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„A világ olyan gyönyörű, hogy egyre nagyobb felelősség embernek lenni.”
Szabó Magda

Bevezető

A 11. évfolyamba lépve a természettudományos pályákat választók egy 
vagy több szaktárgyban mélyíthetik el a már meglévő tudásukat. Akik 
még nem döntöttek vagy más iránt érdeklődnek, azok számára is hasz-
nos lehet egy választott természettudományi terület új szempontok és 
módszerek szerinti tanulása.

Miért éppen biológia?
Az élő természet vizsgálata magában foglalja az élet mibenlétének meg-
értését és rávilágít arra, hogy, magunk is részei vagyunk a Föld élővilá-
gának. A környezeti rendszerek állapota folytonos változásban van, amit 
részben mi magunk okozunk, részben alkalmazkodási kényszereket 
idézünk elő magunk számára. Az egyéni életmódunk kihat az egészsé-
gi állapotunkra és összefügg a környezetünkkel is. Anyagokat haszná-
lunk, élőlények és életközösségek sorsáról döntünk. A kötetben felvetett 
kérdések vizsgálata arra ösztönöz, hogy tényekre alapozott döntéseket 
hozhass, és megtaláld az egyensúlyt az életmódod és a természeti kör-
nyezeted viszonyában.

Hogyan használd a tankönyvet?
A tankönyv nem ír elő megtanulandó tananyagot, inkább tevékenységek 
tára. A feladatok megoldása sokféle készség és képesség mozgósítását 
igényli. A fejezetek felépíté az aktív, probléma alapú tanulást támogatja.
Mit jelent a probléma alapú tanulás? A kötetben találkozhatsz az   
„Ajánlás a probléma alapú tanuláshoz” című résszel is. Ezekben az adott 
fejezet tanulásának többféle lehetőségéről olvashatsz javaslatokat. 
A  prob léma alapú tanulás azt jelenti, hogy egy-egy kérdés vizsgálata  
nyitott, előre nem meghatározott módon történik. A tanulást maga a fo-
lyamat, a tevékenységek elvégzése jelenti. A témakörök javasolt feladatai 
ebben segítenek, de a tanulás – az ajánlások alapján – többféle módon 
lehetséges. 

A kötet végén a „Honnan tudhatom” gyűjteményben ajánlott forrá-
sokat találsz. Ezek a webcímek, videók és hasznos alkalmazások a felada-
tok megoldásában segíthetnek. A leckék feladataiban lévő hivatkozások 
ezekre mutatnak, de vannak feladattól független, hasznos források is. 
A legtöbb forrást saját kutatásod alapján mással is helyettesíthetsz. 

Fontos, hogy a kötet mindegyik fejezetéhez kapcsolódjon számodra 
érdekes, hasznos tanulási tevékenység! 

Jó tanulást, izgalmas kutatást kívánunk!
.  

Kedves Tanuló!
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A „Tudni szeretném” részben olyan témákat, kérdéseket 
és problémákat találsz, amelyek érdekesek és vizsgálatra ér-
demesek lehetnek számodra. A témákat gondolatot ébresz-
tő, problémákat felvető szövegek vezetik be. A megnyitott 
kérdésekhez ajánlott feladatok kapcsolódnak. Elvégzésük 
sokféle tevékenységet foglalhat magában, ilyen lehet pél-
dául valamilyen forrás felkutatása, adatok elemzése, össze-
függések feltárása vagy véleményalkotás is. Vannak egyéni 
tanulásra alkalmas, illetve csoportmunka feladatok is, erre a 
szövegekben találhatsz utalásokat. A problémák vizsgálata 
részben a tanórákon történhet, de egy-egy érdekes feladat-
tal otthon is érdemes tovább foglalkoznod. A témakörök az 
ajánlott feladatokon kívül más módon is vizsgálhatók, eb-
ben tanárodtól kaphatsz segítséget.

A „Kapcsolatok” cím alatt olyan feladatokat találsz, amelyek a korábbi témakörök 
közötti kapcsolatokra hívja fel a figyelmet. Általában tudományos cikkekből vett 
idézetekkel találkozhatsz, amikhez kérdések, feladatok kapcsolódnak. A bennük 
megjelenő összefüggések átgondolása valamilyen jövőképet is előrevetít. Fontos 
szerepe, hogy felhívja a figyelmet a jövő érdekében a jelenben megtehető cselek-
vési lehetőségekre.

Az „Elő-kép” áttekinti a fejezetben szereplő témákat, kérdéseket. Célja a ráhango-

lás, az érdeklődés felkeltése. Ezt rövidebb szövegek, képek és idézett cikkek szol-
gálják. Irányt mutathat abban is, hogy mely témák lehetnek érdekesek, vizsgálatra 
érdemesek számodra.
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A „Már tudom” cím alatt olyan fogalmi összefoglalók, 
kérdések és feladatokat találhatók, amelyek a már meg-
lévő tudásod felszínre hozását segíthetik. Erre azért van 
szükség, mert mindenki mást jegyzett meg vagy éppen 
felejtett el a korábban tanultakból. A tanulást onnan kell 
kezdeni – vagy folytatni – ahol éppen tartunk. A felidézés 
célja nem a részletek, mint inkább a főbb elvek és össze-
függések felelevenítése. A feladatok előkészítik a további 
kérdések vizsgálatát, azokhoz szükséges ismereteket, fo-
galmakat járnak körbe.
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Már tudom!

TUDÁSHÁTTÉR, 
FOGALMAK

FOGALMI ÖSSZEFOGLALÓK, AJÁNLOTT FELADATOK

Az élet történetét biológiai folyamatok és véletlenszerű környezeti hatások is alakították. 
A változékonyság biológiai alapjai már a sejtek szintjén megjelennek, hatásuk jól követ-
hető az egyedek nemzedékein át. Magasabb szinten a fajon belüli csoportok, szaporodási 
közösségek is rendelkeznek a változás képességével. 

A DNS szerkezete, szerepe
A DNS-molekulát gyakran nevezik az „élet 
fonalának”. Szerkezete valóban fonálszerű, 
szerepe szerint az élőlények biológiai kódjá-
nak tekinthető. A 20. század végére képessé 
váltunk a kód megfejtésére, olvasására, vagy 
akár átírására is. A genetikai kód alapján ké-
szülnek a sejtben a fehérjék, az erről szóló 
üzenetek a DNS-ről íródnak át a  közvetítő 
mRNS-molekulákba.

 Idézd fel!                                      

1.  Melyek a DNS-t felépítő (nukleotid-) alapegységek?
2.  Melyek a genetikai kód jellemzői?
3.  Mi a szerepe a kromoszómáknak a sejtosztódások során?

 Írd át!                                       

Egy DNS-molekula átírásra kerülő (minta-) szálának bázissorrendje az alábbi:
…TAC AAT TAA ACA AGA ACT TGT CAG TTC TTT…

� Írd fel a róla készülő mRNS-molekula bázissorrendjét!
�  Keress az interneten kodonszótárt, annak segítségével határozd meg az ennek alapján készülő fehérjelánc 

aminosavait!

A változékonyság biológiai alapjai 
Az élővilág folyamatos változását a változé-
konyságot okozó biológiai mechanizmusok 
alapozzák meg. A sejtekben őrzött biológiai 

információ az egyedeken belül és az egyedek 
nemzedékei közötti átadás során is megvál-
tozhat.    

 Idézd fel, nézz utána!                                      

1. Mit nevezünk mutációnak, milyen típusai vannak?
2. Keress példákat: mely környezeti hatások növelhetik a mutációk gyakoriságát!
3. Fogalmazd meg röviden: miért növeli az ivaros szaporodás az élőlények változékonyságát!
4.  A COVID-19 világjárvány idején különféle vírusvariánsok is kialakultak.   

Fogalmazz meg biológiai tényeken alapuló véleményt ezeknek a variánsoknak a kialakulásáról, elter-
jedéséről és a járványra gyakorolt hatásáról! 

Az evolúció 
Az élőlények változékonyságát növelő folya-
matok (pl. mutációk, ivaros szaporodás) mó-
dosítják a fajok egyedeinek tulajdonságait. 
A fajok állandóságának dogmája sokáig uralta 
az életről alkotott képünket. Ezzel kapcsolatos 
kétségeket több tudós is megfogalmazott, de 
az örök változás gondolatának elméletté for-

málása és bizonyítása Darwin érdeme. Alap-
műve: „A fajok eredete” 1859-ben jelent meg, 
ebben írta le a természetes kiválasztódás (sze-
lekció) mechanizmusát. A természetes kivá-
lasztódás többféleképpen is eredményezheti 
új fajok keletkezését, ezt a kutatások számos 
példával bizonyították. 

 Figyeld meg, és válaszolj!                                      

A fajok jellemzőit a környezethez való alkalmazkodás, az élőhely és az életmód változása is alakítja. 

A képeken látható két 
ragadozó egyike a szá-
razföldön, a másik a víz-
ben szerzi zsákmányát. 

1.  Hasonlítsd össze a képek alapján a két állat testalkatát! Mely jellemzőik hasonlóak, és melyek külön-
böznek?

2.  Keress további információkat az interneten a testfelépítésükről, életmódjukról! 
3.  Hogyan jelenik meg a környezethez való alkalmazkodás a két állat esetében?
4.  Ha mindkét faj egy feltételezett közös ősből alakult ki, akkor milyen típusú evolúció ment végbe?

 Gondolkozz, és válaszolj!                                      

Darwin a Galápagos-szigeteken számos, egymástól elérő testfelépítésű és életmódú pintyfajt figyelt meg. 
Tudta, hogy ezeket a vulkanikus eredetű szigeteket a régmúltban a dél-amerikai kontinens felől érkezett 
egyetlen ősi pintyfaj népesítette be. A Darwin-pintyeknek is nevezett madarak összehasonlítása alapján tett 
következtetések is hozzájárultak az evolúció elméletének megfogalmazásához.

1.  A természetes szelekció mely típusa eredményezte a két pintyfaj közötti eltérések kialakulását?
2.  Milyen táplálékhoz alkalmazkodott a két madárfaj csőrszerkezete? 
3.  Mi volt a feltétele annak, hogy az ősi pintyfajból ilyen sokféle (15) utódfaj alakulhatott ki? 
4.  A képeken látható két pintyfajt különböző nemzetségekbe sorolják a kutatók. Ma már tudjuk, hogy 

valamennyi Darwin-pinty egyenlő evolúciós távolságra van az alapfajtól.  
Milyen vizsgálat alapján tehették a kutatók ezt a megállapítást?

A képeken két galápagosi pinty 
látható. Megfigyelhető, hogy a 
szürke füzikepinty és a közepes 
földipinty csőre eltérő formájú. 

A DNS-molekula modellje 

Vidra Fóka 
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Tudni szeretném!

TÉMÁK, KÉRDÉSEK, 
PROBLÉMÁK

AJÁNLÁS A PROBLÉMAALAPÚ TANULÁSHOZ

A Föld élővilágának egy-egy nagyobb területéről, életközösség-típusáról szóló prob-
lémaleírások segítenek strukturálni, átgondolni a vizsgálandó témákat. Ezek alapján 
önállóan vagy társaiddal együttműködve kérdéseket fogalmazhatsz meg, amelyekre 
további információk keresésével, vizsgálatok elvégzésével kaphatsz választ. 

�  A fejezet tanulási céljainak elérését az órai vagy otthoni munkával elvégezhető egyéni feladatok és az 
órai csoportmunka együttesen biztosíthatja.
�  A Föld élővilágáról alkotható „nagy kép” egyszerre tartalmaz fogalmi értelmezéseket és érzelmi motí-

vumokat, az ajánlott feladatok közül érdemes mindkét típusból választani.
�  A fejezeten belüli részproblémák, az egyes biomok vizsgálhatók szakértői típusú csoportmunkával, 

ebben az esetben a teljes kép összeállítása a csoportok bemutatói alapján történhet.
�  Hatékony módszer lehet az is, ha a témákat egymást követően, egyéni, illetve csoportmunka-felada-

tokkal dolgozzátok fel.

1. Övezetek, övek, biomok 

  „Aki gépen száll fölébe, 
annak térkép e táj” – írja a 
költő, Radnóti Miklós Nem 
tudhatom című versében. 
Azt már nem érhette meg, 
hogy ez a sor az egész Föld-
re is vonatkoztatható legyen. 
A műholdak és az űrkutatás 
kora 1957-ben vette kezdetét 
a Szputnyik–1 felbocsátásá-
val. A Föld körül keringő esz-
közök azóta sok ezer „szelfit” 
készítettek bolygónkról.

  Ezek a műholdfelvételek jól mutatják, hogy 
bolygónk szárazföldjein jól felismerhető zöld és 
barna sávok húzódnak keresztül. Az északi és a tró-
pusi erdőségek még meglévő állományai mellett 
Európában a mezőgazdasági termőföldek is a zöld 
különféle árnyalatait mutatják. A felszíni vizsgála-
tok adatai az életközösségek alkotóira is fényt derí-
tenek. A pólusok jeges vidékein az óceánokban élő 

moszatok termelik meg a tápanyagot. A fotoszin-
tézishez szükséges fényből itt még kevés van, de az 
Egyenlítő felé közeledve fokozatosan növekszik 
a biológiai produkció és a fajok sokfélesége. A térí-
tők vidékén a zöldet egy gyors átmenettel vörösbar-
na sáv váltja fel. A sivatagok környezete nem ked-
vez az életnek, de itt is találunk jól alkalmazkodott 
élőlényeket. Az Egyenlítő sávjában visszatér a zöld 
szín, de a fogyatkozó trópusi esőerdőkre a vöröses 
foltok figyelmeztetnek.
  Mi okozza ezt színkavalkádot? A magyará-
zat az éghajlati övezetességben keresendő. Ahogy 
már tanultad, a napenergia eloszlása nem egyen-
letes Földünkön. Minden további éghajlati elem, 
a  csapadék, a szél és a hőmérséklet összefügg ez-
zel a jelenséggel. Amikor egy esős napon várjuk a 
napsütést, nem is gondolunk bele, hogy mennyire 
különleges jelenséget élhetünk át. A  Naprendszer 
szomszédos bolygói jóval barátságtalanabbak. 
A Vénusz vastag felhőtakaróba burkolódzik, amely 
alatt több száz fokos a hőmérséklet. A felhőket nem 
vízgőz, hanem szén-dioxid és kénsav alkotja. Külső 
bolygószomszédunk, a Mars is rendelkezik igen rit-
ka légkörrel, de felhőképződés nem figyelhető meg 
benne.

Jelenleg a Naprendszeren belüli élhető zónában 
csak a mi Földünk található. A víz mennyisége és 
körforgása egyedivé teszi bolygónkat, még ha nem 
is egyformák mindenhol az életfeltételek. Az ég-
hajlati övezetesség, a hideg, a forró és a mérsékelt 
éghajlat a szárazföldeken jól azonosítható, jelle-
gükben hasonló életközösségeket alakított ki. Ezek 
a biomok az óceánok élővilágával együtt alkotják 
a bioszférát.

 Ajánlott feladatok                                      

1. Biomok és városok

1.  A Föld biomjainak térképén azonosítsd a földrajzi övezetességre visszavezethető jellemzőket!
2.  Hogyan befolyásolják a magashegységek az övezetesség hatását?
3.  Milyen különbségeket látsz az északi és a déli félteke kontinentális biomjainak szerkezetében? 

Mi lehet a különbségek oka?

Dolgozzatok 4 fős csoportban! (4–6. feladat)

4.  A biomok és digitális világtérkép alapján keressetek egy-egy 
biomra jellemző, abban elhelyezkedő országokat vagy na-
gyobb városokat!

5.  Keressetek adatokat az interneten a választott országok ég-
hajlatáról (éghajlattáblázat, hőmérséklet, csapadék, napfény), 
a természetes életközösségekről és a mezőgazdaság termé-
nyeiről! 

6.  Tartsatok egymásnak rövid „úti beszámolót” egy választott táj-
ról, városról!

2. Indexelj! 

A biomok közös jellemzőik alapján azonosít-
hatók, de folyamatosan változnak is. Az utóbbi 
évtizedekben ezek a változások egy irányba 
mutatnak, a biológiai sokféleség rohamos csök-
kenését jelzik.

A fejezet elején már szó volt az élő bolygó 
indexről, amely a biológiai sokféleség mérésére 
szolgál a fajok populációinak időbeli változása 
alapján. Az index értékét az 1970-es fajpopulá-
ciókhoz viszonyítják (azaz 1970 = 100). A 70-es 
indexérték például a globális fajok populációi-
nak 30 százalékos csökkenését jelezné.

A mellékelt grafikon négy nagy élőhelytí-
pus biológiai sokféleségének változását mutatja be 1970 és 2012 között. Elemezd a grafikont a követ-
kező szempontok alapján! 
�  Melyik élőhelytípus bizonyult a legsérülékenyebbnek? Mivel tudnád ezt magyarázni?
� Melyik esetében sikerült mérsékelni, megállítani a leromlást?
�  Látható-e valamilyen összefüggés a világgazdaság alakulása és a biológiai sokféleség változása kö-

zött? Keress töréspontokat a grafikonon!

A Föld, ezen belül 
Európa és Afrika 
a NASA szerkesztett 
felvételén 

Erdőirtás Borneó trópusi esőerdeiben 

Ajánlás (város / ország)   
(4–6. feladat): 
�  Kinshasa / Kongói Demok-

ratikus Köztársaság
�  Anchorage / Alaszka, USA
�  Bagdad / Irak
�  Debrecen / Magyarország
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A Föld szárazföldi biomjainak térképe
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Elő-kép

ÁTTEKINTÉS, RÁHANGOLÁS

A természetről való gondolkodás egyik alapkérdése az az 
állandóság vagy változás. Herakleitosz, ókori görög filozófus sze-
rint „nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba”. A közismert 
bölcsesség mélyebb értelme az, hogy a természet belső lényege 
az örök változás. Még a megfigyelő számára változatlannak tűnő 
dolgok sem állandóak, például a folyók változtatják medrüket, 
a hegyek bércei lassan lekopnak.

A változások érzékelésének kulcsa az idő dimenziója. A pilla-
natszerű változások esetében a történések elkülönítése okoz nehézsé-
get. Vannak nagyon lassú folyamatok, amelyek csak egymástól távoli 
időpillanatok összekapcsolásával deríthetők fel. A természettudomány 
időskálájának egyik végén a másodperc felfoghatatlanul apró töredé-
ke (pl. a femtoszekundum = 10-15 másodperc), a másikon a világegye-
tem 13,7 milliárd éves életkora áll. Az élet általunk ismert 
története 3,8 milliárd évet ölel át, de a jelenkornak vehető 
időszak is több mint 10 ezer éve tart. Az idő különleges di-
menziója a jövő, amely még nyitva áll előttünk. A múlt már 
lezárult, de a jelenben még sokat tehetünk a jövőbeli folya-
matok fenntarthatóságáért.

Az élet történeteI. 

Lepusztuló tanúhegyek (Monument Valley, Utah, USA)  

A térség 
vöröses színét 
a mállott 
aleurolitban 
feldúsuló  
vas-oxid adja

A völgyekben mangán-
oxidos kékesszürke 
elszíneződés is látható

A legfelső réteg palás 
szerkezetű agyag

Az aljzat iszapkő 
törmelékes 
keletkezésű, 
üledékes kőzet

A középső  
réteg homokkő,  
a legalsó pedig 
megint pala
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Időkapszula – jégbe zárt ősi vírusok

Az Ohiói Állami Egyetem (OSU) kutatói a Tibeti-fennsík gleccsereiből származó 15 ezer éves jég-
mintákat elemeztek. A kutatók 1992 és 2015 között vételezett, a tibeti Guliya jégtakaróból származó 
mintákat vizsgáltak, amikről gyakorlatilag éves bontásban leolvasható, hogy mikor mi rakódott le 
a rétegeiben. „Ezek a gleccserek fokozatosan formálódtak, és számos szilárd és gáznemű anyaggal 
együtt sok vírus is lerakódott a jégrétegekben” – mondta a kutatás vezetője. 

A kutatók a kifúrt minta külső rétegét eltávolították, majd etanol és steril 
víz segítségével még tíz millimétert lefaragtak belőle, hogy biztosan a kora-
beli állapotokat mutassa a jégtömeg. A tiszta jégrétegek eléréséhez és azok 
mikrobiológiai elemzéséhez kidolgozott módszer akár a Marson feltételezett 
élet kutatásában is alkalmazható lehet.

A jégmintákból legalább 28-féle új vírust tártak fel a kutatók, a vírusok 
több mint fele ráadásul az extrém környezet ellenére is túlélt a gleccserek mé-
lyén. Ezek a vírusok olyan géneket tartalmaznak, amelyek segítik őket abban, 
hogy hidegben is meg tudjanak fertőzni sejteket.

A gleccserek mélyén húzódó kórokozók tanulmányozása a klímaváltozás 
előrehaladtával egyre fontosabbá válik. Nagyon keveset tudunk az ilyen ext-
rém környezetben megbújt vírusokról és mikrobákról. Fel kell jegyeznünk és 
meg kell értenünk, hogy mi húzódik odalent, és miként reagálnak a vírusok 
és a baktériumok az éghajlatváltozásra. 

Forrás: Qubit / Microbiome  
https://qubit.hu/2021/07/22/ismeretlen-osi-virusokat-talaltak-egy-tibeti- 

gleccser-15-ezer-eves-jegmagjaban

A FEJEZET TANULÁSÁNAK CÉLJA annak megértése és példákkal 
történő bemutatása, hogy milyen vizsgálati módszerekkel nézhetünk 
vissza a távoli múltba. A földtani változások nyomai megőrződnek a kő-
zetekben, de a tektonikai folyamatok során a mélyebb rétegekbe beol-
vadva el is tűnhetnek a kutatók elől. Az élőlények testanyagai mulandók, 
de a meszes vázak, csontok és fogak ellenállnak a környezet és a lebon-
tó szervezetek hatásának. A  belőlük képződött kövületek hosszú időre 
magukba zárják az evolúciós változások emlékeit, egyben bizonyítékul 
is szolgálnak a folyamatok rekonstruálásához. Találhatunk olyan „élő 
kövületeket” is, amelyek a korábban elterjedt élőlénycsoportok ma már 
csak kis számban fellehető túlélői. Ezeket közvetlenül és sokféle módon 
vizsgálhatjuk, így részletesebb képet kaphatunk a rokonságukba tartozó 
más élőlényekről is. Az élet történetének legújabb módszerei a molekulák 
elemzésén alapulnak. Áttekintjük a DNS-vizsgálatok alkalmazási lehető-
ségeit és néhány példa alapján értékeljük az eddig elért új eredményeket. 
A módszerek bemutatásának célja az is, hogy bepillantást nyerjünk a tu-
domány működésébe.

Changdu gleccser 
(Tibet, Kína)
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Már tudom!

TUDÁSHÁTTÉR, 
FOGALMAK

FOGALMI ÖSSZEFOGLALÓK, AJÁNLOTT FELADATOK

Az élet történetét biológiai folyamatok és véletlenszerű környezeti hatások is alakították. 
A változékonyság biológiai alapjai már a sejtek szintjén megjelennek, hatásuk jól követ-
hető az egyedek nemzedékein át. Magasabb szinten a fajon belüli csoportok, szaporodási 
közösségek is rendelkeznek a változás képességével. 

A DNS szerkezete, szerepe
A DNS-molekulát gyakran nevezik az „élet 
fonalának”. Szerkezete valóban fonálszerű, 
szerepe szerint az élőlények biológiai kódjá-
nak tekinthető. A 20. század végére képessé 
váltunk a kód megfejtésére, olvasására, vagy 
akár átírására is. A genetikai kód alapján ké-
szülnek a sejtben a fehérjék, az erről szóló 
üzenetek a DNS-ről íródnak át a  közvetítő 
mRNS-molekulákba.

 Idézd fel!                                      

1.  Melyek a DNS-t felépítő (nukleotid-) alapegységek?
2.  Melyek a genetikai kód jellemzői?
3.  Mi a szerepe a kromoszómáknak a sejtosztódások során?

 Írd át!                                       

Egy DNS-molekula átírásra kerülő (minta-) szálának bázissorrendje az alábbi:
…TAC AAT TAA ACA AGA ACT TGT CAG TTC TTT…

� Írd fel a róla készülő mRNS-molekula bázissorrendjét!
�  Keress az interneten kodonszótárt, annak segítségével határozd meg az ennek alapján készülő fehérjelánc 

aminosavait!

A változékonyság biológiai alapjai 
Az élővilág folyamatos változását a változé-
konyságot okozó biológiai mechanizmusok 
alapozzák meg. A sejtekben őrzött biológiai 

információ az egyedeken belül és az egyedek 
nemzedékei közötti átadás során is megvál-
tozhat.    

 Idézd fel, nézz utána!                                      

1. Mit nevezünk mutációnak, milyen típusai vannak?
2. Keress példákat: mely környezeti hatások növelhetik a mutációk gyakoriságát!
3. Fogalmazd meg röviden: miért növeli az ivaros szaporodás az élőlények változékonyságát!
4.  A COVID-19 világjárvány idején különféle vírusvariánsok is kialakultak.   

Fogalmazz meg biológiai tényeken alapuló véleményt ezeknek a variánsoknak a kialakulásáról, elter-
jedéséről és a járványra gyakorolt hatásáról! 

A DNS-molekula modellje 



9

Az evolúció 
Az élőlények változékonyságát növelő folya-
matok (pl. mutációk, ivaros szaporodás) mó-
dosítják a fajok egyedeinek tulajdonságait. 
A fajok állandóságának dogmája sokáig uralta 
az életről alkotott képünket. Ezzel kapcsolatos 
kétségeket több tudós is megfogalmazott, de 
az örök változás gondolatának elméletté for-

málása és bizonyítása Darwin érdeme. Alap-
műve: „A fajok eredete” 1859-ben jelent meg, 
ebben írta le a természetes kiválasztódás (sze-
lekció) mechanizmusát. A természetes kivá-
lasztódás többféleképpen is eredményezheti 
új fajok keletkezését, ezt a kutatások számos 
példával bizonyították. 

 Figyeld meg, és válaszolj!                                      

A fajok jellemzőit a környezethez való alkalmazkodás, az élőhely és az életmód változása is alakítja. 

A képeken látható két 
ragadozó egyike a szá-
razföldön, a másik a víz-
ben szerzi zsákmányát. 

1.  Hasonlítsd össze a képek alapján a két állat testalkatát! Mely jellemzőik hasonlóak, és melyek külön-
böznek?

2.  Keress további információkat az interneten a testfelépítésükről, életmódjukról! 
3.  Hogyan jelenik meg a környezethez való alkalmazkodás a két állat esetében?
4.  Ha mindkét faj egy feltételezett közös ősből alakult ki, akkor milyen típusú evolúció ment végbe?

 Gondolkozz, és válaszolj!                                      

Darwin a Galápagos-szigeteken számos, egymástól elérő testfelépítésű és életmódú pintyfajt figyelt meg. 
Tudta, hogy ezeket a vulkanikus eredetű szigeteket a régmúltban a dél-amerikai kontinens felől érkezett 
egyetlen ősi pintyfaj népesítette be. A Darwin-pintyeknek is nevezett madarak összehasonlítása alapján tett 
következtetések is hozzájárultak az evolúció elméletének megfogalmazásához.

1.  A természetes szelekció mely típusa eredményezte a két pintyfaj közötti eltérések kialakulását?
2.  Milyen táplálékhoz alkalmazkodott a két madárfaj csőrszerkezete? 
3.  Mi volt a feltétele annak, hogy az ősi pintyfajból ilyen sokféle (15) utódfaj alakulhatott ki? 
4.  A képeken látható két pintyfajt különböző nemzetségekbe sorolják a kutatók. Ma már tudjuk, hogy 

valamennyi Darwin-pinty egyenlő evolúciós távolságra van az alapfajtól.  
Milyen vizsgálat alapján tehették a kutatók ezt a megállapítást?

A képeken két galápagosi pinty 
látható. Megfigyelhető, hogy a 
szürke füzikepinty és a közepes 
földipinty csőre eltérő formájú. 

Vidra Fóka 
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Tudni szeretném!

TÉMÁK, KÉRDÉSEK, 
PROBLÉMÁK

AJÁNLÁS A PROBLÉMAALAPÚ TANULÁSHOZ

A biológiai tudományának alapvető vizsgálati célja az élet történetének feltárása is. 
Az  események bemutatása mellett magyarázatokat is keresünk a folytonos változá-
sokra. Az evolúció megértése közelebb vihet bennünket a bioszféra várható jövőjének 
előrejelzéséhez is.  

�  Az élet történetének vizsgálatát öt problémakör áttekintése segíti. Valamennyiről lehet meglévő tudá-
sod, amit részben az előző feladatok alapján tudtál felszínre hozni. 
�  Az ajánlott feladatokhoz szükséges információkat önálló otthoni munkával vagy társaiddal együtt az 

órákon tudod megkeresni. 
�  A tudás megosztása történhet órai csoportmunkában vagy virtuális osztályteremben is. 
�  A legtöbb feladat esetében szükség van a véleményed megfogalmazására, érvelésre, a társakkal folyta-

tott alkotó vitára.
�  Nem feltétlenül szükséges mind az öt probléma vizsgálata, választhattok olyan tevékenységeket is (pl. 

projektmunka), amely egy választott területben való elmélyedést kíván.  

1. Az evolúciós időskála – a megkövült idő nyomában

  Az emberi képzelet a mindennapi történések és 
az életút eseményeihez igazodik. A percek, napok 
és évek adják gondolkodásunk időjeleit. Még az év-
ezredes történelmi múlt sem könnyen képzelhető 
el, de a millió és a milliárd év már felfoghatatlan 
számunkra. Nem is csoda, ha a modern tudomány 
kialakulása előtti időkben ennél jóval rövidebb 
időtávokban gondolkodtak. Egy anglikán érsek 
(Ussher) a 17. században a Biblia alapján végzett 
számításokat. Ő a Föld korát nagyjából 6000 éves-
nek gondolta, ami bőven elképzelhető volt akkori-
ban. A 19. század már a földtudományok hajnala 
volt, előbb Hutton, majd Buffon és Lyell jutott arra 
a következtetésre, hogy a Föld jóval régebben ke-
letkezett. Az üledékrétegek egymásra rakódása és 
a felszínformák változása alapján 100 millió évnél 
régebbre tették ezt az eseményt. A vitába olyan 
nagy tekintélyű fizikusok is beszálltak, mint New-
ton vagy Kelvin. Elsősorban hőtani megfontolások 
és kísérletek alapján igyekeztek pontosabb értéket 
megadni, de ők is távol jártak a valóságtól.

  A Föld korának meg-
állapításában a forradalmi 
változást a radioaktív kor-
meghatározási módsze-
rek megjelenése hozta el. 
A 20. század első felében 
végzett mérések alapján 
már legvalószínűbbnek a 
3 milliárd év tűnt. Megle-
pő, de a pontos eredményt 
nem is maga a Föld árulta 
el. A tudósok a Naprendszerből érkező meteorito-
kat vizsgálva jutottak a ma is elfogadott 4,6 milliárd 
éves korra. Az idő ilyen mértékű kitágítása hatal-
mas lépés volt az emberiség tudásában. Később si-
került a látható világegyetem keletkezésének idejét 
is megmérni, ez még tovább, 13,7 milliárd évre tolta 
ki az időskálánk nullpontját.

A Föld keletkezését követő 1 milliárd éven be-
lül az élet is megjelent a bolygón. Lehet, hogy az 
első időkben több életforma is kialakult. Abban 
azonban biztos a tudomány, hogy a mai élőlények 
valamennyien egyetlen kezdőállapotból szerte-
ágazó folyamat eredményei. Az első baktériumok 
a katasztrófák és környezeti változások közepette 
nagyon hosszú ideig tartották fenn a földi élet lán-
colatát. A későbbi fejlődést gyors előreszaladások, 
majd katasztrofális kihalási hullámok jellemezték. 
A Föld geológiai aktivitása időnként a nyomokat 
is eltüntette, ezért a távoli múlt képkockái eléggé 
hézagosan illeszthetők össze. A jelenkori élővilág a 
földtörténet negyedidőszakát képviseli, ennek kez-
dete az időskálán 2,5 millió évvel ezelőttre tehető.

A Naprendszer keletkezésének 
nyomait őrző kondritos meteorit 
(lelőhely: Chile, Atacama-sivatag)  

Newton (1643–1727) arcképe Buffon (1707–1788) arcképe 
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 Ajánlott feladatok                                      

1. Földtörténeti időszalag készítése

A nagyon távoli idők, a „mély idő” megértését segíti, ha az arányokat megtartva átlátható nagyságrendű idő-
vonalat szerkesztünk. Ezt legegyszerűbb papír-ceruza alapon elkészíteni. Ha a Föld keletkezésétől indítjátok 
az ábrázolást, akkor egy 5 méter hosszú papírszalagra lesz szükségetek. Ezen minden milliméter 1 millió évet 
jelez. (A szalag lehet pl. pénztárszalag, de több részből is összeállíthatjátok. Legyen elég széles, hogy színe-
zés, feliratok, rajzok is elhelyezhetők legyenek rajta!)

A leírás alapján készítsetek földtörténeti időszalagot! 
� Egy mérőszalag segítségével jelöljétek be a skálán az alább felsorolt eseményeket!
� A földtörténeti korszakokat (pl. kambrium) színezéssel tudjátok elhatárolni.
� Keressetek további adatokat a skála pontosításához!

Évvel ezelőtt Földtörténeti időszakok és korok Evolúciós esemény

10 000 utolsó jégkorszak

1 millió pleisztocén a jégkorszakok kezdete

2 millió az első emberelődök leágazása a főemlősökről

5 millió pliocén

25 millió miocén

35 millió oligocén az első elefántok

60 millió eocén

65 millió paleocén  az első főemlősök

140 millió kréta

150 millió az első madarak

205 millió jura az első emlősök

245 millió triász az első dinoszauruszok

285 millió perm 

305 millió az első hüllők

400 millió devon az első kétéltűek

440 millió szilur az első szárazföldi növények

500 millió ordovícium az első gerinces állatok 

550 millió kambrium  az első bőséges kövületek

1,2 milliárd az első ismert állat (medúza)

3,2 milliárd az első ismert növények (algák)

3,8 milliárd a legrégebbi baktériumok nyomai a kövületekben

4,6 milliárd A Föld (és a Naprendszer) keletkezése

A ragadozó Tarbosaurus rekonstruált képe és a koponyájának maradványa 

kréta időszak
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2. Radiometrikus kormeghatározás

A Föld korának megállapítása több év-
század elméleti és gyakorlati kutatásának 
eredménye. A földi kőzetek és egyéb anya-
gok kora a modern tudomány módsze-
reivel jóval gyorsabban megállapítható. 
A relatív kormeghatározás esetében a kő-
zetrétegek vagy az ebben talált leletek ko-
rát egymáshoz viszonyítja állapítják meg. 
Az abszolút kormeghatározás esetében 
rendelkezünk valamilyen jól mérhető, idő-
ben egyenletesen változó mennyiséggel. 
A radiometrikus módszerek esetében ezt 
az „órajelet” valamely kémiai elem adott 
tömegszámú izotópjának bomlása adja.  
Ha ismert a vizsgált anyagban egy adott 
elem radioaktív izotópjának tartalma és 
a stabil izotóp mennyisége, a felezési idő 
ismeretében kiszámítható az anyag kora.

Az abszolút kormeghatározás során alkalmazható elempárok (Forrás: USGS)

1. Nézzetek utána, hogyan működik a C–14 kormeghatározási módszer!
� Milyen időtávon képesek ezzel a kutatók a múltba tekinteni?
�  Keressetek az interneten további információkat a módszerek előnyeiről és alkalmazási nehézségei ről 

(ajánlott forrás: I./2.)!
2.  Keressetek példát a relatív és az abszolút kormeghatározás összekapcsolásával elért tudományos 

eredményekről (pl. az emberi őstörténet esetében)!

3. Az emberi evolúció idővonala

Valamennyi ma élő ember egyetlen fajhoz, a Homo sapiens sapienshez tartozik. Ez nem volt mindig így, a tör-
ténelem előtti időkben egyszerre több elődünk is élt egymás mellett a Földön. Az evolúciós változásokat 
a környezethez való alkalmazkodás és az embercsoportok versengése is alakította. A kutatások nyomán az 
őstörténet főbb mérföldkövei és fordulópontjai térben és időben is elhelyezhetők. A fosszilis és molekuláris 
módszerek segíthetnek a ma még fennálló bizonytalanságok eloszlatásában.

1.  Keressetek információkat az emberi őstörténet főbb szereplőiről (nemzetségek, fajok) és a fejlődés 
fordulópontjairól!

2.  Az adatok alapján szerkesszetek digitális idővonalat! 
� Ajánlott programok: timeline.knightlab, timetoast, sutori.
� Ajánlott forrás: I./3.

Radioaktív izotóp 
(elemnév-tömegszám)

Bomlástermék 
(utódelem)

Felezési idő 
(év)

Meghatározható anyagok

Uránium–238 Ólom–206 4,5 milliárd
Cirkon (magmás kőzetek, gránit)

Uránium–235 Ólom–207 704 millió

Rubídium–87 Stroncium–87 48,8 milliárd Sokféle átalakult és magmás kőzettípus 
(biotit, muszkovit, amfibol, földpát), 
vulkanikus kiömlési kőzetekKálium–40 Argon–40 1,25 milliárd

Szamárium–147 Neodímium–143 106 milliárd Nagyon kis koncentrációban bármely 
kőzetben 

Szén–14 Nitrogén–14 5730 Elhalt élőlények maradványai

T = 0 keletkezési idő 
(a kőzet keletkezése)

T = 1 keletkezési idő 
(1 milliárd éves kor)

T = 2 keletkezési idő 
(2 milliárd éves kor)

T = 3 keletkezési idő 
(3 milliárd éves kor)

Az ábra a radiometriás kormeghatározás elvét mutatja be. Az uránium-
ólom módszer ebben a példában 1 milliárd év felezési idejű uránium 
izotópon alapul. Látható, hogy egy felezési idő elteltével a kőzetben már 
csak a kiindulási szint felének megfelelő mennyiségű uránium izotóp 
található és ezzel azonos számú ólom izotóp keletkezett.
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2. Az evolúció kutatása – bizonyítékok és bizonytalanságok

  Az evolúció elmélete a 19. században átalakí-
totta a tudományos világképünket. Jelentősége az 
einsteini relativitáselmélethez hasonlítható. Mind-
két kutatási területen számos bizonyítékot tártak 
fel, amelyek mindkét elméletnek szilárd alapokat 
adnak. A tudomány fejlődése azonban nem áll meg, 
a részletek felderítése és a modell finomítása, kor-
rekciója is folyamatos. Mindeközben a tudományos 
közösségen kívülről – vagy látszólag belülről is – 
megfogalmazódnak az evolúciót tagadó nézetek. 
A  kreacionista elképzelések valamilyen értelmes 
erőt, akár intelligens tervezést látnak a mai élővilág 
eredetének hátterében. Utóbbi esetében gyakran  
fedezhetők fel tudományosnak látszó, valójában 
áltudományos elemek. Az evolúcióelmélet és a val-
lások viszonya nem ebben a keretben értel-
mezhető. A keresztény világképben a teremtés 
mechanizmusa lehet a fajok változása, így a te-
remtett világ létrejöttének folyamatában szere-
pet játszhatnak az evolúció hajtóerői.

Az evolúcióbiológia területe sem mentes a 
bizonytalanságoktól. A tudomány természete 
éppen az, hogy feltárja ezeket, és kutatási kér-
déseket fogalmazzon meg velük kapcsolatban. 
A kérdésekre adott lehetséges válaszok, a hipo-
tézisek bizonyítása vagy cáfolata sokféle mó-
don lehetséges. Vannak olyan klasszikus mód-
szerek, amelyek például a geológiai rétegekben 
keresik a régmúlt élőlényeinek kövü leteit. A je-

lenben történő vizsgálatok Darwin 
módszereit követhetik, az alakta-
ni és összehasonlító szer vezettani 
eredmények alapján következtet-
hetünk a  rokonság és leszármazás 
viszonyaira. Legújabban a moleku-
láris összehasonlító módszerekkel 
bővült az evolúciókutatás eszköztá-

ra. Néhány évtizede még a DNS-hibridizáció is új-
donság volt, ma már az auto mata szekvenálás mód-
szerével olvasható ki az  élőlények genetikai kódja. 

Mindezek ellenére olyan kérdések várnak még 
megválaszolásra, mint az élet keletkezése vagy az 
evolúció sebességének látszólagos vagy valódi vál-
tozása. A makroevolúció tudományos problémái 
mellett a mikroevolúció számos részletkérdést vet 
fel. Az emberi tevékenység által meghatározott je-
lenkorban, az antropocén idején a fajok kihalása is 
felgyorsult, miközben az invazív fajok rohamosan 
terjednek. Az egészségünkkel összefüggő kérdés a 
mikrobák evolúciója, amit a világjárványok elleni 
védekezés vagy a hatékony antibiotikumterápiák 
miatt is fontos lenne megismernünk. 

Michelangelo: Ádám teremtése című 
freskója a Vatikánban, a Sixtus-kápolna 
mennyezetén

 Ajánlott feladatok                                      

1. Haplocsoportok

Az emberi mikroevolúciós vizsgálatok egyik módszere a haplocsoportok nyomon követése. Az egyének gén-
állományán belül az Y-kromoszóma csak az apai vonalon, míg a mitokodriumok DNS-állománya csak az anyai 
vonalon öröklődik. Az ezekben lévő génváltozatok csak egy példányban vannak jelen a sejtjeinkben, tehát 
haploid jellegűek. A DNS-bázissorend megállapításával a bennük lévő pontmutációs mintázatok megállapít-
hatók. A haplocsoport a különböző kromoszómarégiók alléljainak olyan kombinációja, amelyek szorosan kap-
csolódnak egymáshoz, és amelyek általában együtt öröklődnek. Az azonos haplocsoport egyetlen származási 
vonalra utal. 

A fosszíliák sértetlen kiemelése nagy elővigyázatosságot igényel
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1.  Az ábra és Afrika térképe alapján azonosítsd, hogy mely 
országokban élnek közös származású népcsoportok!

2.  Keress adatokat (pl. az I./5. ajánlott forrás alapján) a to-
vábbi haplocsoportok mai elterjedési területéről! Jelölj 
(digitális) térképen néhány vándorlási útvonalat, tün-
tesd fel ennek idejét is!

2. A magyar őstörténet genetikai vizsgálata

A magyar népesség őstörténete számos tudományos problé-
mát vet fel. A kutatási módszerek között a mitokondriális DNS 
elemzése is szerepel.

Keressetek adatokat, kutatási beszámolókat (pl. az I./6. 
ajánlott weboldalon) ilyen kutatásokról!
�  Hogyan jutnak a kutatók megfelelő korú, állapotú és 

mennyiségű DNS-mintához?
� Miért nem a sejtmagban lévő DNS elemzését végzik?
�  Mekkora volt általában a vizsgálati minta egyedszáma (hány embertől származtak a minták)?
�  Milyen arányban találtak a kutatók a magyar népességben európai, illetve ázsiai jellegű haplocso-

portokat?
�  Keressetek összefüggést a genetikai adatok és a magyarság történelme között!

3. Az evolúció elmélete – a tudományos modell fejlődése

  A tudományon belül 
és azon kívül is Charles 
Darwint tartják az evo-
lúcióelmélet atyjának. 
A  megoldandó tudomá-
nyos probléma azonban 
korábban is foglalkoz-
tatta a tudósokat. Az ál-
landóság és a változás 
kérdésének megválaszo-
lását több körülmény is 
nehezítette. Az emberi élettartam rövidsége kor-
látozza a megfigyelők lehetőségeit, a lassú válto-
zások érzékelhetetlenek maradnak. A  korábban 
élt élőlények maradványai lebomlanak vagy bete-

metődnek. Darwin ko-
rában az elfogadott vi- 
lágkép is a teremtett 
világ állandósága volt. 
A  megfigyelhető idő 
kitágítása a földtani ré - 
 tegvizsgálatokkal lehet-
séges, a bennük talált 
kövületek és lenyo ma-
tok időkapszulaként őr - 
zik az élet történetét. 

Ha a változás tényét 
elfogadjuk, akkor továb-
bi kérdés a mögötte álló okok mibenléte. Az élő-
helyi környezethez való alkalmazkodás jelei nyil-
vánvalóak voltak, de az okokra kétféle válasz is 
volt. Az egyik szerint az egyedekben bekövetkezett 
változások továbbörökíthetők az utódokra. A má-
sik szerint az utódnemzedékekben mindig az adott 
környezetben rátermettebb egyedek utódai lesznek 
jelen nagyobb számban.
  A feljegyzések, adatok elemzése és a problémá-
val foglalkozó tudóstársak gondolatainak tanulmá-
nyozása után publikálta A fajok eredete című köny-
vét. Ebben egységes formába öntötte az evolúció 
elméletét, amely nemcsak megállapítja, hanem meg 
is magyarázza az evolúció működési elvét. Köz-
ponti gondolata a létért való harc és a rátermett-
ség volt. Ezek eredménye a természetes szelekció, 

Üledékrétegek az angliai Devon 
partvidéki sziklájában 

A Beagle másolata a chilei Punta Arenasban

Darwin (1809–1882) arcképe 

2%

HG B (Y-DNS)

10%

25%

50%

Az emberi B-haplocsoport Afrikán belüli gyakorisága 
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amely a fajon belüli változatok közül az adott 
környezetben rátermetebb egyedek túlélését 
eredményezi. A rátermettség nagyobb sza-
porodási képességet is biztosít, így a fajon 
belüli változatok közül a sikeresebbek terjed-
nek el az utódnemzedékekben. Az evolúció 
a biológiai rendszerekre kidolgozott elmélet, 
de maga az elv egyéb területeken (pl. a gaz-
daságban, technológiában) is érvényes lehet.  
A  társadalmi rendszerekre való mechani-
kus kiterjesztése téves és veszélyes is lehet. 
A  nemzetek közötti vetélkedés eszközeként legiti-
málhatja a háborúkat vagy a kisebbségi népcsopor-
tok elnyomását.

Néhány évvel Darwin fő művének megjelenése 
után adta ki Gregor Mendel a növényi hibridekkel 
végzett kutatásainak összefoglalását (1866). Ebben 
lefektette az egyedszintű genetika 
alapjait, megfogalmazta az öröklődés 
alaptörvényeit (Mendel-törvények). 
A genetika kulcsfogalma a gén, amely 
a 20. század folyamán egyre összetet-
tebb jelentésre tett szert. A gének vál-
tozatai az allélek, ezek kombinálódása 
figyelhető meg az ivaros szaporodási 
folyamatok során. A DNS-molekula 
örökítő szerepének felismerése és a 

szerkezetének felderítése 
lehetővé tette a génműkö-
dés mélyebb szerveződési 
szinten való értelmezését. 
Az „egy gén – egy enzim” 
összefüggést a Humán 
Genom Program cáfolta 
meg, mivel az emberi gé-

nek számánál egy nagység-
renddel több géntermék (fe-
hérje) jöhet létre. Magasabb 

szerveződési szinten a populációgenetika segített 
értelmezni az evolúciós folyamatokat. A fajok sza-
porodási közösségeiben ezek az allélgyakoriság vál-
tozásával hozhatók összefüggésbe. Ebben nemcsak 
az alkalmazkodási jellegű, hanem véletlenszerű ese-
mények is szerepet játszanak. A természetes szelek-

ció hatása is több szinten, a gének, 
az egyedek és a csoportok körében 
is érvényesülhet. Ez a szemlélet ad-
hat magyarázatot például az egyedek 
önzetlen viselkedésére (altruizmus) 
és a rokonszelekcióra. Az  evolúció 
elméletének fejlődése a genetika, 
a molekuláris biológia, az etológia új 
eredményeinek beépítését, szintézi-
sét is jelentette. 

 Ajánlott feladatok                                      

1. Tudósportrék

 Csoportmunkában készítsetek digitális „arcképcsarnokot” néhány, az evolúcióelméletet megalapo-
zó, ahhoz valamilyen módon hozzájáruló, illetve továbbfejlesztő tudósról! (Használhattok digitális 
falitábla alkalmazást, pl. linoit.com!)
�  Választható tudósok: Georges Cuvier, Jean-Baptiste Lamarck, Thomas Malthus, Erasmus Darwin, Alfred 

Russel Wallace, Theodosius Dobzhansky, Thomas Henry Huxley, Hugo de Vries 
�  Keressetek róluk arcképet vagy egyéb ábrázolást, és röviden írjátok le mellé, hogy milyen eredménye-

ket értek el, hogyan járultak hozzá az evolúcióelmélet megszületéséhez!

2. Darwin útja a Beagle fedélzetén
Gyűjtsetek adatokat, beszámolókat és dokumentumfilmeket Darwin útjáról! 
�  Készítsetek digitális térképet az útvonalról, a főbb kikötési pontokról és a szárazföldi kutatásokról!
�  Állítsatok össze prezentációt, amelyben az út során tett megfigyeléseket, leleteket mutatjátok be!
�  Fogalmazzátok meg röviden, hogy Darwin korának társadalmi, gazdasági környezete hogyan segítette 

a hasonló természettudományos felfedezéseket!

3. Altruizmus

Keressetek szöveges és/vagy videós példákat az állatok viselkedésében megfigyelhető altruizmusra!
�  Mely állatcsoportok esetében figyelhető meg, milyen költsége van az egyed számára és miért előnyös 

a csoport számára?
�  Állítsatok össze kiselőadást, bemutatót a témáról!
�  Vitassátok meg a példák emberi magatartásra is vonatkoztatható tanulságait!

Egy hangyafaj egyedei testükből 
formálnak hidat a többiek számára 

Mendel (1822–1884) arcképe 
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  Fennmaradni és fejlődni csak úgy tudtak, ha 
valahogyan megőrzik és tovább is adják a bennük 
működő rendet. Ebben nagy szerepe volt a nuk-
leinsavak egyik típusának, az RNS-molekuláknak. 
Kezdetben kizárólag kémiai energia működtette 
a  sejteket, később kialakult a fényenergia felhasz-
nálásának képessége is. Innen még évmilliárdokat 
kellett várni, míg kialakult a növényekkel, állatok-
kal benépesült Föld. 

Az élővilág történetének fordulópontjai össze-
fonódnak a Föld és kozmikus környezetének vál-
tozásaival, eseményeivel. Geológiai időben mérve 
az ősidő alatt formálódtak a ma ismert geoszférák, 
ekkor jelent meg az élet is. Az előidő során az ős-
kontinensek közötti óceánokban elterjedt az élet. 
Az óidő kezdetén, a kambrium időszakában gyors 
fajképződés ment végbe, ezt követően kb. 400 mil-
lió évvel ezelőtt az élet kilépett a szárazföldre is. 
A karbon időszak a nevét is a kőszénképződésről 
kapta, ehhez a dús mocsári növényzet adta az alap-

anyagot. A gerinces állatok közül 
a kétéltűek is ekkor jelentek meg 
a szárazföldeken. Egy nagyobb 
kihalási hullámot követően elkezdődhetett a hüllők 
korszaka. Virágkorukat a középidőben élték, ezen 
belül a jura időszak híresült el a „Jurassic Park” fil-
mek jóvoltából. 65 millió évvel ezelőtti kihalásuk 
nyitott utat az emlősök előtt, de ők már virágos nö-
vényekkel is találkozhattak. Az újidő során tovább 
alakult a kontinensek képe, ennek egyik állomása a 
ma megfigyelhető állapot. A negyedidőszak jégkor-
szakok és közöttük melegebb időszakok (intergla-
ciálisok) váltakozását hozta. Az élővilág igyekezett 
alkalmazkodni a változásokhoz. Így a jelenkorban, 
a holocén idején a fajok sokfélesége minden koráb-
binál jelentősebb. Az ember megjelenése, a népes-
ségnövekedés, az életmódunk és a gazdálkodás vál-
tozása is korszakos változást hozott, ezt fejezi ki az 
antropocén jelző. Sajnálatos, hogy ezzel egy újabb 
kihalási katasztrófa is kezdetét vette.  

4. Az élet hajnala – keletkezés és kibontakozás

  Az élet történetének leghomályosabb pillana-
ta maga a keletkezés. Hogy megtörtént, arra mi 
magunk is bizonyítékok vagyunk. Ha visszafelé 
játsszuk le a földi élővilág történetét, akkor annak 
szálai egy kezdőpontba futnak össze. Ennek bizo-
nyítéka, hogy valamennyi élőlény biológiai infor-
mációja ugyanabban a kódban, a  DNS-molekula 
bázissorrendjében van „megírva”, de az energia is 
ugyanazon ATP-molekula formájában tárolódik. 
Léteznie kellett valamilyen utolsó közös őssejtnek 
(Last Universal Common Ancestor, LUCA), amely 
minden fosszilis és jelenkori élő szervezet őse. Eb-
ből három fejlődési vonal indult ki, a valódi bakté-
riumok, az ősbakté riumok és a többi élőlény euka-
rióta sejttípusa.

Az ősi Föld környezete igen extrém lehetett, nem 
volt jelen szabad oxigén, erőteljes vulkáni működés 
gázokat lövellt a légkörbe és a vizekbe. Ha kísér-
letben modellezzük ezt az állapotot, akkor az élet 
megjelenéséhez szükséges alapvegyületeket elő is 

tudjuk állítani. A biológia Nagy Kérdése: a szerves 
molekulák „ősleveséből” hogyan alakultak ki az 
első sejtek? Lennie kellett egy köztes szerveződési 
szintnek, amelyet a molekulák közötti kölcsönhatá-
sok hálózata jellemzett. Bizonyos molekulák képe-
sek voltak egymást és másokat is átalakítani, ehhez 
a környezet kémiai energiaforrásait hasznosították. 
A fordulópont akkor következhetett be, amikor 
ezek a kémiai rendszerek tartósan elhatárolódtak 
a környezetük vizes oldatától. A sejthártya egyszer-
re adta a védelem és a kapcsolattartás lehetőségét. 

Tájkép az ős-
hüllők korából 

A gyógyszeriparban 
használatos liposzóma 
szerkezete. A hasonló 
elven felépülő lipid kettős 
réteg fehérjékkel és egyéb 
anyagokkal kiegészülve 
határolja a sejteket
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 Ajánlott feladatok                                      

1. Alkalmazkodj!

Az élet története bővelkedik a környezethez való alkalmazkodás sikertörténeteiben. Alaktani, szer-
vezettani és viselkedési szempontok alapján bizonyítsd ezt az alábbi növény- és állatfajok esetében!

2. Ez katasztrófa!

Az evolúciós változásokat véletlen események is befolyásolhatják. A mikroevolúciós folyamatok esetében egy-
egy élőhelyet érintő hatások (pl. útépítés, erdőirtás) okozhatják valamely életközösség sérülését. A nagyobb 
léptékű, makroevolúciós folyamatokban is azonosíthatók viszonylag gyors, nehezen magyarázható kihalási 
események. Abban nagyjából egyetértenek 
a kutatók, hogy eddig öt nagyobb kihalásra 
vannak bizonyítékok. Az okok rendkívül ösz-
szetettek lehetnek, óriás vulkánok kitörésétől 
a meteoritbecsapódásokig. Vannak azonban 
kétségek is, amit részben a megfelelő korú és 
állapotú geológiai rétegek hiánya, részben a 
maradványok rendszertani besorolásának bi-
zonytalansága okoz. Az utolsó nagy kihalás a 
dinoszauruszok 65 millió évvel ezelőtti eltűné-
se miatt érdemelt kiemelt figyelmet. 

Gyűjtsetek adatokat a nagy kihalási eseményekről többféle forrásból (pl. az I./7. ajánlott forrásból)!
�  Az adatok alapján állítsatok össze táblázatot, amelyben jelölitek:

� az esemény idejét,
� feltételezett kiváltó okait,
� a földtörténeti időszakot,
� a környezeti viszonyokat és változásokat,
� a bekövetkezett kihalás %-os nagyságrendjét,
� az érintett élőlénycsoportokat,
� az esemény körüli bizonytalanságokat, értelmezéseket.

3. Időszakos kiállítás

A földtörténet időszakait az akkor élt jellegzetes életközösségek alapján is felismerhetjük. Némely időszak 
élővilága különösen gazdag volt, de időben távolodva egyre hiányosabb a leletanyag. 

Keressetek az interneten képeket az alábbi korokról és élőlénycsoportokról!
Időszakok: karbon, kréta, devon, ordovícium

Élőlénycsoportok: foraminiferák, pörgekarúak, zsurlófák, araukáriák, liliomfa, erszényes emlősök, plezio-
szaurusz, kovamoszatok, csigaházas polipok, korallmezők, állkapcsos halak, májmohák, zöldmoszatok, ősi 
kétéltűek, pókok, cápák, páncélos őshalak stb.
�  Állítsatok össze virtuális kiállítást egy-egy időszak képeiből!
�  Írjátok le röviden a bemutatott időszak környezeti jellemzőit is!
� Rajzolhattok vagy festhettek színes múltbéli tájképet is!

Foltos szalamandra Nagy kócsag  Kereklevelű harmatfű  Tengerisünkaktusz  

Az arizonai meteoritkrátert egy, kb. 45 méter átmérőjű vasmeteorit 
több tízezer évvel ezelőtti becsapódása alakította ki
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  A távolabbi bolygók fagyos világában is vannak 
olyan kisebb égitestek, amelyek az élet valamilyen 
formáját hordozhatják. Az olyan jeges holdacskák, 
mint a Jupiter Europe vagy a Szaturnusz Encel-
adus holdja a felszíni jég alatt hatalmas óceánokkal 
rendelkezhetnek. De mit is keresnek a tudósok? 
A kezdeti létformák más égitesteken is nagyjából 

földi a baktériumokhoz lehetnek hasonlóak. Ezek-
ből a legegyszerűbb élőlényekből két nagy cso-
portot ismerünk, a valódi és az ősbaktériumokat. 
Utób biak azért izgalmasabbak, mert itt a Földön 
nagyon barátságtalan környezetben is képesek 
élni. Ezek az extremofil mikrobák tűrik a magas 
hőmérsékletű, erősen savas vagy sós vizeket. Képe-

sek energiát kinyerni 
a vulkáni működések 
anyagaiból is.

5. Élet a Földön kívül? – Van valaki odakinn? 

  Arisztotelész az időszámítás előtti 4. században 
a Földet helyezte világképe középpontjába. Művei 
több mint ezer éven át meghatározó hatással voltak 
az európai tudományra és kultúrára. Közel két évez-
rednek kellett eltelni, míg Kopernikusz gondolata a 
Naprendszer valódi felépítéséről bizonyítást is nyert. 

Kozmikus környezetünk megismerése az optikai és 
rádiótávcsövek használatával vált igazán hatékony-
nyá. Látóhatárunk a 20. században túllépte a Tejút-
rendszert, így a csillagászok távoli galaxisok sokasá-
gát is felfedezhették. A 20. század végére bizonyítást 
nyert, hogy a csillagok körül keringő bolygórend-
szerek nem a kivételt, hanem a szabályt jelentik. 
A Naprendszeren kívüli csillagok körül felfedezett 
exobolygók száma 2021-re elérte a négyezret. A ku-
tatási módszerek és eszközök fejlődése ma már azt is 
lehetővé teszi, hogy részletesebben is megismerjük 
ezeket a távoli égitesteket. Az élet lehetősége szem-
pontjából fontos adat a folyékony víz jelenléte, a lég-
kör léte és összetétele, a felszíni hőmérséklet vagy a 
nehézségi gyorsulás, a g értéke. Az asztrobiológia új 
tudományterülete ezeket is vizsgálja. 

  A Földön kívüli élet lehetőségének kereséséhez 
nem kell feltétlenül kilépnünk a Naprendszerből. 
Az emberi fantázia egyébként is szívesen lát bele 
fura élőlényeket az idegen világokba. A Mars csa-
tornái egy téves megfigyelés nyomán váltak a mars-
lakók elképzelt világának részévé. Ezek nyomán 
születhetett H.G. Wells Világok harca című regé-
nye, de számos további sci-fi-regény és -film foglal-
kozott a földönkívüliek érkezésével. Napjainkban a 
tudományos érdeklődés középpontjában is a marsi 
élet kutatása áll. 2021-ben a Perseverance (Kitartás) 
marsjáró és a fedélzetén érkezett Ingenuity (Talá-
lékonyság) robothelikopter folytat izgalmas kutatá-
sokat. A leszállási hely a Jezero-kráter, amelyet egy 
kiszáradt folyótorkolatnak tűnő képződmény tesz 
különösen érdekessé. Több mint 3,5 milliárd évvel 
ezelőtt a kráter falán vízfolyások zuhogtak alá. El-
képzelhető, hogy egykor mikrobiális szintű élet is 
volt a Jezeróban.

