, tehát rokonságban állnak a szülőkkel. A fiókáknak 
így nagyobbak a túlélési esélyei, ugyanakkor a segítő egyed 
tapasztalatot szerez a fiókák gondozásában, továbbá az 
unokaöccseinek és unokahúgainak az etetése révén saját 
génállományának legalább részleges továbbörökítéséhez 
is hozzájárul.

A tartós, zárt tömörülések formái a család, a nagy-
család, a kolónia és a rovarállamok. A család a szülők és 
utódok együttélése, alapvetően a gerincesekre jellem-

ző. Az utódgondozás időszakára alakul ki, a fiatalok iva-
réretté válásával rendszerint feloszlik, bár léteznek élet-
re szóló párkapcsolatok is, például a hattyúk esetében.

A nagycsaládban az utódok együtt maradnak a szü-
lőkkel, nem hagyják el a családot, a csoportban több ge-
neráció él együtt, pl. szurikáták, farkasfalka, patkányok, 
mezei pocok, elefántcsorda. Az összetartozást sajátos 
szag jelzi, az idegen szagú egyedeket elkergetik. 

A kolónia több család laza tömörülése egy területen, 
rendszerint a szaporodási időszakra létesülő ivadékgon-
dozó közösség. A kolóniában minden családnak megvan 
a kis saját szaporodási területe, de a kolónia védelme-
zésében a felnőttek közösen vesznek részt, és a táplál-
kozóhely is közös. Jellemző a tengerpartokon telepesen 
fészkelő madárfajokra: sirályfélékre, lundákra, alkákra, 
szulákra, albatroszra, pinvinekre vagy bizonyos patás 
emlősök csordáira.

A rovarok körében a termeszek és a hártyásszárnyúak kö-
zött ismert a rovarállamok szerveződése. Az államalkotó 
rovarok egyedei többféle kasztot alkotnak, a rovarállamok-
ban nagy fokú a munkamegosztás. A dolgozók (fejletlen 
ivarszervű nőstények) nevelik és táplálják az utódokat, az 
anyát és esetleg a hímeket. A nőstény feladata a peterakás, 
a hímeké a megtermékenyítés.

Az emberi viselkedésben megkülönböztetünk bioló-
giai és kulturális agressziót. Az ember biológiai agresz-
sziója az állati agresszióhoz hasonlít, és sok öröklött 
viselkedéselemet tartalmaz. Az agresszív viselkedésnek 
lehetnek enyhébb formái (homlokráncolás, szemöl-
dök-összehúzás, kiabálás, fenyegető kézmozdulat), de 
lehet erősebb fizikai összetűzés is (verekedés). Az ag-
resszió irányulhat a saját terület (lakás) vagy tulajdon 
megvédésére, a hierarchiaviszonyok (rangsor) kialakítá-
sára és fenntartására, kiváltódhat frusztráció esetén, és 
jellemző lehet a szülő-gyermek kapcsolatban is. A rang-
sorban az alárendelt viszony elismerését főhajtással, 
kalap levételével, térdhajlítással, lesütött szemmel je-
lezzük. 

A kulturális agresszió csoportosan elkövetett erősza-
kos viselkedés embertársainkkal szemben (pl. futball-
csapatok szurkolói között), szélsőséges esete a háború. 
Az emberi tudatos lényként tanulással, akarattal, odafi-
gyeléssel, a közösség szabályainak betartásával alacsony 
szintre tudja csökkenteni agresszióját, de az is igaz, hogy 
manipulatív eszközökkel fel is tudja korbácsolni. Ezek 
miatt – az állati agresszióval szemben – erőszakos visel-
kedésünknek erkölcsi megítélése is van.

Az emberi önzetlenségre is jellemző, hogy alapve-
tően erősebb a közelebbi rokonok felé, azonban nem-
csak a rokonszelekció elve alapján működik, hanem val-
lási, erkölcsi okokból kifolyólag is (pl. szegényebbek és 
betegek megsegítése, gyermek örökbefogadása).

30. ábra. Szulakolónia meredek tengerparti sziklafalon 
és sirálykolónia egy tó szigetén

29. ábra. Az arany akara 
hímje és nősténye 
együtt keltik ki az ikrákat 
és gondozzák a fiatal 
ivadékokat. A szájköltés 
és a fiatalok védelmezése 
a halak körében 
a bölcsőszájú halakra 
jellemző
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1) kinek szól a cinege éneke?

1.  Válaszolj az ábra alapján: milyen hatást (vonzó, taszító, közömbös) vált ki 
a territóriuma közepén lévő hím cinege éneke
A) a saját fajú tojóra:  
B) a fajtárs hímre:  
C) egy ragadozó madárra:  
D) egy más fajba tartozó és más ökológiai igényű 

magevő madárra:  

2.  Milyen viselkedést (vonzó, taszító, közömbös) vált ki ezek megpillantása  
a hím cinegéből?
A) a saját fajú tojó:  
B) a fajtárs hím:  
C) egy ragadozó madár:  
D) egy más fajba tartozó és más ökológiai igényű magevő madár:  

3.  Mennyiben jelent szelekciós előnyt, illetve hátrányt a hím széncinege számára a rivális hímmel szembeni 
viselkedés? Írj mindkettőre 2-2 példát!
Előnyös:  
Hátrányos:  

4.  Egy homogénnek (minden részén hasonlóak az életfeltételek) tekinthető erdőben várhatóan melyik térbeli 
eloszlás lesz a legjellemzőbb a hím széncinegékre?

2) Az emberi viselkedés gyökerei
Melyik etológiai fogalommal hozhatók kapcsolatba az embernél megfigyelhető alábbi viselkedések? Írd a meg-
felelő – leginkább odaillő – betűt a négyzetekbe!

A) tájékozódás 
B) agresszió 
C) feltétlen reflex 
D) megközelítés-elkerülés 

E) rangsor
F) operáns tanulás 
G) territoriális viselkedés
H) szupernormális inger

9.   Írj példát az agresszióra az állati viselkedések köréből, és világítsd meg röviden, mi ennek a biológiai szere-
pe, jelentősége!

A C

BD

1. Kalapemelés, fejhajtás elöljáró előtt.

2. Udvar bekerítése.

3. Kisgyermek megtanulja, hogy mi a helyes és mi a helytelen cselekedet azáltal, ahogy a szülő jutalmazza vagy bünteti.

4. Reklámozás lengén öltözött fiatal nővel.

5. Veréssel való fenyegetés.

6. Rendfokozat katonai egyenruhán.

7. Térképhasználat.

8. Szemünk felé homokot fúj a szél, és ezért pislogunk/hunyorítunk. 
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10.  A füleskuvikhím odúja körül egyszerű „hiüüp” füttyögéssel jelzi a tojó számára jelenlétét, melyre a tojó ha-
sonló hangjellel válaszol. Az ember a társa felé a következő mondatokkal is ki tudja fejezni viszonyát:
„Minden mosolyod, mozdulatod, szavad,
őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld.
Elmémbe, mint a fémbe a savak,
ösztöneimmel belemartalak,
te kedves, szép alak,
lényed ott minden lényeget kitölt.” (József Attila: Óda)

Sorolj fel legalább 3 jellemző tulajdonságot, amiben az állati és az emberi kommunikáció (nyelv) eltér egy-
mástól!

3) kölcsönhatások

Hasonlítsd össze az alábbi fogalmakat! Írd az állítások sorszámait a fogalmak utáni vonalra! Egy sorszám kerül-
het egyetlen, de akár 2 vagy 3 fogalomhoz is. Az is lehet, hogy egyik fogalomhoz sem tartozik.

Altruizmus:  

Agresszió:  

Versengés:  

1. Kölcsönhatás, mely különböző fajú populációk között is felléphet.
2. Legalább az egyik fél számára hátrányos kapcsolat.
3. Egy fajba tartozó egyedek között megfigyelhető kölcsönhatás.
4. Az odúlakó madárfajok küzdelme az odúk elfoglalásáért is ilyen viszony.
5. Genetikailag távolabb álló egyedek között ritkábban megfigyelhető, mint rokonok között.
6. Területvédő állatoknál gyakran előfordul rivális hím megjelenésekor.
7. Azonos vagy hasonló környezeti igényű partnerek között fordul elő.
8. Fontos lehet a rangsor kialakításánál.
9. Az emberre is jellemző viselkedés.

 A szimbiózis nem sorolható be a fenti kölcsönhatások egyikébe sem. 
10.  Indokold meg, hogy miért nem, és írj egy példát erre a kölcsönhatástípusra (a kölcsönhatásban részt vevő 

mindkét élőlény megnevezésével)!

4) Etológiai fogalmak

Mely fogalmak leírását olvashatod az alábbiakban?
A)  Amikor az azonos fajú egyedek igyekeznek egymást valamely erőforrás megszerzésében megakadályoz-

ni. Ez a kifejezés a viselkedések széles körére alkalmazott. Szigorú értelemben olyan viselkedést jelent, 
amelynek célja egy másik egyednek fizikai sérülés okozása. Tágabb értelemben véve minden olyan visel-
kedés, aminek következtében egy másik egyed valamilyen szempontból hátrányt szenved. 

B)  Táplálékszerzési és szaporodási terület, amelynek határait egy énekesmadár hanggal, egy emlősállat 
szag anyagokkal jelöl ki.

C)  Kiküszöböli a csoporton belüli felesleges erőszakot, elősegíti az erősebb, előnyösebb tulajdonságú egye-
dek szaporodását. 

D)  Leállítja az erőfölényben lévő egyed agresszióját, így lehetővé teszi a gyengébb egyed életben maradását.
E)  Egy mozdulatsor, viselkedéselem funkciója megváltozik, és a továbbiakban kommunikatív szerepet tölt 

be. A harc során nem támadnak egymásra, hanem bemutatják azokat a viselkedéselemeket és testi adott-
ságaikat, amelyeket használnának, ha tettlegességre kerülne sor. Lényegében megakadályozza az egye-
dek sérülését.

F)  Vizuális jelzés, amely leállítja az erőfölényben lévő egyed agresszióját.
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5.2. élEtközösségEk

Populációk közötti kölcsönhatások

Az életközösségek szerkezetének alakulásában, változásai-
ban az élettelen (abiotikus) környezeti tényezők mellett a 
populációk egymásra gyakorolt hatásai mint élő (bioti-
kus) környezeti tényezők is meghatározó jelentőségűek.

Egy életközösségben a fajok populációi különböző-
képpen hathatnak egymásra. Egy faj populációjának 
jelenléte befolyásolhatja egy másik faj populációjának 
egyedszámváltozását pozitívan (+), negatívan (–), de le-
het közömbös is a másik populáció számára (0). Termé-
szetesen a másik faj is hasonló módokon befolyásolhatja 
az egyik populáció életét. Az így kialakuló populációk 
közötti kölcsönhatástípusokat a 2. táblázat foglalja össze. 
Versengés (kompetíció) (–, –) akkor alakul ki két popu-
láció között, ha környezeti igényük hasonló, vagy éppen 
megegyezik. A versengés mindkét populáció számára 
kedvezőtlen, hiszen kölcsönösen korlátozzák a másik fél 
készletekhez való hozzáférését, ezáltal pedig az életben 
maradási esélyeit vagy a szaporodási képességét. Egy 
erdőben versenghet a gyertyán és a kocsánytalan tölgy 

a fényért, gyökérzetükkel a talaj víz- és ásványianyag-tar-
talmáért. A széncinegék és kék cinegék versengenek 
a táplálékért és a költőhelyül szolgáló faodvakért.

A táplálkozási kapcsolat (+, –) alapvető kölcsönhatás 
a társulások kapcsolatrendszerében. A zsákmányoló élő-
lények az állatok közé tartoznak, a zsákmányszerzés so-
rán elfogyasztják a prédát vagy annak egy részét. A zsák-
mányolók lehetnek növényevők, húsevők, dögevők vagy 
mindenevők. A táplálkozási kapcsolatok alapján állítha-
tók össze a táplálékláncok. A legtöbb élőlény nem csak 
egy populáció egyedeivel táplálkozik, így az életközös-
ségekben a táplálékláncok táplálékhálózatot alkotnak. 
Bármilyen furcsán hangzik, a zsákmányszerzés előnyök-
kel is járhat a zsákmánypopuláció számára. A ragado-
zók többnyire a gyengébb, biológiailag kevésbé értékes 
egyedeket ejtik el, ezzel növelik a biológiailag értéke-
sebb egyedek szaporodási esélyeit.

A szajkó gyakran az avar alá vagy a talajba rejti a táp-
lálékát, amiről sokszor megfeledkezik. Tavasszal az „elül-
tetett” makkokból új tölgycsemete fejlődik. A szajkó így 
hozzájárul a tölgyfajok szaporításához is.

Az egyik populáció hatása a másikra

– + 0

– versengés (kompetíció)
táplálkozási kapcsolat: ragadozás (predáció),
növényevés
élősködés (parazitizmus)

amenzalizmus: allelopátia,
antibiózis

+
táplálkozási kapcsolat: ragadozás (predáció),
növényevés
élősködés (parazitizmus)

mutualizmus: együttélés (szimbiózis)
asztalközösség 
(kommenzalizmus)A 
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2. táblázat. Populációk közötti kölcsönhatások

gyertyán kocsányos tölgy

májusi cserebogár

nagy fakopáncs

vörös rókavaddisznó

szarvasbogár é�csiga

szajkó
szú

vadrózsa salátaboglárka

31. ábra. Gyertyános-tölgyes táplálékhálózatának részlete 
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A zsákmányszerzés alapvető mind a zsákmányoló-, 
mind a zsákmánypopulációk egyedszámának szabályo-
zásában. Egy atkákon végzett kísérlet eredménye mutat-
ja be, hogy miként változik a zsákmányszerző és a zsák-
mányállat egyedszáma. Kétpopulációs modellben, ahol 
a ragadozónak csak egy zsákmányát vesszük figyelembe, 
táplálékbőség idején a zsákmányolók nagyobb mérték-
ben szaporodnak, aminek hatására a zsákmánypopu-
láció egyedszáma csökken, majd ennek következtében 
a zsákmányolópopulációk szaporodási üteme mérsék-
lődik. A természetben azonban egy zsákmányszerző ál-

latnak nemcsak egy zsákmánya van, hanem több is, így 
ha az egyik zsákmány mennyisége csökken, akkor át tud 
váltani a másik zsákmány fogyasztására, ezáltal egyed-
szám-ingadozása kisebb mértékű lesz.

Az élősködés (parazitizmus) (+, –) lényegében a zsák-
mányszerzési kapcsolat szélsőséges formája. A para-
zita a gazdaszervezet anyagaival táplálkozik, de nem 
pusztítja el azt azonnal. Az élősködő megtelepedhet 
a gazdaszervezet sejtjeiben (pl. a malária kórokozója) 
a gazdaszervezet testének külső felszínén (pl. halpióca, 
kullancs) vagy annak belső szerveiben (pl. baktériumok, 
horgasfejű galandféreg). A kapcsolat gyakran specifikus, 
azaz csak meghatározott fajok között alakulhat ki.

A mutualizmus (+, +) a populációk közötti kölcsö-
nösen pozitív kapcsolatok összefoglaló neve, melyben 
a részt vevő populációk előnyösen hatnak egymás 
egyedszámának növekedésére. Egyik legismertebb pél-
dája a zárvatermő növények és a beporzó rovarok közöt-
ti kapcsolat. A szimbiózis a mutualizmusnak az a fajtája, 
amikor a két populáció egyedei között folyamatos és 
szoros fizikai kapcsolat áll fenn. A szimbiózisra eddig is 
sok példát láttunk már: gyökérkapcsolt gombák és társ-
növényeik, cellulózbontó baktériumok és növényevő 
állatok, ember és közönséges bélbaktérium, gyökérgü-
mők nitrogénkötő baktériumai, zuzmók stb. Társszer-
vezetüknek köszönhetően a szimbionta élőlények olyan 
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33. ábra. A narancson táplálkozó Eotetranychus 
sexmaculatus atkának és ragadozójának, a Typhlodromus 
occidentalis atkának egyedszámváltozása Huffaker 
kísérletében (1958)

32. ábra. 
A szajkónak 
télen fő 
tápláléka 
a tölgymakk
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34. ábra. A ragadozó- és a zsákmánypopuláció egyedszámának változása.
a) Az egyedszám változása, ha a ragadozónak egyféle zsákmánya van.
b) Az egyedszám változása, ha a ragadozónak kétféle zsákmánya van

36. ábra. 
Macska bél csa tor ná já ban 
élősködő galandféreg

35. ábra. 
Emberi bőrbe fúródott
kullancs
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élőhelyeken is előfordulhatnak, amelyek nem, vagy csak 
részben felelnek meg környezeti igényeiknek. A trópusi 
tengerek meleg vizében az oldott oxigén mennyisége 
alacsony, ennek ellenére a korallzátonyok a legnagyobb 
fajgazdagságú tengeri életközösségek. Ez azért lehetsé-
ges, mert a korallok fotoszintetizáló moszatokkal élnek 
szimbiózisban. A szimbiózis jelenségét először a remete-
rákok és a tengerirózsák kapcsolatában írták le. 

Az asztalközösség (kommenzalizmus) (0, +) csak 
az egyik populáció számára jár előnyökkel, a másik szá-
mára közömbös a kapcsolat. A fák törzsén megtelepedő 
mohák például több fényhez jutnak, ugyanakkor a fák 
számára nem jelent sem előnyt, sem hátrányt a mohák 
megtelepedése. A gólyák által épített fészekben vere-
bek is fészkelnek, de ez nem befolyásolja a gólyák költési 
sikerét.

Az amenzalizmus (0, –) során az egyik populáció jelen-
léte anélkül káros a másikra nézve, hogy az első számára 
előnyt jelentene, pl. az egyik populáció által kiválasz-
tott kémiai anyag hat a másik populációra. Egyik típusa 

az antibiózis, amikor bizonyos gombák olyan anyagcse-
retermékeket, ún. antibiotikumokat adnak le a környe-
zetükbe, amelyek gátolják más élőlények anyagcseréjét, 
osztódását. A legismertebb ilyen szervezet a penicillint 
termelő ecsetpenész. A penicillin gátolja az ecsetpenész 
környezetében egyes baktériumsejtek osztódását, így 
a baktériumsejtek pusztulása miatt nem alakul ki ver-
sengés a tápanyagokért az ecsetpenész és a baktérium 
között. Ezzel szemben a penicillinre nem érzékeny (ún. 
rezisztens) baktériumok és az ecsetpenész versenge-
nek egymással a tápanyagokért. Ily módon kölcsönö-
sen gátolják egymás elterjedését. Az antibiotikumokat 
a gyógyászatban széles körben használják a kórokozó 
mikroorganizmusok által okozott fertőző betegségek 
gyógykezelésére. Ha növények által termelt másodlagos 
anyagcseretermékek gátolják más növények csírázóké-
pességét vagy növekedését, allelopátiáról beszélünk. 
Az allelopátia közismert példája, amikor a diófa lehul-
ló leveléből a talajba kerülő juglon nevű anyag gátolja 
más növények, elsősorban kétszikűek csírázását). Alle-
lopátiás hatásra utal az a kísérlet is, amelyben kimutat-
ták, hogy a fehér libatopból és a szőrös disznóparéjból 
készített kivonatok hatására a kukorica és a napraforgó 
vegetatív szerveinek fejlődése elmaradt a kontrollcso-
portétól.

Az életközösségekben egy faj populációja egyszerre 
több más faj populációjával is kapcsolatban áll, a köztük 
lévő kapcsolatok sokrétűek lehetnek.

A széncinege és a nagy fakopáncs közötti kapcsolat 
egyrészt kommenzalizmus: a széncinegének előnyös 
a nagy fakopáncs jelenléte, mert a harkály által készí-
tett és már nem használt odúkat a széncinege el tudja 
foglalni. A harkály számára viszont a széncinege nem 
jelent versenytársat, így a jelenléte számára közöm-
bös. Ugyanakkor a nagy fakopáncs negatívan is hathat 
a széncinegére, mivel nem ritkán előfordul, hogy meg-
eszi a kis cinegefiókákat (táplálkozási kapcsolat).

A házi verebek gólyafészkek belsejébe is építhetik sa-
ját fészküket (kommenzalizmus), tollazatukban tolltet-
vek élősködhetnek (parazitizmus), a tavaszi–nyári idő-
szakban fiókáik etésekor pedig rengeteg rovart és lárvát 
fogyasztanak (predáció).

A maláriaszúnyog a malária kórokozójának terjeszté-
sével gazdaszervezetként is viselkedik egy parazitával 
szemben, de saját maga is élősködő, hiszen nőstényei 
emlősállatok vérével táplálkoznak. Eközben maguk is 
táplálékul szolgálnak például rovarevő madaraknak.

Az élősködő fajoknak is lehetnek élősködőik, őket nevezik 
hiperparazitáknak. A házi juh élősködője a juhbagócs nevű 
légy, amely elevenszülő, és lárváit a juhok orrüregébe jut-
tatja. A bagócslárva 8-9 hónapig élősködik a juhban, majd 
ott bebábozódik és kiesik. A juhbagócsnak van egy bakté-
rium élősködője, amiben ráadásul bakteriofág vírusok ké-
pesek megsokszorozódni.

37. ábra. Mutualizmus. A méhek nektár révén táplálékhoz 
jutnak, a növények virágai pedig beporzódnak

38. ábra. Szimbiózis. Ez a remeterák a csigaházára két 
tengerirózsát is telepített magának. A tengerirózsák 
csalánsejtjeikkel távol tartják tőle a raga do zókat.  
A tengerirózsa részesedik a rák táplálékából, és társa 
szállítja is táplálékban és oxigénben gazdagabb vizekbe 
a helyváltoztatásra egyébként képte len tengeri rózsát
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1) darázs – fürkész – gomba
A nagy fenyődarázs a fadarazsak csa-
ládjába tartozik. Hosszú tojócsövé-
vel a petéit a fa belsejébe süllyeszti, 
mellé pedig egy fakorhasztó gombát 
(Amylostereum areolatum) is telepít, 
ami előemészti a nehezen bontható 
cellulózt a lárvák táplálkozásához. 
Az óriás fenyődarázsfürkész pedig a 
fenyődarázs lárváiból táplálkozik.
Melyik populációk közötti kölcsön-
hatás lelhető fel a nagy fenyődarázs 
és a fenyő, a fakorhasztó gomba és 
a fenyő, a fakorhasztó gomba és a 
nagy fenyődarázs, a nagy fenyőda-
rázs és a fenyődarázsfürkész között?

2) Populációk közötti kölcsönhatások
1.  A populációk közötti kölcsönhatástípusokat az alábbi táblázatban kell összefoglalnod, mégpedig úgy, hogy 

kölcsönhatástípusok betűjeleit be kell írnod a táblázat megfelelő helyére. Azoknak a kölcsönhatásoknak a 
magyarázatai, amelyekkel esetleg az eddigi tanulmányaid során nem találkoztál, megtalálhatók a táblázat 
alatti leírásokban.

 Meghatározások  

Nagy fenyődarázsÓriás fenyődarázsfürkész

B faj populációja

– + 0

–

+

0

A faj 
populációja

 A)   amenzalizmus = az egyik állomány jelenléte 
anélkül káros a másikra nézve, hogy az első 
számára előnyt jelentene, pl. az egyik populáció 
által kiválasztott kémiai anyag hat a másik 
populációra

 B)   allelopátia = növények által termelt másodla-
gos anyagcseretermékek gátolják más növé-
nyek csírázóképességét vagy növekedését 

 C)   antibiózis = bizonyos gombák baktérium-
pusztító anyagot, antibiotikumot termelnek

 D)   mutualizmus = a populációk közötti kölcsönö-
sen pozitív kapcsolatok összefoglaló neve  
szimbiózis = a mutualizmusnak az a fajtája,  
amikor a két populáció egyedei között  
folyamatos és szoros fizikai kapcsolat áll fenn 

 E)   szimfília = olyan mutualizmus, amikor az egyik 
populáció egyedei a másik populáció egye-
deinek a testnedvével táplálkoznak, cserébe 
védelemben részesítik a másik populáció tagjait 
pl. a ragadozóktól vagy a kártevőktől

 F)   alliancia = laza, alkalomszerű, mindkét populá-
ció részére nélkülözhető mutualizmus (típusai: 
tisztogató, riasztó, rejtegető kölcsönösség) 

 G)   facilitáció (serkentés) = az egyik élőlény  
a jelenlétével úgy módosítja az élőhelyi környe-
zetet, hogy az segíti egy szomszédos másik faj 
egyedének az életben maradását, növekedését, 
szaporulatát (pl. árnyékolással vagy a növény-
evőkkel szembeni védelemmel)

   Kölcsönhatástípusok 

 H)   semlegesség (neutralizmus)
 I)   kommenzalizmus 
 J)   versengés (kompetíció)
 K)   ragadozás (predáció)
 L)   növényevés 
 M)   élősködés (parazitizmus)
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A következőkben adott populációk közötti viszonyok ismertetését olvashatod. Döntsd el, hogy az egyes esetek-
ben melyik, az előzőekben már leírt kölcsönhatás valósul meg! Írd a meghatározások betűjelét az alábbi példák 
(esetek) mellé!

2.  A Maculinea nemzetségbe tartozó boglárkalepkék hernyói jó illatú és jó ízű, tápláló mézharma-
tot termelnek. A Myrmica hangyafajok a hernyókat a hangyabolyba szállítják, és testnedvükből 
táplálkoznak. A Maculinea lepkék hernyóinak túlélési esélyei 15-20%-kal rosszabbak, ha a han-
gyák nem veszik gondozásba őket.Melyik populációs kapcsolat áll fenn a Maculinea és Myrmica 
fajok között? 

3.  Egy kísérletben a fehér libatopból és a szőrös disznóparéjból készített kivonatok hatására a ku-
korica és a nap raforgó vegetatív szerveinek fejlődése elmaradt a kontrollcsoportétól. Melyik 
populációs kapcsolat áll fenn a fehér libatop és a napraforgófajok között? 

4.  A zebrák jó hallásuknak köszönhetően érzékelik az őket veszélyeztető ragadozók jelenlétét,  
szükség esetén menekülni kezdenek, amire a struccok is felfigyelnek és követik őket. A struccok 
pedig jó látásuknak köszönhetően képesek felismerni a ragadozókat, az ő menekülésüket pedig 
a zebrák követik.Melyik populációs kapcsolat áll fenn a zebra és a strucc között? 

5.  Az alföldi gyepeken legelésző szarvasmarhák és juhok mászkálásukkal rengeteg apró rovart 
zavarnak fel, emiatt gyakran látni a legelő állatok körül egyszerre akár több sárga billegetőt 
(énekesmadár) is „rovarászni”. Melyik populációs kapcsolat áll fenn a szarvasmarha és a sárga 
billegető között?

Egy meglepő felfedezésről számolt be az Arizóniai Egyetem rovarásza. Egy baktérium egy másik baktérium 
belsejében él, amelynek otthonát pedig egy rovar (gyapjastetű) belseje jelenti. Az apró Moranella baktérium a 
nagyobb méretű Templaya baktérium sejtplazmájában él. Külön-külön egyikük sem képes magának előállítani 
az életéhez szükséges összes szerves anyagot. Ráadásul mindkét baktérium kizárólag a gyapjastetű segítségével 
jut hozzá bizonyos tápanyaghoz. Különlegessége a baktérium-gyapjastetű kapcsolatnak, hogy a gyapjastetű 
sem tudja a citrusfélékből (ezeken táplálkozik) fedezni összes létfontosságú anyagait, ő is rá van szorulva a bak-
tériumok anyagcseréjére, segítségére. 
A gyapjastetűnek másik „albérlője” is lehet. Egy fémfürkész a gyapjastetű belsejébe rakja petéit, ahol azok ki-
kelnek és a lárvák a tetű belsejéből táplálkoznak addig, amíg a tetű el nem pusztul. 

6. Melyik populációs kapcsolat áll fenn a Moranella és a Templaya baktérium között? 

7. Melyik populációs kapcsolat áll fenn a gyapjastetű és a fémfürkész között? 
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3) táplálkozási hálózat
A populációk között kialakuló egyedi ökológiai kölcsönhatások a táplálékhálózatok és az összetett ökoló-
giai kapcsolatok révén komplex rendszert alkotnak. Tekintsd át az alábbi mezei táplálékhálózatot! A felada-
tok megoldása során tételezzük fel, hogy csak a nyilakkal jelölt táplálkozási kapcsolatok állnak fenn az öko-
szisztémában. A „gombák” kifejezés a fűfélék gyökerével szimbiózisban élő, ún. mikorrhizagombákat jelöli.  
A levéltetvek a gazdanövények szerves anyagait szívják fel. A mező növényzetét – az egyszerűség kedvéért – 
a lágy szárú kétszikűfajok és füvek vegyes állományára osztjuk fel.

1. Hány másodlagos fogyasztót tartalmaz ez a hálózat?
2. Hány harmadlagos fogyasztót tartalmaz ez a hálózat?
3. Melyik az a faj, amelyik másodlagos és harmadlagos fogyasztó is lehet ebben a táplálékhálózatban?

4.  Az alábbiak közül melyik mérésével becsülhető legpontosabban a táplálékforrásnak az egérpopulációra  
gyakorolt hatása? 
A) Az egérpopuláció egyedeinek kromoszómaszáma. 
B) Az egérpopuláció egyedeinek maximális elérhető élettartama. 
C) Az egérpopuláció egyedeinek maximális testmérete. 
C) Az egérpopuláció egyedeinek maximális utódszáma. 
E) Az egérpopuláció egyedeinek átlagos utódszáma. 