Kettős 
exobolygórendszerről 
készült felvétel 
(a csillaggal jelölt 
helyen lévő valódi 
csillag képét kitakarták)

A Perseverance marsjáró leszállási helye, a Jezero kráter, 
benne a feltételezett folyómederrel

Sótűrő ősbaktériumok 
színesre festik  
a dél-ukrajnai  Szivas-tó 
vizét
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  Hasonló környezetek a már említett exoholda-
kon is lehetnek, talán egyszer a nyomukra is lelnek a 
bolygókutatók. Ha mégsem, az tovább erősíti az ún. 
Fermi-paradoxont. A híres fizikus kérdése: „Where 
is everybody?”, arra vonatkozott, hogy ha a Földhöz 
hasonló égitestek sokasága ismert a Tejútrendszer-
ben, és ilyen galaxis is milliárdszám(ra) fordul elő, 
akkor kell lenni néhány lakott bolygónak is. Még-
sem hallunk, látunk felénk sugárzott jeleket! A vi-
lágűrt figyelő SETI (Search for Extra-Terrestrial 
Intelligence) program sem észlelt semmilyen, ide-
gen civilizációra utaló jelet. De a mikrobák nem 
is rádióznak! Kérdés, hogy mi, Földlakók, küldhe-
tünk-e jeleket idegen világok felé.

 Ajánlott feladatok                                      

1. Földön kívüli világok

1.  Keressetek információkat az interneten az exobolygó-kutatás módszereiről! Készítsetek rövid ösz-
szefoglalót vagy kiselőadást néhányról!

2.  Az alábbi infografika (1) alapján alkossatok véleményt, hogyan befolyásolta az új módszerek beve-
zetése a kutatási eredményeket! 

3.  Tanulmányozzátok az exobolygótípusokat bemutató ábrát (2)! Keressetek további információkat, 
a talált adatok alapján írjatok rövid jellemzést ezekről a bolygótípusokról!

Az Arecibo obszer vatórium (Puerto Rico) 300 méter átmérőjű 
rádiótávcsöve jelentős szerepet játszott a SETI programban is 
(azóta megrongálódot, és bontásra ítélték)

(1) Az 1992–2010 között 
felfedezett exobolygók 
száma, felül idő rendben 
a bolygóészlelési technikák. 
A függőleges szaggatott 
vonalak az új technikával 
történt első felfedezés 
évét jelzik
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Összefüggések, jövőkép

 Szükségszerű véletlenek? 

Az evolúciós elmélet szerint az evolúció nyersanyaga a véletlenszerű variabilitás (mutációk), irá-
nya viszont determinált a természetes kiválasztódás, azaz a környezet által. Stephen Jay Gould 
evolúcióbiológus megfogalmazott egy érdekes feltevést. Ha az evolúciót mint egy videófelvételt visz-
sza lehetne tekerni és újra lejátszani, akkor az biztosan nem ismételné meg az eredetit, mivel szá-
mos lépés véletlen események következménye, így teljesen megjósolhatatlan.

A kísérlet kiindulópontja egyetlen Escherichia coli (E.  coli) baktériumtelep volt, ebből hoztak 
létre 12 különböző tenyészetet, amelyeket tökéletesen azonos körülmények között növesztettek. 

Kapcsolatok

2. Mars-misszió

Keressétek fel a NASA honlapján a Mars 2020 küldetés 
honlapját! Egészítsétek ki az ott talált adatokat, informá-
ciókat a magyar nyelvű közleményekben olvasható beszá-
molókkal is (javasolt forrás: I./9.)!
�   Állítsatok össze egy személyes hangvételű „útinaplót” 

a küldetésről az alábbi szempontok alapján!
�   Melyek a küldetés tudományos – asztrobiológiai – 

kutatási céljai?
�   Milyen műszereket vitt magával a Perseverance ro-

ver?
�   Hogyan zajlott le, melyek voltak a küldetés sikerei 

vagy kudarcai?

3. Az élet úttörői

A Föld ma már az élet birodalma. Ennek a világűrből is érzékelhető jele a légköri oxigén jelenléte vagy a nö-
vényi klorofill zöld színe. De a történet nem így kezdődött. Az úttörők azok a mikrobák voltak, amelyek 
a szélsőséges körülményeket elviselve jelentek meg a sós vizekben vagy a vulkanikus vidékek forró és savas 
környezetében. Ezeket itt a Földön az ősbaktériumok birodalmába soroljuk. Más égitesteken egészen más-
képpen működhetnek, de a feladatuk ugyanaz: túlélés és szaporodás!

�  Keressetek információkat, közérthető leírásokat a szélsőséges környezetben élő baktériumokról  
(pl. ajánlott forrás: I./10.)!

� A talált adatok alapján szerkesszetek táblázatos összefoglalót az egyes csoportok jellemzőiről!

Szempontok:
�  Milyen anyagokat használnak és adnak le a környezetükbe ezek a baktériumok?
�  Hogyan állítják elő a sejtek működéséhez szükséges energiát?
�  Mi jellemzi a környezeti tűrőképességüket?
�  Mely élőhelyeken találhatók meg itt a Földön, és mely égitesteken léteznek hasonló környezetek?

A Perseverance rover a Mars felszínén (fantáziakép)
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20  év  alatt 44 000 generációváltás történt, ami az emberi 
evolúció léptékére átszámítva körülbelül egymillió évnek fe-
lelne meg. Minden ötszázadik generációnál lefagyasztottak 
egy-egy mintát a tenyészetekből, hogy a kísérleti evolúció 
egyes állomásairól rendelkezésre álljanak a megfelelő „őskö-
vületek”. A  szelekciós nyomást az jelentette, hogy a bakté-
riumkultúrák igen alacsony koncentrációban tartalmazták 
az életükhöz szükséges glükózt. A táptalajban volt még egy 
szénforrás, a citrát, ami a citromsav sója. Ezt az Escherichia 
coli oxigén jelenlétében nem képes felhasználni, márpedig a 
kísérleti tenyészeteket levegőztették.

31 500 nemzedék után a 12 párhuzamos kultúra közül egyben megjelent egy új, alkalmazkodott 
(adaptív) tulajdonság, a citrátfelhasználás képessége. A kérdéses változás előfordulási valószínű-
sége legalább ezerszer kisebb volt, mint az egyetlen nukleotidra vonatkozó átlagos mutációs ráta. 
Ez az ellentmondás elvileg kétféleképpen magyarázható. Az egyik lehetőség, hogy a citrátfelhasz-
náló képesség megjelenése nem egyszerű pontmutáció eredménye, hanem valamilyen rendkívül 
ritka genetikai esemény áll a hátterében. A másik lehetőség, hogy az új tulajdonság megjelenése 
nem egyetlen mutációnak köszönhető, azt meg kellett előznie több másik mutációnak, amelyek 
önmagukban egyáltalán nem előnyösek, esetleg közvetlen közük sem volt ehhez a folyamathoz, csak 
valamilyen módon előkészítették annak megjelenését.

Azzal, hogy az evolúciós folyamat egyes szakaszairól 
megőrizték a lefagyasztott mintákat, lehetővé vált az egyik 
feltevés helyességének egyértelmű igazolása. Ha ugyanis bár-
melyik kiinduló kultúrából, illetve a 15 000. generáció elérése 
előtti bármelyik időszakos mintából indítottak új tenyészetet 
(a visszatekert evolúciós szalag újrajátszása!), akkor nem je-
lent meg a citráthasznosítás képessége, még akkor sem, ha 
az új egyedek száma jelentősen meghaladta az 1013-at. Ezzel 
szemben abból az  egyetlen tenyészetből, amelyben 31 500 
generáció után észlelték a citráthasznosítás megjelenését, 
a  20 000. generáció után vett részminták nagy részében, 

a  továbbtenyésztés során már 1010 egyedszámnál észlelték a citráthasznosítási képesség megjele-
nését. Ezek a kísérletek tehát megválaszolták a kérdést: az új képesség megjelenése nem egyetlen 
mutációnak tulajdonítható, hanem egy többlépcsős eseménysor eredménye.

Mi tehát a tanulság? Az igen nagy szelekciós nyomás ellenére sem törvényszerű az adaptív új 
tulajdonság, a citrátfelhasználási képesség megjelenése, hiszen az a 12 azonos kultúra közül csak 
egyben jelent meg. A tenyészet „evolúciója” során valószínűleg két véletlenszerű esemény történt, 
ami az új, adaptív mutáció megjelenéséhez vezetett.

Venetianer Pál
Forrás: Természet világa, 2012.  

http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1102/vene.html

1.  A leírás alján készítsetek folyamatábrát a kísérlet menetéről!
2.  Miért választották a kutatók az E. coli baktériumot a kísérlet alanyának?
3.  A kísérlet során kizárták az E. coli baktériumok ivaros jellegű szaporodását. Mi lehetett ezzel a céljuk?
4.  Miért jelentett alkalmazkodást a citráthasznosítás képességének megjelenése?
5.  Mi lett volna a kísérlet eredménye, ha a citráthasznosítás megjelenése a környezeti szelekciós hatás 

szükségszerű következménye lenne?

E. coli baktériumok tenyészete Petri-
csészében 

A baktériumok táptalajon történő 
„szélesztésével” egyedi telepek hozhatók létre
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Elő-kép

ÁTTEKINTÉS, RÁHANGOLÁS

Az életnek több milliárd éves története van itt a Földön. Azt 
csak feltételezzük és kutatjuk, hogy van-e élet más égitesteken. Addig 
is, amíg erre a kérdésre választ kapunk, érdemes újra és újra rácsodál-
kozni bolygónk élővilágára. 

Ha az utazásaink során átélt vagy a természetfilmekben látott 
tájakra és élőlényekre gondolunk, felmerülhet bennünk a kérdés: mi 
formálja ilyen sokfélévé az élőlényeket és a közösségeiket? A válasz 
egyik fele magukban az élőlényekben keresendő. A változékonyság 
a nemzedékeken át továbbadott genetikai információ lényegi sajátossá-
ga. A mutációk és más folyamatok fajon belüli változatokat alakítanak 
ki. A magasabb rendszertani csoportok, a nemzetségek, családok, ren-
dek szintjén a külső és belső különbségek tovább növekednek. A virá-
gok színe, a madarak tollruhája vagy egy fa ágas-bogas koronája mint-
ha egy festő vásznáról nézne vissza ránk

A valóság az, hogy az élővilág színei nem egy közömbös fehér 
háttéren, hanem a Föld változatos közegeiben jelennek meg. Az óceá-
nok vize, a szárazföldek talaja vagy a légkör kékje más-más meghó-
dítható környezet az élőlények számára. Ha mindezt egy sík felszínen 
képzelnénk el, messze járnánk a valóságtól. A geoszférák további ala-
kításában szerepet játszik a Föld gömb alakja és a rá eső napfény elosz-
lása, a forgástengely ferdesége és a Nap körüli keringés, a kontinensek 
és óceánok mintázata, a domborzat és még sok egyéb hatás. Felmérni 
is nehéz, hogy a biológiai változékonyság és az élőhelyek sokfélesége 
hogyan gazdagította bolygónk élővilágát. A tudomány mégsem térhet 
ki e kihívás elől, rendszerezi az élőlényeket, azonosítja közösségeiket, és 
elhelyezi azokat a Föld térképén.

Földi édenkertekII. 

Napnyugta látványa a világűrből (NASA) 

A gyurgyalagok a magyar tájak 
színes madarai 
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Biomok és adatok

Az Élő Bolygó Index (Living Planet Index, LPI) két évtizede szolgáltat adatokat a biológiai sokféleség 
változásáról, tényekkel segíti a természeti veszteséggel kapcsolatos globális vitát. Az LPI csaknem 
21 000 emlős-, madár-, hal-, hüllő- és kétéltű-populációt követ világszerte. A több ezer népességvál-
tozási adatsort összegyűjtik, ezekből kiszámítják a populáció méretének átlagos százalékos változá-
sát. Az index nem az állatok egyedszámának csökkenését jelenti, hanem az állatpopuláció méretének 
átlagos változását fejezi ki. A 2020-as globális Living Planet Index az 1970 és 2016 között megfigyelt 
gerincesfajok populációiban átlagosan 68%-ot csökkent. Az adatokat csaknem 4000 forrásból gyűj-
tötték, egyre kifinomultabb technológiákkal. Megfigyelték a rovarok hangját, drónokat és műholdas 
jelölést alkalmaztak a mozgásban lévő populációk nyomon követésére.

Forrás: WWF

A környezeti hatások eredménye a bioszféra éghajlati öveze-
tekhez igazodó biomjainak rendszere. Ezt a bonyolult valóság egysze-
rűsített modelljének tekinthetjük, amely a részben eredménye, részben 
további kutatási területe a környezetbiológiának, éghajlattannak és szá-
mos további szaktudománynak. A nemzetközi együttműködés nélkü-
lözhetetlen, mivel a biomok nem az országhatárokat követik. A globális 
szintű vizsgálatokat a műholdas megfigyelések teszik hatékonyabbá, 
de ehhez a terepi vizsgálatokat végző sok ezer tudós munkája adja az 
alapot.

A biom tudományos kategória, de ne feledjük, hogy mind-
egyikben élnek emberek is. Ahogy őseinket hajtotta a felfedezés láza, 
úgy a ma embere is szeretne eljutni a távoli tájakra. A tömegturizmus 
nem mindig jelent jót egy-egy sérülékeny terület számára, de a nemzeti 
parkok védett területei a vadakat és az embereket is igyekeznek befo-
gadni és fogadni. A fokozódó éghajlatváltozás napról napra rajzolja át a 
biomok határvonalait, alkalmazkodásra késztetve az élőlényeket. A vé-
delmüket segítheti, ha megismerjük és megszeretjük a Föld még velünk 
élő természeti értékeit. 

A FEJEZET TANULÁSÁNAK CÉLJA, hogy a korábban tanult bioló giai 
és földrajzi ismereteket felidézve részletekben gazdag, mégis egységes 
képet kapjunk a Föld élővilágáról. A témakörben vizsgált problémák le-
írása rávilágít az éghajlati övezetesség meghatározó szerepére, felidézi a 
biomokon belüli életközösségek jellegzetességeit. Az ajánlott feladatok 
lehetőséget adnak a környezet és élővilág közötti kölcsönhatások mé-
lyebb értelmezésére, a legújabb adatok alapján történő átgondolására. 
A feladatok további célja a természet szépségének és sérülékenységének 
felfedeztetése, az ezzel kapcsolatos érzelmi viszonyulás erősítése.

Földi édenkertek

Tracy Caldwell Tyson amerikai űrkutató 
a Nemzetközi Űrállomás (ISS) kupolájából 
csodálja a Föld panorámáját 
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Már tudom!

TUDÁSHÁTTÉR, 
FOGALMAK

FOGALMI ÖSSZEFOGLALÓK, AJÁNLOTT FELADATOK

A természettudomány és biológia tantárgy tanulása során már sokat tanultál a Föld élővilá-
gáról az életközösségek működéséről. A természetföldrajz segített megérteni az éghajlat és 
az élővilág közötti kapcsolatokat. A fizika és a kémia a környezeti jelenségek hátterét mutat-
ta be. A tanultak felidézése segítheti az aktív tanulást, a bemutatott problémák vizsgálatát.
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 Idézd fel, nézz utána!                                     

A Föld életközösségeire az infravörös, a látható és az ultraibolya sugárzás van a legnagyobb hatással. 
Milyen hatást gyakorolnak ezek a sugárzási tartományok az élőlényekre?

A napenergia eloszlása a Földön  
A Földre érkező napenergia eloszlása rend-
kívül bonyolult rendszerműködést mutat. 
Ha a napenergia egy mozdulatlan síkfelü-
letre érkezne, akkor nagyjából egyenletesen 

melegítené fel. A Föld azonban közel gömb 
alakú (pontosabban geoid), forog a tengelye 
körül és kering a Nap körül. A forgástengely 
a keringési síkkal 23,5 fokos szöget zár be, 
amelynek helyzete egy keringési periódus 
(egy év) során nem változik. Van még egy sa-
játos, imbolygó mozgása is Földünknek, az a 
precesszió, amely a forgástengely kúppalástot 
kirajzoló mozgása. Egy teljes precessziós cik-
lus 25 920 év alatt játszódik le. Az évszakok 
és éghajlati övezetek meghatározza az élet 
környezeti feltételeit is. Ez vezet a jellegzetes 
hideg, a mérsékelt és a forró övezeti biomok 
alapvető jellemzőinek kialakulásához. 

A napsugárzás 
A Föld energiakészletének elsődleges forrása 
a napsugárzás. A fény elektromágneses hul-
lám, melynek spektrumában többféle tarto-
mány van. A rádióhullámokat közvetlenül 

nem érzékeljük, de a mai életmódunk nem 
képzelhető el a használatuk nélkül. Az infra-
vörös fénysugarak láthatatlanul is melegítik 
a Földet. A látható fényt nemcsak az emberi 
szem, hanem a növények is képesek felfog-
ni. Mi az információtartalmát, a növények az 
energiáját hasznosítják. 

A napsugárzás és a Föld 

légkör

Föld

Egyenlítő

napsugárzás

napsugárzás
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 Gondolkozz, és válaszolj!                                     

1.  Fogalmazd meg néhány szóban, mi a következménye a Föld alább felsorolt jellemzőinek!
� közel gömb alak (geoid),
� tengelyforgás,
�   tengelyferdeség (állandó irányú) és Nap körül keringés.

2.  Hogyan befolyásolja a légkör a felszínre érkező napsugárzás erősségét és színképeloszlását?  
A válaszodban keress összefüggést az 1. kérdésben leírt jellemzőkkel is!

A Napból érkező hőenergia nagyobb része a földfelszín ¾-ét borító óceánok vizében nyelődik 
el. Az óceáni áramlások rendszere globális szállítószalagként működik, módosítva az éghajlati 
övezeteken belüli viszonyokat. 

3.  Miért alakul ki felszíni és mélységi áramlás is? 
4.  Mi a szerepe a folyamatban a párolgásnak?

Hőátadás a víz
és a levegő

között

A napsugárzás
felmelegíti

az óceánok vízét

Meleg, felszíni áramlás

Hideg és sós mélységi áramlás

A globális óceáni cirkuláció 

Környezeti igény és tűrőképesség
Az élőlények folyamatos kapcsolatban van-
nak az élettelen környezetükkel és egymással 
is. A környezeti igényük legfontosabb elemei 
a napfény, a hőmérséklet és a víz, a növények 
esetében a talaj is meghatározó. A talajmik-

robák működése függ a víztől és a hőmér-
séklettől: a trópusokon jóval gyorsabb, mint 
a hidegebb területeken. Az éghajlat változása 
hatással van a talajokra is: könnyen kiszárad-
hatnak, szerkezetük is leromlik.

 Idézd fel, nézz utána!                                      

1.  Hogyan függ össze a talajok szemcsemérete és vízmegtartó 
képessége?

2.  Mi lehet a hatása a talajra hirtelen lezúduló nagy mennyiségű 
csapadéknak, illetve a tartós szárazságnak?

3.  Keress példákat a növények időszakos vízhiányhoz történő 
alkalmazkodására!

4.  Miért váltják fel a különféle tölgyeseket a hazai bükkerdők a 
középhegységek 5-600 méter feletti területein?

5.  Az utóbbi években, évtizedekben miért fordulhatnak elő 
gyakrabban környezetünkben idegenhonos inváziós fajok?

6.  Az akácerdők a rosszabb minőségű talajokon is jól megélnek, 
gyorsan terjednek. Miért?

A gyalogakác idegenhonos invazív faj, 
amely Magyarországon a Tisza és mellékfolyói 
árterében gyorsan terjed 



26

Tudni szeretném!

TÉMÁK, KÉRDÉSEK, 
PROBLÉMÁK

AJÁNLÁS A PROBLÉMAALAPÚ TANULÁSHOZ

A Föld élővilágának egy-egy nagyobb területéről, életközösség-típusáról szóló prob-
lémaleírások segítenek strukturálni, átgondolni a vizsgálandó témákat. Ezek alapján 
önállóan vagy társaiddal együttműködve kérdéseket fogalmazhatsz meg, amelyekre 
további információk keresésével, vizsgálatok elvégzésével kaphatsz választ. 

�  A fejezet tanulási céljainak elérését az órai vagy otthoni munkával elvégezhető egyéni feladatok és az 
órai csoportmunka együttesen biztosíthatja.
�  A Föld élővilágáról alkotható „nagy kép” egyszerre tartalmaz fogalmi értelmezéseket és érzelmi motí-

vumokat, az ajánlott feladatok közül érdemes mindkét típusból választani.
�  A fejezeten belüli részproblémák, az egyes biomok vizsgálhatók szakértői típusú csoportmunkával, 

ebben az esetben a teljes kép összeállítása a csoportok bemutatói alapján történhet.
�  Hatékony módszer lehet az is, ha a témákat egymást követően, egyéni, illetve csoportmunka-felada-

tokkal dolgozzátok fel.

1. Övezetek, övek, biomok 

  „Aki gépen száll fölébe, 
annak térkép e táj” – írja a 
költő, Radnóti Miklós Nem 
tudhatom című versében. 
Azt már nem érhette meg, 
hogy ez a sor az egész Föld-
re is vonatkoztatható legyen. 
A műholdak és az űrkutatás 
kora 1957-ben vette kezdetét 
a Szputnyik–1 felbocsátásá-
val. A Föld körül keringő esz-
közök azóta sok ezer „szelfit” 
készítettek bolygónkról.

  Ezek a műholdfelvételek jól mutatják, hogy 
bolygónk szárazföldjein jól felismerhető zöld és 
barna sávok húzódnak keresztül. Az északi és a tró-
pusi erdőségek még meglévő állományai mellett 
Európában a mezőgazdasági termőföldek is a zöld 
különféle árnyalatait mutatják. A felszíni vizsgála-
tok adatai az életközösségek alkotóira is fényt derí-
tenek. A pólusok jeges vidékein az óceánokban élő 

moszatok termelik meg a tápanyagot. A fotoszin-
tézishez szükséges fényből itt még kevés van, de az 
Egyenlítő felé közeledve fokozatosan növekszik 
a biológiai produkció és a fajok sokfélesége. A térí-
tők vidékén a zöldet egy gyors átmenettel vörösbar-
na sáv váltja fel. A sivatagok környezete nem ked-
vez az életnek, de itt is találunk jól alkalmazkodott 
élőlényeket. Az Egyenlítő sávjában visszatér a zöld 
szín, de a fogyatkozó trópusi esőerdőkre a vöröses 
foltok figyelmeztetnek.
  Mi okozza ezt színkavalkádot? A magyará-
zat az éghajlati övezetességben keresendő. Ahogy 
már tanultad, a napenergia eloszlása nem egyen-
letes Földünkön. Minden további éghajlati elem, 
a  csapadék, a szél és a hőmérséklet összefügg ez-
zel a jelenséggel. Amikor egy esős napon várjuk a 
napsütést, nem is gondolunk bele, hogy mennyire 
különleges jelenséget élhetünk át. A  Naprendszer 
szomszédos bolygói jóval barátságtalanabbak. 
A Vénusz vastag felhőtakaróba burkolódzik, amely 
alatt több száz fokos a hőmérséklet. A felhőket nem 
vízgőz, hanem szén-dioxid és kénsav alkotja. Külső 
bolygószomszédunk, a Mars is rendelkezik igen rit-
ka légkörrel, de felhőképződés nem figyelhető meg 
benne.

Jelenleg a Naprendszeren belüli élhető zónában 
csak a mi Földünk található. A víz mennyisége és 
körforgása egyedivé teszi bolygónkat, még ha nem 
is egyformák mindenhol az életfeltételek. Az ég-
hajlati övezetesség, a hideg, a forró és a mérsékelt 
éghajlat a szárazföldeken jól azonosítható, jelle-
gükben hasonló életközösségeket alakított ki. Ezek 
a biomok az óceánok élővilágával együtt alkotják 
a bioszférát.

A Föld, ezen belül 
Európa és Afrika 
a NASA szerkesztett 
felvételén 

Erdőirtás Borneó trópusi esőerdeiben 
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 Ajánlott feladatok                                      

1. Biomok és városok

1.  A Föld biomjainak térképén azonosítsd a földrajzi övezetességre visszavezethető jellemzőket!
2.  Hogyan befolyásolják a magashegységek az övezetesség hatását?
3.  Milyen különbségeket látsz az északi és a déli félteke kontinentális biomjainak szerkezetében? 

Mi lehet a különbségek oka?

Dolgozzatok 4 fős csoportban! (4–6. feladat)

4.  A biomok és digitális világtérkép alapján keressetek egy-egy 
biomra jellemző, abban elhelyezkedő országokat vagy na-
gyobb városokat!

5.  Keressetek adatokat az interneten a választott országok ég-
hajlatáról (éghajlattáblázat, hőmérséklet, csapadék, napfény), 
a természetes életközösségekről és a mezőgazdaság termé-
nyeiről! 

6.  Tartsatok egymásnak rövid „úti beszámolót” egy választott táj-
ról, városról!

2. Indexelj! 

A biomok közös jellemzőik alapján azonosít-
hatók, de folyamatosan változnak is. Az utób-
bi évtizedekben ezek a változások egy irányba 
mutatnak, a biológiai sokféleség rohamos csök-
kenését jelzik.

A fejezet elején már szó volt az élő bolygó 
indexről, amely a biológiai sokféleség mérésére 
szolgál a fajok populációinak időbeli változása 
alapján. Az index értékét az 1970-es fajpopulá-
ciókhoz viszonyítják (azaz 1970 = 100). A 70-es 
indexérték például a globális fajok populációi-
nak 30 százalékos csökkenését jelezné.

A mellékelt grafikon négy nagy élőhelytí-
pus biológiai sokféleségének változását mutatja be 1970 és 2012 között. Elemezd a grafikont a követ-
kező szempontok alapján! 
�  Melyik élőhelytípus bizonyult a legsérülékenyebbnek? Mivel tudnád ezt magyarázni?
� Melyik esetében sikerült mérsékelni, megállítani a leromlást?
�  Látható-e valamilyen összefüggés a világgazdaság alakulása és a biológiai sokféleség változása kö-

zött? Keress töréspontokat a grafikonon!

Ajánlás (város / ország)   
(4–6. feladat): 
�  Kinshasa / Kongói Demok-

ratikus Köztársaság
�  Anchorage / Alaszka, USA
�  Bagdad / Irak
�  Debrecen / Magyarország
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A Föld szárazföldi biomjainak térképe
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3. Gaia – elmélet vagy valóság?

Ha a biomokat a bioszféra alrendszerének tekintjük, akkor a bioszféra is 
része lehet valami nagyobb rendszernek. Ezt az értelmezést adta meg 
James Lovelock az általa kidolgozott Gaia-elmélettel. Ebben a dina-
mikus modellben az éghajlat és az élővilág közötti kapcsolat kiterjed 
a Föld teljes környezeti rendszerére. A napenergia elosztása, a légkör 
összetétele és az óceánok állapota kölcsönhatásban van az élővilággal. 
De nemcsak a komplexitás lenyűgöző ebben a szemléletben, hanem az 
önszabályozás képessége is, amit egy teljes bolygó szintjén addig senki 
sem feltételezett. Lovelock a NASA szakértőjeként a Mars kutatásában 
vett részt, másokkal együtt keresték az élet kimutatásának lehetőségét. 
A Föld esetében ennek egyértelmű jele a szabad oxigén és a kis meny-
nyiségű metán jelenléte a légkörben. A metántermelő ősbaktériumok 
feltehetően a legkorábban megjelenő élőlények egy benépesülő bolygón, így ennek a gáznak a jelenléte 
összekapcsolódhat valamilyen életformával. A gondolat ma már nem is a Mars, hanem inkább a Naprendsze-
ren kívüli exobolygók kutatásban lehet hasznos, amelyeket csak távolról tudunk vizsgálni. 

Keress információkat az interneten, és válaszolj a kérdésekre!
�  Hogyan magyarázható a Föld hőmérséklet-szabályozása a Gaia-elmélet alapján?
�  Melyek a hőmérséklet szabályozásában közreműködő negatív, illetve pozitív visszacsatolási mecha-

nizmusok?

Vitassátok meg csoportmunkában vagy az osztályban!
�  A 21. században hogyan alakíthatja át az emberi tevékenység a Gaia-modell működését?
�  Hogyan lehetne csökkenteni a klímaváltozás mértékét a biológiai rendszerek tudatos alakításával? 

2. Erdőségek 

  A szárazföldi élővilág legkomplexebb formája 
az erdő. A földtörténet során előbb a harasztok, 
majd a nyitvatermők képviselői alkottak hasonló-
an zárt, többszintű életközösségeket. A zárvatermő 
növények megjelenésével az erdők képe is átalakult, 
a forró és a mérsékelt övezetben is ebbe a törzsbe 
tartozó fajok váltak dominánssá. Egy terület bené-
pesülése hosszabb folyamat, amely a nyitó társulás-
tól vezet az adott éghajlatnak megfelelő legösszetet-
tebb, legproduktívabb életközösségig. A legzordabb 
vidékek kivételével ez többnyire valamilyen erdő. 

  Az újkőkor, a neolitikum előtt a földfelszín jó-
val nagyobb részét borították erdőségek. A mező-
gazdaság kezdete, a letelepedés, a városok, utak épí-
tése csökkentette az erdőterületeket. Ha valamilyen 
okból mégis elhagyják az emberek a kultúrtájat, azt 

jó eséllyel visszafoglalja a természet. Az ilyenkor 
meginduló másodlagos szukcesszió végállomása 
az éghajlatnak megfelelő zárótársulás. Ez a jelen-
ség akkor is megfigyelhető, ha a terület valamilyen 
szennyezésnek volt kitéve, ahogyan az Ukrajnában 
a csernobili atomreaktor balesete után is történt. 
Az életközösségek átrendeződésének nem kívánt 
eseménye valamely idegenhonos, inváziós faj meg-
jelenése. A behurcolt, nagyobb tűrőképességű fajok 
gyorsan terjednek, kiszorítják vagy károsítják az 
eredeti állományt.

300 millió 
évvel ezelőtt 
a karbon 
időszak 
erdőségeit 
zsurlófák, 
páfrányfák 
alkották 

A csernobili atomerőmű közelében lévő Pripjaty város 
lakótelepének elhagyott házai ma alig látszanak ki a területet 
elfoglaló erdő fái közül 

A Föld látképe a Hold felszíne felett. 
A hasonló felvételek is erősítették 
a Föld sérülékenységéről való felelős 
gondolkodást



29

  Az erdőségek megmaradása több szempontból 
is kívánatos lenne. A világ erdeinek meglévő faállo-
mánya hatalmas szénraktárnak is tekinthető. Egy fa 
az élete során megköti, majd lebomlásakor visszajut-
tatja a szén-dioxidot a környezetbe. Ezért az erdők 
klímavédelmi hozzájárulása az aktuális biomasszá-
juk, a fák tömegének mennyiségétől függ. De  más 
előnyökkel is jár a folyamatos erdőborítás, ilyen pél-
dául a kisebb hőelnyelés, ami a kopár talajhoz vagy 
sziklákhoz képest csökkenti a terület felmelegedését. 
Az erdő lombkoronája és a gyökérállománya is hoz-
zájárul a csapadék tárolásához és a lefolyás mérsék-
léséhez. A nyári szárazság és a fokozódó hőhullámok 
azonban nem kímélik az erdőket sem. A mediterrán 
térség, Szibéria, Ausztrália. vagy Kalifornia száraz 
vidékei egyre nagyobb veszélyben vannak az egyre 
súlyosabb erdőtüzek következtében.
  A védett erdők, a nemzeti parkok területei az 
emberek aktív pihenését is szolgálhatják. A fák kö-
zötti séta, az erdei állatok megfigyelése vagy egy 
forrás vizének megízlelése élményekkel szolgál, 

és az egészségünkre is jótékony hatást gyakorol. 
Az erdőművelés ugyanakkor gazdasági tevé kenység 
is, amely értékes faanyagokat szolgáltat, vala mint a 
vadgazdálkodásnak is helyet ad. Ezeknek az érde-
keknek az összehangolása több szakterület bevo-
násával, a természetvédelem szempontjainak figye-
lembevételével történhet.

 Ajánlott feladatok                                      

1. Erdőről erdőre

Korábbi tanulmányaid (biológia, földrajz) és az interneten végzett kutatómunka alapján hasonlítsd 
össze a Föld nagy biomjaira jellemző erdőtípusokat! Készíts összehasonlító táblázatot az alábbi min-
ta alapján! Ha csoportban dolgoztok, feloszthatjátok egymás között az egyes erdőtípusokat. 

Lombkoronasétány a karcagi parkerdőben 

Biom- / erdőtípus Előfordulás
Éghajlati 

jellemzők(1) Talaj Növényzet(2) Állatvilág(3)

Trópusi esőerdő

Monszunerdő

Babérlombú erdők

Keménylombú erdők

Lombos erdők

Tajga

(1) Évszakok, hőmérséklet és csapadék, napfénytartam stb.
(2) Szintezettség, fényviszonyok, jellemző fafajok, aljnövényzet stb.
(3) Jellegzetes csoportok, példafajok

2. Keményfa – puhafa

A hideg mérsékelt övre jellemző boreális erdő (tajga) a fenyőfélék birodalma. A mérsékelt övi lombos erdők 
jellegzetes fái például a különféle tölgyek, a bükk és a gyertyán. A fenyőfélék tűrőképessége tágabb, ezért 
jobban elviselik a fagyokat, és tápanyagban szegényebb talajokon is megélnek. Az erdőket alkotó fák a szá-
ruk jellegzetes szerkezetéről ismerhetők fel. A fás szár egyaránt jellemző a nyitvatermők és a zárvatermők 
törzsébe tartozó fákra. Közös jellemzőik a szállítószövetben található rostok, illetve a keresztmetszetben lát-
ható évgyűrűs szerkezet. 

A faanyagokat a keménységük szerint is minősíthetjük. A  fenyőfélék a puhafák, míg a tölgy, a bükk vagy 
az akác a keményfák közé sorolható. A különbségeket a fatest eltérő szerkezete okozza. A fák anyagminősé-
ge meghatározza a felhasználásukat is; a puhafák kiváló épületszerkezeti anyagok, de bútorok is készülnek 
belőlük. A keményfák sokfélesége a faanyagok színében, erezetében is megmutatkozik, belőlük dekoratív 
furnért, burkolóanyagokat és minőségi bútorokat készítenek.
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1.  Keress szöveges, képes információkat a fenyőfélék, illetve a lombos 
fák fatestének felépítéséről!

2.  Mely anyagok építik fel a fás szárú növények sejtfalait?
3.  Milyen különbségek magyarázhatják a fák anyagával kapcsolatban 

használt „puha”, illetve a kemény” jelzőket? 
4.  Keress a faanyagokra vonatkozó sűrűségtáblázatot! Hasonlítsd ösz-

sze a puha- és a keményfák sűrűségét!
5.  Mely élőlények működése eredményezi a faanyagok korhadását? 

Hogyan mehet végbe ez a folyamat?

3. Klímavédő erdők

Az erdők szénmegkötő képességének kihasz-
nálása az éghajlatváltozás mérséklésének az 
egyik legolcsóbb és leghatékonyabb módja. 
A különféle erdőállományok azonban nem 
egyforma mértékben kötik meg a légköri 
szén-dioxidot. Az erdőalkotó fafajok jellemzői 
mellett figyelembe kell venni az életközösség 
szerkezetét is. A szénkörforgás az erdőkben 
is folyamatos, így az éppen álló fák tárolják a 
szenet, ami a lebomlásukkal vagy az égésükkel 
vissza is kerül a légkörbe.

1.  Alkoss véleményt: melyik erdőtípus köt meg több szén-dioxidot, a puhafás, vagy a keményfás?
2.  Milyen biológiai, illetve erdőgazdálkodási tényezőket kell figyelembe venni a válaszhoz? 
3.  Keress CO2-lekötési kalkulátort az interneten (pl. javasolt forrás: II./6.)! Végezz vele számításokat!  

Használd a modellt és az eredményeket az előző kérdések válaszaihoz!

4. Egyedülálló sokaság

Hideg mérsékelt övi lombhullató  
amerikai rezgőnyár erdő Kanadában,  
a Yukon folyó vidékén

A szárazföldi fák és cserjék nagy része elszigetelten, lombkoronájuk záródása nélkül nő. Ezek a 
nem erdei fák kulcsfontosságú szerepet játszanak a biológiai sokféleségben, és olyan „ökoszisztéma- 
szolgáltatásokat” nyújtanak, mint a szén-dioxid-tárolás, élelmiszerforrás és menedékhely az em-
berek és állatok számára. A Koppenhágai Egyetem kutatása során 1 méternél kisebb részletességű 
műholdfelvételek és számítógépes mélytanulás segítségével feltérképezték a 3 m2-nél nagyobb koro-
naméretű fákat a nyugat-afrikai Szahara, a Száhel-övezet és a félszáraz övezet 1,3 millió km2 kiterje-
désű szárazföldi területén. Több mint 1,8 milliárd egyedi fát (13,4 fa hektáronként) észleltek, átlagos 
koronaméretük 12 m2 volt, évi 0 és 1000 mm közötti éves csapadékátmenet mellett. A növényeket 
pontos nyilvántartásba veszik a GPS-koordinátájuk, a koronaméretük, a tömegük, a bennük tárolt 
szén mennyisége alapján. A lombkorona-borítás 0,1%-ról (0,7 fa/ha) emelkedik, 1,6%-ra (9,9 fa/ha)  
a száraz területeken, 5,6%-ra (30,1 fa/ha) a félszáraz területeken és 13,3%-ra (47 fa/ha) a csapadé-
kos területeken. Bár az általános lombkorona-borítás alacsony, a  magányos fák viszonylag nagy 
sűrűsége ellentmondásban van a szárazföld sivatagosodásáról szóló elméletekkel, még a sivatag is 
meglepően magas fasűrűséget mutat. A kutatók által javasolt módszer alkalmas lehet az erdőkön 
kívüli fák globális nyomon követésére, valamint annak feltárására, hogy milyen szerepet játszanak 
a degradáció, az éghajlatváltozás és a szegénység enyhítésében.

   Forrás: Nature

Fenyőtörzs keresztmetszete
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  A füvek elterjedése a szervezetük felépítésé-
vel összefüggő tág tűrőképességüknek köszönhe-
tő. Ahol a fák lombkoronája nem záródik, hamar 
megjelennek a fűfélék. Az  Egyenlítőtől távolodva 
így váltják fel az erdőséget a fás, majd a füves sza-
vannák. Utóbbiak túlélését a föld alatti hajtások a 
gyakori tüzek ellenére is képesek biztosítani, sőt 
éppen a hamuban maradó tápanyagok frissítik fel 
ezt az életközösséget. Legnagyobb területet a mér-
sékelt övezet füves pusztái foglalnak el. Eurázsi-
ában sztyeppnek, Észak-Amerikában prérinek, 
Dél-Amerikában pampáknak nevezzük ezeket. Itt 
az évszakok szélsőséges környezeti viszonyokat 
teremthetnek, a forró és száraz nyarakat fagyos és 
száraz telek követhetik. A sarkköri öv felé haladva a 
gyepes tundrára érkezünk, amely az örökké fagyott 
talaj időszakosan felolvadó, vékony felső rétegében 
találja meg szegényes tápanyagait. A tundrák terü-

letén már csak két évszak váltja egymást. A tél több 
mint fél éven át tart, és rendkívül hideg. A nyár rö-
vid, a hőmérséklet, amint lemegy a nap, fagypont 
alá süllyed.

3. Füves területek 

  A fűfélék a Föld növény-
világának talán legsikere-
sebb csoportját képezik. Ha 
a természetben előfordu-
ló és a termesztett fajaikat 
együtt vizsgáljuk, akkor a 
forró övezettől a mérsé-
kelten át a hideg övezetig 
mindegyik biomban talál-
kozhatunk velük. Nemesí-
tett képviselőik több ezer 
éve az ember legfontosabb 
haszonnövényei. A rizs, a búza és a kukorica sok-
féle fajtája kerül az ételeinkbe vagy szolgál takar-
mányként az állattenyésztésben. De idetartozik a 
vizes élőhelyeken fontos szerepet betöltő nád, a cu-
kornád is. A Délkelet-Ázsiában élő bambuszfajo-
kat sokoldalúan használják az épületek, használati 
tárgyak anyagaként, de a fiatal hajtások ehetők is. 
  A fűfélék az egyszikű növények osztályába tar-
toznak, de ez közel sem jelent egyformaságot. Kü-
lönféle csoportjaik abban hasonlítanak egymáshoz, 
hogy száruk belül üreges, párhuzamos erezetű leve-

leik ezt körülölelve, levélhüvellyel 
erednek. Az elfásodó nádszárban 
csomók, nóduszok is vannak, ame-
lyek a hossznövekedést segítik, és 
ellenállóvá teszik a növényt a szél 
erejével szemben. Rendelkezhetnek 
föld alatt futó, elágazó szármódosu-
lattal, tarackkal is, amely nemcsak 
az egyedek méretét növeli, de az el-
terjedésükben is nagy szerepe van. 
Gyökérzetük azonos hosszúságú és 
vastagságú mellékgyökerekből áll, 

amely vékony talajrétegekben is életképessé teszi 
ezeket a növényeket. Ivaros szaporodásuk szélbe-
porzással történik, így nincsenek 
ráutalva a beporzó rovarok szolgál-
tatásaira. Sajátos felépítésű összetett 
virágzatuk a kalász, ebben jönnek 
létre az egymagvú szemtermések.

Bambuszerdő Japánban, Kyoto mellett 

Közép-ázsiai legeltetett sztyepp Kazahsztánban 

A gabonafélék „háziasított” 
füvek, amelyek ma az emberiség 
legfontosabb táplálékai

1.  Mely biomokat érint a cikkben leírt kutatás?
2.  Hogyan alkalmazkodtak a kutatók által számba vett fák a száraz élőhelyekhez?
3.  A műholdfelvételek mellett milyen adatokra lenne még szükségük a kutatóknak a fák szén-dioxid-tá-

rolási képességének megállapításához?
4.  Cáfolja-e a kutatás eredménye az elsivatagosodás folyamatát?
5.  Alkoss véleményt: hazánkban hogyan alakulhat a nem erdőalkotó fák mennyisége, hol találkozha-

tunk velük, és mely növénycsoportokra lehet ez jellemző? 



32

 Ajánlott feladatok                                      

1. A füvek világa – a világ füvei

Keresd fel az interneten a Füves területek interaktív 
világtérképét (javasolt forrás: II./8.)! 

A térképen a trópusi és mérsékelt övezeti füves területek 
elhelyezkedése látható. A forró övezeten belül Afrikában 
vannak a legnagyobb kiterjedésű füves területek.

�  Az Egyenlítőtől északra, illetve délre haladva mely 
országok rendelkeznek a legnagyobb füves terüle-
tekkel? Nevezz meg legalább hármat-hármat!

�  Nézz utána, mekkora ezen országok népessége!
�  Milyen gazdasági tevékenység jellemző általában az 

afrikai füves területeken? Milyen feltételei vannak itt 
a fenntartható gazdálkodásnak?

A mérsékelt övezet legnagyobb füves területei Eurázsiában találhatók. Ezen belül többféle életközösség is 
azonosítható. Az interaktív térképre kattintva leolvashatók az egyes területek életközösség típusai, formációi.

�  Keress a térképen és sorolj fel legalább három eltérő formációtípust! Mely országok területén helyez-
kednek el ezek?  

�  Mely életközösség-típus jellemző az Alpokban, illetve a Himalája északi, északkeleti térségeiben?  
Milyen környezeti feltételek állnak a hasonlóság hátterében?

2. A szubszaharai Afrika élővilága

Afrika fás és füves szavannái a Szahara sivatagtól délre he-
lyezkednek el. A globális éghajlatváltozás és a nem fenn-
tartható gazdálkodási módok következtében területük 
évről évre csökken. A fás és a füves szavannák állatvilága 
fajokban gazdag, de a megóvásuk a természetvédelem fo-
lyamatos erőfeszítését igényli.

Keressétek fel az interneten az Élet Világtérképét 
(a II./9. javasolt forrás angol nyelvű)! A térkép orszá-
gonkénti keresőjén (Locations) kattints rá néhány 
szubszaharai országra! A találati listában megjelen-
nek az adott ország jellemző élőlényei, amelyekről 
bővebb leírást is olvashatsz. A latin fajnevek alapján 
keress rá a magyar nyelvű bemutatásukra is!

Legeltetett szarvasmarhák Botswanában, 
a száraz szavanna vidékén 

Fehér gólyák és afrikai elefánt  
a dél-afrikai Kruger Nemzeti Parkban 

  A füves területek egyes állatfajok számára bősé-
ges legelőt, kiváló búvóhelyet kínálnak, de a ragado-
zók is itt lesnek prédáikra. A fűfélék elterjedése és 
az ízeltlábúak sokfélesége között nyilvánvaló a kap-
csolat. A pókok és a rovarok fajgazdagsága a füves 
területek eltartóképességével és az ott élő virágos 
növények sokféleségével függ össze. A  nagy testű 
növényevőket ma már sokfelé kiszorították a legel-
tetett marhacsordák, de a természetvédelmi terüle-
teken fennmaradtak a bölények, antilopfélék vagy az 
elefántok is. Az emberi tevékenység miatt a koráb-
ban elterjedt patások jelentős része eltűnt, vagy csak 
nyomokban találhatók meg. Az európai bölények-
nek ma már csak visszatelepített állományai találha-
tóak meg Kelet-Európa különböző országaiban. 

Amerikai bölények az USA Wyomig államában, a Yellowstone 
Nemzeti Park területén 
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�  Az interaktív térkép adatai alapján készítsetek összeállítást a térség jellegzetes emlősállatairól!  
Mutassatok be néhányat részletesebben is!

�  Mely fajok sorolhatók az óvilági, más néven keskenyorrú majmok csoportjába? Mely országokban 
élnek?

Ezeken a területeken telelnek át a hazánkban is fészkelő fehér gólyák és a fekete gólyák is.

3. Ha a pusztába kiálltok…

Hazánkban a Hortobágyi Nemzeti Park területe egykor a ligetes sztyepp életközösségének adott otthont. 
Különféle hatások következtében a vidék átalakult, ma a szikes puszta jellemzi a tájat, amelyet ember alkotta 
halastavak mozaikjai színesítenek.

Keressétek fel és tanulmányozzátok a Hortobágyi Nemzeti Park honlapját (javasolt forrás: II./11.)! 
�  Hogyan alakította át az emberi tevékenység az utóbbi évszázadokban, évtizedekben ezt a tájegy-

séget?
�  Melyek a növényvilág kiemelkedő fajai, hogyan változik a  növényvilág napjainkban?
�  Készítsetek összefoglalást a nemzeti park mocsaras területein élő gerinces állatokról! Mutassátok 

be az élőhely környezeti jellemzőit és fontosabb fajait!
�  Hogyan megy végbe a talaj szikesedése, és hogyan 

alkalmazkodnak ehhez az ott élő növények? Állítsatok 
össze bemutatót vagy posztereket a kutatás eredmé-
nyeiről!

�  A Nemzeti Park régi vízivilágának egyik utolsó emléke 
a Nemesborzovai-égeres. Napjainkban csak tél végén, 
kora tavasszal árasztja el a víz, az év nagy részében a 
meder szárazon áll.Mi alakította ki a hasonló, korábban 
gazdag élővilágnak otthont adó vizes élőhelyeket? Mely 
fafajok fordulnak elő ebben a ligeterdőben?

Magyar szürkemarhagulya  
a Hortobágyi Nemzeti Park területén  

4. Élet a fagy birodalmában

  A Föld biomjai az éghajlati övezeteket követve 
ölelik körbe bolygónkat. Az övezetek északon és dé-
len a pólusok felé haladva egyre szűkebbek, végül 
a sarkvidékek állandó vagy időszakos jégsapkáiba 
mennek át. A hideg övezetek az északi és a déli szé-
lesség 66,5. fokától a pólusokig terjednek. Ezeket az 
Északi és a Déli sarkkör választja el a hideg mér-
sékelt övtől. Az átmenet a sarkköri övek felé vezet, 
amelyek valamivel élhetőbb környezetet biztosíta-

nak, mint a valóban zord északi és 
déli sarkköri öv. Utóbbiak között 
jelentős különbség, hogy míg a 
Déli-sarkvidék szárazföldi terület, 
addig az Északi-sarkvidék nagyobb 
része a befagyott északi Jeges-ten-
gerre esik. Északon az emberi tevé-
kenység hatása is jobban érezhető, 
a  globális éghajlatváltozás hatása 
ezeken a területeken érezhető a 
legnagyobb mértékben.

A hideg övezetben az évi középhőmérséklet 0 °C 
alatt marad, a legmagasabb havi átlag sem emel-
kedik +10 °C fölé. Az éghajlatot a sarkok fölött ki-
alakuló anticiklonok fagyos szelei határozzák meg. 
A mérsékelt övezet szomszédságában az év rövid 
nyárra és hosszú télre tagolódik. A sarkokhoz köze-
ledve a téli éjszaka és a nyári nappal hossza már fél-
évre nő. A hideg övezet sarkok felőli oldalán egész 
évben fagy, állandósul a tél.

Téli tundra a sarkkör vidékén, Szibériában 
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  A sarkvidékek fényviszonyait a féléves nappal és 
ugyanilyen hosszú éjszakai sötétség jellemzi. A leg-
utóbbi jégkorszakból visszamaradt hó- és jégtakaró 
kiterjedése erősen csökken, ami szintén a klímavál-
tozás következménye. Ez jól nyomon követhető pél-
dául a grönlandi gleccserek visszahúzódásának mé-
résével. Az Északi-sarkvidék esetében ez a folyamat 
nyaranta akár a teljes jégmentességig tarthat. Ha vi-
haros gyorsasággal átalakul az ott élő jegesmedvék 
élőhelye, azt a viselkedés jóval lassabb alkalmazko-
dásának kellene ellensúlyozni. Délen is csökken az 
Antarktisz körüli jégmező kiterjedése, ami például 
a császárpingvinek életterét veszélyeztető változás.

  Az északi sarkköri övben található füves térsé-
gek átmenetet képeznek a tajga és az örök jég biro-
dalma között. A tundra éghajlati viszonyait az ala-
csony hőmérséklet és a kevés fény határozza meg. 

Az év nagy részét a tél uralja, a nyár 
rövid, de a fehér éjszakákon nem 
megy le a Nap. Ilyenkor indul be az 
élővilág is, az örökké fagyott talaj 
felolvadó felső rétegében ébrednek 
a virágos növények is. A mocsaras 
környezet kedvez a szúnyogoknak is, 
nyáron felhőkben repkedve keserítik 
meg az emberek és az emlősállatok 
életét. A jövőben várhatóan fokozó-
dik az örökké fagyott talaj felolvadá-

sa, ami a mélyben lévő metán légkörbe kerülését 
okozhatja. Ez a pozitív visszacsatolás öngerjesztő 
módon gyorsítja a terület életközösségeinek válto-
zását is.

 Ajánlott feladatok                                      

1. Sarki vándorok

A sarkköri területek jellegzetes kisemlősei a lemmingek. A Föld hasonló ég-
hajlatú területein számos fajuk, illetve alfajuk él.

Keresd meg az Élet Világtérképén (javasolt forrás: II./9.) a Fajok (Spe-
cies) keresőben a lemmingeket! Nézz utána más forrásból is ennek az 
állatcsoportnak! 
�  Hány fajt tartalmaz a lemmingek adatbázisa, ezek hány nemzetség-

be tartoznak?
�  Hasonlítsd össze a norvégiai lemming és a szibériai örvöslemming 

megkülönböztető jegyeit, élőhelyét és életmódját! Foglald táblá-
zatba a különbségeket!

�  Írd le röviden, hogyan alakulhattak ki az egymás közelében, 
de mégsem egy területen élő különféle lemmingfajok!

�  Nézz utána, miért lett híres a „lemmingek vándorlása”! Milyen bio-
lógiai tények állnak e jelenség mögött?

Norvégiai lemming természetes 
élőhelyén az oroszországi 
Murmanszk környékén 

Olvadó permafrost talajon képződő 
időszakos mocsárvidék Grönlandon 

Az északi sarkvidék olvadó jégtábláin zsákmányt kereső 
jegesmedve 
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2. Tengeri jégsapkák

Keressétek fel az interneten a sarkvidéki tengeri jégsapkák interaktív 
adatbázisát (javasolt forrás: II./12.)! Elemezzétek az északi (Arctic), il-
letve a déli sarkvidékre (Antarctic) vonatkozó grafikonok adatait! Ezek 
alapján válaszoljatok a kérdésekre, és oldjátok meg a feladatokat!
�  Melyik pólus környezetében volt nagyobb az elmúlt évben, az ot-

tani tél időszakában a jég teljes kiterjedése?
�  Melyik évben és milyen mértékű volt a jégborítás rekordminimu-

ma az Arktiszon?
�  A grafikonon látható az 1981–2010 évek medián értéke is. Állítsd 

be a grafikonon, és nézd meg, hogy az utóbbi 3 évben hogyan ala-
kult ehhez viszonyítva a jégmező kiterjedése az északi Jeges-ten-
geren! Mire következtetsz az adatok alapján?

�  Mekkora eltérések vannak évenként a déli sarkvidéki jégtakaró 
esetében? Nézz utána, miért veszélyeztetné a császárpingvineket 
a tengeri jég visszahúzódása!

3. A jég hátán is megélnek?

A sarkvidéki tengerek jeges környezetéhez több emlős-, illetve madárfaj alkalmazkodott. Északon a rozmár és 
a borjúfóka, délen az elefántfókák élnek. Ugyancsak a Déli-sarkvidék vagy a közeli térségek lakói a pingvinek. 
Utóbbiak közül legendás a császárpingvinek túlélőképessége. Északon a jegesmedve kutat zsákmány után, 
de a jégmező feldarabolódása és olvadása lassanként ellehetetleníti a fókavadász megszokott taktikáját. 
Az alább idézett cikk szerint a kutatók azonosították a fókák és rozmárok egyik korai ősét.

1.  Keress képeket a rozmár, illetve a fókák csontvázáról, testfelépítéséről! Mely anatómiai jellemzők 
utalnak ezeknek az állatoknak a szárazföldi eredetére? Van-e különbség a mai fajok és a cikkben 
említett korai ősük életmódjában, táplálékszerző magatartásában?

2.  Nézz utána, hogy miért van szükségük a császárpingvineknek a tengeri jégtakaró meglétére!
3.  Keress víz alatti videókat jegesmedvékről, írd le, milyen „technikával” úsznak! Melyek a testalkati 

alkalmazkodásuk korlátjai, amelyek miatt nem képesek a víz alatt elfogni a fókákat? 
A sarkvidéki életközösségek is a fotoszintézissel keletkező tápanyagokra alapozódnak.

4. Rajzolj táplálkozási piramist konkrét példákkal a termelőktől a csúcsragadozóig!

Az Antarktisz kontinens és 
a körülötte lévő tengeri jégtakaró 
(műholdas felvételek alapján)

Jégtáblán pihenő grönlandi fóka 

 „… A kövület meglepően jó állapotban maradt meg, és a csontváznak mintegy 65 százaléka a ku-
tatók rendelkezésére áll. A lény a Puijila darwini nevet kapta – az első tag, vagyis a nemzetség neve 
inuit szó, ifjú tengeri emlőst jelent. A 23 millió évvel ezelőtt élt emlős evolúciós vonala az évmilli-
ók során kihalt, így nem közvetlen elődje a ma élő fókaalakúaknak – fókáknak, oroszlánfókáknak 
és rozmároknak –, de megmutatja, hogy milyen volt korai ősük testfelépítése. A vidraszerű lény 
könnyedén mozgott a szárazföldön és a vízben is, ezért a tudóscsoport „sétáló fókaként” emlegeti. 
A puijila az orrától a farka hegyéig körülbelül 110 centiméteres volt. Leginkább a mai vidrákra ha-
sonlított hatalmas szemfogakkal, rövid, tömpe orral, nagy szemekkel, vékony farokkal és igen erős 
állkapoccsal. A szárazföldön és a vízben egyaránt jól vadászhatott.”

Forrás: origo.hu

RozmárCsászárpingvinek



36

  A tengerek sós közege volt az élet bölcsője, eb-
ben alakultak ki az első élőlények. A földtörténet so-
rán többször működhetett Noé bárkájaként is. Több 
száz millió évvel ezelőtt a „hógolyó Föld” állapotban 
a vizek mélyén maradt fenn az élet. Innen lépett ki 
a szárazföldre, miután a légköri oxigén (O2) és a ma-
gaslégkörben az ózon (O3) szintje megnövekedett. 
A tengerekben ezután is folytatódott a növények és 
állatok evolúciója. A táplálékláncok felépítése egyre 
összetettebbé vált, a fotoszintetizáló algák által ter-
melt szerves anyagokat sokféle állat fogyasztotta, de 
megjelentek közöttük a ragadozók és a csúcsragado-
zók is. 

A mai tengerek sokféle életközösségnek adnak ott-
hont. A korallszirtek a biológiai sokféleség bölcsői, 
a hidegebb óceánokban a táplálékbőség hívogatja 
az éhes látogatókat. Rendszeres vendégek érkeznek 
a levegőből is, a madarak között számos kitűnő bú-

vár is akad. Az emlősök tartósan is berendezkedtek 
a tenger alatti életmódra, közülük a cetek nagyjából 
50 millió éve alakultak ki szárazföldi párosujjú patá-
sokból. A korábbi évszázadokban a túlzott vadászat 
miatt állományuk megritkult, de a 20. század végétől 
kezdődött védelemnek köszönhetően több faj popu-
lációja is növekedésnek indult.

  A különlegesség tehát nem az, hogy a Földön 
van víz, hanem az, hogy ez mindhárom halmazálla-
potban stabilan előfordul. További sajátosság, hogy 

a folyékony víz nem a bolygó valamely 
belső rétegében, hanem a felszínén höm-
pölyög. Ehhez fogható világot sehol sem 
találunk a Naprendszerben, de azon kívül 
sem találtak még bizonyítékot hasonlóra. 
A víz nem is helyes meghatározás, mivel 
az óceánokat valójában vizes oldat al-
kotja. A só (NaCl) ismert és érzékelhető 
összetevője, de emellett természetes ál-
lapotában számos egyéb ion, szervetlen, 

illetve szerves vegyület is található benne. Ehhez 
vegyük hozzá az emberi tevékenység következtében 
bejutó anyagokat, amelyek szennyezik az óceá nokat.

5. Óceánok és tengerek 

  A hidrogén a világegyetem leggyakoribb eleme, 
az oxigén pedig a harmadik leggyakoribb a Tejút-
rendszerünkben. Ez a két elem rendkívül stabil ve-
gyületet képes létrehozni, ez a víz, közismert képle-
te szerint a H2O. A Naprendszerben az üstökösök 
tartalmaznak jelentős mennyiségű vizet, szerke-
zetüket jól jellemzi a „piszkos hógolyó” hasonlat. 
A bolygók és holdjaik keletkezése és korai fejlődése 
során ezek az égitestek is gazdagodtak a becsapódó 
üstökösök által szállított vízzel. A víz egykori vagy 
mai jelenlétét egyre több helyen találjuk meg Nap-
rendszerben és a távoli csillagok körül is. Ez ad ala-
pot arra a feltételezésre, hogy az élet a Földön kívül 
másutt is kialakulhatott.

A Hale – Bopp-üstökös 1997-ben járt a Nap közelében, ekkor 
szabad szemmel is jól megfigyelhető volt 

A Holt-tenger magas sótartalmú vizéből 
a sekélyebb részeken a napsütés hatására 
kiválik a só 

Púpos bálnák a Csendes-óceán vizében 
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  A tengerek „bennszülött” lakói azonban 
mégis csak a halak. Ismert fajszámuk a kutatóknak 
köszönhetően évente kb. 160-nal gyarapszik, vár-
hatóan eléri a 20 ezret. További állatcsoportokkal 
és növényekkel együtt a tengerekben több mint 

200 ezer faj élhet. Az emberi 
tevékenység azonban ebben 
a közegben is érezteti a hatá-
sát. A globális klímaváltozás 
miatt nő az óceánok átlaghő-
mérséklete, ennek mértéke és 
sebessége különösen a hideg 
övezetben jelentős. A  légkör 
növekvő szén-dioxid-tartal-
ma a tengervízben elnyelőd-
ve savasabbá teszi azt, ami 
hátrányos a vázképző álla-
tok, például a korallok szá-
mára. A  korallok és a velük 
élő algák kapcsolata felbom-

lik, ennek eredménye a korallok kifehéredése és 
pusztulása. Az éghajlatváltozás a tengeráramlások 
rendszerét is megváltoztatja, a növekvő anomáliák 
például a növényi plankton termelődésére is hatás-
sal vannak.

Korallszirt színes életközössége Egyiptom mellett a Vörös-tengerben 

 Ajánlott feladatok                                      

1. A tengerek éléskamrája

A szárazföldi növényzethez hasonlóan a világtengerekben is a fo-
toszintetizáló élőlények képezik a táplálkozási hálózatok alapját. 
A part menti területektől távolodva a vízben lebegő fitoplankton 
apró élőlényei termelik meg azt a szerves anyagot, amelyet a hete-
rotróf táplálkozású fogyasztók felhasználnak. A vízfelszínhez közel 
élő zöldmoszatok a bennük lévő klorofill alapján műholdakról is jól 
azonosíthatók.

Keresd fel és tanulmányozd az interneten a tengerek és óceá-
nok interaktív fitoplanktontérképét (javasolt forrás: II./13.)! 
�  Az évszakos változásoktól függetlenül mely óceáni terüle-

teken a leggazdagabb a fitoplankton? Azonosíts néhányat 
a földrajzi elhelyezkedésük alapján!

�  Állítsd be a térképen a január és a július hónapot! Hogyan 
változik a fitoplanktonmezők kiterjedése a téli, illetve a 
nyári időszakban? 

�  Nyisd meg a tengerfelszín hőmérsékletét bemutató térké-
pet is! Milyen összefüggés van a két térképen (fitoplank-
ton/vízhőmérséklet) ábrázolt rendszerállapotok között?

�  Keress adatokat a tengeri algák szén-dioxid-megkötésé-
nek jelentőségéről! Hogyan függ ez össze az éghajlatvál-
tozás folyamatával!

�  Az algák túlzott elszaporodása nem mindig kedvező folya-
mat. Hogyan vezethet az emberi tevékenység ilyen káros 
következményre?

A plankton elsődleges fogyasztói a krillek, amelyek hatalmas tö-
megben fordulnak elő az algákban gazdag vizekben.

1. Nézz utána, mely állatcsoportba tartoznak a krillek!
2. Melyek a tápláléklánc további csoportjai?

Az Antarktisz körüli jeges óceánban élő 
kovamoszatok 

Antarktiszi krill 
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2. Mint hal a vízben…

A víz mint közeg sajátos alkalmazkodást kíván meg a benne élő 
vagy az abban táplálékot kereső állatoktól. Az egyik probléma a 
víz hőelvonó képessége, ami a melegvérű állatok gyors kihűlését 
okozná. További probléma a levegőnél sokszorosan nagyobb kö-
zegellenállás, ami növelheti a mozgás energiaigényét. A vízben 
oldott oxigén mennyisége függ a vízhőmérséklettől, de jóval ala-
csonyabb, mint a levegőben. A tüdővel lélegző állatok nem is ké-
pesek felvenni a vízből. Vannak azonban előnyös jellemzői is ennek 
a közegnek, ilyen például a felhajtóerő, ami biztosítja a „súlytalan” 
lebegés képességét. A víz jól vezeti a hangot, ami például a cetek 
kommunikációjának hatótávolságát növeli.

1.  Hasonlítsd össze konkrét példák alapján a porcos és a cson-
tos halak, valamint a cetek testfelépí tését!
�  Melyek a víz alatti mozgást segítő testalkati jellemzőik?
�  Miben hasonlóak, és miben térnek el?

2.  Keress bálnaéneket bemutató videókat! Foglald össze 
röviden, melyek a fizikai jellemzői, illetve mi a biológiai 
funkció ja ennek a sajátos kommunikációnak! 

A madarak is képesek a víz alatti vadászatra, de ebben eltérő stra-
tégiát alkalmaznak a pingvinek, illetve a szulafélék.

3.  Keress videókat, leírásokat a két madárcsoport testfelépí-
téséről és életmódjáról!

4.  Hasonlítsd össze a két madárcsoportot! (Hogyan képesek 
mozogni a víz alatt, mennyi időt töltenek ott, milyen a tol-
lazatuk stb.)

5.  Nézz utána, mi a szerepük a tengeri madaraknak a foszfor 
körforgásában!

Manta (ördögrája)

Északi-tengeri szula 

 Tengeri ökoszisztémák és éghajlatváltozás 

A múltra vonatkozó adatok alapján aligha kétséges, hogy a globális felmelegedés a jelenlegihez képest 
megváltoztatja a tengeri planktonikus élőlények eloszlását. Mivel ez a változás várhatóan nagyon 
gyors lesz, felvethető a kérdés: a tengeri és óceáni életközösségek hogyan lesznek képesek alkalmazkod-
ni ezekhez a változásokhoz?

A hőmérséklet és a csapadékosság változása befolyásolja a felszíni vizek keringését és a mélységi 
vízzel való keveredését. Ez a keverő hatás az óceán néhány helyén, mint például az észak-atlanti térség-
ben nagy mélységben cseréli a vizet. A változások vagy a keveredés lassulása csökkentheti az óceánok 
termékenységét. 

Kapcsolatok

Összefüggések, jövőkép



39

A fenti szöveg, az ábra és önálló kutatás alapján válaszolj a kérdésekre!
�  Mutasd be a légkör és a tengeri ökoszisztémák közötti szénkörforgás fontosabb részf olyamatait!
�  Mi az összefüggés a globális éghajlatváltozás és a tengeri fitoplankton mennyisége között?
�  Keress adatokat arról, hogy a kovamoszatok mekkora biomasszaarányt képviselnek a bio szférában és 

ehhez képest milyen arányban vesznek részt a szén-dioxid megkötésében, illetve az oxigén termelésé-
ben!

�  Hogyan segítik az óceáni áramlások, illetve a passzátszelek a fitoplankton tápanyagellátását? 

A sarkvidékek hőmérséklete 2-3-szor nagyobb mértékben emelkedhet, mint a globális átlagos felszí-
ni hőmérséklet. Magasabb szélességi fokokon ez a felmelegedés a tengeri jég időbeli és térbeli kiterjedé-
sének csökkenését idézné elő, egyes modellek előrejelzései jégmentes sarkvidéket mutatnak. A tengeri 
jégborítás jelentős csökkenése bármelyik sarki régióban hihetetlen következményekkel járna a tengeri 
ökoszisztémákra nézve.

A tengeri jég alsó felszíne és közbenső részei is rendkívül termékeny élőhelyek a plankton számára. 
Télen a csekély fény korlátozza a vízben az elsődleges termelést, de a tavasszal felolvadó jégben lévő 
algák viszony lag magas koncentrációja fontos táplálékforrást jelent a növényevők számára. A tengeri 
jég mennyiségének jelentősége ezekben az ökoszisztémákban jól bizonyított, mind a halak, mind a 
tengeri madarak és a tengeri emlősök táplálékláncának vonatkozásában. A tavaszi olvadás során 
a jégen kialakuló édesvizű tavacskák fontosak a sarkvidéken élő nyílt tengeri fajok számára.

Hosszú távú oceanográfiai kutatások több régióban is összefüggést mutatnak a tengeri ökoszisz-
témák termékenysége és a légköri feltételek között. A tápanyagban gazdag, hideg tengerekben a fi-
toplankton domináns képviselői a kovamoszatok (diatomák). Nagyobb fajsúlyuk miatt hajlamosak 
a süllyedésre, ezért csak jól keveredő, áramló vizekben maradnak fenn a plankton életközösségében. 
A kovamoszatok a tengeri táplálékláncok kulcsszereplői, ha más típusú fitoplankton alakul ki, akkor 
a halak állománya drámaian csökkenhet. Vastag sejtfaluk a szerves szén mélytengerbe áramlásában 
is fontos szerepet játszik. A part menti szelek hozzájárulnak a mélységi és a felszíni víz keveredéséhez. 
Ennek mértékét a szélirány, -erősség, -időtartam és -gyakoriság határozza meg. A folyamat erősen 
függ az évszakoktól, és jelentősen serkenti az elsődleges biológiai produkciót, amely a táplálékhálóza-
tok alapja. A globális klímaváltozás ezekben a régiókban várhatóan nagyobb hatással lesz a táplálko-
zási hálózat magasabb szintjeire, például a halállományra is.

Forrás: ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) 
Az éghajlatváltozás tudományos értékelése

Légköri CO2
elnyelődése Gázcsere

Biológiai
folyamatok

Fizikai-,
kémiai

folyamatok

FeláramlásVízrétegek
keveredése

Jég

Az óceánok szénfelvételi folyamatai 
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Elő-kép

Alkalmazkodás a környezethez III. 

Még a kutatók sem tudják pontosan, hány növény-, állat-, gom-
ba- és baktériumfaj létezik a Földön. Becslések szerint ez a szám 2 mil-
liárdra tehető, de folyamatosan változik. Jelenleg a fajok kihalásának se-
bessége ezerszer gyorsabb, mint a korábbi évszázadokban volt. Kihalás 
akkor következik be, amikor a környezeti tényezők túl gyorsan vagy túl 
nagy mértékben változnak, vagy egyéb evolúciós problémák merülnek 
fel. Jelenleg a Természetvédelmi Világszövetség vörös listája szerint az 
emlősök egynegyedét kihalás fenyegeti. A kihalás bizonyos mértékig 
természetes. Az élőhelyek megváltozása és a kedvezőtlen szaporodási 
feltételek miatt egy faj halálozási aránya hosszú ideig magasabb lehet a 
születések számánál. Más fajok kihalását az emberek idézik elő vadászat, 
túltermelés, invazív fajok terjesztése, környezetszennyezés, az élőhe-
lyek átalakítása, beépítése által. Az emberi populáció gyors növekedése 
mindezeket a hatásokat felerősíti. 

Egy sérülékeny faj számára még egy sziget elzárt világa sem 
jelenthet biztonságot. Erre példa Mauritius szigete és a dodó alább ol-
vasható története. A sziget viszonylag kis területű (2040 km2) és a kon-
tinensektől való távolsága miatt elzárt is. Az ember megjelenése előtt a 
denevéreken kívül más emlősök nem éltek itt. A 44 őshonos állatfajból 
21 már kihalt, és továbbiak állnak a kipusztulás szélén. A szigeti élőhely 
miatt több faj esetében is a testméret növekedése következett be. A test-
méret változása ellenkező előjellel is előfordulhat. Az izolált zsugorodás 
okozhatta például a 2003-ban az indonéziai Flores szigetén talált, rég 
kihalt emberek (Homo florensis) hobbitszerű törpenövését. Ennek hát-
terében a szűkös erőforrásokhoz való alkalmazkodás, genetikai rendelle-

Áttekintés, ráhangolás

A dodó rekonstruált rajza

A dugong tengeri emlős állat. Hazája Kelet-Afrika, 
Ázsia, Ausztrália és Új-Guinea trópusi partvidéke 

A szarvascsőrű madarak Délkelet-Ázsiában élő, 
fekete tollú és hatalmas, narancssárga csőrű fajok

Az okapi (erdei zsiráf) dzsungelben vagy 
trópusi erdőben őshonos emlős 
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Az emberek által kiirtott leghíresebb fajok közé tartozik a dodó madár, amely elsősorban Mauritius 
szigetén élt. A kihalásához vezető változások akkor kezdődtek, amikor 1638-ban holland telepesek 
költöztek az addig lakatlan szigetre, és támaszpontnak kezdték használni a távol-keleti utakhoz.  
Annak ellenére, hogy húsuk szinte élvezhetetlen volt, mégis vadásztak rájuk. Az embertől nem félő 
madarak nem futottak el az őket furkósbottal öldöső hajósok elől. Az utolsó példányokat 1662-ben 
látták, ezután kihaltak. 

Kihalásukat a félénkség teljes hiánya és a telepesek által behurcolt és később elvadult háziállatok 
és patkányok okozták, amelyek felfalták a földön fészkelő madarak tojásait. Hozzájárulhatott ehhez 
az élőhelyük megváltozása is; az őserdők fáit kivágták, a területükön ültetvényes gazdálkodásba 
kezdtek.

A dodó nem volt rokona más röpképtelen madaraknak, mint például az afrikai strucc féléknek, 
a dél-amerikai nanduféléknek, az ausztráliai emuféléknek, az új-guineai kazuárféléknek, az új-zélan-
di kiviféléknek. A maradványok mitokondriális DNS-, citokróm-b- és rRNS-vizsgálata szerint a do-
dók ősei nem a közelebbi Afrikából, hanem a távolabbi Délkelet-Ázsiából érkeztek. A molekuláris 
elemzés azt is kimutatta, hogy a dodó és legközelebbi rokona, a szintén kihalt Rodriguez-szigeti 
remetegalamb egy közös, galambszerű ősből fejlődött ki az izolált gigantizmus révén.

Források: nationalgeographic.com; wikipédia

A dodó története

nesség vagy véletlen evolúciós jelenség is állhat. Mauritiusra az embe-
rek több ragadozófajt, így például az indiai mongúzt is betelepítettek. 
A  leghatékonyabb ragadozónak azonban maga az ember bizonyult. 

A FEJEZET TANULÁSÁNAK EGYIK CÉLJA, hogy az élővilág és 
a  környezet közötti kapcsolatok vizsgálata. A problémaleírások 
és a feladatok kiválasztásának fő szempontja az alkalmazkodás, a kör-
nyezeti kényszerekre való reagálás áttekintése. Értelmeznünk kell a 
környezet fogalmát, felidézve az erről korábban tanult ismereteket 
és összefüggéseke. Figyelnünk kell arra is, hogy napjainkban milyen 
változások mennek végbe a bolygónkon, és mi lehet ezek hosszabb 
távú következménye. Bemutatjuk és összehasonlítjuk az evolúció 
során a biológiai szerveződés különféle szintjein kialakult túlélési 
stratégiákat. Elemezzük az emberi tevékenység életközösségekre gya-
korolt hatását. A fajok kihalása, elterjedési területük és életmódjuk 
megváltozása a biológiai sokféleség csökkenését idézi elő. Ezek olyan 
vészjelzések, amelyek a bolygó jövőjéért érzett felelősségünkre figyel-
meztetnek. A vizsgált problémák kapcsán értelmezzük a környezet- 
és a természetvédelem fogalmait, rávilágítunk az egyéni és a kollektív 
cselekvés szükségszerűségére, konkrét lehetőségeire. 
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Már tudom!

TUDÁSHÁTTÉR, 
FOGALMAK

FOGALMI ÖSSZEFOGLALÓK, AJÁNLOTT FELADATOK

Az állandóság és változás egyensúlya megőrzi a fajok jellemzőit, de hozzá is igazítja azo-
kat a környezet mintázatához. Az evolúció során arra ritkán volt példa, hogy a környezeti 
kényszerek ilyen rövid idő alatt és ilyen mértékben növekedjenek meg, mint ahogyan 
most az emberi tevékenység következtében történik.

Élettelen környezeti tényezők 
Amíg a Földön nem volt élet, addig ezek 
a „tényezők” csak fizikai és kémiai folyama-
tokat működtettek. A bolygó anyagai három 
halmazállapotban voltak jelen, ami különle-
ges kozmikus szerencse. Egy ponton túl az 
energiaszint is éppen megfelelő volt, sem túl 
meleg, sem túl hideg. A földkéreg megszilár-
dult, az óceánok lecsapódtak, és gázok töl-
tötték fel a légkört. Az élet megjelenése után 
lassú átalakulás vette kezdetét. A légkörben 
megjelent a szabad oxigén, eközben a szén-

dioxid szintje folyamatosan csökkent. A nö-
vényi élet előbb az óceánokban, majd a szá-
razföldeken is elterjedt. A kőzetekből talaj 
képződött, amelyben szintén beindult az élet. 
Az élet új egyensúlyt hozott létre, amely ösz-
szehangolta a Föld környezeti rendszereit az 
életközösségekkel. A fény és a hő, a levegő és a 
víz, valamint a talaj ugyan élettelen, de az élet 
nélkül egyik sem olyan lenne, ahogyan azt 
ma tapasztaljuk. Ez az összhang csak tudatos 
tervezéssel és cselekvéssel tartható fenn.  

 Idézd fel! – biológia                                     

1.  Miért élettani szükséglete a növényeknek a fény?
2. A napfény mely sugárzási tartományai kedvezőek számukra?
3. Hogyan befolyásolja az enzimműködést a hőmérséklet?
4. Hogyan történik az állatok és az ember állandó testhőmérsékletének fenntartása?
5. Melyek a jellegzetes hazai talajtípusok?

A bioszféra és a Föld geoszféráinak kapcsolata 

Atmoszféra

O2

N2 O3

CO2 CH4

H2O

Bioszféra

heterotrófok
fotoautotrófok

anaerob mikróbák

Litoszféra

Asztenoszféra

talaj
alapkőzetek

Hidroszféra

felszíni édesvíz
óceánok – sós víz
felszín alatti vizek

Antroposzféra

települések
közlekedés

mezőgazdaság
emberi életmód
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 Idézd fel! – fizika, kémia                                     

1.  Miért jó oldószer a víz?
2. Mi a jelentősége az élőlények és közösségeik számára a víz magas fajhőjének? 
3. Hogyan változik az oldatok fagyáspontja a tiszta vízhez képest?
4. Hogyan befolyásolja a hőmérséklet a fehérjemolekulák szerkezetét?
5. Melyek a nitrogén gyakoribb szervetlen vegyületei?

 Idézd fel! – földrajz                                       

1. Milyen arányt képvisel a Föld vízkészletében az édesvíz?
2. Mi a különbség talajnedvesség és talajvíz között?
3.  Mennyi a levegőben lévő szén-dioxid %-os aránya, hogy változott az 

előző 100 év során?
4. Mit jelent az „ózonlyuk”?
5.  Hogyan alakul ki az üvegházhatás, melyek a fontosabb üvegházgá-

zok?

Életmenet-stratégia 
Bolygónk környezeti rendszerei élettelen és 
élő alrendszerekből állnak. A közöttük lévő 
viszonyra jellemző, hogy a Föld létezhet élet 
nélkül, de az élet nem lehetséges a bolygó 

nyújtotta feltételek nélkül. Túl azon, hogy az 
élővilág alakítja is a környezetet, kénytelen 
alkalmazkodni is ahhoz. Ezt szolgálják a kü-
lönböző életmenet-stratégiák is.

 Hasonlítsd össze!                                      

1.  Hasonlítsd össze az alábbi fogalmak jelentését! Nézz utána, miben 
különböznek! 
� élettelen környezet / élő környezet
� élettani tűrőképesség / ökológiai tűrőképesség
� specialista faj / generalista faj 

2.  Melyek a K és az r életmenet-stratégia közötti főbb különbségek?
3. Melyik stratégia jellemző az alábbi fajokra?

lemming, gyermekláncfű, csimpánz, csertölgy

Populációk kölcsönhatása 
Az élővilág országai közül a növények és az 
állatok a legfeltűnőbbek. Gyakoriságban való-
színűleg felülmúlják őket a mikrobák, de pa-
rányi méretük miatt őket inkább csak közvetve 
ismerhetjük fel. A gombákat a lakásunkban és 

a testünkön nem szívesen fedezzük fel, de az 
erdőkben, réteken található ehető fajaikat so-
kan kedvelik. Az élővilág országainak megkü-
lönböztetése nemcsak a rendszerezés, hanem 
az életfeltételeik azonosítása miatt is fontos.

Az élet alapja a folyékony víz 

Gyermekláncfű röpítőkészülékes 
termései 

 Értelmezd!                                      

1.  A versengés (kompetíció) –/– típusú kölcsönhatás, tehát mindkét érintett faj számára hátrányos. Ke-
ress példát a fajon belüli, illetve a fajok közötti formáira!

2. Nézz utána, mit mond ki a Gauze-elv!
3. Mely kapcsolattípusok lehetnek 0/+ jellegűek?
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 Alkoss!                                      

A populációk közötti táplálkozási kapcsolatok alapján 
ökológiai piramisok szerkeszthetők.

1.  Melyik típusú kölcsönhatás fordul elő a képen lát-
ható piramisban? 

2. Mit fejez ki a piramis felfelé szűkülő formája?
3. Állíts össze egy parazita típusú piramist!

 Gondold át!                                      

1.  Melyek lehetnek a sokféleség biológiai szintjei?
2.  Mit jelent az élőhelyek degradációja?
3.  Miért mondhatjuk, hogy jelenleg a hatodik tömeges kihalási esemény zajlik?

Az állatok viselkedése 
A populációkon belüli és azok közötti kap-
csolatok az állatvilágban különféle visel-
kedésformákat hívtak életre. Ezek részben 
összefüggenek a környezethez való alkal-
mazkodással is. Talán a legalapvetőbb, aho-
gyan az állatok megszerzik a táplálékukat, 
vagy elkerülik, hogy őket egyék meg. A for-
rásokhoz való hozzáférés soktényezős fela-

dat, búvóhely, táplálék, szaporodási feltéte-
lek együtt alkotják. Az életmenet-stratégia 
részeként gondot kell fordítani az ivadékok 
gondozására. Mindezek a tevékenységek át 
vannak szőve a kommunikáció különféle 
formáival. A viselkedés rugalmassága, alkal-
mazkodóképessége attól is függ, mennyire 
öröklött vagy tanult elemekből szerveződik.    

 Azonosítsd!                                      

1.  Mi a kulcsinger szerepe, mely magatartásformák esetében játszik szere-
pet? Keress példát!

2.  Az újszülöttkorban fogyasztott táplálékot a felnőtt állatok jobban ked-
velik. Melyik magatartási jelenség áll ennek hátterében?

3.  Milyen típusai vannak az állati kommunikációnak?
4.  Milyen célokból kommunikálnak egymással az állatok?

Kolibripár 

Biológiai sokféleség 
Napjaink globális szintű környezeti problé-
mái közül is kiemelkedik a biológiai sokféle-
ség csökkenése. Maga a sokféleség is összetett 
fogalom, és a változás mérése sem könnyű. 
Fajok eltűnése és újak színrelépése termé-
szetes jelenség, de nem mindegy, milyen 
arányban, mely élőlénycsoportokat érintően 
és milyen sebességgel mennek végbe ezek a 
folyamatok. Úgy tűnik, hogy az emberiség 
evolúciós „gyorshajtásának” tömeges kihalás 
lehet a következménye.  Erdőirtás egy németországi autópálya-építkezésen 
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Tudni szeretném!

TÉMÁK, KÉRDÉSEK, 
PROBLÉMÁK

Az élettelen környezet állapotáról sokféle módon szerezhetnek adatokat a kutatók. 
Néha csak valamely változás mögötti okot azonosítanak, máskor előrejelzést is ké-
pesek tenni egy megfigyelt folyamat jövőbeli alakulásáról. Az emberi tevékenységgel 
összefüggő környezeti vizsgálatok a fenntartható fejlődés tervezését segíthetik. 

AJÁNLÁS A PROBLÉMAALAPÚ TANULÁSHOZ

�  A fejezet négy témaköre lazábban kapcsolódik egymáshoz, de mindegyik mélyebben, több oldalról is 
vizsgálható.
�  A tanulásuk történhet egy-egy témakör kiválasztásával, az ajánlott feladatok és egyéb tevékenységek 

elvégzésével. 
�  A fejezet vagy egyes leckék projektalapú tanulással is feldolgozhatók, ebben az esetben bemutató, kis-

előadás vagy poszter lehet a végtermék.

1. Környezet és élővilág 

  A Föld rendkívül dinamikus bolygó. Mind a 
belső erői, mind külső erők folyamatosan alakítják 
a kontinensek és óceánok viszonyait. Az élővilág 
szinte kezdettől fogva együtt él ezekkel a változá-
sokkal. A drasztikus éghajlatváltozások, vulkánki-
törések, a kontinensek vándorlása, de még a kozmi-
kus eredetű katasztrófák sem tudták elnépteleníteni 
bolygónkat. Az eddig bekövetkezett öt tömeges ki-
halási esemény után jelentősen átalakulva, de újra-
éledtek az életközösségek.
  Ezek a változások a földtörténet időskáláján 
mérve tíz- és százmillió év alatt játszódtak és ját-
szódnak le. Ehhez képest pillanatnak tűnhet a je-
lenkornak nevezett holocén időszak. Ebben a nagy-
jából tízezer évet átfogó időszakban a Föld éghajlata 
nagyjából kiegyenlített volt, ezen belül az éghajlati 
övek időjárása kiszámíthatóan különbözött. Nem 
véletlen, hogy az előző jégkorszakot túlélt modern 
emberi csoportok ebben az időszakban kezdtek le-
telepedni. Kialakult a mezőgazdaság, megjelentek 
a városok és a történelmi civilizációs centrumok. 
Ezzel új tényező jelent meg a természeti életkö-
zösségek környezetében. A népességnövekedés és 

a technológiai fejlődés következtében az emberiség 
a 20. században vált a bolygó globális környezeti 
tényezőjévé. Az emberi tevékenységre visszave-
zethető változások gyorsasága és kiterjedése miatt 
javasolják tudósok az antropocén, az „ember kora” 
elnevezés használatát korunkra.

Ha a jelenben vizsgáljuk az élőlények – beleértve 
magunkat, embereket is – környezetét, nem könnyű 
megkülönböztetni a változások természeti tényezőit 
és emberi eredetű okait. A globális éghajlatváltozást 
a tudóstársadalom egyértelműen az emberi tevé-
kenységgel kapcsolja össze. A gazdasági és politikai 
szereplők egy része inkább természeti okokra hivat-
kozik, és kerüli a következtetések levonását. Kisebb 
léptékben is felfedezhető a természetes és mester-
séges világ keveredése, konfliktusa. A természetes 
életközösség megzavarása egy erdő vagy egy tó ese-
tében történhet túlzott fakitermeléssel vagy a part 
menti nádas kiirtásával. A kiömlő olaj vagy más 
vegyi anyagok által okozott vízszennyezés földren-
gésszerű változást okoz az érintett életközösségben. 

Az Eurázsiában és Észak-Amerikában élt, hideg környezethez 
alkalmazkodott gyapjas mamut a legutóbbi jégkorszakot 
követően halt ki 

A Deepwater Horizon mélytengeri olajfúrótorony 2010-es 
katasztrófája során 3 hónapig ömlött a nyersolaj a tengerbe 
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 Ajánlott feladatok                                      

1. Környezeti helyzetkép – víz

A környezet állapotáról gyűjtött adatokat statisztikai módszerekkel lehet elemezni. A különféle elemek adott 
időben kimutatható állapota képet ad az aktuális helyzetről. Az évenkénti adatok sorba rendezésével a válto-
zások és folyamatok is feltárhatók. Ezeket diagramok és grafikonok tehetik szemléletessé.

1.  Keress adatokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által kiadott környezeti helyzetkép (javasolt 
forrás: III./6.) anyagában!
�  Milyen természeti ok magyarázza, hogy a magyarországi közüzemi víztermelés 1/3-át a Pest régió 

adja?
�  Milyen hatások befolyásolhatják az itt kitermelt víz minőségét?

A dél-alföldi régióban problémát jelent az ivóvíz magas arzéntartalma.

2.  Hogyan kerül az arzén a vízbe?
3. Milyen szabályozás vonatkozik erre az anyagra?

A hazai felszíni vizeket ökológiai szempontból is minősítik.

4.  Mi a különbség az állóvizek és a folyók ökológiai vízminősége között?
5.  Milyen hatása lehet a folyók természetes állapotát megváltoztató emberi beavatkozásoknak 

(pl. vízlépcsők, szennyvízbevezetések, vízkiemelés)?

A természetes vizekbe kerülő nitrát és foszfát jelentős hatással lehet a víz ökológiai állapotára.

6.  Hasonlítsd össze a nitrát- és a foszfátkibocsátás évenkénti változását!
�  Hogyan változtak egymáshoz képest, és mi magyarázhatja a különbséget?

A kiskörei vízlépcső a Tiszán. 
Erőműként is működik, de a Tisza-tó 
létrehozása is ennek a létesítménynek 
köszönhető

  Mivel ezek rendkívül komplex rendszerek, 
a hosszabb távú hatások nehezen jelezhetők előre. 
Az életközösségek újraszerveződnek, az eltűnő fa-
jok nyomába újak lépnek. A kiadás és bevétel ro-
vatok összegzése egyelőre a veszteség növekedését 
mutatja. Korunk élővilágának 
térképére millió apró, moza-
ikszerű változás rajzolódik fel, 
amelyekből kirakható a nagy 
kép, a  hatodik tömeges kihalási 
esemény krónikája.

Az életközösségek változása 
többnyire közvetlenül is meg-
figyelhető. A  hátterében álló 
okok felderítéséhez meg kell 
vizsgálnunk az élőlényekre ha-
tást gyakorló környezeti ténye-

zőket. Ezek részben élettelen jellegűek, részben a 
po pulációkon belüli, illetve azok közötti kapcso-
latokra vezethetők vissza. Az élettelen tényezők 
szempontjából a szárazföld és a vízi környezet el-
térő feltételeket jelent. Az élőhelyi közegek fizikai 

és kémiai elemzése során ka-
pott adatok elemzése segíthet 
felderíteni, hogy a megfigyelt 
változások mögött milyen 
mértékben állnak természetes 
és emberi eredetű tényezők. 
Az  élőlények tűrőképességé-
nek ismerete abban segíthet, 
hogy időben felismerhessük 
az életközösségek sérüléke-
nyebb vagy éppen másokat 
veszélyeztető elemeit. 

A szumátrai tigris az erdőirtás miatt kihalástól 
közvetlenül veszélyeztetett 
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2. Vízvizsgálatok

Hazánkban sokféle édesvízi élőhely és életközösség található. Ebben a Kárpát-medence természeti adottsá-
gai és az emberi hatások egyaránt szerepet játszanak. Nagyobb folyóink a határon túlról érkeznek, de pata-
kok és csatornák nálunk is táplálják őket. A folyamszabályozások révén az állóvizek jelentős részét ma már 
a holtágak jelentik. Nagy tavaink, mint a Balaton vagy a Velencei-tó jelentős környezeti terhelésnek vannak 
kitéve, hasonlóan a mesterséges eredetű Tisza-tóhoz. Az Alföldet behálózzák az ár- és belvízvédelmi célból 
épített csatornák, de kisebb-nagyobb halas- vagy horgásztavakat is sokfelé találunk. Ezeknek az élővizeknek 
az állapotát vízminőség-vizsgálatokkal ellenőrizhetjük. 

1.  Keress információkat, adatokat (pl. javasolt forrás: III./5.) a vízvizsgálatokról!
�  Melyek a vizek fizikai, kémiai és biológiai minősítésének szempontjai, vizsgált jellemzői?

A vizek elegendő oldottoxigén-tartalma nélkülöz-
hetetlen az életközösségek működéséhez.

2.  Hogyan függ össze a vízhőmérséklet és az ol-
dottoxigén-tartalom?

3.  Hogyan mérhető a vizek szerves szennyező-
dése, mi a KOI és a BOI?

A nehézfémek (pl. Hg, Cd) és egyéb mérgező anya-
gok (pl. fenol) mérése műszeres analitikai eljárással 
történik.

4.  Nézz utána, milyen elven működik a folya-
dékkromatográfia!

3. Tiszai ciánszennyezés
Hazánk eddigi legnagyobb, vízi életközösségeket érintő környezeti katasztrófája 2000 februárjában követke-
zett be. A tiszai ciánszennyezés néven elhíresült esemény megdöbbentő képekkel sokkolta a közvéleményt. 
Mind az esemény bekövetkezése és kezelése, mind a hatások rövid és hosszabb távú vizsgálata sok tanul-
sággal szolgálhat. 

Keressetek információkat (pl. javasolt forrás: III./4.) erről a katasztrófáról és utóhatásairól! Készítsetek 
esettanulmányt az alábbi szempontok szerint!
�  Melyek voltak a szennyezést előidéző balesethez vezető 

okok?
�  Pontosan milyen anyagok és milyen mennyiségben kerültek 

a folyóba?
�  Mi jellemző a vízbe került anyagok rövid és hosszabb távú 

mérgező hatására?
�  Milyen hatások enyhítették a mérgező anyag hatását?
�  Milyen ökotoxikológiai teszteket végeztek a szakemberek?
�  Mely élőlénycsoportok és milyen mértékben voltak érintve a 

mérgezés által?
�  Volt-e lehetőség a károk enyhítésére?
�  Történt-e nyomozás, jogi eljárás vagy kártérítés a történtek után?

4. Indikátorszervezetek

Minden életközösség magán hordozza az ökológiai környezet „lenyomatát”. A bonyolult felépítésű rendsze-
reknek vannak olyan szereplői, amelyek jelenléte, hiánya vagy viselkedése jelezheti egy-egy környezeti té-
nyező állapotát. Ezek az indikátorszervezetek, amelyek között vannak szűk tűrésűek, de egyes tág tűrésűek 
szélesebb tartományokban jelezhetik a környezeti változásokat. Megfigyelésük és azonosításuk felhívhatja a 
figyelmet a további vizsgálatok szükségességére.

Nézz utána és mutasd be, mit és hogyan jeleznek az alábbi szervezetek!
zuzmók, cianobaktériumok, bokorbab, fenyőfélék, korallok, kagylók 

Elpusztult halak összegyűjtése 

Folyami kagyló 
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2. Lakótársak

  Az élettelen környezet mellett az együtt élő, 
egymással kapcsolatban lévő élőlényeknek egy-
máshoz is alkalmazkodniuk kell. Egy faj populáció-
ján belül és eltérő fajok populációi között is össze-
tett kapcsolati hálózatok működnek. A szerepek 
egy része már le van osztva, például a növények az 
állatok számára táplálékot jelenthetnek, bár a for-
dított esetre is akad példa. Máskor változhat a sze-

reposztás, egy csúcsragadozó étlapján változatos 
menüsor szerepelhet. Ingyenebéd nincs, a táplálék 
megszerzése mindig energiabefektetést igényel. 
A nyereség előre kalkulálható, a reménytelen hely-
zetek kerülendők.

A táplálékért folyó versengés különösen a szűkös 
erőforrásokkal rendelkező populációkban –  vagy 
azok között – élesedik ki. Az ember néhol mint ver-
senytárs, máshol mint bőkezű adakozó lép fel.
  Az állatvilágból el lesett pillanatok közül a leg-
népszerűbbek közé tartoznak az ivadékgondozást 
bemutató fotók. Az önfenntartás ösztönén ilyen-
kor gyakran felülkerekedik a fajfenntartás öröklött 
késztetése. A madárvilágban a fiókák etetése vál-
tozó módon történik, a nemi szerepek itt valóban 
rögzültek. A  főemlősök némely fajának kicsinyei 
hosszú ideig anyjuk gondoskodására szorulnak, de 
ezalatt fel is készülnek a felnőtt életükre. Az utód-

nemzés lehetősége azonban nem minden egyed 
számára adatik meg. A szaporodáshoz sikeres ud-
varlási rítusokon át vezet az út. Aki lemarad, az ki-
marad, nem árt időben 
megtanulni a násztáncot 
sem. Mindeközben har-
sog az erdő, zeng a mély! 
Az  állatok hangalapú 
kommunikációja nem 
mindig kellemes madár-
dal, lehet borzongató far-
kasüvöltés is.
  A növényvilág legalább annyira komplex és 
gazdag, mint az állatok országa. Általában csak 
a  társulásaikat figyeljük meg, egyedi szinten nem 
mutatnak be olyan mutatványokat, mint némely 
népszerű állatfaj. Pedig körükben is éles lehet a 
versengés, például a  fényért vagy a talajból fel-
vehető vízért és tápanyagokért. Némelyek gátol-
ják mások növekedését, vagy éppen parazitaként 
támad ják őket. A mozgásuk ugyan nem túl aktív, 
de a magok terjesztésében vannak 
távolsági rekorderek. Egy részüket 
az evolúció arra is képessé tette, 
hogy beporzó állatokat csalogatva 
gondoskodjanak fajuk fennmara-
dásáról.

A kölcsönösen előnyös kap-
csolatok másik példája kevésbé 
van szem előtt. A gyökerekhez 
kapcsolódó gombafonalak haté-
konyabbá teszik a növények ás-
ványi- tápanyag és vízfelvételét. 
A szolgáltatás árát a növény kész 
szerves tápanyagok átadásával fi-
zeti meg.

 Ajánlott feladatok                                      

1. Agresszió

Az agresszív viselkedés kifejezést néha embertársa-
inkra is alkalmazzuk, de az állatvilág bővebb példatá-
ra lehet. Az evolúció darwini modelljében is központi 
szerepe van a létért folyó harcnak. Ma már pontosab-
ban ismerik a kutatók az agresszió biológiai funkcióját, 
fajtáit és korlátait is. 

A rókák kisebb-
nagyobb emlősöket 
és madarakat 
is zsákmányolhatnak 

A kékbegy nádi énekesmadár 

Egy orchidea és 
a beporzását végző 
hangya  

Dolmányos sirály és aranytollú pingvinek konfliktusa 
a Falkland- szigeteken 
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Készítsetek példákkal illusztrált, szöveges képes összeállítást az állatvilágban megfigyelhető agresz-
szióról!
�  Melyek lehetnek az agresszió fajtái?
�  Hogyan kerülhetik el az állatok az agresszív viselkedésük során a súlyos sérüléseket?
� Melyek az agresszió élettani tényezői?
� Miért alakul ki az agresszió optimális szintje?

2. Farkasok között

A farkasok gyakran és meglehetősen egyoldalú szerepben jelennek 
meg az irodalomban vagy a filmekben. Sokan valamiféle szimbolikus 
jelentést is tulajdonítanak ennek a fajnak. Az élőhelyekről kiszorított 
állatok száma lecsökkent, máshol a haszonállatok elejtésével igyekez-
tek fennmaradni. A farkasok viselkedését tanulmányozó kutatók egyre 
több elemét ismerik és értelmezik ennek az érdekes fajnak.

Tanulmányozd a farkasok viselkedését (pl. javasolt forrás: III./7.) 
az alábbi kérdések alapján! 
�  Mit fejezhet ki a farkasüvöltés? Hogyan vizsgálták ezt a kutatók?
�  Milyen a falkák csoportszerkezete? Hogyan alakítják ki?
�  Hogyan alakult ki a farkasok fekete szőrzetszíne? Lehet-e valamilyen előnye?
�  Mi jellemzi a farkasok érzékelési képességeit?
�  Milyen képességeket igényel a farkasoktól a sikeres vadászat?
�  Milyen előnyökkel jár egy életközösség számára a farkasok mint csúcsragadozók jelenléte?
�  Milyen vitákat válthat ki az emberek között a farkasok visszatelepülése a Bükki Nemzeti Park területére?

3. Kutyavilág
A kutya háziasítása már a modern emberi faj kialakulásának kezdeti 
időszakában megtörténhetett. A hosszú együttélés során jelentősen 
módosult a kutya viselkedése. A kutatók célja, hogy egyfajta modell-
ként elemezzék a kutyák viselkedését, ami rávilághat az ember értelmi 
fejlődésének egyes jellemzőire is.

Keress információkat a kutyaetológiai kutatásokról (pl. javasolt 
forrás: III./8.)! Állíts össze bemutatót a témáról hírek, előadások, 
videók, illetve a következő lehetséges szempontok alapján! 
�  A kutya-gazda és a gyerek-anya kapcsolatok agyi hátterének ha-

sonlósága
�  A kutyáknál is megfigyelhető időskori elbutulás biológiai folyamata  
�  A szavak tanulása és a beszéd értése
�  A kutyaagy arcfelismerő képessége

A farkasüvöltés többféle jelentést hordozhat

A játék erősíti a kutya-gazda kapcsolatot

3. Tevékeny emberiség  

  Az antropocén elnevezés alapjában véve semle-
ges jelentésű, csak annyit jelez, hogy az ember meg-
határozó szerepet játszik a bolygó általa elérhető 
részén. Ennek a szerepnek a megítélése értékek és 
érdekek függvénye. A természet mint önmagában 
vett érték gyakran szerepel az érvelésekben. Ez alatt 
nemcsak a jelenleg élő fajok megőrzését, hanem 
a  biosz féra egyensúlyának fenntartását is értjük. 
Ha ez sem sikerül, az olyan változások lavináját in-

díthatja el, amelyek végül magának a kiváltó oknak, 
az emberiségnek a fennmaradását veszélyezteti. 
A gazdasági érdekek nem egyértelműek, inkább az 
uralkodó gazdasági rendszerek merevségét tükrö-
zik. A teraszos földművelés például az ókortól is-
mert a Föld különféle részein. A módszer fenntart-
ható lenne, de  a területigénye az őserdő rovására 
növelhető. Hasonló példák említhetők az öntözéses 
gazdálkodással kapcsolatban is.
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  A környezetünkben megmérhetjük a levegő, 
a vizek, a talaj emberi eredetű terhelését. Megálla-
píthatunk kibocsátási határértékeket, büntethetjük 
a szabályok megsértőit. Az már sokkal nehezebb, 
ha mi magunk vagy az egész emberiség szembesül 
a változás szükségszerűségével. Mindig van utolsó 
pillanat, de mindig van utolsó utáni is. A fogyasztá-
si szokásaink részben vezérlik a termelést, részben 
ki is vagyunk szolgáltatva a felpörgetett áruterme-
lés és kereskedelem hatásának. A környezetünk 
vizsgálata által kapott helyzetkép talán tudatosabb 
fogyasztóvá is tehet bennünket. 

  Az emberi tevékenység környezeti hatásai abból 
adódnak, hogy a gazdálkodás során nem vesszük 
figyelembe a Föld végességét. Nem csak a  bolygó 
erőforrásai végesek, az átalakítás során keletkező 
hulladékok és melléktermékek befogadása is prob-
lémákat okoz. A természetben az evolúció során ki-
alakultak azok a körfolyamatok, amelyekben véges 

mennyiségű anyag áramlik például a  szénkörfor-
gásban. A fotoszintézis során a víz és a szén-dioxid 
szerves anyaggá alakul, majd a légzés során mindez 
visszafelé játszódik le. A folyamatot a  napenergia 
tartja fenn, amelynek be- és kisugárzása a legutóbbi 
időkig egyensúlyban volt. Az emberiség is törekszik 
a körforgásos gazdálkodásra, de a fosszilis energia-
hordozók égetése vagy a termőföldek intenzív hasz-
nálata mellé nem kerültek megfelelő visszaforgató 
mechanizmusok. Ezért növekedhet a légköri szén-
dioxid szintje, növekedhet a talajok nitráttartalma, 
miközben csökken mikroelemek aránya. 

Az újrahasznosítást nehezíti, hogy a másodlagos 
nyersanyagok a termékekkel együtt szétszóródnak 
a nagyvilágban. A levegő és a vizek áramlása továb-
bi keveredést okoz, így a szennyeződések minden-
hová eljuthatnak.

 Ajánlott feladatok                                      

1. Zöldítés vagy „zöldre mosás?”

A környezetszennyező vállalatok gyakran folytatnak kampányokat annak bizonyítására, hogy egyre „zöldebb-
re” alakítják át tevékenységüket. Gyakran nincs valós tartalom ezek mögött, vagy éppen elfedni igyekeznek 
valamely káros gyakorlatot. Ennek a jelenségnek a leleplezésére használják a „zöldre mosás” kifejezést. A vál-
lalatok idővel felismerték, hogy megéri valódi zöld fordulatot vinni a tevékenységükbe. A kétféle hozzáállás 

A nyersanyagok bányászata, a biológiai jellegű 
erőforrások (pl. erdők, termőföldek, hal- és vad-
állomány) az egyik oldalon hasznot hoznak, a má-
sik oldalon a környezeti veszteség kevésbé felmér-
hető. A  gazdálkodás környezeti hatását alternatív 
közgazdasági modellek igyekeznek számszerűsí-
teni. Mennyit ér egy bálna vagy egy tigris? Hogyan 
számítható ki az amazonasi esőerdők rohamos 
pusztulásával okozott valós gazdasági veszteség? 
Hogyan jelentkezik évtizedek múlva egy eltúlzott 
tóparti fejlesztés hatása a vízminőség romlásában? 
A tudomány egyre pontosabb válaszokat képes 
adni az ilyen kérdésekre, de a felismeréstől a szem-
lélet és a gyakorlat megváltozásáig hosszú az út.

Műtrágya kiszórása 

A „dobd el, és vegyél újat” szemlélet a fast fashion 
környezetkárosító gyakorlatát hozta a ruhaiparba

Teraszos eper- és zöldségtermelés Thaiföldön 
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megkülönböztetése azonban nem könnyű, főleg olyan termékek és iparágak esetében, mint a gépkocsigyár-
tás, a kőolajipar, de akár a ruházati ipar vagy a turizmus. 

1.  Keressetek példákat, információkat a „zöldre mosás” jelenségre (pl. javasolt forrás: III./9.)! Mikor és 
mivel kapcsolatban született ez a fogalom?

2.  Keressétek fel néhány nagy világcég honlapját! Milyen cikkek, információk, képi eszközök utalnak 
valós vagy annak látszó zöldítésre?

3.  A Zöld Kalauz (Green Guide) (javasolt forrás: III./10.) alapján foglaljátok össze címszavakban, mely 
területeken kellene előrelépni egy vállalatnak, ha valóban környezetbarát szeretne lenni! Fogal-
mazzatok meg néhány konkrét tanácsot, hogyan érhetők el ezek a célok! 

2. Kemizált mezőgazdaság

A mezőgazdaság kemizálása azt jelenti, hogy a vegy-
ipar céltudatosan állít elő olyan anyagokat, amelyek 
növelik a  terméshozamokat, és biztonságosabbá te - 
szik az élelmiszer-alapanyagok előállítását. A növény-
termesztésben ez a műtrágyaipart és a növényvédő-
szer-gyártást, az állattenyésztésben a különféle gyó-
gyászati termékek és hozamfokozók alkalmazását 
jelenti. A 20. század második felében kibontakozó zöld 
forradalom jelentős részben ezekre a termékekre ala-
pozódott. A 70-es évektől máig megduplázódó globá-
lis népesség oka és következménye is a kemizálásnak. 

1.  Hasonlítsd össze a nitrogén és a foszfor (biogeokémiai) körforgását (pl. javasolt forrás: III./3.)!
� Mi a szerepe a talajmikrobáknak a nitrogén körforgásában?
�  Hogyan kapcsolódik be a légkör természetes vagy mesterséges úton ebbe a körfolyamatba?
�  Miért korlátozottabbak a foszfor forrásai?

2.  Milyen forrásokból állítható elő szerves trágya?
3.  Mi lehet a következménye a felszíni vizek túlzott nitrát- és foszfáttartalmának?
4.  Keress fel egy növényvédő szereket forgalmazó webshopot!
� Milyen kártevőcsoportok ellen ajánlanak készítményeket?
� Utal-e az oldal a fenntarthatóságra való törekvésre?

5.  A Nébih honlapján (javasolt forrás: III./11.) nézz utána a növényvédő szerek méhekre, illetve vízi 
életközösségekre kifejtett hatásának!
� Milyen szabályok vonatkoznak a méhekre veszélyes szerek alkalmazására?
� Melyek a vízi életközösségek védelmét szolgáló szabályok?

3. Körkörös gazdaság

A természet fenntarthatósági receptje a körfolyamatokra épül. A termelők és fogyasztók láncolatában az 
anyagok átalakítását és áramlását alapvetően a Nap energiája működteti. Az emberiség igyekszik tanulni 
ebből a modellből, de a fogyasztásunk javarészt még mindig az alapanyag – termék – hulladék pályát követi. 
A világgazdaságban érzékelhető a törekvés a másodlagos nyersanyagok újrahasznosításán, a tartós termé-
keken és a megújuló energiaforrásokon alapuló alternatívákra való áttérésre. Ehhez egyaránt szükség van 
a szemléletmódok és a szabályozók megváltoztatására. 

1.  Tájékozódj a kérdésben az Európai Parlament állásfoglalásai és egyéb útmutatások alapján (java-
solt forrás: III./12.)! Készíts összefoglalót az alábbi szempontok alapján!
� A körkörös gazdaság fogalmi értelmezése,
� a körkörös gazdaság működésének részfolyamatai,
� az áttérés indokai és kényszerei,
� az áttérés várható előnyei.

2.  Hogyan valósítható meg a körkörös gazdaság az iskolai környezetben? Keress cselekvési, részvételi 
lehetőségeket, vegyél részt ilyen iskolai programokban!

Vegyszeres növényvédelem egy burgonyaföldön 
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4. Akik maradtak, megmaradnak? 

  Ha jobban belegondolunk, akkor a jelenünk 
csupán egy vékony idősáv a múlt és a jövő között. 
A múlt már megtörtént, a jövő éppen most kezdő-
dik. Hogy ne a múlt kedvezőtlen folyamatai folyta-
tódjanak, ki kell alakítanunk a jövő lehetséges for-
gatókönyveit. Ezeket már részben el is készítették 
a tudósok. Az éghajlatváltozás következményeinek 
előrejelzésére kidolgozott számítógépes modellek-
ben több ilyen forgatókönyv szerint futnak a szi-
mulációk. Ahhoz, hogy az éghajlatváltozás lassítha-

tó, majd megállítható legyen, több területen is be 
kell avatkoznunk.

A nyersanyagok fogyása, a hulladékok felsza-
porodása vagy a biodiverzitás csökkenése ellen a 
hatékonyabb környezet- és természetvédelem so-
kat tehet. Ezeket ne úgy képzeljük el, mint valami 
távoli, tőlünk független dolgokat. Vannak ugyan 
nemzetközi szervezetek és egyezmények, nemzeti 
hatóságok és jogszabályok, de a főszereplők mi va-
gyunk. 

  A környezet- és természetvédelem a jog 
eszközeit akkor vetheti be, ha sikerül fel-
tárni egy problémát, és megtalálni annak 
felelőseit. Az esetek egy részében ez meg is 
történik, ilyenek a jelentősebb környezeti 
katasztrófák, vagy az olyan fogyasztók, mint 
például a gépkocsi-tulajdonosok. A bírsá-
gok és termékdíjak gyakran az üzletmenet 
és az életmód kiszámítható, de változásra 
nem mindig kényszerítő elemei. A felvilá-
gosítás is hatékony lehet, ha a közérthető 
érvek mellett érzelmi viszonyulásokkal is ki 
tudunk alakítani. A természet megismerése, 
megszeretése és megvédése lépésről lépésre 
követheti egymást. A természettel való kapcsolat 
megtartása vagy újraértelmezése sokak igénye. En-
nek elérésében a nemzeti parkok, természetvédel-
mi területek látogatása mellett a városi zöldterü-
letek fenntartása, a szűkebb lakókörnyezet vagy a 
lakó- és munkaterek zöldítése is segíthet.  
  A veszélyeztetett elemek között vannak élő-
helyek, életközösségek, fajok és egyedek is. A ma-
gasabb szerveződési szintek – mint például a 

korallszirtek vagy az esőerdők – védelme nemzet-
közi együttműködéssel, egyezményekkel történhet. 
A veszélyeztetett fajok is több országban élhetnek, 
rájuk nemzeti szabályozások vonatkoznak. A helyi 
védelmet élvező életközösségekről egy-egy önkor-
mányzat helyi rendeletben gondoskodhat. A tör-
vények és rendeletek végrehajtását a rendvédelem, 
a közterület-felügyelet és a természetvédelem szak-
emberei együttműködve végzik.

Legrosszabb Legjobb

A klímaváltozási 
teljesítménymutató 2020-as  
térképe (az országokat 
az üvegházhatású gázok 
kibocsátása, a megújuló energiák 
használata, az energiafelhasználás 
és az éghajlat-politika alapján 
rangsorolja)

A természetes erdőállományok irtása  
a Föld számos vidékén túlzott mértékű
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 Ajánlott feladatok                                      

1. Erdők

Az ember megjelenése előtt hazánk jelentős részét a klímának megfelelő erdők borították. A vizek mentén, 
a  domboldalokon és a síkvidékeken más-más fajok alkottak jellegzetes társulásokat. Az erdőterületek csök-
kenése a mezőgazdaság területigénye és a települések növekedése miatt következett be. A faanyagok iránti 
kereslet nyomán növekvő kitermelés az egész Kárpát-medence területén megszüntette az erdők természe-
tes állapotát. A természetvédelem erőfeszítései arra irányulnak, hogy a gazdasági szempontok érvényesítése 
mellett a biodiverzitás védelme is sikeresebb legyen.

Keress információkat az erdők természetvédelmével kapcsolatban (pl. javasolt forrás: III./14.)!
�  Milyen problémák jelentkeznek az erdők faállományának korösszetételében?
�  Miért hibás gyakorlat az egybefüggő erdőségek utakkal történő felszabdalása?
�  Miért káros az erdők biomasszaként történő elégetése?
�  Hogyan segíthetne valójában az erdőgazdálkodás az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésében?

Hogyan lehet átvezetni a jelenlegi erdőket az „örökerdő” állapotba? 

Hol találhatók ma hazánkban örökerdő művelési módba sorolható területek?

2. Élővizek biológiai rehabilitációja

Az idegenhonos vagy tájidegen fajok a vízi életközösségekben is jelen 
vannak. Túlzott elszaporodásuk felboríthatja az adott életközösség egyen-
súlyát, elszegényíti a fajválasztékát, és károsíthatja a növényzetet is. Hazai 
folyóink és tavaink szinte mindegyike horgászvíz is, így nem meglepő, ha 
az ökológiai állapotuk javítása a horgászok számára is fontos.

Tájékozódj a sérült vagy kevésbé értékes életközösségek biológiai re-
habilitációjának céljairól és módszereiről (pl. javasolt forrás: III./13.)!
�  Miért jelentenek problémát egy vízi életközösségben a tájidegen 

halfajok?
�  Hogyan függ össze a hazai vizekben gyakori tájidegen halfajok elterjedése a környezeti tűrőképessé-

gükkel?
�  Hogyan került ki a hazai vizekbe az egyik legszaporább idegen halfaj, a törpeharcsa? Hogyan lehet 

visszaszorítani?
�  Mit jelent az élővizek esetében a bioremediáció? Mi az összefüggés a nitrogén és a foszfor körforgal-

mával?
�  Milyen készítményekkel végzik a bioremediációt a szakemberek?

3. Mura–Dráva–Duna Bioszféra-rezervátum

A bioszféra-rezervátumok az UNESCO Ember és bioszféra programjának keretén belül jönnek létre. 2021 
őszén hazánk részvételével öt ország összefogásával megalakult a Mura–Dráva–Duna Bioszféra-rezervátum. 
A határon átnyúló együttműködés egységes védettséget adhat a nagyobb kiterjedésű, regionális természeti 
értékeknek (javasolt forrás: III./15.).

Medvehagymás tisztás egy vegyes korú erdőben 

A törpeharcsa észak-amerikai faj, 
hazánkban tájidegen, inváziós 
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Összefüggések, jövőkép

  Földbezárt értéktár 

A környezeti változások fő hajtóereje napjainkban az éghajlatváltozás. A hatások előrejelzésére az éghajlati 
modellek szimulációit különféle forgatókönyvek szerint futtatják. Ezek alapján olyan, a jövőben várható 
változásokat lehet előre jelezni, mint például a termőtalajok pusztulása. Az ábrán látható három lehetséges 
elképzelés (A, B és C) a következőket mutatja be:
� mezőgazdaság területhasználata (%),
� a talajpusztulás mértéke (milliárd tonna),
� az erdőállomány és a füves területek aránya (%),
� a csapadék eróziós hatása (R faktor)  

Erdő / fű

1,5
Terület [%]

Talaj-
pusztulás

0,32
mrd t / év

Talaj-
pusztulás

–4,85
mrd t / év

Mező-
gazdaság

–9,9
Terület [%]

Területhasználat

R faktor

40,9
Terület [%]

Talaj-
pusztulás

17,6
mrd t / év

Éghajlat

Talajpusztulás

13,08
mrd t / év

Összes

Talajpusztulás

21,78
mrd t / év

Összes

R faktor

48,9
Terület [%]

Talaj-
pusztulás

20,9
mrd t / év

Éghajlat

Erdő / fű

–1,9
Terület [%]

Talaj-
pusztulás

–0,51 
mrd t / év

Talaj-
pusztulás

1,39
mrd t / év

Mező-
gazdaság

7,4
Terület [%]

Területhasználat

Talajpusztulás

28,58
mrd t / év

Összes

R faktor

56,4
Terület [%]

Talaj-
pusztulás

24,26
mrd t / év

Éghajlat

Erdő / fű

–2,1
Terület [%]

Talaj-
pusztulás

–0,41 
mrd t / év

Talaj-
pusztulás

4,72
mrd t / év

Mező-
gazdaság

8,4
Terület [%]

Területhasználat

A

B C

Kapcsolatok

1.  Nézz utána, milyen övezetekből, hogyan épül fel egy bi-
oszféra-rezervátum védettségi rendszere!

2.  Melyek a jelenleg Magyarországon található bioszféra-re-
zervátumok?   
Miben különböznek a nemzeti parkoktól?

3. Melyek a Duna–Dráva Nemzeti Park védett területei?
4. Keress példákat védett társulásokra! 

Tájkép a Duna–Dráva Nemzeti Parkból 

RCP 2,6

RCP 4,5 2015 RCP 8,5
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A szimulációk az átlagos talajerózió jelentős növekedését mutatják: A: 30%, B: 50%, C: 66%. 
Az előrejelzések szerint a mezőgazdasági területhasználat növekedése vagy csökkenése mellett az 
éghajlatváltozás miatt megváltozó csapadékeloszlás lesz a talajerózió fő hajtóereje. A legnagyobb 
talajpusztulás a trópusi éghajlatú területeken következik be. A mérsékelt övezeti és szubtrópusi 
éghajlatú országokban a növekedés 50%-os lehet.

Az elsivatagosodás elleni küzdelemről szóló ENSZ-egyezmény a talajeróziót a talajromlás el-
sődleges okaként azonosítja. A mezőgazdaságra, az élelmiszerárakra gyakorolt negatív hatásai 
révén hozzájárul a szegénységhez és az egyenlőtlenségek növekedéséhez. Tudományos bizonyíté-
kok arra utalnak, hogy a globális felmelegedés már növelte a globális gazdasági egyenlőtlenséget, 
és befolyásolta a migrációs hullámokat. A kulcsfontosságú ökoszisztéma-szolgáltatások elvesztése 
is komoly veszélyt jelentene.

A talajpusztulás a konzervációs mezőgazdasági gyakorlat alkalmazásával kb. 7–10%-kal csök-
kenthető lenne. Az ENSZ Élelmezésügyi Világszervezete (FAO) szerint a konzervációs mezőgaz-
daság három alapelve:

Minimális mechanikai talajzavarás

� nincs talajművelés, közvetlen vetőmag- és/vagy műtrágya-kihelyezés

Folyamatos szerves talajtakaró

� legalább 30%, növényi maradékokkal és/vagy takarónövényekkel

A fajok sokfélesége

� változatos terményösszetétel, legalább három különböző növény társítása

1.  Hogyan érhető el az A lehetőség (lásd előző oldal ábra) alapján a kisebb, csak 30%-os eróziónöveke-
dés?

2.  Mit lehet tenni a trópusi területeken (pl. szubszaharai öv) a talajpusztulás megállításáért?
3.  Hogyan változtatja meg a csapadékeloszlást az éghajlatváltozás?
4.  Foglald össze az intenzív és a konzervációs mezőgazdaság közötti szemléleti és technológiai különb-

ségeket! 

Becslések szerint jelenleg a világ termőföldjeinek kb. 10–14%-án folyik ilyen gazdálkodás. 
A cél, hogy ez 2070-re 60%-ra emelkedjen.
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Elő-kép

ÁTTEKINTÉS, RÁHANGOLÁS

Az emberiség nagyobb része (kb. 55%-a) ma (2021) már vá-
rosokban él. Az ENSZ előrejelzése szerint 2050-re a városlakók aránya 
70% körül várható. A városi népesség növekedését részben a vidékről 
a városokba költözés okozza, de a kevésbé fejlett régiókban a városon 
belüli születési arány is magasabb. A fejlett gazdasággal rendelkező or-
szágokban ezzel ellentétes folyamat is megfigyelhető, részben a vidékre 
költözés, részben a kertvárosok, elővárosok terjeszkedése következté-
ben. Maguk a városok is változnak, a világban egyszerre vannak jelen 
a  hatalmas megapoliszok és a megújuló, kulturális hagyományokat 
őrző városok.

A természeti környezettel való kapcsolat a vá-
rosok és a városlakók esetében eltérő szinten és minő-
ségben jelenik meg. A városok kiterjedése valójában 
jóval nagyobb, mint ami a térképen látható, mivel az 
élelmiszer-termeléstől a fogyasztási és iparcikkeken át 
a hulladékelhelyezésig számos funkció a városon kí-
vülre települt. Ez átalakítja a természeti tájat: mező-
gazdasági vidékek, bányák és hulladéklerakók jelen-
nek meg. De találhatunk példát a természetvédelem, 
a rekreáció érdekében kialakított tájakra is.

Amit nem látunk, arról sokszor nem is veszünk tudomást, így 
van ez a mikrobiális környezetünkkel is. A vírusok és baktériumok, 
a penészgombák spórái vagy a paraziták petéi ott lehetnek a levegőben, 
a tárgyainkon vagy akár az ételeinkben is. Vannak jóindulatú mikrobák 
is, amelyek a bőrünkön és a tápcsatornánkban élve védenek minket a 
kórokozó társaiktól. Az emberi mikrobiom egészsége sok tényező függ-
vénye, de ahogy megismerjük a jelentőségét, képesek is lehetünk meg-
óvni, fenntartani az egyensúlyát. 

Velünk élő élővilág IV. 