Nevezd meg a táplálékhálózat következő tagjai között – az ábra információi alapján – fennálló kölcsönhatási 
típusokat! Feltételezzük, hogy a megnevezett két faj számára közös táplálékforrás mennyisége szűkös. 
5.  mezei egér – mezei nyúl:  

hétpe�yes ka�cabogár fekete rigó sün mezei egér mezei nyúl

fűfélék

gombák

vörös rókauhu

hernyók

lágy szárú kétszikűek

levéltetvek
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6.  Az előbbi ökoszisztéma tagjai közül a gombák és az egér között közvetett kapcsolat áll fenn. Jelöld a kölcsön-
hatás minőségét a szaggatott nyilak mellett levő négyzetekben a +/–/0 jelölések valamelyikével! Feltételez-
zük, hogy a gombák életképességét erősen javítja a mikorrhizakapcsolat. 

7.  A mikorrhizakapcsolatot kialakító gomba és a peronoszpóra is szerves anyagot kap a vele kapcsolatban álló 
növényfajtól. Magyarázd el, hogy miért előnyös a növény számára a mikorrhizakapcsolat, ellentétben a pero-
noszpóra gombával történő fertőzéssel!

8.  A feltüntetett kapcsolatok és a tanultak alapján mely állítások igazak (3) a vizsgált táplálkozási hálózatra? 
A) A termelők fototrófok. 
B) A másodlagos fogyasztók mind gerincesek. 
C)  A harmadlagos fogyasztók nem csak másodlagos fogyasztókkal táplálkoznak. 
D)  Az összes termelő és az összes fogyasztó biológiai produkciója megegyezik. 
E) A fogyasztók csak kémiai kötésekben rejlő energiát hasznosíthatnak. 
F) A hálózatban nem szerepelnek élősködőfajok. 

Az életközösség tagjai nem csak táplálkozás révén hatnak egymásra. Mely ökológiai kölcsönhatásra példák 
az alábbiak?

9.  Egyes fűfajok – például az egérárpa – termései a termésszőrökkel a nyúl bundájába akadva terjednek el. 
 

10. Egyes bélférgek az áldozatul esett egérből a róka belébe kerülve találnak új élőhelyet. 
 

fűfélék

egér

gombák
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Az életközösségek jellemzői

Mivel a környezeti tényezők értékei térben és időben is 
változhatnak, ezért az életközösségek életében is megfi-
gyelhetők térbeli és időbeli változások.

A társulások fontos jellemzője a térbeli szerkezet. 
Ha az életközösségben az élőlények számára szükséges 
életfeltételek, készletek nem homogén módon, egyen-
letesen oszlanak meg, hanem különbségek adódnak 
a tér különböző részein, akkor az befolyásolja a popu-
lációk térbeli eloszlását. A populációk közötti versengés, 
a szaporodásmód (pl. vegetatív szaporodás gyöktörzs-
zsel, indával) vagy a populáción belül az egyedek egy-
máshoz való viszonya (pl. territoriális viselkedés) is kihat 
az egyes populációk térbeli eloszlására. Ha valamennyi 
populáció eloszlását egymásra vetítjük, akkor kapjuk 
meg az életközösség horizontális (vízszintes) elrendező-
dését, a mintázatát. Az életközösségek vertikális (függő-
leges) elrendeződése a szintezettség, amit alapvetően 
a növények között a fényért való versengés alakít ki, az 
állatvilág pedig ehhez igazodik, például a táplálék, a bú-
vóhely vagy a szaporodóhely igényeinek megfelelően. 
A legtöbb szintet az erdőkben lehet elkülöníteni: talaj-
szint, avarszint, gyepszint, cserjeszint, lombkoronaszint.

Az életközösségeknek az évszakok váltakozása miatt 
szabályosan bekövetkező, visszatérő állapotai az aszpek-
tusok. A hazai erdőkben tavasszal, lombfakadás előtt 
fénykedvelő növények uralják a gyepszintet. Mire a fák 
rügyei kihajtanak, ezek a lágy szárú virágos növények 
termést és magot érlelnek, majd föld feletti részeik el-
száradnak. Lombfakadás után vagy az árnyéktűrő fajok 
kezdenek dominálni (tölgyesek), vagy a minimális fényt 
átengedő zártabb lombkoronájú erdőkben (bükkösök) 
a gyepszint a nyári időszakra kicsupaszodik. Őszre a fák 
és a cserjék termést érlelnek, majd a hideg elleni véde-
kezésül lehullatják leveleiket. A költöző madarak pedig 
ősszel elhagyják itteni életközösségeiket, és helyüket 
északabbról érkező fajok foglalják el. Télre a rovarvilág 
is elrejtőzik, majd tavasszal újra aktívvá válik. Termé-
szetesen az aszpektusok minden olyan életközösségre, 
biom ra jellemzők, ahol évszakok váltják egymást. Ösz-
szességében az aszpektusok változásai a populációk el-
térő aktivitásával, élettevékenységével magyarázhatók.

Ha egy területen új életközösségek alakulnak ki, majd 
ezek tovább alakulnak más életközösségekké, s az egy-
másba alakuló életközösségek jól felírható sorrendben 
követik egymást, szukcesszióról beszélünk. A szukcesz-
szió tehát egy önszerveződő, határozott irányt mutató 
életközösség-szerveződési folyamat. Miközben az élő-
helyen az egyik életközösséget váltja a másik, változik 
azok fajösszetétele, szerkezete és működése.

Elsődleges szukcesszióról akkor beszélünk, ha olyan 
helyen indul be az élőlények betelepedése, ahol koráb-
ban még nem volt növényzet, nem alakult ki életközös-
ség. Elsődleges szukcesszió játszódhat le a morénákon, 
a vulkánkitörések után megszilárdult láván, a meddő-
hányókon, a futóhomokon, vagy akár a folyó által épített 
zátonyokon. Alaszkában például a Gleccser-öbölben a 
gleccserek visszahúzódása miatt morénaanyag-hordalék 
marad vissza. A keletkező szabad felszín tápanyagszegény, 
ezért a kialakuló első növényzet, a pionír társulás itt olyan 
növényekből formálódik, amelyek nitrogénkötő bakté-
riumokkal állnak szimbiózisban. Ilyenek a magcsákófajok, 
a szukcesszió első 20–40 évében ők adják a növényzet fő 
tömegét. A magcsákós növényzetet váltja a kanadai és 
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41. ábra. Az esőerdő szintezettsége

42. ábra. A hazai növényzet aszpektusai

39. ábra. Zuzmófajok 
szikla felszínén 
kialakuló mintázata

40. ábra. Lágy szárú 
növények mintázata 
egy réten



5.2.  élEtközösségEk194 195

szitkaéger által uralt égeres stádium. Ezek az égerfajok 
szintén nitrogénkötő szimbiózisban élnek, viszont a nö-
vények magassága ebben az életközösségben már eléri a 
10 métert. Az éger helyét fokozatosan fenyőfajok veszik 
át (nekik már nincsenek nitrogénfixáló baktériumaik, mi-

vel a megtelepedésük idejére már elég nitrogén halmo-
zódik fel a talajban), a szukcessziósor utoljára kialakuló 
életközössége, zárótársulása a szitkafenyő-hemlokfenyő 
társulás. Hasonlóan jól meghatározott irányú szukcesz-
szió játszódik le hazánkban a löszös területen. A lösz 
ásványi anyagokban gazdag, és agyagásványai jó víztar-
tó képességűek. A szukcesszió lépései: löszfalnövényzet 
(pionír társulás, nyitott, fajszegény, félsivatagos jellegű 
növényzet) → löszpusztarét (csaknem teljesen zárt 
sztyeppnövényzet, kétszikűekben gazdag, néhány erdei 
faj is elegyedik) → törpemandulás (a növényzet 40%-a 
sztyeppfaj, 40%-a erdei faj) → tatárjuharos lösztölgyes 
(klímazonális zárótársulás, gazdag gyep- és cserjeszint). 

A sziklás területekről induló szukcessziót a 43. ábra 
mutatja be. A másodlagos szukcesszió olyan területe-
ken játszódik le, ahol az élőhelyet előzőleg már borítot-
ta növényzet, csak valamilyen zavaró természetes vagy 
emberi hatásra eltűnt. Másodlagos szukcesszió indulhat 
be tehát egy árvíz, erdőtűz, tarvágás, szélvihar vagy egy 
terület felszántása, majd a művelés alól történő kivoná-
sa után. Az elsődleges szukcesszióval szemben ezeken 
az élőhelyeken már van talaj, amelynek kialakulása vi-
szont az elsődleges szukcesszió esetén hosszú időt vesz 
igénybe. Ráadásul a talaj magbank vagy néhány túlélő 
növényegyed formájában már rendelkezik emléknyo-
mokkal az eredeti növényzetről. Sokat és hosszan ta-
nulmányozták a parlagok szukcesszióját. A felhagyott 
szántókon először egyéves növények válnak tömeges-
sé, melyek hatalmas magkészlettel bírnak a talajban. 
Az egyéves növények tömegessége hamar csökken, mi-
vel nem jó kompetitorok, helyüket átveszik a magvakkal 
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45. ábra. Felhagyott szántó a szukcesszió kezdeti 
stádiumában

44. ábra. Alaszka, Gleccser-öböl

43. ábra. Gleccsermorénán kialakuló szukcessziós változások
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és vegetatív szervekkel is jól szaporodó kétéves és évelő 
fajok. Néhány évig ezután a tarackokkal terjedő fajok 
terjednek el, majd a növényzet zárulása után (10–15 év) 
megjelennek a cserjék és a pionír fafajok. A területre 
jellemző zárótársulás (tölgyerdő) kialakulásához még a 
kedvező éghajlat és a közelben lévő erdők megléte ese-
tén is legalább 60–100 évre van szükség. Másodlagos 
szukcessziónak nevezzük azt is, amikor egy meglévő 
ökoszisztéma tovább fejlődik, például egy tó feltöltődik 
vagy egy irtásrét beerdősül.

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a szukcesszió 
folyamatában az életközösségek egymásra következésé-
ben a következő trendek figyelhetők meg.
¡  A szukcesszió elején a jól terjedő, könnyen megte-

lepedő és gyors szaporodóképességű, ugyanakkor 
a kompetícióban nem erős növényfajok jelennek meg 
(zavarástűrő fajok). A pionír ökoszisztémáknak még 
kicsi a felhalmozott biomasszája, de nagy a biológiai 
produkciója. Ilyen körülmények között az ökosziszté-
ma kevéssé képes az önszabályozásra.

¡  A szukcesszió későbbi stádiumaira a kisebb terjedé-
si sebességű, gyengébb megtelepedési képességű, 
lassabb szaporodású fajok jellemzők (kompetíció- és 
stressztűrő fajok). A társulás elviseli a kisebb idősza-
kos külső hatásokat, beavatkozásokat, és a beavatko-
zás után rövidebb-hosszabb idő alatt visszaáll az ere-
deti állapota.

¡  A szukcesszió előrehaladtával nő az életközösségek 
szintezettsége, nagyobb lesz a K-stratégiájú fajok 
aránya, gazdagabbá válik a kölcsönhatásrendszer, nő 
az ökoszisztéma stabilitása.

¡  A zárótársulás fajszáma és diverzitása nagyobb a pio-
nír társulásénál, de az nem jelenthető ki egyértel-
műen, hogy a pionír társulástól kezdődően fokoza-
tosan, társulásról társulásra emelkedne a fajszám 
és a diverzitás. Például egy lágyszárúak alkotta zárt 
gyepnek lehet magas a diverzitása, de a rá következő 
cserjés életközösségnek alacsonyabb. Majd a cserjést 
váltó fiatal erdő diverzitása megint nő, de az öregedő 
erdő sokfélesége újra csökkenhet.

A természetet érintő emberi beavatkozásokról, 
amennyiben nem kifejezetten természetvédelmi célú 
élőhelykezelésekről, hanem valamilyen természetká-
rosító tevékenységről van szó, általában elmondható, 
hogy azok a fajgazdagság, a diverzitás és az élőhelyek 
méretének csökkenésével járnak.

A kaszálás és a legeltetés igen régóta jelen van az em-
ber tájhasznosító tevékenységében. Mivel mindkét te-
vékenység a növényzet gyérítésére irányul, alapvetően 
megakadályozzák egy rét szukcesszióját.

A legeltetés révén alakultak ki a Kárpát-medencében 
a jellegzetes erdős sztyepp élőhelyek, ahol manapság 
az egyik fő természetvédelmi probléma a legeltetés fel-
hagyása, mert így a sztyeppterületek is az erdőtársulá-
sok irányába változnak, csökkentve ezzel az eredetileg 
mozaikos szerkezetű erdős sztyepp élőhelyek fajgazdag-
ságát, sokféleségét. Ezeken a területeken a természet-
védelmi célú legeltetés vagy kaszálás segíti fenntartani 
az eredeti biodiverzitást.

zárótársulásátmene� állapotpionír társulások

kövek csupasz
felszíne

zuzmók, mohák,
egynyári növények

füvek,
évelő növények

füvek, bokrok,
fénykedvelő fák

zárótársulást alkotó fák,
árnyéktűrő bokrok

zuzmók

46. ábra. A csupasz szikla felszínén kialakuló kezdetleges életközösség előkészíti a talajt  
a nagyobb termetű növények számára
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A tókotrás is a szukcesszió megállítására irányuló te-
vékenység. A tókotrással iszapot és nagyobb mennyi-
ségű szerves anyagot távolítunk el, ezáltal pedig meg-
akadályozzuk a tó feltöltődését.

A fakitermelésnek számos módja ismert. A tarvágás 
egy erdőterület teljes kiirtását jelenti, ami a kivágott nö-
vényzet elhordása után a talajeróziót is előmozdíthatja. 
A fák kivágása csökkenti a terület O2-termelő és CO2-el-
nyelő felületét is. A szabaddá váló felszínen másodlagos 
szukcessziós folyamatok indulhatnak el. Kedvezőtlen 
esetben a kitermelt terület elgyomosodik, szerencsés 
esetben viszont a környező erdőkből vagy a talajban 
megmaradt magbankból az eredeti növényzet kezd 
majd helyreállni. A szálaló fakitermelés során a vegyes 
életkorú erdőből csak a vágásra érett idősebb egyedeket 
emelik ki. Így a folyamatos erdőborítás biztosítható, és 
a szabadon maradt tisztások hamar újra benépesülnek.

A hegyi kaszálórétek középhegységeinkben és domb-
vidékeinken az erdőirtások hatására jöttek létre mint ka-
szálással fenntartott kezelt gyeptársulások. Növényzetük 
és állatviláguk fajgazdag, nagyban hozzájárulnak a táj 
biodiverzitásához. Az Alföldön és a nagyobb folyók men-
tén, legtöbbször az ártéri ligeterdők helyén szintén a faki-
termelés, a rendszeres kaszálás vagy legeltetés hatására 
jöttek létre a mocsárrétek. Ezek az életközösségek is je-
lentős természetvédelmi értékkel bírnak, számos védett 
és ritka növény- és állatfaj talál otthonra bennük.

A degradáció egy életközösség állapotának lerom-
lását jelenti. Az okok között rendszerint káros emberi 
hatásokat kell keresni: túlzott öntözés, műtrágyázás 
vagy fakitermelés, helytelen talajművelés, túllegeltetés, 
szennyező anyagoknak a levegőbe, talajba vagy az élő-
vizekbe juttatása stb. A degradáció jelei lehetnek 
pl. a csökkenő biodiverzitás, az elgyomosodás, az ad-
ventív és invazív növényfajok elterjedése, állóvizekben 
az eutrofizáció folyamatának beindulása.

Az ökológiai stabiltás az életközösségek látszólagos 
változatlansága, a zavaró hatásokkal szembeni ellenállá-
sa, dinamikus egyensúlya. Egy életközösség egyensúlyi 
állapota akkor stabil, ha az egyensúlyból kimozdítva a 
rendszer újra az egyensúlyi állapot felé mozdul el. Az élet-
közösségek szerkezete, sokfélesége, biológiai produk-
ciójának mértéke összefügg a stabilitásukkal. A nagyobb 
diverzitású életközösséget több faj több egyede alkotja, 
mint a kisebb diverzitásút, így nagyobb a bioló giai pro-
dukciója is. Egy életközösség annál stabilabb, minél több 
faj alkotja, minél nagyobb a biodiverzitása. A diverzebb 
életközösségekben összetettebb kölcsönhatási kapcso-
latrendszer alakul ki, így ha egy faj kipusztul a hálózatból, 
azt a rendszer könnyebben tudja nélkülözni.

Létezik azonban ellenpélda is: a nádas társulások 
kis diverzitásúak, mégis stabil életközösségek. Ebben 
az esetben a biodiverzitás mellett az ún. trofikus diver-
zitás (táplálékhálózatban rejlő kapcsolatok sokfélesége) 
a stabilitás kulcsa.

47. ábra. Egy tó feltöltődését kísérő szukcesszió. A tavi 
üledék felhalmozódása lehetővé teszi a part menti 
életközösségek behatolását a tó területére, ezért a tó 
felülete egyre csökken, végül teljesen eltűnhet.
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48. ábra. A fajszám változása magyarországi löszös
és homokos területek szukcessziója során. 
Löszön: 1. löszfalnövényzet, 2. löszpusztarét, 
3. törpemandulás, 4. tatárjuharos lösztölgyes.
Homokon: 1. nyílt évelő homokpusztagyep,
2. homoki sztyepprét, 3. nyaras-borókás,
4. homoki tölgyes
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fElAdAtOk

1) táplálékhálózatok és stabilitás
Állapítsd meg a modellezett életközösségek táplálékhálózatairól, hogy melyek lehetnek stabilabbak, és melyek 
kevésbé stabilak! Próbálj meg általános szabályt alkotni arról, hogy mi az, ami inkább stabilizál egy közösséget, 
és mi az, ami inkább csökkenti a stabilitást!

2) túlzott hasznosítás
Az itt látható grafikon az élőhely, az ott élő állatok és a gazdálkodó ember kap-
csolatát mutatja be egy birkalegelő példáján. A függőleges tengelyen a birkák 
egyedenkénti átlagos, illetve összes súlyát ábrázolták. Az ábra tanulmányozása 
után válaszolj a kérdésekre! A helyes válaszok betűjeleit írd a négyzetekbe!

1.  Melyik az a rész a grafikonon, ahol a legeltetett állatok átlagos súlya függet-
len az egyedsűrűségüktől?

2.  Melyik az a rész a grafikonon, ahol a birkák a legtöbb füvet legelik le egy 
adott területegységről időegység alatt?

3.  Melyik az a rész a grafikonon, mely egyedsűrűség mellett a gazdaságilag 
leginkább megéri a birkatartás?

4. Mely jelenségek okainak szemléltetésére alkalmas a bemutatott grafikon?
A)  A sivatagok területének növekedése a túlzott legeltetés miatt. 
B)  Egy adott élőhely eltartóképessége mindig korlátozott. 
C)  A legelő állatok számának csökkenése a táplálékhiány miatt. 
D)  Az állattartók nyereségének növekedése mind több állat tartása esetén. 
E)  Az elsődleges és a másodlagos fogyasztók kölcsönhatása ökológiai rendszerekben.  

5.  Természetes életközösségekben egy-egy emlősfaj populációi ritkán kerülnek a (C) szakasznak megfelelő hely-
zetbe. Nevezz meg két okot, ami miatt ez nem következik be! 

3) Az erdő mintázatai
Mutasd be egy hazai erdő tér- és időbeli mintázatait a következő példák segítségével!
¡  A természetes erdő szerkezete: a szintezettség és a mintázat bemutatása egy (szabadon választott) klímazo-

nális erdő és egy, az iskoládhoz vagy lakóhelyedhez közeli erdő példáján.
¡  Az előző pontban választott erdők aszpektusainak bemutatása: az aszpektus fogalma, kialakulásának oka, 

az aszpektusváltás hatásai.
¡  Egy az iskoládhoz vagy a lakóhelyedhez közeli erdő bemutatása: földrajzi jellemzői, társulástani besorolása 

(klíma-, intra- vagy extrazonális), néhány jellegzetes faja, egyéb jellemzői.
¡  Az erdők szerepe a biológiai sokféleség megőrzésében.
¡  A tarvágás alkalmazásának okai, a tarvágás káros következményei.
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4) természetközeli erdő 
Olvasd el Solymos Rezső professzor tanulmányának részleteit, majd válaszolj a kérdésekre! 

1.  Igaz vagy hamis az állítás? Jelöld I-vel az igaz, H-val a hamis állításokat!
A természetközeli gazdálkodásban az erdőt változatos korú fák alkotják. 
A természetközeli gazdálkodásban az erdőt változatos fajú fák alkotják. 
A természetközeli erdőkben kizárólag őshonos fák találhatók. 
A természetközeli gazdálkodásban az emberi beavatkozásnak nincsen szerepe. 
A természetközeli gazdálkodás biztosítja az erdei életközösségek nagy fajgazdagságát. 

2.  Sorolj fel két-két olyan abiotikus és biotikus károsítót, amelyeknek hatása ellen az erdőgazdálkodásnak véde-
keznie kell!

A természetközeli erdőkben az odvas és az idős fák mellett a holtfák szerepe is kiemelkedő. Holtfának nevezzük 
a lábon száradt és a földön fekvő törzseket, a ferdén fennakadt fákat, a leváló kéregdarabkák alatti réseket a 
törzsön, a tuskókat, a vízben élő elhalt fákat, a letört és földön heverő vastag vázágakat és a vékony gallyakat, 
az élő vagy elhalt fák odvait és üregeit, és ide tartoznak az élő fák elhalt részei is (pl. ágcsonk). A természetközeli 
gazdálkodásban az erdőkben a holtfák minden formája megtalálható. 

3.  Hasonlítsd össze a holtfa és az odvas fa ökológiai szerepét! Írd a megfelelő jellemző betűjelét az állítások 
utáni négyzetbe!
A)  a holtfára jellemző
B)  az odvas fára jellemző
C)  mindkettőre jellemző
D)  egyikre sem jellemző

Élőhelyet biztosít rovar-, madár- és emlősfajok számára. 
Sok kártevő rovar szaporodását segíti, amelyek később az élő fákat is elpusztítják. 
Nedvességet és tápanyagot biztosít a még élő fák magjainak csírázásához. 
Felszívja a hirtelen lezúduló csapadékot. 
Hőszigetelő szerepe van. 

4.  Miért szorgalmazzák a természetközeli erdőgazdálkodást a természetvédő szervezetek? Hozz érveket a ter-
mészetközeli gazdálkodás mellett!

„A természetközeli erdőgazdálkodás alapvető jellemzője, hogy az erdővel kapcsolatos valamennyi emberi beavat-
kozás úgy igazodik a természeti törvényekhez, hogy egyszersmind megvalósítja az erdő rendeltetésének megfelelő 
gazdasági vagy más elsődleges célokat. Itt is követelmény, hogy a gazdálkodás során csak annyi és olyan mér-
tékű emberi beavatkozás történjen a faállományokba és ezen keresztül az erdei ökoszisztéma életébe, amennyi 
a cél(ok) érdekében feltétlenül szükséges. […] Az erdők fenntartásának, megőrzésének nélkülözhetetlen előfelté-
tele az erdők művelése, ami magába foglalja az erdők nevelését (felújítás, tisztítás, gyérítés), védelmét a biotikus 
és az abiotikus károsítókkal szemben is. […]  A jövőben sem lehet ezért a különböző mértékben megbontott élet-
közösségi egyensúlyú erdőállományokat gondozás, erdőművelés nélkül hagyni, és csupán az erdei ökoszisztéma 
önszabályozó képességére hagyatkozni. […] Abban az esetben, ha az új erdőtelepítés fafajainak termőhelyigénye 
a termőhelyi adottságoknak megfelel, és az erdőtelepítés szerkezete kielégíti a természetközeli erdő követelmé-
nyeit, az erdőtelepítést joggal nevezhetnénk természetközelinek, mégpedig különböző mértékben.” (Magyarázat: 
abiotikus: fizikai, kémiai jellegű, élettelen; biotikus: élő)

 Forrás: Solymos Rezső: A természetközeli erdőgazdálkodás jellemzői, tervezése és megvalósítása.  
Magyar Tudomány, 2008/07 855. o., http://www.matud.iif.hu/08jul/08.html
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Hazai életközösségek 

Magyarország Közép-Európában, a Kárpát-medencében 
helyezkedik el. A Kárpát-medence éghajlata északnyuga-
ton nedves kontinentális, ez kelet felé haladva fokoza-
tosan száraz kontinentálissá válik. Éghajlatát jelentősen 
befolyásolja az Észak-atlanti-áramlat, melynek következ-
tében nyugatról óceáni, délről pedig mediterrán hatás 
érződik. A Kárpát-medence területén többféle hatás 
összegződik, emiatt éghajlata sokszor szélsőséges. 

A Kárpát-medence élővilága hosszú fejlődés ered-
ményeként ma igen gazdag, állat- és növényföldrajzilag 
a pannon régióhoz tartozik. A korábbi klímaváltozások 
(az eljegesedési és az eljegesedési időszakok közötti me-
legebb éghajlatú periódusok) és a jelenlegi éghajlati és 
egyéb környezeti hatások színes élővilág kialakulását és 
fennmaradását tették lehetővé. A jelenlegi élővilág a klí-
maingadozások után kb. 15 ezer éve formálódik, a jég-
korszak vége tette lehetővé a mai növényzet fejlődését 
és az állatvilág átalakulását.

Őshonosnak számítanak azok a fajok, amelyek a föld-
történeti korok során a mi földrészünkön jöttek lét-
re, majd fejlődtek olyanná, amilyennek ma ismerjük. 
Az idegenhonos (tájidegen) fajok távoli tájakról szár-
maznak, elsősorban Észak-Amerikából vagy Közép- és 
Kelet-Ázsiából kerültek a Kárpát-medencébe. Sokukat 
gazdasági (faanyag, élelmiszer) vagy védelmi (pl. homok 
megkötése) célból, esetleg dísznövényként telepítették 
be. Mások nem szándékosan, hanem véletlenül, például 
a kereskedelemmel jutottak be hazánkba. Vannak kö-
zöttük olyanok, melyek – mivel a Kárpát-medencében 
nincsenek ragadozóik és élősködőik, amik korlátoznák 
egyedszámukat – nagyon gyorsan el tudnak szaporodni, 

majd terjedésükkel kiszorítanak őshonos fajokat. Ezeket 
a fajokat nevezzük invazív, vagy más szóval özönfajok-
nak. A természetes életközösségekben okozott káruk 
megszüntetése, állományaik felszámolása rendkívül 
költség igényes.

Idegenhonos fajok, pl. a fehér akác, a fekete dió, a ne-
mesnyarak, a fácán, a dámvad, a muflon. Közismert invá-
ziós fajok a mirigyes bálványfa, a gyalogakác, a selyem-
kóró, a kanadai aranyvessző, a spanyol meztelencsiga, az 
ázsiai márványpoloska, a burgonyabogár, a harlekinkati-
ca, az ezüstkárász, a fekete törpeharcsa.

A medencejelleg nemcsak ütközőpontja volt a külön-
böző hatásoknak, hanem bizonyos mértékben védett-
séget is biztosított a megtelepedő fajok számára. Több 
faj elszigetelten fejlődhetett, ennek eredményeként 
számos bennszülött (endemikus) faj alakult ki. Bennszü-
löttnek azokat a fajokat és egyéb rendszertani egysége-
ket nevezzük, amelyek természetes állapotban csak egy 

óceáni hatás szárazföldi hatás

mediterrán hatás

49. ábra. A Kárpát-medencén belül érvényesülő 
éghajlati hatások

50. ábra. Idegenhonos fajok: fehér akác, a), fácán, b), 
muflon, c)

51. ábra. Invazív fajok: mirigyes bálványfa, a),  
fekete törpeharcsa, b), spanyol meztelencsiga, c) 

a) b)

c)

a)

b)

c)
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adott elterjedési terület határain belül élnek. Az elter-
jedési terület lehet nagyobb, kontinens méretű, és ki-
sebb, akár csak néhány négyzetkilométer kiterjedésű is. 
A Kárpát-medence endemikus fajokban gazdag.

Hazai endemikus növényfaj a világon csak a Pilisben, nagy-
jából 10 hektáron előforduló pilisi len vagy dolomitlen, 
a Nyírségben előforduló magyar kökörcsin, a Bükk hegy-
ségre és a Mátrára jellemző Janka-tarsóka, a meszes ho-
mokpuszták növényeként a kései és a tartós szegfű vagy az 
Aggteleki Nemzeti Park kiemelkedő értéke, a tornai vértő.
Endemikus állatfaj például a fekete bödöncsiga, a pusztai 
gyalogcincér, a zefír boglárka (másnéven fóti boglárkalep-
ke), a tiszai ingola, a magyar bucó.

A maradványfajok (reliktumfajok) olyan élőlények, 
amelyek korábban nagy területet népesítettek be, és 
egy korábbi földtörténeti kor emlékét őrzik. A földtörté-
neti klímaváltozások során azonban élőhelyükön nagy-
mértékben megváltoztak a környezeti körülmények, 
emiatt elterjedési területük leszűkült, és egyre csökke-
nő egyedszámban fordulnak elő.

Hazánkban harmadidőszaki melegkori reliktum növényfaj 
a szelídgesztenye, a szúrós csodabogyó, jégkorszaki marad-
ványfaj pedig a tőzegáfonya, a kereklevelű harmatfű, a lisz-
tes kankalin. Az állatfajok közül jégkorszak utáni melegkori 
reliktumnak számít a fűrészlábú szöcske.
Léteznek ún. reliktum endemizmusok is, mint például 
a magyarföldi husáng, a magyar tarsza és a lápi póc.

A természet védelméről szóló törvény értelmében 
hazánk kiemelkedő természeti értékeinek megőrzé-
se a nemzeti parkok feladata. „Nemzeti park az ország 
jellegzetes, természeti adottságaiban lényegesen meg 
nem változtatott, olyan nagyobb kiterjedésű területe, 
melynek elsődleges rendeltetése a különleges jelentő-
ségű, természetes növény- és állattani, földtani, víztani, 
tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme, a biológiai 
sokféleség és természeti rendszerek zavartalan műkö-
désének fenntartása, az oktatás, a tudományos kutatás 
és a felüdülés elősegítése.”

A klímazonális társulások kialakulásában a legfonto-
sabb környezeti tényezők a terület éghajlati adottságai 
(makroklíma), a csapadékosság és a hőmérsékleti jel-
lemzők. Az éghajlat magassági övei szerint kialakult er-
dőtársulások:

Cseres-tölgyes. A legelterjedtebb hazai klímazonális 
erdőtársulás a 250–450 méter tengerszint feletti magas-
ságon található cseres-tölgyes. Laza lombkoronaszintje 
a fényt jól átengedi, cserje- és lágyszárú-szintje fejlett. 
Uralkodó fái a csertölgy és a kocsánytalan tölgy. Jellem-
ző cserjéi a húsos som, az egybibés galagonya és a fa-
gyal. A lágyszárúak közül a fehér pimpó, a baracklevelű 
harangvirág, a tavaszi lednek és az egyvirágú gyöngy-
perje emelhető ki.

Gyertyános-tölgyes. Középhegységeinkben 400–
600 méter magasságban uralkodó fás társulás. Lombko-
ronájának felsőbb szintjét a kocsányos és a kocsánytalan 
tölgy, az alsóbb szintet a közönséges gyertyán alkotja. 
Mivel a két lombkoronaszint miatt az erdő belsejébe ke-

54. ábra. Csertölgy, a) és baracklevelű harangvirág, b)

52. ábra. Pilisi len, a) és fekete bödöncsiga, b)

53. ábra. Szelídgesztenye, a), szúrós csodabogyó, b), 
tőzegáfonya, c), fűrészlábú szöcske, d) és lápi póc, e)

55. ábra. Közönséges gyertyán

a) b)

a) b) c)

d) e)

a) b)



5.  EgyEd fElEtti szErvEződési szintEk202 203

vesebb fény jut, ezért a cserjeszint és a lágyszárú-szint 
gyér. Aljnövényzete csak kora tavasszal gazdag a hagy-
más-gumós (geofiton) növények virágzása miatt. Fonto-
sabb fajai az odvas keltike, a medvehagyma, a bogláros 
szellőrózsa, a salátaboglárka.

Bükkös. A hegyvidékeken mintegy 600 métertől 
váltják fel a gyertyános tölgyeseket. Uralkodó fafajuk 
a bükk, amely magasra nő, koronája zárt, teljes kilom-
bosodás után a fénynek csak töredéke jut el a talajra, 
ezért cserjeszintje nincs, és gyepszintje is fajokban sze-
gény. A lombfakadás előtt nyíló hagymás-gumós növé-
nyeket később az árnyékot kedvelő, illetve tűrő fajok 
követik: madársóska, páfrányok, mohák. Lágy szárú, ta-
vaszi geofitonok a szagos müge, a pettyegetett tüdőfű, 
az ikrás fogasír és a bükksás. Jellegzetes állata a védett 
havasi cincér, a T-betűs pávaszem.

Az intrazonális társulások a klímazonális társulások 
állományai között, általában a helyi talajadottságok, 
a vízellátottság, az alapkőzet vagy a domborzat módosí-
tó hatására alakulnak ki.

Gazdag vízellátottság mellett alakulnak ki a folyópar-
tokon a puhafa- vagy fűz-nyár ligeterdők. Talaja nitro-
génben gazdag öntéstalaj. A gyakran áradás alá kerülő 
társulás uralkodó fafajai a fehér fűz, a fehér nyár. Jelleg-
zetes növényei a fákra felkúszó liánok, mint pl. a komló, 

az erdei iszalag. A folyóktól távolabb, a ritkábban ára-
dás alá kerülő magasabb szinteken a puhafaligeteket 
keményfás ártéri erdők (tölgy-kőris-szil ligeterdők) kö-
vetik. Ezek az erdők sajnos nagyon megritkultak a folyó-
szabályozások és területük mezőgazdasági művelés alá 
vonása miatt. Állományalkotó fafajaik: kocsányos tölgy, 
mezei szil, magyar vagy magas kőris.

Pangó vizes, oxigénszegény területeken, ahol több-
nyire a nyár során is folyamatos a vízborítás, alakul-
hatnak ki a láperdők. Talajukat tőzegképződés jellem-
zi. Az éger- és kőrisfákat többnyire támasztógyökerek 
rendszere tartja. Ezekben az erdőkben a cserjeszint 
többnyire szegényes, a gyepszint két élőhelyre csopor-
tosul. Az egyik élőhely a fák vízből kiemelkedő töve, 
„lába”, amin elsősorban korhadék- és kéreglakó fajok 
telepednek meg. A tenyészidőben ennek az élőhelynek 
az ökológiai állapota jóval állandóbb, mint a fák közötti 
téré, ahol a vízborítás időtartamától függően különféle 
növényegyüttesek (pl. hínárok, sások, ártéri gyomok) is 
válthatják egymást. 

A plankton vízben lebegő parányi élőlények életkö-
zössége. Aktív helyváltoztatásra nem, vagy csak korlá-
tozott mértékben képesek. Mozgásuk döntően passzív, 
az áramlatok sodorják őket. Növényi és állati, egy- és 
többsejtű szervezetek is tartoznak közéjük. A növényi 
plankton (fitoplankton) a vízfelszín közelében tartóz-
kodik, hiszen fotoszintézisükhöz fényre van szükségük. 
Fontosabb csoportjai a kova- és zöldmoszatok, valamint 
a kékbaktériumok. Ha a vizekben jelentős tápanyagfel-
dúsulás történik (elsősorban szervetlen nitrogén- és 
foszforvegyületek miatt), akkor a fitoplankton ún. víz-
virágzást okozva nagy mennyiségben elszaporodhat, 
ami eutrofizációhoz vezethet. Eutrofizálódás folyamán 
az állóvizekben elszaporodnak az elsődleges termelő 
szervezetek, vagyis a fitoplankton és a hínárnövényzet. 
A túlzott elszaporodásuk miatt a víztest alsóbb részei le-
árnyékolódnak, a növényi szervezetek nem jutnak fény-
hez és elpusztulnak. Az elpusztult élőlények bakteriális 
lebontása sok oxigént von el a vízből, ami halpusztulást 
eredményez. Az állati plankton (zooplankton) heterot-

57. ábra. Égeres láperdő

56. ábra. Szagos müge, a), ikrás fogasír, b) 
és havasi cincér, c)

a)

b) c)
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róf egysejtűekből és kisebb méretű állatokból (pl. csillós 
egysejtűek, kerekesférgek, rák-, kagyló- és szúnyoglár-
vák) áll.

A lebegő hínártársulások a nyílt vizek életközösségei, 
melyekre leginkább a víz felszínén úszó és alámerült 
fajok jellemzők. Nagy tömegben előforduló fajaik a bé-
kalencsefajok, a rucaöröm, a rence és a békatutaj.

A gyökerező hínártársulásokat a sekély vízben gyöke-
rező növények alkotják, ilyen a fehér tündérrózsa, a vízi-
tök, a hínáros békaszőlő és a békaliliom.

A magas talajvízszint kedvez a nádasok kialakulásá-
nak. Ezek a társulások jelentős szerepet játszanak a part 
felől érkező szennyező anyagok kiszűrésében, a sekély 
vizeket szegélyezik. Fajszegény társulások, de számos 
állatnak adnak otthont. A halaknak ívóhelyet, a vízima-
daraknak fészkelő- és táplálékszerző helyet nyújtanak.

A magas sásosokat a nádasoknál sekélyebb víz bo-
rítja. Eltűrik a nyári, időszakos kiszáradást is. A kisebb 
mennyiségű víz miatt talajuk jobban szellőzik, több le-
vegőhöz jut. Társulásaikban rendszerint valamelyik sás-
faj, például a zsombéksás vagy az élessás uralkodik.

A mocsárrétek friss vízellátású, üde talajú, nyáron ki-
száradó területeken fordulnak elő. Levegőellátottságuk 
a láprétekénél jobb, emiatt nem képződik bennük tőzeg. 
A láprétekkel ellentétben kevés moha fordul elő ben-
nük. Az Alföldön és a nagyobb folyók mentén, legtöbb-
ször az ártéri ligeterdők helyén jöttek létre fakitermelés, 
a rendszeres kaszálás vagy legeltetés hatására.

A lápréteket lefolyástalan, pangó vizes területeken 
találjuk meg. Az elpusztuló növényzetből anaerob körül-
mények között tőzeg képződik. Több típusukat különböz-
tetik meg. A forráslápok források mentén, az átmeneti 
lápok savanyú talajokon alakulnak ki. A dagadólápok 
tőzegmohalápok. A láprétek számos növényfajnak ad-
nak otthont, köztük a réti kakukktormának, a szibériai 
nősziromnak és a buglyos szegfűnek. 

Az itt megismert tavi életközösségek egyben egy tó 
feltöltődése során egymást követő életközösségek is 
lehetnek. A tófeltöltődés szukcessziósora: plankton →  
lebegő hínáros → gyökerező hínáros → nádas → mo-
csárrét → fűzbokrosok → (liget)erdő.

A szikesek kialakulását a talaj tulajdonságai hatá-
rozzák meg. Szikesek hazánkban ott alakulnak ki, ahol 
a talajvíz sós, és a felszín közelében (0,5–2 méter) van. 
A talajfelszínen a nyári melegben erős a párolgás, és 
a kapillárishatás miatt a sós talajvíz a felszín felé mozog. 
A felszínen a víz elpárolog, a só pedig a felszín közelében 
vagy a felszínen felhalmozódik. A szikes talajok kialakulá-
sáért a vízben lúgosan hidrolizáló alkálifémsók, elsősor-
ban a nátriumionok sói a felelősek (Na2CO3, NaHCO3). 
A szikesség mértékének növekedésével csökken a tala-
jok termékenysége, mert romlanak a fizikai és kémiai 
tulajdonságok. Az így kialakuló talaj tömött, humuszban 
szegény, víz- és levegőgazdálkodása egyaránt rossz. Ezek 
a környezeti feltételek csak a sótűrő fajok számára biz-
tosítanak életteret. Az itt élő növények nagy szívóerejű 

60. ábra. Szibériai nőszirom

59. ábra. Fehér tündérrózsa, a), vízitök, b) 
és közönséges nád, c)

a) b)

c)

58. ábra. Rucaöröm, a) és békatutaj, b)

a)

b)
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gyökérzettel és a felszínen szétterülő hajtással rendel-
keznek. A szikesek jellemző növényei a sovány csenkesz, 
a sziki üröm, az orvosi székfű és a bárányparéj. Szikese-
ket többek között a Hortobágyi, a Kiskunsági és a Körös–
Maros Nemzeti Park területén találunk nagyobb kiter-
jedésben. Szikesedés antropogén hatásra is kialakulhat, 
ekkor beszélünk másodlagos szikesedésről. Oka lehet 
a túlságosan sós vízzel történő öntözés, az emberi ha-
tásra történő talajvízszint-emelkedés (pl. folyószabályo-
zás, duzzasztás miatt), a helytelen műtrágyázás, az erős 
legeltetés. 

A sziklagyepek a középhegységek csekély talajborítá-
sú területeinek társulásai. Faji összetételüket a sok he-
lyen felszínre bukkanó alapkőzet határozza meg, de a ki-
tettség (északi vagy déli lejtő) és a felszín vízháztartása 
is jelentős hatással van a növényzetére. A sziklás felszín 
miatt a növényzet csak foltokban fordul elő.

A szilikátsziklagyepek vulkáni eredetű, gyorsan málló kő-
zeten alakultak ki. Tipikus formáit meredek hegyoldalakon 
találjuk. Mivel a szilikátos kőzetek jó talajképzők, a szuk-
cessziójuk gyors. Ennek a társulásnak a növénye a sziklai 
csenkesz, a hegyi kövirózsa, szirtipáfrány és az aranyos fo-
dorka. Hazánkban többek között a Mátrában, a Börzsöny-
ben, a Zempléni-hegységben találjuk jellemző formáit. 
A mészkősziklagyepek mészköves alapkőzeten jöttek létre, 
szukcessziójuk lassúbb. Jellemző fajaik a nyúlfarkfüvek, kő-
törőfüvek, a borsos varjúháj és a kövirózsák. Mészkőhegysé-
geinkben pl. Bakony, Bükk találkozhatunk velük. A dolomit-
sziklagyepek talajképződése lassú; a dolomit a Ca2+-ionok 
mellett Mg2+-ionokat is tartalmaz, nehezen mállik, az apró-
zódás miatt felszíne köves, görgeteges. Jellemző formáit a 
Budai-hegységben találjuk. A dolomitsziklagyepek kieme-
lendő maradványfaja a cifra kankalin, a magyar gurgolya és 
a pilisi len. Ezeknek a kiemelten fontos természeti értékek-
nek a Duna–Ipoly Nemzeti Park ad védelmet. A sziklagyepek 
állatvilága gazdag. Itt él a szürke sziklaaraszoló, a pannon 
gyík, a haragos sikló, a bajszos sármány is.

A sziklagyepek kiemelten fontos természetvédelmi 
jelentőségű területek, mivel hazánk védett növényfaja-
inak több mint a fele megtalálható bennük, és számos 
endemikus és reliktumfajt őriznek.

61. ábra. Szikes tó és puszta az Alföldön 
(Fülöpszállás, Kelemen-szék)

62. ábra. A szikes felszín kialakulásának folyamata

sós talajvíz

talajvíztükör

sófelhalmozódás

kapilláris vízemelés

növényi
párologtatás

talaj
párolgása

sókiválások

63. ábra. Orvosi székfű, a) és bárányparéj, b)

64. ábra. Aranyos fodorka

65. ábra. Pannon gyík

a) b)
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Ha mikroklimatikus okokból egy klímazonális társulás 
a saját zónáján kívül alakul ki, akkor extrazonális helyze-
tű társulásról beszélünk. Például a bükkösök 600 méte-
res tengerszint feletti magasság alatt megtalálható bizo-
nyos állományai, vagy a gyertyános tölgyesek 600 méter 
feletti állományai extrazonálisnak tekinthetők.

A gyomnövények több szempontból is tág tűrésű, 
a zavart vagy leromlott élőhelyeket kedvelő, rövid te-
nyészidejű, gyorsan fejlődő, gyakran invazív növények. 
Elsősorban a művelt vagy zavart, bolygatott területeken 
nőnek, a természetes életközösségekben nem tudnak 
megmaradni. A másodlagos szukcesszió pionír fajainak 
tekinthetők. A gyomtársulásokat több kategóriára oszt-
hatjuk fel. Általánosságban elmondható, hogy a gyom-
társulások zsugorítják a termőhelyeket, felhasználják 
a talaj víz- és tápanyagkészletét. Emellett számos kárte-
vőnek adnak élőhelyet, és a mezőgazdasági termelést is 
jelentősen megnehezítik. A vetési gyomtársulások me-
zőgazdasági művelés alatt álló területeken jönnek létre. 
Jellemző fajuk a pipacs, a közönséges betyárkóró, a me-
zei aszat, a mezei szarkaláb és a védett konkoly. A vágási 
gyomtársulások erdőirtások helyén keletkeznek, jellem-
zően nitrogénkedvelő gyomok alkotják. Itt jelenik meg 
a siskanád és a nadragulya. A ruderális gyomtársulások 
utak mentén, taposott területek, parlagon hagyott he-
lyeken, törmeléklerakó romtalajokon alakulnak ki. Ezek 
a társulások igénylik és jól elviselik a bolygatást, a szeny-
nyezést. Jellemző faja a vérehulló fecskefű, a parlagfű, 
a csattanó maszlag, a porcsin, a madárkeserűfű.

Az ember szerepe a természetes életközösségek 
átalakításában

Az elmúlt évszázadok alatt kivágott természetes vagy 
természetközeli erdők helyére az ember igyekezett 
olyan fafajokat telepíteni, amelyek gazdasági haszonnal 
kecsegtetnek. Így került az értékes növénytársulások he-
lyére erdeifenyő, feketefenyő, fehér akác és nemesnyár. 
Ezek a faültetvények jelentős mennyiségű faanyagot 
termelnek, viszont a talajt kizsigerelik, kémhatását meg-
változtathatják, a tájképet erősen rombolják. Eltüntetik 
a természetes életközösséget, monokultúráknak tekint-
hetők, a fák közel egykorúak, diverzitásuk kicsi, fennma-
radásuk csak folyamatos beavatkozással biztosítható. 
Az erdőterületek nagysága a mezőgazdasági művelés 
térnyerése miatt is csökkent. Az egykor erdősült terü-
letek nagy részén ma mezőgazdasági művelés alá vont 
földek találhatók. Az erdészeti kezelések, a vadgazdál-
kodás és a turizmus hatása miatt teljes mértékig ter-
mészetes, érintetlen erdők szinte már nem is találhatók 
az országban.

A folyószabályozás csökkentheti a talajvízszintet, 
aminek következtében a folyó menti életközösségek élő-
helyei szárazabbá válhatnak, megváltoztatva a korábbi 
fajösszetételt. A folyók „kiegyenesítése” miatt elsősor-
ban a keményfás ártéri erdők és a mocsaras területek 
aránya csökkent jelentősen. Helyüket általában kultúr-
növényekből álló mezőgazdasági területek vették át.

A városiasodás (urbanizáció) miatt is egyre nagyobb 
felületet foglalnak el az épített területek a természet 
elől. Ráadásul a városi életmód terjedése, a városi la-
kosság gyarapodása nemcsak az élőhelyek megszű-
nésével és a biodiverzitás csökkenésével jár, hanem a 
városoknak mikroklíma-változást okozó hatásuk is van. 
A városokban általában magasabb az átlaghőmérséklet, 
ami megváltoztatja bizonyos madarak vonulási/áttele-
lési szokásait, vagy segítheti egyes invazív fajok elter-
jedését.

67. ábra. Telepített nyárfás

66. ábra. Pipacs, a), csattanó maszlag, b) és betyárkóró, c)

b) c)

a)
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1) társulások és jellemzőik
A következőkben egy határozókulcsot találsz, melynek római számokban (I–IX.) végződő sorai egy-egy hazai 
társulást jelentenek.
(A határozókulcsok elve az, hogy a számokkal jelölt pontokon végighaladunk, az ott felkínált a és b jelű jellemzők 
közül a vizsgált társulásra jellemzőt kiválasztjuk, a sor végén jelzett pontra továbblépünk.) 

Írd le, hogy melyik római szám melyik hazai társulást jelöli!

        

2) növényfajok környezeti igényei: ökológiai mutatók 
Terepgyakorlat során a megfigyelt növénypopulációkat rendszerezték a tanulók az alábbi szempontok szerint: 
meghatározott növényfajok, előfordulás gyakorisága, hőmérséklet- (T-érték), víz- (W-érték) és talaj-pH-igény 
(R-érték). Ezt foglalja össze a következő táblázat:

 

1.
a) Klímazonális társulás 200–800 méteres magasságban. 2.

b) Intrazonális társulás. 4.

2.
a) Kora tavaszi aszpektus jellemzi. 3.

b) Kora tavaszi aszpektus nem jellemzi. I.

3.
a) 400–600 méteres magasságban fordul elő. II.

b) 600–800 méteres magasságban fordul elő. III.

4.

a) Kialakulásában meghatározó az alapkőzet és csekély talajborítottság. 5.

b) Kialakulásában meghatározó a víz. 6.

c) Kialakulásában meghatározó a talaj összetétele. 7.

5.
a) Reliktumfajokban gazdag, a Pilisben jellemző. IV.

b) Az alapkőzet szilíciumban gazdag. VI.

6.
a) Jellemző faja a gyékény és a nád, a Fertő–Hanság Nemzeti Parkban is előfordul. VI.

b) Jellemző faja a kocsányos tölgy. VII.

7.
a) Talaja egyértékű kationokban gazdag, a Hortobágyi Nemzeti Parkban is előfordul. VIII.

b) Talaja szilíciumban gazdag, kevés vizet köt, a Kiskunsági Nemzeti Parkban is előfordul. IX.

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

fajnév élőhely (társulás) T W R

fehér fűz puhafaliget 5   9 4

komló puhafaliget 5   7 0

erdei iszalag puhafaliget 5   5 3

mocsári nőszirom puhafaliget 5 10 0

nyári tőzike puhafaliget 5 10 0

éles sás magassásos 5   9 4

fekete nadálytő magassásos 5   8 0

közönséges lizinka magassásos 5   8 0

rókasás magassásos 5   9 4

mocsári galaj magassásos 0 10 4

fajnév élőhely (társulás) T W R

réti csenkesz mocsárrét 5   7 0

réti ecsetpázsit mocsárrét 5   8 0

réti perje mocsárrét 5   6 0

réti boglárka mocsárrét 5   7 0

réti kakukkszegfű mocsárrét 5   8 0

közönséges nád nádas 5 10 4

széles levelű gyékény nádas 5 10 4

sárga nőszirom nádas 5 10 0

réti füzény nádas 5   9 0

mocsári gólyahír nádas 5   9 0
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1. Fejezd be a következő mondatot! 
A megfigyelt társulások az alábbi csoport(ok)ba tartoznak: 
A) klímazonális
B) intrazonális 
C) extrazonális
D) mindhárom
E) egyik sem  

2. Melyik nemzeti park területén történhetett a terepgyakorlat? Válaszd ki a helyes választ!
A) Balaton-felvidéki Nemzeti Park
B) Duna–Ipoly Nemzeti Park 
C) Hortobágyi Nemzeti Park 
D) mindhárom területén lehetett
E) egyik területén sem lehetett  

3. Töltsd ki az alábbi táblázatot! A számításhoz a terepgyakorlaton feljegyzett adatokat használd!

Írd az élőhelytípusnak megfelelő betűjele(ke)t (A, B, C vagy D, lásd 3. feladatrész) a következő meghatározások 
melletti négyzet(ek)be!

11.  Magyarázd meg, hogy az átlagszámítás matematikailag miért nem feltétlen helyes módszer az életközössé-
gek jellemzésére!

élőhelytípus T-átlag W-átlag R-átlag

A) Puhafaliget     

B) Mocsárrét    

C) Nádas

D) Magassásos      

T W R

0 tág tűrésű extrém száraz tág tűrésű

1 tundra igen száraz savanyú 

2 erdős tundra száraz enyhén savanyú 

3 tajga mérsékelten száraz közel semleges 

4 elegyes erdő mérsékelten üde enyhén meszes 

5 lomberdő üde meszes 

6 szubmediterrán lomberdő mérsékelten nedves  –

7 mediterrán, atlanti örökzöld erdő nedves –

8 – nedves-vizes –

9 – vizes –

10 – igen vizes –

11 – vízi –

A T-értéknél a hőmérsékletigény a legjel-
lemzőbb klímaövvel van megadva. Az 1–7 
közötti számérték egyre növekvő átlaghő-
mérsékletű klímaövet jelöl. 

A T-, W- és R-értékek jelentése

4. Magasabban fekvő, szárazabb ártéri területen alakul ki.

5. Fátlan társulás.

6. Fontos gazdasági szerepe van a takarmányozásban.

7. Folyó menti ligeterdők termőhelyein alakul ki. 

8. A part felől érkező szennyező anyagok kiszűrésében óriási jelentősége van.

9.  Nyáron időlegesen kiszáradhat.

10. Sekély vizű vagy csak időszakosan vízzel borított ártereken – gyakran az egykori puhafaligetek helyén – alakul ki.
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12.  Mennyiben helyes az, hogy egy fajhoz egy konkrét W-értéket rendelnek? 

13.  Hogyan lehetne a mutatót módosítani úgy, hogy az a faj környezeti igényre vonatkozó optimumát is figye-
lembe vegye?

A mellékelt oszlopdiagram az egyik vizsgált élőhelyen talált 
teljes fajlista alapján megállapított W-értékeket mutatja. 
A diagram tanulmányozása után válaszolj a kérdésekre!

14.  Milyen megállapítás tehető a fajszámok, illetve a borí-
tás alapján a W-értékek megoszlásáról?

15.  Milyen megállapítás tehető a terület vízellátottságáról 
a fajszámok és a területen megtalált, egy-egy fajba tar-
tozó egyedek mennyiségének, azaz a borításnak az ará-
nyát egyaránt tekintetbe véve?

3) szikesek 
Egészítsd ki a megfelelő betűjelekkel az alábbi szöveget! A szöveg alatt megadott szavakból válogass!

„A szikes puszták általában fontos vizes élőhelyet jelentenek a különféle vízi-, gázló- és parti madarak számá-
ra. Különösen látványos ez a 1.    esztendőkben. A 2014-es év második fele kifejezetten esős volt, ezért 
a 2.    -ban/ben gazdag szikes talajok már a nyár végére telítődtek. Az őszi esőzések hatására a felszíni  
3.    is növekedni kezdett, mivel ekkor a 4.    már kevesebb veszteséget okozott. 

Ami a 5.    -at/et illeti, az élőhelytípusonként változik. A 6.    -ban/ben a legmélyebb a víz (a leg-
mélyebb részeken akár 1 méter is lehet), a mocsárréteken és ecsetpázsitos kaszálóréteken sekélyebb, 
a mézpázsitos szikfokokon és az ürmös pusztákon pedig rendszerint alig néhány centiméteres rövidebb ide-
ig tartó 7.    van csak. A felmelegedő időjárással ezek az élőhelyek fokozatosan száradnak ki. Ez a faj-
ta a dinamikus változékonyság és a hihetetlenül gazdag térbeli 8.    teszi ezerarcúvá a pusztákat.”

Forrás: http://magyarnemzetiparkok.hu/vizes-elohelyek-a-szikes-pusztakon/

A) nátrium B) mozaikosság C) vízfelület D) vízmélység
E) vízborítás F) párolgás G) csapadékos H) szikes mocsarak

9.  Mely nemzeti parkjaink honlapjáról származhat ez a szöveg? Nevezz meg legalább két nemzeti parkot, ahol 
nagyobb kiterjedésű szikes élőhelyek vannak!

10. Aláhúzással jelöld az alábbiak közül a szikesedést okozó ionokat!

OH– Fe3+ K+ Mg2+  Ca2+  Cl– SO4
2– H2PO4

– PO4
3– HCO–

3

11. Hasonlítsd össze az elsődleges és a másodlagos szikesedést a táblázat kiegészítésével:
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A borítás a növénytársulások felvételezéséhez használatos 
kategória. Azt jelzi, hogy a felszín hány százalékát borítják 
az adott növényfaj egyedei.

Elsődleges szikesedés Másodlagos szikesedés

kiváltó ok eredete

kiváltó oka lehet (1. példa)

kiváltó oka lehet (2. példa)

kialakulás területe

két, a szikesedést előidéző jellemző fizikai  
vagy kémiai folyamat megnevezése 
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Globális folyamatok
A bioszféra és abiotikus környezetének  
kölcsönös egymásra hatása

A Föld gömbhéjas modelljében az élővilág is szinte fo-
lyamatos rétegként képzelhető el. Az élet mélyen a 
kőzetekbe ágyazódva és a légkör több ezer méteres 
magasságában is jelen van. A bioszféra fogalma ezt a tel-
jességet fejezi ki, egyben el is helyezi az élővilágot a Föld 
élettelen környezeti szféráival fennálló kapcsolatrend-
szerben. A bioszféra a Föld kőzetburkának (litoszféra), 
vízburkának (hidroszféra), levegőburkának (atmoszféra) 
azon része, ahol van élet, és biológiai folyamatok men-
nek végbe.

A litoszférának a köpennyel határos része képlékeny, 
benne a belső hő áramlási cellákat alakít ki. Hatása a kő-
zetlemezek mozgásában és a vulkáni működésekben 
jelenik meg. A kőzetburok és a köpeny határán alábukó 
karbonátos kőzetek hatalmas mennyiségű szenet szállí-
tanak, amelynek egy része a beolvadást követően a vul-
kánok szén-dioxid-kibocsátásával kerül vissza a légkör-
be. Egy-egy szupervulkán kitörését követő időszakban 
az éghajlat is megváltozik. A lebegő hamu árnyékoló 
hatása rövidebb hideg időszakot eredményez, a szén-
dioxid légköri és vizekben mérhető koncentrációjának 
emelkedése viszont tartósabb melegedést okoz. Mind-
két esetben az evolúciós folyamatok is átrendeződnek, 
és akár tömeges kihalás is bekövetkezhet. A szárazföldi 
kéreglemezek legfelső rétege közvetlen kölcsönhatás-
ban van a bioszférával. A kémiai mállás és a biológiai 
folyamatok eredményezik a különféle talajtípusok kiala-
kulását.

A hidroszféra a Föld vízkészletét foglalja magában, 
ennek azonban csak 3%-a édesvíz, amely legnagyobb 
részben fagyott állapotú. Az élőlények így csupán a 
víz 0,5%-át tudják hasznosítani, de ez a mennyiség is 
aránytalanul oszlik el a felszínen. Az óceánok párolgása 
a légkörbe emeli a vízpárát, amelyből a lebegő szilárd 
szemcséken csapódik ki a felhőket alkotó víz. A lehulló 
csapadék közvetlenül vagy a talajon át jut el a növények-
hez. A növényekben a fotoszintézis során felbomlik, hid-
rogénatomjai a szerves anyagok felépítésében vesznek 
részt, oxigéntartalma pedig a légkörbe kerül.

A mai légkör, az atmoszféra alsó rétegében az oxigén 
21%-os arányban van jelen. A bioszférában működő kör-
folyamat eredményeképpen szintje lényegében állan-
dó. Az ősi légkörben viszont jóval több szén-dioxid volt, 
amit részben az óceánokban zajló kémiai folyamatok, 
részben a meszes vázat képző élőlények nagy tömegei 
vontak ki. A földtörténeti jelenkor elmúlt kb. 800 ezer 
évében a szén-dioxid légköri szintje sosem haladta meg 
a 0,03%-ot. A jégkorszakok ingadozásait is figyelembe 
véve ez egy klimatikusan stabilnak tekinthető időszak, 
amely hozzájárult a közelmúlt bioszférájának fajgazdag-
ságához.