Budapest látképe a Hármashatár-hegy felől nézve 

Tokió hajnali látképe 

A tejsavtermelő baktériumok 
az emberi bélrendszer lakói
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Városlakó madarunk: a feketerigó

„A madarak egy része állandó lakótársunk. A város területén vagy határában költ, neveli fiókáit, 
kóborol és telel át. Feketerigóval egész évben találkozhatunk. A városban megtelepedett egyedek 
közül a koromfekete tollazatú, élénk narancssárga csőrszínű, idős hímek jól azonosíthatók. A tava-
szi időszaktól eltekintve, amikor egy-egy fenyőfa csúcsáról szól éneke, a földön keresgélve, leveleket 
forgatva, cserjék között futkosva kerül szemünk elé. A hangos rikácsolás kíséretében menekülő erdei 
fajtársaival szemben látszólag nem zavartatja magát az emberektől. A tojók csőre színe és viselkedése 
hasonló, de környezetbe beolvadó barnás tollruhájukban kevésbé feltűnőek. Rendszeresen költenek 
környezetünkben, cserjék sűrűjében, ritkán használt kerti helyiségek zugaiban. Az alacsonyan talál-
ható fészkekből a fiókák hamar kiugrálnak, és a kóbor macskák nagyon sokat elpusztítanak. 

A téli hónapokban kerülnek leggyakrabban szemünk elé az etetőkre járó széncinegék is. Az egyet-
len faj, amelyet talán mindenki ismer. Sárga tollruhájuk, fekete sapkájuk összetéveszthetetlen. A köl-
tési időszakra, elegendő fészekodú hiányában, visszatérnek az erdőkbe. A város területén a lehetséges 
számú párnak csak a töredéke költ. Az etetők közelében figyelhetjük meg a kisebb termetű, kék sap-
kájú kék cinegéket, a szintén kisebb termetű, szürke tollazatú, fekete sapkájú barátcinegéket és a fe-
kete sapkájukon fehér foltot viselő fenyvescinegéket. E fajok csak télen húzódnak be a településekre. 
Nagyobb távolságot is tartanak az embertől. Igazi segítséget nem az etetéssel, hanem fészekodúk 
kihelyezésével nyújthatunk számukra.” Forrás: Géczi István, azertke.hu

A lakások környezete mesterséges rendszer, ahol a talaj, a hő-
mérséklet, a megvilágítás és az öntözés is emberi gondoskodást igé-
nyel. Ehhez általában tág tűrésű növényfajok tudnak alkalmazkodni. 
A városi kutyák és macskák megszokottak, de a megfelelő életkörül-
ményeket számukra is biztosítani kell. A halak, kisebb emlősök, hüllők 
vagy éppen rovarok tartása is gyakori, ehhez megfelelő akvarista-terra-
ristatudásra van szükség. Egyre több állatfaj is megtalálja az élőhelyét 
a városban. A kártevők és kórokozók kiszorítása mellett a megjelenő 
madárvilág és a zöld szigetek életközösségeinek védelme fontos cél.

A FEJEZET TANULÁSÁNAK CÉLJA, hogy felhívja a figyelmet a kör-
nyezetünkben élő mikroba közösség jelentőségére. Ez a szabad szem-
mel nem látható élővilág ezer szállal kötődik hozzánk, összetétele ha-
tással van az egészségünkre. A környezetünk a lakásunkban kezdődik, 
ezért a természet és az ember kapcsolata már itt megalapozható. Kilép-
ve az utcákra, parkokba, a települési élővilággal ismerkedhetünk meg. 
Ez az életközösség az épített környezettel együtt alakul. A településen 
kívüli természeti tájakról érkezhetnek ide látogatók is, például a ván-
dormadarak. A feladatok egy része arra hívja fel a figyelmet, hogy a ha-
szonnövények és a tenyészett állatok olyan élőlények, amelyek igényeire 
figyelnünk kell. A ma még velünk élő élővilág megőrzéséhez néhány, 
a természetvédelem lehetőségeivel foglalkozó feladat ad segítséget.

Szobai akvárium 
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Már tudom!

TUDÁSHÁTTÉR, 
FOGALMAK

FOGALMI ÖSSZEFOGLALÓK, AJÁNLOTT FELADATOK

A korábbi években a mikrobáktól a gombák, növények és állatok világáig sokféle élőlény-
csoportot ismertél meg. Vizsgáltad az életközösségek és a környezet közötti kapcsolatokat 
és a populációk kölcsönhatásait. A természetközeli és a mesterséges életközösségek mel-
lett létezik az emberi települések és lakóterek sajátos élővilága is. 

Élettelen környezeti tényezők 

Bárhol is található egy élőhely, annak fizi-
kai és kémiai jellemzői határozzák meg az 
élőlények létfeltételeit, ezzel az életközösség 
összetételét és működését. A növényi (autot-
róf) és állati (heterotróf) szervezetek igényei 
ugyan különböznek, de a táplálékláncokban 

egymásra utaltak. Végső soron 
a termelő és a fogyasztó élő-
lénycsoportok egyfajta lenyo-
matát képezik annak az élet-
telen környezetnek, amelyben 
élnek. A változó környezet 
felveti a tűrőképesség kérdését 

is. Vannak fajok, amelyek jobban, mások ke-
vésbé viselik el például a száraz időszakokat, 
vagy éppen a tartós vízborítást. Az élettelen 
környezet biológiai feltételrendszerében a 
fény, a hőmérséklet, a víz, a levegő és a talaj 
játszik szerepet.

 Idézd fel, nézz utána!                                     

1.  A fény, a megvilágítás mely jellemzői határozzák meg a növények életfeltételeit?
2.  Hogyan alkalmazkodnak az állatok a hideg, illetve a meleg környezethez?
3.  Mit jelent a növények esetében a változó és az állandó vízállapot?
4.  Hogyan alkalmazkodnak az időszakos vagy tartós vízhiányhoz a félsivatagi növények?
5.  Melyek azok a levegőben lévő szennyező anyagok, amelyek a leginkább károsak a növények számára?
6.  Melyek a talajból a növények által felvehető ásványi tápanyagok, mi jellemzi ezek arányát?

Az ember mint környezeti tényező 
A természetvédelem kifejezés mögött az 
emberi tevékenység kettőssége jelenik meg. 
Amit egyfelől a gazdasági tevékenységünk, 
infrastruktúra-építésünk károsít, azt más-
felől a természetvédelem eszközeivel igyek-
szünk mérsékelni, elhárítani. A Föld növekvő 
népessége, az élelmiszer ellátás és az áruter-
melés jelentős környezeti terheléssel jár, rész-
ben a szennyezések, részben az élőhelyek ká-
rosítása révén. Az intenzív gazdálkodás zöld 
alternatívái és a törvényi szabályozás válto-

Amerikai mocsárciprus 
Florida mocsárvidékén 

Beltéri 
levegőben 
a szálló port 
(PM 2,5) 
vizsgáló műszer 
(Bangkok) 
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Tűrőképesség
Az emberi környezet vagy annak közelsége 
gyakran állítja próbatétel elé az élőlényeket. 
Az optimálistól eltérő életfeltételeket az egyik 
faj képes tolerálni, míg egy másik számára 
már túl nagy stresszt jelenthet.

 Keress rá!                                      

1.  Keress országosan, illetve a lakóhelyeden 
mért levegőminőségi adatokat (ajánlott for-
rás: met.hu)!
�  Melyek a mért levegőkörnyezet állapotát 

jelző adattípusok?
�  Milyen határ-, illetve küszöbértékek vonat-

koznak ezekre?
2.  Nézz utána az Országos Légszennyezettségi 

Mérőhálózat adataiban a lakóhelyedhez le-
közelebbi mérő állomás ada tainak!
�  Hogyan alakul a levegőminőség az adott 

napon?
�  Milyen a levegőminőség a sokéves átlag-

hoz viszonyítva?
A csapadékban elnyelődő légszennyező anya-
gok megváltoztatják a lehulló víz kémhatását.

 Vizsgálódj!                                       

Gyűjtsetek több eltérő helyszínen esővízmintát! Az iskolai laborban mérjétek meg a pH-értéküket!
� Hasonlítsátok össze a többféle mintából kapott adatokat!
�  Milyen összefüggés lehet egy lakóterület jellege (pl. forgalom, üzemek) és a csapadékminőség között?

Zuzmótelepek egy faágon

 Gondolkozz, és válaszolj!                                      

1.  Mit mutat meg egy faj populációjának tűrőképességi görbéje?
2.  Hogyan befolyásolja a versengés a fajok tűrőképességét?
3.  Mit jelent az indikátor faj fogalma? Keress rá példát!
4.  Milyen tűrőképességi típus jellemzi a kozmopolita fajokat, hogyan függ ez össze az elterjedésükkel?

Savas esők hatása egy lengyelországi erdőállományra  

zása csökkentheti ennek mértékét. A  világ eltérő 
fejlődési állapotú régióiban van, ahol még csak a 
problémák, máshol már a megoldások is látszanak. 
A szűkebb környezetünk, a lakóhelyünk és a laká-
sunk is magán viseli a tevékenységünk nyomait. 
A  városi légszennyezés ismert problémái mellett 
sok esetben a beltéri levegőminőség is kifogásol-
ható, nemcsak a munkahelyeken, de a lakóhelyi-
ségekben is.Beltéri levegőből vett porminta mikroszkópos képe
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 Kutakodj és válaszolj!                                       

1.  Keress példát a jótékony baktériumokra! Hol találkozhatunk velük, és miért tekintjük őket hasznosnak?
2.  Milyen a penészgombák testfelépítése és szaporodásmódja?
3.  Keress a környezetedben előforduló fenyőfajokat! Hasonlítsd össze a megjelenésüket és a természetes 

élőhelyük környezeti jellemzőit!
A virágos növények körében egyszikű és kétszikű csoportokat különböztetünk meg.

 Gondolkozz, és válaszolj!                                      

1.  Hasonlíts össze egy-egy virágos növényt mindkét csoportból!
� Mi jellemző a virágaik felépítésére (virágrészek, szimmetria)?
�  Melyik csoportba tartoznak a hagymás növények? Keress példát 

termesztett, vadon élő és dísznövényfajokra!
2.  Milyen eljárással biztosítható, hogy a dísznövények virágai mindig 

azonos színűek, formájúak legyenek?
A rovarvilág különleges képviselője a házi méh. Nem csak a mézterme-
lés, sokkal inkább a beporzótevékenysége folytán értékes az ember szá-
mára.

3.  A rovarokon belül mely csoportba tartozik a házi méh? Hogyan iga-
zolható ez a testfelépítése alapján?

4.  Nézz utána, mely jellemzői alapján tartják értékes élelmiszernek 
a mézet! Melyek a gyakoribb méz fajták?

5.  Hogyan változtatja meg a méhek életfeltételeit a vegyszeres rovar-
irtás?

A házi macska gyakori társállat. A macskafélék természetben előforduló 
egyéb fajai és az élőhelyük közelében élő emberek kapcsolatában az 
állatok vannak nagyobb veszélyben.

6.  Milyen testalkati és viselkedésbeli jellemzőkkel igazolható, hogy 
a  macskák ragadozó állatok?

7.  A Föld mely részein élnek még vadon tigrisek? Hogyan alakul a ter-
mészetvédelmi helyzetük?

A hazánkban is előforduló vadmacskák külseje és testalkata lényegében 
azonos. A házi macskák körében viszont nagyon is jellemző a sokféleség. 

8.  Fogalmazz meg magyarázatot a két faj közötti, sokféleségben 
megfigyelhető különbségek okaira és a változatok kialakulásának 
biológiai hátterére!

Termesztett orchideák egy 
virágüzletben 

Méhkaptárt kezelő méhész 

Európai vadmacska 

Az élővilág országai 
Az élővilág országai közül a növények és az 
állatok a legfeltűnőbbek. Gyakoriságban való-
színűleg felülmúlják őket a mikrobák, de pa-
rányi méretük miatt őket inkább csak közvet-
ve ismerhetjük fel. A gombákat a lakásunkban 
és a testünkön nem szívesen fedezzük fel, de 
az erdőkben, réteken található ehető fajai-
kat sokan kedvelik. Az élővilág országainak 
megkülönböztetése nemcsak a rendszerezés, 
hanem az életfeltételeik azonosítása miatt is 
fontos.

Gombák Növények Protiszták

Ősbaktériumok Állatok Baktériumok

Az élővilág országai
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Tudni szeretném!

TÉMÁK, KÉRDÉSEK, 
PROBLÉMÁK

A távoli tájak élővilágát természetfilmek hozzák közelebb hozzánk. A közelünkben, 
vagy lakótársként velünk lévő élőlények talán kevésbé különlegesek, de nélkülük egy-
hangúbb lenne a környezetünk. Néhányuk csak mikroszkópban látható, másokat egy 
kis sétával is megismerhetünk. A figyelem és a velük való törődés része a védelem is. 

AJÁNLÁS A PROBLÉMAALAPÚ TANULÁSHOZ

�  A fejezet első három résztémája összefügg egymással, a feladatok a környezetünk egyre tágabb szintje-
ivel foglalkoznak. Mindegyikből érdemes kiválasztani néhányat ahhoz, hogy áttekinthető legyen a kö-
zöttük lévő kapcsolat.
�  A gazdálkodással összefüggő kérdések külön is elemezhetők, akár projektmunka keretében, akár a he-

lyi környezetben végzett vizsgálatokkal.
�  A természetvédelem feladatai mindkét előző témához kapcsolhatók, lehetőség szerint aktív cselekvési 

formákkal (pl. madárvédelem) is kiegészíthetők.

1. Mikrobiális környezetünk – a sokféle sokaság 

  A mikrobák alatt az 
olyan apró élőlényeket 
értjük, amelyek egyedei 
szabad szemmel nem 
figyelhetők meg. Rész-
ben kivételt képeznek 
a vírusok, mivel ezeket 
nem soroljuk az élők 
közé. Sajnálatos mó-

don azonban a vírusok e (le)minősítés ellenére jól 
mozognak és szaporodnak az élő szervezetekben. 
A baktériumok már valódi élőlények, sőt a legko-
rábban ők jelentek meg a Földön. Azóta is bené-
pesítenek minden lehetséges – és szinte lehetetlen 
– élőhelyet. A gombák közül a kalaposgombák 
közismertek, de a tömlősgombák is létrehozhatnak 
nagyobb méretű termőtesteket. Ha mégsem, akkor 
lehetnek egysejtű élesztőgomba típusúak, mint a 

sör- vagy pékélesztő.
  Amennyire hasz-
nos és az emberiség 
történelmében kulcs-
fontosságú az élesztő, 
annyira nem kedveltek 
a penészgombák. Kivé-
tel ebben is van, bizo-
nyos nemes penészek 
különleges minőséget 
kölcsönözhetnek egyes 

boroknak, sajtoknak. A gombákkal azért is foglal-
kozik a mikrobiológia, mert a tenyésztésük és vizs-
gálatuk eljárásai hasonlatosak egyéb mikrobioló-
giai technikákhoz. A szaporításukat szolgáló peték 
és lárvák kicsinységében a paraziták is hasonlíta-
nak a gombák spóráihoz. Kimutatásuk és gyakran 

az egyedek fajszintű azonosítása is mikroszkópos 
technikát igényel. A növények, az állatok és a gom-
bák is a régmúltban élt eukarióta egysejtűekből 
(protisztákból) alakultak ki. Mai képviselőik között 
találjuk a moszatokat, más néven algákat. Sós és 
édesvizekben is előfordulnak. Az állati életmódot 
folytató egysejtűek a  protozoák, ilyen a példaként 
gyakran szereplő papucsállatka, és ilyenek a külön-
féle amőbák is.

  A mikrobákkal kap-
csolatban fontos kérdés 
az életmód is. A szaprofi-
ta fajok fontos lebontó-
tevékenységet folytatnak, 
nélkülük nem működ-
nének a Föld nagy bio-
geokémiai ciklusai. Jelen 
vannak az erdei avarban, 

a talajban, de a konyhánkban is, ahol az ételeinket 
igyekeznek előttünk elfogyasztani. Ezért is fonto-
sak az élelmiszer-tartósítás és a higiénia szabályai, 
hogy ebben megelőzhessük őket. A kórokozó és pa-
razita fajok ellen is a környezetünk tisztán tartásá-
val védekezhetünk. Szerencsénkre legtöbbjükkel az 
immunrendszerünk is megbirkózik, de ehhez meg 
is kell ismerkednie velük.
  Ez történhet természetes 
úton, amikor egy-egy fertő-
zésből alakul ki a szerzett im-
munitás. A védőoltások ezt 
teszik sokkal kockázatmente-
sebbé, amikor a kórokozóról 
adnak valamilyen informá-
ciót a szervezetünknek. Gyors 
és hatékony módja ennek az 

Bimbózással szaporodó 
élesztősejtek 

Kevert életmódot folytató 
(mixotróf) ostoros egysejtűek 
algafonalak között 

Koronavírus felszínén 
megkötődő antitestek 

A környezetünkből izolálható 
Penicillium-gombatelepek 
Petri-csészében 
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mRNS-vakcina, amely csak azt a célpontot jelöli 
ki, amelyet felismerve a valódi vírus elpusztítható. 
A penicillin felfedezése óta a baktériumok ellen az 
anti biotikumok is csatasorba állíthatók. Azonban 
mind a vakcinák, mind az antibak-
teriális szerek ellen a kórokozók is 
képesek védekezni. Ebben a mil-
liárdnyi egyedükből történő kivá-
logatódás, a mutáció, rekombiná-
ció és a szelekció segíti őket.
  A mindennapi környezetünk-
ben alkalmazott tisztasági és sze-
mélyi higiéniai eljárások a legtöbb 
esetben elegendőek az egészség-

megőrzéshez. Ha ennél magasabb fokú biztonságra 
van szükség (pl. betegek környezetében vagy élel-
miszer-előállító üzemekben), akkor a fertőtlenítés 
különféle formái alkalmazhatók. Ezekkel nem ér-

hető el a teljes mikrobamentesség, 
ami már a sterilitás követelménye. 
Az orvosi műszerek előkészítésé-
ben vagy a mikrobiológiai vizsgá-
latok keretében erre is gyakran van 
szükség. Mind a fertőtlenítés, mind 
a sterilizálás hordozhat veszélyeket 
is, ezért fontos a megfelelő bizton-
sági, illetve minőségbiztosítási sza-
bályok betartása.Autoklávban történő sterilizálás 

 Ajánlott feladatok                                      

1. Vírusok és stratégiák

A vírusokról hajlamosak vagyunk egységes csoportként gondolkodni, pedig na-
gyon sokféle felépítés és stratégia jellemző őket. Mivel szoros értelemben nem 
tartoznak az élőlények közé, ezért esetükben szaporodás helyett inkább sokszo-
rozódásról, replikációról beszélünk. Az élővilág abban egységes, hogy valameny-
nyi élőlény kettős szálú DNS-ben van kódolva. A vírusok esetében megdöbbentő 
genetikai sokféleség fedezhető fel, amely a replikációs stratégiákban is megnyil-
vánul. 

Keress információkat a vírusok (genetikai) sokféleségéről (pl. ajánlott for-
rás: IV./1.)! Készíts róluk összefoglalót az alábbi szempontok szerint!
�  Milyen nukleinsav típusok fordulnak elő a vírusok genomjában (a Balti-

more-rendszer alapján)?
�  Mit jelent esetükben a + (pozitív), illetve a – (negatív) szál?
�  Mennyi lehet a vírusokban kódolt gének minimális, illetve maximális száma? 
�  Melyek a DNS-, illetve RNS-vírusok gazdasejten belüli másolódása közötti különbségek?
�  A koronavírusokról található információk (pl. ajánlott forrás: IV./2.) alapján foglald össze, milyen 

stratégiát követnek, hogyan másolódnak a koronavírusok!

2. A baktériumok gyakorlati hasznosítása

A táblázatban szereplő tevékenységekhez a baktériumokat is segítségül 
hívhatjuk. Párosítsd az alább felsorolt baktériumcsoportokat a megfe-
lelő tevékenységekkel! Másold le a táblázatot, és írd be a neveket! (Egy 
név többször is előfordulhat.)

hőforrások hőtűrő baktériumai, tejsavbaktériumok, nitrogéngyűjtő 
baktériumok, korhadékbontó baktériumok, parazita baktériumok

A Covid–19 koronavírus 
virionjának szerkezetéről 
készült 3D modell 

1. Joghurt, túró, sajt gyártása.

2. Növényvédelem.

3. Hulladékfeldolgozás.

4. Ruhák tisztítása magas hőfokon.

5. Kőolajszennyezés utáni károk elhárítása.

6. Pillangós virágú növények ültetése.

7. Savanyú káposzta készítése.

8. Biológiai fegyverek előállítása.

Parmezán sajt készítése baktériumos 
erjesztéssel
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3. Probiotikumok
A reklámokban gyakran találkozhatunk probiotikumok, pro-
biotikus élelmiszerek ajánlásával. Érdemes azonban tájékozód-
ni a használatuk indokairól és módjairól. 

Keress információkat a probiotikumokról (pl. ajánlott for-
rás IV./3.)!
�  Mi a hasonlóság és a különbség a probiotikum és a 

bélmikrobiom között?
�  Milyen hatások alakítják ki, illetve boríthatják fel a bélmikrobiom egyensúlyát? Mi lehet az utóbbi 

eset következménye?
�  Miért korlátozott a szájon át szedhető baktériumtartalmú készítmények hatása?
�  Gyűjtsetek véleményeket (pl. kérdőívvel) osztálytársaitok körében az antibiotikumok szedésével 

járó mellékhatásokról, illetve ezek probiotikumokkal történő enyhítésének tapasztalatairól!

LAKTOBACILUS LAKTOKOKKUSZ BIFIDOBAKTÉRIUM

Néhány, a probiotikumokban alkalmazott 
baktériumcsoportot bemutató rajz 

2. Természet a lakásban – szobanövények, társállatok

  A városlakó emberek természet utáni vágyódá-
sának tudatos vagy kevésbé tudatos kielégítési mód-
ja a szobanövények nevelése. A zöld levelek, a haj-
tások sokfélesége vagy a virágzás csodája szemet 
gyönyörködtető, és enyhíti a mindennapi stresszt. 
A  szobanövények egy részének levegőminőség-ja-
vító hatást is tulajdonítanak. A párásító hatásuk 
könnyebben igazolható, és a száraz belső terek miatt 
szükség is lenne rá. A kertészetek régóta igyekeznek 
megfelelő kínálattal elébe menni a vásárlói igények-
nek. A melegházakban nevelt növények azonban 
nem mindig élik túl a környezetváltozást. Pedig 
szobanövénynek születni kell, azaz eleve olyan fajo-
kat válogatnak ebbe a körbe, amelyek eredeti élőhe-
lyükön is elviselik a környezet szélsőségeit. Ilyenek 
például a fán lakó életmódot folytató epifiton fajok, 
mint például a broméliák vagy az orchideák.

  Ezek a növények a csapadékból fedezik vízigé-
nyüket, ami a meleg égövi élőhelyükön bőségesen 
áll rendelkezésre. Közkedveltek a futónövények is, 
amelyek lelógó vagy kapaszkodó hajtásaikkal ke-
resik a fényt. A pálmafélék az egyszikűek csoport-
jának különleges tagjai, nem is gondolnánk, hogy 
több mint kétezer fajuk ismert. Hazánkhoz közel, 

a mediterrán térségben találkozhatunk velük na-
gyobb számban. A legtöbb szobanövény kellemes 
látványt nyújt, ezzel ellentétesen hat az ápolás hiá-
nya. A sárguló, felnyúló hajtások, a száraz levelek 
a  tápanyag- és vízhiány jelei lehetnek, de figyelni 
kell az egyes fajok fény- és hőmérsékleti igényére is.

  A növények ápolása is időt és hozzáértést igé-
nyel, de ebben túltesznek rajtuk a lakásban tartható 
társ- és hobbiállatok. Sokan kellő felkészültség nél-
kül vágnak bele a kutyák, macskák, de akár hüllők 
vagy madarak tartásába. Esetenként ebből akár az 
állatvédelmi törvénybe ütköző vétség is következ-
het. Míg egy növény elpusztulása nem okoz közfel-
háborodást, addig egy kisállat elleni gondatlan vagy 
szándékos sérelem, netán az életének a kioltása an-
nál inkább.

Egy bromélia eredeti élőhelyén, az Amazonas 
vidékének esőerdejében 

Szobanövények 
egy lakásban 

Afrikai sarkantyústeknős-bébik állatorvosi vizsgálaton.  
Ez a faj az egyik legnagyobbra növő teknős, 
ezért a lakásban nem tartható hosszabb ideig
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  Az állatvédelmi törvény mindezek tilalmát 
részletesen szabályozza és büntetni rendeli. Persze 
ebben is vannak különbségek, a gerinces állatok 
közül például a halakra kevesebb figyelem irányul. 
Szól a törvény ugyanakkor a veszélyes állatok tar-

tásáról, ami hazánkban főként egyes kutyafajokra, 
kígyókra vonatkozhat. Más típusú, de szintén az 
állattartás körébe tartozó veszély a hazai őshonos 
fajokat veszélyeztető állatok tartása, szabadon en-
gedése, amit szintén törvény korlátoz. A fogságban 
tartott állatok környezeti igénye változó, egy részük 
a szelekció eredményeképpen hozzászokott a lakás-
ban tartáshoz. Mások láthatóan igénylik a nagyobb 
teret és mozgást, ha mód van rá, velük többet kell a 
szabadban tartózkodni. Végül is az emberek és álla-
tok együttélése mindkét fél számára lehet előnyös, 
de ebben a tudatos fél csak az ember lehet. A kis-
állatok ellátására és kényeztetésére egész iparágak 
épültek, mint például az állateledelek gyártása, fel-
szerelési cikkek árusítása.

Házikedvencek 
ellátását szolgáló 
bolt („pet shop”)  

 Ajánlott feladatok                                      

1. Broméliák

A lakásban tartható növények között az egyik legdíszesebb, ugyanakkor nagy hozzáértést igénylő csoportot 
a broméliavirágúak alkotják. Megjelenésük a fán lakó életmódra utal, a virágzatuk élénk színekben pompáz-
hat. Élettartamuk nem hosszú, de szerencsére gondoskodnak utódokról is. 

Keress információkat (pl. ajánlott források: IV./4., 5., 6.) és állíts ösz-
sze növénytani leírást, illetve kertészeti áruajánlást a broméliák-
ról! Az alábbi szempontokat vedd figyelembe!
�  az epifiton életmód szervezettani és élettani jellemzői; 
� virágszerkezet; 
� fajok száma;
� természetes élőhely; 
� gazdasági hasznosítás; 
� gondozási igény; 
� szaporítás. 

2. Hogyan ápold a szobanövényed?

Mindenkinek vannak személyes vagy családi tapasztalatai a szobanö-
vények gondozásával kapcsolatban. Ami az egyiknél bevált módszer, 
az egy másik pusztulását okozta, ezért kezdjük azt hinni, hogy növé-
nyeink egyéniséggel rendelkeznek. Ez a gondolat nem is áll olyan tá-
vol a valóságtól, legalább is ha nem egyedi, hanem csoportjellemzőket 
keresünk mögötte. A lakások, szobák sajátos és meglehetően változó, 
gyakran kedvezőtlen környezetek a növényeink számára. De mit tehe-
tünk a túlélésük, jó állapotuk érdekében?

1.  Keressetek információkat (pl. ajánlott forrás: IV./7.) a szobanövé-
nyek ápolásával kapcsolatban! Az alábbi kérdések alapján állít-
satok össze növényápolási kisokost! 
�  Hogyan biztosítható egy növény számára az igényének megfelelő fény?
�  Melyek a locsolással, vízellátással kapcsolatos alapvető szempontok?
�  Mikor van szükség a növények átültetésére, melyek a leggyakoribb földtípusok?
�  Szükség van-e a megfelelő talaj mellett tápoldatok alkalmazására is?

2.  Készítsetek „képtárat” a saját környezetetekben előforduló jó, illetve rossz növényápolási gyakorla-
tokról! Mutassák be a képek a növények esztétikus elhelyezésének példáit is!

Különféle színű broméliák 
egy virágüzletben

Szobanövények öntözése 
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3. A települési környezet élővilága – úton, útfélen 

  A természetes állapotú életközösségek ma már 
csak a Föld kiváltságos térségeiben maradtak fenn. 
A levegőszennyezés, az éghajlatváltozás vagy a váro-
sok és utak terjeszkedése megváltoztatta a korábbi 
viszonyokat. A természet azonban alkalmazkodik 
ezekhez a folyamatokhoz. Kisebb-nagyobb mér-
tékben mindenhol találkozhatunk túlélőkkel vagy 
új jövevényekkel. A települések területe sem kivé-
tel, azokon belül is kialakultak új élőhelyek. Más-
hol a korábbiak védelme vezetett sikerre. A falusias 
kistelepülésektől a nagyvárosokig más-más környe-
zetek alakultak ki, amelyekben az épített és a ter-
mészeti elemek sajátos együttélése figyelhető meg. 
Egy-egy ország vagy régió hagyományai, gazdálko-
dási formái is nyomot hagynak az ember és termé-
szet viszonyrendszerén.
  Az állattartó vidékek másféle jövevényeket fo-
gadnak be, mint az ipari övezetek. A zaj- és fény-
terhelés, a növényzet degradációja próbára teszi az 
állatok alkalmazkodási képességét. Egy-egy nem-
zedéken belül erre kevesebb a lehetőség, de az évek 
alatt egymást követő nemzedékek jobban kihasznál-
hatják a kínálkozó lehetőségeket. A valós veszélyek 
felmérése állati intelligenciát igényel, ebben például 
a varjúfélék, a sünök és a rókák is jól teljesítenek. 
Olyan is előfordul, hogy a település környékén túl-
szaporodó vadállomány vagy az életfeltételeit vesz-
tett vadak kóborolnak be a városokba. Ilyen esetek 
Erdélyben a barna medvékkel és Alaszkában a jeges-
medvékkel is előfordulnak. 

  A településeken belüli zöld szigetek a parkok, 
tavak és folyók lehetnek. A parkok általában mes-
terséges életközösségek, de a biodiverzitásuk ettől 
még magas lehet, sokféle növény- és állatfaj lelhet 
otthonra bennük. A várost átszelő folyók vagy pata-
kok egyszerre jelentenek vízügyi problémát és ter-
mészetvédelmi értéket. Ha a „rendbetételük” a part 
menti növényzet kiirtását, a meder lekövezését je-
lenti, azzal értékes élőhelyek és védett fajok pusztul-
hatnak el.

  Vannak jó gyakor-
latok, amelyek harmó-
niába hozzák az épített 
környezet és az élővilág 
elemeit. A vizek öntisz-
tulásáért felelős náda-
sok megmaradása még 
a kisebb városi tavak 
esetében is fontos lenne. 
A parkok gépjárműfor-

galomtól való mentesítése egyre gyakoribb. Így a le-
vegőminőség javításával együtt a kevésbé várostű-
rő növényfajok is megmenthetők. A városi fasorok 
esetében inkább fordított irányú a változás. Sok 
helyen a korosabb, de díszesebb fajokból (pl. platá-
nok, gesztenyék) álló állományt cserélték le város-
tűrő, de kevésbé dekoratív fajokra (nyugati ostorfa). 
A városokban nemcsak az utak, hanem a közművek 
kiépítésekor is figyelni kell a faállomány védelmére. 
A sekélyebb mélységben futó víz- és csatornahálózat 
létesítése gyakran járt fák kivágásával. Ma már erre 
is vannak kímélő megoldások, de a városi hősziget 
jelensége újabb problémákat okoz. A nyári hőhul-
lámok és aszályos időszakok megviselik a váro-
si növényzetet is, ilyenkor az öntözés sem mindig 
jelent megoldást. A városok peremén, a kertvárosi 
övezetben a lakók is sokat tehetnek az élővilág meg-
óvásáért. A madárbarát kert, a rovarhotelek vagy 
a méhlegelők létesítése örömteli lehet az alkotónak 
és a beköltöző élőlényeknek is.

Mezőgazdasági területek és erdők között elterülő 
magyarországi falu

Erdélyben, 
a Transzfogarasi 
úton kóborló 
barna medve 

„Rendezett” patakmeder 
Németországban 

Természetközeli állapotban 
meghagyott patak Németországban 

Rovarhotel egy madárbarát 
kertben 



66

 Ajánlott feladatok                                      

1. Gerinces galéria

Az emberi települések közelében vagy azokon belül több gerinces állatfaj 
is előfordul, otthonra talál. Aki víz közelében jár, és horgászokkal találkozik, 
a halakat is jobban ismerheti. A madarak közül a kevésbé óvatosak feltűn-
nek a kiskertekben is. Kétéltűek és hüllők inkább a településekhez közeli 
élő helyeken fordulnak elő. Az emlősök között vannak bátrabbak is, amelyek 
néha még a házakba is bemerészkednek.

Keress képeket és információkat az interneten, ezek alapján állíts ösz-
sze képes bemutatót az alábbi fajokról!

süllő, vörösszárnyú keszeg, vöröshasú unka, zöld levelibéka, erdei sik-
ló, zöld gyík, fehér gólya, szajkó, feketerigó, kis patkósdenevér, európai 
mókus, európai sün

�  Mutassátok be vázlatosan az élőhelyüket, életmódjukat!
� Tüntessétek fel a bemutatóban a fajok természetvédelmi státuszát is!

2. Madárbarát…

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) honlapján hasz-
nos szempontokat, gyakorlati tanácsokat olvashattok a „napi madárvédelem” 
jellegű tevékenységek segítéséhez. A madárbarát programok célja annak 
bemutatása, hogy a különböző lakókörnyezetben élő, illetve munkahelyen 
dolgozó, a környezetért aggódó emberek miként vehetnek részt tevőlegesen 
és nélkülözhetetlen módon a madárvilág, a természet és a környezet meg-
óvásában.

A programhoz kapcsolódva – de attól függetlenül is – hasznos segítség le-
het a madaraink számára kihelyezett odú. A különféle típusok más-más fajok 
számára biztosítanak fészkelő- vagy búvóhelyet.

1.  Az MME honlapján található leírások, képek és videók alapján készít-
setek rajzokat, elkészítési vázlatokat az „A, B, C és D” típusú odúkról!

2.  Ha van rá lehetőségetek, készítsetek odúkat, és helyezzétek el azokat 
a programban leírt tanácsok szerint! 

3. Méhlegelő

A beporzó rovarok tevékenysége az állat- és növényvilág közötti kapcso-
latok kölcsönösen előnyös formája. Mi, emberek sem kell, hogy kimarad-
junk az előnyökből, ha továbbra is szeretnénk vadvirágokat látni, gyümöl-
csöt enni, akkor gondolnunk kell a megtermékenyítést végző rovarokra is. 
A méhek szerepe ebben közismert, de további hártyás szárnyú, kétszár-
nyú és bogárfajok sokasága végzi ezt a tevékenységet. A rövidre nyírt ker-
ti pá zsitfű sajátos sivatag, amelyben sosem virágzik ki az élet. Az út menti 
gyomtársulásban vagy a ritkábban vágott kaszálóréteken annál inkább 
meg jelennek a virágok és a beporzók is. Ezek a területek tudatosan is fenn-
tarthatók, de ennek célját és várható eredményét széles körben meg kell 
ismertetni.

1.  Fogalmazz meg tájékoztató szöveget egy méhlegelőre kitűzhető 
táblára!

2.  Nézz utána, mely rovarcsoportok vagy -fajok felbukkanása várható 
a területen!

3.  Fotózz a lakóhelyeteken a fenti célokat megvalósító jó példákat!
4.  Nézz utána, hogy beporzó rovarok hiányában hogyan lehet fenntar-

tani a gyümölcstermesztést!

Gólyafészek 

Indákkal körbenőtt D típusú odú 

Kerékpárút mellett létesített és 
fenntartott, vadvirágos méhlegelő 
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4. Haszonnövények és -állatok – értünk élnek s halnak 

  Ha jobban belegondolunk, a természet fogal-
ma nem is olyan egyértelmű, ahogyan a legtöbben 
gondolják. Az érintetlen – vagy annak tűnő – ter-
mészeti tájak lenyűgözik az embert, de „élőben” 
legfeljebb csak néhányat tudunk meglátogatni. 
A természet azonban megjelenik a lakóhelyünkön 
és a lakásunkban is, ezek a találkozások már jóval 
gyakoribbak.

  Az eltűnőben lévő falusi vagy tanyasi életforma 
a természet egy további oldalát is közelebb hozta 
az emberekhez. A földművelés, kertészkedés és 
állattartás során már gyermekkorban sokféle nö-
vénnyel és állattal találkozhattak. Ez valódi együtt-
élés volt: nemcsak a megfigyelő szerepe, hanem 
a gondos gazda felelőssége is kijutott a gazdálko-
dóknak. A  vetés kikelése, majd a termés érése és 
az aratás az emberek életét is keretbe foglalta, kije-
lölte a munka és pihenés időszakát, és az ünnepek-
kel is összekapcsolódott. Egy-egy kisebb gazdaság 
számá ra gyarapodást jelentett az állatok szaporula-
ta, a csibék, borjak, malacok felnevelése. Azonban 
a  növényi kártevők és állatbetegségek mellett az 
időjárás nehezen kiheverhető veszteséget okozha-
tott. 

  A 20. század második felében megjelenő ipar-
szerű agrárgazdaság, a monokultúrás növényter-
mesztés és az intenzív állattartás kialakulásával 
elszakadt egymástól a termelő és a fogyasztó. Az 
állattartás kikerült a mindennapok látószögéből. 
Az iparszerű hústermelés gazdasági előnyei mellett 
gyakran háttérbe szorult az állatokkal való méltá-
nyos bánásmód.

  Főként a gabonatermesztés és az állattenyésztés 
került át a nagygazdaságokba, a kiskertekben még 
részben fennmaradt a zöldség- és gyümölcster-
mesztés hagyománya. Ahogyan a nagyüzemi ter-
melés és a nagykereskedelem kezdte meghatározni 
a fajtaválasztékot, úgy alakult ki az igény a hagyo-
mányos ízek és a vegyszermentes termékek után is. 

Hazánkban újra keresettek a hagyományos gyü-
mölcsfajták, amelyeket a saját termesztésen kívül 
inkább a helyi piacokon találhatunk meg. Az ős-
termelők és a vásárlók közötti rövidebb értékesítési 
utak környezetbarát alternatívát kínálnak a távoli 
országokból a  bevásárlóközpontok polcaira kerü-
lő zöldségekkel, gyümölcsökkel, sajtokkal, de akár 
húsárukkal szemben is. A fenntartható és hatékony 
gazdálkodás érdekében a fajtaválasztékot és a fel-
dolgozás mértékét még növelni lehetne. Ebben az 
őshonos fajtákat tartalmazó génbankok, génmeg-
őrző programok is segíthetnek. 

Életkép egy mai farmon: szarvasmarhák etetése szénával 

Rackajuhok a szentendrei skanzenben 

Házi készítésű tejtermék árusítása őstermelői piacon 

Nagyüzemi baromfinevelő telep, „csirkegyár” 
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 Ajánlott feladatok                                      

1. Növénytermesztési módszerek

A nagyüzemi növénytermesztés és a biogazdálkodás egymás mellett élő gyakorlatok. Arányukat részben a 
gazdasági és versenyképességi szempontok, részben a fogyasztók meggyőződése, tudatos vásárlói szokásai 
alakíthatják. 

1.  Döntsd el az alábbi állításokról, hogy melyik gazdálkodási típusra (A-val jelölt nagyüzemi gazdálko-
dásra vagy B-vel jelölt biogazdaságra) igazak! A helyes betű-szám párokat írd a füzetedbe!

1.  Minden hektáron magas terméshozamot hoz.
2.  A talaj termékenységének megtartása érdekében vetésforgót és természetes trágyát használnak.
3.  A termesztést területrendezéssel kezdik, nagy egybefüggő termőterületeket alakítva, mert így 

könnyebb a gépi művelés.
4.  A terméshozam elmarad a maximálistól, emiatt az ilyen módon termelt élelmiszer drágább.
5.  Nagy területen termesztenek egyféle haszonnövényt (monokultúrát tart fenn).
6.  Gyomirtó szereket nem használnak.
7.  Műtrágyákkal segítik a növények növekedését.
8.  Növényvédő szereket használnak a kártevők és a betegségek ellen.
9.  Természetes trágyát és komposztot használnak, műtrágyát soha.

10.  A terményeket a terület jellegzetességeit megtartva ültetik, így igyekeznek megőrizni az élőhely 
eredeti jellemzőit.

2.  Nézz utána a különböző növénytermesztési módszereknek! Gyűjtsd össze, melyik módszernek mi 
az előnye és hátránya!
�  Mi a saját véleményed a módszerekről?

A) nagyüzem B) biogazdaság

  A hazai termőhelyi 
adottságokhoz alkalmazko- 
dott növény- és állatfajták 
az éghajlatváltozás hatásá-
nak is ki vannak téve. A for-
róbb nyarak, a  szélsőséges 
csapadékeloszlás, a téli fa-
gyok hiányában megjelenő 
és elszaporodó kártevők 
alkalmazkodásra kényszerí-
tik a mezőgazdaságot is. 
A  vegyszeres növényvédelem nagy szakértelmet 
kíván, és csak folyamatos élelmiszer-biztonsági el-
lenőrzés mellett alkalmazható. Az öntözésre egyre 
nagyobb igény lenne, ennek vízigényét azonban 
nem lehet kizárólag a talaj- és a rétegvizekből fe-
dezni. A  folyókon létesíthető tározók és egyéb 

vízgaz dálkodási formák ebben segíthetnének. 
Az ellenálló növényfajtákra irányuló nemesítés a 
mesterséges szelekció eszközével történhet, a gén-
technológia  ezen a területen hazánkban nem al-
kalmazható. Szükség lehet viszont a hagyományos 
fajták génállományának megőrzésére.

A vegyszeres növényvédelem  
nagy szakértelmet kíván

Paradicsom kézi beporzása 
fajtanemesítés céljából
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5. A védelem jogán – a törvény nevében 

  Az ember az élővilág része, a velünk élő élővi-
lágról való gondolkodás és gondoskodás alapve-
tő fel adatunk. Az értékek felől közelítve pénzben 
nehezen kifejezhető szempontokat kellene érvé-
nyesítenünk. Egy védett faj eszmei értéke inkább 
jelzésértékű, de visszatartó erőt is jelenthet a ter-
mészetkárosítással szemben. A felvilágosítás, a kör-
nyezettudatos nevelés feladata a nem anyagi jellegű 
értékek védelmével összefüggő gondolkodásmó-
dok minél szélesebb körben való elterjesztése. Más 
szempontból a természetvédelem a teremtett világ 
értékeinek megőrzését szolgálja, ebben fontos lehet 
a hit szerepe is. 
  Az érdekek kérdése már nehezebben megítélhe-
tő, hiszen a természet egyben a gazdálkodás alapja 
is, használjuk a földeket, erdőket, ásványi kincse-
ket, miközben a hulladék szennyezi a környezetet. 
A gazdasági szereplők érdekei és a természetvédel-

mi szempontok között gyakran feszülnek ellenté-
tek, amelyek feloldására a törvényi eszközök csak 
részben alkalmasak. Egy-egy konkrét esetben a he-
lyi közösséggel történő egyeztetésre is szükség van, 
de ezt is felülírhatják a nemzetgazdasági érdekek. 

A cselekvés lehetősége azonban mindenki szá-
mára nyitva áll, magunk is sokat tehetünk a ter-
mészet védelméért. Amit ismerünk és szeretünk, 
azt védeni is hajlandók vagyunk. Ha megismerjük 
a lakóhelyünk közelében vagy hazánk más tája-
in található természeti 
értékeket, ebben máris 
előreléptünk. Erről a ki-
rándulások, séták alkal-
mával tanúsított maga-
tartásunk is árulkodik, 
ha a helyi szabályokat 
és tilalmakat betartjuk. 
A védett fajok és életkö-
zösségek megóvása ér-
dekében ezekről mindig 
tájékozódjunk. Ha ter-
mészetkárosítást tapasz-
talunk, tegyük is szóvá 
az érintetteknek, illetve 
jelentsük az illetékes ha-
tóságnak.

A Körös–Maros Nemzeti 
Park rezervátumában 
élő túzok hazánkban 
fokozott védelem 
alatt áll, eszmei értéke 
1 millió forint 

Tanösvény tájékoztató tábla 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
területén 

2. Növénynemesítés

A Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutatóintézet a Magyarországon 
folyó fajtanemesítés fontos műhelye. A múlt század közepén alapított 
Intézet jelenleg négy kutatóállomást tart fenn. A nemesítés mellett faj-
tahonosítást is végeznek. A gyümölcsök közül meggy, cseresznye, dió és 
bogyós gyümölcsök is szerepelnek az intézet fajtáinak sorában.

Keressétek fel az intézet honlapját (ajánlott forrás: IV./10.), azon be-
lül (Kuta tóintézet) a „Fajták, gyümölcsnemesítés, fajtahonosítás” 
oldalt!
�  Mit jelent a tájfajta-szelekció? A meggy esetében milyen példák 

említhetők?
�  Mi az előnye a klóncsoporttermesztés módszerének?
�  Milyen igényeknek kell megfelelnie egy új meggyfajtának?
�  Mit jelent és miért előnyös a gyümölcsök esetében az öntermé-

kenység?
A gabonafélék – például a kukorica – esetében hibrid vetőmagokat al-
kalmaznak, ezeket évről évre újra elő kell állítani annak érdekében, hogy 
fennmaradjanak a kedvező mennyiségi tulajdonságaik.

1.  Nézz utána (pl. ajánlott forrás: IV./9.), hogyan történik a hibridizá-
ció! Mi az eljárás biológiai háttere?

2.  Melyek a növénynemesítés új céljai és módszerei a 21. században?

A debreceni bőtermő meggyfajta 
Debrecen kertvárosából szelektált fajta 

Magyarországon előállított 
hibridkukorica
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 Ajánlott feladatok                                      

1. Állatvédelmi törvény

Hazánkban az 1998. évi XXVIII. törvény rendelkezik az állatok védelméről, módosításokkal ez ma (2021) is 
hatályos. 

Keresd fel az interneten és tanulmányozd a törvény szövegét (ajánlott forrás: IV./11.)! 
�  Mely állatcsoportok tartoznak a törvény hatálya alá?
�  Mi számít valamely állat károsításának?
�  Hogyan értelmezhető a jó gazda gondossága?
�  Társaiddal vitassátok meg és alkossatok véleményt az állatkísérletekkel összefüggő szabályozásról! 

Milyen érdekeket és értékeket kell figyelembe venni ebben a kérdés-
ben?

�  Az állatok tartásának általános szabályai közül melyekkel találkoztál 
már a környezetedben?

A törvényben kivételt képez a házilagos vagy az engedélyezett technológia 
szerinti liba- és kacsatömés.

1.  Nézz utána, hogyan történnek ezek a mesterséges táplálási módok!
2.  Milyen élelmiszer előállításához szükségesek (?) ezek?
3.  Mit gondolsz, jogos-e a törvény alóli kivétel ezekben az esetekben?

2. Védett ragadozó madarak

1.  A magyarországi állami szintű természetvédelem hivatalos honlapján (ajánlott forrás: IV./13.) talál-
ható kereső segítségével készítsetek listát a hazai ragadozó madarak (vágómadarak) védett fajairól!
� Melyek a legmagasabb (1 millió Ft) eszmei értéket képviselő fajok?
� A honlapon található melléklet információi és saját keresés alapján állítsatok össze róluk bemutatót!  

2.  A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
honlapján (ajánlott forrás: IV./13.) található informá-
ciók alapján foglaljátok össze a következőket!
�  Mi áll a hazánkban gyakori saspusztulások hátteré-

ben?
� Mely területeken élő sasok estek áldozatul?
�  Hogyan alakul ennek a természetkárosításnak az idő-

beli (pl. évenkénti) gyakorisága?
�  Mely fajokat érinti leggyakrabban ez a pusztítás, és 

mekkora az okozott kárérték?

Ketrecben tartott liba 

Fészkelő parlagi sas 

  A természetvédelem leg-
magasabb szintjét a nemzeti 
parkok jelentik. Hazánkban 
tíz létesült, és ezek egy-egy 
tájegység vagy élőhelytípus 
megóvását hivatottak szol-
gálni. Meghatározták az ott 
folytatható gazdálkodás for-
máit és mértékét is. Ez érinti 
például az állattenyésztés és 
a vadgazdálkodás területét 
is. Utóbbi szerepe a vadállo-
mány nagyságának, összetételének és egészségének 
fenntartása, amelyben a hivatásos vadászokon kívül 
az ún. bérvadászok is részt vehetnek. Egy-egy va-

dásztársaság részére adott területre szóló vadászati 
jogot biztosítanak. A vadászat az állomány egészsé-
gének védelme miatt is fontos.

Vadászles hajnali ködben 
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 A városi biológiai sokféleség összefüggése az emberi egészséggel – a „holobiont” elmélet 

Egy ausztrál kutatócsoport „holobiont” elmélete új megvilágításba helyezi az emberek és a mikrobák közötti 
együttélést. A közleményük alapján ennek lényege:

A környezetünkben velünk élő mikrobák, a mikrobióta biológiai sokféleségéből származó, az emberi egész-
ségre kifejtett előnyös hatás eléggé alulértékelt ökoszisztéma-szolgáltatás. Ez a kedvező hatás úgy alakult ki, 
hogy az emberek a mikrobákkal együtt élve fejlődtek ki, és folyamatosan ki voltak téve a velük való találko-
zásnak. A növények és állatok, beleértve az embereket is, gazdaszervezetként tesznek szert személyes mikro-
biotára, amellyel közös a genomunk és az élettörténetünk, így egyetlen holobiontot alkotunk. A holobiontok 
biológiai sokfélesége és a közegészségügyi helyzet kölcsönösen függ egymástól. 

A kutatási eredmények alapján arra lehet következtetni, hogy a városlakó emberek egészségi állapotát a 
környezetük biológiai sokféleségének növelésével és az ahhoz fűződő kapcsolatok növelésével lehetne javítani. 
A kutatók megállapítják, hogy az embereknek, mint minden holobiontnak, változatos mikrobiális élőhelyre 
van szükségük ahhoz, hogy megfelelő erőforrásokkal rendelkezzenek az egészséges, hosszú élethez.

Megvizsgálták azt is, hogy az ipari urbanizáció mennyire zavarja meg a mikrobióta és gazdaszervezetei 
közötti szimbiózist, és ennek milyen negatív egészségügyi következményei lehetnek. Az iparosodott városi 
lakókörnyezet alacsony makro- és mikrobiológiai biodiverzitással rendelkezik, és gátolja a kapcsolatot a jóté-
kony környezeti mikrobiotával. Ezek az élőhelyi tényezők az étrenddel, az antibiotikumokkal és egyéb ténye-
zőkkel együtt ezekben a társadalmakban összefüggenek a nem fertőző betegségek járványszerű terjedésével. 
Javaslatuk szerint helyre kellene állítanunk a városok mikrobiális biológiai sokféleségét és mikroökológiai 
folyamatait. A mikrobióta újjáépítése előnyös lehet a holobiont egészségére és a városi nem fertőző betegségek 
járványának kezelésében is.

A Frontiers in Microbiology alapján

1.  Csoportban dolgozva foglaljátok össze saját szavaitokkal a cikkben leírt kutatás lényegét!
2.  Fogalmazzátok meg, mit jelent a „mikrobiont” és a „holobiont” kifejezés! Mi a kapcsolat közöttük?
3. Folytassatok vitát arról, hogyan lehetne növelni a városok biodiverzitását!
4. A cikkben leírtakon kívül melyek az immunrendszerünk működését befolyásoló egyéb hatások?
A kutatás leírásában az alábbi – kutatási eredményekkel igazolt – mondat is szerepel: „A városi gyermekek, 
akiknek a mikrobiomja eltér a vidékiekétől, hajlamosabbak az asztmára, mint a mezőgazdasági vidéken élők, 
akiket nyilvánvalóan a háziporuk jóindulatú mikrobái is védenek.”

5.  Nézzetek utána, mely okok állhatnak az asztma kialakulásának hátterében! Milyen hatások válthatnak 
ki asztmás rohamokat?

Különféle lakókörnyezetek mikrobaközösségének hatása az emberi immunrendszerre

Összefüggések, jövőkép

Vad/vidéki 
Immunerősítő környezet, gazdag 
biodiverzitás, jóindulatú mikrobák

Ipari/városi

Alacsony biodiverzitás,a megváltozott 
mikrobióta következtében nincs 
immunerősít és jóindulatú mikrobák

„Visszavadított” városi 

Immunerősítő környezet a megőrzött 
biodiverzitás miatt, jóindulatú mikrobák

Kapcsolatok
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Elő-kép

Testünk az időben V. 

A születésünk napján a sejtjeink már 9 hónapja fejlődtek az 
anyaméhben. Néhány hetes magzati korban kialakultak a szerveink kez
deményei. Az egyéniség öröklött elemei már meghatározták az embrio
nális fejlődésünket is. Igaz, az anyai szervezet nélkül még nem voltunk 
életképesek. Valahol ebben az időszakban jogilag is egyre védettebbek 
lettünk. A magzati élet védelme, a terhesség megszakítása a társadal
makat megosztó, felkavaró kérdés. A tudatos családtervezés az esetek 
túlnyomó részében elkerülhetővé tenné az útjára indult emberi élet el
vételét.

A modern társadalmakban a világrajövetel is más, mint  
anyáink, nagyanyáink korában. A 19. század elején a kórházakban ma
gas volt az anyák és az újszülöttek halálozási aránya. A megoldást Sem
melweis Ignác hozta el, fertőtlenítő eljárása tette őt az anyák megmen
tőjévé. Hazánkban még a 20. század elején is elterjedt volt az otthon 
szülés, amit a bábák vagy a család idősebb nőtagjai segítettek. A kórházi 
ellátás bővülésével a szülések is szinte kizárólag orvosi vezetéssel történ
tek. Az otthon szülés iránti igény ennek ellenére fennmaradt, de lehető
ségéről a mai napig viták folynak.

Az újszülöttek további fejlődését a genetikai örökségük mellett 
a környezet is befolyásolja. Az anya életmódja nemcsak a méhen belül, 
de az első életévekben is meghatározó lehet. Az egészséges környezet 
a táplálkozástól a levegőminőségen és higiénián át sok tényezőt fog
lal magában. A fizikai környezet mellett legalább olyan fontos a cse
csemők és a gyermekek lelki szükségleteinek kielégítése. Kutatások is 
bizonyítják, hogy az érzelmi elhanyagolás a testi és szellemi fejlődést 
is visszaveti.  A modern életmód mellett is fontos, hogy az édesanya a 
gyermek első életéveiben (0–3 éves kor között) minél időt töltsön ott
hon, a gyermekével.

Áttekintés, ráhangolás

Méhen belül fejlődő magzat  

Baba – mama pillanat 

Újszülött világrajövetele kórházi apás szüléssel 
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A felnőtté válás korszakában újabb testi és lelki átalakulás vár 
ránk. Beindul a nemi érés, gyorsul a növekedés. Nemcsak a tükörben 
látott kép módosul nap mint nap, hanem a belső énkép is bizonytalanná 
válik. Önmagunk keresése, a családról való leválás nem megy konfliktu
sok nélkül. A családban töltött gyermekévek során kialakult kötődések 
és elsajátított értékek átvihetők a felnőttkorba is. A megőrzés és változ
tatás nemcsak a génjeinket, de ezt a fajta családi átörökítést is jellemzi.

A FEJEZET TANULÁSÁNAK EGYIK CÉLJA, hogy áttekintsük az em
beri életút biológiai változásait. Azonosítjuk a genetikai, élettani és men
tális kezdőpontokat, megvizsgáljuk az egyedfejlődésünk főbb átmene
teit. Válaszokat keresünk a meghatározottság és a megváltoztathatóság 
kérdéseire. Honnan hová tart testünk az időben? Mi irányítja a biológiai 
változásokat? Ezeket a kérdéseket a kutatások fényében is érdemes újra 
feltenni.   

Az öregedéssel kapcsolatban két értelmezés feszül egymásnak. Az egyik szerint semmiféle evolú
ciós haszna nincsen, a testi és szellemi hanyatlás természettudományos értelemben nem tekinthe
tő normálisnak. A másik szerint az emberi faj minden egyes egyede öregszik, tehát pont ez a nor
mális. Egyesek biokémiai folyamatokat sejtenek az öregedés hátterében, mások genetikai okokat 
gyanítanak, megint mások az evolúciós magyarázatra esküsznek. Utóbbiak szerint a szervezet ön
javító rendszere az utódnemzés képességének csúcspontja után takarékra kapcsol, mert az egyed 
reprodukciós feladata bevégeztetett. …Akármennyire is szépen fejlődik a tudomány, továbbra is 
a rendszeres testmozgás és a tudatos táplálkozás kettőse tűnik az egészségmegőrzés vény nélküli 
receptjének. Amíg a kutatók nem találják meg az örök fiatalság rejtett kapcsolóját, sajnos be is kell 
érnünk ennyivel.

Forrás: Index https://index.hu/techtud/2021/08/13/ 
fiatalsagoregedesegeszsegugyivilagszervezetdavidsinclair/

Szükségszerű-e, hogy öregedjünk? 

Méhen belül fejlődő magzat  
A fiatalkor az énkép kialakulásának 
időszaka 

Férfiak Nők Felnőttek Gyerekek Fiatalok Idősek

Újszülött világrajövetele kórházi apás szüléssel 
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Már tudom!

TUDÁSHÁTTÉR, 
FOGALMAK

FOGALMI ÖSSZEFOGLALÓK, AJÁNLOTT FELADATOK

Az első egyedi sejtünk létrejöttekor egyesül bennünk az apai és az anyai gének öröksége. 
Életünk során ezt megőrizzük, és az ivarsejtekkel sokféle változatban adjuk át utódaink
nak. A genomban történt módosulások minden bizonnyal az öregedésért is felelősek. 
A károsító hatások elkerüléséért tudatos életmóddal mi magunk is sokat tehetünk.  

A kromoszómák és a sejtciklus 
A DNS molekulaszerkezete 
egyaránt biztosítja a bioló
giai információ megőrzé
sét, változási képességét és 
a fehérjékre való átfordítás 
lehetőségét. A sejtosztódás 
során az utódsejtek kromo
szómákba csomagolva kapják meg a teljes 
genom lemásolt információit. Az emberi 
sejtekben 22 testi és egy nemi kromoszó

mapár található. A pár egyik tagja 
az anyától, a másik az apától szár
mazik. Az ivarsejtek keletkezésekor 

az apai és anyai kromoszómák génjei keve
rednek, így az utódok genetikai öröksége 
változatos lehet.

 Idézd fel! Nézz utána!                                     

1.  Mit nevezünk őssejtnek? Milyen típusai vannak?
2.  Melyek az emberi szervezet főbb szövettípusai?
3.  Melyek a pontmutációk (DNS-mutációk) típusai?

 Idézd fel! Nézz utána!                                     

1.  Milyen egységekből áll a DNS-molekula?
2.  Milyen hosszú a sejtekben található DNS-fonalak összessége?
3.  Hogyan és mikor jönnek létre a kromoszómák?
4.  Keress ábrákat a mitózisról és a meiózisról! Hasonlítsd össze a két folyamatot! Írd le a köztük lévő  

hasonlóságokat és a különbségeket!
5.  Mely sejttípusaink osztódnak a leggyakrabban, és melyekre nem jellemző a felnőttkori osztódás?  

Mi állhat a különbség hátterében?

Differenciálódás, mutáció, epigenetika 
Testünk milliárdnyi sejtje 
bizonyos szempontból kü
lön életet él.  Az őssejtek (pl. 
az emberióban vagy később 
a csontvelőben) specializá
lódott szöveti sejtekké ala
kulnak. Az egyes sejtekben 
további módosulások, mu
tációk történhetnek. Ilyen 
szempontból a szervezetünk egyfajta mo
zaik, amelyben az azonos működésű sejtek 
sem egyformák. A  mutációk egy kis része 

rosszindulatú lehet. A ki
alakuló rákos sejtek nem 
differenciálódnak, hanem 
szabályozatlan osztódásba 

kezdenek. Az ivarsejtek gén állományában 
az utódokra továbbvihető módosulások is 
bekövetkezhetnek. 

Különböző osztódási fázisban lévő sejtek 
hagymagyö kér csúcsban

Emberi őssejtek tárolása 
folyékony nitrogénben 
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Öröklődés 
Az apai és anyai ágon kapott génjeink a fel
menő rokonsági ágon érkeznek hozzánk, és 
utódaink felé adjuk tovább azokat. Sejtjeink 
kettős (diploid) génkészletében az allélok kü
lönféle kölcsönhatásokat mutathatnak. A mi
nőségi és a mennyiségi jellegek öröklődése 
különbözőképpen történik. 

 Idézd fel! Gondold át!                                      

1.  Mi a különbség a gén és az allél fogalma között?
2. Milyen esetben nevezünk egy allélt dominánsnak?
3.  Keress példát az ember esetében megfigyelhető, minimum- és maximumértékek között szóródó tulaj-

donságokra!
4. Mely esetben beszélünk nemhez kapcsolt öröklődésről? Mondj rá példát!
5. Milyen genetikai háttere lehet az öröklődő hajlamoknak?

Szaporodás, szexualitás 
A szaporodás mint foga
lom nem fejezi ki pontosan 
ennek az életműködésnek 
a sokféle funkcióját. Ha 
csak az egyedszám növe
lésére gondolunk, akkor 
az emberi fajnál találunk 
sikeresebbeket is. Mivel 
az öregedés és a halál ál
talános biológiai jelen
ség, a szaporodás az egyedek cserélődését is 
biztosítja. Ezzel együtt megjelenik a változé
konyság és a kiválasztódás lehetősége is. Az 

emberi faj fennmara
dásához szükség volt 
az összetett szaporodá
si magatartásra, amely 
jelentős összetartó erő 
volt az ősi közösségek

ben. A felnőttkori szexualitás felé a nemi érés, 
a serdülés és a kamaszkor viharos változásai 
vezetnek.

 Gondolkozz, és válaszolj!                                     

1.  Mi a biológiai alapja a nemek különbözőségének?
2.  Melyek az ember másodlagos nemi jellegei?
3.  Miben különbözik a női és a férfiivarsejt?
4.  Melyek a fogamzás feltételei?
5.  Mi a hormonális fogamzásgátlás biológiai alapja?

Három nemzedék ábrázolása családfán, 
a hajszín öröklődése példáján

A felnőttkor határán 

4.  Miért „rosszindulatúak” a ráksejtek?
5.  Milyen elven működik a génműködés epigenetikai módosítása?
6. Foglald össze a génterápia célját!
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 Gondolkozz, és válaszolj!                                      

A populációk közötti táplálkozási kapcsolatok alapján ökológiai piramisok szerkeszthetők.

1.  Milyen hormonális és élettani változások történnek a női nemi ciklus során?
2.  Hogyan jut el a petesejt, illetve az embrió a petefészekből a méhbe? 
3. Hogyan alakulnak ki a csíralemezek, mi a funkciója a bennük lévő sejteknek?
4. Mi a feladata a méhlepénynek?
5. Melyek a szülés szakaszai?

AJÁNLÁS A PROBLÉMAALAPÚ TANULÁSHOZ

�  A fejezet tanulása történhet projektmódszerrel is, például az életszakaszok részletes és sorrendben tör
ténő bemutatásával. Erről készíthető bemutató, időszalag vagy poszterösszeállítás. Érdemes szakem
bert (orvos, védőnő stb.) is bevonni. 
�  Kiválasztható egy vagy két témakör is, amelyek összekapcsolhatók egymással. Ilyen például a magzati 

fejlődéstől a szülésig tartó időszak problémaköre. 
�  A kitekintésben olvasható kutatófeladat kibővített formában szintén segítheti a fejezet tanulását. Ehhez 

kapcsolódhat a 34. témakör feldolgozása is.
�  Áttekintést adhat az is, ha mindegyik témakörből választasz egykét érdekes feladatot. Ezek megoldá

sait megbeszélheted kisebb csoportban, vagy akár együtt is dolgozhattok a megoldásokon.

Embrió, magzat, szülés 

A megtermékenyítés után genetikai érte
lemben már egy új emberi egyed fejlődik 
tovább. Az első két hétben a zigótából ki

alakul az embrió és a körülötte lévő mag
zatburok. Az anya szervezetével a méhle
pény teremt kapcsolatot. Két hónap alatt az 
embrió hossza eléri a 2,5 cmt, kialakulnak 
a szervei, dobogni kezd a szíve. A követke
ző hónapokban a fejlődés lassabb, érlelődő 
szakasza következik. A terhesség 9. hónap
jára a magzat eléri a születéshez szükséges 
fejlettséget. Világrajövetele fájdalmas, de 
végül örömteli folyamat.

Embrió

Tudni szeretném!

TÉMÁK, PROBLÉMÁK, 
KÉRDÉSEK 

Ahogy ezeket a sorokat olvasod, életed egy adott pillanatában jársz. Már képes vagy 
visszatekinteni, de még előtted áll az életút nagyobb része. Az idő végig nyomot hagy 
bennünk, de minden életkor tartogat új képességeket, élményeket és lehetőségeket. Az 
idősödés és az egészség sem áll ellentétben, ha képesek vagyunk a tudatos életvezetésre.  
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  A megterméke
nyítés után megkez
dődik a zigóta további 
fejlődése. Ez a folya
mat rendkívül gyors, 
hiszen a számunkra 
oly bonyolult em
beri test főbb részei 
már néhány hét alatt 
kialakulnak. Ehhez 
ideális környezetre és 
beszállítókra van szükség. Táplálása az anyai szer
vezet felől, a méhlepényen keresztül történik. Ez a 
szerv tökéletes „interfész”, úgy kapcsolja össze a 
magzat és az anya szervezetét, hogy a vérük eköz
ben nem keveredik. Ennek ellenére vannak olyan 
anyagok, amelyek átjuthatnak ezen a gáton, és akár 
károsíthatják a fejlődő magzatot. A burokban fej
lődő magzat körül a testmeleg magzatvíz ad védel
met. A kilenc hónapig tartó fejlődés üteme a vége 
felé némileg lassul, a magzat felkészül a születésre.

  Ha visszatekintünk a történet elejére, akkor az 
nem minden esetben örömteli pillanat. A nem várt 
terhesség nehéz döntéseket is jelenthet. Ha a meg
lepetésből babavárás lesz, akkor a gond is elszáll. 
Ha ez valamiért nem lehetséges, akkor a terhesség 
megszakítása merülhet fel megoldásként. Ezt a dön
tést azonban sem a viselős nő, sem a szülőpár, sem 
a társadalom nem könnyen hozza meg.  Maga a be
avatkozás orvosi szempontból sem kockázatmentes. 
Etikailag azért aggályos, mert egy genetikailag új 
és feltehetően biológiailag életképes egyed sorsáról 
kell dönteni. Ilyen beavatkozásokat nagyon régóta 
végeznek, vannak is indokolt esetek, amikor nincs 
más megoldás. Ma már 
azonban számos lehetőség 
van a nem kívánt terhesség 
megelőzésére. A törvényi 
szabályozás sok szempon
tot figyelembe véve alakul 
ki, koronként és országon
ként is változó.  

1. Már várnak rád! 

  Testünk sejtekből épül fel. Az első ezek kö
zül a megtermékenyült petesejt. Létrejöttének 
pillanata csak sejthető. A feltételeit ismerjük: 
a női petesejtnek és egy hím ivarsejtnek talál
kozni kell. Ha eltekintünk az ezt megelőző he
tek sejtszintű készülődésétől, akkor sem tűnik 
egyszerűnek egy ilyen randevú megszervezé
se.  A helyszín adott, rendszerint a női peteveze
tékben kezdődik minden új élet. A petesejt kényel
mesen sodródik odáig, miközben a hímivarsejtek 

milliói úsznak versenyt 
felé. Útjuk akár több napig 
is tarthat, az irányt kémiai 
iránytű jelöli ki számukra. 

A célba érés után még egyesíteni kell az apai és az 
anyai kromoszómaállományt. 

A magzat és a méhlepény 
elhelyezkedése az anyaméhben

Egy petesejtet körülvevő 
hímivarsejtek, a megtermékenyítés 
pillanata (3D grafika) 

 Ajánlott feladatok                                      

1. Ideális fogamzás

Sokan gondolják, hogy a teherbe esés szerencse dolga (vagy épp ellenkező-
leg). Tény, hogy a baba tervezése nem hasonlítható valamilyen „beszerzés-
hez”. A női termékenységet rendkívül sok tényező befolyásolja, és ott van 
még a férfi is, aki mindent elronthat. Feltéve, hogy a petesejt és a hímivar-
sejtek is rendben vannak, akkor már csak a találkozásukat kell minél jobban 
előkészíteni. Az ideális fogamzáshoz össze kell hangolni az anyai szervezet 
működését a hímivarsejtek érkezésével. A tét nemcsak igen-nem jellegű, de 
a magzat egészségi állapotát is befolyásolhatja.

1.  Keress információkat az interneten az ideális fogamzásról (pl. aján-
lott forrás: V./5.)!

2.  Készíts összefoglalást a feltételekről és a javaslatokról!
�  Milyen biológiai tényeket kell figyelembe venni?
� Hogyan lehet elrontani a megtermékenyülés esélyét?
� Hogyan tervezze meg a pár az együttléteket?

Akiknek sikerült 
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2. Kell egy kicsi… segítség!

A gyermekvállalást tervező párok nem mindegyike jut el természetes mó-
don a kicsi születéséig. A meddőség mögötti biológiai okok mind a nő, 
mind a férfi szervezetében előfordulhatnak. A meddőségi vizsgálatok a 
férfiak esetében az alacsony spermiumszámot vagy azok nem megfelelő 
mozgékonyságát állapíthatják meg. A nők esetében jóval összetettebb a 
kép, mivel a peteéréstől a petevezeték átjárhatóságán át a beágyazódási 
problémákig sokféle akadálya lehet a termékenységnek. 

1.  Keresd fel egy „asszisztált reprodukciós osztály” honlapját (pl. aján-
lott forrás: V./4.)! Az ott talált információk és az alábbi alapján ké-
szíts bemutatót vagy kiselőadást a módszerről!
�  Hogyan történik az ivarsejtek előkészítése a megtermékenyítésre?
�  Milyen módszerrel történhet a megtermékenyítés?
�  Milyen stádiumokon megy át az embrió a beültetés előtt?
�  Hogyan választják ki a beültetendő embriókat?
�  Milyen esetekben van lehetőség spermadonor igénybevételére?

2.  Nézz utána, hazánkban az összes születésszámon belül milyen arányban történik asszisztált repro-
dukció!

3. Élet az anyaméhben
A várandósság alapjaiban alakítja át a női test formáját és egész működését. Az anyaméh rendkívüli szerv, 
amely az anya szervezete és az abban fejlődő magzat között ideális kapcsolatot teremt. A 9 hónapig tartó 
pocaklakó életmód végén a magzat világrajövetelét is beindítja.        

A mellékelt képek az embrionális fejlődés első hónapjainak néhány fejlődési állapotát mutatják be. 
Párosítsd a betűkkel jelölt leírásokat a megfelelő képek sorszámával!

a)  A 4-5 mm-es embriónak már dobog a szíve. A feji részen körvonalazódnak a szemek. Megjelennek 
a végtagok kezdeményei.

b)  A hólyagcsíra mérete nem éri el az 1 mm-t. Belsejében egy sejtmentes üreg található, melynek falához 
tapadva helyezkednek el az embriócsomót alkotó sejtek.

c)  A magzat kezd hasonlítani az emberre, bár mérete még csak 7 cm. Előfordulhat, hogy mozgásai már 
az anya számára is érezhetők. Az ultrahangos vizsgálatokon már a magzat neme is megállapítható.

d)  A nagyjából 1,5 cm-es embriónak már a legtöbb szerve kialakult. Végtagjain már az ujjak is elkülönít-
hetők.

e)  A zigóta osztódásával (barázdálódásával) létrejön a néhány egyforma nagyságú sejtből álló, gömb ala-
kú szedercsíra.

Spermium injektálása egy petesejt 
plazmájába 

1. 2. 3. 4.

3 napos embrió 4-5 napos embrió 7-8 napos embrió 2 hetes embrió

5. 6. 7. 8.

3 hetes embrió 4 hetes embrió 6 hetes embrió 11 hetes embrió
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  A szülés biológiai történései jórészt programo
zottak, körülményei azonban koronként változtak, 
és ma is sokféle gyakorlat létezik a világban. A ter
mészeti népeknél különféle hiedelmek is kapcsolód
nak hozzá, de alapvetően természetes úton folyhat 

le. Az ókortól napjainkig végigkövethető, hogyan 
alakult ki a szülést segítő tudás és szokásrendszer. 
Az otthon szülést idővel felváltotta a szülőotthonok
ban vagy a kórházak szülészeti osztályain levezetett 
világrajövetel. Semmelweis Ignác felfedezése után 
a gyermekágyi láz is kevésbé veszélyeztette az anyá
kat. A modern diagnosztikai eszközök azt is időben 
jelzik, ha a szülés során valamilyen komplikáció adó
dik. Mégsem mondható, hogy a szülést megelőző va
júdás körülményei mindenki számára megfelelőek. 
Az apás szülés kétségkívül segíti az anyát, de vannak, 
akik inkább az otthoni környezetben szeretnék átél
ni ezeket az órákat. Ehhez a törvényi kereteket min
den szempontból figyelembe véve kell megalkotni.

2. Mindenkire fény derül

  Amikor elérkezik a megfelelő pillanat, a mag
zatból néhány óra alatt kisbaba lesz. De a szülés és 
a születés nem könnyű. Az emberi faj kiváltsága az 
értelem, de ehhez elődeinknél jóval nagyobb agyra 
van szükségünk. A magzat fejének a szülés során át 
kell haladni a női medencén, aminek a mérete ezt 
éppen, hogy megengedi. Ebből következik, hogy az 
anyák számára ez fájdalommal jár, és nem is min
dig lehetséges. Lehet olyan viszonylagos méretbeli 
eltérés, amely miatt a szülést műtéti úton, császár
metszéssel kell befejezni. Ezért is fontos a szülés fo
lyamatos orvosi felügyelete.

f)  Az embrió beágyazódik a méh nyálkahártyájába. A hólyagcsíra falát alkotó külső magzatburok sejtjei 
megkezdik a méhlepény kialakítását.

g)  Az embrió még nem hasonlít az emberre, de elkülönül a feji és farki vég. A középső részen 6 kis szelvény 
jelenik meg, ezekből fejlődik ki később a vázrendszer. Az idegrendszer kialakulása is megkezdődik.

h)  Az embriócsomó sejtjei kialakítják az amnionüreget és a szikhólyagot. Utóbbiban tartalék tápanyag 
halmozódik fel. Az amnionüreget határoló belső magzatburok sejtjei megkezdik a magzatvíz terme-
lését.

4. Idővonalposzter

A magzati fejlődésnek nem csak a biológiai történései érdekesek. A baba 
mozgása, kívülről nem látható tevékenysége is időről időre változik. 

1.  Gyűjtsetek össze minél több érdekes tényt a méhen belüli fejlő-
désről (pl. ajánlott forrás: V./3.)!
�  Nézzetek meg videókat is a folyamatról!

2.  Társaiddal készítsetek (papíralapú vagy elektronikus) posztert, 
amelyen idővonalon ábrázoljátok a fejlődés fontosabb változá-
sait és egyéb érdekes tényeket! Az idővonalat hetekre osszátok 
fel!

3. Keressetek képeket, rajzokat is a leírások mellé!

A vajúdást és a szülést dúla is segítheti

A méhen belüli élet vidám pillanatai 

A vajúdás többféle módon is könnyíthető,  
a testhelyzetek változtatása az egyik lehetőség  
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  Az újszülött világrajövetele hatalmas stressz 
a  baba számára is. Igaz, hogy már az anyaméh
ben is végzett légzőmozgásokat, de egészen más 
ez a szabad levegőn. Szükség esetén (pl. 
koraszülés) légzéstámogatásra is sor 
kerülhet. Életének első perceiben már 
teszteken megy át, vizsgálják a légzését, 
bőrszínét, a reflexeit. A legjobb ilyen
kor, ha a baba és az anya testi kontaktu
sa megmarad, és lehetőleg a szülőszoba 

után sem választják el őket egymástól. A baba fél
éves koráig a legjobb táplálékát az anyatej jelen
ti.  Ebben a tápanyagok mellett olyan fehérjék is 

vannak, amelyek ellenállóbbá teszik 
a kicsik szervezetét a különféle fer
tőzésekkel szemben. A szülés után 
hamarosan hazatérhetnek, indulhat a 
család új élete.

 Ajánlott feladatok                                      

1. Örömteli fájdalmak

Az emberi faj esetében a normál vagy másképpen a hüvelyi szülés 
hosszabb idő alatt és fájdalmasan megy végbe. Az ember evolúció-
ja során megnövekedett az agy mérete, ezzel együtt a koponya át-
mérője is. Az újszülöttek nagy méretű, de viszonylag kevésbé fej-
lett aggyal jönnek világra, emiatt jobban rá vannak utalva az anyai 
gondoskodásra. A két lábon járás átalakította a csontos medence 
felépítését is. A fiatal és az idősebb női szervezet között is vannak 
eltérések, de a magzatok testmérete is változó.

1.  Nézz utána, hogyan változott az agy térfogata az emberi faj 
kialakulása során!

2.  Milyen a magzat koponyafelépítése, hogyan segíti ez a születést?
3.  Miben különbözik a női és a férfimedence felépítése?
4.  Hogyan megy végbe a szülés kitolási szakasza? 
5.  Hogyan segítheti az anya aktív izommunkája a baba áthaladását a szülőcsatornán?
6.  Milyen vizsgálatokkal követhető a szülés menete?
7.  Mi indokolhatja a normál szülés megszakítását és a császármetszést?

2. Bababarát kórház
A kórházban történő szülés biztonságot jelent az anya és az újszülött 
számára is. A megszületést követő kórházi tartózkodás körülményei 
ugyanilyen fontosak. Az elmúlt évtizedekben különféle gyakorlatok 
alakultak ki a nagyvilágban és hazánkban is. A merev, orvosszakmai 
szemlélet oldódott, megengedőbb gyakorlatok alakultak ki. Ilyen 
például a „bababarát kórház”, amely ugyan nem hivatalos, mégis jól 
körülírható fogalom (ajánlott forrás: V./6.).

1.  Keress információkat, és állíts össze kritériumrendszert, 
amely alapján bababarátnak minősíthető egy kórház!
�  Milyen szempontokat kell egyeztetni az ilyen környezet ki-

alakítása során?
�  Melyek a nemzetközi kritériumrendszer ajánlásai?
�  Melyek ennek a könnyebben, és melyek a nehezebben megvalósítható elemei? 

2.  Alkoss véleményt, mennyire kielégítő, elfogadható ez a gyakorlat!
3.  Hogyan lehetne továbblépni az „anyabarát” vagy „családbarát” intézményi gyakorlat felé? 

3. Testből és lélekből
A várandósság és a szülés az anya szempontjából nem csak testi folyamat. Legalább ennyire fontosak a lélek-
tani változások, állapotok is. Ebben vannak általános jelenségek, de minden gyermek születése egyedi, csak 
az ő története.

A csecsemő legjobb tápláléka az anyatej 

Baba-mama együttlét kórházi környezetben 

A szülés legnehezebb pillanatai 
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3. Átélhető időutazás 

  Az újszülött az első hónapot 
követően csecsemőként folytat
ja a fejlődését. A fogantatástól 
kezdődő egyedfejlődést külön
böző szakaszokra oszthatjuk. 
Valójában a változások időben 
folyamatosan követik egymást. 
Ahogyan az időt, úgy ezeket 
a fejlődési lépéseket sem lehet 
megállítani vagy visszafordítani. 
Tegyük hozzá: a tudomány mai 
állása szerint… Végeredmény
ben az életünk biológiai szem
pontból olyan időutazás, ame
lyet részben szemlélünk, részben 
azért befolyásolni is tudunk. Az 
időben előrehaladó változások 

a molekuláktól a sejteken át a szerveink állapotá
ig minden szinten megfigyelhetők. Az  időutazás 
olyan hegymenethez is hasonlítható, ahol a magas
latra érve haladhatunk tovább, de a lejtőn is előbb
utóbb végig kell haladnunk.
  Az emberi faj abban is sajátos, hogy az utó
dok felnevelése nagyon hosszú időt vesz igénybe. 
Az  agyunk a születéskor aránytalanul nagy, de 
a  programozása csak alapszintű. A testi fejlődés
sel párhuzamosan, a környezettel való interakciók 
során alakul ki az érzékelő és mozgatóműködés, 
megjelenik az énkép, és a tudatunk reflektálni kezd 
a külvilágra. A nemi érés vezet át a felnőttkorba, 
ezzel együtt leszünk férfiak vagy nők. A felnőttkor 
az a fennsík, ahol viszonylag lassúnak tűnnek a vál
tozások. Valójában a mélyben már elkezdődött az 
öregedés, de a megfigyelhető következményeit élet
módunkkal késleltetni tudjuk. 

Valahol az életút felénél számot vetünk azzal is, 
hogy eddig hová jutottunk, és mi állhat még előt

tünk. Szerencsére a rugalmas emberi gondolkodás 
még képes a változásra, például a káros szenvedé
lyek, rossz szokások vagy ártalmas kapcsolatok 
elhagyására. A 20. század második felében a javu
ló életkörülmények hatására részben gyorsult az 
egyedfejlődésünk (akceleráció), részben kitolódott 
a várható élettartamunk is. Ma már a 60 az új 50, és 
így tovább. Feltéve, hogy az idő előtti halálozás nem 
következik be, ma egy fejlett társadalomban átlago
san jóval tovább élnek az emberek, mint a néhány 
nemzedékkel korábbiak.

  Az idősödés, a szép kor megélése akkor lehet 
öröm, ha annak az életminősége is kielégítő. Erről 
részben a génjeink, részben mi magunk tehetünk. 
A testi állapot hanyatlása a megfelelő táplálkozás
sal, mozgással, társas kapcsolatokkal lassítható.

Az orvosi segítségre sem akkor kellene számíta
nunk, amikor már késő. A betegségek megelőzésé
re, korai felismerésére számos diagnosztikai lehe
tőség van. Az orvoshoz fordulás és az egészségügyi 
rendszer elérése csak részben egyéni felelősség, 
még sok a társadalmi szintű tennivaló is.
  Az életút végére érve újabb etikai kérdéssel 
kerülhetünk szembe. A  halál közeledte az egyén, 
a  család és a társadalom számára is nehéz idő
szak. A szeretteinkről való gondoskodás ekkor sem 
szűnhet meg. A  „kegyes halál”, az eutanázia több 
országban is választható, 
de mindenhol viták öve
zik. Ahogyan a magzati 
élet védelme, úgy az élet 
végének törvényi védelme 
is társadalmi kérdés.

1. Nézz utána, melyek a várandósság és a szülés lelki folyamatai, jellemzői (pl. ajánlott forrás: V/7.)!
2. Foglald össze, melyek a felkészülés és a szülés során jellemző lelki változások, folyamatok!
3. Mi a támogató környezet szerepe?
4. Melyek a párkapcsolattal összefüggő hatások?
5. Kérdd meg szüleidet, vagy idézd fel, mit meséltek a te születésedről!

A kisgyermekkorban 
még siettetnénk 
a növekedést Az időskori 

társas 
kapcsolatok 
segítik 
az egészség-
megőrzést 

Az emlékezés virágai Emberi életutak
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 Ajánlott feladatok                                      

1. Sír a baba

A sírás a csecsemő legfontosabb kommunikációs eszköze. Nem rosszaság-
ból sír, hanem ezzel szeretné jelezni igényeit. A sírás az egyik legkellemetle-
nebb hang a felnőtt számára, odafordulást, sőt mérhető testi változást, vér-
nyomás-emelkedést vált ki minden felnőttből. Olyan helyzetekben, amikor a 
szülőt egyéb nehézségek nyomasztják, nem tud teljes figyelmével gyermeke 
igényei felé fordulni. Ezért is fontos, hogy a sírás által közvetített jelzések fel-
ismerése.

1.  Keress információkat a csecsemők sírásának típusairól (pl. ajánlott forrás: V./2.)!
�  Mi jellemzi a sírás háromféle típusát?

2.  Írj rövid történetet mindegyikhez, milyen környezetben, milyen hatásra következhet be!
�  Ha tapasztaltad már valamelyiket a családban vagy ismerősi körben, írd le azt is, hogyan múlt el 

a sírás!
3.  Keress babasírást bemutató videókat az interneten!
�  Melyik típusú sírást halljátok?
�  Ha történt ilyen, hogyan nyugtatták meg a babát?

2. Növekedés
Az itt látható diagram azt mutatja be, átlagosan 
hány centimétert növekszik évente a fiúk, illetve 
lányok testmagassága életük első 18 évében.

1.  Melyik szín mutatja be a fiúk, és melyik a 
lányok adatait? Miből állapítható ez meg?

2.  Mit gondolsz, milyen hasonlóságot, illet-
ve különbséget találnánk, ha a növeke-
dést bemutató fenti diagramot össze-
vetnénk egy 100 évvel ezelőtti adatok 
alapján készült diagrammal? Miért?

3.  A diagram alapján döntsd el az alábbi 
állításokról, hogy igazak, vagy hamisak 
(olyan állítást is találhatsz, amelynek 
igazságtartalmát nem lehet a diagram 
alapján megállapítani)!
�  Mindkét nem tagjai csecsemőkorban 

növekednek a legnagyobb mértékben.
�  Az újszülött fiúk hosszabbak (magasab-

bak) az újszülött lányoknál.
�  Van olyan év, amelynek során a lányok 

átlagos növekedése nagyobb a fiúkénál.
�  A 11 éves lányok átlagos testmagassá-

ga nagyobb a 11 éves fiúkénál.
�  16 éves korban mindkét nem képvise-

lőinek növekedése megáll.
�  14 éves kor után a fiúk átlagosan 

10 cm-t növekednek.
�   3 és 7 éves kor között a testméret növe-

kedése nagyjából lineá ris.
�  A serdülőkor elején a növekedés gyor-

sabb, mint a serdülőkor végén.

Ki tudja, miért sír? 

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

N
öv

ek
ed

és
 (c

m
)

Életév
Fiúk Lányok



83

  A kamaszkor talán a személyiségfejlődés legvi
harosabb időszaka. Ilyenkor agyunk is átalakul, le
bomlanak és újraépülnek az ideg
sejtek közötti hálózatok. A szülők 
és a család után fontos viszonyu
lási alap lesz a kortárs csoportok 
világa. Az új keresése, a  kipró
bálás izgalma természetes, de a 
tévutak elkerülése nem könnyű. 
Ahogyan az egész életünk során, 
ekkor is a család jelentheti a meg

bízható védőhálót. A szülőktől való eltávolodás, 
leválás is elkezdődik, átvezet minket a fiatal felnőtt

korba. A pályaválasztás kérdése 
ma már talán kevésbé megha
tározó, jóval többféle lehetőség 
áll előttünk, és a váltások szük
ségszerűek is. A rugalmasság, 
az újrakezdés képessége a mai 
társadalmakban felértékelődik.

3. Egészség időskorban
Az emberi szervezet és a mentális működések minden életkori sza-
kaszban változnak. Ahogyan a gyermekgyógyászat elkülönült, úgy az 
időskori egészségügy is létező orvosi terület. Talán kevésbé közismert, 
mivel az idősek a belgyógyászatot, a reumatológiát és egyéb szakorvo-
si rendeléseket veszik igénybe. A geriátria, az időskor orvostudománya 
viszont mindezeket összefogja, egységben kezeli. A fő cél, hogy az idős-
kort minél többen és minél egészségesebben éljük meg.

Keress geriátriával foglalkozó internet oldalakat (pl. ajánlott for-
rás: V./8.)! Készíts összeállítást erről az orvosi területről az alábbi 
kérdések alapján!
�  Milyen arányt képviselnek hazánkban az idősek, mely korcsoport tartozik ebbe a körbe?
�  Mit jelent az orvoslásban a holisztikus szemlélet?
�  Mi történik egy geriátriai szakrendelésen?
�  Hogyan érvényesül az időskori ellátásban a személyre szabott orvoslás elve?
�  Milyen különbségeket látsz a környezetedben élő idősek egészségi állapotában?
�  Milyen okok játszhatnak közre ebben?  

Az idősödés önmagában nem 
betegség, de a rendszeres orvosi 
állapotfelmérés ajánlott

4. Tükröm, tükröm!

  A testi fejlődés 
mellett életünket az 
értelmi és érzelmi ké
pességeink változása is 
végigkíséri. A  szemé
lyiségjegyeink egy ré
sze öröklött, másokat 
a környezet és az élet
mód alakíthat ki. Már 
a kisbabák is 
többféle örök

lött képességgel rendelkeznek. A  kisgyer
mekkorban agyunk gyorsan fejlődik, ekkor 
alapozódik meg a legtöbb képességünk. Ma 
már sok bizonyíték gyűlt össze a korai fej
lesztésfejlődés meghatározó jelentőségéről. 
Ekkor alakul ki az artikulált beszéd, a nyelvi 
képességek. Többnyelvű közegben nem is 
csak egy nyelvet tudunk megtanulni.

  A gondolkodási képességek alapvető és összetett 
műveleteit a mindennapi környezet is fejlesztheti, 
ennek legjobb módja a változatos játék. Még jobb, 
ha ez társakkal együtt történik. A velünk született 
intelligencia is fejleszthető, de a népességen belüli 
eloszlása miatt az átlagos képesség a leggyakoribb. 
Egyre nagyobb jelentősége van ma már az érzelmi 
intelligenciának is. Az  együttműködés, a mások 
nézőpontjába való belehelyezkedés képessége nem

csak a munka
helyeken, de a 
magánéletben 
is hasznos. 

A látás- és mozgásfejlődés 
kisgyermekkorban gyors, 
de függ a környezeti ingerektől 

A közös játék 
egyben tanulás is 

Állásinterjú, felvételi beszélgetés 
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  A felnőttkor vége felé a számvetés, mér
legkészítés ideje jön el. Az „életközepi vál
ság” talán nem is pontosan írja le, mi tör
ténik ebben az időszakban. Egyfelől a már 
megtett életút, másfelől az előttünk álló 
választási lehetőségek mérlegelése fontos 
döntésekre vezethet. A kiegyensúlyozott 
énkép, az önismeret a korlátaink pontosabb 
felmérését is segítheti. Sajnos az életkedv és a moti
váltság csökkenése, a mentális problémák is gyako

riak. A tartós vagy szélsősé  
ges  kedélyzavarok felisme
résében jelentős szerepe van 
a családnak, a közeli bará
toknak. Segíthetnek annak 

felismerésében is, hogy mikor van szükség szakem
ber bevonására.

 Ajánlott feladatok                                      

1. Babalabor

A kisgyermekkori mentális fejlődés kutatásának több hazai műhelyben is nagy hagyománya van. Az első 
életévekben alakulnak ki azok a gondolkodási, érzelmi és kommunikációs képességek, amelyek a további 
életünkben meghatározzák egyéniségünket, szociális magatartásunkat.

Keresd fel egy „Babalabor” honlapját (pl. ajánlott forrás: V./1.)! Gyűjts információkat a következő témákban!
�  Készíts rövid összefoglalót a jelenleg is futó kutatásokról az itt megadott szempontok szerint!

�  Téma, kutatási kérdés, résztvevők kora, résztvevők neme
�  Mutasd be egy kiválasztott, számodra érdekes kutatás módszertanát!

�   Mi a kutatás célja?
�  Hogyan állították össze a kutatók a kísérletet?

�  Válassz ki egy már lezárult kutatást! Mutasd be röviden a kutatás célját és az elért eredményt is! 

2. Serdülőkor
A serdülőkor a nemi érés időszaka. Van, akinél ez fél év alatt 
megtörténik, másoknál több évig is elhúzódhat. A válto-
zások kezdete, sorrendje és tartama egyénenként változó. 
Jelentős különbségek vannak a fiúk és a lányok serdülése 
között is.

1.  Az ábra alapján azonosítsd a lányok és a fiúk serdülő-
korban megfigyelhető testi változásait!

2.  Melyek a további, az ábrán nem látható változások? 

3. Kor-képek (Páros munka)
Válasszátok ki az alábbi feladatok közül az egyiket!
1.  Készítsetek interjút egy környezetetekben élő 

20-30 éves fiatallal! Az interjú témája: a fiatal 
felnőttkor. A beszélgetés során térjetek ki a kö-
vetkező kérdésekre!
�  Felnőttnek érzi-e magát beszélgetőtársatok?
�  Mit jelent szerinte a „felnőttség”, melyek az is-

mérvei?
�  Mik a felnőtté válás legfontosabb kérdései, 

problémái?
�  Kivel tudta, tudja megbeszélni az életkori vál-

tozásokkal járó dilemmáit, kérdéseit?
�  Miért jó (vagy lehet jó) szerinte felnőttnek len-

ni?

2.  Készítsetek interjút egy környezetetekben élő 
idős személlyel! Az interjú témája: az időskor.  
A beszélgetés során térjetek ki a következő kér-
désekre!
�  Idősnek érzi-e magát beszélgetőtársatok?
�  Mit jelent szerinte az időskor, melyek az ismér-

vei?
�  Mik az öregedés legfontosabb kérdései, prob-

lémái?
�  Milyen előnyét látja az idősebb életkornak?
�  Voltak, vannak-e konfliktusai fiatalokkal?
�  Mit vár a fiataloktól? Mit tud adni nekik?

A legérdekesebb tapasztalatokat osszátok meg társaitokkal!

A kamaszkorban gyakori 
a hangulat hullámzása 
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Kapcsolatok

Összefüggések, jövőkép

 Életünk delén 

Az élet középső időszaka minden 
ember számára az átalakulás, a vál

tozás ideje. Van, akinél az átalakulás, a személyiség átformálódása fokozatosan, nagyobb megrázkódtatá
sok nélkül megy végbe, míg másoknál, becslések szerint az emberek kétharmadánál, drámai változások 
közepette zajlik. Hova tart? Mi a feladata? Mi teheti értelmessé az életét?

A személyiség rejtett oldalainak, aspektusainak felismerése, felszínre kerülése az egészséges fejlődés 
fontos feltétele. Fiatalkorban az egyén énképe gyakran olyan, amilyennek mások látni szeretnék. A közép
kor jelentős feladatává válik a valódi személyiség kimunkálása, az önmagával való azonosság megélése.

Az élet közepe a kiegyensúlyozott, gazdag élet időszaka is. Ilyenkor az ember számos fejlődési és élet
feladattal szembesül. Újra kell alkotnia személyes identitását, életcélját, el kell fogadnia életkorát, az öre
gedés látható és érezhető jeleit, bele kell törődnie abba, hogy jövendő lehetőségei korlátozottak, és az idő 
múlásával egyre inkább szűkülnek. Ebben az időszakban még nevelésre szorulnak gyermekei, de már 
gondoskodásra, törődésre szorulnak szülei is.

Ez az az életkor, amelyben a legtöbb jelentős művészeti alkotás, technikai találmány, tudományos el
mélet születik. A gazdag és sikeresnek megélt életre visszatekintő idős emberek visszaemlékezései és a kö
zépfelnőtt kort éppen megélők beszámolói arra hoznak bizonyítékokat, hogy az élet középső szakaszában 
az ember számos lehetőséggel rendelkezik a benne lévő adottságok megvalósítására, tudásának hasznosí
tására. A fiataloknak hagyott örökség, legyen az alkotás, újítás, anyagi vagy szellemi értékek létrehozása, 
mindenkor valamiképpen a halhatatlanság vágyának kifejeződése is.

Forrás: HorváthSzabó Katalin: Az emberélet középső szakasza 
https://core.ac.uk/download/pdf/42934901.pdf

Az életszakaszok jellegzetességei, személyiségi változásai a tudományos élet-
pályákban is azonosíthatók. A tehetség hamar utat törhet magának, de a tudo-
mányos közösség nem mindig fogadja el a fiatal kutatók eredményeit. Gyakran 
csak érettebb korban jut el egy kutató a felismerések tudományos elméletté 
vagy alkalmazássá alakításáig.

Válasszatok egy tudóst a lent felsoroltak közül, és készítsetek a munkás-
ságát bemutató esszét az alábbi szempontok alapján!
�  Van-e kapcsolat a fiatalkori tevékenysége, érdeklődése és a későbbi, 

tudományos jelentőségű munkássága között?
�  Milyen élmények és tapasztalatok érték fiatal korában?
�  Hogyan dolgozta fel ezeket a későbbi életszakaszában?
�  Mely életkorban alkotta a legjelentősebb munkáit?
�  Mi jellemezte az időskori munkásságát? 
Választható tudósok: Charles Darwin, Szent-Györgyi Albert,  
Gregor Mendel, Louis Pasteur

Szent-Györgyi Albert magyar 
postabélyegen 

„Az emberélet útjának felén
egy nagy sötét erdőbe jutottam,
mivel az igaz utat nem lelém.
Ó szörnyű elbeszélni mi van ottan,
s milyen e sűrű, kusza, vad vadon.”

(Dante: Isteni színjáték)
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Elő-kép

Utak az egészséghezVI. 

A címben jelzett: „utak az egészséghez” többféleképpen értel-
mezhető. Aki egészséges – vagy annak érzi magát –, az szeretné meg-
őrizni ezt az állapotát. Aki éppen beteg – vagy annak érzi magát –, 
annak a gyógyulás felé vezető út kereséséhez lehet szüksége segítségre. 
Az egészség vagy a betegség kategóriái azonban nehezen meghatároz-
hatók. A testi állapot, az élettani jellemzők mérése, képalkotó diagnosz-
tikája hatalmas adattömeget állít elő, különösen akkor, ha rendszeresek 
ezek a vizsgálatok.

Az adatok értelmezése már szakorvosi feladat, de újabban a 
mesterséges intelligencia alapú szakértői rendszerek is segítségül hív-
hatók. A következtetésekben lehetnek eltérések, ezért is alapvető a biza-
lomra épülő orvos-beteg kapcsolat. Az egészség fogalmát tovább árnyal-
ja a személyes meggyőződés, hogy egészségesnek érezzük-e magunkat. 
Ha ezt a kérdést két véglet felé kinyitjuk, akkor az egyik oldalon áll a 
hipochondria, a vélt súlyos betegségektől való szorongás. A másik oldal 
lehet a betegségtudat elutasítása, az orvoshoz fordulás halogatása, a fa-
talista „úgyis mindegy” nézőpontba helyezkedés. 

Az egészségről való gondolkodás ta-
lán nem is annyira az értelmezés, mint inkább 
életstratégia-építés kérdése. Nem véletlen, 
hogy a népegészségügyi vizsgálatok összefüg-
gést találnak az iskolázottság és az egészségi 
állapot között. A magasabb iskolai végzettség 
részben oka, részben következménye az em-
beri személyiség céltudatosságának, hosszú 
távú gondolkodásának. Az sem árt, ha ren-
delkezünk olyan alapismeretekkel, amelyek 
segítenek megérteni, hogy például egy oltás 
miért „védő”, vagy hogy a túl sok só és cukor 
fogyasztása miért káros. A gyermekkortól 
felhalmozott bizalmi tőke, a mások és önma-
gunk felé való nyitottság az egészség megőr-
zéséhez is nélkülözhetetlen. Ha gyanakvók és előítéletesek vagyunk, 
akkor könnyebben elutasítjuk a szűrővizsgálati lehetőségeket, tévkép-
zetekben hiszünk, és a „nyugati” orvoslás helyett csodadoktorokat ke-
resünk. Ez az út látszólag könnyebb, egyszerűbbek a magyarázatok is, 
de a következmények sokkal súlyosabbak lehetnek.   

Áttekintés, ráhangolás

A legfontosabb életműködések adatait 
ellenőrző kórházi monitor kijelzője 

Az orvos-beteg kapcsolat szükség esetén online 
konzultációval is létrehozható

MÁSOKONSEGÍTÉS

ÚJ DOLGOK TANULÁSA

TÖBB ALVÁS NYARALÁS

TÖBB IDŐ A CSALÁDDAL

EDZÉS

EGÉSZSÉGES ÉTKEZÉS

KEVESEBB STRESSZ
ÚJÉVI

FOGADALMAK
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Ma már legtöbbünknek a Google a „háziorvosa”. Ha kérdésünk 
van az egészségünkkel kapcsolatban, akkor az interneten másodpercek 
alatt válaszok sokaságát kapjuk. Az információk bősége azzal jár, hogy 
nekünk kell kiszűrni a tudománytalan vagy éppen megtévesztő híreket, 
ajánlásokat. Ezt teljes biztonsággal nehéz megtenni, de például a for-
rás típusa eligazíthat. Az orvosegyetemek, orvosok és orvostanhallgatói 
csoportok oldalain legtöbbször érthető és megbízható tanácsokat talá-
lunk. Vannak kormányzati hátterű intézmények, amelyek felvilágosító 
és eligazító tevékenysége szintén segítség lehet. A kereskedelmi tevé-
kenységgel, egészségügyi szolgáltatással foglalkozó oldalak már a „szür-
kezóna” részei. Ugyanakkor a nagyobb diagnosztikai centrumokban 
nyugodtan megbízhatunk. 

Az emberi természet jellemzője, hogy a bizalom és a bizalmat-
lanság is ragályos. Amit az ismerőseink ajánlanak, azt jobban elfogad-
juk, de az internetes véleményoldalak, tematikus csoportok is sokak 
számára jelentenek eligazodási lehetőséget. Figyelnünk kell azonban a 
tényszerű, érvelő közlések és az érzelmi alapú kommunikáció közötti 
különbségre. A legfontosabb az, hogy kérdéseinkkel és problémáinkkal 
bizalommal és idejében forduljunk orvoshoz. 

Lehetnek olyan panaszaink, amelyek alaposabb kivizsgálást és 
terápiát igényelnek. Ilyenkor különféle betegutak lehetségesek. A be-
meneti pont legtöbbször a háziorvos, az orvosi ügyelet, de lehet 
a sürgősségi ellátás vagy a mentőszolgálat is. Az elsődleges dön-
téseken múlik, hogy milyen további diagnosztikai és szakorvosi 
vizsgálatokra kerül sor. A társadalombiztosítással elérhető vagy 
a fizetős ellátás között több különbség is lehet, de a szakszerű-
ség mindegyik esetben biztosított. Ma már egyre fontosabb, 
hogy az egészségünkre beruházásként is gondoljunk, erre 
például az egészségpénztárak kínálnak jó lehetőséget.

A FEJEZET TANULÁSÁNAK EGYIK CÉLJA, hogy az egészséggel kap-
csolatos tudatos szemlélet erősítése. A biológiai háttér ismerete, az örök-
lődés, az élettani jellemzők és az életmód figyelembevétele ebben se-
gíthet. A témakörök három nagy betegségcsoport mélyebb vizsgálatára 
adnak lehetőséget. A fertőző betegségek történeti áttekintése a jelenkori 
járványok megértése miatt is fontos. A szív- és érrendszeri betegségek és 
a rák kialakulását az életmóddal összefüggésben elemezhetjük. A téma-
körök tanulásához ajánlott feladatok a személyes felelősség felismerését, 
a hiteles információkra alapozott véleményalkotást és döntési képessé-
get is fejlesztik.

A diagnosztika egyik első lépése   
laboratóriumi vizsgálat, amelyhez  
vérvételre is szükség van

ORSZÁGOS
INTÉZETEK,
EGYETEMEK

REGIONÁLIS
KÖZPONTOK

ALAPELLÁTÁS
gyermek és felnőtt háziorvosi,

fogászati ellátás, ügyeleti szolgálat,
üzemorvosi és iskolaorvosi ellátás,

védőnői szolgálat

JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS
rendelőintézetek, szakgondozók,

szakambulanciák, szakápolás

ÁLTALÁNOS KÓRHÁZAK
városi, megyei
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Már tudom!

TUDÁSHÁTTÉR, 
FOGALMAK

FOGALMI ÖSSZEFOGLALÓK, AJÁNLOTT FELADATOK

Már tanultuk a különféle szintű életműködések és a betegségek kapcsolatáról. Áttekintet-
tük a diagnosztikai módszereket és az orvosi ellátás különböző szintjeit. Megismertük az 
immunrendszer működését, a járványok elleni küzdelem módszereit. Az elsősegélynyúj-
tás alapjait gyakorlati készségként igyekeztünk fejleszteni. Idézd fel a meglévő tudásod!

Kórokozók 
A vírusok és baktériumok gyakran emlí-
tődnek együtt mint kórokozók. Lényeges 
különbség közöttük, hogy míg a baktériu-
mok nélkül nem képzelhető el az élet kör-
fogása, addig a vírusok nélkül alighanem 
élhető (vagy még élhetőbb) maradna a Föld. 
A vírusok csak a gazdaszervezetben sok-
szorozódnak és rendkívül változékonyak is. 
Ez megnehezíti az ellenük való védekezést is. 
A kórokozó baktériumok ellen az antibioti-

kumokkal is harcolhatunk, de ez ellen idővel 
kialakulhat rezisztencia.

 Gondolkozz, és válaszolj!                                     

1.  Indokold meg, hogy miért csak a gazdaszervezetben képesek sokszorozódni a vírusok!
2.  Mely anyagcseretípusok fordulnak elő a baktériumok körében?
3.  Miért hatékony módszer az élelmiszerromlást okozó baktériumok ellen a sózás?
4.  Mi a feladata a baktériumspórának? 
5.  Hogyan képesek a baktériumok egymás közötti géncserére?

A sejtciklus és a rák
A szöveti sejtek számának növekedése és 
cseré lődése számtartó osztódással történik. 
A teljes sejtciklus során a sejtek DNS-állomá-
nya előbb megkettőződik, majd a mitózis so-
rán 2 db diploid kromoszómaszámú utódsejt 
alakul ki. Ha a sejtciklus egyes fázisai nem 
a  megfelelő sorrendben játszódik le, akkor 
a kromoszómák eloszlásában zavarok kö-
vetkezhetnek be. A ráksejtekben a sejtciklus 
folyamata kicsúszik az ellenőrzés alól.

Hepatitis-A 
vírusok elektron-
mikroszkópos 
felvételen 

 Keress magyarázatot!                                     

1.  Mi a szerepe a mitózisban a sejtközpontoknak?
2.  Hogyan működik és mi a jelentősége a sejtciklus szabályozásának?
3.  Magyarázd a következő fogalmakat: daganatelnyomó fehérje, protoonkogén, celluláris 

onkogén, karcinogén!
4.  Miben különbözik az őssejtek és a szöveti sejtek osztódása?
5.  Mely sejttípusok működnek közre a sejtes immunválaszban?

Ráksejtre támadó nyiroksejtek (illusztráció) 
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A szív és az érrendszer
Az érrendszerünk behálózza az egész testün-
ket, a benne lévő vért a szív tartja folytonos 
mozgásban. A verőerek és visszerek felépíté-
se eltérő, közöttük a hajszálerek teremtenek 
összeköttetést. Az erek állapota az egészségi 
állapotunk fontos jelzője. A szív izomzatának 
anyagforgalmát a koszorúérrendszer bizto-
sítja.

 Idézd fel!                                      

1.  Írd le a szívciklus főbb eseményeit!
2.  Hogyan biztosítja a szív felépítése a vér egyirányú áramlását?
3.  Hasonlítsd össze az artériák és a vénák felépítését!
4.  Hogyan képződik a nyirok?
5.  Miért jelent veszélyt az egészségünkre a tartósan magas vérnyomás?

Egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás
Az egészségügyi rendszer sokoldalú és haté-
kony működése kulcsfontosságú a társada-
lom életében. Nem korlátozódhat csak a be-

tegségek felismerésére és kezelésére, legalább 
ilyen fontos a megelőzés, az egészségművelt-
ség gyarapítása is. A technológiai fejlődés 
ebben az ágazatban is óriási, a legkorsze-
rűbb diagnosztikai eszközök lehetővé teszik 
az egészségi állapot felmérését, a betegségek 
korai felismerését és a gyógyítófolyamat kö-
vetését. Az egészséggel kapcsolatos egyéni fel-
készültség része az alapfokú elsősegélynyújtás 
képessége is.

 Idézd fel! Nézz utána!                                     

1.  Melyek az orvosi diagnosztika főbb lépései?
2.  Mely mintákból történhet laboratóriumi vizsgálat?
3.  Melyek a legfontosabb orvosi képalkotó diagnosztikai eljárások?
4.  Hogyan terjedhetnek a fertőző betegségek?
5.  Írd le, milyen esetben és hogyan alkalmaznál újraélesztést!   

Újraélesztést végző baleseti mentőcsapat 

A szív és a keringési 
rendszer

Nagyvérkör verőere

Nagyvérkör verőere

Nagyvérkör 
gyűjtőere

Nagyvérkör 
gyűjtőere

Kisvérkör verőereKisvérkör gyűjtőere

Hajszálerek
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Tudni szeretném!

TÉMÁK, KÉRDÉSEK, 
PROBLÉMÁK

Legtöbben csak akkor gondolunk az egészségünkre, amikor már valamilyen pana-
szunk van. Egy hirtelen jött fertőzés esetében ez még érthető is, de a magunknak állított 
egészségromboló csapdákra korábban is figyelnünk kellene. Nem félelemben, hanem 
tudatosan kell élnünk, ügyelve az életmódunk örömteli, aktív és egészséges alakítására.   

AJÁNLÁS A PROBLÉMAALAPÚ TANULÁSHOZ

�  A fejezet első három témaköre egy-egy betegségcsoporttal foglalkozik, a negyedik általánosabb egész-
ségügyi kérdéseket vet fel. Utóbbi forrásai nehezebben áttekinthetők, mégis érdemes az adatok tükré-
ben átgondolni a helyzetet és a jövőképet.
�  A járványok, a keringési betegségek és a rák témakörei külön-külön is feldolgozhatók, az ajánlott fel-

adatokon túlmutató, mélyebb vizsgálattal. A projektalapú tanulás eredménye bemutató vagy házidol-
gozat lehet.
�  Az első három témakör együttes áttekintése az ajánlott vagy önállóan tervezett feladatokkal is lehet-

séges.
�  Nem szerepel az elméleti témakörök között, de a fejezethez kapcsolódva a helyi lehetőségek és az eddigi 

tanulmányok alapján elsősegély-gyakorlat is szervezhető.

1. Fertőző betegségek – ne add tovább!

  A 20. század második fe-
létől, ahogyan a fejlett világ 
túljutott a nagy háborúk kor-
szakán, a  járványok veszé-
lyéről is kezdtünk megfeled-
kezni. Az  első antibiotikum, 
a penicillin tömeges gyártása 
1944-ben kezdődött. A sebfer-
tőzések, a nemi úton terjedő 
fertőzések és egyéb bakteriális 
eredetű betegségek gyógyítása 
ettől kezdve vált igazán haté-
konnyá. Azonban a kórokozók 
válasza sem késett, hamarosan 
kialakultak az alkalmazott an-
tibiotikumoknak ellenálló törzsek. A kórokozók-
kal vívott háborúban a gyógyszeripar is igyekszik 
újabb hatóanyagokat bevetni. Egyelőre úgy tűnik, 

hogy csak csaták nyerhetők, de 
a küzdelem nem érhet véget. 
Egy másik fronton a vírusok-
kal szemben is sikeres volt az 
orvostudomány. A védőoltások 
a 19. századtól, a himlő elleni 
vakcina alkalmazásával jelentek 
meg a gyógyításban. A sikerük 
egyik bizonyítéka a fekete him-
lő teljes eltűnése (eradikációja). 

A védőoltásokkal szembeni meg nem értés és in-
dokolatlan félelem ennek ellenére a mai napig is 
tapasztalható.

Az első vakcinázási kísérlet:  
Edward Jenner 1796-ban  
egy 8 éves fiút  
sikeresen védett meg a himlő ellen

London 19. századi csatornarendszerének részlete 

  A fertőző betegségek és járványok a legnagyobb 
pusztítást a középkorban végezték. A városok ki-
alakulása és növekedése korábban kezdődött, de a 
Római Birodalom fejlettebb infrastruktúrája, a víz-
vezetékek és fürdők valamennyire a járványok ellen 
is védték a lakosságot. Később ezek a technológiák 
jórészt eltűntek az európai városokból. A bűzös és 
fertőző szennyvíz elvezetésére Londonban a 19. szá-
zad közepétől kiterjedt csatornarendszert építettek.
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Ekkoriban gyakoriak voltak a kolerajárványok is 
a városban, amelyeket a rossz levegőnek tulajdoní-
tottak. Az első járványtani felismerés is ehhez kap-
csolódott, amikor egy orvos összefüggést talált egy 
ivóvízkút és a megbetegedések halmozódása között. 
A modern járványtan már a matematikai modelle-
ket és a mesterséges intelligenciát is segítségül hív-
ja, de a karanténintézkedések elfogadtatása ma sem 
könnyű.
  A fertőző betegségek kórokozói már a történe-
lem előtti időkben is velünk éltek. Folytonos válto-
zásuk, újabbak megjelenése természetes evolúciós 
folyamat. Ellenük a velünk született és a szerzett 
immunitás nyújt védelmet. Az orvosi biológia több 
jelentős felfedezése is az immunológiához kapcso-
lódik. A sejtes és a humorális immunválasz kiala-

kulása, a folyamatok szabályozása rendkívül ösz-
szetett. Megismerésük lehetőséget adott a legújabb 
védőoltástípusok kifejlesztésére. Az mRNS-vakci-
nákat sikeresen alkalmazzák az új típusú koronaví-
rus okozta járvány elleni védekezésben. Ezek a fel-
fedezések reményt adnak újfajta rákellenes terápiák 
kifejlesztésére is. A módszerek megismerése segít-
het elfogadtatni ezeket az új eljárásokat.

mRNS-vakcina 
fecskendőbe töltése 

 Ajánlott feladatok                                      

1. A kórokozók és járványok jellemzői

A mikrobák mindenhol jelen vannak a környezetünkben. Lehetnek vírusok, baktériu-
mok, gombák és egysejtűek is. A baktériumok és gombák lebontó működése kiterjed 
a teljes élővilágra, nélkülük leállna a táplálékláncok működése. Egy részükre a kór-
okozó képesség is jellemző, mivel képesek megzavarni az élő szervezet működését, 
de akár el is pusztíthatják azt. Valamely fertőző betegség kórokozójának azonosítása 
és az átviteli mód felderítése a járványok elleni védekezés alapfeltétele. A fertőzés 
kialakulása többlépéses folyamat, azt követően is többféle lefolyási módja lehet a 
betegségnek. Néhány alapfogalom, mint például a patogenitás és a virulencia értel-
mezése közelebb vihet a napjainkban is aktuális fertőző betegségek elleni küzdelem 
módjainak megértéséhez és elfogadásához is (ajánlott forrás: VI./1.).

1.  Keress a kórokozókkal és járványokkal kapcsolatos információkat, és azok alapján ha-
tározd meg az alábbi fogalmak jelentését!
patogenitás, virulencia, morbiditás, mortalitás, letalitás

2.  Milyen terjedési módok jellemzőek a járványos fertőző betegségekre? Keress példákat 
is!

3.  Melyek a járványok terjedését közvetett módon befolyásoló, másodlagos tényezők?
4.  Milyen módjai vannak az állatról emberre terjedő fertőzéseknek, a zoonózisoknak? 

Mutasd be konkrét példákon (pl. kullancsok, szúnyogok, denevérek)! 
5.  Mit jelent a rezervoár fogalma, mi a jelentősége?
6.  Hogyan történik a cseppfertőzés, mely tényezők befolyásolják?

2. Járványok a történelemben
A fertőző betegségek az emberiség írott történelme során gyakran okoztak nagy járványokat. 
Ezek kialakulásában részben a kórokozó, részben az érintett emberi közösség jellemzői játszot-
tak szerepet. A betegségek hátteréről, terjedési módjáról sem voltak korábban kellő ismeretek, 
így sokáig elháríthatatlan végzetként tekintettek a halálos járványokra. Egy közösségben kiala-
kulhatott valamilyen védettség, de ha új kórokozó jelent meg, azzal szemben ez nem volt ele-
gendő. Ez történt a Dél-Amerikába a spanyol hódítók által behurcolt himlő esetében is, amely 
az őslakosokon végigsöprő járványt idézett elő. Európában a pestis keletről érkezett, és sokáig 
korlátozta a népesség növekedését is. A 20. századi történelemben feljegyzett nagyobb járvány 
a spanyolnátha volt, ami az első világháború után főként Európában pusztított. Voltak olyan 
betegségek is, amelyek nem kötődtek egy adott időszakhoz, hanem folyamatosan szedtek ál-
dozatokat. Ilyen volt a tüdőgümőkór (tbc), amely Morbus hungaricus néven is elhíresült. 

A fertőzött kullancsok 
többféle kórokozót is 
terjeszthetnek 
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Keress adatokat, információkat a történelem nagy járványairól (pl. ajánlott forrás: VI./2.)! Válassz az 
alábbi feladatok közül! 
�  Állíts össze táblázatos összefoglalót az alábbi betegségekről!

kolera, pestis, fekete himlő, spanyolnátha, tífusz, diftéria
A táblázat oszlopaiban tüntesd fel a kórokozó jellemzőit, a betegség tüneteit, a járványterjedés/
terjesztés módját, a feljegyzett nagyobb járványok helyét és idejét, az áldozatok számát!

�  Válassz a fenti betegségek közül egyet, és készíts róla részletes bemutatót! A szempontok hasonlóak 
lehetnek, mint a táblázatos feladat esetében. Keress képeket, történeti szövegeket is a bemutató-
hoz!

3. A kórokozók elleni immunitás
A fertőző betegségek ellen a szervezetünk immunrendszere is védelmet nyújt. Ennek módjáról és mértékéről 
eléggé eltérő vélemények és meggyőződések alakulhatnak ki az emberekben. Vannak, akik túlzottan bíz-
nak benne, mások éppen ellenkezőleg. Ezzel összefüggésben elutasítják az indokolt orvosi segítséget, vagy 
túlzottan is gyakran élnének vele. Az immunrendszer rendkívül összetett, vannak általános és egyénenként 
is nagyon változó jellemzői. A biológiai kutatások erről sok részletet feltártak, amelyekre egyre több orvosi 
alkalmazás is alapszik. Napjainkban a fertőző betegségek nagy része ellen a védőoltások jelenthetnek ha-
tékony védelmet. A róluk kialakult tévhitek eloszlatása a jelenlegi és a jövőben várható új járványok elleni 
védekezés esélyét javíthatná.

1.  Keress információkat az immunrendszer működéséről és a védőoltásokról (pl. ajánlott forrás: VI./3.)!
2.  Hasonlítsd össze a veleszületett és a szerzett immunitás működésének alapvető jellemzőit!
3.  Milyen fizikai, kémiai és biológiai védelem akadályozza a kórokozók behatolását a szervezetünkbe?
4.  Melyek a veleszületett immunitás legfontosabb humorális (oldott), illetve celluláris (sejtes) elemei?
5.  Fogalmazd meg az aktív és passzív, illetve a mesterséges és a természetes immunizálás jellemzőit, 

főbb különbségeit!
6.  Hogyan védekezik az immunrendszerünk a baktériumok ellen?
7.  Nézz utána és foglald össze néhány mondat-

ban, hogy melyek az RNS-vakcinák jellemzői 
és előnyei (pl. ajánlott forrás: VI./4.)!

8.  Az influenza elleni védőoltásokat minden 
évben újra elő kell állítani, és a veszélyezte-
tett csoportokba tartozók számára ajánlják 
is az oltás felvételét.  
Miért kell minden évben új összetételű in-
fluenza elleni védőoltást előállítani?  
Hogyan készül a „hasított” (splite) vakcina?

Pestisjárvány ábrázolása egy középkori 
könyvillusztráción 

DNS vagy RNS Vírusvektor

Alegység

Élő, legyengített
(attenuált) vírus

Inaktivált (elölt) vírus

A védőoltások típusai 
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  A szív- és érrendszeri betegségek biológiailag 
meghatározott tényezői között szerepel a magas 
vérnyomás, a vérzsírok nem megfelelő aránya, 
a túlsúly és különösen a hasi elhízás. Jellemző még 
a növekvő inzulinrezisztencia és az érrendszerben 
kialakuló gyulladás jellegű elváltozások. A nem 
befolyásolható faktorok között szerepel az öröklött 
hajlam, az etnikum és a nem is. A kockázat az élet-
korral is növekszik, így a várható élettartam növe-
kedése együtt jár a keringési szervrendszer beteg-
ségeinek gyakoribbá válásával. Kérdés, hogy ez az 
összefüggés valóban szükségszerű-e, vagy lehetne 
tenni ellene az időskori életmódra, életkörülmé-
nyekre való nagyobb odafigyeléssel. 

  Ha ez a betegségcsoport a vezető halálok, akkor 
feltehető a kérdés: a leghosszabb várható élettartam-
mal rendelkező területeken mi lehet az elkerülés, az 
időskori egészségmegőrzés receptje? A  híres „kék 
zónákban” élnek a legtovább az emberek. Euró-
pában Szardínia és a görögországi Ikaria szigete tar-
tozik ide. A világelső japán Okinava szintén sziget. 
Ez a földrajzi tény sokféleképpen értelmezhető, va-
lószínű kevesebb a szálló por, ami a nagyvárosokban 
okoz idő előtti halálozásokat. A társas kapcsolatok 
ápolása, a kisközösségek megőrzése a pszichoszo-
ciá lis ol dalról javítja az élet-
kilátásokat. A kertészkedés, 
a gyaloglás, a mindennapos 
testmozgás is általános a 
kék zónákban. Ha nem is 
tudunk szigetre költözni, de 
a szociális elszigetelődés el-
kerülésére időskorban is fi-
gyelhetünk. Ehhez szükség 
van a család és a lakóhelyi 
környezet támogatására is.