A Földön uralkodó viszonyok a tengerszinthez közel 
0 és 100 °C között teszik lehetővé a víz folyékony álla-
potát. A vízpára változó mértékben mindenhol jelen van 
a levegőben. Megfelelő körülmények mellett a felszálló 
és kicsapódó vízpára felhőket képez. Ezek a folyamatok 
hatással vannak a Földre érkező napenergia visszatar-
tására. A beérkező rövidebb hullámhosszú fénysugarak 
a felszínről hősugárzásként verődnek vissza. A víz és az 
üvegházhatású gázok (szén-dioxid, metán, nitrogén-oxi-
dok) molekulái ezeket a hosszabb hullámokat részben 
elnyelik, illetve visszasugározzák a felszín felé. Az üveg-
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házhatásként ismert jelenség emeli a Föld felszíni átlag-
hőmérsékletét a jelenlegi +14 °C körüli értékre. A bio-
szféra a vízforgalomban játszott szerepe, a szén-dioxid 
termelése és elnyelése, valamint a metán múltbeli és 
jelenlegi felszabadítása révén aktív részese ezeknek a 
folyamatoknak. 

Napjainkban a környezeti rendszer meghatározó al-
rendszere az antroposzféra. Az emberi populáció nö-
vekedése és az életmódunk gyors változása tett minket 
a Föld új „szférájává”. A környezeti erőforrások kiakná-
zása, a mesterséges környezeti rendszerek térnyerése 
hatással van a bioszférára is. A környezeti rendszerek 
állapotának átfogó elemzésével, az adatokból levont 
következtetések és a modellek előrejelzései alapján mó-
dosíthatjuk a saját magunk által létrehozott kedvezőtlen 
folyamatokat.

A környezettudatosság azt jelenti, hogy az egyes 
személyek és a társadalom rétegei ismerik a bioszféra 
állapotát és az emberi populációnak a bioszféra álla-
potát befolyásoló hatását, érzékenyek az emberiség 
által a bio szférában előidézett problémákra, és tudatos 
felelősségvállalással törekszenek a problémák mérsék-
lésére, megoldására. Nemcsak elviekben kötelezik el 
magukat a környezetvédelem iránt, hanem tetteikben 
is megmutatkozik a környezettudatosság. Ennek példá-
ja lehet az energiatakarékos izzók használata, a kerék-
páros közlekedés, a szelektív hulladékgyűjtés, a helyi 
élelmiszereket előnyben részesítő étkezés. A cégek és 
vállalatok is működhetnek környezettudatos módon, ha 
a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe veszik 
a vállalatirányításban.

Civilizációs ártalmak
A civilizációs ártalmak, betegségek annak következmé-
nyei, hogy nem a szervezetünk igényeinek megfelelően 
táplálkozunk, mozgunk és pihenünk, ami súlyos meg-
betegedéseket (pl. idegrendszeri és keringési rendszeri 
rendellenességek) okozhat. Rengetegen végeznek ülő-
munkát, nagyon sok ember szenved el komoly stresszt, 
magas az egészségtelen, hizlaló ételek fogyasztásának 
az aránya, jellemző a mozgásszegény életmód és a kevés 
alvás. A feszültséget sokan nikotinnal, alkohollal vagy ká-
bítószerekkel vezetik le, ami gyakran vezet a családban 
vagy a közösségben konfliktusokhoz.

Ha megoldatlannak tűnő helyzetek elé kerülünk, ami 
állandó feszültséget okoz, annak egészségügyi következ-
ményei is lehetnek. Van, akinél ez fejfájásban, álmatlan-
ságban, szorongásban, étvágytalanságban és fogyásban 
nyilvánul meg, míg más esetekben sokkal súlyosabb tü-
netek is előfordulhatnak. A stressz, illetve az arra adott 
válasz evolúciós szinten értelmezve jelenthet jót is: szer-
vezetünk fel tud készülni egy nehezebb helyzet megol-
dására. Ezért az éppen zajló, rövid idejű stresszhelyzetek 
mind fizikai, mind pszichológiai fejlődésünkhöz elenged-
hetetlenek. Ha viszont a stressz krónikussá, azaz tartó-
san fennmaradóvá válik, akkor a szervezet reakciója is 
tartósan fennmarad: állandósulnak a magas vérnyomás, 
a fejfájás, a folyamatos éberség, az alvászavarok. Ennek 
eredménye végül a szervezet energiatartalékainak kime-
rülése, az immunrendszer alulműködése, ami súlyos be-
tegségekhez, vagy akár halálhoz is vezethetnek. A tartós 
stressz gátolja az idegsejtek újraképződését a tanulás 
és emlékezés folyamataiban kulcsszerepet játszó hip-
pokampuszban. Mindezek alapján az otthoni, az iskolai 
vagy a munkahelyi tartós stressz egyértelműen gátló és 
káros hatású az információfeldolgozási, a tanulási, em-
lékezési és gondolkodási folyamatokra. Ha eluralkodik 
bennünk a szorongás, a stressz, annak pszichoszomati-
kus betegségek kialakulása is lehet a következménye.
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Az alkoholizmus szenvedélybetegség, amit az alko-
hol kitartó fogyasztása okoz. Az alkohol nyugtató hatá-
sú, függőséget okozó legális drog. Túlzott fogyasztása 
számos súlyos betegség (magas vérnyomás, hasnyálmi-
rigy-gyulladás, májzsugor, gyomorfekély, rosszindulatú 
daganatok, depresszió, pszichiátriai rendellenességek) 
rizikófaktora, ebből fakadóan csökkenti a szenvedélybe-
teg várható élettartamát. Gyermeket váró nőknél spon-
tán vetélést is okozhat.

Magyarországon sajnos különösen sokan fogyasztanak sok 
alkoholt. A KSH adatai szerint 2019-ben a férfiak 9,3, a nők 
1,5%-a számított nagyivónak. Ez több mint félmillió embert 
jelent. Különösen aggasztó, hogy a fiatalok (14–18 év) kö-
rében is gyakori a „binge drinking”, az egy alkalommal nagy 
mennyiségű alkohol fogyasztása.

A kábítószerek tudatmódosító vagy pszichoaktív sze-
rek. Kémiai függőséget okoznak, rendszeres fogyasztá-
suk torzítja a pszichés működést, és az egész szervezetre 
károsan hatnak. Sokan stresszoldóként, feszültségleveze-
tőnek fogyasztják, vagy a problémáik elfedésére kezdik el 
használni ezeket a szereket, viszont a drogfogyasztással 
tulajdonképpen csak fokozzák gondjaikat. Elhanyagolód-
nak a társas kapcsolatok, ellehetetlenül a munkavégzés 
és a tanulás. Az újabb és újabb, egyre nagyobb adagok 
beszerzésének igénye táptalaja a bűnözésnek. A leszokás 
is nagyon nehéz, mert az elvonási tünetek is erős fizikai 
panaszokat okoznak.

A 2019-es országos lakossági vizsgálat adatai szerint a 18–
64 éves magyarországi népességben minden tizenharmadik 
személy (7,9%), a 18–34 éves fiatal felnőtt populációban 
pedig minden hetedik fiatal fogyasztott az élete során vala-
milyen tiltott drogot (14%). Az iskolában tanuló 16 évesek-
nek pedig a 13,9%-a fogyasztott már életében legalább egy-
szer tiltott szert. Az összes legális és illegális szert a fiatalok 
közel negyede (23,2%) fogyasztotta már valaha az életében.

Adatok forrása: EMCDDA jelentés 2020 HU

A helytelen életmód (nem megfelelő táplálkozás, 
kevés testmozgás) is hozzájárulhat súlyosabb betegsé-
gek kialakulásához. Népbetegségnek számít az elhízás, 
a 2-es típusú cukorbetegség. Fontos lenne mindenki 

számára a rendszeres testmozgás, mivel az jó hatással 
van szervezetünk egészére, és számos betegség kialaku-
lási valószínűségét csökkenti. A testmozgás a szorongást 
is oldja, segít a stresszkezelésben. Hatására hangulatja-
vító szerotonin, valamint általános jó érzést okozó en-
dorfinok szabadulnak fel az agyban.

Az emberek jelentős része sajnos manapság még 
azokban az esetekben is a gyógyszerektől várja, hogy 
jobban legyen és egészségügyi panaszai csökkenjenek, 
amikor az életmód megváltoztatásával is hatékonyan 
lehetne tenni a betegség ellen. Könnyebbnek tűnik 
egy tablettát bevenni, mint változtatni az életmódon 
(pl. egészségesen táplálkozni, sportolni). Ez a hozzá-
állás is fokozza a túlzott gyógyszerfogyasztást. A világ-
ban egyre nő mind a vényköteles, mind a vény nélkül 
kapható gyógyszerek forgalma. Az egyik leggyakoribb 
és legsúlyosabb probléma a felesleges antibiotikum- 
fogyasztás. Ennek következménye, hogy egyre több 
baktériumtörzs ellenáll az antibiotikumoknak. Az ezek 
által okozott bakteriális fertőzéseket sokkal nehezebb 
gyógyítani, és az egészségünkre is súlyosabb hatással 
lehetnek. Különösen az idősebb korosztályra jellemző, 
hogy naponta akár 8-10-féle gyógyszert is szednek. Ha 
a gyógyszerek nincsenek összehangolva, akkor a köztük 
fellépő hatóanyag-kölcsönhatások veszélyt jelenthet-
nek, a különböző gyógyszerek módosíthatják egymás 
hatását. A túlzott és nem előírásszerű gyógyszerfo-
gyasztás komoly szövődményekkel járhat, például máj- 
és vesekárosodással.

A modern háztartásokban rengeteg vegyszert 
(pl. tisztítószerek, fertőtlenítők, kerti permetszerek, ro-
varirtók) használunk. A vegyszerekkel érintkezve előfor-
dulhatnak allergiás reakciók, a vegyszerek irritálhatják 
a bőrt, szemet, a nyálkahártyákat, hosszabb távon pe-
dig növelhetik a rákos megbetegedések kialakulásának 
esélyét. A környezetünkbe kijuttatott szerek pedig be-
kerülhetnek a talajba, onnan a növényekbe, végighalad-
hatnak a táplálékláncon, és a ragadozókban, illetve az 
emberi szervezetben is felhalmozódhatnak.

A civilizációs betegségek részletes tárgyalására a 
4. fejezetben (II. kötet) kerül sor.

szorongás álmatlanság fejfájás depresszió düh

72. ábra. A stressz gyakori következményei
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A természetes növény- és állatvilágot 
pusztító és védő emberi hatások 
Globális méretekben a legnagyobb erdőirtás az eső-
erdőket sújtja. A trópusi esőerdők területe Afrikában, 
Dél-Amerikában és Ázsiában is rohamosan csökken. 
A szubtrópusi esőerdők Délkelet-Ázsiában vagy Auszt-
ráliában a sűrűn lakott vidéken jellemzők. Az erdőirtás 
fejlett technológiával, általában valamilyen ültetvény 
létrehozása céljából történik. A növekvő létszámú he-
lyi lakosság sok helyen az egyszerűbb égetéses-irtásos 
gazdálkodással elégíti ki a földszükségletét. A szándéko-
san gyújtott tüzek gyakran továbbterjednek, nehezen 
megfékezhető pusztítást okoznak. A szabaddá vált fát-
lan termőtalajt könnyebben elhordja a csapadékvíz, nő 
az erózió veszélye. Az erdők irtása jelentősen hozzájárul 
a bioszféra biodiverzitásának a csökkenéséhez.

A természetes életközösségekben az anyagok körfor-
gásban vannak, a művelésbe vont területeken viszont 
a termesztett növényeket betakarítják, ezért anyagaik 
nem jutnak vissza az adott élőhely anyagforgalmába. 
A talaj tápanyagtartalma trágyázás nélkül így folyamato-
san csökkenne, ami a terméshozam visszaesésével jár-
na. Különösen veszélyes ebben a tekintetben a mono-
kultúrák hatása. Ilyen esetben a termesztett növények 
folyamatosan a saját igényeik szerinti arányban veszik 
föl a tápanyagokat, így az adott területen egyes tápanya-

gok mennyisége jelentősen csökkenhet a talajban. A nö-
vénytermesztés miatt bekövetkező tápanyagszint-csök-
kenés elkerülésére a talajok tápanyagtartalmát pótolni 
kell. Évezredeken át a trágyázás szolgált erre a célra, 
a 20. századtól kezdve pedig a vegyipar által előállított 
műtrágyákat használ a mezőgazdaság. A növényter-
mesztés szempontjából a műtrágyázást szükségesnek 
tartják, ám túlzott mértéke veszélyekkel jár. A növények 
által föl nem vett műtrágya a talaj mélyebb rétegeibe 
mosódik, az élővizekbe kerülve pedig károsíthatja azok 
élővilágát, és eutrofizációt idézhet elő. Azzal is számol-
ni kell, hogy a nem kellően körültekintő mezőgazdasági 
tevékenység révén növényvédő szerek kerülhetnek a ta-
lajba, amelyek károsíthatják a talaj élővilágát. A szeny-
nyező anyagok a talajvízzel az élővizekbe is eljuthatnak, 
és így hatásuk távolabbi területekre is terjedhet. A mo-
nokultúrákban a kártevők és a kórokozók könnyebben 
terjednek. A mezőgazdasági területeken a biológiai sok-
féleség csökkenése szinte az összes élőlénycsoportot és 

73. ábra. Erdőirtás utáni táj Borneón

74. ábra. Égő erdőterület az Amazonas vidékén

75. ábra. A földhasználati mód szerint változik  
a biológiai sokféleség
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természetes élőhelyet érinti. Például a madárfajok vizs-
gálata kimutatta, hogy Európában 40 év alatt kb. 60%-
os állománycsökkenés történt. A negatív változásokért 
nagyban felelőssé tehető az intenzív mezőgazdaság 
előretörése. A fokozott műtrágya- és vegyszerhasználat, 
a nagy méretű monokultúrás táblák kialakítása és a nagy 
fokú gépesítés a faji (lásd madarak, beporzó rovarok) és 
az élőhelyi változatosság csökkenését eredményezi. 

Az óceánokról a legutóbbi időkig úgy tartották, hogy 
óriási víztömegük miatt a beléjük kerülő szennyeződés 
„eltűnik”, felhígul, ezért végtelen sok szemét és szenny-
víz befogadására alkalmasak. Azonban a folyók által szál-
lított szennyvizek, a hajókról, tengerparti településekről 
és ipartelepekről a vizekbe jutó szennyeződés hatása ma 
már szinte mindenütt jelentkezik. Különösen veszélyes a 
kőolajszennyezés, amely a hajók tartályainak sérülése-
kor, illetve tisztításakor jut a vízbe. A kőolaj összefüggő 
rétegben úszik a víz felszínén, gátolja a napsugarak be-
hatolását a mélybe, és megakadályozza az oxigén víz-
be jutását is. 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 tapadva közvetlenül is az állatok 
pusztulását okozza.

Az olajat szállító tankhajók kapacitása az ezredforduló utáni 
két évtizedben megkétszereződött. Néhány tankhajóbaleset 
súlyos ökológiai katasztrófát idézett elő. Az Amoco Cadiz 
1978-as, Bretagne partjainál bekövetkezett balesete során 
223 ezer tonna kőolaj ömlött a tengerbe. Ennél is súlyosabb 
volt 1989-ben az Exxon Valdez zátonyra futását követő öko-
lógiai katasztrófa. A tengerbe ömlő 42 millió liter olaj 28 
állatfaj, közük tengeri madarak, vidrák, fókák, kardszárnyú 
delfinek több százezer egyedének pusztulását okozta.

A nemzeti parkok az ország jellegzetes, leginkább 
természetközeli, nagyobb kiterjedésű területei. Elsőd-
leges feladatuk a különleges jelentőségű természeti és 
kultúrtörténeti értékek védelme, a biológiai sokféleség 
fenntartása, a környezeti nevelés, a tudományos kutatás 
és a felüdülés elősegítése.

Az országhatárokon átívelő természetvédelem nem-
zetközi egyezmények segítségével valósulhat meg.

Globális problémák

A Földön egy időben élő emberek együttes száma a glo-
bális népesség. A globális emberi populáció növekedése 
az ipari forradalom kezdetén felgyorsult. A 20. század 
második felétől már népességrobbanásról beszélhe-
tünk. A kontinensek szerinti megoszlásban előbb Ázsia, 
később Afrika vált jelentős tényezővé. A népességrob-
banás okai közé tartozik, hogy erőteljesebbé vált az ipa-
ri és a technológiai fejlődés, átalakult a mezőgazdaság, 
sokat javult az élelmiszer-termelés hatékonysága, még 
intenzívebbé vált a kereskedelem, sokat fejlődött az 
orvostudomány, és ezzel javultak a betegségekből való 
felgyógyulás esélyei, nőtt a várható élettartam. A szá-
razföldek felszíne azonban véges természeti erőforrás. 
Az  ember megjelenése előtt a természetes életközössé-
gek uralták a tájakat. Ma, a megnövekedett emberi po-

76. ábra. A víz 
felszínét borító 
olaj végzetes 
a vízimadarakra 
nézve

A legfontosabb egyezmények: 
Ramsari egyezmény (1971): Egyezmény a nemzetközi jelen-
tőségű vizes élőhelyekről, különösen, mint a vízimadarak 
élőhelyeiről. A 20. század közepén rendkívül gyorsan pusz-
tultak az érintetlen vizes területek. Az egyezmény célja 
a vizes élőhelyek megőrzése, valamint az ehhez szükséges 
jogi és intézményi keretek megalapozása.
Washingtoni egyezmény (1973): Egyezmény a veszélyezte-
tett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedel-
méről. Célja, hogy ellenőrizze a veszélyeztetett növény- és 
állatfajok kereskedelmét, és ezáltal megakadályozza, hogy 
azok a kipusztulás szélére jussanak.
Berni egyezmény (1979): Egyezmény az európai vadon élő 
növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről. 
Különös figyelmet szán a veszélyeztetett fajokra és élőhe-
lyeikre, valamint védelmük érdekében az európai országok 
közötti együttműködés elősegítésére.
Bonni egyezmény (1979): Egyezmény a vándorló vadon élő 
állatfajok védelméről. A keretmegállapodás a vándorló fa-
jok összehangolt, nemzetközi védelmét szolgálja. Az egyez-
mény célja, hogy megteremtse a nemzetközi jogi kereteket 
a vándorló szárazföldi és tengeri állatfajok védelmére, azok 
teljes vonulási útvonalán.
Riói egyezmény (1992): A biológiai sokféleségről szóló 
egyezmény. Célja a biodiverzitás megőrzése, komponen-
seinek fenntartható használata. Az egyezmény célkitűzé-
sei nemcsak a természetvédelemről szólnak, hanem a 
társadalom érdekeit közvetlenül szolgáló hasznosításról is. 
Az egyezmény az egész élővilágra vonatkozik, minden élő-
lény és élő rendszer fennmaradását, a földi élet valamennyi 
formájának egyetemes védelmét tűzi ki célul.
Párizsi éghajlatvédelmi egyezmény (2015): Az üvegházha-
tást okozó gázok kibocsátásának mérséklésével, a globális 
felmelegedéshez történő alkalmazkodással, valamint an-
nak pénzügyi következményeivel foglalkozik. Célja, hogy 
a globális átlaghőmérséklet emelkedése jóval 2 °C alatt 
maradjon az iparosodás előtti szinthez képest.
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puláció igényeit kielégítendő, a különféle gazdálkodási 
módok teszik majdnem ugyanezt. Ha az utóbbi 2000 év-
ben a területhasználatban történt változást vizsgáljuk, 
akkor a 18. századtól egyre gyorsuló ütemben növekszik 
a mezőgazdasági területek nagysága. Ezen belül arányai-
ban a legeltetés, takarmánytermesztés nőtt a legjob-
ban. A népességnövekedés következménye, hogy még 
fokozottabb nyersanyag-kitermeléssel és -fogyasztással 
jár. A fosszilis tüzelőanyagok világszintű nagymértékű el-
égetése a légköri szén-dioxid koncentrációjának egyér-
telmű és gyorsuló növekedéséhez vezet.

A mérési adatok alapján készített, a 81. ábrán lát-
ható grafikon a légköri szén-dioxid-szint egyértelmű és 
gyorsuló növekedését mutatja. Az ezzel párhuzamosan 
haladó, hőmérséklet-emelkedés (ami a 82. ábrán jól 
megfigyelhető) alapján írták le a globális felmelegedés 
jelenségét. Később a félreértelmezhető kifejezést felvál-
totta a pontosabb globális éghajlatváltozás elnevezés. 
Mivel a szén-dioxid üvegházhatású gáz, a levegőben 
lévő szén-dioxid mennyisége és a Föld átlaghőmérsék-
lete között összefüggés mutatkozik. Az emelkedő szén-
dioxid-szint globális éghajlatváltozással jár. Az elmúlt 

150 évben a Föld átlaghőmérséklete 0,6–0,8 °C-kal 
emelkedett. A levegőben lévő szén-dioxid mennyisége 
gyarapodhat természetes forrásból is (pl. vulkánkitörés, 
légzés) és emberi tevékenység hatására is (pl. fosszilis 
tüzelőanyagok égetése). Az antarktiszi jégpáncél jég-
furatmintáit elemezve megállapították, hogy az ipari 
forradalom óta a szén-dioxid, a metán és a dinitro-
gén-oxid légköri mennyisége is jelentősen megnöveke-
dett, vagyis az üvegházhatás fokozódásához az emberi 
tevékenységek nagymértékben hozzájárulnak. A számí-
tások szerint a felmelegedés miatt a 21. század végére 
az óceánok felszíni hőmérséklete 4-5 °C-kal emelkedik. 
Emiatt a sarki jégtömbök megolvadhatnak, így a tenger-
szint megemelkedik, és a sótartalom csökken. A tenge-
rek vizének hőmérséklet-emelkedése negatív hatással 
lehet a halászatra, a fogás csökkenése egyes régiókban 
élelmezési válságot okozhat. Az óceánok vizének hő-
mérséklet-emelkedése és a sótartalom csökkenése a ko-
rallzátonyok élővilágát, annak gazdagságát kifejezetten 
veszélyezteti. Az előrejelzések szerint a csapadék meny-
nyisége a mediterrán térségben, illetve Közép-Ameri-
kában és Dél-Afrikában jelentősen csökkenhet. Ezzel 

1

2–5 millió 7 e

kőkorszak ókor

középkor

újkor

6 e 5 e 4 e 3 e 2 e 1 e 0 1 e

pe
s�

s

2025

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Kr. e. Kr. u.

(milliárd fő)

77. ábra. A világ népességszámának alakulása  
az őskortól napjainkig

1

0
1820 1850 1900 1950 2000 2020

2

3

4

5

6

7
(milliárd fő)

Ázsia

Afrika

Európa

La�n-
Amerika

Észak-
Amerika

Óceánia

legelő és
takarmány

27% 26%

19%

10%
8% 7%

1% 1%

erdő

kopár jéggel
boríto�

gabona és
gyümölcs

édesvízzel
boríto�

beépíte�

30

20

10

0

(%)

bozótos

1

0
0 500 1000 1500 2000

2

3

4

szántóföld

legelő

beépíte�
 terület

(milliárd ha)
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együtt a talajnedvesség is kisebb lesz, ami tovább nö-
velheti az erdőtüzek gyakoriságát is. Az élőhelyek szára-
zabbá válása fajok kihalását, vándorlását, és ezzel együtt 
invazív fajok terjedését eredményezheti. A tengerszint 
megemelkedése eláraszthat akár tengerparti települé-
seket is, ezáltal emberek lakóhelyei szűnhetnek meg.

Az éghajlatváltozás következtében megváltozott szá-
mos szárazföldi, édes- és tengervízi faj elterjedési terü-
lete, évszakos tevékenysége, vándorlási szokása, popu-
lációsűrűsége és más fajokkal való kapcsolatrendszere. 
Miközben a fajok jelentős része kihal vagy veszélybe 
kerül, néhány faj az eredeti élőhelyétől távol is rohamo-
san terjed. Ezek az inváziós vagy özönfajok. A megtele-
pedésüket segítheti a klímaváltozás is, mivel az őshonos 
növények a változó környezeti feltételek mellett kevésbé 
lesznek versenyképesek, de akár el is tűnhetnek korábbi 
élőhelyükről.

Az egyre nagyobb mértékben felhalmozódó hulla-
dék oka a fogyasztói társadalom szemlélete. A tömér-

dek mennyiségű és sokszor felesleges csomagolóanyag 
használata jelentős mértékben fokozza a szemétter-
melést. A hulladékproblémához hozzájárul sok helyen 
a szelektív gyűjtés hiánya és a hulladékok újrahaszno-
sításának elmaradása, valamint a háztartási, építkezési 
és akár a veszélyes hulladékok (pl. elektronikai szemét) 
törvénytelen módon történő elhelyezése a természet-
ben. A talajokba így mérgező anyagok is kerülhetnek. 
A káros anyagokat a növények felszívhatják, majd a mé-
reg továbbjuthat a táplálékláncon, s a ragadozókban, il-
letve az emberi szervezetben is felhalmozódhat. A nagy 
mennyiségű szemétnek még a törvényes elhelyezésé-
hez is egyre nagyobb területű szeméttárolók kellenek. 
Ezeket általában a településeken kívül létesítik, ezáltal 
újabb területeket elfoglalva a természettől.

Óriási gondot okoz a tengerekbe kerülő, nem lebom-
ló műanyag hulladék is. A Csendes-óceánon mára hatal-
mas szemétfoltok alakultak ki amiatt, hogy a folyókba és 

81. ábra. A szén-dioxid légköri koncentrációjának 
alakulása (1955–2015)

83. ábra. A veszélyes hulladék tárolása szervezést  
és infrastruktúrát igényel

82. ábra. A Föld légkörének hőmérséklet-változása

84. ábra. Műanyagszeméttől elpusztult szula
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az óceánba dobált hulladékot az áramlatok összeterelik. 
A folt kiterjedése 1,6 millió km2, tömege 80 ezer tonna 
körül mozog. Becslések szerint amennyiben az emberi-
ség nem tesz ellene semmit, 2050-re az óceáni szemét 
össztömege meghaladhatja az óceánokban élő halak 
össztömegét. A gondot súlyosbítja, hogy a műanyag- 
szemét apró darabokra szétesve bekerülhet a táplálék-
láncba, az állatok tápcsatornájában rekedve az állatok 
pusztulását okozhatja.

A kén-dioxid (SO2) a kéntartalmú tüzelőanyagok elége-
tése során kerül a levegőbe. A kén-dioxid a levegő víztar-
talmával kénessavat, a csapadékvízzel savas esőt képez. 
A savas csapadék kialakulásában a nitrogén-oxid ok nak is 
szerepük van. A nitrogén-oxidok a vízzel salétromossa-
vat és salétromsavat képeznek. A savas esők miatt a talaj 
és az élővizek kémhatása savas irányba tolódhat el, ami 
számos élőlény megfogyatkozását vagy kipusztulását 
eredményezheti. A savas esők az épített környezetben 
is nagy károkat okozhatnak. Erről még az 5.5. Környe-
zet- és természetvédelem fejezetben a Levegő részben 
is lesz szó.

A magas légköri oxigénmolekulák (O2) erős ultra-
ibolya sugárzás (UV-C) hatására háromatomos mole-
kulákká, ózonná (O3) alakulnak, míg a kisebb energiájú 
UV-B-sugarak hatására az ózon oxigénmolekulákra bom-
lik. Ez a folytonos ciklus hozza létre az ózonréteget (más 
néven ózonpajzsot), biztosítva az ózonmennyiség vi-
szonylagos állandóságát. Az UV-C-sugarak 100%-a és az 
UV-B-sugarak 95%-a elnyelődik az ózonrétegben, gya-
korlatilag nem éri el a földfelszínt, ha az ózonréteg nem 
sérült. Így az ózonmolekulák elnyelik a súlyosan károsí-
tó, mutagén hatású ultraibolya sugárzás jelentős részét. 
Az ózonréteg ezért az élővilág szempontjából alapvető 
jelentőségű védelmet nyújt. 

Sajnos bizonyos légkörbe kerülő vegyületek, mint 
például a freon, a hűtőszekrények és a spray-k egyko-
ri hajtógáza, az ózonmolekulák bomlását felgyorsítják. 
Emiatt egyes helyeken nagyon lecsökken az ózon meny-
nyisége, kialakulnak az „ózonlyukak”, amelyeken ke-
resztül káros UV-sugárzás éri el a felszínt. A magaslég-
köri ózonréteg pusztulása globális hatású katasztrófával 
fenyeget. Némi szerencse, hogy a légkör folyamatai az 
ózonlyukat a Föld leglakatlanabb kontinense, az Antark-
tisz fölött tartják. Ezzel az emberiség kapott egy esélyt, 
és úgy tűnik, tudott is vele élni: az ózonkárosító gázok 
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85. ábra. Tengeráramlatok és szemétfoltok a Csendes-óceánban

86. ábra. Az ózon kialakulásának és lebomlásának 
folyamata UV-fény hatására

• A 240 nm ala� UV-fény 
   az oxigénmolekulát két oxigén-
   atomra bontja.
• Az oxigénatomok gyorsan 
   oxigénmolekulákhoz kapcsolód-
   nak, és ózont képeznek.
• Az ózonképződés maximuma 
   165 nm-es hullámhosszúságú 
   UV-fényben van.

• A 240–315 nm UV-tartomány-
   ban az ózonmolekulák kötései 
   felszakadnak, és újra oxigén-
   molekulákká alakulnak.
• Az ózonbomlás maximuma 
   254 nm-es hullámhosszúságú 
   UV-fényben van.

A 100–315 nm hullámhossz-
tartományú UV-fény az ózon 

keletkezése és lebomlása során 
kiszűrődik az ózonrétegben.