2. Szív- és érrendszeri betegségek – a szívünkre vesszük? 

  A szív- és érrendszernek 
lehetnek veleszületett rendelle-
nességei, népbetegséggé még-
sem ezek, hanem az életmód-
dal összefüggő rizikófaktorok 
teszik. Vezető halálokként is a 
szívinfarktus és az agyi érka-
tasztrófa említhető, de a tüdő-
embólia is visszavezethető az ér-
rendszer nem megfelelő állapotára. A kedvezőtlen 
népegészségügyi adatok hátterében többek között 
pszichoszociális tényezők állnak, amelyek megvál-
toztatása csak részben múlik az egyéni akaraton. 
A mindennapi stressz túlzott mértéke a családtól 

a munkahelyen át a közlekedésig 
valamennyi társadalmi közegre jel-
lemző. Ha a stressz mértéke nem is, 
de a kezelési módja megváltoztat-
ható. A dohányzás és az alkoholfo-

gyasztás helyett az elegendő alvás, a több mozgás, a  
fizikai aktivitás lenne a betegségmegelőzés legjobb 
módja. Minél fiatalabban lép valaki erre az útra, an-
nál nagyobb valószínűséggel maradhat egészséges 
idősebb korban.

Az autóvezetés közbeni dohányzás és 
a forgalom stresszhatása összeadódik, 
betegségekhez vezet 

A haskörfogat mérése jelezheti   
a megbetegedés növekvő kockázatát 

Idős okinavai férfi egy helyi 
népi hangszeren játszik 

 Ajánlott feladatok                                      

1. Rizikófaktorok

A szív- és érrendszeri betegségek mögött sokféle tényező együttes hatása állhat. Ezek a betegségek nem 
véletlenszerűen, hanem a tünetmentes egyének esetében azonosítható kockázatok – rizikófaktorok – alap-
ján előre jelezhetően alakulnak ki. Ma már több száz ilyen tényező ismert, részben az életmód, részben a 
biokémiai jellemzők és egyéni adottságok alapján. Közös következményük az érelmeszesedés, amely további 
betegségek kiinduló állapota, okozója. A rizikófaktorok egy részét mindenki ismerheti, másokat a kezelőor-
vosok vehetnek figyelembe.
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Keress információkat a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőiről (pl. ajánlott forrás: VI./5.)!
� Melyek az egyéni életmódban azonosítható, megváltoztatható kockázati tényezők?
� Mely egyedi jellemzők nem befolyásolhatók egyáltalán, vagy csak kevéssé?
�  Hogyan alakul ki az érelmeszesedés, melyek lehetnek a kiváltó 

okai?
�  Mely érték felett beszélünk emelkedett, illetve magas vérnyo-

másról?
�  Mi a különbség az LDL- és a HDL-koleszterin élettani hatásában?

�  Mely tartományban tekinthető normál értéknek ezek vérben 
mért aránya (mmol/liter)?

�  Hogyan mérhető a hasi (centrális) elhízás mértéke, illetve me-
lyek az ebből adódó kockázatok?

�  Mekkora arányban növeli a dohányzás, illetve a krónikus stressz 
(külön-külön) a keringési betegségek kockázatát?

�  Állíts össze a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére al-
kalmas étkezési ajánlást! 

2. Egészségi állapot, egyenlőtlenségek
A nők és a férfiak várható élettartama mindenhol a világon eltérő. A különbségnek vannak a két nem eltérő 
biológiai felépítéséből adódó okai, valamint az egészség-magatartásra visszavezethető tényezői is. Az élet-
mód esetében a legkisebb és a legnagyobb elérhető életévértékekben kétszeres vagy akár háromszoros kü-
lönbségeket láthatunk. Az egyének közötti egészségi esélyegyenlőtlenség összefügg a társadalmi helyzettel 
is. Minél önállóbb, döntésképesebb az ember, annál jobbak az egészségi kilátásai. Ha az iskolai végzettség 
felől vizsgáljuk, akkor ez a magasabb végzettségűek előnyét is jelenti, életévekben is kifejezhető módon. 
Ezek a tényezők nehezebben vizsgálhatók, mint a biológiai faktorok, de a népegészségügyi adatok elemzése 
a helyzet javulása felé is utat mutathat (ajánlott forrás: VI./6.).

Az ajánlott forrás adatai és további információkeresés alapján 
foglald össze vázlatosan az egészséggel, várható élettartammal 
kapcsolatos esélyegyenlőtlenségek okait és kimutatható követ-
kezményeit! Javasolt szempontok:
� munkahelyi pozíció, beosztás
� munkahelyi légkör
� iskolai végzettség
� jövedelmi, anyagi helyzet
� lakóhelyi környezet minősége
� egyedülálló/házas életforma

Szívbarát, egészséges ételek 

3. A rák – a rém és a remény  

  A köztudatban a rák a legfélelmetesebb, halá-
los betegség. Ez a vélekedés több okból sem áll-
ja meg a helyét. Egyrészt a daganatos betegségek 
sokfélék lehetnek, jóindulatú és rosszindulatú 
formái szervenként és szövettípusonként is vál-
toznak. Másrészt az utóbbi évtizedben a gyógyí-
tás esélyei sok daganattípus esetében látványosan 
növekedtek. Ha a rák úgynevezett „gyógyszerét” 
nem is találták meg a kutatók, de az immunterá-
piák, a precíziós orvoslás és az új típusú védőol-
tások eddig gyógyíthatatlannak tűnő betegségek 
esetében is reményt adhatnak.1971–
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A mellrák legalább egyéves túlélési esélyének 
növekedése (1971–2011, Anglia, Wales) 

Az egészségi állapot függ a munkahelyi 
környezettől, légkörtől is
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  A daganatképződés 
hátterében a sejtosz-
tódás szabályozatlan- 
ná válása, a sejtcik- 
lus „megszaladása” áll. 
Az  egészséges szöveti 
sejtek csak korlátozott 
számú osztódásra van-
nak programozva, ezt 

hagyják figyelmen kívül a ráksejtek. A jóindulatú 
vagy benignus tumorok nem hagyják el a képződé-
sük környezetét. A rosszindulatú, malignus daga-
natokból leszakadó sejtek az ilyen esetben beinduló 
önmegsemmisítésre sem képesek, ezért a szervezet-
ben elsodródva áttéteket képeznek. A rosszindulatú 
daganatok korai felismerése ennek a folyamatnak 
az idejében elkezdett terápiával vethet gátat.

  A gyógyítási lehetőségek ráktípusonként kü-
lönböznek. Ha van rá lehetőség, a műtéti eltávo-
lítás javasolt. A  kemoterápia leggyakoribb módja 
a sejtosztódás gátlásával fékezi a daganat növe-

kedését. Ezzel számos nem kívánt és kellemetlen 
mellékhatás jár együtt. Vannak egyéb rákgyógy-
szerek is, amelyek más pontokon támadják a meg-
hibásodott sejtek anyagcseréjét vagy jelforgalmát. 
A  sugárterápia célzottan pusztítja el a kóros szö-
veteket.  Újabb kutatási irány az immunterápia, 
amely többféle ráktípus esetében is sikeresnek bi-
zonyult. 

  A rákbetegségek gyógyítása az utóbbi évtize-
dekben jelentősen fejlődött. Csodaszerek ugyan 
nem, de sikeres terápiák több ráktípus esetében 
is megjelentek. Az esetek egy részében, bizonyos 
daganattípusok és betegségstádiumok esetén tar-
tós lehet a gyógyulás, a daganat sem mutatható ki 
a szervezetben. Más esetekben a túlélési időt lehet 
meghosszabbítani, ezt általában ötéves időszakra 
vizsgálják. A súlyosabb vagy végstádiumú esetek-
ben a fájdalomcsillapítás nyújthat segítséget a  be-
teg számára. A rák kialakulásában lelki tényezők 
is szerepet játszanak. A lelki segítség kiegészítheti 
a betegség kezelését, növelheti a gyógyulás esélyét.     

A bőrben képződő melanoma 
gyakran képez áttéteket 

Sugárterápiás 
kezelés 

Az időben 
felismert 
mellrákból 
lehetséges 
a teljes 
gyógyulás, 
de ehhez 
szükség 
van kemo-
terápiára is  

 Ajánlott feladatok                                      

1. A rák kialakulása és a daganatok jellemzői

A köznyelvben ráknak nevezett be-
tegség valójában hasonló eredetű, de 
nagyon különböző kórfolyamatokat 
jelöl. A daganatos betegségek jó- és 
rosszindulatú formái szervenként és 
szövettípusonként is eltérőek lehetnek. 
A rák kutatás eredményei már nemcsak 
a kialakulás módját tárták fel, de a terá-
piákban is sok új, reménykeltő eljárást 
hoztak. A gyógyulási és túlélési adatok 
több ráktípusban jelentősen javultak, 
vannak biztató kísérletek több esetben 
is, de gyógyíthatatlan, agresszív formák 
a mai napig is előfordulnak. A ráksejtek 
jellemzői sok szempontból különlege-
sek, eléggé változékonyak is, így az elle-
nük való küzdelem is nagyon célzott és 
személyre szabott kell legyen.

Növekedésgátlás
kivédése

Immunrendszertől
való elrejtőzés

Korlátlan osztódási
képesség,
halhatatlanság

Gyulladásos
reakció

Invázió és
metasztázis

Érképzés

DNS instabilitás és
halmozódó mutációk

Sejthalál
blokkolása

Anyagcsere
átprogramozása

Állandó osztódási
késztetés

Tumorsejt jellemzői

A tumorsejt jellemzői 



96

Az ajánlott forrás VI./7. és önálló kutatás alapján válaszolj a kérdésekre! 
� Miért nevezhetők egyes daganatok jó-, mások rosszindulatúnak?
� Mi a különbség karcinóma és szarkóma között?
� Melyek a tumorsejtek kialakulásához vezető sejtszintű folyamat főbb lépései?
� Fogalmazz meg a rákbetegségek elkerülését segítő életmódbeli és környezeti jellegű tanácsokat!

2. A megelőzés lehetőségei
A rákbetegség hazánkban a második leggyakoribb halálok. A megelőzés sikere életévekben, 
a teljes népesség várható élettartamának növekedésében is megjelenne. Ehhez a tudatosabb 
életmód mellett a korai felismerés a legfontosabb eszköz. A betegségtől való félelem vagy az 
egészség elhanyagolása sajnos sokakat távol tart a szűrővizsgálatoktól. Ez is közrejátszik ab-
ban, hogy gyakran túl későn kerül egy egyébként gyógyítható ráktípusban szenvedő beteg 
az orvosok látókörébe. A rákmegelőző állapotok és a korai stádiumú tumorok kimutatására a 
képalkotó eljárások mellett a laboratóriumi diagnosztika is egyre fontosabb. A daganatokból 
való mintavételnek több módja is lehet, újabb ezek között a folyadékbiopszia. A szövettani 
vizsgálatot szakértők végzik, de már küszöbön áll a mesterséges intelligencia alkalmazása is. 

Az alábbi kérdések alapján nézz utána az egyes ráktípusok felismerési és megelőzési le-
hetőségeinek (pl. ajánlott forrás: VI./7.)! 

1.  Tüdőrák
�  Melyik képalkotó el-

járás alkalmas a korai 
felismerésére?

�  Milyen arányban 
felelős a dohányzás 
a kialakulásáért?

�  Mely tünetek utalhat-
nak a kialakulására?

�  Mekkora az 5 éves 
túlélés esélye?

2.  Emlőrák
�  Mekkora az előfordu-

lás gyakorisága a ma-
gyar nők körében?

�  Mekkora a túlélés 
esélye korai felisme-
rés esetén?

�  Mely életkorban 
kötelező a mammo-
gráfiás szűrés?

3.  Vastagbéldaganat
�  Mi tekinthető rák-

megelőző állapot-
nak?

�  Mely ételek segítik, 
illetve gátolják a ki-
alakulását?

�  Milyen szűrővizsgála-
tokkal mutatható ki?

4.  Méhnyakrák
�  Mi a szerepe a kialakulásá-

ban a vírusfertőzésnek?
�  Melyek a felismerést lehe-

tővé tevő tünetek?
�  Hogyan történik a szűrő-

vizsgálata?

5.  Szájüregi és gégerák
�  Melyek a rizikófaktorok, 

hogyan hatnak együttes 
előfordulás esetén?

�  Hogyan lehet időben felis-
merni?

6.  Melanoma

�  Mely sejtekben, illetve szövetben fordul 
elő?

�  Milyen környezeti hatás válthatja ki, és me-
lyek az egyéni hajlamosító tényezők?

�  Hogyan lehet időben felismerni?
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  Betegközelbe akkor is kerülhetünk, ha rosszul-
lét vagy baleset miatt elsősegélyre szoruló emberrel 
találkozunk. A  beavatkozáshoz nemcsak gyakor-

lati képességekre, de tettrekészségre is szükség 
van. Nehéz kilépnünk a többiek közül, és be-
vállalni a cselekvést. Pedig a gyors és szakszerű 
beavatkozás életet menthet. A kisebb, vérzéssel 
is járó sérülések ellátása a fertőzés megakadályo-
zása miatt is fontos. Az orvoshoz fordulás vagy a 
mentőhívás eldöntéséhez is szükségesek ismere-
tek, például egy súlyosabb kimenetelű betegség 

előjeleit fel kell tudnunk ismerni. Fontos gyakor-
lati képesség az újraélesztés alapfokú technikája, 
amellyel minél többeknek kell rendelkezni.

  Az egészségügyi rend-
szer a fejlett társadalmakban 
nagyrészt átveszi a betegekről, 
rászorulókról való gondosko-
dást. A  magas foglalkoztatási 
szint miatt akár csak rövid 
ideig is nehezebb otthon ma-
radni. A  tartós betegápolás, 
idősgondozás régebben a na-
gyobb családon belül megold-
ható volt, ma már ritkábban 
van példa több generáció együttélésére. Ugyanak-
kor az emberi élettartam növekedése és a születé-
sek alacsonyabb száma miatt sok nemzet korösz-
szetétele megváltozott. Az időskor nem feltétlen 

jelenti a kiszolgáltatottságot, 
inkább sajátos egészségügyi 
„fogyasztói” réteg alakult 
ki. A tudatosabb egészség-
magatartás ré sze az is, hogy 
egyre többen gondolnak 

az időskor anyagi biztonságára. A nyugdíj melletti 
takarékosság vagy az egészségpénztári rendszerek 
segíthetnek kiegészíteni az állami egészségpénztári 
ellátást. 

4. Betegközelben – közös ügyünk az egészség 

  Az egészséges ember a 
mindennapi élete során leg-
feljebb társadalmi kérdésként 
gondol az egészségügyre. 
A  gazdasá gi szempontokat 
nem is könnyű áttekinteni, 
mivel a közvetlen ráfordítások 
mérhetők, de például a nem-
zeti össztermék betegségek 
miatt kieső része többféle-
képpen számítható. Az egész-
ségügyre fordított összegek 
túlnyomó részét az állami 
költségvetés biztosítja, de vannak önkormányzati, 
egyházi, alapítványi és magánintézmények is. Végső 
soron mindegyik az állampolgárok által megtermelt 
pénzből gazdálkodik. A ma gán egészségügyben ez 

jól érzékelhető, a kezelések 
után közvetlenül fizetünk. 
Az állami rendszernek van-
nak olyan elemei, amelyek-
kel nem is kerülünk köz-
vetlenül kapcsolatba. Ilyen 
lehet a népegészségügyi, 
egészségbiz tosítási rendszer, 
amelyek fenntartása közfel-
adat. A teljes egészségügyi 
rendszer hatékonyságát ép - 
pen ezek az alrendszerek 
jelezhetik vissza, ezért fon-

tosak a tőlük kapott adatok, visszajelzések. Azt 
azonban figyelembe kell vennünk, hogy az egészsé-
günket a teljes természeti, technológiai, gazdasági 
és társadalmi környezet befolyásolja.

Az egészségünk meg  őrzéséhez öngondos kodásra is 
szükség van 

A rendszeres orvosi kontroll 
időskorban különösen fontos

Elsősegély-gyakorlat 
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 Ajánlott feladatok                                      

1. Népegészségügyi állapot

Az egészségügyi rendszer működéséről 
mindenkinek vannak személyes tapaszta-
latai. A népegészségügyi helyzet az ország 
lakosságának egészére vonatkozó, adatala-
pú vizsgálattal deríthető fel. Ez fontos visz-
szajelzés lehet a társadalom és a gazdaság 
számára az egészségbe történt beruházások 
hatékonyságáról is. A nép egészségügyi álla-
pot összefügg a munkaerő állapotával, így a 
gazdaság teljesítőképességével is. Az ada-
tok főként a szakemberek számára hordoz-
nak jelentést, de néhány mutató alakulását 
érdemes másoknak is megismerni (ajánlott 
forrás: VI./8.).

1.  Keress az interneten adatokat, könnyen áttekinthető grafikonokat 
a hazai népegészségügyi helyzetről!
�  Melyek a népegészségügyi helyzet legfontosabb mutatói, adattípusai?
�  Mely betegségtípusok felelősek a legnagyobb mértékben az elvesztett 

egészséges életévekért?
� Milyen arányú a népességen belül a dohányzás és a túlsúly?
�  Melyek az életévveszteségek legfontosabb kockázati tényezői?
�  Mit jelent az „elkerülhető halálozás”, mely betegségek és feltételek ese-

tében beszélhetünk erről?
2.  Fogalmazz meg néhány ajánlást, amelyek személyes vagy társadalmi 

szintű cselekvéssel javíthatnák a népegészségügyi helyzetet!

2. Egészségügyi stratégia
A népegészségügyi helyzet javításához stratégiai jellegű programok-
ra van szükség. Hazánkban a 2019–2030 közötti időszakra öt nemzeti 
egészségügyi programot dolgoztak ki. Ezek a „programok együttesen 
teremtik meg a lehetőséget arra, hogy széles körű kormányzati támo-
gatással, szakmai és civil szervezetekkel együttműködésben, a lakos-
ság legszélesebb köreinek bevonásával Magyarország képes legyen 
elérni, hogy állampolgárai egészségesebb, hosszabb életet élhesse-
nek”. A kitűzött célok részben a korábbiak továbbvitelét, részben a 
népességfogyás megállítását szolgálják.

A dokumentum bevezető részében (ajánlott forrás: VI./8.) olvas-
ható leírás alapján válaszolj!
�  Milyen arányú csökkenést vár a prog-

ram a rákhalálozások esetében?
�  Mi lehet a feladatuk az onkológiai 

centrumoknak?
�  Mely betegségek célzott szűrése, koc-

kázatfelmérése és hatékonyabb gon-
dozása csökkenthetné a keringési be-
tegségek miatti halálozást?

�  Mely ellátórendszerek fejlesztését irá-
nyozza elő a mentális egészségügyi 
program?

A természetjárás az egyik 
legegészségesebb szabadidős 
tevékenység  

Korszerű intenzív terápiás kórházi ellátás 

Területi szinten azonosíthatóak
az egészségproblémák és a betegségterhek.

Az egészségi állapottal összefüggésbe hozható,
azt befolyásoló tényezők helyi szinten is megismerhetők.

Az elemzések alapján
országos és a helyi

szintű egészségpolitikai
stratégiák/programok

tervezhetők.

Az adatok
az egészségpolitikai

döntésekben érintett
vezetők

döntéstámogatását
segíthetik.

A talált problémák
rangsorolhatók,
ezáltal a források
célzottan a legégetőbb
népegészségügyi
problémák megoldására
fordíthatók.

Az egészségfejlesztési
programok,
beavatkozások
pontos tervezése
könnyebbé válik.

Hívja fel
háziorvosát!

Háziorvosa felírhatja
a VÉNY-t a felhőbe

Ön vagy ismerőse váltsa ki
bármely gyógyszertárban

1

2

3
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Kapcsolatok

Összefüggések, jövőkép

 Szabadon az időben 

Az életmód szociológiai fogalom, amely mintegy 50%-ban befolyásolja egészségünket, egészségi állapo-
tunk alakulását.
…Az ember egyrészt biológiai lény, hiszen testfelépítése és testi működései a biológiai törvényszerűsé-
geken alapulnak. Ugyanakkor pszichikai lény is, hiszen van személyisége, vannak érzelmei, amelyek ki-
hatnak a testi működésre, egységet képeznek vele. Emellett mivel az ember adott társadalomban él, az 
éppen uralkodó kulturális értékrend és normarendszer formálja viselkedését, alakítja terveit, motivációit, 
attitűdjeit, egészséghez és betegséghez való viszonyulását.
…A táplálkozási szokásainkról vagy a különböző önkárosító magatartásformák, pl. a dohányzás, alkohol- 
vagy drogfogyasztás elkezdéséről az egyén szabadon hozhat döntéseket. Abban azonban, hogy az emberek 
mégis milyen, a saját egészségüket veszélyeztető döntéseket hoznak, szerepet játszanak olyan társadalmi 
tényezők, mint a társadalmi-gazdasági helyzetük, műveltségük, valamint a szociokulturális környezet. Egy 
magyarországi (szegedi) kutatásban négy szabadidő-eltöltési stílust azonosítottak a kutatók:

1.  Kortárs- és fogyasztásorientált: bulizás, csavargás, pláza vagy egyéb bevásárlóközpontok látogatása, 
beszélgetés, esetleg tv- és videónézés. 

2.  Intellektuális és művészeti: mozi, színház, popkoncertek látogatása, olvasás, esetleg beszélgetés.
3.  Élménykereső és technicizált: számítógép/internet használat, sportolás, hobbi vagy zenehallgatás.
4.  Konzervatív-hagyományos: házimunka, vallásos rendezvényeken való részvétel és olvasás.
A szabadidőeltöltési stílusok és az egészség-magatartás közötti összefüggés:
(pozitív kapcsolat: +, negatív kapcsolat: –, nincs kapcsolat: 0)

Szabadidő-eltöltési stílus Dohányzás
Alkohol-

fogyasztás
Drog-

fogyasztás
Fizikai 

aktivitás
Étkezési 
kontroll

Kortárs- és fogyasztásorientált + + + + 0

Intellektuális és művészeti – 0 0 + +

Élménykereső és technicizált – 0 – + +

Konzervatív-hagyományos – – – 0 +

1.  A kutatás leírása és a táblázat alapján fogalmazd meg az egyes szabadidő-eltöltési stílusok és az 
egészséggel kapcsolatos magatartásformák közötti összefüggést!

2. Alkoss véleményt a következő kérdésekkel kapcsolatban!
�  Egyetértesz a leírt szabadidős stílusok meghatározásával?
�  Van-e olyan egyéb szabadidős tevékenységcsoport, amiről nem olvastál a leírásban?
�  Mit jelenthet a pozitív, illetve a negatív kapcsolat?
�  Milyen mértékben tartod meghatározónak az ember szabad döntési képességét, illetve a leírt egyéb 

tényezőket?
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Elő-kép

Szenvedélyeink nyomábanVII. 

A szenvedélyek és függőségek személyiségünk szürkezónájában 
helyezkednek el. Ha a világos, tehát a pozitív oldalról közelítjük, akkor 
a szenvedélyesség, az impulzivitás szükséges lehet céljaink eléréséhez. 
Ártatlan, inkább szokásoknak nevezhető függőségeink is lehetnek, ame-
lyekkel mi magunk és mások is együtt tudnak élni. A sötét oldalon már 
egyértelműen pusztító, leépülés felé vezető és betegségnek minősülő 
addikciók vannak. A szürkezóna leginkább a dolgok feletti ellenőrzés 
fokozatos elvesztéséről szól. Eleinte fel sem ismerjük a veszélyt, majd 
jön az önámítás, nyugtatás, végül a beletörődés. A szakemberek szerint 
innen csak fél lábbal léphetünk vissza, de az sem könnyű. A viselke-
dés ugyan megváltoztatható, de a mélyben továbbra is megmaradnak a 
késztetések. A világosság felé való haladáshoz támaszra, segítségre van 
szükség. Az emberi kapcsolatok megtartó ereje nélkül a szabadulás in-
kább csak átmeneti lehet.  

Az emberi magatartás biológiai hátterének 
megértését a molekulák szintjén kell kezdeni. A szer-
vezetünkben termelődnek olyan anyagok, amelyek 
különféle útvonalakon befolyásolják az agyunk mű-
ködését. Egy részük közvetlenül az idegsejtek közötti 
ingerület-átvitelre hat, másokat a sejtek jelfogói, spe-
cifikus receptorok érzékelnek. A jelmolekulák és a 
receptorfehérjék előállítása is genetikai tényezők által 
meghatározott. Az agyi jutalmazó körök mindezt úgy 
képesek szabályozni, hogy a függőség akkor is kelle-
mes érzeteket kelt, ha egyébként az egyén számára ká-
ros vagy akár végzetes. Ennek gátat szabni a tudatos 
felismerés vagy egy erősebb érzelmi ösztönzés képes.

Áttekintés, ráhangolás

Mindennapi tevékenységeink sokfélék 
lehetnek. Egyesek alkalomszerűek, 
mások szokásokká válhatnak.  
Lehetnek ártalmatlan függőségeink is, 
amelyek beleillenek az életvitelünkbe. 
A káros függőségek veszélye éppen 
az, hogy átvehetik az irányítást 
a mindennapjaink és cselekedeteink felett

A szerotonin fontos jelmolekula, amely többféle receptorral 
kapcsolódva szabályozza például a hangulatunkat, érzelmeinket is
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A függőségek jól vizsgálható és ismert csoportját az anyaghasz-
nálati zavarok alkotják. Ide tartozik az alkohol, a dohányzás (nikotin), 
a kávé (koffein), a kannabisz, valamint a különféle nyugtatók és stimu-
lánsok is. Vannak viselkedési függőségek, mint például a szerencsejá-
ték, az internetes játék, a szexfüggőség vagy az adrenalinszintet emelő 
extrém sportok szenvedélyes űzése. A tünetek sokfélék lehetnek, de kö-
zös bennük az érdeklődés beszűkülése, a tagadás, a szokások megválto-
zása. A leküzdést nehezíti, hogy a hozzászokás miatt egyre növelni kell 
az alkalmazott ingererősséget, a dózist. A genetikai tényezők mellett a 
családtörténet is hajlamosító tényező lehet.   

Az ártalmas mértékű függőségek kezelésére többféle módszer 
is alkalmazható. A pszichoterápia és a gyógyszerek együttesen is al-
kalmazhatók. Utóbbiak enyhíthetik az elvonási tüneteket, oldhatják a 
háttérben álló szorongást. Súlyos szövődmények esetén szükség lehet 
kórházi kezelésre is. Vannak támogató csoportok is, ahol az érintettek 
szakember vezetésével megoszthatják egymással a problémáikat és a 
megküzdési stratégiákat.  

A FEJEZET TANULÁSÁNAK EGYIK CÉLJA, hogy a korábban tanult 
biológiai ismeretek felhasználásával tágabb összefüggésben is áttekint-
sük a szenvedélyek és függőségek problémakörét. A témakörök az ál-
talános biológiai és lélektani mechanizmusokon túl három fő területen 
vizsgálják a függőségeket. Mindháromról lehetett bővebben szó más 
tantárgyakban vagy egyéb felvilágosító programokon. A javasolt for-
rások elemzése tényekkel, adatokkal támasztja alá a megelőzésről, az 
ártalomcsökkentésről vagy a terápiáról meglévő tudást. Fontos cél az 
is, hogy az adatok tükrében láthatóvá váljanak a főbb trendek, amelyek 
befolyásolhatják a későbbi évek szenvedélybetegséggel kapcsolatos ki-
hívásait.   
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Már tudom!

TUDÁSHÁTTÉR, 
FOGALMAK

FOGALMI ÖSSZEFOGLALÓK, AJÁNLOTT FELADATOK

A szenvedélyek és függőségek biológiai háttere az agyműködéssel függ össze. Az ideg-
sejtek közötti kémiai átvivők és egyéb jelmolekulák áthangolják a központi idegrendszer 
működését. Az agy bizonyos területein megváltozhat a receptorok működése is. A függő 
személyekben a gondolkodás és az emlékezet is módosul. 

Idegsejt, idegszövet
Az idegszövetet kétféle sejttípus építi fel: az 
idegsejtek és a gliasejtek. Az idegsejtek az in-
formációk felvételét, továbbítását és részben 
a feldolgozását is végzik. A magasabb szintű 
idegi működéseket a közöttük lévő kapcsola-
tok, pályák és hálózatok alakítják ki. A sejtek 
receptoraik segítségével képesek olyan ké-
miai jelzéseket fogadni, amelyek magasabb 
szinten az emberi magatartás megváltozásá-
hoz vezetnek.

 Gondolkozz, és válaszolj!                                     

1.  Az ábra alapján fogalmazd meg, hogyan történik az idegsejtek közötti jelátvitel!
2.  Mi a gliasejtek szerepe?
3.  Hogyan biztosítja az idegsejtek felépítése a hálózatba kapcsolódásuk lehetőségét?
4.  Melyek az ingerületátvivő anyagok (neurotranszmitterek) hatás szerinti típusai?
5.  Hogy működik a jelfeldolgozás sejten belüli folyamata?

Az idegsejtek által termelt anyagok 
Az idegrendszer hírvivő molekulái a megfe-
lelő receptorokkal ellátott célsejtekhez továb-
bítják az üzeneteket. Ilyen jelátvivő anyag pél-
dául az adrenalin, az acetilkolin, a szerotonin, 
a dopamin, az endorfinok, a hisztamin vagy a 
glutamátok. Ezeknek az anyagoknak a maga-
sabb szintű idegműködésekben is fontos sze-
repük van. Termelődésük és receptoraik zava-
ra hatással van a hangulatunkra, érzelmeinkre 
és a gondolkodásunkra is. 

A dopamin termelődését segítő élelmiszerek 

 Nézz utána!                                     

1.  Nézz utána, milyen hatást fejtenek ki az alábbi anyagok!
dopamin, szerotonin, GABA, glutaminsav, endorfinok

2.  Keress rá a képletükre! Milyen hasonlóságok vannak a kémiai felépítésükben?
3.  A kábítószerek az idegsejtek által termelt anyagokhoz hasonlóan fejthetik ki hatásukat.  

Nézz utána, hogyan hat az amfetamin (és származékai)!

Az idegsejtek 
közötti 
jelátvitel kémiai 
szinapszisokkal 
történik 
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Tudatmódosító szerek
A tudatmódosító vagy pszichoaktív szerek 
azok a természetes vagy mesterséges anya-
gok, amelyek az emberi szervezetbe kerülve 
a központi idegrendszerre hatva megváltoz-
tatják annak működését. Függőségnek azokat 

a visszatérően ismétlődő viselkedésformákat, 
szokásokat nevezzük, amelyeket valaki kény-
szeresen újra és újra végrehajt, és amelyek rá 
és a környezetére káros következményekkel 
járnak.

 Nézz utána!                                      

1.  Sorolj fel példákat a kémiai és a viselkedési függőségekre! Fogalmazd meg néhány mondatban, me-
lyek a közös jellemzőik!

2.  Milyen változásokat okoz az idegsejtekben az alkohol?
3.  Hogyan akadályozza meg a kávé a fáradtságérzet jelentkezését? 

Az agy
A magatartás mozgásokban és kommuniká-
cióban nyilvánul meg. A szabályozás legma-
gasabb szintjén az agy mint komplex rendszer 
helyezkedik el. Az agykéreg a jelenleg ismert 
legbonyolultabb szerveződésű anyag. A mé-
lyebb struktúrák, mint a köztiagy egyes részei 
előkészítik, érzelmi összetevőkkel kapcsolják 
össze a tudatos döntéseket. Emiatt sem köny-

nyű elválasztani a szabad akarat és a biológiai, 
genetikai alkatunk határait. Agyunk külön-
legessége a szinte korlát-
lan tanulási képesség és 
az ezzel összefüggő em-
lékezés.

Az agy külső képe (illusztráció)

 Nézz utána!                                      

1.  Melyek a nagyagykéreg lebenyei?
2.  Foglald össze vázlatosan az alábbi agyterületek funkcióit!

talamusz, amigdala, hippokampusz

Az emberi magatartás
A magatartás alakításához szükség van haj-
tóerőre, valamint a célokat és a kivitelezést 
irányító rendszerekre. A legmélyebb szintről 
induló hajtóerők a fizikai, biológiai szükségle-
teink. Ezekre épülnek a további, például sze-
mélyes és társas szükségleteink. A lelki egész-
ség alapvető feltétele, hogy ez a piramisszerű 
szükségleti hierarchia ne forduljon át. A visel-
kedési függőségek veszélye az, hogy a súlyos 
addikció az életben maradás szükségleteinek 
kielégítésében is akadályozza az érintetteket. A Maslow-piramis (illusztráció) 

 Idézd fel! Gondold át!                                      

1.  Idézd fel, mely szükségleteink találhatók a Maslow-piramis egymásra épülő szintjein!
2.  Fogalmazd meg, mit érezhet az átmeneti depresszió állapotában lévő ember!
3.  Melyek az alvás biológiai funkciói? 
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Tudni szeretném!

TÉMÁK, KÉRDÉSEK, 
PROBLÉMÁK

A szenvedélyek és függőségek valamennyire mindenkit érintenek. Van, aki egy ártal-
matlan szokás rabja, más megszabadulna egészségre ártalmas szenvedélyétől. A veszély-
zónában élőben nem is tudatosul, hogy az általa használt szer már átvette tőle az irányító 
szerepet. A segítség ilyenkor kívülről, a társadalmi környezetből kell, hogy érkezzen. 

AJÁNLÁS A PROBLÉMAALAPÚ TANULÁSHOZ

�  A fejezet első témaköre megvilágítja a további problémák biológiai hátterét. Ezért ezzel a kérdéskörrel 
mindenképpen foglalkozni kell. Érdemes a molekuláktól az idegrendszeri szabályozáson át a szerve-
zetszintű folyamatokig szerveződési szintenként áttekinteni a függőség hátterét.
�  A 2–4. témakörök egyikét kiválasztva konkrétan is megvizsgálható egy-egy függőség kialakulása és 

következménye. Az ajánlott forrásokból kikereshetők a kérdések megválaszolásához szükséges adatok.
�  Mindhárom függőségi terület vizsgálata is lehetséges, ehhez ki kell választani egy-egy érdekes feladatot 

mindegyik témakörből.
�  Az otthoni felkészülés, adatgyűjtés és az órai tevékenység összehangolása tanári támogatással történ-

het. Az órai csoportmunkára főleg a véleményalkotó feladatok esetében van lehetőség.

1. Utak a függőséghez – szerrel és szertelenül 

  A szenvedélybetegségek és füg-
gőségek felé vezető utak sokfélék 
lehetnek. Közös metszéspontjuk 
az agyunkban keresendő. A  meg-
változó magatartásnak vannak 
megfigyelhető jelei, de az agy bel-
ső változásai nehezebben deríthe-
tők fel. Ma már rendelkezésünkre 
állnak olyan képalkotó eljárások, 
amelyek nemcsak az agyi struk-
túrák, hanem azok működésének 
változásait is kimutatják. Az idegsejtek működését 
befolyásoló kémiai anyagok és receptoraik szerke-

zete és működése is megismerhető. 
Az idegélettani kutatások feltárják 
a jelforgalmi útvonalakat, idegpá-
lyákat és szabályozó köröket. Ez a 
tudás lehetőséget ad a kóros addik-
ció kezelésére, de kibővíti a  pszi-
choaktív szerek illegális gyártását 
is. A  kémiailag módosított dizáj-

nerdrogok a tiltólisták időleges kikerülésével jut-
nak el a használókhoz.

Az agyterületek anyagcsere-aktivitását 
kimutató PET CT-felvétel 

  A függőség felé vezető úton nagyon nehéz meg-
állni. A jellegzetes viselkedési formák megjelenése, 
későbbi felerősödése figyelmeztető lehet az érintett 
környezete számára. A függő személy rosszul alkal-
mazkodik, problémákat okoz önmagának és a kör-

nyezetében élőknek. A szerhasználat ahelyett, hogy 
segítene a válsághelyzetekkel való megbirkózásban 
és a problémák leküzdésében, inkább aláássa ezeket 
a képességeket. Az okozott bajok ellenére tovább-
ra is folytatni akarják az addiktív viselkedést. Egy 
alkalmi hétvégi önkényeztetés még nem függőség, 
bár különféle problémákat okozhat. A függőséget 
a viselkedés gyakori elköteleződése jellemzi.
  Valamely anyagtól függővé válni azt jelenti, 
hogy kábítószer-tolerancia és gyógyszerelvonási 
tünetek jelentkeznek. A tolerancia esetében a szer-
vezet alkalmazkodott a szer jelenlétéhez, ezért egy-
re nagyobb dózis kell ahhoz, hogy ugyanazokat 
a  hatásokat kifejtse. Az elvonás akkor következik 
be, amikor az anyag használatának hirtelen csök-

Hétvégi kerti parti  
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kentésekor vagy leállításakor bizonyos fizikai és 
pszichológiai tünetek jelentkeznek. Egy személy 
rászokhat egy szer használatára anélkül, hogy füg-
gővé válik, bár a kettő gyakran együtt fordul elő. 
Függőségről akkor beszélhetünk, ha az emberek 
a káros következmények ellenére továbbra is kény-
szeresen használnak kábítószert. Ha valaki észleli, 
hogy problémája van, és segítségre van szüksége, 
a következő lépés egy egészségügyi szakemberhez 
fordulás. A vizsgálat magában foglalja a viselke-
déssel vagy a szerhasználattal kapcsolatos kérdése-
ket, az általános egészségi állapot felmérését és egy 

olyan kezelési terv kidolgozását, amely a legjobban 
megfelel az egyén sajátos függőségének. A pontos 
diagnózis a függőségének jellegétől függ.

 Ajánlott feladatok                                      

1. A függőség biológiai háttere

A legtöbb embernek van va-
lamilyen, általában ártalmat-
lan függősége. Nevezhetjük 
ezeket megrögzött szokások-
nak is, amelyek a mindennapi 
életben jellemeznek minket. 
A klinikai szintű, betegségként 
diagnosztizálható függőség 
kialakulását belső biológiai 
okok, mentális tényezők és 
környezeti hatások együtte-
sen idézhetik elő (ajánlott  
forrás: VII./1.). A mellékelt áb-
rán a függőség kulcselemei és 
kialakulásuk bioló giai háttere 
látható.

1. Az ábra és további információk keresése alapján válaszolj a kérdésekre!
�  Hogyan járulnak hozzá a genetikai tényezők a függőség kialakulásához? 
�  Melyek azok a genetikai és epigenetikai folyamatok, amelyek felelősek a függőségre való hajlamért?
�  Van-e különbség az örökletesség mértékében az egyes függőségtípusok között?
�  Hogyan módosítják a környezeti tényezők a gének okoz-

ta hajlamok kifejeződését? Keress példákat!
2.  Keress információkat, és mutasd be az agy által termelt 

pszichoaktív anyagok főbb jellemzőit (kémiai szerke-
zet, termelődés, hatások)!

3.  A PET képalkotó módszerrel az agy működési jellemzői 
vizsgálhatók. Foglald össze röviden az eljárás működé-
si elvét!

A mellékelt képen különféle függőségekben érintett emberek 
agyi PET-felvételei láthatók. A képek az agysejtek dopamin-
receptorainak működését jelzik.

4.  Foglald össze néhány mondatban, milyen következte-
tés vonható le a felvételek alapján! Hogyan értelmez-
hető ebben az esetben a genetikai variancia?

5.  Nézz utána, hogyan lehet természetes módon növelni 
az alacsony dopaminszintet!

A függőség kulcselemei és a neurokémiai hátterük  

Egészséges és szerfüggő emberek 
dopaminreceptorai (PET-felvételek) 
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2. Az izlandi példa

Az izlandi tinédzserek az 1990-es évek közepén Európa legnagyobb ivói és dohányosai közé tartoztak. Ma 
Izland azon európai országok közé tartozik, amelyekben a kamaszok életmódja a legegészségesebb! Izlandi 
tudósok megpróbálták felfedezni a függőséget okozó biokémiai folyamatot. Harvey Milkman, a Reykjavíki 
Egyetem oktatója szerint a függőség tárgyának kiválasztása attól függ, hogyan kezeli az emberi szervezet a 
stresszt. A függőségre vezető agyi biokémiai folyamatok megismerése alapján a tudósok olyan cselekvési 
lehetőségeket kerestek, amelyek ugyanazt a folyamatot stimulálják az agyban. A mellékelt ábra az izlandi 
(13-14 éves) fiatalok körében 1997–2018 között tapasztalt addikciócsökkenést mutatja be.

Az ábra és a módszer leírása (pl. ajánlott forrás: VII./2.) alapján válaszolj a kérdésekre!
�  A vizsgált időszakban milyen arányban csökkent a fiatalok alkoholfüggősége?
�  Milyen átrendeződés következett be az egyes szertípusok kedveltségi sorrendjében?
�  Milyen tevékenységeket tettek lehetővé a fiatalok számára?
�  Hogyan segítették az életkészségek fejlesztését a program egyéb elemei?

3. A flow-élmény

A flow-élmény a magyar származású Csíkszentmihályi Mihály pszichológus által alkotott elmélet az emberi 
boldogságról. Könyve magyar kiadásának előszavában így ír: 

„ … az élet legérdemesebb pillanatai, amikor legjobban érezzük ma-
gunkat, és amelyekre később nosztalgiával nézünk vissza, sokszor ak-
kor történnek velünk, amikor nehezen elérhető célt tűzünk magunk 
elé, és amikor minden képességünket teljesen igénybe kell vennünk 
annak eléréséhez. Ritkán van az, hogy valaki mély élvezetet talál pasz-
szívan, fogyasztóként viselkedve. Önmagában sem a televízió, sem az 
új kocsi, sem a külföldi vakáció nem képes boldoggá tenni bennünket. 
Viszont vannak alkalmak, amikor az ember teljesen elmélyül valami-
ben – sziklát mászva, sakkozva, énekelve vagy jóbarátokkal beszélve –, 
amikor úgy tűnik, hogy a boldogság tényleg elérhető. Ezek azok a pil-
lanatok, amelyeket én ’flow’-nak neveztem el.” (ajánlott forrás: VII./3.)

1.  Melyek a flow-élmény jellemzői?
2.  Mi lehet a biológiai háttere a boldogságérzés kialakulásának?
3.  Alkoss véleményt: miért lehet jó, ha a káros függőségeket valamilyen flow-élményt adó tevékeny-

ségre cseréljük?
4.  Fogalmazd meg saját szavaiddal, mit jelent Csíkszentmihályi gondolata:  

„A flow soha nem lehet a cél – csak az eredmény”!
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2. Az alkohol – egy molekula tündöklése és bukása 

  Az alkoholok az oxigéntartalmú szénvegyüle-
tek egyik csoportját alkotják. Közülük a legegysze-
rűbb a metil-alkohol, amely halálosan erős méreg. 
A két szénatomos etil-alkohol viszont a mindenna-
pokban is velünk él, és élünk vele. Cukortartalmú 
anyagok, gyümölcsök levének természetes erjedé-
sével jöhet létre, de a gabonákban, burgonyában 
lévő keményítő is alapanyaga lehet. A borkészítés 
ősi technológia, később a sörkészítés társult mellé. 
A lepárlás a töményebb alkoholos italok előállítását 
is lehetővé tette. Ezek az iparágak ma is hatalmas 
árutömeget – és profitot- mozgatnak világszerte.

  Az alkoholos italok kedvelése mindig is jellem-
ző volt az emberiség történetében. Legfeljebb a hoz-
záférés, a minőség és mennyiség változott. A szegé-
nyebbek kevesebb és silány italokat fogyasztottak, 
gyakran csak az ünnepek kísérőjeként. A tehetősek 
válogathattak, az urak pedig dorbézolhattak is 
a  sokféle bor, sör és párlat kínálatát kihasználva. 
Ez a kollektív addikció nem véletlen. Az alkoholos 
italok kellemes hatása nyilvánvaló, bár egyénileg is 
különböző. A kezdeti hatáshoz kisebb mennyiségek 
is elegendők, de a hatás fenntartása egyre több de-
ciliterrel lehetséges. A viselkedés megváltozása már 
kisebb mennyiségek esetén is jelentkezhet. Többfé-
le alkoholos befolyásoltság létezhet, közös bennük 
az érzékelés, a reakciókészség lassulása és a gátlások 
oldódása. További hatás a mozgáskoordináció és 
a beszéd zavara. Mindezek másnap erős mellékha-
tásokat okozhatnak, de nem akadályozzák az ivás 
megismétlését. A legsúlyosabb alkoholmérgezés 
esetén sajnos nemcsak másnaposság, de másnap 
sincs.

 Ajánlott feladatok                                      

1. Az alkohol élettani hatásai

A szeszes italok nem tisztán tartalmazzák az etil-alkoholt. Aránya a né-
hány százaléktól akár az 50%-os töménységig terjedhet. Az ital hatása 
függ ettől a mértéktől, a töményebb már a szájüregben, a nyelőcsőben 
és a gyomorban is nagyobb károkat okoz. A felszívódás nagyon hamar 
megtörténik, de zsírosabb ételek fogyasztása esetén lassabban megy 
végbe. A gyomorból és a vékonybélből a májba kerülő alkohol lebontá-
sa többféle úton történhet. Az alkohol megjelenik a kilélegzett levegő-
ben is, ezen alapszik az alkoholszonda működése. 

1.  Keress információkat az alkohol élettani hatásáról (pl. ajánlott 
forrás: VII./4.)!
�  Mely enzimrendszerek alakíthatják át a májba került alkoholt?
� Melyik köztes termék felelős a másnaposság kialakulásáért?
�  Hogyan tudja a nagyobb alkoholmennyiséget feldolgozni 

a szervezet?
�  Hogyan becsülhető meg az alkohol szervezeten belüli lebontá-

sának időtartama?
Az alkohol a világon legelterjedtebb nyugtató, stresszoldó anyag.

2.  Mi a molekuláris szintű mechanizmusa az alkohol nyugtató ha-
tásának?

3.  Mely agyi területeket érinti az alkoholos befolyásolás?
4.  Milyen hatások figyelhetők meg a véralkoholszint függvényében?
5.  Hogyan lehet összehasonlítani egymással a különféle alkoholos italok hatásait?

Az alkoholfogyasztás nemcsak a fogyasztást követően és másnap, hanem hosszú távon évek alatt is kifejti 
a hatását.

6.  Gyűjtsd össze a rendszeres alkoholfogyasztás, a függőség szervrendszerekre gyakorolt, hosszú 
távú élettani hatásait!

A szőlészet és 
borászat magas 
technológiai 
szinten is 
művelhető, 
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gazdasági 
ágazat  
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  Ehhez hasonló legitimációs, az elfogadásra irá-
nyuló próbálkozások a dohányzással kapcsolatban 
is felmerülnek. A minőségi szivarok vagy az ízesített 
pipadohányok különleges fogyasztói igényeket elé-
gítenek ki. Velük szemben áll az olcsó cigaretták sok 
milliárd szálas tömege. A füstelemzés a gázkroma-
tográfia alkalmazásával több ezer összetevőt muta-
tott ki. A patológiai és népegészségügyi vizsgálatok 
jelentős részüket egészségre ártalmasnak találták. 
Összefüggést tártak fel a légzőrendszer, a tüdő és 
egyéb szervek, például az érrendszer, a szájüreg és 
a gyomor rákos megbetegedéseivel is. Az égéster-
mékből kicsapódó kátrány lerakódik a tüdőben, 
csökkenti a légzőfelületet. A  COVID–19-járvány 
idején is súlyosabban betegedtek meg a dohányo-
sok. 

3. A dohányzás – füstbe ment egészség 

  A szeszesital-függőség és az alkoholbetegség 
okozta gazdasági és társadalmi károkkal szemben 
a mérlegnek van egy másik serpenyője is. A több 
évezredes borászati kultúra és a mai kifinomult 
borkultúra vagy a kézműves sörök ezen a kellemes 
és ártatlan oldalon lennének. Meg kell jegyezni, 
hogy például a mértékletes borfogyasztás, a vörös-
bor kedvező élettani hatását már cáfolják a vizsgá-
latok. 

2. Felfelé a lejtőn 

Az alkoholfogyasztás függőséggé válása, az addikció kialakulása lassú, de nehezen visszafordítható folya-
mat. A genetikai hajlam, a szociális környezet és státusz és a személyiség egyes tényezői olyan lejtőt ké-
peznek, amelyen nagyon nehéz a visszafordulás. A géneket nem lehet megváltoztatni, de a hatásukba be 
lehet avatkozni, például a leszokást segítő gyógyszerekkel. Fontos a barátok és a család szociális támogatása. 
Egy támogató csoporthoz való csatlakozás nagyszerű módja lehet a közös élményekkel rendelkező embe-
rekkel való kapcsolattartásnak.

Az alkoholbetegség olyan mértékben beivódhat az életmódba, hogy az érintettek fel sem ismerik az elvo-
nási tüneteket. Az öregedést, a kemény munkát vagy egyszerűen a reggeleket hibáztatják. Évek telhetnek el 
anélkül, hogy észrevennék, mennyire függnek a függőségüktől (ajánlott forrás: VII./4.).

Csoportmunkában dolgozva készítsetek egyszerűsített alkoholos életút időszalagot! Ábrázoljátok 
a  folyamat fő fázisait, azok jellemzőit és az előrehaladás lépéseit! 
Írjatok a fázisok mellé a kilépést, leszokást segítő javaslatokat is!
�  Indokoljátok meg, miért tekinthető önálló kórképnek az alkohol-

betegség!
�  Hol van a határ a szociális ivás és a kóros ivás között? Helyezzétek 

el ezt az átmenetet az időszalagon!
�  Hogyan lehet visszafelé haladni ezen az életúton?

�  Fogalmazzátok meg, mi a különbség a „száraz” alkoholista és 
a józan között!

Az alkoholizmus ittas vezetéssel is 
párosulhat  

Talán nem véletlen, hogy az alkohol és 
a dohányzásfüggőség kéz a kézben jár

Gázkromatográfiás analitikai vizsgálat 



109

 Ajánlott feladatok                                      

1. Ne szívd mellre!

A dohányzás során a növényi levelek, a cigaretta esetében a papír is ég. Pontosabban valamilyen oxidáci-
ós, hőbomlásos és sok egyéb reakciót magában foglaló folyamat megy végbe. Hogy mely anyagok milyen 
arányban keletkeznek, az a hőmérséklettől függ. A cigaretta parazsa a szívás során 800 oC-os, de ha ennek 
csak a felére hevítik a dohányt, akkor kevesebb káros anyag keletkezik. Utóbbi elven működik az arab világ-
ban régóta ismert és újabban másfelé is kedvelt vízipipa.

A hőmérséklettől függ az is, hogy az égéstermékben milyen arányban vannak lebegő szilárd részecskék, 
páracseppek és gázok. A cigaretták füstszűrője és a vízipipák felépítése a keletkezett égéstermékek káro-
sanyag-tartalmának csökkentését szolgálja. Azonban egyik sem képes olyan mértékben megtisztítani a füs-
töt, hogy az ne legyen ártalmas az egészségre. Azt is kimutatták, hogy a füstben radioaktív részecskék is 
vannak, amelyek hozzájárulnak a rákkeltő hatáshoz (ajánlott forrás: VII./5.).

1.  Keress adatokat az alábbi, dohányfüstben található rákkeltő vegyületekről!
nikotin, nitrózaminok, formaldehid, benzol, aromás aminok, acetaldehid, 1,3 butadién, akrolein,  
poliaromás vegyületek (benzpirén) 

2.  Készíts bemutatót az 1. feladatban felsorolt anyagokról! Mutasd be a képletüket, egészségre gyako-
rolt hatásukat, 1 cigarettában levő mennyiségüket!

A dohányfüst többféle rákbetegséget is okozhat. Ezeket mutatja be a mellékelt ábra.

3.  Keress infografikákat az interneten a rákbetegségek előfordulásáról! Hogyan változott az összesí-
tett gyakoriságuk és a dohányzással összefüggő típusok aránya?

4.  Nézz utána néhány ráktípus gyógyulási esélyének! A leszokás után mennyi idő alatt és milyen mér-
tékben csökken a megbetegedés valószínűsége?

  Van azonban a dohányfüsben egy további ösz-
szetevő, ami ugyancsak erős méreg, és a dohá-
nyosokat érintő függőség kialakulásáért is felelős. 

A 16. században Jean Nicot hozott Franciaországba 
Észak-Amerikából származó dohánytöveket. Azt 
gondolta, hogy az indiánok által is használt füstje 
gyógyító, betegségmegelőző hatású. A növényt is 
róla nevezték el Nicotiana tabacumnak. Nem gon-
dolta, hogy nevét a dohány legfontosabb alkaloidja, 
a nikotin is megőrzi (bár senki nem gondol már 
a személynévre).  A nikotin hatása az egyéb addik-
tív anyagokhoz hasonló. A dopaminfelszabadulás 
növelése az agyi jutalmazó pályát aktiválja, de be-
kapcsolódnak például a memória kialakulásában 
szerepet játszó agyterületek is. 

Dohánylevelek hagyományos módszerrel történő szárítása egy 
dohánypajtában 

Dohányfüst
Mutagének

és
karcinogének

DNS-
roncsolás

DNS-
metilálás

Mutációk

Ráktípusok:
Tüdő

Szájüreg és garat
Nyelőcső
Gyomor

Vastagbél
Végbél

Máj
Hasnyálmirigy

Garat
Légcső, hörgő

Vese, vesemedence
Húgyhólyag

Prosztata
Méhnyak

Akut mieloid leukémia

A dohányfüst és a rákbetegségek összefüggése 
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4. Drogok 

  Az alkoholfogyasztássa-
lés a dohányzással szemben 
a  drogfogyasztás majdnem 
minden fajtája tiltott. A vi-
lágban eltérő a szabályozás, 
de például a kannabiszszár-
mazékok legalizálása terje-
dőben van. A megítélést és a 
szabályozást nehezíti, hogy 
sokféle anyagról és sokféle 
használói módról van szó. A nemzetközi bűnözés 
is rátelepült ezekre a szerekre, az előállítástól a ter-

jesztésig profi hálózatok terítik az anya-
gokat. A  bűnüldözés felderítő, meg-
előző és büntető tevékenysége ugyan 
korlátozza a forgalom nagyságát, de a 
piac és a terjesztés erre is rugalmasan 
képes reagálni. A kannabisz legalizálá-
sa éppen azért merül fel sokfelé, mert 

ezzel legalább a termesztés és forgalmazás kikerül-
het a bűnözői csoportok ellenőrzése alól.

2. Tilos a dohányzás!

A dohányzásra való rászokás és a függőség elsődleges oka a nikotin által kiváltott 
agyi jutalmazási reakció. Idővel kialakulhat a láncdohányzás is. A függőségre utal 
az elvonási tünetek megjelenése is. A dohányzástól való leszokást nehezíti, hogy a 
biológiai mellett pszichés függés is fennáll. A rászokás általában társas környezet-
ben kezdődik, később a megszokott rutin, a kávé, az étkezés, az italozás kísérője 
lehet a cigaretta. A nikotinfüggők akár egyik napról a másikra is végleg letehetik a 
cigarettát. Ha ez nem megy, akkor különféle segítség is igénybe vehető (ajánlott 
forrás: VII./5.).

1.  Keress adatokat, és írd le vagy rajzold le vázlatosan a nikotinfüggés bioló-
giai hátterét!

2.  Melyek a dohányzás megvonási tünetei?
3.  Igazold adatokkal, hogy a dohányzás növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát! 
4.  Hogyan történhet a leszokást segítő nikotinpótlás? 
5.  Keresd meg a KSH adatbázisában „A népesség megoszlása dohányzási szokások szerint” című táb-

lázatot! A 2009–2019 közötti adatok elemzése alapján válaszolj a következő kérdésekre!
�  Milyen változás történt a nők és a férfiak összesített adataiban?
�  Hogyan alakult a te korosztályodban a dohányzás előfordulása?
�  Van-e összefüggés az iskolai végzettség és a dohányzási szokások között?
�  Hazánk mely régióiban magas a dohányosok aránya?

6.  A dohányzás visszaszorításában több tényezőnek lehet szerepe. Rangsorold az alábbiakat, a leg-
fontosabbat vedd előre!
dohányzás tiltása, vásárlás korlátozása, felvilágosítás, példakövetés, személyes rossz tapasztalat

3. COPD

Bármennyire is félelmetes rémkép a dohányzás rákkeltő hatása, sokan 
mégsem ettől szenvednek. Szinte észrevétlenül jutnak el a tüdő káro-
sodásával járó COPD betegségig. Amikor orvoshoz fordulnak, és abba-
hagyják a dohányzást, már visszafordíthatatlan az állapotuk. A betegség 
gyakorisága világszerte növekszik. Fő oka a dohányzás, de a városi és 
a beltéri légszennyezés is szerepet játszhat benne.

1.  Mi a COPD rövidítés jelentése?
2.  Melyek a betegség korai és későbbi tünetei?
3.  Milyen szövettani, szervi elváltozások állnak a COPD tünetei mö-

gött?
4.  Hogyan történik és mit mutat ki a légzésfunkció-vizsgálat?

Légzésfunkció-vizsgálat spirométerrel 

A drogmegelőzés fontos része a terjesztői 
hálózatok felderítése 

Leszokásra buzdító 
fotómontázs 



111

 Ajánlott feladatok                                      

1. Az anyagok világa

A kémiai addikciót okozó anyagok hatása sokféle lehet. 
Vannak alapcsoportok, de ezeken belül is eltérnek az 
egyes anyagok jellemzői. A különbözőség nehezíti az 
egymással való összehasonlításukat, de néhány szem-
pont alapján mégis érdemes következtetéseket levon-
ni. Ebből kiderül, hogy nem önmagában a hozzászokás, 
hanem a hatás erőssége és módja is döntő lehet az ár-
talom megállapításában. 

1.  Csoportmunkában dolgozva keressetek adato-
kat a drogok hatás jellege szerinti csoportjairól 
(pl. ajánlott forrás: VII./6.)!

2.  Nézzetek utána, mely paraméterek alapján ha-
sonlíthatók össze a drogok!

3.  Állítsatok össze táblázatos összefoglalót az egyes drogtípusokról, ebben tüntessetek fel minél több 
paramétert és jellemzőt!

  A drogok sokféleségében csak egy közös van: 
valahogyan mindegyik károsítja a testi és lelki 
egészséget. Ugyanakkor meg kell különböztetni az 
alkalmi fogyasztást, a rendszeresség melletti hoz-
zászokást (dependencia) és a függőséget (addik-
ció). Mindegyik anyag más-más hatáspektrummal 
rendelkezik, így például eltérő a függőséget okozó 
hatás vagy a megvonási tünetek kialakulása és erős-
sége. Érdekes tény, hogy a kávé hamarabb okoz füg-
gőséget, mint a kannabisz, de az utóbbi idegrend-
szeri hatásai erősebbek. A dohányzástól való függés 
erősebb is lehet, mint a heroin esetében, persze a 
hatások is jelentősen eltérnek.

A függőséget okozó anyagok a hatásuk szerint 
különféle csoportokba sorolhatók. A három fő 
csoporton belül vannak legális (alkohol, koffein), 
legálisan forgalmazott (oldószerek, gyógyszerek) 
és tiltott szerek (heroin, LSD). Ha ismert az anyag, 
megtervezhető az akut esetek kezelési módja vagy 
a leszokást segítő terápia. Az újabban elterjedt  
dizájnerdrogok veszélyessége éppen abban áll, hogy 

nem ismert az anyag pontos összetétele, így a dózis 
és a hatás sem jelezhető előre. Az anyagok apró ké-
miai módosítása már elég ahhoz, hogy megváltoz-
zanak a használati tulajdonságok, és az „új” szer a 
tiltólistáról is lekerülhet.
  A kábítószer-használat mélyebb okai és rend-
szerszerűsége szükségessé teszi, hogy a szabályo-
zás is stratégiai szemléletű, elsősorban megelőző 
legyen. A háttérben álló szociális okok általában 
ismertek, de az egyes esetek vagy a halmozottan 
érintettek körének kezelése nehezen megoldható. 
Létezik a szerhasználatnak is egyfajta illegális „kul-
túrája”, amely bizonyos körökben elfogadottá teszi 
például a partidrogokat vagy a kokaint.

Hogy erről a belépő szintről hogyan jut el valaki 
a kemény függésig, az összetett orvosi, pszichiát-
riai és szociológiai kérdés. A társas kapcsolatok, a 
családi kötődés már kisgyermekkortól ellenállób-
bá teheti az embert a droghasználattal szemben is. 
Ugyanakkor figyelmeztető lehet a családon belüli 
előfordulás, amely mögött genetikai tényezők is 
állhatnak.

Az éjszakai klubok feldobott hangulata 

A legtöbb problémát okozó drogok %-os megoszlása 
(kontinensenként, a kezelési adatok alapján)
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Az extasy alapanyagát, az MDMA-t az Egyesült Államok 
hadserege a pszichológiai háborús tesztek során használta. 
Az 1960-as években „gátláscsökkentő” gyógyszerként 
alkalmazták. Az 1970-es évektől kezdve hírhedt diszkódrog
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2. Opiátbotrány – USA

A pszichotróp hatású gyógyszereket a világon mindenhol használják. A hatóanyag minőségében és mennyi-
ségében lehet különbség, mint ahogy az alkalmazást szabályozó orvosi protokollok is eltérnek. A gyógyszer-
gyártók érdekei a magasabb profit felé mutatnak, rövid távon pedig a fogyasztók sem állnak ellen a szerek 
által okozott kellemes hatásoknak. A használat hosszabb távon súlyos függőséget, túladagolást és halált is 
okozhat. Az Egyesült Államokban kirobbant botrány leleplezte, hogy a gyógyszergyártók a káros hatás isme-
retében is folytatták a szerek eladását növelő reklámjaikat. 

Gyűjts információkat (pl. ajánlott forrás: VII./7.) és készíts esettanulmányt az USA-ban feltárt opiát-
botrányról!
�  Mely gyártók felelősségét állapították meg, miben marasztalták el őket?
� Milyen egészségi károkat okozott a gyógyszerektől való függőség?
� Hogyan változtak a drog miatti halálozási adatok a vizsgált időszakban (lásd ábra)?
� Voltak-e korai figyelmeztető jelek, illetve a veszélyre rámutató vizsgálatok?
�  Az Egyesült Államokban 2021 áprilisa előtti egy évben 64 000 ember halt meg fentanil túladagolás 

miatt. Nézz utána, gyógyszerként mire használják ezt a szintetikus ópiátot!

3. Droghasználat Magyarországon

A drogfogyasztás magyarországi helyzetéről éves jelentések számolnak be. Ebben információk találhatók 
a nemzeti drogellenes stratégiáról (2013–2020) is. Utóbbi jelszava: „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábí-
tószer-bűnözés ellen”. Az éves jelentésben olvasható a kábítószerekkel, valamint új pszichoaktív anyagokkal 
kapcsolatos hazai büntetőjogi szabályozás, a büntetendő cselekmények és ezek anyagmennyiségtől való 
függése is. A helyzetkép bemutatja a szerhasználat hazai elterjedésének adatait két korcsoportban, valamint 
a szertípusokra lebontva is. 

1.  Keress adatokat, inforgrafikákat a hazai drogfogyasztás helyzetéről (pl. ajánlott forrás: VII./6.)! 
Az adatok alapján válaszolj a kérdésekre!
�  Milyen arányban jellemző a 18–34 éves korosztályban a drogok kipróbálása (életprevalencia)?
�  Milyen arányban különbözik a férfiak és a nők körében jellemző rendszeres (elmúlt hónapban  

fogyasztott) droghasználat?
�  Melyik anyagcsoport fogyasztása emelkedett a legnagyobb mértékben 2010 óta?
�  A 16 éves korosztály körében mely szerek használata volt jellemző?
�  Egy átlagos iskolai osztályban (9–11. évfolyam) a statisztika szerint milyen arányban fordul elő kan-

nabiszfogyasztás? Hogyan változott ez 1995 és 2019 között?
�  A szociodemográfiai tényezők közül melyek befolyásolják leginkább a kannabisz kipróbálását?
�  Hogyan vélekedik a 18–34 éves korcsoport a stimulánsok (ecstasy, amfetamin, kokain, crack) besze-

rezhetőségéről?
2.  Írj egy fél/egy oldal terjedelmű összefoglalást a megismert adatok, tények alapján a hazai drog-

fogyasztási szokásokról! Mutasd be azt is, milyen változások történtek az utóbbi években (2015–
2019)!
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Összefüggések, jövőkép

 A mintapolgárok között is sok a szenvedélybeteg 

„A szenvedélybetegségeket általában bizonyos kémiai anyagok használatához kapcsolják, de 
újabban bizonyos viselkedési zavarokat is ide sorolunk. Ilyen zavarok lehetnek például a már 
korábban is ismert szerencsejáték-függőség és munkamánia mellett a társfüggőségek, az étkezési 
zavarok, a kleptománia, a fogyasztási-vásárlási szenvedély, a szexaddikciók vagy akár az inter-
nethasználat bizonyos formái is.

A szenvedélyt és a szenvedélybetegséget az különbözteti meg egymástól, hogy míg a szenve-
dély az önmegvalósítás egy konstruktív formája, addig a szenvedélybetegség csak ezt az illúziót 
kelti. A két állapot között az a lényegi különbség, hogy utóbbi esetben valamely viselkedésfor-
ma uralkodóvá válik, és az ember ezen nem képes saját erejéből változtatni. Betegségről akkor 
beszélhetünk, amikor ez a bizonyos viselkedés kiszabadul, mint a szellem a palackból. Emi-
att az illetőnek egyre komolyabb problémái lesznek a családban, a személyes kapcsolataiban, 
a munkahelyén, az életvitelében, s mindez előbb-utóbb valamilyen testi betegségbe torkollik.

A munkamániás mindig ideológiát teremt a saját szenvedélybetegségére: meg kell élnie, mi 
lenne különben a családjával. De ezek az esetek jó részében hamis érvek. Ha föltesszük neki a kér-
dést, hogy mi lenne akkor, ha nem kéne ennyit dolgoznia, szembesülhet azzal, hogy mennyire nem 
képes intim viszonyban lenni a családjával, a környezetével, s ezért menekül a munkába. Tévedés 
volna minden sikeres menedzsert, vállalkozót munkamániásként diagnosztizálni. A kulcsszó a 
kontroll. A határvonal ott húzódik, amikor az illető beleragad egy függőségi rendszerbe, ahonnan 
nem tud, nem mer kiszállni, pedig már régen rossz az egész neki, szenved tőle.

Valójában folyamatosan változik az, hogy a társadalmak mit tartanak normálisnak, és mit 
betegnek. Lehet, hogy a drogfogyasztás vagy másfajta addiktív viselkedés éppenséggel egészséges 
reakció egy abnormális élethelyzetre. A szenvedélybetegség sok esetben öngyógyító-kísérlet. Vala-
mitől nagyon szenved az illető: a lététől, a családjától, a partnerétől, az egzisztenciális helyzetétől, 
s ez a szenvedés elviselhetetlenné válik, ezért valamilyen megoldást keres. Ezek a megoldások 
menekülési kísérletek az adott helyzetből, s átmenetileg valóban enyhülést hoznak, nem véletlenül 
szokik rá valaki egy szenvedélyre.”

Forrás: Hoyer Mária. Élet és irodalom, 2001 
https://www.es.hu/old/0103/interju.htm

Kapcsolatok

Keress további információkat a cikkben említett viselkedési zavarokról! Készíts összefoglaló dolgozatot a 
témáról az alábbi szempontok alapján!
�  testi és pszichés tünetek,
�  felismerési lehetőségek,
�  előfordulási jellemzők, gyakoriság, nemek érintettsége,
�  elkerülés, elővigyázatosság,
�  támogatás és segítségadás lehetőségei
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Ételek, élelmiszerek, táplálkozás

Elő-kép

Erős
immun-

rendszer

Antitestek és
enzimek

Természetes
fogamzás-
gátlás

Magas IQ-jú
gyermek

Kiegyensúlyozotabb
alvás az újszülöttnél

Mellrák
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csökkenése

Fogyás
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után

Egészséges
tejfogak

Jobb
emésztés

Egészséges
újszülött

ÁTTEKINTÉS, RÁHANGOLÁS

Egy újszülött első lélegzetvé-
tele az önálló élet kezdetét is jelenti. 
Nemsokára új érzés keríti hatalmába: 
megéhezett! Fajunk az első napokban 
és hónapokban – oly sok rokon fajhoz 
hason lóan  – az anyai gondoskodásra 
bízza az újszülött táplálását. Az anyatej 
az evolúció által kiválóan megterve-
zett táplálék, amely a gyors fejlődéshez 
szükséges minden összetevőt tartalmaz. 
Fogyasztására nem a reklámok, hanem 
kulcsingerek és kötődést erősítő, tanult 
hatások késztetik a csecsemőket.

Ahogy véget ér a szoptatás időszaka, elkezdődik egy kevésbé 
ösztönös folyamat, megtanulunk különbséget tenni ehető és nem ehe-
tő dolgok között. Az orrunk és a nyelvünk segítségével érzékeljük ezek 
különbségeit, de a hibázást a táplálkozási betegségek is visszajelzik szá-
munkra. A világ szerencsésebb részein a gyerekkor az új ízek felfedezé-
sét is jelenti, amelyek egyben a körülöttünk lévő élővilág gazdagságát is 
megjelenítik. Más vidékeken az életben maradás biztosítása sem köny-
nyű. Ehhez legalább elegendő energiát és az alapvető táp anyagok mini-
mumát kell biztosítani nap mint nap.

Az evolúciós múltunk és a gye-
rekkorban átélt ízélmények együttesen 
alakítják a táplálkozással kapcsolatos szo-
kásainkat. Van azonban egy további té-
nyező, ami csak az ember számára adott: 
a tudatos tervezés! Megismerhetjük a tá-
panyagok csoportjait és élettani hatását, 
válogathatunk az élelmiszerpolcok kíná-
latából, megízlelhetjük más népek kony-
háinak ízeit. Ez egyúttal önmagunk meg-
ismerése is, a kedvelt és elutasított ételek 
egyéniségünk jellemzői.

VIII. 

Az újszülöttek anyatejes táplálásának 
számos rövid- és hosszútávú előnye van 
mind a baba, mind az anya számára

REGGELI TÁNYÉR EBÉD TÁNYÉR ESTI TÁNYÉR
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TUDATOS
TÁPLÁLKOZÁS

Ne siess!

Igyál több vizet!
Főzz és étkezz
jó hangulatban!

Kis
falatokkal

egyél!

Ne kütyüzz!

Csak 
nyugtató
zenére!

Figyelj a testedre
és a szívedre!

Ne a csomagolásból 
egyél!

Mindig ülve
és asztalnál!

Élvezd 
az ízeket!

A táplálkozással kapcsolatos 
tudatosság fontos része az élelmiszerek 
eredetének és minőségének vizsgálata, 
megítélése is. Magunk mögött hagyva va-
dászó-gyűjtögető múltunkat, ma már az 
agrárgazdaság lát el minket állati és növé-
nyi eredetű élelmiszerekkel. A  termelési 
technológiák kölcsönhatásban vannak 
a környezet állapotával, a talaj, a vizek és 
a levegő minősége ételeinkre is hatással 
van. A biológia tudománya hozzájárult 
a haszonnövények és -állatok nemesí-
téséhez, de az élelmiszer-biztonság sem 
képzelhető el biológiai vizsgálatok nélkül.

A FEJEZET TANULÁSÁNAK CÉLJA, hogy az előbbiekben áttekintett 
témakört elemezzük, részterületekre tagoljuk. Ezekhez kapcsolódóan 
kérdéseket fogalmazzunk meg, amelyekre különféle információk ke-
resésével és kutatások elvégzésével keressünk választ. Az így feltálalt 
szellemi „étlap” remélhetőleg a kíváncsiságot is felébreszti bennetek! 
Ha aktívan és egymással együttműködve egy-egy kérdéskört tanulmá-
nyoztok, megvitattok, annak legfőbb eredménye a tudatosabb életvitel 
lesz, amely egyszerre lehet egészséges és örömteli.  

Egy kutatás következtetései

Egy, a Lancet orvosi folyóiratban ismertetett kutatás során a 25 évesnél idősebbek étkezési szokásait 
vizsgálták 195 országból gyűjtött adatok alapján. Arra voltak kíváncsiak, hosszú távon milyen követ-
kezményekkel számolhatnak a különféle táplálkozást folytató emberek. Többek között a rostokban, 
gyümölcsökben és zöldségekben, halakban szegény, illetve a vörös húsokban, szénhidrátokban, só-
ban gazdag diétával élőket vizsgálták. 15 vizsgált tényezőre meghatározták az adott tápanyag opti-
mális, vagyis a legkisebb egészségügyi kockázatot jelentő beviteli szintjét. Ez az a mennyiség, amely 
minimálisra csökkenti a hosszú távon krónikus gyengélkedéssel, végül pedig korai halállal járó be-
tegségek kialakulásának a kockázatát. Számításaik szerint 2017-ben 11 millió ember halálát okozta 
a helytelen táplálkozás és ugyanebből az okból 255 millióan szorultak rendszeres orvosi ellátásra 
valamilyen krónikus betegségük miatt. A dohányzás a becslések szerint évente nagyjából 8 millió 
halálesetért felel világszerte. A legnagyobb problémát nem a sóban és cukorban gazdag gyorsételek 
okozzák, hanem a magvakban, növényekben és gyümölcsökben szegény étrend. Az Eurostat adatai 
szerint gyümölcsöt a magyarok 40 százaléka, zöldséget mindössze 30 százaléka fogyaszt minden nap. 
Utóbbi az Európai Unió államai közül a legalacsonyabb érték. 

theguardian.com és a qubit.hu alapján

A tudatos táplálkozás része az is, hogy 
figyeljünk az étkezés körülményeire, szánjunk 
rá elegendő időt és tegyük élvezetessé

ESTI TÁNYÉR
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Már tudom!

FOGALMI ÖSSZEFOGLALÓK, AJÁNLOTT FELADATOK

TUDÁSHÁTTÉR, 
FOGALMAK

A táplálkozás összetett élettani folyamat, amelyet a korábbi években a sejtek kémiai anya-
gaitól kiindulva az emésztőrendszer felépítésén és működésén át egészen az életviteli 
kérdésekig megvizsgáltunk. A már tanult fogalmak és összefüggések felidézése segítheti 
a fejezet tanulását.

Éltető elemek és vegyületek
A sejtek felépítéséhez és működéséhez szük-
séges kémiai anyagok, amelyek az élőlények 
anyagforgalmi működése során cserélődnek 
ki a környezettel.

A kémiai elemek (elemi állapotban) mint 
oldott ionok vagy gázok fordulhatnak elő 
a szervezetünkben. Az élettanilag fontos ké-
miai elemek, ásványi anyagok az elfogyasz-
tott italokkal és ételekkel kerülnek a szer-
vezetünkbe. Pótlásra esetenként a kálcium, 
magnézium és egyes nyomelemek (pl. vas, 
jód) esetében lehet szükség.

Az elemekből felépülő vegyületek le-
hetnek szervetlenek és szervesek, utóbbi-
ak kivétel nélkül szénvegyületek. A sejtek 
legfontosabb szervetlen vegyülete a víz. 
A  sejtekben előforduló szerves vegyületek 
főbb csoportjai olyan óriásmolekulák, mint 
a szénhidrátok, zsírok és olajok, fehérjék, 
nukleinsavak. 

A felépítő és lebontó anyagcsere során 
az  óriásmolekulák egyszerűbb építőkövei 
(pl. cukrok, zsírsavak, aminosavak, nukleot-
idok) is megjelennek.

 Idézd fel!                                      

1.  Melyek a sejtek felépítésében fontos szerepet játszó (egyszerű és összetett, pozitív és 
negatív) ionok?

2.  Állíts össze táblázatot ezek előfordulásáról, írj példát a biológiai szerepükre!

 Indokold!                                      

Miért tekinthető a víz minden életforma alapjának?

 Párosítsd!                                       

A képek az alapvető tápanyagaink, illetve összetevőik néhány típusát mutatják be.
Párosítsd a megnevezéseket (számok) a képekkel (betűk)!

1. szőlőcukor 2. aminosav 3. víz 4. nukleotidok bázisai 5. foszfátion
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 Gondolkodj!                                       

Hogyan függ össze a táplálkozásunkkal a légzés során felvett oxigén, 
illetve a kilélegzett szén-dioxid?

 Ismerd fel!                                       

1.  Melyik sejtszervecskét látod az ábrán?
2. Mely lebontó folyamatokért felelős a fenti sejtszervecske?

Tápanyag, energia 
Az emberi táplálkozás során felvett anyagok 
jelentős része (de nem minden) egyben ener-
giát is szolgáltat. Ennek forrása a növények 
által átalakított napenergia. Legfontosabb 

energiahordozó tápanyagaink a szénhidrátok, 
a zsírok és olajok, de végső soron, pl. éhezés 
esetén a fehérjék is szolgálhatnak energiafor-
rásként.

Tápcsatorna 
Az emberi szervezet esetében a szájnyílástól 
a végbélnyílásig haladó összefüggő, de sza-
kaszokra tagolt csőrendszer. Feladata a fel-
vett anyagok alapegységekre (monomerekre) 
történő lebontása és a keringési rendszerbe 
juttatva a szövetek felé való továbbítása (felszí-
vódás).

Olyan további szervek kapcsolódnak hoz-
zá, mint a máj vagy a nyálmirigyek és a has-
nyálmirigy. A külvilág sajátosságaival is ren-
delkezik, ezért fontos a tápcsatorna védelme, 
az étellel bejutó kórokozók gátlása. A tápcsa-
torna utolsó szakaszában (a vastagbélben) jó-
tékonymikroba-kolónia él.

 Alkoss!                                        

Készíts egyszerű folyamatábrát a tápcsatorna működéséről! (Csoportmunkában is végezhető!)
�  Nevezd meg az egyes szakaszokat és a kapcsolódó szerveket! Jelöld a működésüket, más szervekkel, 

szervrendszerekkel fennálló kapcsolataikat!

 Értelmezd!                                        

1.  Mit jelent a „normál bélflóra” kifejezés?
2.  Hogyan lehet fenntartani, megőrizni ezt az állapotot?
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Tudni szeretném!

TÉMÁK, KÉRDÉSEK, 
PROBLÉMÁK

�  Alkossatok csoportokat és válasszatok, egy-egy problémát, amivel foglalkoztok!
�  A problémaleírások alapján dolgozzatok ki kutatási tervet, feladatmegosztást és időtervet a problémák 

vizsgálatához!
�  A kutatási eredményeket szerkesszétek bemutatható, megosztható formába!
�  A tanulási szakasz végén összegezzétek a tapasztalatokat és következtetéseket!

AJÁNLÁS A PROBLÉMAALAPÚ TANULÁSHOZ

Olvasd el figyelmesen az alábbi szövegeket, tanulmányozd az ábrákat, adatokat! A táp-
lálkozásunk egy-egy tágabb összefüggését bemutató problémaleírások alapján ön-
állóan vagy társaiddal együttműködve kutatási kérdéseket fogalmazhatsz meg. Ezekre 
további információk keresésével, vizsgálatok elvégzésével kaphatsz választ.

1. Világélelmezés – többlet és hiány

  A mezőgazdasági termelés kezdete az újkőkorra 
tehető. Vadászó-gyűjtögető elődeink a földművelés-
sel kötődtek is a letelepedési területükhöz, amely-
nek természeti adottságai meghatározták a népes-
ség növekedésének határait. Az ókor civilizációs 
és technológiai központjaiban az élelmiszerbőség 
olyan kultúrák felemelkedését tette lehetővé, mint a 
közép-amerikai aztékok, a délkelet-ázsiai khmerek 
birodalma. A hanyatlásukban és pusztulásukban 
közrejátszhatott az élelmiszer-termelés feltételeinek 
megváltozása, például az éghajlatváltozás, a száraz-
ság vagy a talaj kimerülése. A nomád életforma sem 
nyújtott tartós létbiztonságot, az újabb legelőterüle-
tek megszerzésének szükséglete mozgásban tartotta 
a népvándorlást. Így vagy úgy, de az élelmiszer-ter-
melés mindig igénybe vette az emberek szellemi és 
fizikai képességeit. A siker többletet eredményezett, 
amely az árucsere, a kereskedelem alapja lett. Egyéb 
okokkal együtt ez vezetett a társadalom rétegződé-
séhez, a föld birtokosai és művelői közötti hatalmi 
alapú elkülönüléshez.

A modern társadalmak sem mentesek attól 
a történelmi örökségtől, amely meghatároz-
za a  nem zetek és régiók élelmiszer-terme-
lési képességét. A népek vándorlása helyett 
a világkereskedelem biztosítja a többlet és a 
hiány kiegyenlítését. Ha mérleget kell vonni, 
akkor a Föld bőségesen el tudja látni mai la-
kóit élelmiszerrel. Ez a mérleg azonban soha 
nem volt egyensúlyban, világunkban egy-
szerre van jelen a pazarlás és a nélkülözés, az 
éhezés és az elhízás. A korábbi évszázadok-
hoz képest fontos különbség, hogy ma már 
képesek vagyunk globális szinten elemezni 
az élelmiszer-termelés és -elosztás helyzetét. 
A nemzeti adatbázisokra alapozva különféle 
nemzetközi szervezetek összegzik és elem-

zik a mezőgazdasági termelés alakulását, bolygónk 
egészének eltartóképességét. A mezőgazdaság zöld 
forradalma is hozzájárult ahhoz, hogy a 21. század-
ra megduplázta a Föld népességét, de a műtrágyá-
zás, az öntözés vagy a fajtanemesítés technológiai 
előnyei biztosították az élelmezésünket.

Az élelmiszer-termelés biológiai alapjait a folya-
matos kutatás-fejlesztés szélesíti, ennek ellenére sem 
jut mindenkinek megfelelő mennyiségű és minő-
ségű élelem. Még a jólétinek nevezett társadalmak is 
küzdenek a szegénység problémájával, a szociális vé-
dőhálók különféle „lyukbőségű” változatait működ-
tetve. Vannak olyan válságok is, mint a háborúk vagy 
a járványok, amelyek akár világméreteket is öltenek. 
Az Egyesült nemzetek világélelmezési programját a 
hasonló helyzetek következményeinek enyhítésére 
hozták létre. A 21. század globális környezeti prob-
lémái csak fokozzák a hasonló összefogás szükséges-
ségét. Az éghajlatváltozás, a vízhiány egész régiókat 
fenyeget, lehetetlenné téve a mezőgazdasági terme-
lést. A segélyek sem feltétlen jelentenek megoldást a 
várható elvándorlás megállítására.  

50nincs adat

(millió tonna)

Kukoricatermesztés (2018)

10 25 50 75 350

Kukoricatermesztés (2018)
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Háború és béke

2020-ban a Nobel-békedíjat az ENSZ világélelmezési programja (WFP) nyerte el azon erőfeszíté-
seiért, amelyeket az éhínséget háborús fegyverként való felhasználása ellen tett. Az ENSZ-szervezet 
becslése szerint egy éven belül 265 millió éhező lesz a világon. „A bizottság az idei díjjal arra a több 
millió emberre szeretné ráirányítani a világ figyelmét, aki éhezik, illetve fenyegeti az éhínség. A vi-
lágélelmezési program többoldalú együttműködés keretében kulcsszerepet játszik az élelmezésbiz-
tonság és ezáltal a béke megteremtésében. Nap mint nap tesz a népek testvériségének elősegítéséért, 
ami része volt Alfred Nobel szándékának. A WFP 2019-ben 88 ország százmillió lakosát segítette 
élelemmel. A norvég Nobel-bizottság elnöke szerint a világ egyik legősibb konfliktusgerjesztő esz-
köze, hogy egy terület elfoglalásához ki kell éheztetni annak lakosságát, amit például gazdaságaik 
felégetésével lehet elérni. Az éhínség és a fegyveres konfliktusok közötti összefüggés egy ördögi kör: 
a háború élelmiszerhiányt és éhínséget okozhat, de az élelemhiány is előidézője lehet felszín alatti 
konfliktusoknak, amelyek erőszakhoz vezethetnek. Azonban mindaddig nem számolható fel az 
éhínség, amíg véget nem vetünk a háborúknak és fegyveres konfliktusoknak.

Forrás: hirado.hu

 Ajánlott feladatok                                       

Az alábbi feladatok az egyes problématerületek vizsgálatát segítik. Iskolai vagy otthoni munkában 
önállóan is elvégezhetők, vagy beépíthetők a fejezet csoportmunkára épülő kutatási projektjébe. 

1. Honlapelemzés

Keresd meg az interneten az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezeté-
nek (FAO) honlapját (ajánlott forrás: VIII./1.)! 
� Készíts összefoglalót a honlapon bemutatott fő témákról (main topics)!
� Milyen kezdeményezésekről és projektekről számolnak be a honlapon? 
� Válassz egy számodra érdekes projektet, és mutasd be annak főbb céljait! 

2. Adatelemzés

Keresd fel az interneten az Our World in Data (Világunk adatokban) weboldalt! Keress rá 
az élelmiszer-ellátás (food-supply) és az élelmezéssel kapcsolatos energiabevitel (calo-
ric-supply) adataira! Az adatokat interaktív grafikonon, de akár táblázatos formában is 
meg tudod jeleníteni (ajánlott forrás: VIII./2.). 

Elemezhető adatok: 
�  A fejenkénti és napi energiabevitel időszakokra és országokra/régiókra 

lebontott változása
�  A fejenkénti és napi fehérjebevitel a Föld országaiban
�  A fenti adatoknak a nemzeti össztermékkel (GDP) való összefüggése
�  Az élelmiszer-ellátás és a várható élettartam összefüggése… és még 

sok érdekesség!

Elemzési szempontok:

�  Az adatokból az egyes világrégiókra, országcsoportokra levonható követ-
keztetések

�  A területi adatok mögötti lehetséges háttértényezők

�  A gazdasági fejlettség, az élelmezés és az egészségi mutatók közötti ösz-
szefüggések

Megállapításaidat és következtetéseidet foglald össze néhány mondatban! 
Az adatok alapján állíts össze táblázatot néhány jellegzetes régió vagy ország 
élelmezési helyzetéről! Vitassátok meg az adatokat csoporttársaiddal! 
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2. Élelmiszer-termelés – növénytermesztés, állattenyésztés

  A modern ember, a 
Homo sapiens eddigi lé-
tezésének legnagyobb részében a természet kínálta 
ételeket fogyasztotta. A vadászó, gyűjtögetőnek ne-
vezett életmódot csak kb. 10 000 évvel ezelőtt kezd-
te felváltani a letelepedő, földművelő gazdálkodás. 
Ez a változás Elő-Ázsiából (a mai Irán, Irak, Szíria, 
Törökország területéről) indult útjára és hamaro-
san átalakította az emberi közösségek szerkezetét 
és működését. A termés növekedése megteremtette 
a többletet, kialakult az árucsere, a kereskedelem. 
A vadon élő növények generációkon át tartó kivá-
logatásával megjelentek az olyan alapélelmiszerek, 
mint a gabonafélék (rozs, búza, rizs), egyes ma is 
ismert zöldségfélék és gyümölcsök. A termés egy 
része, illetve a település körüli legelők idővel ha-
szonállatok takarmányául szolgálhattak, így bővült 
elődeink étrendje. A jobb táplálkozás az élettarta-
mot is növelte, de a nehéz mezőgazdasági munkák 
és a növekvő népesség miatt is szükség volt a több 
élelemre.

Az Európában termelt 
élelmiszerek választéka a 
földrajzi felfedezésekkel 
tovább bővült. Dél- vagy Közép-Amerikából érkez-
tek például olyan ma kedvelt növények, mint a bur-
gonya, kukorica, paprika, paradicsom. A dél-ame-
rikai indián kultúrák fejlett mezőgazdasági 
ismeretekkel, technológiákkal rendelkeztek, ami 
egyben a felvirágzásuk alapját is jelentette. A  mai 
Mexikó területén élő aztékok úszó kerteket (csi-
nampákat) építettek, amelyek természetes víz- és 
(az iszap révén) tápanyagellátást biztosítottak a ter-
melt növények számára. Az öntözővíz bősége más 
kultúrák felemelkedésében (hiánya esetén a letűné-

sében) is szerepet játszott. Az egyiptomi birodalom 
a Nílus mentén, a khmer kultúra a mai Kambodzsa 
területén, a Mekong folyó vidékén alakult ki.

A jelenkori élelmiszer-termelés színes képet 
mutat, a Föld számos vidékén megőrizték az ősi 
technológiákat. Afrikában a legeltető állattartás, 
Ázsiában a sok kézi munkát igénylő teraszos rizs-
termesztés is jellemző. A talaj megművelése azon-
ban egyre kevésbé történik emberi vagy állati erő-
vel. A mezőgazdaság gépesítése igen széles körű, 
szinte minden műveletre található megfelelő cél-

gép. A másik jelentős fejleményt a kemizálás jelenti, 
amely a talaj termőképességét biztosító műtrágyák-
tól a különféle növény védőszerekig terjedő skálán, 
több ezer féle vegyszert biztosít a gazdák részére.

Az élelmiszer-termelés hatékonysága részben 
gazdasági kérdés, a termelők oldalán is meg kell je-
lennie a profitnak. Jelenleg számos olyan termelési 
mód és termény ismert, amelyekben ez alig lehet-
séges. Ilyen például a kakaó, a kávé vagy a banán 
termesztése, amelyek esetében még a munkások 
egészségét is veszély fenyegetheti. Mindezek ellen 
jött létre a méltányos kereskedelem, a „fair trade” 
mozgalom, amely a vásárlók számára garantálja 
az általa hirdetett szempontok betartását. A haté-
konyság másik oldala lehet a minőség, az egészsé-
ges élelmiszerek biztosítása. Az egészségre ártal-
mas vegyi szennyezés határértékek közé szorítása 

vagy a GMO-mentesség kérdé-
se sokakat foglalkoztat. Ezek a 
példák is arra mutatnak, hogy 
napi étrendünk, ételeink igen 
összetett „előélettel” rendelkeznek, amely a mi éle-
tünkre, egészségünkre is messzemenő hatással van.

Neolit kultúra lakó helyének 
rekonstrukciója  
Spanyolországban

Élelmiszer-termelési 
technológiák,  
óegyiptomi ábrázolás

Gabonatermést 
betakarító  
kombájn

Kakaóbabtermést 
betakarító farmerek 
Indonéziában,  
Celebesz szigetén
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 Ajánlott feladatok                                       

1. Élelmiszer-világtérkép

Papíralapú (rajzolt) vagy digitális formában is elkészítheted.

Az ábrázolható témák: 
�  a más kontinensről érkezett, ma Európában is termesztett élelmiszernövényeink eredete
� az asztalunkra kerülő, távoli termőhelyekről származó gyümölcsök, zöldségfélék szállítási útja
�  élelmiszer-biodiverzitás: az egyes kontinenseken termelt, egy élelmiszertípushoz kapcsolható fajták 

száma 

2. Agrokémiai kisokos

Gyűjtsetek adatokat, címkéket és/vagy termékfotókat különféle, a növénytermesztésben, kerti kul-
túrákban alkalmazható vegyszerekről (műtrágyák, növény védőszerek)! Állítsatok össze táblázatos 
ismertetőt a fontosabb jellemzőikről!
�  összetétel
�  alkalmazási ajánlások
�  biztonsági előírások stb.

3. Honlapelemzés

Keressetek fel néhány, az élelmiszer termeléssel valamilyen módon összefüggésbe hozható webol-
dalt, intézményi vagy civil szervezeti honlapot! Készítsetek ismertetést az alábbi szempontok szerint!
�  az oldal tulajdonosának működési területe, célja
�  az oldal alapján megismerhető fontosabb tématerületek
�  az oldalon lévő információk közérthetősége, strukturáltsága, megbízhatósága

3. Biotechnológia – zöld és szürke

  Az ember számos do-
logban különbözik az ál-
latvilágtól, ezek közül is ki-
emelkedik a megismerés, az 
együttműködés és a konstru-
álás képessége. A  kőkorszaki 
technológiák kialakulásához 
mindháromra szükség volt, 
de azóta szédítő fejlődés kö-
vetkezett be. Ehhez a mo-
dern természettudományok 
kialakulására is szükség volt, 

így ötvöződhetett a kutatás és a fejlesztés. Annak 
ellenére, hogy az élelmiszertermelés biológiai ala-
pokkal rendelkezik, a  bio- előtag csupán néhány 
évtizede jelent meg a technológiák egy csoportjá-
nak jellemzésében. Újabban ezek sokféleségét szí-
nekkel is érzékeltetik, így megkülönböztetve zöld, 
vörös, sárga, szürke, barna vagy ibolya biotechno-
lógai területeket. Az élelmiszerekkel, a  táplálko-
zással ezek közül több is összefüggésbe hozható. 
Kivételek is vannak, az ismert és sokak által ked-
velt biotermékek vagy a klasszikus módon neme-
sített fajták nem tartoznak ebbe a fogalomkörbe.

A zöld biotechnológia célja a megnövekedett 
élelmiszerigény kielégítése ellenálló, nagyobb ter-
méshozamú fajták létrehozásával. Egyik példája a 
szövettenyésztéssel történő mikroszaporítás, amely 
genetikailag azonos egyedek (klónok) létrehozásá-
ra is alkalmas, ahogyan például a banán esetében is 
történik. 
  A klasszikus nemesítésen túlmutat a transz-
genikus növények előállítása, amely mellett és ellen 
is felhozhatók érvek. A klímaváltozás vagy a vegyi 
szennyezés káros hatásai elleni kutatások remény-
keltőek, de sokak elutasítását (törvényi tiltást is) 
kiváltották. A sárga biotechnológia az élelmiszer-
iparral függ össze. A borászat, a söripar vagy a sajt-
készítés mesteri fokon veszi igénybe (és módosítja) 
a különféle fermentáló mikrobákat.

Szövettenyésztéssel 
nevelt málnanövényke 

Egy almatermesztési 
technológiai kísérlet 
egyik lépése
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De ebbe a csoportba sorolják a haszonnövények 
rovarkártevői elleni biológiai védekezés eljárásait 
is. A különféle környezeti szennyezések ellen bevet-
hető szürke biotechnológia közvetve segíti az elő-
zőeket. A klímaváltozással gyorsuló sivatagosodás-
hoz való alkalmazkodás a barna technológiákkal 
tehető hatékonyabbá. Néhány szín még kimaradt 

a palettáról, ezek egyéb gazdasági 
területekkel vagy éppen a bioterro-
rizmussal kapcsolatosak.

Hazánkban közvetlen fogyasz-
tásra nem kerülhetnek a  geneti-
kailag módosított élelmiszerek, 
a  GMO-mentesség egyfajta mi-

nőségjelzőnek is tekinthető. A tudományosan iga-
zolható tények megosztják a világ országait, eltérő 
perspektívába helyezve ezeket az eljárásokat. A szi-
gorú tiltás inkább a maximális elővigyázatosság el-
vét követi, azt is figyelembe véve, hogy még nem 
áll rendelkezésre elég idő a hosszabb távú hatások 
elemzésére. 

Különféle, GMO-mentességet jelölő logók 

 Ajánlott feladatok                                       

1. Élesztőgombák vizsgálata

A sörélesztő, a Saccharomyces cerevisiae évezredek óta használatos erjesztett italok és kenyérfélék előállításá-
ra. A folyamathoz lebontható szénhidrátra és megfelelő hőmérsékletre van szükség. A vizsgálatok során vegyé-
tek figyelembe, hogy a gombasejtek érzékenyek a közeg ozmotikus koncentrációjára és alkoholtartalmára is!

1. Erjesztés vizsgálata

Vizsgálható kérdések:
�  Mely cukrok (pl. szacharóz, glükóz, laktóz) bontása megy végbe?
�  Hogyan befolyásolja a hőmérséklet a folyamat menetét?
�  Hogyan mutatnátok ki a keletkező gázt és az alkoholt (pl. sűrűségválto-

zás alapján)?

Tervezzetek és végezzetek el kísérleteket az élesztőgombákkal történő al-
koholos erjedés vizsgálatára!
�  Határozzátok meg és állítsátok be a független, a függő és a rögzített vál-

tozókat!
�  Állítsatok be kontrollkísérletet is!
�  Rögzítsétek a kísérletek menetét fotókon vagy videón!

2. Mikroszkópos vizsgálat 

A vizsgálat lépései:
�  Szaporodó élesztőgombákat tartalmazó oldat egy cseppjét kenjétek mikroszkópi tárgylemezre!
�  Szárítsátok be a kenetet (meleg levegőn vagy láng felett óvatosan áthúzva)!
�  Cseppentsetek a száraz preparátumra egy csepp mikroszkópi festéket (pl. metilénkék)!
�  1-2 perc után mossátok le a festéket, és fedjétek le a készítményt fedőlemezzel!
�  Vizsgáljátok meg az élesztősejteket fénymikroszkópban (min. 400× nagyítással)!
�  Készítsetek mikrofotókat mobiltelefonnal, vagy rajzoljatok le néhány sejtet!

2. Növényi szövettenyésztés, klónozás

A növényi szövetek megfelelő táptalajon életben tarthatók, belő-
lük akár a mintát adó növény teljes regenerációja is elvégezhető. 
A kezdetben inkább kutatási célra végzett szövettenyésztéssel ma 
már számos haszon- és dísznövény azonos minőségű példányait 
állítják elő. 

Erjesztés vizsgálata 

Élesztőgombák 
mikroszkóp alatt

Ananászültetvény 
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Vizsgálható kérdések:
�  Hogyan működik a szövettenyésztés eljárása, a mintavétel, a táptalaj és a fenntartás?
�  Miért előnyös ez az eljárás az élelmiszerek előállítása szempontjából?
�  Mely gyümölcsfélék „készülnek” ezzel az eljárással?
�  Okozhat-e problémákat a klónozott növények monokultúrás termesztése?

Állítsatok össze digitális bemutatót a témáról szerzett információk és saját véleményetek alapján!

3. CRISPR – a géntechnológia sebészkése

A 20. század második felében induló „génsebészet” kezdetben kevés-
bé precíziós enzimek (restrikciós endonukleázok) használatán alapult. 
Az ezredfordulót követően vált ismertté a CRISPR/cas-rendszer, és vált 
lehetővé a géntechnológiában való széles körű alkalmazása. 

1.  Keressetek információkat a géntechnológiai kutatások 20. és 
21. századi történetéről!

2.  Készítsetek összefoglalót a CRISPR/cas-rendszerek működésé-
ről és alkalmazási területeiről!

Vizsgálható kérdések:
�  Hogyan vezettek el a különböző felfedezések a CRISPR-rend-

szer megismeréséhez?
�  Hogyan vált szabadalommá az eljárás, és milyen további üz-

leti és jogi bonyodalmak kísérték a felfedezését?
� Melyek a legsikeresebb, legígéretesebb alkalmazási területei?

A CRISPR-rendszer orvosi alkalmazására  
utaló montázs 

4. Élelmiszerek – eredet és minőség

  Az élelmiszereink (a konyhasó kivételével) nö-
vényi vagy állati eredetűek. A biológiai forrásoknak 
azonban nem minden része és nem feltétlenül ter-
mészetes formában kerül a boltok polcaira. A búzát 
a malmokban lisztté őrlik, a rizst fehérre hántolják, 
a tejet zsírtalanítják, a húsokból is csak a vágóállatok 
nemesebb részeit fogyasztjuk. Az így előállított alap-
anyagok további feldolgozáson mennek át, amelyek 
során a búzából tésztafélék, a húsokból húskészít-
mények, a tejből tejtermékek és sajtok, a zöldségek-
ből és egyéb adalék anyagokból ízesítők, mártások 
készülhetnek. 

Az élelmiszerek minősége többféle szempont 
alapján ítélhető meg. A mérhető összetevők ese-
tében felállíthatók minőségi követelmények és ha-
tárértékek, az íz- és aromaanyagok azonban egyedi 
hatásokat eredményeznek, amelyeket a fogyasztók 
jobban vagy kevésbé kedvelhetnek. A  nagyüzemi 
előállítás és kereskedelem gyakran támaszt méret-
beli, eltarthatósági és esztétikai elvárásokat. A mi-
nőség kialakulása már a fajtaválasztással kezdődik, 
ami a lehető legtöbb szempont egyeztetése alapján 
történhet. Az ízletes, hagyományos, helyben ki-
alakult fajták helyett gyakran kerülnek előnybe a 
szállítást és raktározást jobban tűrő fajták. A ha-
szonállatok esetében az intenzíven tartható, na-
gyobb hozamot ígérők váltják fel a háztáji fajtákat. 
Vannak azonban újabb trendek is, így például a 

Korszerű gabonamalom géprendszere 

Szállításra előkészített organikus termékek 
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szabadtartású, „tanyasi” minősítésű húsáruk vagy 
a biogazdaságokból származó, kedvezőbb beltartal-
mi értékekkel rendelkező „organikus” gyümölcsök 
és zöldségek egyre több vásárló által keresettek. 
A környezettudatosság más módon is megjelenhet, 
például a helyi termékek fogyasztása, a termelők-
kel fenntartott személyes kapcsolat 
felértékelődhet.

Az élelmiszerek minőségéről 
tájékoztatni kell a vásárlókat. Ez 
részben az előállítás során törté-
nik, ahol a csomagolt termékekre 
kerülő címkén feltüntetik a tömeg-
egységre (100 grammra) vonat-
koztatott energiatartalmat és a fő 

tápanyagcsoportok (szénhidrátok, zsírok és olajok, 
fehérjék) arányát. Az ásványi anyagok, ionok (pl. 
vas, kalcium, magnézium stb.) már kevesebb ter-
méken szerepelnek, de például az ásványvizeken 
ezeket is részletesen felsorolják. Ezek az adatok ak-
kor „beszédesek”, ha a fogyasztó számára is értel-

mezhetők. Talán legkönnyebb 
az energiatartalom vizsgálata. 
De  fontos és sokak számára 
ismert  a „mentesség” esete is, 
ami a cukor, glutén, laktóz vagy 
néhány allergén esetében ad 
fontos tájékoztatást.

Termékcímkét vizsgáló vásárló 

 Ajánlott feladatok                                       

1. Élelmiszer-előállítási technológiák

Élelmiszereinket sokféle érdekes technológiával állítják elő. Nagyszüleink idejében talán kevesebb alap-
anyag állt rendelkezésre, de az ételeket főleg a háztartásokban készítették. A modern életmód mellett egyre 
több ipari módszerrel feldolgozott élelmiszerre van szükség, amelyet robotizált gépsorok állítanak elő. Ami 
ebben a folyamatban átalakul, hozzáadódik vagy elvész, az már megjelenik a termékminőségben. Némely 
technológia nagy terhelést jelent a környezetre is, ezért a fenntarthatósága megkérdőjelezhető. Mások ese-
tében egészségügyi aggályok merülhetnek fel.

Keressetek információkat, képeket és videókat az alábbi témák alapján! A kutatási eredményekből 
állítsatok össze posztereket, digitálisan megosztható bemutatókat! 

Vizsgálható témák:
�  Hagyományos eljárások, házi készítésű élelmiszerek (befőzés, savanyítás, száraztészták, sertésfeldol-

gozás).
�  Nagyüzemi technológiák (liszt, olaj, cukor, húsipari termékek).
�  Élelmiszereink ökológiai lábnyoma (alapanyag-termeléstől a feldolgozáson át a szállításig).

2. Élelmiszer-összetétel 

Az alábbi vizsgálatok részben a termékeken található címkék segítségével, részben egyszerű kémiai tesztek-
kel vagy fizikai és érzékszervi vizsgálatokkal végezhetők. A pontos mennyiségi elemzések erre szakosodott 
laboratóriumokban történnek, de néhány egyszerűbb minőségi kimutatást iskolai környezeteben is elvé-
gezhetünk. 

Vizsgálható témák:
�  Élelmiszercímkék elemzése (csomagolások vagy arról készült fotók alapján), energia- vagy tápanyag-

tartalom szerinti összehasonlítás termékcsoportonként (pl. kekszek, sajtok, lekvárok).
� Tápanyagcsoportok kimutatása specifikus reakciók alapján (fehérjék, keményítő, glükóz).
� Zsírtartalom meghatározása oldószeres kivonással (pl. csipsek esetében).

Figyelem: A kísérleteket csak tanári irányítással és a biztonsági előírások betartása mellett végezzétek el!

3. Kóstolj bele! 

1.  Válasszatok ki olyan élelmiszercsoportokat, amelyekből könnyen beszerezhetők különféle márkájú/?/ 
termékek (pl. ásványvizek, szörpök, csipsek, sajtok)!

2.   A választott termékekből rendezzetek „vakpróbás” összehasonlító vizsgálatokat!

3.  Zsűrizzétek a megkóstolt termékeket, állítsatok fel sorrendet közöttük!

4.   Fogalmazzatok meg minőségi leírásokat, értékelési szempontokat!
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5. Ételkészítés – eszközök és technológiák

  Ha minden alapanyag rendelke-
zésre áll, kezdődhet az ételek elkészí-
tése! Ezt a tevékenységet legegyszerűbben „főzésnek” 
nevezzük, valójában a nyers ételektől a hosszas érle-
léssel készülő finomságokig sokféle módszerrel ké-
szíthetünk ételeket. Az alapanyagok és az élelmisze-
rek előállítása után ezek a műveletek tovább alakítják 
a fogyasztandó ételeinket. A  tűz használatbavétele 
előtt (a paleolit korban) ritkán adódott lehetősége 
elődeinknek, hogy főtt vagy sült ételt fogyasszanak. 
Ha mégis (pl. erdőtüzek után), akkor érdekes, újsze-
rű ízeket tapasztalhattak, amelyeket később már a sa-
ját tűzhelyükön próbálhattak elkészíteni. 

  A hőkezelés két alapvető eljá-
rása sokban különbözik egymástól. 
Főzésnek nevezzük a forrásban lévő vízben történő 
ételkészítést, ennek során többé-kevésbé kioldód-
nak a megfőzött élelmiszer anyagai. A megpuhult 
ételt könnyebb elfogyasztani, emészthetőbbek a 
benne lévő tápanyagok. De az is lehet, hogy éppen 
azokat öntjük ki a főzővízzel, hacsak nem gőzben 
párolunk, amikor a kioldódás nem, de a feltárás 

jobban végbemegy. A sütés is hasonlóan történik, 
de a közeg (levegő vagy zsiradék) hőmérséklete ma-
gasabb, és a vízben oldódó összetevők kioldódása 
nem jelentős. Az olajok és zsírok sokféle fajtája áll 
rendelkezésre, a hagyományos magyar konyhában 
a sertészsír, később a napraforgó- vagy a repceolaj 
terjedt el. A mediterrán eredetű olívaolaj választé-
ka csak a szakértők számára tekinthető át, de abban 
egyetértenek, hogy az igazi az „extra szűz”. Érdekes 
átmenetet jelent a mikrohullámú kezelés, amely be-
lülről melegíti fel az anyagokat. Ha további módsze-
reket keresünk, akkor a mesterszakácsok titkai után 
kutathatunk, és a „szuvidálás” vagy a „konfitálás” 
előnyeit is megismerhetjük. …És akkor még nem 
beszéltünk a „molekuláris gasztronómia” mibenlé-
téről!

  Az ételek általában többféle 
élelmiszer és egyéb összetevők ke-
verékei. A receptek generációkon át öröklődnek, 
de a szakácskönyvek és főzőműsorok is sok ötletet 
adhatnak az otthoni főzőcskézéshez. Az ételek te-
hát sajátos rendszerek, esetükben is igaz, hogy az 
egész több, mint a részek összessége. Az ételek ter-
vezése tudást és kreativitást igényel, figyelni kell az 
életmódnak és életkornak megfelelő energia- és tá-
panyagbevitelre. A fizikai munka vagy a sport több 
energiát igényel. A generációk étkezési szokásai is 
eltérnek, a modern életmód mellett gyakran a gyor-
séttermek, street food étkezdék a népszerűbbek. 
Mégis örömet jelent, ha a család együtt készíti és fo-
gyaszthatja el a kedvenc ételeit.

Paleo étrend 
alapanyagai 

Zöldségek 
párolása 

Családi 
főzőcskézés 

 Ajánlott feladatok                                       

1. Olaj a tűzre!

Végezzetek kutatást a boltokban kapható étkezési olajokkal kapcsolatban!
�  Gyűjtsetek minél többféle termékből mintát, címkefotót!
�  Hasonlítsátok össze az egészségünkre gyakorolt hatásukat!
�  Végezzetek érzékszervi próbákat, hasonlítsátok össze a színek, illatok, ízek jellemzőit!
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Kísérlettervezés:
Vizsgáljátok meg néhány olajfajta fizikai jellemzőit!
�  Hogyan változik a viszkozitásuk (folyékonyságuk) a hőmérséklettel?
� Határozzátok meg és állítsátok be a független és a függő változókat!
� Mely körülményeket kell állandóként rögzíteni?

2. Főzés vagy párolás?

Kísérlettervezés:
Hasonlítsátok össze a főzés és a párolás élelmiszer-alapanyagokra gyakorolt hatását! Melyik eljárás 
őrzi meg jobban egy adott alapanyag mennyiségét (és minőségét)?
�  A pároláshoz használhattok konyhai párolót vagy egy nagyobb főzőpohárból, szűrőből és fedélből 

(pl. óraüveg) kialakított rendszert.
�  A kísérlet függő változója lehet a minta súlycsökkenése, amely méréséhez érzékeny mérlegre lehet 

szükség.
�  Nehézséget okozhat a rögzített változók (pl. a minta kiindulási tömege, a behatás mértéke, valamint 

a visszamaradó víztartalom) beállítása.
�  Vitassátok meg, hogyan lehet minimalizálni a kísérlet változóinak zavaró hatását!
�  Beszéljétek meg a terveket a tanárotokkal!

3. Ahány ház, annyi recept!

Gyűjtsetek különféle ételrecepteket, és hasonlítsátok össze ezeket!
�  Vannak-e jellegzetes különbségek a régebbi korok és a mai ételkészítési módok között?
�  Miben térnek el ugyanannak az ételtípusnak a régebbi és mai, illetve a különféle receptek szerinti 

elkészítési módjai?
�  Milyen ízesítőanyagokat és fűszereket ajánlanak a receptekben?

6. Étrendek – trendek és divatok

  Egy-egy étel minősége még könnyen biztosít-
ható, de a táplálkozás élethosszig tartó folyamat, 
amely ezerféle hatással lehet az egészségünkre, élet-
tartamunkra. A napi étkezések száma, időpontja, 
de főleg változatossága fontos szempontok a hatás 
elemzéséhez. Mindezek biológiai hátterét szerve-
zetünk tápanyagigénye, a táplálkozási szervrend-
szer működési sajátosságai és az életmódból eredő 
szükségleteink állnak. A világ nagyobb részén nem 
az étrend összeállítása, hanem az éhség elkerülé-
se a nagyobb feladat. A fejlett országokban éppen 
ellenkező viszonyok alakultak ki, az élelem bősége 
túlfogyasztáshoz, túlsúly kialakulásához vezethet. 
A tudatosan kialakított étrenddel sokat tehetünk 
mind a pazarlás elkerülése, mind az egészségünk és 
erőnlétünk megőrzése érdekében.

  A legdivatosabb étrendekről sok információt és 
ajánlást találhatunk a médiában. Némelyre egész 
iparágak, szolgáltatások és termékcsaládok épül-
tek. Ilyenek például az alacsony szénhidráttartalmú 
(low carb), a paleo vagy a ketogén diéták. Gyakran a 
kiegyensúlyozottság mellett – vagy éppen he lyett – 
a testsúlycsökkentés szempontjai érvényesülnek. 
Külön tudomány a sporttáplálkozás, amely az adott 
sport és sportoló személyre szabott diétáját állítja 
össze. Ugyancsak speciálisak az orvosi javallatra 
összeállított étrendek, legismertebbek a cukorbe-
tegek, laktóz- vagy gluténérzékenyek táplálkozási 
előírásai. Bizonyos anyagok életveszélyt is jelent-
hetnek, mint például a mogyoróallergia esetében.A hét öt napjára tervezett étrend hozzávalói 

Cukorbeteg 
személy  
kórházi étkezése 
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 Ajánlott feladatok                                       

1. Csak APPránként!

 Keressetek az interneten étrendtervező mobilos applikációkat (magyar és angol nyelven is elérhetők)!
�  Hasonlítsátok össze ezek szolgáltatásait, alkalmazhatóságát!
� Foglaljátok össze röviden a tapasztalatokat, és készítsetek ajánlást a többiek számára! 

2. Étrendes kérdések

�  Állítsatok össze kutatási kérdőívet a táplálkozási szokások, étrendek vizsgálatára!
�  Alkalmazzatok feleletválasztós, eldöntendő és Likert-skálás kérdéseket!
�  Igyekezzetek társaitokon kívül minél több és többféle életkorú, nemű és foglalkozású embert is 

megkérdezni!
�  A kérdések összeállítását segítő szempontok:

� Étkezések napi száma, időpontja
� Meleg ételek aránya
� Húsfogyasztás gyakorisága
� Tudatosság (pl. fehérje- és vitaminbevitel, rostfogyasztás)
� Kedvelt ételek stb.

�  Az eredményekből készítsetek infografikákat, és osszátok meg a társaitokkal!

7. Élelmiszer-biztonság – mikrobák és mérgek

  Ha az ételeink élete a termőföldeken kezdődik, 
akkor a biztonság kérdése már egy lépéssel ezt meg-
előzően felvethető. Az élelmiszer- és takarmánynö-
vények a talajból biztosítják az ásványianyag-szük-
ségletüket, de arányaiban a legkevésbé rendelkezésre 
álló elem határozza meg a többi felvételét. Ezek kö-
zött a legfontosabb a nitrogén, a foszfor, a kálium, 
a sor végén számos nyomelem is található (pl. vas, 
cink, molibdén, króm, szelén és mások). Ezek köz-
vetlenül vagy az élelmiszerláncon át jutnak el az em-
beri szervezetbe. A talaj azonban nem csak hasznos 
anyagokat tartalmaz, a szennyezők pedig feldúsul-
hatnak egyes növényekben vagy a gombákban. Ez a 
bioakkumuláció felelős lehet bizonyos nehézfémek 
vagy radioaktív izotópok élelmiszerekben való fel-
halmozódásáért. Az emberi tevékenység, a különfé-
le ipari és mezőgazdasági technológiák mesterséges 
szerves anyagokat juttathatnak a környezetbe. Ezek 
a xenobiotikumok (pl. dioxin, PCB, PAH) nem 
vagy csak nagyon lassan bomlanak le a talajban, így 
akár megjelenhetnek bizonyos élelmiszerekben is.  

  Ha a növények épek és egészségesek, valamint 
a talajuk is gazdag tápanyagban, akkor kívánatos 
célpontjai lehetnek más parazita szervezeteknek. 
A gombák országában ez igen elterjedt együttélési 
mód, számos fonalas gombára jellemző. A termés 
minőségi károsítása és mennyiségi csökkentése 
mellett egyes csoportjaik erős méreganyagokat is 
termelnek. Ezek a mikotoxinok igen veszélyesek 
lehetnek, az általuk okozott emberi és állatbetegsé-
gek a mikózisok, de daganatképződéséhez is vezet-
hetnek. A rejtett (endoparazita) életmódot folytató 
Fusarium nemzetség bizonyos fajainak toxinjai (tri-
chotecének) a gabonafélékből kerülhetnek át az éte-
leinkbe. Az Aspergillus 
nemzetség penészgom-
báinak toxinjai az olajos 
magvakban (aflatoxin), 
kávéban (ochratoxin), 
mazsolában jelenhet-
nek meg. Még az anti-
biotikumairól ismert 
Penicillium nemzetség-
ben is vannak toxinter-
melők, rájuk az alma-
félék esetében érdemes 
figyelni.
  Szerencsére a xenobiotikumok és toxinok az 
élelmiszer-biztonsággal foglalkozó hatóságok figyel-
mének középpontjában állnak. A Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szaklaboratóriu-

A klórtartalmú  
műanyagok 
égetése során  
keletkező, rákkeltő 
dioxinszármazék,  
a TCDD 
(2,3,7,8-tetraklór-
dibenzo-p-dioxin)

Fusariumgomba-fertőzés  
egy gabonakalászon
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mai rendszeres vizsgálatokkal derítik fel a különféle 
szennyezettséget. A nem megfelelő minőségű, az 
emberi szervezetre veszélyt jelentő áruk nem kerül-
hetnek forgalomba. Feladatuk a tanácsadás is, így 
akár a lakosság, akár a kistermelők vagy a nagyobb 
gazdaságok is értesülhetnek a veszélyekről és a meg-
előzés vagy elhárítás módjairól. 

  Sajnos az élelmiszerek elkészítésük után sincse-
nek védve a mikrobák támadása ellen. A  romlást 
okozó baktériumok és penészgombák a levegőből 
támadva igyekeznek előlünk megkaparintani az 
értékes szerves anyagokat. Szerencsére az emberi-
ség régóta rendelkezik az ellenük való védekezés 
különféle módjaival. A sózás ősi módszer, amely-

nek aranyat érő alapanyagát Afrikában karavánok 
szállították. Édesebb, de hasonló szerepben később 
a cukor tűnt fel mint lekvárok, befőttek védő- és 
ízesítőanyaga. A hústermékek tartósítására szolgáló 
füstölés és szárítás a magyar falusi háztartásokban 
évente végzett művelet volt. A technológiai fejlődés 
jórészt kiváltotta a nem túl egészséges módszereket, 
ma már a hűtő-fagyasztó gépek az egész élelmiszer-
láncban megtalálhatók. Ennek ellenére az élelmi-
szeriparban ma is alkalmaznak tartósítószereket és 
egyéb, a minőségmegőrzést szolgáló adalékokat.

Növény-
betegség 
vizsgálata 

Húskészít mények füstölése

 Ajánlott feladatok                                       

1. Honlapelemzés

Keressétek fel a Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal, a Nébih honlapját! Készítsetek összefogla-
lást és/vagy bemutatót az alábbi kérdések alapján (ajánlott forrás: VIII./5.)! 
�  Melyek a hivatal szakterületei?
�  A szakterületeken belül milyen információk és szolgáltatások jelennek meg, ezek közül melyeket 

tartjátok érdekesnek, fontosnak?
�  Keressétek meg az adatbázisban a laboratóriumokat, fajtakitermesztő és fajtakísérleti állomásokat 

bemutató információkat! Mutassátok be, hogy hol és mivel foglalkoznak!

2. Ökotoxikológia kisokos

1. Keressetek az interneten ökotoxikológiai témájú oldalakat (pl. ajánlott forrás: VIII./8.)! 
2.  A szerzett információk alapján állítsatok össze egy „kisokost”, amely szócikkekben mutatja be a leg-

fontosabb xenobiotikumok és toxinok fajtáit, eredetét, előfordulását és hatásait!
3. Készítsetek ajánlást, hogyan lehetne csökkenteni, illetve elkerülni ezek káros hatását!

3. Ezt elsóztad!

Tervezzetek és végezzetek el kísérleteket a mikrobák szaporodása és a sókoncentráció (NaCl) közötti 
összefüggés vizsgálatára!
Mikrobakultúra legegyszerűbben szárított élesztőből készíthető, híg cukoroldatban. (Megfelelő labora-
tóriumi lehetőségek mellett Petri-csészében, nem patogén baktériumtenyészettel (pl. Bacillus cereus) is 
elvégezhető a kísérlet.)

�  Ha a kísérlet független változója a sókoncentráció, akkor mi lehet a függő változó?
�  Mely környezeti tényezők befolyásolják ezen kívül a mikrobák szaporodását?
�  Hogyan tudnátok ezeket állandó értéken tartani?

Fotók és adatok alapján készítsetek összefoglalót a kísérlet menetéről, eredményeiről és ezek magyará-
zatáról!
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Összefüggések, jövőkép

 Gondolkodj rendszerben!          

Ha elvégeztétek a bemutatott problémák (vagy egyéb témák) vizsgálatát, és megosztottátok egymással 
a szerzett tudásotokat, akkor ideje, hogy megkeressétek a közöttük lévő rendszerszintű összefüggéseket. 
Ehhez nyújt segítséget az alábbi rendszervázlat:

A rendszer fogalmából az is következik, hogy az egész több, mint a részek összessége. 

1.  Fogalmazzátok meg: hogyan jelenik meg az ábrán vázolt rendszer nyújtotta „többlet”, mikor működik 
jól az élelmiszerlánc?

2.  Az ábra és a kutatási eredményeitek alapján szerkesszetek gondolattérképet, amely a rendszer egé-
szét vagy annak egy állomását mutatja be!

3.  Az ábra csak a folyamatok szerkezetét mutatja be, a mennyiségi viszonyokat nem ábrázolja.
�  Alakítsátok át úgy az ábrát, hogy jelenjenek meg benne a bemeneti és kimeneti mennyiségek adatai!
�  Keressetek néhány adatot (pl. gabonatermés, élelmiszertípusok előállítási és fogyasztási adatai, étel-

maradékok becsült mennyisége stb.), és jelenítsétek meg a részfolyamatok esetében!

 Milyen lesz a jövőnk?          

Elemezzétek a Föld globális népességnövekedésének várható alakulását bemutató ábrát!

Kapcsolatok

ÉLELMISZEREK – TÁPLÁLKOZÁS

Alapanyag-előállítás
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Adatok és előrejelzés: Az ENSZ Titkársága Gazdasági és  
Szociális Ügyosztályának Népesedési csoportja

�  Milyen regionális eltéréseket kell figye-
lembe venni a globális adatok mélyebb 
megértéséhez?