UV 100–240 nm UV 240–315 nm
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gyártását tiltó montreali egyezményt becsülettel be-
tartják az országok, ma már enyhén vastagodik az ózon-
pajzs. Ezzel együtt a kár még mindig tetemes méreteket 
ölt, mert a roncsoló vegyületek nagyon lassan ürülnek 
ki a légkörből. A vékonyabb ózonpajzs miatt fokozódó 
ultraibolya sugárzás miatt például növekszik a szembe-
tegségek és a bőr daganatos megbetegedéseinek gya-
korisága. Ha napon tartózkodunk, ezek kialakulása ellen 
napszemüveggel, illetve megfelelő napvédő krémmel 
védekezhetünk.

A globális problémák halmozódása és egyre erőtel-
jesebbé válása ökológiai válság kialakulásával fenyeget. 
Fokozatosan kimerítjük a Föld erőforrásait, szakértői elő-
rejelzések szerint a 2030-as évekre már két Földre len-

ne szükségünk a jelenlegi életformánk fenntartásához. 
Gyorsabb a természeti erőforrások fogyasztása, mint 
ahogy azok meg tudnak újulni. A globális problémák 
erősödése és összegződése eljuthat egy olyan szintre, 
ahol visszafordíthatatlanná válik a környezetünk pusztu-
lása, ami az egész emberiség életfeltételeit veszélyezte-
ti. Egy ilyen katasztrófa olyan mértékű hiányt okozhat az 
életben maradáshoz szükséges alapanyagokban, hogy 
a jelenlegi társadalmunk, gazdaságunk összeomlana. 
Ennek elkerülése érdekében a gazdaság minden ágában 
figyelembe kell venni a környezetvédelmi szempontokat 
és alkalmazni a fenntartható fejlődés modelljét.

A közlekedés (úthálózat)  
ökológiai hatásai
A közlekedés levegőszennyező anyagokat juttat a légtér-
be. A kipufogógázok savas esőket, a korom daganatos 
megbetegedéseket okozhat. A zajszennyezés nemcsak 
az emberek életét keserítheti meg, hanem az utak men-
tén élő állatok életét (különösen azokét, amelyeknek 
az életében nagy szerepe van az akusztikus kommuniká-
ciónak) is megzavarhatja. Az utak téli sózása károsítja 
az utak mentén a termőtalajt és annak élővilágát. Az út-
hálózatok kialakítása csökkenti az ökoszisztémák mére-
tét és feldarabolja az élőhelyeket. A kevésbé mozgékony 
állati populációk elszigetelődhetnek, közöttük megszűn-
het a génáramlás, így nő a beltenyésztés valószínűsége. 
A széttöredezett populációk létszáma akár a fennmara-
dáshoz szükséges kritikus létszám alá is eshet.

A Gaia-elmélet
Gaia a Föld istennője a görög mitológiában. A nevét vi-
selő elméletet James Lovelock alkotta meg a 20. század 
második felében. Az elmélet alapját az oxigén (és a ki-
sebb mennyiségű metán) légköri arányának stabilitása 
adta, amely az élővilág közreműködésével folyamatosan 
megújul. A bioszféra egyéb környezeti jellemzői is dina-
mikusan változó stabilitást mutatnak, és ezt az egyen-
súlyt az élővilág tartja fenn. Ha a légkör összetétele, 
hőmérséklete valamilyen zavaró hatás következtében 
módosul, az élőlények növekedésük és anyagcseréjük 
megváltoztatásával reagálnak rá. 

A biológiai válaszreakciók eredményeként az élet 
fennmaradásához és további fejlődéséhez szükséges ál-
lapotok helyreállnak. A bioszféra tehát, akárcsak egyet-
len hatalmas élő szervezet, önszabályozásra képes, úgy 
is mondhatjuk, hogy homeosztázisa van. Az élővilágnak 
ezt az egyensúlyt fenntartó egységét nevezte el Lovelock 
Gaiának. A kutatásokból azóta kirajzolódó kép részben 
igazolta Lovelock elméletét, de az éghajlati modellek 
növekvő bonyolultsága árnyalja is a képet.

87. ábra. A különböző UV-tartományok elnyelődése 
az ózonrétegben (UV-A: 315–380 nm, UV-B: 280–315 nm, 
UV-C: 100–280 nm)

UV-A 5%

UV-B 95%

UV-C 100%

88. ábra. A déli-sarkvidéki ózonlyuk méretének változása. 
E modell szerint ha nem is folyamatosan  
és egyenlő mértékben, de nő az ózonpajzs vastagsága
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gaia – a kiváltságos bolygó

„James Lovelock légkörkutató az 1960-as években a NASA megbízásából tanulmányozta a Marson lehetsé-
ges életet, és ezután dolgozta ki a földi egyensúlyra vonatkozó hipotézisét, a Gaia-elméletet. Eszerint a Föld 
egyetlen hatalmas élő organizmus, ahol az élő szervezetek összhangban működnek a nem biológiai folyama-
tokkal, s így szabályozzák környezetüket. Lovelock szerint az élet egyfajta planetáris termosztátként működik, 
de emellett fenntartja az óceánok szalinitását (sósságát) és más kémiai egyensúlyokat is.

Az élet számos tekintetben befolyásolja az éghajlati rendszert. A növények hozzák létre az általunk is belélegzett, 
oxigénben gazdag és szén-dioxidban szegény levegőt. A fák óriási mennyiségű esővizet szívnak fel, amely egyébként 
visszaömlene az óceánokba. Ezt a vizet azután elpárologtatva juttatják vissza a levegőbe.

Sok más hatás is létezik. A felhőkben szaporodó baktériumok például segítik a felhőképződést. A tengeri plank-
tontömeg elnyeli a nap sugárzását.” Forrás: Origo, 2013

A Föld geoszféráinak kémiai ösz-
szetétele összehasonlítható a 
szomszédos bolygókéval, és egy 
olyan számított elméleti értékkel 
is, ami egy minden szempontból 
hasonló, de élettelen Föld eseté-
ben lenne igaz. Néhány, Lovelock 
által megadott értéket az itt lát-
hatótáblázat mutat.

1.   A táblázat adatai alapján adj 
magyarázatot arra, hogy miért nem lehetséges az élet kialakulása/fennmaradása az élet nélküli bolygókon! 
(A válaszadás során vedd figyelembe, hogy a Földön az élet kialakulásának idején a légkör nem tartalmazott 
oxigént.) 

2.   A magyarországi gyertyános-tölgyes erdők biomasszájában hektáronként átlagosan 312 tonna szén (C) táro-
lódik. Ennek kb. a fele található a növények föld feletti részében. A gyertyános-tölgyesek területe hazánkban 
aklímaváltozás és egyéb okok miatt folyamatosan csökken. Számítsd ki, hogy
¡  hány tonna szén-dioxid megkötésével jött létre a hazánkban található, kb. 7000 km2 területű gyertyános- 

tölgyes erdők biomasszája;
¡  hány m3 oxigén keletkezett a fenti mennyiségű szén-dioxid megkötése során!
(Moláris tömegek: CO2 44 g, szén 12 g, O2 32 g. 1 hektár = 0,01 km2.)

3.  „Az élet számos tekintetben befolyásolja az éghajlati rendszert. A növények hozzák létre az általunk is belé-
legzett, oxigénben gazdag és szén-dioxidban szegény levegőt. A fák óriási mennyiségű esővizet szívnak fel, 
amely egyébként visszaömlene az óceánokba. Ezt a vizet azután elpárologtatva juttatják vissza a levegőbe.”
Mit gondolsz az idézet alapján
¡  a mai légkör gázainak arányait is figyelembe véve, a nagymértékű erdőirtás a levegő CO2- vagy O2-tartalmát 

befolyásolja lényegesebben;
¡  melyik gáz arányának változása járul hozzá jobban a megismert globális problémákhoz;
¡  hogyan változtathatja meg egy terület klímáját az erdőirtás?

4.  Az emberi környezeti terhelés egyik következménye a természetes anyagkoncentrációk változása. A talajvíz nitrá-
tosodását és az üvegházhatás fokozódását is emberi hatás, részben a légköri szén-dioxid szintjének emelkedése 
okozza. Egészítsd ki a hiányos mondatokat a megfelelő szavakkal! Nem minden szót kell felhasználnod.

 kisebb nagyobb műtrágya  radioaktív anyagok  víz nitrogén oxigén

A légköri szén-dioxid átengedi a napsugárzást, ám a földfelszín által kisugárzott, a látható fénynél 
               hullámhosszú sugarakat részben elnyeli, és ezzel visszatartja. Hasonló 
hatása van a légköri                     molekuláinak is. A talajvíz nitrátosodása 
részben a                        szakszerűtlen használatának következménye. 

A jelenlegi föld (%) élet nélküli föld (számított, %) vénusz (%)

levegő 

CO2 000,03 99,0 96,5

N2 78,0 0 03,5

O2 21,0 nyomokban nyomokban

Ar <1,0 <1,0 0000,007

Óceán 

H2O 9600 850 –

sók 03,5 130 –

nitrátok nyomokban 01,7 –
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Anyagforgalom

Az életközösséget alkotó populációk a rájuk ható kör-
nyezeti tényezőkkel együtt egységes ökológiai rend-
szert, ökoszisztémát alkotnak. Az ökoszisztémákban 
szabályozott anyag- és energiaforgalom zajlik. Az anyag-
forgalom szempontjából a bioszféra zárt rendszernek 
tekinthető, mert ökoszisztémái nem hasznosítanak Föl-
dön kívülről származó anyagokat. A bioszféra meghatá-
rozó folyamatai az anyagok körfolyamatokban történő 
hasznosításával működnek. Az élővilág anyagcseréje és 
a környezeti rendszerek kölcsönhatásának eredménye-
ként bio-geokémiai ciklusok alakultak ki. A víz, az oxi-
gén, a szén és más elemek atomjai újra és újra felhasz-
nálhatók az ökoszisztémákban. A különböző anyagok 
körforgása egyidejűleg zajlik, számos ponton találkozik, 
és együttesen alkotják az ökoszisztémák anyagforgalmi 
rendszerét.

A bioszférában zajló folyamatokat a Nap sugárzó 
energiája tartja fenn, az energiaáramlást tekintve a bio-
szféra nyílt rendszer. Az ökoszisztémák energiaáramlása 
egyirányú folyamat.

Az ökoszisztémákban a különböző fajok populációi 
meghatározott szerepet töltenek be: lehetnek terme-
lők, fogyasztók vagy lebontók. Az autotróf anyagcseré-
jű termelők (fotoszintetizáló kékbaktériumok, növényi 
egysejtűek és 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 táp-
lálkozásuk során a szerves anyagokkal együtt hozzájut-
nak a szerves anyagokba beépített energiához is. Az öko-
szisztéma növényevő állatai az elsődleges fogyasztók, 
ragadozói pedig a másodlagos, illetve a harmadlagos 
fogyasztók. A termelőkből és a fogyasztókból szerves 
hulladékok, szerves maradványok jutnak a környezetbe, 
amelyeket a lebontók alakítanak át ásványi anyagokká.

Ha a mezőgazdaságban vagy a kertekben használt 
növényvédő szerek (peszticidek) nem bomlanak le, ak-
kor a növényekről átkerülnek a fogyasztókba, és az egy-
re magasabb táplálkozási szinten egyre inkább feldúsul-
nak, legkoncentráltabban a csúcsragadozókban.

Az oxigén körforgása

A légköri oxigént a fotoautotróf élőlények termelik 
a fotoszintézis fényszakaszában. A levegőbe bocsátott 
oxigént az aerob autotróf és heterotróf élőlények fel-
használják a légzésükhöz: a biológiai oxidáció terminá-
lis szakaszában a szerves anyagokból származó hidro-
gént vízzé oxidálják. A légzés végtermékeként leadott 
szén-dioxidot és vizet a fotoszintetizáló élőlények újra 
be tudják építeni szerves anyagaikba, mely során újfent 

oxigént termelnek. A Földön az oxigéntermelés és oxi-
génfogyasztás mértéke nagyjából egyforma mértékű, 
így a levegő oxigéntartalma (21%) közel állandó.

A szén körforgása

A szén körforgása közvetlenül kapcsolódik az élőlények 
anyagcsere-folyamataihoz. A fotoszintetizáló szerveze-
tek a légkörben lévő vagy a vizekben oldott szén-dioxidot 
hasznosítják szerves vegyületek előállítására. A szerves 
szénvegyületek egy része a táplálkozás során a terme-
lőkből a fogyasztók testébe jut, végighalad a tápláléklán-
cokon. A táplálékláncok tagjai a szerves anyagokból lég-
zésük során szén-dioxidot termelnek, amely a légkörbe 
kerül. A szerves hulladékokat, maradványokat a lebontók 
szén-dioxiddá, vízzé és ásványi anyagokká alakítják. A lég-
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89. ábra. Az oxigén körforgása
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köri szén-dioxid mennyiségét a tü-
zelőanyagok elégetése és a vulkáni 
tevékenység is növeli. A szén kör-
forgásában részt vevő anyagok egy 
része hosszabb-rövidebb időre ki-
kerülhet a ciklusból. A földtörténet 
során sokszor és sok helyütt előfor-
dult, hogy a szerves anyagok lebon-
tási folyamatait a környezet gátolta, 
például az élőlények maradványait 
az üledék betemette vagy a víz el-
borította. Ilyen körülmények között 
a szerves maradványokból kőszén, 
illetve kőolaj, földgáz keletkezett. 
Ezeket összefoglaló néven fosz-
szilis tüzelőanyagoknak nevezzük. 
Elégetésük során az évmilliókkal 
ezelőtt fotoszintézissel megkötött 
szén visszakerül a körforgásba.

A nitrogén körforgása

A Föld nitrogénkészletének túl-
nyomó része az alsó légkörben 
található. A levegő 78%-át kitevő 
N2-molekulák rendkívül stabilak,  
a molekulát összetartó többszörös 
kötést csak bizonyos mikrobák en-
zimrendszerei képesek felbonta-
ni. Ezek egyes cianobaktériumok, 
valamint a talajban és a vizekben 

előforduló nitrogénkötő baktériumok. A pillangós virágú 
növények gyökérgümőiben is ilyen baktériumok élnek 
a gazdanövénnyel szimbiózisban. A nitrogén megköté-
se során is ammóniumionok (NH+

4) keletkeznek, ennek 
csak kisebb részét képesek a növények felvenni. A talaj-
ban a holt szerves anyagok nitrogéntartalma ammónia 
(NH3) formájában szabadul fel (ammonifikáció). Ezeket 
a redukált állapotú nitrogénvegyületeket a talaj aerob 
zónájában élő nitrifikáló bak té riumok alakítják át majd 
nitrit- (NO–

2) és nitrát- (NO–
3) ionokká. A növények a nitrát-

ionokat veszik fel, és a felépítő anyagcseréjükben össze-
tett szerves anyagokká alakíthatják. A nitrogén a táplá-
lékláncban jut tovább az állatok szervezetébe, onnan az 
ürülékkel a vizek és a talaj befogadó rendszereibe kerül. 
A nitrátionokból a talaj anaerob zónájában élő denitrifi-
káló baktériumok redukáltabb N2- és N2O-gázt állítanak 
elő, amely visszajut a légkörbe.

Az ember szerepe ebben a körfolyamatban ma már 
nem korlátozódik a biológiai működésünkre. Az ammó-
niaszintézis eljárása ipari méretekben teszi lehetővé 
a levegő nitrogéntartalmának ammóniává alakítását. 
Az ammónium-nitrát (NH4NO3) műtrágyák felhasználá-
sával a talaj nitrogénháztartását is befolyásoljuk.

91. ábra. 50 millió éve növényekbe beépült szén
kerül újra szén-dioxidként a légkörbe
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5.4.  ökOszisztéMA220 221

fElAdAtOk

1) táplálékhálózat vizsgálata
Az alábbi táplálékhálózat egy szárazföldi természetes életközösség kapcsolatrendszerét modellezi. 
Vizsgáld meg a táplálékhálózatot, majd válaszolj a kérdésekre!

2) nitrogénkörforgás
Írj esszét a nitrogénkörforgásról! Térj ki a következőkre:
¡  Sorold fel a nitrogénkörforgásban részt vevő baktériumokat (ne a tudományos nevüket írd le, hanem a 

nitrogénkörforgásban betöltött szerepük alapján nevezd el őket)!
¡  Nevezd meg az általuk felvett és leadott nitrogénformákat!
¡  Melyik autotróf és melyik anaerob?
¡  Természetes módon hogyan lehet növelni egy talaj nitrogéntartalmát? Írj három megoldási lehetőséget!
¡  Használd fel a következő táblázatot!

termelő_2 növényevő_2 növényevő_3 B C

A ↓ † ↑ ↓ 0

B ↑ ↑ ↑ 0 ↓

C ↓ ↓ ↑ ↓ ↓

d ↑ ↓ ↓ 0 ↓

E ↓ ↓ ↑ † 0

Növényevő_1

Termelő_1

B

A C

ED

Termelő_2 Termelő_3

Növényevő_2 Növényevő_3 Növényevő_4

Baktérium felvett nitrogénforma leadott nitrogénforma Egyéb

nitrogénfixáló 1. 2. ----

3. 4. 5. anaerob

6. 7. 8. autotróf

9. szerves anyagok ammóniumion ----

1.  Hány mindenevő populáció van a hálózat-
ban? Válaszodat indokold! Add meg ezek 
betűjelét!

2.  Hányadlagos fogyasztó van a legmagasabb 
szinten?

3.  Kialakulhat-e ebben a hálózatban versen-
gés az egyes populációk között a táplálék-
igényük miatt? Válaszodat indokold!

4.  A Termelő_3 szervezetet érő vegyszeres 
kezelésből (pl. rovarirtó) származó méreg-
anyag a táplálékhálózat hány ragadozópo-
pulációjának egyedeiben lenne kimutatha-
tó? Add meg ezek betűjelét!

5.  Mi lesz a várható következménye a többi 
populáció egyedszámára, ha az E populá-
ció egyedszáma az emberi vadászat miatt 
jelentősen csökken? 

6.  Mi lesz a következménye annak, ha a Ter-
melő_1 populáció egy erőteljes vírusfertő-
zés miatt kipusztul? Válaszodat indokold!

↑ = egyedszám-növekedés, ↓ = egyedszámcsökkenés, 
 † = kipusztul, 0 = nem változik
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3) Anyagforgalom és energiaáramlás az élő rendszerekben
Az 1–5. ábra az életközösségek (növények, állatok, mikrobák) anyag- 
és energiaáramlási viszonyait mutatja.
1.  Az 1–5. ábra tanulmányozása alapján határozd meg, mi áramlik a 

nyíllal jelölt irányban! Párosítsd össze a betűkkel jelölt kifejezése-
ket a megfelelő ábra sorszámával!
A) Energia  
B) Szerves anyagok 
C) Ásványi sók 
D) Szén-dioxid 
E) Oxigén (O2) 

2.  Fogalmazd meg egy mondatban, mi a fő különbség az ökosziszté-
mák energiaáramlása és anyagforgalma között!

3.  Az alábbi ábra az ökoszisztémák foszforkörforgását mutatja be. 
Miben különbözik a foszfor és a szén körforgása? Válaszd ki a he-
lyes válasz betűjelét!

A)  Napjainkban csak a szén körforgásában jelentős az emberi 
tevékenység.

B)  A tengeri madarak ürülékéből jelentős felszíni raktárak csak a 
foszfornál képződnek.

C)  A szén körforgásában jelentős a légkörben található készlet, 
a foszforéban nem.

D)  A foszfor körforgásában a lebontó baktériumoknak nincs nagy 
szerepe.

E)  A foszfor nem található meg olyan vegyületekben, melyek az 
élőlények energiaellátását biztosítják.  

PO4
3-

szerves foszfor 
körforgása

trágyázás

bányászat vízlágyítók, mosószerek

eróziós oldódás

habképződés
a vizekben

vizekbe került foszfor

kovamoszatok

vulkáni apa�t 

sekélyvízi üledékek

álla�ajok

növényfajok

mikro-
organizmusok

álla�ajok

növényfajok

mikro-
organizmusok
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3. ábra

4. ábra
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Energiaáramlás
Az ökoszisztémák energiaáramlása egyirányú folyamat. 
A termelők megkötik a napfény energiáját, és a szerves 
vegyületek kötéseiben tárolt kémiai energiává alakítják 
át. A megtermelt szerves anyagok egy részét felhasznál-
ják saját testük felépítéséhez, más részét a sejtlégzés 
során lebontják, hogy energiát nyerjenek életműködé-
seikhez. Az energiaátalakítás jelentős hőveszteséggel 
jár. A növények fotoszintézise során képződött szerves 
anyagoknak tehát csak egy része jut a fogyasztókhoz. 
A fogyasztók a felvett szerves anyagokat testük felépí-
tésére és energianyerésre hasznosítják. Az elsődleges, 
a másodlagos stb. fogyasztók szintjén is jelentős az 
energiaveszteség hőenergia formájában. Az elsődle-
ges fogyasztóktól csak kevés szerves anyagban tárolt 
energia juthat a másodlagos fogyasztókhoz, illetve 
innen még kevesebb a harmadlagos fogyasztókhoz. 
A veszteségek miatt a táplálkozási szintekre jutó szer-
vesanyag-mennyiségnek átlagosan a 10%-a jut tovább 
a következő szintre. Minden szintről jelentős mennyi-
ségű energia távozik szerves hulladék formájában is, 
amit a lebontók hasznosítanak. 

Egy ökoszisztémában egyidejűleg található élőlények 
össztömege a biomassza. Az a folyamat, amelyben a szer-
ves anyag, a biomassza megtermelődik, a biológiai pro-
dukció. Az ökoszisztémák produkcióját általában az egy 
év alatt termelt biomassza alapján hasonlítják össze.

10 000 Jtermelők

szerves 
marad-
ványok

szerves 
maradványok

hő, légzés

hő, légzés

hő, légzés

szerves 
maradványok

szerves 
maradványok

elsődleges
fogyasztók

másodlagos
fogyasztók

harmadlagos
fogyasztók

1000 J

100 J

10 J

hő, légzés

1 000 000 J napfény

93. ábra. Az ökoszisztéma energiaáramlása

fElAdAtOk

Válaszd ki a helyes válaszokat!

1.  Mi a különbség (2) a biomassza és a biológiai produkció között? 
A)  A biomassza egy életközösségben a fotoszintézis útján előállított szervesanyag-tömeg, a biológiai produk-

ció pedig a heterotróf élőlények által előállított szerves anyag tömege.
B)  A biomassza mennyisége tömeg/terület egységben adható meg, a biológiai produkcióé pedig tömeg/

térfogat/év egységben.
C)  A biomassza biológiai úton létrejövő szervesanyag-tömeget jelent, a biológiai produkció pedig a biomasz-

sza előállításának a folyamatát jelenti.
D)  A biomassza a táplálékpiramis mindegyik szintjén értelmezhető, a biológiai produkció pedig csak a terme-

lők szintjén.
E)  A biomassza állandó egy adott élőhelyen, a biológiai produkció viszont változik.  

2.  Mit értünk elsődleges produkció alatt?
A)  Az adott területen található teljes szervesanyag-tömeget.
B)  A heterotróf szervezetek által időegység alatt termelt szerves anyag tömegét.
C)  A lebontó szervezetek által időegység alatt elfogyasztott szerves anyag tömegét.
D)  Az adott területen időegység alatt termelt szerves anyag tömegét.
E)  Az autotróf szervezetek által időegység alatt termelt szerves anyag tömegét.  
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Biológiai sokféleség
Az életközösségek szerkezete, felépítése, működése 
is leírható különböző mérőszámokkal, jellemzőkkel. 
Az életközösségek egyik fontos mérőszáma a fajszám 
(S), ami megmutatja, hány faj populációja él együtt egy 
adott életközösségben. A hazai tölgyesekben például 
a kedvezőbb fényviszonyok miatt sokkal több növény-
populáció található, mint a bükkösökben. A viszonylag 
homogén nádasok növényfajszámánál a mocsárrétek 
vagy a löszpusztarétek flórája gazdagabb, valamint egy 
rét madárfaunája szegényesebb egy tölgyerdő madár-
közösségénél (flóra: egy terület növényfajainak az ösz-
szessége, fauna: egy terület állatfajainak az összessége).

A fajszám viszont önmagában nem nyújt elegendően 
pontos képet egy társulás valamely állományáról, hi-
szen a fajok puszta felsorolásából nem derül ki, hogy a 
társulások állományaiban az egyes populációk egyedei 
milyen arányban vannak jelen. Pedig az arányok is fon-
tosak, mivel azon is múlik az élőhely sokfélesége, más 
szóval a diverzitása. Tekintsünk egy példát! Két életkö-
zösségben a fajok száma egyaránt 9, viszont az egyik 
életközösségben egy vagy két faj uralja nagy egyed-
számmal az élőhelyet, míg a másik életközösségben a 
fajok közel hasonló egyedszámmal, illetve relatív gyako-
risággal képviselik magukat. Melyik életközösség számít 
sokfélébbnek? (Relatív gyakoriság: az egyes populációk 
egyedszámának és valamennyi populáció összegyedszá-
mának az aránya). Mind a két nagy négyzetben kilencfé-
le színű kis négyzet (= faj) van, mégis a 2. életközösség 
szemre is tarkábbnak, azaz sokfélébbnek tűnik, mivel ott 
a 9 faj populációi azonos egyedszámmal vannak jelen. 
Megállapíthatjuk tehát, hogy a sokféleség (diverzitás) 
a társulást alkotó populációk számán túl az egyes popu-
lációk egyedeinek számáról és egymáshoz viszonyított 
gyakoriságáról is információt ad. A sokféleség értéké-
nek kiszámításához többféle matematikai képlet létezik, 
de mindegyikben közös, hogy szerepel bennük a fajok 
aránya, szakszóval a relatív gyakorisága. A diverzitást 
megadó képleteknek meg kell felelniük annak a köve-
telménynek, hogy a fajszám növekedésével és a relatív 
gyakoriságok egyenletesebbé válásával a sokféleség ér-
tékének nőnie kell. A sokféleség értéke akkor lesz mini-
mális, ha egy életközösségben minden egyed ugyanab-
ba a fajba tartozik (ilyen a természetben természetesen 
nem létezik), és akkor maximális, ha minden egyed más 
fajba tartozik (természetesen ilyen sem létezik, ezek el-
méleti szélsőértékek).

A fenti példákban a biodiverzitást egy életközösség 
fajainak, populációinak a sokféleségén értelmeztük 
(fajdiverzitás). Egy életközösségen belül azonban nem-
csak az életközösséget alkotó populációk sokféleségéről 

beszélhetünk, hanem a populációk közötti kölcsönha-
tásoknak, vagy a populációk életformáinak, a táplálko-
zási szinteknek, a korcsoportoknak, vagy akár a popu-
lációk térbeli elrendeződésének a sokféleségéről is, ez 
az ökológiai diverzitás. A biodiverzitás értelmezhető 
magasabb szerveződési szinteken is. Vizsgálhatjuk pél-
dául egy régió élőhely-diverzitását, amikor egy nagyobb 
területen előforduló életközösségek, élőhelyek számát 
és azok egymáshoz viszonyított arányát vesszük számba. 
Ugyanakkor a biodiverzitásnak szintén fontos része az 
ún. genetikai diverzitás, ami jelentheti a fajok közötti ge-

1. életközösség

2. életközösség

94. ábra. A két nagy négyzet egy-egy életközösség,  
a különböző színű kis négyzetek pedig egy-egy
faj egyedei. Az azonos színű kis négyzetek azonos fajú 
egyedeket jelölnek
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netikai sokféleséget, de jelenti a populáción belüli, egy 
génhez tartozó allélok számát és gyakoriságát is. Össze-
foglalva a biodiverzitás: „Bármilyen eredetű élőlények 
változatossága, beleértve a szárazföldi, tengeri és más 
vízi-ökológiai rendszereket magukban foglaló ökológiai 
komplexumokat. Magába foglalja a fajon belüli, a fajok 
közötti sokféleséget és maguknak az ökológiai rendsze-
reknek a sokféleségét.” (ENSZ-egyezmény a biológiai 
sokféleségről.)

A faji és az ökológiai diverzitás fenntartása nagyon 
fontos az életközösségek és más ökoszisztémák sta-
bilitásának megőrzése érdekében. A fajgazdagságból 
következik az ökoszisztémákban a populációk közötti 
kapcsolati hálózatok gazdagsága is. A különböző kap-
csolatokban (pl. predáció, parazitizmus, kompetíció) 
gazdag ökológiai rendszerek nehezebben mozdíthatók 
ki egyensúlyi állapotukból, illetve ha kimozdulnak, ak-
kor könnyebben térnek oda vissza, ezáltal stabilabbak, 
jobban ellen tudnak állni a különböző zavaró hatások-
nak. A genetikai sokféleség megőrzése azért fontos, 
mert ha egy faj genetikai állománya változatos, akkor 
nagyobb eséllyel tud alkalmazkodni a változó környezeti 
feltételekhez, ezáltal jobb eséllyel marad meg az öko-
szisztémák tagjaiként, és gazdagítja azt kölcsönhatási 
kapcsolatrendszere segítségével, ami pedig hozzájárul 
az ökoszisztémák stabilitásához. Az élőhelyek beszűkü-
lése és ezáltal a populációk létszámának csökkenése a 
genetikai sokféleség elszegényesedéséhez, végső soron 
pedig akár a fajok kihalásához is vezethet.

Globális szinten meghatározó folyamat a fajok töme-
ges kihalása, a biodiverzitás gyors csökkenése. Ennek 
a globális problémának a tüneteit meglehetősen meg-
döbbentő adatok is jelzik:

 ¡ A Föld ipari forradalom előtti erdőségeinek ma már 
csak 70%-a található meg.

 ¡ Közel egymillió faj áll a kihalás szélén.
 ¡ Nagy területekről szinte teljesen eltűntek a beporzást 

végző rovarok.
 ¡ A vadon élő emlősök biomasszája 80%-kal csökkent.
 ¡ 1970 és 2014 között az emlősök, madarak, halak, két-

éltűek és hüllők populációinak száma átlagosan 60%-
kal csökkent.

 ¡ Az elmúlt 30 évben a sekély tengeri korallok 50%-a 
elpusztult.

 ¡ Az utóbbi 50 évben az Amazonas-térség esőerdeinek 
20%-át kiirtották.
A biológiai sokféleség megőrzésében egyéni és kö-

zösségi felelősségünk is van. Az egyéni szokások, visel-
kedésmódok és helytelen gyakorlatok megváltoztatása 
nem könnyű, gyakran csak több nemzedék alatt lehet 
eredményes. A változás első lépése az a felismerés lehet, 
hogy ezek a hétköznapi cselekedetek globális szinten 
összeadódva mekkora károkat okozhatnak. A második lé-
pés nemcsak értelmi, hanem érzelmi jellegű is. Elhatáro-
zásra kell jutnunk, hogy ezeket a károkat csökkenteni kell, 
ahhoz pedig a személyes döntéseink is hozzájárulhatnak. 
Ha tudatosan megtervezzük a magunk vagy a családunk 
vásárlásait, ha eldobás helyett javítjuk az elromlott be-
rendezéseket, ha nem vásárolunk mindenből újat, máris 
csökkentettük a környezet terhelését. Az éghajlatváltozás 
növekvő kockázatai miatt fontos lenne az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentése, amihez a lakóházak 
megfelelő energetikai kialakítása és a gépkocsihaszná-
lat csökkentése is hozzájárulhat. Mindenkinek felelősen 
csökkentenie kellene az ökológiai lábnyomát, hogy minél 
több föld- és erdőterület maradhasson emberi megmű-
velés nélkül, természetközeli állapotban.

Közösségi, gazdasági szinten fontos lenne a globá-
lis gazdasággal szemben a helyi gazdaság erősítése, az 
újrahasznosítás nagyobb fokú alkalmazása, környezet-
védelmi termékdíjak és adók kivetése, az ökológiai és 
biogazdálkodás támogatása, a természet- és környezet-
védelmi nemzetközi egyezmények minél szélesebb körű 
elfogadása és betartása. Nem megkerülhető a felelős 
média szerepe sem: a napi hírek és tartalmak között 
nemcsak a negatív beszámolóknak kell helyet kapniuk 
(mint például a veszélyben lévő vagy éppen invazív fa-
jokról szóló beszámoló, hanem pozitív híreknek is (pl. 
egy sérült életközösség helyreállításával kapcsolatban). 
A reklámokban is el kell terjednie a környezettudatos 
szemléletnek, bizonyos termékek esetében a „zöld cím-
ke” ténylegesen hordozzon valós jelentést.

95. ábra. Élőhelyek sokfélesége. Ha jelentős  
az élőhely-diverzitás, a taxondiverzitás is magasabb lesz
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fElAdAt

ökológiai folyamatok 
Tekintsd meg az alábbi ábrát! Melyik betű mutatja a számokkal jelölt folyamatokat?
1. a szukcesszió folyamata 
2. a biodiverzitás változása 
3. abundancia* 
4. a biomassza változása 
5. a facilitáció** 
6. a degradáció folyamata 
7. kompetíció 

A körbe rajzolt arab számok nem sorrendben a következő élőlénycsoportokat jelölik: 
füvek, évelő lágyszárúak 
klimax erdő 
mohák, egynyári növények 
átmeneti erdők 
cserjék, pionír erdők 

Párosítsd a számokat a fejlődési állapotokkal!

idő

A

B

C
D

E

1 2 3 4 5 6

F

G

*  abundancia = a populáció tagjainak egységre (területre vagy térfogatra) vonatkoztatott sűrűsége

**  facilitáció (serkentés) = az egyik élőlény a jelenlétével úgy módosítja az élőhelyi környezetet, hogy az segíti egy szom-
szédos másik faj egyedének az életben maradását, növekedését, szaporulatát



5.5.  környEzEt- és tErMészEtvédElEM 226 227

Alapfogalmak
Természetvédelem

A természetvédelem a természet értékeinek védelmére, 
megőrzésére, helyreállítására irányuló tevékenység. Felada-
ta, hogy megőrizze az élővilág biodiverzitását annak minden 
szintjén. A természetvédelem tárgyát képezik fajok és élő-
helyeik, társulások, földtani képződmények (pl. barlangok, 
sziklaalakzatok), őslénytani vagy ősrégészeti lelőhelyek, jel-
legzetes tájak vagy tájrészletek. Olyan intézkedési tevékeny-
ség, amely a természet értékeinek fenntartására, védelmére 
és helyreállítására irányul.

A természeti értékek megóvására többféle út kínál-
kozik: a jogszabályok által biztosított védelem, az őrzés, 
a károk megelőzése és a károsodott természeti értékek 
helyreállítása. A jogi védelem kiterjedhet területi meg-
jelölés nélkül bizonyos természeti értékekre (pl. az ösz-
szes barlang vagy egyes fajok minden egyede), és vonat-
kozhat meghatározott területekre. 

Fajok védelme

A természet védelméről szóló törvény rendelkezik 
az arra érdemes vadon élő szervezetek védetté, illetve 
fokozottan védetté nyilvánításáról. Az élőlények veszé-
lyeztetettségük, ritkaságuk vagy a természetben betöl-
tött kulcsszerepük miatt kerülhetnek védelem alá. Na-
gyon fontos, hogy a vadon élő élőlényekre vonatkozó 
rendelkezések a faj minden egyedére, annak valamennyi 
fejlődési szakaszára, alakjára kiterjednek. A természet-

védelmi törvény kimondja, hogy „a vadon élő szerveze-
tek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzé-
sét élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani”.

A legveszélyeztetettebb fajok fokozottan védettek. Vé-
delmük érdekében még az okszerű gazdálkodás is korlá-
tozható, egyedeinek elpusztítása büntetőjogi tényállás-
nak minősül. Hazánkban minden orchidea-, kétéltű- és 
hüllőfaj védettség alatt áll.

A védett és fokozottan védett fajok értékét az ún. eszmei 
érték fejezi ki. Az eszmei érték a védett és fokozottan védett 
fajok egyedeinek pénzben kifejezett értéke. A természetvé-
delmi bírságolás alapja abban az esetben, ha természetká-
rosítás történik szándékos, gondatlan vagy felelőtlen embe-
ri tevékenység hatására.
Ma Magyarországon 58 gombafaj, 17 zuzmófaj, 77 moha-
faj, 44 haraszt, 1 nyitva termő és 611 zárva termő növény 
áll természetvédelmi oltalom alatt. A védett és fokozottan 
védett állatfajok száma együttesen 1178, közülük jelentős 
hányad esik a rovarokra és a madarakra.

Védett területek

Magyarországon a védett területeknek négy típusát 
különböztetjük meg: természeti emlékeket, természet-
védelmi területeket, tájvédelmi körzeteket és nemzeti 
parkokat. A védett területeken belül a leginkább ve-
szélyeztetett természeti értékek megóvására fokozott 
védelmet biztosítanak, ahol szigorúan korlátoznak csak-
nem mindenféle emberi tevékenységet.

Hazánkban „ex lege”, vagyis a törvény erejénél fogva vé-
dett természeti terület valamennyi láp és szikes tó, védett 
természeti emlék az összes forrás, földvár, kunhalom, illet-
ve védett természeti érték valamennyi barlang.

5.5. környEzEt- és tErMészEtvédElEM 

96. ábra. A gyepi béka minden egyes petéje, az ebihalak 
és a kifejlett állat egyedei is védettséget élveznek

97. ábra. Magyarország nemzeti parkjai

Hortobágyi

Kiskunsági

Körös–Maros

Bükki

Aggteleki

Fertő–Hanság

Duna–Ipoly

Balaton-felvidéki

Duna–Dráva

Őrségi
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Települési önkormányzatok is védetté nyilváníthatnak 
természeti területeket, ilyenkor a fenntartásukról való 
gondoskodás is a települési önkormányzatok hatáskö-
rébe tartozik. Az önkormányzatok által létrehozott helyi 
jelentőségű védett természeti területek védelmi kate-
góriájukat tekintve lehetnek természetvédelmi terüle-
tek vagy természeti emlékek is: például Albertirsai-gyur-
gyalagos, Újpesti Homoktövis természetvédelmi terület, 
Pilisjászfalui Nagy-Somlyó.

Országos szintű természetvédelmi terület például 
a bajai földikutya-rezervátum, a Balatonkenesei Tátorjá-
nos, a Kámoni Arborétum, a velencei-tavi madárrezer-
vátum. Természetesen országos szintű védelmet élvez 
a 39 tájvédelmi körzet (pl. Budai Tájvédelmi Körzet, Ka-
rancs–Medves Tájvédelmi Körzet, Szatmár-beregi Tájvé-
delmi Körzet) és a 10 nemzeti park is.

Nemzetközi szintű védelem illeti az európai uniós 
Natura 2000 hálózatot vagy a világörökségi helyszíneket 
(pl. Hollókő-Ófalu és táji környezete, Fertő/Neusiedler-
see kultúrtáj, az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt bar-
langjai).

2021-ben jött létre a világ első, öt ország (Ausztria, Szlové-
nia, Horvátország, Szerbia, Magyarország) közreműködésé-
vel létesített, több mint 943 ezer hektár kiterjedésű Mura–
Dráva–Duna Bioszféra-rezervátum. A bioszféra-rezervátum 
számos különleges halfajnak és több mint 300 madárfajnak 
ad otthont. Az öt országon átnyúló árterületek megvédik a 
falvakat az áradástól, biztosítják az ivóvíz-ellátást, az egye-
dülálló táj pedig segíti a fenntartható turizmus fejlődését. 
Az öt ország együttműködésében nagy hangsúlyt kap a jö-
vőben az ökoszisztéma-szolgáltatások közös fejlesztése is.

A fajok védelmét szolgálják a kereskedelmet korlá-
tozó intézkedések. A védettséget élvező fajok kereske-
delme és az orvvadászat szigorúan tiltott. Törekedni kell 
arra is, hogy inkább a helyben előállított termékeket ré-
szesítsük előnyben a távolabbi tájakról, környezetszeny-
nyezést okozó járművekkel szállított áruk helyett.

A természetvédelem mellett szóló érvek

Etikai érvek. Az embernek, mint minden más fajnak, van 
lehetősége részesülni a természet javaiból, hiszen más-
képp nem is tudná saját magát fenntartani. Ugyanakkor 
a természet nem emberi alkotás, az emberiségnek az 
észszerű használat mellett nincs joga kizsákmányolni 
a természetet, nincs joga olyan mértékben károsítani, 
hogy az élőhelyek eltűnéséhez vagy más fajok pusztulá-
sához vezessen. A természet haszonelvű vagy elővigyá-
zatlan emberi tevékenység általi megváltoztatása nehe-
zen elfogadható.

Egészségügyi érvek. A természet és annak gazdagsá-
gának megőrzése az emberiségnek egészségügyi érde-
ke is. Számos gyógyhatású barlang, termálvíz segíti az 

egészségünk védelmét, gyógyulásunkat. A gyógyszerha-
tóanyagok jelentős részét vadon élő növényekből nyerik. 
A természetben végzett szabadidős és sporttevékenysé-
gek (kirándulás, kerékpározás, futás) hozzájárulnak lelki 
felüdülésünkhöz, stresszkezelésünkhöz, mentális felfris-
sülésünkhöz, fizikai állóképességünk megőrzéséhez.

Kulturális érvek. Egy táj természeti értékei és a terü-
let történelme, kultúrája sokszor összefonódik. A népi 
művészet rengeteget merít a természet szépségeiből és 
kincseiből.

Gazdasági érvek. A természetvédelmi területek be-
mutatóterületei kedvelt turisztikai célpontok. Ezeken 
a helyeken a turisták szolgáltatásokat vesznek igénybe, 
melyek ellenértékének egy része a természetvédelemre 
fordítható.

A biodiverzitást veszélyeztető tényezők

Az életközösségek fajdiverzitása vagy a tájak élőhely-di-
verzitása nem állandó érték, hanem időben változhat. 
A diverzitás változásának lehetnek természetes okai, de 
az emberi tevékenység is előidézheti. A Föld történe-
te során öt nagy fajkihalási időszakot tartanak nyilván. 
A legutolsó nagy kihalási időszak a kréta időszak végére 
esett (65 millió évvel ezelőtt), aminek a dinoszauruszok 
is áldozatul estek. Az élővilág evolúcióját érintő kipusz-
tulások sebessége évmilliókban mérhető. Napjainkban 
a hatodik kipusztulási hullámnak lehetünk tanúi, ráadá-
sul ennek elsősorban az emberiség különböző termé-
szetpusztító hatása az oka.

Az ősmaradványok vizsgálatából megállapítható, hogy egy-
egy faj élettartama átlagosan 5–15 millió év. Ezt a kipusz-
tulási sebességet figyelembe véve évente 1–3 faj pusztulna 
ki. Egy emlősfaj kipusztulására átlagosan 200 évente lehet-
ne számítani.
Az emberi tevékenység okozta fajpusztulás miatt az elmúlt 
400 évben közel 500 gerinces, elsősorban madár és emlős, 
valamint több mint 650 virágos növény halt ki. Ez jelen-
tősen nagyobb kipusztulási sebesség, mint a természetes 
okokból történő kihalásé.

Az emberi civilizáció sajnos sokféle módon járul hoz-
zá a fajok eltűnéséhez. A leglátványosabb esetekben 
egyszerűen irtás, például a korlátlan vadászat vezetett 
fajok eltűnéséhez. Az emberiség létszámának robbanás-
szerű növekedése egyre gyorsabb ütemben foglalja el 
a teret más fajok elől, megszüntetve vagy feldarabolva 
és átalakítva az élőhelyeiket. Könnyen belátható, hogy 
az élőhelyek méretének beszűkítésekor a populációk 
egyedszáma olyan mértékben csökkenhet, ami egyes 
fajok fennmaradását veszélyezteti. Ugyanezzel a követ-
kezménnyel járhat, ha az eredeti élőhelyet részekre da-
rabolják, például utak építésével, csatornák létesítésével. 
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Ilyenkor ugyanis az élőhely egyes részletei már nem fel-
tétlenül biztosítanak elegendő területet egy-egy popu-
láció fennmaradásához. Az élőhely megszűnhet egysze-
rűen azért, mert az emberek saját használatba veszik, 
például mezőgazdasági művelés alá vonják vagy beépítik.

Gyakori az is, hogy az élőhely valamely környezeti 
tényezőjét változtatják meg, többnyire gazdasági meg-
fontolásból. Ilyen például, amikor a bányaművelés ér-
dekében lecsapolják a fajokban gazdag mocsaras vagy 
lápos területet, ami az ottani életközösségek eltűnését 
vonja maga után. A taposásra érzékeny életközösségek 
a turisták látogatásától is komoly kárt szenvedhetnek. 
Az sem ritka, hogy az emberi beavatkozások közvetve 
okozzák egy-egy faj egyedszámának csökkenését, eset-
leg eltűnését. Az élőhelyre kerülő szennyező anyagok 
például bizonyos populációk számára mérgezők lehet-
nek. Egyes populációk ennek hatására kipusztulhatnak, 
ezek fogyasztói pedig táplálék nélkül maradnak. Az is 
előfordulhat, hogy a szennyező anyag a táplálékláncban 
továbbjut, így a fogyasztó populációkat is károsíthatja.

A 20. század közepe táján használt DDT igen hatékony 
és olcsó rovarirtó szer volt. A természetben azonban alig 
bomlott le, és a rovarevők útján a csúcsragadozók szerve-
zetébe jutott. A DDT hatására számos ragadozó madár, köz-
tük a vándorsólyom szaporodási üteme csökkent a tojások 
héjának károsodása miatt. A madárfaj emiatt sok helyütt 
majdnem teljesen eltűnt.
Egy rét életközösségének állapotát például jól jellemzi a 
lágy szárú növények sokfélesége. Ha a rétre – a fűhozam 
növelése érdekében – műtrágyát szórnak, akkor a sokfé-
leség csökkenni kezd. A nitrogénigényes fajok populációi 
versenyképesebbé válnak és gyorsabban terjednek, lassan-
ként kiszorítják a magasabb nitrogénszintet nehezen tűrő 
fajok populációit.

Sokszor előfordul, hogy egy területre szándékosan 
betelepített vagy véletlenül behurcolt idegen faj okoz-
za az őshonos faj pusztulását. Az özönfajok (invazív, táj-
idegen fajok) gyors és hatékony terjedésükkel képesek 
kiszorítani az őshonos növényzet vagy állatvilág tagjait.

Környezetszennyezés és csökkentésének lehetőségei

Környezeti terhelés akkor következik be, amikor az em-
beri tevékenységek szennyező anyagokat vagy energiát 
bocsátanak ki a környezetbe. A szennyeződések kibocsá-
tását emissziónak nevezik. A különböző környezetterhe-
lő hatások veszélyessége eltérő. Az egyes tényezők ha-
tárértékeit, amelyek még megengedhetők, jogszabályok 
rögzítik. A határértéket meghaladó terhelést nevezzük 
környezetszennyezésnek. Egyes emberi tevékenységek 
hatása nem terjed nagy távolságra, a következmény csu-
pán helyi, lokális jelenség marad. A globális problémák, 
mint a légkör és az óceánok szennyezése, a 20. század-

ban tűntek fel, és az ezredfordulóra olyan súlyúvá váltak, 
hogy a bioszférát – és benne az emberiséget is – súlyo-
san veszélyeztetik.

A környezetszennyezés mérséklése az emberiség kö-
zös ügye. A nemzetközi megállapodásoknak köszönhe-
tően egyes környezetkárosító gázok, például a freonok 
kibocsátása csökkent, mások növekedési üteme lassult, 
de a szén-dioxid-koncentráció növekedésének mértéke 
alig változott. A legfontosabb, hogy olyan ipari eljárá-
sokat kell kidolgozni és alkalmazni, amelyek kevesebb 
szennyező anyag képződésével járnak. Az üzemekben 
olyan környezetvédelmi berendezéseket kell felszerelni, 
amelyek megakadályozzák a szennyező anyagok kiju-
tását a légkörbe. Az egyes emberek is sokat tehetnek 
a levegő tisztaságáért. Vegyük figyelembe, hogy a lég-
szennyezés legfontosabb forrása a tüzelés és a közleke-
dés! Takarékoskodni kell az energiával: javítani a lakások 
hőszigetelését, korszerűbb fűtőberendezéseket használ-
ni, az autó helyett tömegközlekedési eszközöket igénybe 
venni. Sokat segít, ha vásárláskor tudatosan olyan ter-
mékeket választunk, amelyek nem tartalmaznak légkört 
szennyező és károsító anyagokat, illetve amelyek készí-
tése és használata nem jár ilyen anyagok kibocsátásával.

Környezeti adóknak nevezzük azokat az adótípusokat, 
amelyek adóalapja olyan fizikai egység, aminek bizonyí-
tottan negatív hatása van a környezetre. A környezettel 
összefüggő adófajták az alábbi négy csoport valamelyi-
kébe sorolhatók: energiaadók (beleértve a szén-dioxid-
adót is), közlekedési/szállítási adók, szennyezési adók, 
erőforrásadók. Az adók célja a környezetkárosítás csök-
kentése. A környezetvédelmi termékdíjak, adók kiveté-
sével (üzemanyagokra, gumiabroncsokra stb.) erősíthe-
tő az újrahasznosítás.

Az energiaadók alapját azok az energiatermékek képezik, 
amelyeket például erőművekben, illetve közúti vagy légi 
közlekedés során üzemanyagként használnak (például a 
motorbenzin után fizetendő adó). Közlekedési/szállítási 
adónak számítanak Magyarországon a gépjárművekre ki-
vetett különböző adófajták. A szennyezési adók alapja a 
levegő- és vízszennyezés, a különféle szilárdhulladék- vagy 
zajkibocsátás. Magyarországon ide sorolhatók a környezet-
védelmi termékdíjak. Az erőforrásadók pedig a természeti 
erőforrások használata után fizetendők, hazánkban pél-
dául a földhasználati járulék tartozik ebbe a csoportba.

Aki megszegi a környezet védelmét szolgáló előírá-
sokat vagy az azokban megállapított határértéket túl-
lépi, az általa okozott környezetszennyezés, illetőleg 
környezetkárosítás mértékéhez, súlyához és ismétlő-
déséhez igazodó környezetvédelmi bírságot köteles fi-
zetni. A környezetvédelmi bírság mellett természetesen 
büntetőjogi, szabálysértési és kártérítési felelősség, va-
lamint a helyreállításra vonatkozó kötelezettség is ter-
helheti a határérték feletti kibocsátót, üzemet, gyárat 
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stb. A bírság akkor hatékony, ha elég magas ahhoz, hogy 
elrettentő legyen, illetve ismételt elkövetés esetén még 
magasabb mértékű.

A környezet- és természetkárosító tevékenység során 
másoknak okozott kárt kötelező megtéríteni, a kár kifi-
zettetését polgári peres úton lehet érvényesíteni.

Levegő
Légszennyező anyagok

A levegő mind a kültérben, mind a belső terekben 
tartalmazhat szennyező anyagokat. A legjelentősebb 
légszennyező anyagok a CO, a CO2, a nitrogén-oxidok, 
az ólom és ólomvegyületek, a korom, a por és a halogé-
nezett szénhidrogének.

A szén-monoxid (CO) színtelen, szagtalan gáz, a szén 
tökéletlen égésekor keletkezik. A levegőbe a benzinüze-
mű motorok kipufogógázából, erőművek kibocsátásából 
és hibás lakásfűtésből kerül. A szén-monoxid a vörösvér-
sejtek hemoglobinjához kötődve gátolja a vér oxigén-
szállítását, és így a szövetek oxigénellátását korlátozza. 
Fulladásos halált is okozhat.

A szén-dioxid (CO2) szintén színtelen, szagtalan, üveg-
házhatású gáz. Hozzájárul Földünk klímájának alakításá-
hoz.

A szén-dioxid nem számít mérgezőnek, de mivel a levegő-
nél nehezebb, a talaj közelében magasabb koncentráció-
ban összegyűlve légzési nehézséget, sőt akár fulladást is 
okozhat. Az atmoszférába természetes úton az élőlények 
légzése és a vulkanikus tevékenység, emberi hatásra pedig 
a széntartalmú tüzelőanyagok (kőszén, kőolaj, földgáz) ége-
tése juttat szén-dioxidot, a növények fotoszintézise pedig 
fogyasztja ezt az anyagot. A CO2 koncentrációja e folya-
matok egyensúlya révén maradhatott az iparosodás előtt 
hosszú ideig állandó, 0,028%-os értéken (1 m3 levegőben 
280 cm3 CO2). Ez az érték azonban az utóbbi évszázadban 
rohamosan nőtt, 2020-ra elérte a 0,041%-ot. Az emelkedés 
két fő okra vezethető vissza. Egyrészt a fosszilis energiahor-
dozók fokozódó felhasználásával az emberiség egyre több 
szén-dioxidot juttat a légkörbe, másrészt a fotoszintézist 
végző növényzet károsításával, az erdők kivágásával, továb-
bá a tengerek szennyezése révén a moszatok pusztításával 
a légkörből a szén-dioxid kivonását korlátozzuk. Különösen 
aggasztó a trópusi esőerdők területének és a tengeri plank-
ton mennyiségének rohamos fogyása.

A nitrogén-oxidok vörösbarna (NO2) vagy színtelen 
(NO), nagyon reakcióképes, a levegőnél nehezebb, szú-
rós szagú gázok. A levegő páratartalmával, a csapadék-
vízzel reakcióba lépve salétromos- vagy salétromsavat 
hoznak létre. Savas hatásuk károsítja a légutak nyálka-
hártyáját, ezzel csökkenti annak öntisztító képességét. 
Kötőhártya-gyulladást okoznak, és a vérerek kitágulását 
eredményezhetik. Meghatározó szerepük van a savas 
esők kialakulásában, és fontos szerepet játszanak az ún. 

fotokémiai szmog kialakulásában. Üvegházhatású gáz-
nak számítanak. Fő kibocsátói: vegyipar, műtrágyagyár-
tás, műanyaggyártás, dízelmotorok, hőerőművek, ipari 
és háztartási tüzelés, erdőtüzek, villámlás.

Az ólom erősen mérgező nehézfém. Az ólom és ve-
gyületei korábban üzemanyag-adalékanyagként kerül-
tek a légkörbe, és az utak mellett élő élőlények, valamint 
az ember szervezetébe. A növényekben csak nagyobb 
mennyiségben okoznak káros élettani változásokat, az 
állati és az emberi szervezetbe kerülve viszont kis kon-
centrációban is veszélyesek. Az ólommérgezés tünetei:  
fejfájás, alvászavar, izomgyengeség, étvágytalanság, 
memóriazavarok, hajhullás. Nagyobb koncentrációban 
a fejlődő szervezetben szellemi elmaradottságot okoz-
hat. Az ólommérgezés jelentősen növeli a kromoszó-
ma-rendellenességek kialakulásának a valószínűségét. 
A manapság használatos ólommentes üzemanyagok 
ólommal már nem terhelik a környezetünket.

A korom felületére szövetkárosító és rákkeltő (kar-
cinogén) anyagok kötődhetnek (adszorpció), mikrosz-
kopikus szemcséi a légutakban megtapadva csökkentik 
a légzőfelületet és fejtik ki betegséget okozó hatásukat. 
Korom a széntartalmú anyagok elégetésekor keletkezik, 
fő kibocsátói a közlekedés, a szabadtéri tüzelés, a szén-
erőművek, a dohányzás.

A városok és iparvidékek lebegő pora mérgező ne-
hézfémeket tartalmazhat, és a porszemcsék felületéhez 
kötődő mikroorganizmusok révén további betegségeket 
okozhat. A szálló por lejut a léghólyagokba, megterhel-
ve az immunrendszer elhárítóképességét.

A halogénezett szénhidrogének (pl. kloroform, freo-
nok) hűtőfolyadékokból, spray-k hajtógázaként vagy 
a műanyagiparban habképzőként kerülhettek a levegő-
be. Sok közülük mérgező és rákkeltő hatású. A korábban 
altatószerként használt kloroform szívbénulást és májká-
rosodást okozhat. A freonok nagyon stabil vegyületek, 
nehezen bomlanak le, ezért kémiailag változatlan formá-
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98. ábra. Az emberiség szén-dioxid-kibocsátása  
és a légköri szén-dioxid-koncentráció változása. Vajon 
mivel magyarázható, hogy a légkör CO₂-koncentrációja 
nem követi a kibocsátás növekedését?
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ban jutnak el a sztratoszférába, ahol az ózonpajzs meg-
bontásáért és az ózonlyuk kialakulásáért felelősek.

A szmog és a szmogriadó

A városi levegőben felhalmozódó szennyező gázokból 
kedvezőtlen meteorológiai körülmények és domborzati 
viszonyok között füstköd, szmog alakulhat ki. Télen főleg 
a széntüzelésből származó gázok (London-típusú szmog), 
nyáron pedig a közlekedő autók által kibocsátott anya-
gok okozhatnak füstködöt (Los Angeles-típusú szmog). 
A fűtésre használt kőszén szerepét Európa jelentős ré-
szén átvette a földgáz, ezért a téli szmogok itt ritkábbak 
lettek. A gépjárműforgalom növekedése következtében 
azonban a nyári szmog gyakorisága növekszik – a gya-
kori szélcsendes és napos időjárás miatt –, elsősorban 
a fejlődő világ egyes területein. A károsító anyagokra 
a kisgyerekek, a várandós anyák, a légúti betegségekben 
szenvedők és az idős emberek a legérzékenyebbek. Ha 
a szmogot okozó anyagok mennyisége tartósan magas, 
elrendelik a szmogriadót. A szmogriadó olyan intézke-
dési terv, amely előírja a szennyező anyagokat kibocsátó 
gyárak, illetve a közlekedési eszközök korlátozását. A la-
kosságot felkérik, hogy a betegek, öregek és a gyerekek 
lehetőleg ne menjenek az utcára, a lakásokban pedig 
az ablakokat zárva kell tartani, és tartózkodni kell a bel-
ső tér levegőszennyezésétől, például a dohányzástól, 
a gyertyagyújtástól, a füstölő használatától.

A savas eső

Kéntartalmú tüzelőanyagok, főleg a kőszén elégetése 
során kén-dioxid (SO2) jut a levegőbe az erőművekből, 
ipari létesítményekből és háztartásokból. A kén-dioxid 
egyesül a levegő víztartalmával (SO2 + H2O = H2SO3), 
s az így keletkező kénessav a csapadékvízzel savas esőt 
képez. Ennek következménye, hogy a talaj és az élővizek 
kémhatása savas irányba tolódik el, ami sok élőlény szá-
mára elviselhetetlen. Az erdőalkotó fák közül különösen 
a fenyők reagálnak érzékenyen a savas esőkre, a tenger-
víz savasodása pedig a korallok kifehéredését okozza. 
A savas csapadék kialakulásában a kén-dioxid mellett a 
nitrogén-oxidoknak is szerepük van. Ezek a gázok kisebb 
részben a műtrágyákból, nagyobb részben a gépjármű-
vek kipufogógázaival jutnak a levegőbe. A nitrogén-oxi-
dok a vízzel salétromossavat (HNO2) és salétromsavat 
(HNO3) képeznek. A savas kémhatású vagy más anya-
gokkal szennyezett levegő a széllel messzire juthat, így 
hatása a kibocsátás helyétől messze, több száz vagy ezer 
kilométernyire is jelentkezhet. A savas esők nem csak 
közvetlenül károsítják az élővilágot. A savas csapadék 
hatására a talajból kioldódnak az alumínium és számos 
nehézfém (pl. ólom, higany) mérgező vegyületei, és a vi-
zekbe jutnak. A vízi életközösségekben megmérgezik 
a planktont, majd a táplálékláncon végighaladva a te-

rület egész élővilágát. A károsító anyagok az élelmisze-
rekbe is bekerülhetnek, és így az emberek egészségét 
is veszélyeztetik. A savas esők az épített környezetet is 
pusztítják. Oldják a mészkőből, fémből készült tárgya-
kat, építményeket. Pótolhatatlan veszteségeket okoz-
nak a műemlék épületekben és a köztéri szobrokban 
is. A vasutak, a hidak gyors rozsdásodása, korróziója, 
a felüljárók és az utak károsodása pedig óriási gazdasági 
károkat okoz.

99. ábra. Savas esők hatására pusztuló fenyőerdő

100. ábra. A savas eső keletkezése és terjedése
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Az üvegházhatás

A Föld hőmérsékleti viszonyait alapvetően a napsu-
gárzás határozza meg. A vizeket és a talajt közvetlenül 
melegíti fel, a levegőt azonban közvetlenül csak nagyon 
kis mértékben képes felmelegíteni. A légkörön áthato-
ló napsugárzást a felszín elnyeli, és ezáltal felmelegszik. 
A felmelegedett földfelszín az energiát a felette lévő lég-
rétegnek vagy hőátadással, vagy infravörös kisugárzás-
sal (a látható fénynél nagyobb hullámhosszú sugárzás) 
adja át. Az infravörös sugarakat a levegő bizonyos gázai 
(pl. vízgőz, szén-dioxid, metán, ózon) nem engedik át a 
világűr felé, hanem elnyelik vagy visszaverik. Ez az üveg-
házhatás jelensége, ami lehetővé teszi, hogy a Földön 
a levegő átlaghőmérséklete ne mínusz 15–20 °C legyen, 
hanem kb. +15 °C, megadva a lehetőséget így egykor az 
élet kialakulásának, majd fennmaradásának.

A 20. században a Föld felszínének hőmérséklete 
az üvegházhatás fokozódása miatt 0,5–0,7 °C-kal nőtt. 
A 21. századi előrejelzések további, 1,4 °C-ot megha-
ladó emelkedéssel számolnak. Ez a jelenség a globális 
felmelegedés. A felmelegedés a Földön nem egyenle-
tes, az Egyenlítő közelében kisebb, a sarkok közelében 
nagyobb mértékű. Az is lehetséges, hogy egyes terüle-
teken lehűléssel jár majd a klímaváltozás. A hőmérséklet 
növekedése esetén a sarki jég olvadása miatt emelkedik 
a világtengerek szintje. Ez a becslések szerint a követke-

ző évtizedekben akár több métert is elérhet, ami az ala-
csony tengerpartok és szigetek lakói számára tragikus le-
het. Ezen túl a melegebb levegő több vízgőzt tárol, ezért 
sok helyütt a csapadékmennyiség jelentős csökkenésére 
kell számítani. A sivatagok további terjedését és a mérsé-
kelt övezetben az éghajlat szélsőségesebbé válását jelzik 
a számítások. A nagy szárazságokat időnként megszakító 
felhőszakadások vagy a téli hótömegek gyors olvadását 
követő tavaszi áradások rengeteg gazdasági kárt és em-
beri tragédiát okozhatnak. A globális éghajlatváltozás 
egyéb következményeit lásd még az 5.3. fejezetben.

Az üvegház(hatású) gázok (koncentrációtól
és üvegházhatás-erősségtől függően) 
módosítják a légkör hőmérsékletét:

vízgőz 20,6 °C
szén-dioxid 7,2 °C                
ózon                2,4 °C
dinitrogén-oxid 1,4 °C
metán 0,8 °C
egyéb 0,6 °C

összesen 33,0 °C

a Nap rövidhullámú
sugárzása

FELSZÍN

LÉGKÖR

visszaverődés és elnyelődés
a felhőkben

a felhők és az üvegházgázok
a felszínről érkező infravörös
sugárzás egy részét elnyelik, 

illetve visszaverik

visszaverődés
a felszínről a Föld hosszúhullámú

sugárzása

elnyelődés a levegőben
(vízgőz, aeroszol, O3)

a felszínre érkező
napsugárzás elnyelődik,
és felmelegí� a felszínt

a felszín
infravörös sugárzást

bocsát ki

101. ábra. Az egyes üvegházgázok szerepe a Föld hőháztartásában
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102. ábra. A légkör középhőmérsékletének változása
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fElAdAtOk

1) A levegő 

1.  Melyik igaz a levegő térfogat-százalékos összetételére?

A) 78% oxigén, 21% nitrogén 0,03% szén-dioxid

B) 78% szén-dioxid, 21% oxigén, 0,03% nitrogén

C) 78% nitrogén, 21% oxigén, 0,03% szén-dioxid

D) 21% oxigén, 3% szén-dioxid, 78% nitrogén

E) 3% nitrogén, 19% oxigén, 78% szén-dioxid 

2.  Az előbb felsorolt gázok közül melyik okozza napjainkban az üvegházhatás fokozódását?

3.  Sorolj fel két okot, amiért megnövekedett a 2. pontban megadott gáz jelenléte a légkörben!

4.  Nevezd meg a szarvasmarhák által kibocsátott szerves gázt, amelynek üvegházhatást fokozó hatása többszö-
röse a 2. pontban leírt gázénak!

A szmog magyar elnevezése füstköd.

5.  Írj két-két példát, hogyan hat az élő és élettelen környezetre az előző pontban leírt légszennyezés!

Élőkre:  

Élettelen környezetre:  

2) levegőszennyező jelenségek
1.  Töltsd ki az alábbi táblázatot!

Olvasd el az alábbi kísérletleírást, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Az anyag neve Az anyag forrása
Az anyaghoz köthető 

levegőszennyező 
jelenség

Az anyag emberi 
szervezetre gyakorolt 

káros hatása

A kibocsátás 
csökkentésének 

lehetősége

szén-monoxid

szén-dioxid

nitrogén-oxidok

ólom és ólomvegyületek

korom

por

halogénezett szénhidrogének

Egy kísérletben azt vizsgálták, hogy egyes szobanövények hogyan hatnak a levegő nitrogén-dioxid-tartal-
mára. A kísérlethez különböző fajokba tartozó, gyakran tartott, igénytelen szobanövényeket választottak 
(a vitor lavirágot, a sárkányfát és a legénypálmát), amelyeknek levélalakja, felépítése és mérete is eltért. A ki-
választott példányokat már a kísérlet előtt egy évvel egyforma méretű virágcserepekbe, tőzegmentes virág-
földbe ültették. A kísérlet előtt a növényeket azonos, állandó hőmérsékleti és fényviszonyok között tartották. 
A kísérlet során a növények közül fajonként egy-egy csoportot (5-5 példányt) nitrogén-dioxidban dúsított 
levegőjű kamrába tettek, ahol egy óra elteltével megmérték a nitrogén-dioxid koncentrációját. Ezt az értéket 
vetették össze a kezdeti nitrogén-dioxid koncentrációval. A kísérleti kamra levegőjének nitrogén-dioxid-kon-
centrációja megfelelt egy forgalmas út mellett elhelyezkedő iroda levegőjének.
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Víz

Vízkészletek

A környezeti károk közé tartoznak a vizekben okozott ká-
rok is, amelyek kedvezőtlen hatást gyakorolnak az élő-
vizek összetételére, mennyiségére vagy ökológiai álla-
potára, élővilágára. Az állandó édesvízkészlet mellett 
az emberiség vízfogyasztása meredeken nő. Földünk 
népessége rohamosan gyarapodik, és a vízfelhasználás 
növekedése jóval gyorsabb, mint a lélekszám emelke-
dése, emiatt a fogyasztásra alkalmas vízkészletek kime-
rülhetnek. Egyes területeken ez a probléma már drámai 
módon megmutatkozik. 

A rendelkezésre álló édesvízkészletek korlátozott 
mennyisége mellett további gond, hogy ezeknek je-
lentős részét is az elszennyeződés veszélyezteti. A hiá-
nyos csatornahálózatú településeken és környékükön 
a szennyvíz legnagyobb része a talajba szivárog, azon 
keresztül pedig a folyókba, tavakba, az ivóvízkészletekbe 
juthat. A települések és az ipari létesítmények csatorna-
hálózatai megvédik a helyi környezetet, de az elszállított 
szennyvíz egy része tisztítatlanul ömlik a természetes 
vizekbe. A szennyvizekben lévő anyagok egy része köz-
vetlenül méreg, de további összetevők is kedvezőtlenül 
befolyásolhatják a vízi életközösségeket. Ilyenek például 

a mosószerek vízlágyító és felületaktív anyagai. A szer-
ves anyagokkal szennyezett vizekben kórokozó mikroor-
ganizmusok is elszaporodhatnak, ami fertőzésveszély-
hez vezethet. Az is előfordul, hogy a mérgező anyagok 
éppen az öntisztulásban szerepet játszó szervezetek po-
pulációit pusztítják.

A vizek öntisztuló képessége

Az élővizeknek szerencsére jelentős – de nem korlát-
lan – az öntisztuló képessége. A szennyező anyagok egy 
része lassan magától is lebomlik vagy oxidálódik a víz-
ben, más szennyeződéseket az élőlények, főként bak-
tériumok és moszatok tápanyagként használnak. Ezek 
a szervezetek a fölvett anyagokat egyrészt beépítik saját 
sejtjeikbe, másrészt anyagcseréjük során oxidálják azo-
kat. Az öntisztulás folyamatai azonban csak korlátozott 
mennyiségű szennyező anyagot képesek eltávolítani. 
Az ipari társadalmakban képződő óriási mennyiségű 
szennyvízben levő szennyezések túlnyomó része meg-
marad. Az ipari és települési szennyvizekkel kapcsolatos 
nehézségek megoldása: a csatornahálózat teljes körű 
kiépítése és az összegyűjtött szennyvíz tisztítása. Ma-
gyarországon az elvezetett szennyvíz nagy része és egy-
re növekvő hányada már tisztítóművekbe kerül, s onnan 
tisztítva jut az élővizekbe.

fElAdAtOk

2.  Miért volt fontos, hogy azonos típusú virágföldet használtak a kísérletben?

3.  Mi volt a kísérletben a függő változó?

4.  Bizonyította-e a kísérlet, hogy a növények megkötötték a nitrogén-dioxidot?

5.  Hogyan lehetne igazolni, hogy a növények később sem bocsátják ki a felvett gázt?

A tanulmányt ismertető cikkében a National Geographic online folyóirat így fogalmaz:

6.  Mennyiben helytálló ez a megállapítás?

7.  A fentiek alapján állítható-e, hogy a szobanövények segíthetnek kiküszöbölni a közlekedésből származó 
levegőszennyezés káros hatását?

„Egy szobanövény egy 15 m2-es irodában a káros anyag 20%-át képes kivonni a levegőből, egy, 100 m2-es 
irodában ez már csupán 3,5%-ot tesz ki, ám több növénnyel növelni lehet a hatást.” 

Forrás: https://ng.24.hu/tudomany/2022/03/11/a-legszennyezes-egy-reszet-eltuntetik-a-szobanovenyek/

A kísérletet elvégezték nedves és száraz talajú növényekkel, továbbá sötétben és világosban is. A kísér-
letek első eredménye az lett, hogy mindhárom növényfaj hasonló arányban volt képes csökkenteni a nitro-
gén-dioxid mennyiségét, és ez a mennyiség a levélfelület nagyságával volt arányos. Ugyanakkor a vitorlavirág 
és a sárkányfa esetében a kísérleti kamra nitrogén-dioxid-mennyiségének csökkenése független volt attól, 
hogy a növény sötétben vagy világosban volt-e, és attól is, hogy a talaj száraz vagy nedves volt-e.

Forrás: Gubb, C., Blanusa, T., Griffiths, A. et al.: Potted plants can remove the pollutant nitrogen dioxide indoors.  
Air Qual Atmos Health 15, 479–490 (2022). https://doi.org/10.1007/s11869-022-01171-6
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Vizeket veszélyeztető tényezők

A megművelt területekre kiszórt műtrágyák egy részét 
a növények nem veszik fel. Ez a többlet a talajvízbe, 
majd azzal a felszíni vizekbe kerül. Súlyos egészségkáro-
sodást okozhat, ha a műtrágyázásból származó nitrátok 
az ivóvízbe jutnak. A nitrátionok ugyanis a hemoglo-
binhoz kötődve gátolhatják a vérben az oxigénszállítást 
(methae moglobinemia). A magas nitráttartalmú ivóvíz 
vagy nitrátdús zöldségek fogyasztása különösen a cse-
csemőkre jelent nagy veszélyt. Azokon a településeken, 
ahol magas a vezetékes ivóvíz nitráttartalma, ellenőrzött 
tisztaságú zacskós vizet vagy ásványvizet kapnak a gyer-
meket váró anyák és a kisgyermekek. Ezen túlmutató 
probléma, hogy az élővizekbe kerülő nitrátok (és szer-
vetlen foszforvegyületek) tápanyagfelesleget biztosí-
tanak a növényi szervezeteknek, ami eutrofizációhoz 
vezethet (lásd még 5.2. Életközösségek rész Hazai élet-
közösségek alcímet követően).

A növényvédő szerek (peszticidek) közé a gyomirtó, 
a gombaölő és a rovarirtó szerek tartoznak. A növény-
termesztés hozamának növelése érdekében alkalmaz-
zák őket, azonban ökológiai hatásaik annyira kedvezőt-
lenek, hogy megkérdőjelezhetik gazdasági előnyeiket. 
A peszticidek veszélyeztetik az ökoszisztémák dinamikus 
egyensúlyát, stabilitását és önszabályozó képességét. 
A rovarirtók a táplálékhálózatokban az elsődleges és 
másodlagos fogyasztók szintjén okoznak nagy pusztí-

tást, veszélyeztetve ezzel a felsőbb szintek élőlényeinek 
megmaradását. A vegyszerek a táplálékláncon végigha-
ladva felhalmozódhatnak, így mérgező hatásuk nemcsak 
a kártevőkben, hanem azok ragadozóiban vagy az embe-
ri szervezetben is érvényesülhet. A rovarirtókkal szem-
ben a kártevők között rendszeresen megjelennek rezisz-
tens (ellenálló) típusok, melyekkel szemben újabb és 
újabb vegyszereket kell kifejleszteni. A peszticidek közül 
a legkisebb kárt a szelektív, csak egy-egy növényfajt vagy 
növényi csoportot károsító gyomirtó szerek okozzák. 
Óriási gondot okoz a tengerekbe kerülő, nem lebomló 
műanyaghulladék is. Erről már volt szó az 5.3. Bioszféra 
részben a Globális problémák alcím alatt. A műanyag-
hulladék az UV-sugárzás hatására és az anyag elöregedé-
se miatt 5 mm-nél kisebb, ún. mikroműanyag-darabok-
ra eshet szét. Mikroműanyag-szemcsék az óceánokban, 
tengerekben, tavakban, folyóvizekben, tavakban, talaj-
ban, de még a levegőben is jelen vannak. A kagylók, 
a halak táplálkozásuk során véletlenül fogyasztják el a 

mikroműanyagokat, amelyek a tápcsatorná-
jukban gyulladásos reakciókat válthatnak ki, 
és a pusztulásukat is okozhatják. Az emberi 
étkezésben is használt fajokban (kékkagyló, 
tőkehal) történő felhalmozódásuk az emberi 
egészséget is veszélyezteti. A műanyagokból 
káros vegyületek is szivároghatnak a vizekbe 
és az élőlények szervezetébe, mint pl. a gyár-
tás során használt mérgező vagy hormonház-
tartást zavaró anyagok (biszfenol-A, ftalátok). 
A mikroműanyagok arra is képesek, hogy fe-
lületükön megkössék a vizekben amúgy is je-
len lévő szennyező anyagokat (nehézfémek, 
policiklikus aromás szénhidrogének), így azok 
koncentráltabb formában juthatnak az élőlé-
nyek szervezetébe. Az óceánok olajszennye-
zésének következményeiről az 5.3. Bioszféra 
részben A természetes növény- és állatvilágot 
pusztító és védő emberi hatások alcím alatt 
már volt szó.

Hőszennyezés a hő- és atomerőművek 
hűtővizének a természetes vizekbe történő kijuttatása 
során valósul meg. A hűtővíz nem feltétlenül tartalmaz 
káros anyagokat, viszont hőmérséklete, még ha vissza is 
hűtik, általában 8–15 °C-kal magasabb, mint a befoga-
dó természetes vizek hőmérséklete. A vizek hőmérsék-
let-emelkedése csökkenti a vizek oldottoxigén-tartalmát, 
ami nehezíti a vízi élőlények légzését, sokszor halpusztu-
lást is okoz. A hőmérséklet emelkedése a vizekben jelen 
lévő mérgező anyagok hatását is fokozhatja.

természetes és mesterséges erózió
(nitrogén- és foszfortartalmú ásványok)

tavi ökoszisztéma
tápanyag-túlterhelés,

kémiai folyamatok
megbomlása

légköri szennyeződés
oldódása

(nitrogén-oxidok)

természetes lefolyás
(nitrát és foszfát)

szervestrágya-lefolyás
(nitrát és foszfát)

műtrágyalefolyás
(nitrát és foszfát)

szennyvizek
(nitrát, foszfát)

103. ábra. Eutrofizációt kiváltó hatások
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1) vízszennyező anyagok
Értelmezd az alábbi cikket, majd oldd meg a feladatokat!

A Kis-Balaton területén is szántóföldi művelést akartak csinálni, az 1950-es években például cukorrépát termeltek, 
s a 20 kilós répáknak nulla cukortartalma volt, hiszen ez egy belvizes, tőzeges terület, amelynek rossz a tápanyag- 
és vízgazdálkodása. Viszont pont abban az időszakban, amikor ezek a peremterületek leváltak a Balatonról, akkor 
indult meg a tó idegenforgalmi hasznosítása, nem sokkal később pedig az intenzív mezőgazdasági termelés érdeké-
ben már egyre több műtrágyát használtak a Zala és a Balaton vízgyűjtő területén. A csatornaszerűvé alakított Zala 
viszonylag rövid úton érte el e Balatont, s nagy mennyiségű tápanyagot hozott magával, s ez nemcsak a műtrágya 
volt, hanem a szél és az erózió által megmozgatott talaj és egyéb anyagok. Így óriási mennyiségű tápanyaggal ter-
helődött a Balaton, ami azt eredményezte, hogy 1967-ben egy nagyon látványos vízvirágzás alakult ki a Keszthe-
lyi-öbölben. Forrás: http://www.zalamedia.hu/khely/0302/kr.html

1. Mit jelent a vízvirágzás elnevezés?
A) A fehér tündérrózsa tömeges elszaporodása a vízfelszínen.
B) Az apró békalencse tömeges elszaporodása a víz felszínén.
C) A tóparti nádas benyomulása a nyílt vizekbe.
D) Kékbaktériumok és/vagy más algák elszaporodnak, és zavarossá teszik a vizet. 
E) Az összes virágos növény elszaporodik a vízfelszínen.  

2. Mi okozhatja a vízvirágzást?
A) Az oxigéntartalom hirtelen növekedése.
B) A napfény mennyiségének hirtelen növekedése.
C) A magas hőmérséklet.
D) Az édesvizekben feldúsulnak a tápanyagok (nitrogén, foszfor, kálium stb.)
E) A virágok nagyobb mennyiségű nitrogénhez jutottak, mint korábban.  

3. Mi lehet a vízvirágzás következménye?
A) Elszaporodott élőlények elvonhatják az oxigént a vízből.
B) Az elszaporodó élőlények más szervezetekre toxikus anyagokat választhatnak ki.
C) Rothadási folyamatok indulhatnak be.
D) Halpusztulás.
E) Mindegyik.  

4.  A vízvirágzás összefüggésbe hozható a madárfauna összetételének és egyedszámának változásával. Miért 
lehet ennek oka a vízvirágzás?

5. Alkalmazkodási stratégiát tekintve, az alábbi folyamatok közül melyik hasonlít leginkább a vízvirágzáshoz?
A) A gombák elszaporodása eső után.
B) Az asztalon felejtett tej savanyodása.
C) A hóvirágok kora tavaszi tömeges megjelenése.
D) A gyümölcsfák kora tavaszi virágzása.
E) A téli sózás hatása az útszéli fákra.  
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Energia, sugárzás

Az energiaforrásokat a hozzáférhetőségük szerint meg-
újuló és nem megújuló energiaforrásokként csoporto-
síthatjuk. A megújuló energiaforrások (szél, nap, víz, 
geotermikus, biomassza, biogáz, bioetanol) a termé-
szetből folyamatosan kinyerhetők, nem apadnak ki, így 
a fenntartható gazdaság megvalósításában is nagy a sze-
repük. A nem megújuló energiaforrások (kőolaj, föld-
gáz, barna- és feketekőszén) készlete ezzel szemben vé-
ges. Az ide tartozó fosszilis tüzelőanyagok évmilliók alatt 
jöttek létre, felhasználásuk üteme sokkal gyorsabb, mint 
a keletkezésüké, ezért kimerülésük csak idő kérdése.

A szélenergia újrafelfedezését a modern technológia 
tette lehetővé. A szélerőműtelepek hatékony villamos-
energia-termelést tesznek lehetővé. Nagy előnyük, 
hogy kémiai melléktermékük nincs. Ugyanakkor zajter-
helésük és a mozgó „lapáterdők” zavarhatják az állatvi-
lágot, és tájképileg sem mutatnak kedvező hatást.

A napelemek közvetlenül alakítják át a napsugárzás 
energiáját elektromos energiává. A nagyobb napelem-
farmok vagy erőművek jelentős területet foglalnak el, 
ezért inkább sivatagos vagy gyengébb termőtalajú terü-
leteken célszerű létesíteni ilyeneket. Az épített környe-
zetben is helyet találnak a háztetőkön megjelenő nap-
elemtáblák, akár olyan mértékben is, hogy egy épület 
energiamérlege pozitívvá válik.

A vízerőművek ugyan nem környezetszennyezők, 
azonban létesítésük és működtetésük több más típusú 
környezeti hatással jár együtt. Építésük során átalakít-
ják a domborzatot, átrendezhetik a kőzetrétegeket, 
ráadásul hatalmas mennyiségű beton kerül a gátba és 
az erőmű többi részébe is. A felduzzasztott víz átalakítja 
a terület élővilágát, a víztározók közelében emelkedhet 
a talajvíz, megváltozhat a mikroklíma, a folyóvíz helyébe 
állóvíz kerül. Összességében egy vízerőmű építése jelen-
tősen módosítja az ökológiai viszonyokat. A gátak alatti 
területeken fokozódhat a medererózió, majd a meder-
erózió által elhordott hordalék a folyók alsóbb szaka-
szain zátonyképződést eredményezhet. A gátsérülések 
lehetősége folyamatosan potenciális veszélyt jelent.

A geotermikus energiát (a Föld belső hőjéből szár-
mazó energia, a földkéregben található termálvizekből 
nyerhető) fűtésre vagy elektromos áram termelésére is 
lehet használni.

A bioszféra működése során keletkező biomassza 
egy része megújuló energiaforrásként is hasznosítható. 
A biomasszából égetéssel lehet energiát nyerni. Az égés 
során annyi CO2 keletkezik, amennyit a növények a fo-
toszintézisükkel megkötöttek. A biomassza kéntartalma 
egytizede a fosszilis tüzelőanyagokénak. Legnagyobb 
mennyiségben a fa és az erre a célra telepített energia-
növények szolgálnak erre a célra.

A biogáz-előállítás állati eredetű melléktermékek 
vagy a szennyvizek kezeléséhez kapcsolódhat. A metán-
termelő baktériumokat használó technológia alkalmas 
hőenergia és elektromos áram együttes előállítására.

A biomassza energetikai célú felhasználására továb-
bi lehetőség az üzemanyaggyártás. A bioetanol-elő-
állítás valamilyen magas szénhidráttartalmú növényi 
alapanyagból történik, például kukoricából vagy cukor-
nádból. Az üzemanyagkutakon tankolható E85 jelzésű 
keverékben 85% etanol van. Az energiaforrás megújuló 
jellege és a kisebb légszennyezés ellenére a szükséges 
alapanyagok előállítása földterületeket foglal el a mező-
gazdaságilag hasznosítható területekből.

104. ábra. Szélerőművek

105. ábra. Napelemek ezreiből épített erőmű 
a chilei Atacama-sivatagban

106. ábra. Családi ház tetőzetére telepített 
napelemrendszer
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A 20. században az atommag kutatása elvezetett 
a nukleáris energia felszabadításához. A kis tömegben 
rejlő nagy energiasűrűség kedvezővé tette az atom-
erőművek építését. Sok tudós szerint a legtisztább 
energianyerési forma a magenergia. Az atomenergiá-
ból származó elektromos energia nélkülözhetetlen 
az energiaigényünk kiszolgálására. Ugyanakkor az urán-
bányászatnak, az ércfeldolgozásnak, az urándúsításnak, 
a fűtőelemek előállításának és az atomerőművek mű-
ködtetésének is megvannak a környezeti és egészség-
ügyi veszélyei, kockázatai. S bár a mai atomerőművek 
biztonságosak, egy-egy atomerőmű-balesetnek mindig 
hatalmas környezet- és egészségkárosító hatása van.

Ha a testünket nagyobb dózisban éri radioaktív su-
gárzás, az változásokat indít el a szervezetben. Különb-
ség van viszont abban, hogy a sugárzás hirtelen nagyon 
nagy mennyiségben ér minket, vagy hosszú távon a hát-
térsugárzásnál nem sokkal nagyobb dózisnak vagyunk 
kitéve. Az előbbi esetben ún. sugárbetegség alakul ki, 
ilyenkor a tünet lehet fejfájás, hányinger, súlyosabb 
esetben véres hányás, hajhullás, véralvadási zavar. A be-
tegek halálozási aránya a dózis növekedésével eléri a 
100%-ot. Ilyen megbetegedések atomtámadások és 
atomerőművi balesetek során alakulnak ki. Hosszú távú, 
de kis dózisú sugárterhelés esetén a DNS-ben létrejövő 
változások (mutációk) rákos betegségek kiindulópontjai 
lehetnek. Ezt nemcsak radioaktív sugárzás válthatja ki, 
hanem az UV-sugárzás is, ami a bőrrák kialakulásához 
járul hozzá.

fElAdAt

Energiagazdálkodás, környezetvédelem
A mellékelt grafikon azt mutatja, hogyan oszlik 
meg Magyarországon az elsődleges megújuló 
energiaforrások termelése energiaforrások sze-
rint (petajoule-ban megadva, 1 PJ = 1015 J). 
1.  Írj két példát olyan megújuló energiaforrásra, 

amely nem szerepel a grafikonon!
2.  Melyik energiaforrásból történő termelés 

nőtt legnagyobb mértékben 2000 és 2020 
között?

3.  Melyik energiaforrásból történő termelés 
változik leginkább egyenletesen?

Az alábbi táblázat a grafikon néhány adatát tün-
teti fel:

4.  Mit állíthatunk Magyarország elsődleges megújuló energiaforrások energiatermeléséről a táblázat alapján? 
Fogalmazz meg három érvényes állítást!

5. Hogyan változott a vízenergia felhasználása 2000 és 2020 között? Válaszd ki a helyes választ!
A) 0,3%-kal nőtt. 
B) Egyenletesen nőtt.
C) 1,03%-kal csökkent.
D) 1,03%-kal nőtt.
E) Egyenletesen csökkent.  

6.  Mi az oka annak, hogy a víz-, szél-, nap- és geotermikus energiából származó energiatermelés összege kisebb, 
mint a táblázatban megadott érték?

0,0 év

víz
szél
nap
geotermikus

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

10,0

te
rm

el
t e

ne
rg

ia
 (P

J)

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

 év
Elsődleges megújuló energiaforrásokból származó energiatermelés (PJ)

víz szél nap geotermikus összesen

2000 0,6 0,0 0,0 3,6   34,7

2010 0,7 1,9 0,2 4,1 114,7

2020 0,9 2,4 9,5 6,3 129,2

 Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Energetikai  
és Közmű-szabályozási Hivatal adatai alapján,  

https://www.ksh.hu/stadat_files/ene/hu/ene0010.html
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A talaj
A talaj kialakulása

A talaj a földkéreg legfelső, termékeny rétege. Termé-
kenynek nevezzük, mivel a talaj látja el a növényeket 
a növekedéshez és a szaporodáshoz szükséges tápanya-
gokkal és vízzel. A talaj vastagsága néhány centiméter-
től (sziklagyepek talajai) több méterig (agyagos talajok) 
változhat.

A talajkialakulás folyamatára a kőzettani, éghajlati 
és biológiai folyamatok együttesen hatnak. Először az 
alapkőzet fizikai aprózódása játszódik le. A kőzetekben 
a különböző ásványok hőtágulása nem egyforma, hő-
mérséklet-ingadozás hatására ezek az ásványok eltérő 
módon terjednek ki és húzódnak össze. A különböző 
ásványianyag-szemcsék között ez feszültséget idéz elő, 
ami repedések kialakulásához vezet. A repedésekben 
aztán a víz fagyása és térfogat-növekedése is olyan nagy 
erővel hat, hogy a kőzetek tovább aprózódnak. A fizikai 
aprózódás körülbelül 0,01 mm-es szemcseátmérőig me-
het végbe, az ennél kisebb részecskék már kémiai mállás 
során keletkeznek. A kémiai mállás során már nemcsak 
a szemcsék mérete változik, hanem azok kémiai össze-
tétele is. A mállás fő folyamata az oldódás, melyben a 
víznek, illetve a szén-dioxiddal szénsavat képző víznek 
van nagy szerepe. Mészkőhegységekben az oldási fo-
lyamatok vezetnek a karsztjelenségekhez. A levegővel 
érintkezve pedig redoxireakciók játszódnak le. A kémiai 
mállás végeredménye az agyag. A biológiai mállás során 
további fizikai és kémiai változások történnek, az eddi-
giekhez képest a fő különbség az, hogy a mállást oko-
zó szénsav és egyéb savak biológiai tevékenység révén 
jönnek létre. A biológiai mállásban elsősorban baktériu-
mok, zuzmók, mohák, gombák és egyéves lágyszárúak 
játszák a fő szerepet. A megtelepedő élőlények elhalt 
anyagaiból humuszsavak képződnek, melyek összessége 
a sötét színű humusz. A humusz szerves anyagai kolloid 
méretűek (1–500 nm), mérsékelt éghajlati övön álta-

lában negatív töltésűek. Fajlagos felületük nagy, ezért 
vizet és ionokat, ásványi anyagokat kötnek meg. A hu-
musztartalom javítja a talaj szerkezetét, levegőssé teszi, 
fokozza a vízmeg kötő képességét, nehezíti a tápanyagok 
kimosódását. Az elhullott élőlények maradványai foko-
zatosan növelik, a humusztartalom ásványosításában 
szerepet játszó mikroorganizmusok pedig folyamatosan 
csökkentik talaj humusztartalmát, kialakítva ezzel a hu-
muszképződés és -bontás dinamikus egyensúlyát.

A talaj víztartalma és hőmegtartó képessége közötti 
összefüggés

A talaj nedvességtartalma és hőmegtartó képessége 
között összefüggés van. A nedvesebb, jobb vízmegkötő 
képességű talajnak nagyobb a hőkapacitása, ezért ki-
egyensúlyozottabb a felszínközeli hőmérséklete (kisebb 
a hőingadozása), így kedvezőbb feltételeket biztosít 
a talajban élő állatok és mikroorganizmusok számára, 
továbbá jobb körülményeket is jelent a növényi magvak 
csírázásához.

nyáron télen

Aprózódás
A hőingás és a fagy hatására  
a kőzet megrepedezik, szemcsék 
töredeznek le róla.

Mállás
Az apró kőzetszemcsék ásványai 
víz jelenlétében átalakulnak, 
megváltozik az összetételük.

Humuszosodás
A megtelepedő élőlények szerves 
anyagait a talajlakó élőlények részben 
lebontják, átalakítják. Ebből jön létre 
a humusz, ami sokféle, hosszú molekulájú 
széntartalmú vegyületből áll.108. ábra. A talaj kialakulásának folyamata
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107. ábra. A talajkolloid és a felületén megkötött ionok
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A talajerózió okai és következményei

Erózió során a víz, defláció során a szél hordja el a ta-
laj felső rétegeit. A folyamat következtében a termőré-
teg vékonyodik, és csökken a termőképessége. A talaj 
ugyanis viszonylag hosszú idő alatt, az életközösséggel 
együtt fejlődik és vastagodik. A természetes növényzet 
gátolja, hogy az esővíz, illetve a szél lesodorja a talajré-
teget. Az eredeti növényzet eltávolítása után a csapadék 
és a szél romboló hatása szabadon érvényesülhet, ezért 
a talajréteg az erózió és a defláció áldozatává válhat. 
A talajerózió csökkenthető vagy megelőzhető a termé-
szetes növényzet megőrzésével, az erdőgazdaságokban 
a tarvágások mellőzésével, teraszos földműveléssel, 
a domb lejtésére merőleges szántással, vízelvezető csa-
tornák létesítésével vagy mezővédő erdősávok telepíté-
sével, talajtakarással.

Az elsivatagosodás okai és következményei

A félszáraz, száraz területeken a sivatagosodás jelenti 
a legnagyobb veszélyt. A sivatagosodás emberi tevé-
kenység hatására jön létre, degradációt eredményez, 
és az adott területet sokszor mezőgazdasági művelés-
re alkalmatlanná teszi. Oka lehet a túllegeltetés, a fás 
növényzet kiirtása és az öntözés (a másodlagos szike-
sedés kiváltásán keresztül, illetve előfordulhat, hogy 
az elöntözött víz más területeken okoz vízhiányt, lásd 
Aral-tó esete). A túllegeltetés megelőzhető, ha a terület 

109. ábra. Kellő körültekintés nélkül végzett
talajművelés esetén a szél a talaj termékeny rétegét 
elhordhatja

110. ábra. Erdőirtást követően lemosott talaj
az Amazonas mentén

111. ábra. Az Aral-tó kiszáradásáért a tóba ömlő folyók 
vizének elvezetése és elöntözése tehető felelőssé
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optimális terhelhetőségének megfelelő állatlétszámmal 
legeltetnek, és a legelőket rotációs módon használják. 
Az energianyerés céljából történő fás növényzet irtása 
helyett célszerűbb lenne a napenergia jelentősebb mér-
tékű hasznosítása.

Hulladék
A hulladékok típusai

Hulladékoknak azokat az anyagokat tekintjük, amelyek 
keletkezésük helyén (háztartás, üzemek, gyárak, irodák, 
mezőgazdaság stb.) haszontalanná válnak, de szelektí-
ven gyűjtve még hasznosíthatók. Szemétnek számítanak 
az olyan haszontalanná vált anyagok, amelyeket nem 
hasznosítunk tovább, így a gazdaság körforgásából kike-
rülnek, tárolásuk szeméttelepeken történik.

A hulladékok, ha szakszerűen kezelik őket, ártalmatla-
nok. Azonban potenciális veszélyt jelentenek, amennyi-
ben kezelésük, ártalmatlanításuk, újbóli felhasználásuk 
nem szakszerűen vagy felelőtlenül történik. A termé-
szetbe felelőtlenül és/vagy nem engedélyezett módon 
kihelyezett szemét komolyan szennyezheti a talajt, a vi-
zeket, vagy akár a levegőt is.

A hulladékok többféle szempont szerint csoportosítha-
tók:

 ¡ eredet szerint: ipari, mezőgazdasági, háztartási, klini-
kai, közlekedési, nukleáris hulladék;

 ¡ halmazállapot szerint: légnemű, folyékony és szilárd 
hulladékok;

 ¡ veszélyesség szerint: elemek és akkumulátorok, szer-
vetlen savak és lúgok, szerves vegyületek, radioaktív, 
elektronikai, biológiai veszélyt hordozó (mikrobiáli-
san szennyezett) hulladékok.

A hulladékok kezelési lehetőségei

Szemétlerakó telep: Az újra nem hasznosítható szemét 
tárolására alkalmas. A lerakó helyét szakszerűen kell ki-
választani és elő kell készíteni, hogy a szemétből semmi 
ne szivárogjon ki a környezetbe.

Szemétégető: Zárt térben égetik el magas hőmérsékle-
ten a szemetet, így térfogata csökkenthető és szemétle-
rakókba helyezhető. Ugyanakkor az égetés során kelet-
kező füst/gőz mérgező és környezetszennyező.

Ártalmatlanítás: A veszélyes hulladékok kezelése során 
van szükség ártalmatlanításra (pl. savak és lúgok esetén 
semlegesítésre).

Komposztálás: Szerves hulladéknál alkalmazható eljá-
rás, a lebontáshoz bakteriális tevékenységet használnak. 
A keletkezett komposzt veszélytelen, a kertekben vagy a 
mezőgazdaságban felhasználható hasznos anyag.

Újrahasznosítás (recycling): A hulladékgazdálkodás 
és ártalmatlanítás leginkább környezetkímélő módja. 
A szelektív módon gyűjtött papír, üveg, műanyag, fém 
(bizonyos fizikai és kémiai kezeléseket követően) visz-
szavezethető a termelésbe. A szelektív hulladékkeze-
lés terheli legkevésbé a környezetünket, mivel ezáltal 
csökkenthető a lerakókba és az égetőkbe kerülő szemét 
mennyisége, valamint hulladékot használnak fel alap-
anyagként ahelyett, hogy ismét természeti erőforráso-
kat aknáznának ki.

Az amerikai prérin egykor beszántották a szárazságtűrő 
gyeptársulásokat, helyükön növénytermesztő gazdaságok 
létesültek. A csupaszon maradt, kiszáradt, porrá vált talajt 
a szél akadálytalanul széthordta. A megoldást szélfogó er-
dősávok telepítése és a növénytermesztés szüneteltetése 
jelentette. Számos más példa mellett ez is jól szemlélteti, 
hogy az ember – kellő körültekintés, szaktudományos ter-
vezés nélküli – nagyszabású beavatkozásai gyakran saját 
maga számára is súlyos károkat okoznak.
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A fenntartható fejlődés az Egyesült Nemzetek Szerveze-
tének 1987-es jelentése szerint olyan fejlődési folyamat 
(földeké, városoké, termelési folyamatoké, társadalma-
ké), amely „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy 
csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy ki-
elégítsék a saját szükségleteiket”.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 
(1995. évi LIII.) törvény megfogalmazásában a „fenn-
tartható fejlődés: társadalmi-gazdasági viszonyok és 
tevékenységek rendszere, amely a természeti értékeket 
megőrzi a jelen és a jövő nemzedékek számára, a termé-
szeti erőforrásokat takarékosan és célszerűen használja, 
ökológiai szempontból hosszú távon biztosítja az életmi-
nőség javítását és a sokféleség megőrzését”.

A fenntartható fejlődés tehát komplex módon veszi 
figyelembe a természeti értékek megőrzését, a társa-
dalmi és a gazdasági fejlődés igényeit. Fontos szemlélet-
beli megközelítés, hogy a fenntarthatóság fogalomköre 
fejlődést, és nem növekedést jelent. Ha növekedésként 
értelmeznénk, akkor az az erőforrások túlfogyasztását, 
a jövő felélését eredményezné. A fejlődés minőségi ja-
vulást jelent, míg a növekedés mennyiségi bővülést.

A fenntarthatóság legfontosabb alapelvei:
 ¡ A környezetbe általunk kibocsátott anyagok nem ha-

ladhatják meg a környezet befogadó/feldolgozó ké-
pességét.

 ¡ A környezetből kitermelt javak nem léphetik túl a kör-
nyezet újratermelő képességét.

 ¡ A nem megújuló erőforrások felhasználásának a mér-
téke nem lehet több, mint amilyen arányban helyet-
tesíteni tudjuk őket megújuló erőforrásokkal.

Az ökológiai lábnyom azt fejezi ki, hogy életvitelünk-
nek mekkora a területigénye. Megmutatja, hogy mennyi 
természeti erőforrásra, mekkora szárazföldi és vízi terü-
letre van szükség egy személy, egy település, egy térség, 
egy ország vagy akár egy vállalkozás, intézmény (pl. isko-
la) életszínvonalának fenntartásához, igényeinek kielé-
gítéséhez és hulladékainak elnyeléséhez. Az ökológiai 
lábnyom egy viszonylag jól követhető mérték, amellyel 
megbecsülhetjük a környezetre gyakorolt hatásunkat. 
Kifejezi, hogy mennyire használjuk fel, illetve használjuk 
túl Földünk javait. Értékét összehasonlítható, szabvá-
nyosított egységben, ún. globális hektárban (termelé-
kenysége egyenlő a Föld teljes bioproduktív hektárjá-
nak átlagos termelékenységével) adják meg. Manapság 
a Földön az egy főre vetített átlagos ökológiai lábnyom 
meghaladja az egy főre eső terület mértékét, vagyis 
jóval többet fogyasztunk, több erőforrást használunk 
és nagyobb mennyiségű hulladékot termelünk, mint 
amennyit a földi ökoszisztémák elbírnak, mint amennyit 
a fenntartható fejlődés elve szerint tehetnénk.

A biokapacitás mutatja meg egy adott terület, ország, 
régió, vagy akár az egész Föld eltartóképességét. Kifeje-
zi, hogy egy főre mekkora termőterület jut. Természete-
sen ez a szám a Föld népességének fokozatos növekedé-
sével egyre csökken.

Az ökológiai lábnyom és a biokapacitás összehasonlí-
tásával lehet eldönteni, hogy egy ország, térség, földrész, 
a Föld természeti lehetősége elegendő-e a fogyasztá-
si-termelési tevékenység fenntartáshoz. Ha a kiszámí-
tott ökológiai lábnyom nagyobb, mint a biokapacitás, 
akkor ökológiai deficitről beszélünk, vagyis ökológiailag 
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Hány Föld bolygóra lenne szükség, ha a világon mindenki úgy élne, 
mint a következő országok lakosai:

Fedezhető „büdzsé”

USA
5 bolygó

Egyesült Királyság
3,4 bolygó

Argen�na
1,7 bolygó

Dél-Afrika
1,5 bolygó

Kína
1,0 bolygó

India
0,4 bolygó

Világátlag
1,4 bolygó

Deficit

112. ábra. Elviekben ennyi Föld bolygóra lenne 
szükségünk, ha mindenki olyan módon élne,  
mint az ábrán felsorolt országok lakosai 
(adatok forrása: Global Footprint Network,  
2009 National Footprint Accounts)

Az ökológiai lábnyom hat tényezőből tevődik össze: 
1.  Szénlábnyom (karbonlábnyom): a legfőképp a fosszilis 

tüzelőanyagok elégetéséből származó CO2 elnyeléséhez 
szükséges erdőterület nagyságát mutatja meg.

2.  Legelőlábnyom: az állattenyésztéshez, a hús- és tejter-
mékek előállításához szükséges állatállomány eltartását 
biztosító földterületek nagysága.

3.  Erdőlábnyom: az éves papír- és faáru-, valamint tűzifa-fel-
használás alapján becsült terület.

4.  Halászati lábnyom: a tengeri és édesvízi halászatok adatai, 
valamint az újratermelési igényeik alapján becsült érték.

5.  Szántólábnyom: az állatok takarmányozásához, az embe-
ri fogyasztáshoz és a bioüzemanyagok előállításához ter-
melt növények termesztésének területigénye.

6.  Beépített területek: az emberi infrastruktúrához (pl. köz-
lekedés, lakások, ipari létesítmények) szükséges földterü-
let nagysága.
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fenntarthatatlan állapotról. Ha azonban a biokapacitás 
haladja meg az ökológiai lábnyom mértékét, akkor ott 
ökológiai tartalékkal rendelkezünk.

Ha egybevetjük, hogy az ökológiai lábnyom és az emberi fej-
lettségi index (HDI = Human Developement Index) mekkora 
értéket képvisel az egyes országokban, akkor azt látjuk, hogy 
a HDI-index értéke alapján a fejlettebb országok (az euró-
pai országok is) az ökológiailábnyom-mutató alapján viszont 
mind az ökológiailag fenntarthatatlan tartományban helyez-
kednek el. A 2012-es adatok alapján nincsen olyan állam, 
amely egyúttal ökológiailag fenntartható és fejlett is lenne.

Az ökológiai gazdálkodás alapelvei

Az erdők, füves területek és vizes élőhelyek helyére 
a Föld jelentős részén szántóföldek, művelt területek 
léptek. Jókora részük nem szolgálja a közvetlenül fo-
gyasztható élelmiszerek termelését, hanem állati takar-
mányt vagy ipari nyersanyagot állítanak elő rajtuk.

Az állattenyésztés intenzív technológiái nemcsak 
a talajt, hanem a vizeket is jobban terhelik, mint például 

a hagyományos legeltető gazdálkodás. A hajdani pász-
torok, gulyások tudása hazánkban is hozzájárulhat pél-
dául a gyepterületek természetközeli életközösségének 
fenntartásához.

A vizes élőhelyek védelme a klímaváltozással egyre 
inkább előtérbe kerül. Hazánkban ennek azért is na-
gyobb a jelentősége, mert a Kárpát-medence folyói a 
vízgyűjtő területekről hozott csapadék jóvoltából jelen-
tős vízmennyiséget szállítanak. A korábbi árterületek 
hiányában ma gyorsan átfolyik az országon az össze-
gyűjtött csapadék. Az éghajlatváltozás következtében 
várhatóan ennek mennyisége csökken, gyakrabban 
lesznek aszályos, illetve árvizes időszakok. Az ökoló-
giai gazdálkodás azt jelentené, hogy törekedni kellene 
a folyóvizek visszatartására, amit nemcsak gátakkal, 
hanem az ártéri (fok-) gazdálkodással lehetne elérni. 
Az időszakosan elöntött területeken a folyók hordaléka 
a talaj tápanyag-utánpótlását is biztosíthatná, de lehe-
tőséget adna hagyományos gyümölcsfajták vagy zöld-
ségfélék termesztésére is.

A biogazdálkodás célja a természetes talajerő-után-
pótlás és növényvédelem biztosítása, ennek érdekében 
a legtöbb mesterséges vegyi anyagot mellőzik, előnyben 
részesítve a komposztálás, a többféle növényből álló 
kultúrák vagy a biológiai védekezés eszközeit. A bioter-
mékek ára valamivel magasabb, de az egészség- és kör-
nyezettudatos vásárlók világszerte keresik ezeket.

A genetikailag módosított élőlények (GMO-k) hasz-
nálatának alapelve a maximális óvatosság. Ha lehetsé-
gesek káros hatások, akkor addig is, amíg ennek ellen-
kezőjét sikerül bizonyítani, járjunk el úgy, mint a valós 
veszélyek esetében. Hazánkban a génmódosított növé-
nyek termesztését törvény tiltja. A másik alapelv a fo-
gyasztók tájékoztatása, ami nemcsak a génmódosított 
összetevőkre, hanem a vegyi anyagokra is vonatkozna. 
Az élelmiszerek esetében az alapanyagokat feltüntetik 
a csomagoláson, míg a vegyi szennyezőket esetenként 
vizsgálják. Ez a nemzeti szakhatóságok (Magyarországon 
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) feladata, 
de nemzetközi civil szervezetek (pl. Greenpeace) is vé-
geznek időnként méréseket.

A természetközeli erdők esetében a korábban alkal-
mazott tarvágás helyett fontos lenne az állandó erdő-
borítást biztosító művelési módok alkalmazása. Ezeknél 
valamennyi fa kivágása helyett a vegyes életkorú faállo-
mányból csak a vágásra éretteket emelik ki. A helyükön 
megnövekvő fénymennyiség segíti az újulat és az aljnö-
vényzet fejlődését, és az állatok élőhelyei sem károsod-
nak nagyobb mértékben. A természetes állapotú ún. 
őserdőkben semmilyen emberi beavatkozás nem törté-
nik, ez szolgálná legnagyobb mértékben a biodiverzitás 
megőrzését. Miközben például Dél-Amerikában vagy 
Délkelet-Ázsiában csökken az őserdők területe, Magyar-
országon és Európa más részein van példa ilyen fokú ter-
mészetvédelmi oltalom alá helyezésre.

1961

a biokapacitásból
74%

1985

a biokapacitásból
114%

2012

a biokapacitásból
156%

113. ábra. Az emberiség ökológiai lábnyoma a népesség 
és a jólét növekedésével egyre jobban meghaladja 
a Föld eltartóképességének mértékét
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114. ábra. Az egyes országok fejlettségi állapota  
(HDI-index) és ökológiai lábnyoma 
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1) fenntarthatatlan fejlődés
Az energia-arányszám (E) azt mutatja meg, hogy egységnyi tömegű mezőgazdasági termék elfogyasztásából 
nyerhető és annak előállításához szükséges energia mennyisége hogyan aránylik egymáshoz.
Az alábbi táblázatban erre látsz néhány példát.

1.    Tedd sorrendbe a táblázatban felsorolt élelmiszertermelési módokat a leghatékonyabbtól a legkevésbé ha-
tékonyig!

2. Földünk mely területén jellemző leginkább az égetéses-irtásos gazdálkodás? Válaszd ki a helyes választ!
A) A tajga fenyveseinek területén.
B) A folyó menti fűz-nyár ligeterdők (puhafaligetek) területén.
C) A középhegységi bükkösök területén.
D) A trópusi esőerdők területén.
E) A hazai szikesek területein.  

3.  Az erdőégetéses-irtásos földművelés magas terméshozama csak rövid ideig tartható fenn. Nevezz meg egy 
lehetséges okot, ami az így nyert területek termékenységének gyors csökkenéséhez vezet!

4.  Indokold biológiai érvvel, hogy a tejgazdaság energia-arányszáma – még takarékos gazdálkodás esetén is – 
miért különbözik lényegesen a gabonatermesztő gazdaságokétól!

5.  Magyarázd meg az üvegházi zöldségtermelés arányszámát! Hogyan lehetne javítani az üvegházi zöldségter-
mesztés energiahatékonyságát?

6.  Egy 20 éves férfi napi energiaigénye 10 MJ. Tételezzük fel, hogy energiaigényének átlagosan 35%-át teszik ki a 
gabonából, 15%-át a tejtermékekből, 30%-át a nagyüzemi állattenyésztésből és 20%-át az üvegházi zöldség-
termesztésből származó ételek. Számold ki, legalább hányszor annyi energiát kellett befektetni életmódjának 
fenntartásához, mint amennyit maga az elfogyasztott táplálék tartalmazott!

2) válaszúton a mezőgazdaság
Az esszében – az előbbi feladat adataira támaszkodva – vázold, hogy korunk mezőgazdaságára milyen problé-
mák megoldása vár. Térj ki az alábbiakra:
¡  energia szempontjából mi jellemzi a hosszú távon is fenntartható mezőgazdasági termelést;
¡  mely élelmiszer-előállítási módok a leginkább kedvezőek/ártalmasak a globális klímaváltozással szembeni 

küzdelemben, és mi ennek az oka;
¡  magyarázd meg, hogy mely élelmiszer-előállítási módok okoznak jelentős természet- és környezetvédelmi 

problémát (két példa);
¡  a kőolajkészletek megfogyatkozása miatt dráguló energia hatására a mezőgazdaság mely területein milyen 

változtatások célszerűek (két példa, indoklással),
¡  a genetikailag módosított növények (GMO) termesztése milyen előnyökkel járhat (egy példa), és milyen ve-

szélyeket rejthet (egy biológiai érv).

E = energianyereség/energiabefektetés

Erdőégetéses-irtásos földművelés 65

Vadászat-gyűjtögetés 7,8

Gabonatermesztés (brit) 1,9

Tejgazdaság (brit) 0,38

Üzemi (broiler) csirketenyésztés 0,1

Üvegházi zöldségtermesztés 0,002
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3) ökológiai válság társadalmi és gazdasági vonatkozásai

…Az ökológiai lábnyom olyan számítási módszer, amellyel kiszámolhatjuk és megérthetjük, hogy a természet 
forrásainak (a természetnek) mekkora részét használjuk, és azt, hogy mennyi természeti forrás áll a rendelke-
zésünkre. Ha ismerjük az ökológiai lábnyomunk méretét, akkor egy kis odafigyeléssel csökkenteni is tudjuk azt. 
Az ökológiai lábnyom az emberi fogyasztás sokféle kategóriájából tevődik össze. Ezeket különböző számításokkal 
átválthatjuk a források előállításához szükséges földterület nagyságára, amit már össze lehet hasonlítani mások 
hasonló lábnyomával. A kutatások azt mutatják, hogy kevesebb, mint 2 hektár termőföld és tenger jutna minden 
emberre a Földön, ha azt egyenlően osztanánk el. Egy kanadai átlagember ennél négyszer több földterületet 
használ, míg egy átlag indiai ökológiai lábnyoma nem éri el az 1 hektárt. Az ökológiai lábnyom kiszámításá-
val megérthetjük azt, hogy mit jelent ez a mondat: „mennyink van, és mire van szükségünk”. Tehát, hogyan 
is fogalmazhatjuk meg az ökológiai lábnyom lényegét? „Minden egyes ember és társadalom elfoglal bizonyos 
teret bolygónk felszínéből azáltal, hogy itt termeli meg az élete fenntartásához szükséges javakat (élelmiszerek, 
energia, szórakozás stb.), és itt dolgoztatja fel a természettel azokat a hulladékokat, amelyeket kibocsát. Ennek a 
térnek a nagyságát méri az ökológiai lábnyom.”1  Más megfogalmazásban az ökológiai lábnyom az a föld-, illetve 
vízterület, amelyre egy bizonyos emberi népesség és életszínvonal végtelen (tetszőlegesen hosszú) ideig való 
fenntartásához szükség lenne.2  Vagy még egyszerűbben megfogalmazva: az ökológiai lábnyom annak a terület-
nek felel meg, amin egy ember fogyasztási javai előállíthatók, s a megtermelt hulladékai eltüntethetők.3  Igazából 
ökológiai lábnyomunkat a mi környezetkímélő vagy pusztító életmódunk határozza meg…

Az ökológiai lábnyom térségenként:

1.  A szöveg és a táblázat alapján fogalmazd meg, mit jelez az ökológiai hiány!

2. Mit jelentenek a szövegben az egyes szavak után a jobb felső indexbe írt számok?

3. Melyik az a földrész, amelyik nem használja fel a rendelkezésére álló potenciált, „lábnyomot”?

4.  A természetes növénytakaró felszámolása, a biodiverzitás csökkentése, a vizeink szennyeződése a fenti 
táblázat mely paramétereit csökkentik, illetve növelik? 

5.  Az ökológiai lábnyom fogalmának ismeretében mondj három olyan, otthonod körüli tevékenységet, amely-
lyel csökkentheted az ökológiai hiányt!

6.  A hagyományos közgazdasági mutatók közül például a GDP valós képet ad-e életünknek, tevékenységeink-
nek a világra gyakorolt hatásairól? Válaszod indokold!

7.  A táblázatban megadott adatok a 2000-es évek elejére vonatkoznak. Mit gondolsz, milyen irányban vál-
toztak a mutatók azóta? Adj becslést az elkövetkezendő 50 évben várható változásokra! Minden esetben 
indokold válaszod!

1  Dr. Gyulai Iván: A fenntartható fejlődés. Ökológiai Intézet a Fenntartható Feljődésért Alapítvány, Miskolc, 2000.
2  Trombitás Gábor: Mennyi Földet fogyasztunk? Élet és Tudomány. 2001. 1. sz.
3  Dr. Vida Gábor: Merre tovább? Magyar Tudomány, 2001. 6. sz.

térség ökológiai lábnyom Biológiai kapacitás ökológiai hiány

Afrika   1,33 1,73 –0,41

Ázsia/Csendes-óceán   1,78 1,11 –0,67

Észak-Amerika 11,7 6,21 –5,51

Kelet-Európa   4,9 3,11 –1,71

Nyugat-Európa   6,3 2,91 –3,41

Világ   2,85 2,18 –0,67



5.  EgyEd fElEtti szErvEződési szintEk246 247

fElAdAtOk

4) Üvegházhatás

A mellékelt grafikon Magyarország és az Európai Unió üvegházgáz-kibocsátását mutatja 1990 és 2018 kö-
zött. Az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának indikátora hét üvegházhatású gáz kibocsátását mutat-
ja CO2-egyenértékre átszámolva. A különböző légszennyező anyagoknak eltérő a környezetre és a klímára 
gyakorolt hatásuk. Azért, hogy ezeket össze tudjuk hasonlítani, egyenértékben (ekvivalensben) fejezzük ki 
a kibocsátásukat.
Az indikátor nem tartalmazza a földhasználat, földhasználat-változás és erdészeti szektor (LULUCF) kibocsá-
tását és megkötését, illetve a tengeri közlekedés kibocsátását és a biomasszából származó szén-dioxidot, 
a nemzetközi légi fuvarozás kibocsátását azonban igen.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, Fenntartható Fejlődési Célok, https://www.ksh.hu/sdg/3-1-sdg-13.html

1.    Nevezz meg a hét lehetséges üvegházhatású gáz vagy vegyületcsoport közül legalább négyet!

2. Foglald össze az üvegházhatás lényegét három mondatban!

3.  Sorolj fel legalább három olyan emberi tevékenységet, amelyet az indikátor számításakor figyelembe vesz-
nek!

4.  Írj legalább három-három olyan tevékenységet az egyén, illetve egy-egy ország szintjén, amelyekkel az üveg-
házhatás mérsékelhető!

5.  Jelölj meg legalább három olyan fenntartható fejlődési célt, amelynek elérése révén az üvegházhatás is csök-
kenne! Válaszodat egy-egy mondatban indokold!

6.  Érvelj álláspontod mellett arról, hogy egy-egy termék vagy szolgáltatás karbonlábnyomának közzététele elő-
segítené-e az éghajlatváltozás mérséklését!

Tekintsd meg a 238. oldalon található grafikont, amely az elsődleges megújuló energiaforrások energiaterme-
lését ábrázolja Magyarországon, néhány energiaforrás szerint!

7.  Tégy egy érvényes megállapítást az ábra alapján a fenntartható fejlődési célok tükrében! Megállapításodat a 
táblázat adataival támaszd alá!

8.  Nevezz meg legalább egy olyan további adatot, amelynek segítségével a 7. feladatban megfogalmazott állítá-
sodat tudnád pontosítani vagy jobban alátámasztani!

9.  Segítené-e a 5. feladatban megadott fenntartható fejlődési célok elérését, ha az elsődleges megújuló ener-
giaforrásokból termelt energiamennyiség növekedne? Állításaidat indokold!
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5) élőhely védelme

A magyar sóballa a szikes tavi élőhelyek egyik 
kiemelkedően fontos, jellegzetes növényfaja. 
Magyarországon bennszülött faj. Helyenként 
tömeges megjelenésű, ám előfordulási ada-
tai egymástól elszigeteltek. Popu lációinak 
mérete az adott évi vízállapotok függvényé-
ben szélsőséges mértékben ingadozhatnak. 
A magyar sóballa ún. halofiton, vagyis olyan 
növény, amely az élőhelyén megemelkedett 
sókoncentrációhoz alkalmazkodott, és ezen 
feltételek mellett tud szaporodni, fennma-
radni.

1.    Mit jelent az, hogy a magyar sóballa bennszülött faj? Mondj példát más, Magyarországon élő bennszülött 
fajra!

2.  Írd le egy kísérlet tervét, amellyel eldönthető, hogy a magyar sóballa csak tűri vagy igényli is a talaj magas 
sótartalmát! Milyen különbségeket jelent a faj védelme és fennmaradása szempontjából, ha a só jelenlétét 
tűri vagy igényli a növény?

3.  Írj érveket a magyar sóballa élőhelyének területi védelme mellett!

4.  Melyek azok a folyamatok, amelyek adott fajok élőhelyét veszélyeztetik? Kapcsold ezeket a fenntartható 
fejlődési célokhoz!

5.  Nevezz meg egy-egy olyan kezdeményezést, amely adott faj és adott terület védelmét szolgálja! Milyen szem-
pontok jelentenek előnyt ezen kezdeményezéseknél?
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