�  Hogyan, milyen intézkedésekkel érhető el 
a jövőben a jelenlegi növekedési pályáról 
való letérés, a kiegyensúlyozott növeke-
dés vagy a népességcsökkenés?

�  Alkossatok véleményt: a népességnöve-
kedés megállításában milyen szerepük 
lehet a jövőben a nem tervezett esemé-
nyeknek, katasztrófáknak?

�  Követheti-e az élelmiszer-ellátás – a vál-
tozó természeti környezet mellett is – 
a népesség mai növekedési ütemét (piros 
vonal)?
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Az egészséges környezet

Elő-kép

IX. 

ÁTTEKINTÉS, RÁHANGOLÁS

Azt gondolhatjuk, hogy a környezetünk ott kezdődik, ahol a 
testünk „végződik”, azaz a bőrünk felületén. De ez nem teljesen pontos, 
mivel minden légvétellel magunkba szívjuk a környező levegő néhány 
deciliterét. Ahogyan az elfogyasztott táplálék végighalad a tápcsatorná-
ban, végső soron az is a külső környezetből érkezik és kerül át a szerve-
zetünkbe. Ha mindezt az egészségünkkel hozzuk kapcsolatba, akkor az 
ember és környezete egységként, egy rendszerként vizsgálandó. A bő-
rünkön vagy inkább a bőrünkben élő mikrobák egyedi illatokkal ru-
háznak fel minket, miközben egymással is vívják a jó és a rossz harcát. 
A testünkön belüli mikrobiális környezetet a vastagbél baktériumai ala-
kítják ki. A sokféle vélekedés és reklám ellenére ezek összetétele és szer-
veződése nehezen megismerhető, akár több ezer féle baktérium, gomba 
és vírustörzs alkothatja. 

A környezetünkben egyszerre vannak jelen objektumok 
(pl.  épületek, élőlények, járművek) és közegek (pl. levegő, 
talaj, vízpára, esővíz). Nézhetjük az állandóság vagy 
változás felől is, a lassan változó felszínformák 
állandónak tűnnek, de a gomolyfelhők forma-
játéka szemmel jól követhető. Az épített 
környezet változásáról inkább generációs 
távlatokból kaphatunk képet, de gyakran 
mellőzött szempont az épületek egészsé-
günkre gyakorolt hatása. Mivel ebben az 
esetben sem azonnali változásokról beszélhe-
tünk, nehéz észlelni az egészségromlás jeleit, 
még nehezebb megtalálni annak a „beépített” 
okát. A modern építészeti előírások és technoló-
giák mellett már feledésbe merültek a „középkori” 
állapotok, amelyek esetében a lakóhely és a települési 
környezet szinte melegágyat jelentett a különféle betegségek számára. 

A környezetünk „közegei” közül a levegő minősége hosszabb 
távon a várható élettartamunkra is hatással van. Újabb, statisztikai ada-
tokat elemző kutatások szerint az elkerülhető halálozások egyik fő oka a 
légszennyezés. A kutatások fő megállapítása, hogy a világon minden ötö-
dik halálesetért a fosszilis energiahordozók használatából fakadó szálló-
por-szennyezés a felelős. A lakásunk levegőminősége részben a kültéri 
szennyezettségtől függ, de sok légszennyezőforrást „háziasítottunk” is. 

Bőrünk  
mikrobiális 
környezete 

A természet

A városok
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Egy meglepő kutatási eredmény

A bélmikrobiomnak mérhető hatása van az agyra, befolyásolja a stresszt, a szoron-
gást, a dep ressziós tüneteket és a társas viselkedést. Ezt a mikrobiom–bél–agy tengelyt kü-
lönböző mechanizmusok közvetíthetik, ideértve az idegi, immun- és endokrin jelátvitelt. Napjainkig 
a kutatások többségét állatmodellekkel végezték, míg az emberi vizsgálatok korlátozott száma a pszi-
chiátriai állapotokra összpontosított. A kutatások a bélmikrobiom összetételét és változatosságát az 
emberi személyiség szempontjából is vizsgálják. A lehetséges zavaró tényezőket regressziós modellek 
segítségével kiszűrve megállapították, hogy a bélbaktériumaink biológiai sokfélesége megjósolható 
a személyiségje gyeink alapján. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a nagyobb társadalmi hálózatokkal 
rendelkező emberek mikrobiomja változatosabb, ami arra utal, hogy a társadalmi interakciók ala-
kíthatják az emberi bél mikrobiális közösségét. Ezzel szemben a szorongás és a stressz csökkenti a 
mikrobiom sokféleségét, és megváltoztatja az összetételét.

A Science Direct és a Human Microbiome Journal alapján

Az egyik mi magunk vagyunk, mivel a levegő oxigénjét képesek va-
gyunk szén-dioxidra cserélni. Ez a biológiai oxidáció létfontosságú, 
de zárt térben és nagyobb közösség esetében a megfelelő szellő-
zésről is gondoskodni kell. Tárgyaink illékony szerves anyagokat 
bocsájthatnak ki, amelyek hatása összegződhet például a szilád 
tüzelőanyagokból származó méreganyagokkal. 

A Föld vízkörforgása kozmikus környezetünkben 
egyedülálló csoda. A felszíni és felszín alatti édesvizek a telepü-
lések ivóvízbázisát is jelentik. A forrástól az ellenőrzött minőségű 
csapvíz poharunkba érkezéséig számos technológiai folyamat zajlik le. 
Maga a víz sok összetevőt tartalmazó oldat, melynek az egészségünk 
szempontjából mind a kémiai, mind a biológiai minősége egyaránt fon-
tos. A palackozott vizek megnövekedett fogyasztása egészségi szempon-
tokkal kevésbé indokolható. A műanyag palackok újrahasznosítása is 
csak részben megoldott.

A FEJEZET TANULÁSÁNAK CÉLJA, hogy a mindennapi környeze-
tünket kissé más szemüvegen át vizsgáljuk. Helyezzük be magunkat 
ebbe a bonyolult rendszerbe, és nézzük meg, hogyan tudunk élni és 
együtt élni vele. Mely ráfordításaink térülnek meg egészséges életé-
vekben, és milyen csapdákba kergetjük magunkat vélt szükségletek 
kielégítése közben? Nemcsak térben, hanem időben is tágabbra kell 
vennünk az észlelési küszöbünket, rá kell látnunk a jövő generá-
ciók életét befolyásoló hosszú távú folyamatokra is. 

Folyóvizeket 
szennyező PET 
palackok 

A városok

Környezet-
szennyező 
életmód



132

Már tudom!

FOGALMI ÖSSZEFOGLALÓK, AJÁNLOTT FELADATOK

Az ember természetes és mesterségek környezete igen összetett rendszer. A minőség vizs-
gálata és az egészségünkkel való összefüggések feltárása során sokféle fizikai, kémiai és 
biológiai szempontot kell figyelembe vennünk. A természettudományos tantárgyakban 
korábban tanult ismeretek felidézése ebben segíthet. 

Mikrobák 
Ebbe az élőlénycsoportba soroljuk a víruso-
kat, baktériumokat, de a gombák egy részét 
és bizonyos parazitákat is. Közös jellemző-
jük, hogy szabad szemmel egyedként álta-
lában nem láthatók (de telepszerűen vagy 
bevonatként megjelenhetnek).

Biológiai felépítésük nagyon sokféle, a ví-
rusok nem rendelkeznek önálló anyagcseré-
vel, információs rendszerük jóval sokfélébb, 
mint a gazdaszervezeteké, amelyekben rep-
likálódnak.

A baktériumok anyagcsere-képességei  
egyedülállóak, sokféle – akár extrém – kör-

nye zetben is megtalálhatók itt a Földön, de 
már keressük őket a közeli égitesteken is. Az 
emberi test felszínén az aerob, a bélcsatorná-
ban az anaerob törzsek jellemzőek. Ha ezek 
a  kolóniák kiegyensúlyozottak, akkor nem 
jelentenek veszélyt az egészséges szervezet-
re, az immunrendszerünk képes megtanulni 
az ellenük való védekezés módjait.

A gombák az eukarióták önálló országát 
alkotják, spóráik mindenhol jelen vannak 
a levegőben. Egyesek allergénként reagálnak 
rájuk, de a természetes élesztőket szívesen 
látjuk például a borospincékben.

 Idézd fel!                                      

1.  Keress hasonlóságokat ás különbségeket a vírusok, baktériumok és a gombák felépítése között!
2.  Melyek a baktériumok szaporodásának környezeti feltételei?
3.  Mi a különbség a fertőtlenítés és a sterilizálás között?

 Gondold át, és válaszolj!                                       

1.  Hogyan védekezik a légzőszervrendszerünk a környezeti ártalmak ellen? 
2. Milyen hatások befolyásolják ezt a védekezőképességet?

 Alkoss véleményt!                                       

Miért fontos a vitálkapacitás növelése fiatal korban? Hogyan befolyásolja a későbbi egészségi állapotot? 

 Nézz utána!                                       

1.  Melyek a diszperz rendszerek típusai?
2.  Mi jellemzi az aeroszolokat? Keress példát az előfordulásukra a környezetünkben!
3.  Mi a különbség a köd és a füst között, hogyan lesz belőlük „füstköd”?
4.  Hogyan terjednek a levegőben a vírusok?

Az ember légzési szervrendszere 

Levegőszennyezés 

A légcső falának szöveti felépítése 

TUDÁSHÁTTÉR, 
FOGALMAK

Már tudom!
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 Idézd fel!                                      

1.  Mely biológiai folyamatok során keletkezik, illetve nyelődik el a szén-dioxid?
2.  Mi a különbség a szén-dioxid és a szén-monoxid belégzésének élettani következményében?

 Gondold át, és válaszolj!                                      

Az aromás molekulaszerkezet alaptípusát a benzol esetében tanultad. 

1.  Nézz utána, mit jelent a „delokalizált” elektronszerkezet!
2.  Keress hasonlóságokat az örökítőanyag, illetve a fotoszintézis fényszakaszában aktív molekulák 

felépítésében!
3.  Hasonlítsd össze a faanyagokat felépítő cellulóz és a lignin molekuláris felépítését! 

A lignocellulóz szerkezete

előkezelés

hemicellulóz

cellulóz

lignin

Vizes kérdések 
A víz mint tiszta kémiai anyag csak desz-
tillálással vagy ioncserés eljárással állítható 
elő. A folyékony víz a természetben mindig 
tartalmaz különféle oldott anyagokat. Ezek 

mennyisége és minősége azoktól a folyama-
toktól függ, amelyeken a víz a természetes 
körforgása során átmegy.

 Nézz utána!                                       

1.  Mit jelent a vízkeménység, mely oldott anyagok jellemző-
ek a kemény vizekre?

2.  Mi a következménye a levegőben lévő gázok csapadékvíz-
be történő beoldódásának?

3.  Miért nem oldódik vízben az olaj? 

 Gondolt át!                                       

1.  Gyűjtsd össze, hogy milyen biológiai funkciókat lát el a víz az emberi szervezetben!
2.  Milyen következményekkel járna, ha csak tengervizet vagy desztillált/ioncserélt vizet 

innánk?
3. Miért fontos és hogyan érhető el az ivóvíz megfelelő biológiai minősége?

A szén oxidjai 

Aromás vegyületek

Vízen úszó irizáló olajfolt 

A faanyagok biomasszájának komplex szerkezete és az előkezelés hatására fellazult állapota 
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Tudni szeretném!

TÉMÁK, KÉRDÉSEK, 
PROBLÉMÁK

�  Olvassátok el egyéni, otthoni feladatként a problémák bevezető leírását!
�  Beszéljétek meg kisebb csoportokban, hogy az egyes területek melyik feladata érdekes, melyiket sze-

retnétek elvégezni.
�  Alakítsatok ki feladatmegosztást a csoporton belül (információkereső, rajzoló, tervező stb.)!
�  Gondoljátok át, hogy tudjátok megosztani a megoldásaitokat a többiekkel (kiselőadás, poszter, digitális 

forma)!

AJÁNLÁS A PROBLÉMAALAPÚ TANULÁSHOZ

Gondolkodjunk rendszerben! Ez a felszólítás időszerű napjaink környezeti kérdéseivel 
kapcsolatban. A szabad szemmel nem is látható mikrobiális környezettől a Föld glo-
bális rendszeréig, minden mindennel összefügg. E megállapítás igazságát a világjárvá-
nyoktól az éghajlatváltozásig napjaink sok megoldandó problémája igazolja.  

1. A környezetünk mint rendszer – Elemek és összefüggések

  Mindenki szeretne egészséges környezetben 
élni. Ennek elérése az életminőségünkre és a vár-
ható életéveink számára is kedvező lenne. Mégsem 
biztos, hogy akár az egyik, akár a másik fogalmat 
pontosan értjük. A környezetünk rendkívül bonyo-
lult, amelyet érdemes rendszerként vizsgálni. 

A rendszerekre jellemző, hogy a részeik összes-
ségén túlmutató új tulajdonságokkal rendelkeznek. 
Ilyen új tulajdonság például az emberi szervezet 
komplex testi és lelki egészsége, amely valamennyi 
szervrendszerünk összehangolt működését igényli. 

A rendszerek vizsgálatának lépései az aláb biak 
lehetnek:
1.  A rendszer azonosítása – a rendszer határai-

nak kérdése
2.  Melyek az alrendszerek? – a rész és egész kér-

dése
3.  Milyen kapcsolatok vannak a részek között? – 

anyag, energia, információs kapcsolatok
4.  Hogyan szerezhetünk információkat a rend-

szer állapotáról? – mérhető, megfigyelhető 
állapotjelzők

5.  Milyen változások és folyamatok jellemzik a 
rendszert? – bemenetek, kimenetek, készletek

6.  Rendszer- és környezetkapcsolatok – átmene-
tek a magasabb szintű rendszerek felé

Gyakran megfigyelhető sajátossága az egymás-
ba épülő szerveződés. Példa erre a lakókörnyeze-
tünk, amelynek legkisebb, személyes tere lehet a 
szobánk. Funkciója lehet a pihenés, a munka lehe-
tőségeinek megteremtése, de egy szép szoba eszté-
tikai élményt is adhat. A szobánk a lakóház része, 
amelynek már több ember többféle igényének kell 
megfelelni. A házak valamilyen közterületen, tere-
ken vagy utcákon állnak. Ezek is rendszerek, hiszen 

utak, közművek, épített elemek és növényzet is ke-
rül beléjük. Vannak jobban és kevésbé jól kialakí-
tott rendszerek, de például a nevezetes sugárutak 
(a budapesti Andrássy út) az épített örökség védel-
mét is kiérdemlik. 
  Az utcák és terek sok egyéb elemmel együtt al-
kotják a települést. Ma már egyre többen élnek vá-
rosokban. A városok élhetősége nem kis részben 
a környezeti állapottól is függ. Ezt azonban csak 
részben tudják maguk a lakók alakítani. A városok 
együttese egy adott ország szintjén is rendszert alkot. 
Vannak „vízfejű” országok, mint például a Budapest 
központú Magyarország, míg más országok telepü-
lései jóval egyenletesebb hálózatba szerveződnek. 
Az ipar és a gazdálkodás egyéb ágazatainak jelenléte 
is része egy ország környezeti rendszerének, befo-
lyásolva annak környezeti állapotát. De egy ország 
sem lehet kivétel a globális szintű rendszerek hatása 
alól. A légkör és a vízburok elemei nem ismernek 
határokat, így a szennyeződések sem maradnak fel-
tétlenül a források közelében. Nem véletlen, hogy az 
ellenük való védekezés csak nemzetközi összefogás-
sal, együttműködéssel lehetséges. 

A budapesti Andrássy út, háttérben a Hősök tere
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 Ajánlott feladatok                                      

1. Szférák egymás közt

A biológia tantárgyban sokat tanultatok a bioszféra állapotáról, globális problémáiról. A Föld 
környezeti rendszerei mellett az ember alkotta világ, az antroposzféra is befolyásolj a biosz
féra állapotát. 

Rendezzétek át és egészítsétek ki az alábbi (tankönyvi) ábrát!
� Helyezzétek a középpontjába az antroposzférát!
�  Írjatok minél több elemet az egyes szférák szövegdobozába! 
�  Azonosítsátok, nevezzétek meg és jelöljétek a nyilak mellett az egyes szférák között mű

ködő kölcsönhatásokat! 

EMBERI ÉS TERMÉSZETI RENDSZEREK

EMBER
Szektorok

Társadalmi
szereplők

Rendszerszintek Rendszerszintek Élettelen

Élő

TERMÉSZET

2. Emberi és természeti rendszerek – Poszterrajzolás

Tervezzetek csoportmunkában posztert az emberi és a természeti rendszerek szervező-
déséről és összekapcsolódásáról! Gondoljátok át a következőket!
� Hogyan jeleníthetők meg az egymásba épülő rendszerszintek?
� Melyek a kapcsolódások lényegesebb formái, hogyan jelölhetők ezek a poszteren?

Igyekezzetek az alábbi mintától eltérő, kreatív ábrázolást kitalálni!
Illesszetek az ábrába rövidebb, értelmező szövegelemeket is!

Atmoszféra

O2

N2 O3

CO2 CH4

H2O

Bioszféra

heterotrófok
fotoautotrófok

anaerob mikróbák

Litoszféra

Asztenoszféra

talaj
alapkőzetek

Hidroszféra

felszíni édesvíz
óceánok – sós víz
felszín alatti vizek

Antroposzféra

települések
közlekedés

mezőgazdaság
emberi életmód
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2. A mikrobák és mi

  A televíziós gyógyszerreklámokban gyakran lát-
hatunk jó- és rosszindulatú mikrobákat. A bélflóra 
hasznos tagjai vagy a rettegett hüvelygombák eléggé 
sablonos képet mutatnak az élővilág parányairól. 
A mikrobiológia tudománya ennél jóval árnyaltab-
ban írja le a vírusok, baktériumok, gombák és bi-
zonyos paraziták világát. A méretük miatt kevésbé 
vannak szem előtt, talán ez is okozza az általában 
jellemző féloldalas természetszemléletet. Pedig a 
mikrobák voltak a Föld első lakói, és ma sem mű-
ködhetnek az életközösségek nélkülük. Míg azon-
ban az anyagok körforgásának biztosítása hasznos 
tevékenység, kórokozó minőségben már kevésbé 
szeretjük a mikrobákat. 

A mikrobák közül a vírusok nem tekinthetők 
szorosan véve élőnek. Önállóan nem képesek a 
szaporodásra, ehhez valamilyen gazdasejt rendsze-
reit kell átprogramozniuk. Hasznosságot tehát nem 
várhatunk tőlük, ellenben sok betegséget írhatunk 
a számlájukra. A világjárványok (például a 20. szá-
zadban a spanyolnátha vagy a 21. századi új típu-
sú koronavírus-járvány) több millió ember halálát 
okozták. Ezek a támadások serkentik a védekezés 
erőit is. A védőoltások fejlesztése a 18. század vé-
gén (Edward Jenner, himlővakcina) vette kezdetét,  
a 21. században már a nukleinsav-alapú készítmé-
nyeknél tart a tudomány. 

  A baktériumok már 
nagyon is élők. Velünk 

élők is, hiszen az emberi szervezetben tízszer több 
van belőlük, mint amennyi saját sejtünk van. Az ál-
latokon végzett kísérletek szerint egy steril világban 
élhetnénk nélkülük, a Föld azonban nem ilyen. Ha 
csökkenteni szeretnénk a számukat, marad a fertőt-
lenítés vagy az antibiotikumok alkalmazása. 
  A gombákat legtöbben a 
kalapos és ehető változatban 
ismerjük. Kevésbé köztudott, 
hogy az élesztő is gomba, 
amelyek a pékáruk, a sörök 
és borok készítésénél is hasz-
nunkra lehetnek. A mikrosz-
kopikus sejtekből képződő 
penésztelepeket is gombafa-
jok hozzák létre. A  zöldes 
vagy fekete bevonatok egyér-
telműen jelzik az élelmiszerek romlását. Vannak 
rejtőzködő társaik is, amelyek például a gabona-
félék magjaiban termelnek veszélyes toxinokat.
  A paraziták is a mikrobiális kórokozók között 
említhetők. Lehetnek egysejtűek, mint például a 
macskákban élő toxoplazma vagy a malária kór-
okozója (Plasmodium sp.). Ahol a személyi és kör-
nyezeti higiénia nem megfelelő, megjelenhetnek a 

többsejtű, parazita fér-
gek is. A  peték átvitele 
megfelelő tisztálkodás-
sal, a környezet tisz tán 
tartásával megelőzhe-
tő. Ezek az élősködők 
nemcsak az emberre, 
hanem az állatokra és a 
növényekre is veszélye-
sek lehetnek. 
 

A SARS-CoV-2 
vírus és az ellene 
termelődő 
antitestek 
találkozása 

A bőrünk felszínén élő 
tejsavtermelő (Lactobacillus) 
baktériumok

Táptalajon növekvő 
fejespenész- (Penicillium sp.) 
telep Petri-csészében 

Emberi vérmintában látható 
malária kórokozó  
(Plasmodium vivax)

A Covid-fertőzés leggyakoribb tünetei
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 Ajánlott feladatok                                      

1. Sterilizálás és fertőtlenítés

Az egészséges környezetnek nem feltétele a teljes mikrobamentesség. Ugyanakkor nem is en
gedhetjük minden kontroll nélkül szabadjára őket (ajánlott forrás: IX./1.).

Keressetek információkat, és válaszoljatok a kérdésekre!
� Milyen eszközökkel és módszerekkel érhető el a sterilitás?
�  Miben tér el a tárgyak, illetve a környezet sterilizálása?
�  Végezzetek kutatást: milyen fertőtlenítőszerek kaphatók az üzletekben, gyógyszertárak

ban?
� Készítsetek összehasonlító táblázatot a különféle fertőtlenítőszerek jellemzőiről! 

2. Tanulható immunitás

1.  Hasonlítsátok össze táblázatos formában a veleszületett és a szerzett immunitás jel-
lemzőit!

2.  A túlzott sterilitás nehezíti az immunrendszer tanulását. Az alábbi kutatás erre szolgál-
tat bizonyítékot. Elemezzétek a beszámolót, és válaszoljatok a kérdésekre!

Egy amerikai kutatás során a 12–90 éves korú lakosság körében vizsgálták a szervezet 
ellenanyagszintjét, illetve a szájban előforduló baktériumok csíraszámának összefüg-
gését. Az adatok azt mutatták, hogy fordított arányosság mutatható ki a szervezet IgG- 
szintje, illetve a szájüregben található Porphyromonas gingivalis baktérium mennyisé-
ge között.

Az összefüggés pontosítása érdekében klinikai vizsgálatot végeztek 60, 6–11 éves 
korú gyermek részvételével. A gyermekekből származó nyálmintákban meghatározták 
a szájüregi baktérium mennyiségét, illetve a szülőktől adatokat vettek fel a gyermekek 
allergiás anamnézisének tisztázása érdekében. A gyermekek közel 40%-ánál volt kimu-
tatható a baktérium jelenléte, és a 60 fő közel egyharmadánál volt ismert legalább egy, 
visszatérő allergiás megbetegedés. Az összes gyermek több mint 40 százalékánál igazol-
tak már életében legalább egyszer allergiás állapotot. Akiknél kimutatható volt a száj-
üregi baktérium jelenléte, ritkább volt az allergiás betegségek előfordulása.

Egy Olaszországban végzett kutatás, mely 700 szívbeteg páciens részvételével zajlott, 
azt az eredményt hozta, hogy akik gyermekkorukban többféle allergénnek voltak kitéve, 
felnőttkorban kisebb eséllyel szenvedtek a szív- és érrendszeri problémáktól. A fiatal 
életkorban a betegeket ért allergénhatásokra indirekt módon a gyermekkori betegsé-
gekre, elsősorban a légúti fertőzésekre vonatkozó adatokból következtettek.

A túlzásba vitt tisztálkodás emellett direkt módon is növeli egyes allergiák, első-
sorban a bőrön jelentkező ekcémás folyamatok kialakulásának lehetőségét. Ebben az 
esetben azonban a tisztálkodószerek kontakt hatását kell figyelembe venni mint kiváltó 
tényezőt.

   Forrás: webbeteg.hu

�  A cikkben szereplő két kutatás közül melyikben volt nagyobb a bevont személyek száma 
(a minta mérete)?

�  Hogyan befolyásolja a vizsgálatból levonható következtetéseket a minta mérete?

�  Alkossatok véleményt: az immunrendszer tanulása szempontjából mi lehet a különbség 
a modern városi életmód és a hagyományos vidéki, gazdálkodói környezet között?

�  A tisztálkodószerek hatása miért nem jelent tanulási lehetőséget az immunrendszerünk 
számára?

� Foglaljátok össze néhány mondatban a kutatások általános következtetéseit!
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3. Beltéri légszennyezés

  Életünk jelentős részét négy fal között töltjük. 
A lakás, az iskola vagy a munkahely belső tereinek 
levegője kapcsolatban van a külső környezettel, de 
többféle beltéri légszennyezőforrás is található ben-
nük. Nehezíti a probléma feltárását és kezelését, 
hogy a sokféle anyag és egyéb hatás következmé-
nyét nehéz együttesen vizsgálni. Ma már rendelke-
zünk olyan eszközökkel, amelyek akár több ezer féle 
anyag levegőben való jelenlétét is képesek kimutat-
ni. A  dohányfüst és más égéstermékek bővelked-
nek ezekben, de maguk az épületek, a bútorzat és a 
berendezési tárgyak is sokféle vegyi anyag forrásai 
lehetnek. 

A beltéri levegő térfogata mindig véges, míg a 
külső légtér gyakorlatilag végtelen térfogatúnak 
vehető. Ebből következik, hogy ha egy helyiség-
ben csökken vagy nő valamely levegőkomponens 
aránya, akkor az szellőztetéssel újra egyensúlyba 

hozható. Az emberi légzés so-
rán szén-dioxid kerül a leve-
gőbe, amely például az iskolai 
tantermekben hamar nagyobb 
mennyiségben is összegyűlhet. 
A hőszigetelt nyílászárók nem 
mindig biztosítanak elegendő 
légcserét, ezért szükség van a 
tantermek gyakori szellőzteté-
sére.
  A szén-dioxid többlete a 
vér savasodását váltja ki, ez-
által figyelemzavart okozhat. 
Jóval veszélyesebb a szén-mo-
noxid, amely erősebben kötő-
dik a vérben, mint az oxigén, 
így akár halálos mérgezést 
okozhat. A nem megfelelő fő-
ző- és fűtőberendezések, ké-
ményproblémák és a szellőz-
tetés hiánya hazánkban évente 

több száz esetben okoz balesetet, nemritkán halálos 
következményekkel. Szén-monoxid-érzékelő elhe-
lyezésével ezek megelőzhetők lennének. 

A kültéri levegőben is megtalálható nitro-
gén-oxidok (NOx) beltéri forrása általában a  
gáztűzhelyek, kályhák körül keresendő. Megfe-
lelő  elszívóberendezéssel elvezethető, de ma már  
korszerűbb elektromos, 
indukciós tűzhelyek is 
kap hatók.

Az egyszerű szer-
vetlen anyagok mellett 
sokféle illékony szer-
ves vegyület, ún. VOC 
is „gazdagítja” lakó- és 

Molyirtó,
légfrissítő

Fénymásoló, nyomtató,
papír, ragasztó

Hobbieszközök

Ruhaszárítás
Fotóeszközök Dezodor, hajlakk

parfüm

Festékek, hígítók Faápolók Üzemanyagok Rovarirtók Tisztítószerek

TisztítószerekÉpítőanyagok
Bútorok

Szén-monoxid-érzékelő és 
-riasztó készülék 

Beltéri légszennyezők  

3. Baktériumok – szájon át

1.  Végezzetek netes piackutatást a probiotikumok, élőflórás készítmények körében!
� Milyen típusú termékek kaphatók?
� Mely mikrobacsoportok, törzsek fordulnak elő ezekben?

2.  Új kutatások szerint a normál bélflóra többféle módon is előnyösen hat az egészsé-
günkre. Soroljatok fel néhányat!

3.  Nézzetek utána: milyen esetekben ajánlott a probiotikumok használata?
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 Ajánlott feladatok                                      

1. Szellőztessünk!

A levegőben lévő szilárd állapotú szennyező anyagok különféle szemcseméretűek. A 10 mik
ronnál kisebbek nem ülep szenek ki, tartósan a levegőben maradnak, így be is lélegezhetők. 
A 2,5 mikronnál is kisebbek egészen a tüdőléghólyagokig képesek eljutni. Önmagukban is 
veszélyesek lehetnek, de a rájuk tapadt egyéb anyagokkal együtt fokozott veszélyt jelenhet
nek. A városok levegőjében a szmogos napokon megnövekedhet a mennyiségük. A spórák, 
a pollenek, a dohányfüst, a korom, a cementpor mindmind aeroszolok. Ugyancsak aeroszol
ként terjedhetnek egyes vírusok, mint például a Covid–19 betegséget okozó új típusú korona
vírusok. A megfelelő szellőztetés segíthet csökkenteni a beltéri légszennyezést okozó gázok 
és aeroszolok mennyiségét (ajánlott forrás: IX./2.).

Nézzetek utána, milyen módszerek és praktikák ajánlhatók a lakások hatékonyabb át-
szellőztetésére!
�  Milyen környezetben vagy helyzetekben lehet szükség a zárt terek gyors átszellőzteté

sére, és hogyan érhető ez el?
� Hogyan lehet összehangolni az energiatakarékosság és az egészségvédelem szempontjait?
� Tervezzetek modellkísérletet egy átlagos lakószoba szellőztetésének vizsgálatára!

� Rajzoljátok le, milyen modellelrendezést használnátok, és milyen változókat állítanátok be!
� Hogyan tudnátok alkalmazni a kísérlet tapasztalatait a valós környezetben?

2. A legérzékenyebb orr – a gázkromatográf
Ha egy helyiség levegője nem éppen friss, azt gyakran az orrunkkal is érzékeljük. Ha pontosan 
akarjuk tudni, mi is okozza ezeket az illatokat, akkor műszerrel eredhetünk a gázok és gőzök 
nyomába. Az erre alkalmas analitikai műszer a gázkromatográf, amely tömegspektroszkóppal 
összekapcsolva még érzékenyebbé tehető. Az ábra a gázkromatográfiás rendszer felépítését 
mutatja be.

1.  Nézzetek utána: milyen alapelven 
működnek a  kromatográfiás elvá-
lasztó eljárások?

2.  A környezeti elemzéseken kívül 
mely területeken van szükség ilyen 
érzékenységű analitikai eljárások-
ra?

3.  Készítsetek összeállítást a cigaret-
tafüstben lévő szennyező anyagok 
fajtáiról és hatásairól!

4.  Vidéki kertes településeken gyako-
ri probléma a hulladékok égetése. 
Nézz utána, mit tartalmazhatnak 
az így keletkező égéstermékek!

Gázcsap

Vizsgálandó minta

Injektor

Erősítő

KromatogramDetektor

Szabályos
hőmérsékletű
tartály

Kromatográ�ás oszlop

munkatereink levegőjét. Vannak közöttük rákkeltő 
anyagok, mint például a formaldehid vagy a szer-
ves oldószerek (benzolszármazékok). A bú torok, 
szőnyegek anyagából kijutó szennyezők feldúsul-
nak a beltéri levegőben, rövid távon irritációt, szé-
dülést, kimerültséget okozhatnak. Hosszabb távon 
máj- és idegrendszeri károsodás is kialakulhat. 
További VOC-ok a brómozott égésgátló anyagok, 
a műanyagok illékony összetevői, amelyek az embe-
ri hormonrendszer működését is képesek befolyá-
solni. A gázokon kívül a lebegő por is tartalmazhat 

aeroszol formában mérgező anyagokat, például a 
műszaki cikkekből, festékekből származó, már betil-
tott PCB-k is kimutathatók belőle. A szilárd tüzelés, 
például a nyitott tűzterű kandallók is jelentős szálló-
por-források.

A felsorolt légszennyezők nem ismeretlenek 
a  kémiai biztonsággal foglalkozó hatóságok szá-
mára sem. A szabályozásuk történhet teljes tiltás-
sal, mennyiségi korlátozással (határértékekkel), de 
a  fogyasztók felvilágosítása, a tudatos magatartás 
kialakítása is fontos feladat.
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4. Települési környezet és egészség

  A települések, a falvak és városok a környezeti 
rendszer köztes szintjén állnak. Egyszerre hatnak 
rájuk a globális és a lokális folyamatok. Ha a Föld 
légkörében növekszik a szén-dioxid átlagos szint-
je, az a településeken is megjelenik. A lokális, azaz 
a helyi hatások különféle kiterjedésűek lehetnek, 
származhatnak pontszerű vagy diffúz forrásokból. 
Előbbi például egy hőerőmű, utób biak a lakóházak 
kéményei és a gépkocsik kipufogói lehetnek. 
  A környezet mindhárom fő elemét figyelem-
be kell venni a települési környezet minőségének 
vizsgálatához. A szennyezéseknek leginkább a le-
vegő van kitéve, a légmozgások miatt ennek a terü-
leti viszonyai is változóak. A vizek szempontjából 
meg kell különböztetni az ivóvízbázisokat, a felszí-
ni vizeket, a talajvizet és a csapadékot. Felvethetők 
mennyiségi és minőségi kérdések is. Az ivóvíz a 
Föld számos területén válik egyre nehezebben el-
érhetővé. Hazánk ebből a szempontból szerencsé-

sebb adottságokkal rendelkezik, de 
például a Dél-Alföldön problémát je-
lent az arzén magasabb szintje, néhol 
pedig a nitrátszennyeződés. A  csa-
padékvíz elvezetése a klímaváltozás 
miatt egyre több településen jelent 
problémát. A hirtelen lezúduló nagy 
mennyiségű esővíz komoly károkat 
képes okozni például a mélyebben 

fekvő területeken, patak menti völgyekben. A csa-
padékkal bemosódó szennyeződések (pl.  műtrá-
gya, növényvédő szerek) a tavak és folyók vízmi-
nőségét is ronthatják.

A lebegőpor -szennyezés (PM2,5) 

Hirtelen lezúduló csapadék okozta villámárvíz  
egy ausztriai városban

3. Ökocímke

Az EUMargaréta az Európai Uniónak a környezetbarát termékekre bevezetett véd
jegyrendszere. Ezt a minősítést a tagállamok hatóságai adhatják ki, megfelelő mérési 
eredmények alapján. A beltéri légszennyezés szempontjából vizsgálható néhány ter
mékcsoport:

�  ágybetétek  
�  beltéri festékek, lakkok  
�  fabútorok és padlóburkolatok  
�  szőnyegek és bútortextilek

Keressetek információkat, és válaszoljatok a kérdésekre!
�  Mely légszennyező anyagok származhatnak a felsorolt termékekből?
� Mely jellemzők alapján ismerhető fel egyegy csoporton belül a környezetbarát termék?
�  A fenti termékek webshopokban kapható árucikkeiből válogatva készítsetek tudatos vá

sárlást támogató bemutatót! 
�  Milyen ökocímke jelzi a hazai piacon lévő környezetbarát termékeket, hogyan történik 

ennek odaítélése?
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  A talaj szempontjából meg kell különböztetni 
a lakóterületek, illetve a mezőgazdasági termőföl-
dek viszonyait. A csapadék egyenetlen eloszlása 
extrém száraz és árvizes időszakokat eredményez, 
ez helyenként károsíthatja az épületállományt is. 
Az ipari eredetű porszennyezés következtében né-
hol toxikus anyagok (pl. nehézfémek) kerültek a 
lakóterületekre is, ahol a kiskerti növénytermesz-
téssel átjuthattak az emberi szervezetbe is. A kőolaj 
és egyes mérgező vegyianyagok a nem megfelelő 
gyártási- és hulladékkezelési technológiák miatt 
juthatnak a talajba, majd onnan a vízbázisokba. 

A települési épített környezet és annak élő ter-
mészeti elemei egyre fontosabb szerepet töltenek 

be napjainkban. Az éghajlatváltozás 
következtében egyre gyakrabban je-
lentkező hőhullámok hatása a zöld-
területek arányának növelésével is 
mérsékelhető. A városi hősziget jelen-
sége a sűrűn beépített területeken fo-
kozott, ezért fontos például a meglévő 
faállomány védelme. A hőség elvise-
lését segíthetik a párakapuk, a hűsítő 
szökőkutak és a strandfürdők is. 
  A városok élhetőségét a közle-
kedési infrastruktúra is befolyásolja. 
A  légszennyezést okozó belső égé-
sű motorokat belátható időn belül 
felváltják a helyikibocsátás-mentes 

elektromos járművek. Ezzel csökkenthető a nitro-
gén-oxidok, a lebegő por (PM2,5) okozta légszeny-
nyezés és a zajártalom is. További lehetőség a kerék-
páros és a közösségi közlekedés előtérbe kerülése, 
amiben szerepet kaphatnak a járműmegosztó alkal-
mazások is. 

A városi környezetben felüdülést biztosító Orczy-kert a budapesti Ludovika 
Campuson 

Elektromos 
autó közterületi 
gyorstöltésen 

 Ajánlott feladatok                                      

1. Levegőkörnyezet

Keressétek fel az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapjáról elér-
hető városi légszennyezettségi adatok adatbázisát! Tanulmányozzá-
tok az ott elérhető tájékoztatókat és adatokat, ezek alapján válaszol-
jatok a kérdésekre (ajánlott források: IX./3., 4.)! 
� Hogyan épül fel az országos légszennyezettségi mérőhálózat?
� Melyek a mért légszennyező anyagok?
� Hogyan jeleníti meg ezek értékeit a honlap?
�  Az összefoglaló táblázatok alapján hasonlítsátok össze a budapesti 

vagy megyeszékhelyi adatsorokat!
�  Mely légszennyező közelítette meg legjobban az egészségügyi ha

tárértéket a legtöbb mérőponton?
� Milyen különbség figyelhető meg a belvárosi és a külső kerületek adatai között?
�  Milyen összefüggést tudtok megállapítani az aktuális időjárás és a légszennyezettségi 

adatok között?

2. Klímastratégia

A települések szintjén egyre fontosabb feladat a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás. Mind a 
hatások csökkentése, mind az alkalmazkodás stratégiai szemléletet igényel. A rendszerszintek 
itt is egymásba épülnek, ideális esetben egységet alkotnak a globális, nemzeti, regionális és 
kistérségi megoldások. 

Városi levegőminőség-mérő állomás
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5. Hulladék- és vízgazdálkodás

  A téma címében szereplő 
gazdálkodási területek alapve-
tően függetlenek egymástól, de 
vannak közöttük nem elhanya-
golható kapcsolatok is. Minkét 
terület rendelkezik hagyomá-
nyos technológiákkal, de a 
fenntarthatóság kérdéseire is 
válaszolniuk kell. A magasabb 
rendszerszintek kérdése is fel-
merül, részben a nemzetközi 
kereskedelem, részben a víz-
rajzi összefüggések miatt. En-
nek megfelelően a megoldások 
egyszerre igénylik a nemzet-
közi összefogást, a nemzeti és 
települési stratégiát, valamint 
a személyes felelősségvállalást.

A hulladék fogalma ma 
már inkább jelenti a másodlagos nyersanyagokat, 
mintsem a kidobandó szemetet. Mivel a bolygónk 
nyersanyagkészletei és befogadó közegei végesek, a 
körforgásos gazdaságra való áttérés a fenntartha-

tóságot szolgálja. Ebben a szemléletben 
már a termékek előállítása során is fon-
tos a tartósság és az újrahasznosítható-
ság. Az eldobható, nem 
javítható termékek helyett 
környezetkímélő meg-
oldásokra van szükség. 
Súlyosbítja a helyzetet az 
illegális hulladéklerakás, 
amely károsítja és elcsú-
fítja a természeti környe-
zetet. 

Fogyasztói szemlélet-
váltásra is szükség van, 
a tudatos vásárlók számára elérhetővé 
kell tenni a  fenntarthatósággal kapcso-
latos információkat. A  felvilágosítás ki 
kell terjedjen az egyes anyagfajták és 
hulladéktípusok környezeti hatására. 

A  személyes döntések meghozatala, adott esetben 
az életmód megváltoztatása nem könnyű, de a ter-
mészet egyre több figyelmeztető jelet küld, amelyek 
elodázhatatlanná teszik a változást.

Műanyaghulladékkal szennyezett 
folyó Ukrajna kárpátaljai területén

Vízben lebegő 
mikroműanyag- 
részecskék 

Osztály- és csoportmunkában dolgozva készítsetek klímastratégiát a településetek számára!
�  Alakítsatok szakértői csoportokat, amelyek az alábbi területeket vizsgálják:

�  lakó és középületek energetikai felújítása
� hőhullámok kezelése
� fenntartható közlekedés
�   vízgazdálkodás
�  zöldterületek, biodiverzitás
� egészségügy és szociális terület
�  kommunikáció, felvilágosítás

�  A csoportok javaslatait mutassátok be posztereken vagy digitális felületen!
�  A legfontosabb, legelfogadottabb javaslatokból állítsatok össze klímastratégia- bemutatót!
�  A kutatómunkához lehetőség szerint vegyetek igénybe helyi szakértői segítséget is!
�   Ha elérhető a település elfogadott klímastratégiája, vitassátok meg annak főbb pontjait!

3. Bringázz a városban!

A kerékpározásnak számos előnye van mind a városi közlekedés és levegőmi
nőség védelem, mind az egészségvédelem szempontjából. Vannak azonban 
akadályok is, mint például a kerékpárutak hiánya vagy az autózás megszokása. 

Végezzetek kutatást a városi kerékpározás helyzetével, lehetőségeivel 
kapcsolatban!
�  Tervezzétek meg a kutatás eszközeit és módszereit (pl. forgalomszámlá

lás, kérdőíves felmérés, mobilapplikációk, térképek használata)!
�   Elemezzétek a kerékpározás elterjedése előtt álló akadályokat, tegyetek 

javaslatot a feloldásukra!
�   Készítsetek rövid videókat a városi kerékpározás népszerűsítésére!

Forgalmas városi kerékpárút 
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  A vízgazdálkodás rész-
ben hasonlatos az anyagok 
használatához. A gazdaság 
bemeneti oldalán szere-
pelnek a tisztított ivóvíz 
és a különféle ipari fel-
használású vizek, de ide 
sorolhatók a szabadidős, 
rekreációs és turisztikai 
jelentőségű vízfelületek is.  
A kimeneti oldalon jele-
nik meg a szennyvíz, ennek is van kommunális és 
ipari vagy mezőgazdasági változata. Korábban e 
két víztípus közvetlenül keveredett, a fejlett gazda-
ságokban ma már meghatározó a szennyvizek el-
különített tisztítása. Az erre szolgáló technológiák 
azonban nem minden szennyezőt képesek eltávo-
lítani. A gyógyszermaradékok, nehézfém-szeny-
nyeződések mellett fény derült a mikroműanyagok 
jelenlétére is. 

Az ivóvíz a 21. század stratégiai anyaga, a nö-
vekvő népesség ellátása a Föld sok térségében okoz 
problémát. A vegyi és biológiai szennyezések súlyos 
egészségromlást okozhatnak, szerepük lehet a ko-
rai halálozásban is. Érdekes tény, hogy míg a fejlett 
országokban az ivóvíz jelentős részét WC-öblítésre 
használjuk, addig például Afrikában a napi ivó-
vízszükséglet sem mindig biztosított. Ázsia nagy 
folyói a magashegyi gleccserek olvadékvizét szál-
lítják, de a klímaváltozás miatt vízhozamuk csök-
kenőben van. 

  A mezőgazdaság és az élelmi-
szeripar is jelentős vízfelhasználó. 
A növénytermesztésben az inga-
dozó csapadékellátás, az aszályos 
időszakok megnövekedése az öntö-
zési igényt is fokozza. Ehhez felszíni 
vagy „fosszilis” forrásokat vehetnek 
igénybe, utóbbiakat a kimerülés fe-
nyegeti. 

Az étkezési szokásaink is befo-
lyásolják a vízfelhasználást. A  hús-

termelés jelentős vízigénnyel működik, főként a 
szarvasmarha-, kevésbé a baromfitartás területén. 
A kisebb húsfogyasztás vagy akár a húsmentes ét-
rend nemcsak a földhasználat, de a vízgazdálkodás 
fenntarthatóságára is jótékony hatással lenne. A na-
gyobb zöldség- és gyümölcsfogyasztás egyúttal az 
egészségmegőrzést is szolgálná.

Korszerű szennyvíztisztító telep 

Víztakarékos csepegtető öntözés egy paprikatermesztő 
gazdaságban 

 Ajánlott feladatok                                      

1. Hulladékpiramis

A hulladékgazdálkodás lehetőségei között jelentős különbség van. 
Az előnyök és hátrányok alapján az egyes megoldások preferenciasor
rendbe állíthatók. Ezt fejezi ki a hulladékpiramis (felülről lefelé egyre 
kevésbé ajánlott módszerek). 

 Készítsetek hulladékpiramis-posztert!
�   Egészítsétek ki az egyes szinteket konkrét példákkal!

�  Vitassátok meg az egyes szintek sorrendjét!

�   Írjatok érveket az előnyök és hátrányok alátámasztására!

�  Helyezzetek el rajzokat, fotókat is a poszteren!

2. Ivóvízminőség

Keressétek fel az interneten a Fővárosi Vízművek (vagy a területi vízközmű-szolgáltató) 
honlapját! Tanulmányozzátok a „Vízminőség, vízkeménység” menüpont információit, 
adatait, azok alapján válaszoljatok a kérdésekre (ajánlott forrás: IX./5.)! 
�   Hogyan történik az ivóvíz minőségének ellenőrzése?
�   Miért van szükség az ivóvíz fertőtlenítésére, hogyan történik ez a vízhálózat esetében?
�   Mekkora a gyógyszermaradványok elemzésére szolgáló eljárások érzékenysége?

CSÖKKENTÉS

ÚJRAHASZNÁLAT,
JAVÍTÁS

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

KOMPOSZTÁLÁS

ENERGETIKAI
HASZNOSÍTÁS

LERAKÁS

Forgalmas városi kerékpárút 
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Összefüggések, jövőkép

 Szociális egyenlőtlenségek          

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kormányközi szinten foglalkozik a környezet és egészség kérdé
seivel. A szervezet (négy világnyelven olvasható) honlapján folyamatosan elérhetők ezzel kapcsolatos infor
mációk és aktuális adatok. A témák között megtalálhatók a környezeti elemek sajátos problémái, valamint 
közös kérdések is. 

 Keressétek fel a WHO honlapját, és az ott található információk és egyéb források alap-
ján elemezzétek és röviden foglaljátok össze a szociális egyenlőtlenségek környezetre 
és egészségre gyakorolt hatását!

Kapcsolatok

�   Végezzetek vízkeménységméréseket, vagy nézzetek utána a lakóhelyi adatoknak!
�   Hogyan függ össze a vízkeménység és a csapvíz íze, élettani hatása?

3. Mit iszol?

Állítsatok össze kérdőívet az ivóvízfogyasztási szokásokról!
Gyűjtsetek minél több adatot, és jelenítsétek meg azokat infografikákon!
Néhány ajánlott szempont:
� napi folyadékbevitel mennyisége
� csapvízfogyasztási szokások (főzés, ivás)
� ásványvízfogyasztás (mennyiség, márka)
� alkoholmentes italok fogyasztása (szénsavas üdítők, gyümölcslevek)
� italcsomagolások kezelése (PETpalackok, Tetra Pack és fémdobozok)
� csapvízminőséggel kapcsolatos vélemények

A teljes sótartalom, a vízkeménység és a vízminőség összefüggése

Lágy

0 50 100 200 300 400 500

Forrásvíz

Jó minőségű ivóvíz Még elfogadható
minőségű ivóvíz

Csapvíz

Mérsékelten
kemény

Ioncserélt vagy
desztillált víz

Kemény Nagyon kemény Ásványvíz



145

KLÍMAVÉDELEM

VIZEK VÉDELME

SZEGÉNYSÉG
FELSZÁMOLÁSA

NEM
EK KÖZÖTTI

EGYENLŐSÉG

IPAR, INNOVÁCIÓ,

INFRASTRUKTÚRA

EGYENLŐTLENSÉGEK
CSÖKKENTÉSE

FE
NN

TA
RT

HA
TÓ

VÁ
RO

SO
K É

S
KÖ

ZÖ
SS

ÉG
EK

FELELŐS

FOGYASZTÁS

ÉS TERMELÉS

TISZTA VÍZ
ÉS KÖZTISZTASÁG

MEGFIZETHETŐ ÉS
TISZTA ENERGIA

TISZTESSÉGES

MUNKA ÉS
GAZDASÁGI

NÖVEKEDÉS

ÉHEZÉSMEGSZÜNTETÉSE

EGÉSZSÉG
ÉS JÓLLÉT

MINŐSÉGI
OKTATÁS

SZÁRAZFÖLDI
ÖKOSZISZTÉMÁK

VÉDELME

BÉKE, IGAZSÁG

ÉS ERŐS
INTÉZMÉNYEK

PARTNERSÉG
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ELÉRÉSÉÉRT

 Helyzet- és jövőkép          

A „Környezet és egészség Európában: Helyzet és jövőkép” címmel a WHO Európai Regionális Iroda által ki
adott dokumentumban vizuálisan is megjelennek az egymással összekapcsolódó problématerületek (lásd 
a mellékelt ábrát).

Tanulmányozzátok az ábrát, majd oldjátok meg a következő feladatokat!
�  Készítsetek az ábra alapján listát ezekről a területekről!
�  Fogalmazzatok meg néhány mondatos értelmezést mindegyik területhez!
�  Vitassátok meg osztályszinten a területek fontosságát, és szavazással tegyétek őket sorrendbe
�   fontosságuk,
�   megvalósíthatóságuk alapján!
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Elő-kép

Genetikai örökségünkX. 

Kire ütött ez a gyerek? A családi kör
ben gyakran elhangzó kérdés szerencsére nem 
szól semmilyen erőszakról. Talán kicsit régies 
a szóhasználat, ami mögött az állhat, hogy a 
szülői tulajdonságok kiütköznek, azaz meg
jelennek az utódokon. Ezt a fajta biológiai 
örökséget a nyelv, a szó egyezése párhuzamba 
is állítja a vagyoni jellegű örökséggel. Ez egy
fajta népi bölcsesség is, hiszen a gyerekek által 
öröklött testi adottságok és szellemi képessé
gek megalapozzák a későbbi élet
utat. A  hasonlóságot általában 
külsődleges jegyekben keressük. 
Az arc, a szem vagy a  haj színe 
lehet anyai vagy apai, nagyszü
lőkig vagy akár távolabbi ősökig 
visszavezethető tulajdonság is.  

Gyakran a temperamentum, a gesztusok, a hanglejtés is emlé
keztet valamelyik szülőnkre. Itt érkezünk abba a szürke zónába, ami az 
öröklött és a szerzett tulajdonságainkat elválasztja. Gyerekkortól kezdve 
a család és a szűkebb közösség által adott minták ráépülnek az öröklött 
személyiségjegyeinkre. Az eredmény még családon belül sem azonos, 
a testvérek is nagyon sokfélék lehetnek. Az öröklődés és a szerzett tulaj
donságok közötti különbséget az egypetéjű ikrek esetében tudományo
san is vizsgálják.

Kevéssé köztudott tény, hogy miközben testünk az évek során 
öregszik, vannak sejtek, amelyek felmentést élveznek ez alól. A petesej
teket és a hímivarsejteket létrehozó sejteket csíravonalnak nevezzük. 
Ha ezek is öregednének, az veszélyeztetné, végül lehetetlenné tenné az 
utódok születését. Ezekben a sejtekben nem működnek az öregedést 
okozó folyamatok. Így minden új egyed élete nullára állított genetikai 
órával indul. Ezután viszont az idő lassanként lepereg a sejtjeinkben 
is. A géneket hordozó DNS másolásakor véletlenszerű hibák léphetnek 
fel. A sejtosztódások alkalmával kromoszómáink zárórészei is rövidül
nek, emiatt idővel elveszítik a stabilitásukat. A mutációk mellett az öre
gedést több más hatás is okozza, de a környezeti hatások is módosíthat
ják az örökítő anyagot.  

Áttekintés, ráhangolás

Egypetéjű ikerpár 

Az emberi X és Y nemi 
kromoszómák, végükön a záró 
„telomer” szakaszokkal

Anyai nagyanya Anyai nagyapa Apai nagyanya

Szülők

Gyerek

Anya Apa

Apai nagyapa

Egy család  
női és férfi 
vonalának három 
nemzedéke
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A kutatók olyan „ugráló” genetikai elemeket is találtak ben
nünk, amelyek lassanként erodálják a sejtek biológiai információját. 
Azt is tudjuk, hogy az éltető oxigén az energiafelszabadító folyamatok 
során olyan mérgező melléktermékeket hoz létre, mint a hidrogén 
peroxid és a szuperoxidion. Ezek a szabad gyökök károsíthatják a 
DNSmolekulákat. Az ellenük védelmet biztosító enzimek évmilliár
dokkal ezelőtt, a légköri oxigénszint növekedésével együtt jelentek meg 
a baktériumokban.

A fogantatásunkkor kapott genetikai örökség sohasem hi
bamentes. A tökéletesség a gének szintjén talán nem is létezik, vagy 
még nem találta meg a tudomány. Talált viszont számos olyan eltérést, 
amely valamilyen genetikai betegséget okozhat, vagy arra hajlamosít
hat. Némelyik már magzati korban kideríthető, mások csak a későbbi 
élet években jelentkeznek. Olyanok is szép számmal vannak, amelyek 
csak hajlamosítanak valamilyen betegségre, amelyet megfelelő élet
móddal nagy valószínűséggel elkerülhetünk.

A génvizsgálatok a szülők esetében is elvégezhetők, így a szüle
tendő gyermekre vonatkozó genetikai kockázatok bizonyos valószínű
séggel előre jelezhetők. Erre főként akkor van szükség, ha a családban 
már előfordultak öröklött megbetegedések. De ha a saját génjeinkre 
vagyunk kíváncsiak, arra is találunk vizsgálati lehetőségeket. A kapott 
eredmények érzékeny személyes adatok, amely biztonságos kezelésére 
ügyelnünk kell. Ez a lehetőség megosztja az embereket, nem mindenki 
szeretné tudni, hogy milyen génhibával rendelkezik. A kockázat isme
rete ugyanakkor lehetőség is arra, hogy a következményét megfelelő 
életmóddal elkerüljük vagy mérsékeljük.

A FEJEZET TANULÁSÁNAK EGYIK CÉLJA, az emberi öröklődésről 
tanultak kiszélesítése, elmélyítése. Áttekintjük az öröklött tulajdonságok 
főbb típusait a testalkati és biokémiai jellemzőktől az érzelmi és gondol
kodási képességekig. Megvizsgáljuk, hogy milyen mértékben határozza 
meg az emberi személyiséget a genetikai örökség és melyek a kulturáli
san öröklött, illetve egyéni tanulással megszerzett elemei. Kitekintünk az 
emberi faj sokféleségének evolúciós és genetikai hátterére. Foglalkozunk 
a molekuláris szintű vizsgálatok által nyújtott új lehetőségekkel. Néhány 
genetikai betegség elemzésével igyekszünk megérteni ezek hátterét és 
felismerésük lehetőségeit. Elemezzük a genetikai kockázatok és az élet
mód összefüggéseit, valamint a legújabb génterápiás lehetőségeket.   

 
 

Automata DNS-vizsgálat gélelektroforézissel 

Az albinizmust többféle 
génváltozat is okozhatja

Születés előtti genetikai 
vizsgálatokkal kimutatható 
tulajdonságok
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Már tudom!

TUDÁSHÁTTÉR, 
FOGALMAK

FOGALMI ÖSSZEFOGLALÓK, AJÁNLOTT FELADATOK

Az öröklődés molekuláris alapját a biológiai információs rendszer képezi, amelynek át
viteli útja a DNStől a közvetítő RNSeken át a fehérjékig vezet. A sejtek és az egyedek 
szintjén a genomban lévő információ a fenomban nyilvánul meg. Az öröklődés a nemze
dékek láncolatán is követhető, erre a családfaelemzések adnak lehetőséget. 

 Idézd fel!                                      

1.  Hány bázispár alkotja az emberi genomot?
2.  Miért X alakúak a kromoszómák?
3.  Határozd meg a gén fogalmát!
4.  Mi a különbség gén és génváltozat (allél) között?
5.  Hogyan készülhet egy génről többféle fehérje?
6.  Hogyan megy végbe az ivarsejtek képződésekor az anyai és apai génváltozatok keveredése?

Öröklődő véletlenek
Az öröklődés „véletlengenerátorai” a mu
tációk. A génmutációk hatása attól is függ, 
hogy a hárombetűs genetikai kód melyik 
betűje változik meg. A mutációkat környe
zeti hatások is képesek kiváltani. A mutá
ció kat hatékony javító mechanizmusok kor
rigálják.

Az UV-sugárzás a dózis nagyságától függően okozhat 
mutációt, de alkalmas orvosi eszközök sterilizálására is 

A DNS-től a tulajdonságokig 
A sejtek DNSállománya a sejtmagban he
lyezkedik el (kivétel a mitokondriumok saját 
DNSe). A sejtosztódások alkalmával lemá

solódik és kromoszómákba rendeződik. 
A testi sejtek kromoszómaszáma a számtar
tó osztódások során nem változik. Az osz
tódások között a DNSről megvalósulhat a 
hírvívő RNSek átírása. Ezekről készülnek 
a fehérjemolekulák, amelyek változatossága 
meghaladja az őket kódoló gének számát. 

Az ember nemi 
kromoszómái (X és Y) 
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Genetikai szűrés, génterápia
A 21. század új lehetőséget nyitott a betegsé
gek megelőzésében és gyógyításában. Gyor
san és kisebb költséggel azonosíthatók a ge
netikai jellegek és a betegségek is. A genetikai 
jellegű terápiás beavatkozások is egyre jobban 
terjednek, azonban igen költségesek, és etikai 
kérdéseket is felvetnek.

 Idézd fel!                                       

1.  Milyen elven működik a genetikai szűrés?
2.  Mi a génterápia lényege?
3.  Hogyan működik a CRISPR rendszer?
4.  Milyen biológiai problémák nehezítik az alkalmazását?
5.  Mely betegségtípusok esetében ígéretes ez a terápia?

Egyedszintű öröklődés
Amit a mindennapi életben az öröklődésből 
látunk, az az egyedek szintjén jelentkezik. 
Azonban itt is csupán a tulajdonságok kis 
részét tudjuk közvetlenül megfigyelni. A test
alkati jellemzők mellett vannak biokémiai és 
mentális sajátosságaink, amelyek azonosítása 
jóval nehezebb. A lappangó génváltozatok is 
csak bizonyos esetekben jelennek meg a fe
notípusban. 

 Idézd fel!                                      

1.  Mi a különbség a genom és a fenom fogalom között?
2.  Mely esetben nyilvánulhat meg egy recesszív allél hatása a fenotípusban?
3.  Mit jelent a gének független kombinálódása?
4.  Hogyan öröklődik a vérzékenység (hemofília), az albinizmus és az AB0-vércsoport?
5.  Magyarázd meg, hogy a mennyiségi jellegek esetében mit jelent a normál eloszlás!

Steril fülkében végzett biológiai vizsgálat   

 Gondold át, és válaszolj!                                     

1.  Miért „hárombetűs” a genetikai kód?
2.  Miért kisebb a hatása a kód 3. betűjét érő pontmutációnak?
3.  Keress példákat a környezet mutációt okozó (mutagén) hatására!
4.  Milyen esetben öröklődhet át az utódokra egy mutáns génváltozat?
5.  Hogyan történhet a kromoszóma-, illetve a kromoszómaszám-mutáció? 

Egy szülőpár és három gyermeke
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Tudni szeretném!

TÉMÁK, KÉRDÉSEK, 
PROBLÉMÁK

Ha a sorsunk meg van írva, akkor a „papír” a DNS, a „toll” pedig elődeink kezében van. 
A tanulás, az életmód és a környezet sokfélesége újabb fejezeteket nyit életünk köny
vében. Az emberi élet egyik nagy kérdése éppen ez: hogyan használjuk a szüleinktől 
kapott géneket, hogy tudjuk újratervezni és új képességekkel gazdagítani az életünket. 

AJÁNLÁS A PROBLÉMAALAPÚ TANULÁSHOZ

�  A fejezet 2. és 4. témaköre alkalmas önálló, projektalapú tanulásra. A rendelkezésre álló források és 
a problémák sokoldalú megközelítése alapján házi dolgozat vagy bemutató készíthető.
�  Az 1. és a 3. témakör tanulása a feladatok elvégzése mellett csoportban történő véleményalkotásra 

és vitára is lehetőséget ad.
�  Az 5. témakör önálló kutatással, forráskereséssel és rövid összefoglalók készítésével tanulható.
�  További lehetőség, hogy órai vagy otthoni tanulásra valamennyi témakörből választható egykét fel

adat.

1. A génjeim és én

  Ezek nemcsak a biológiában, hanem a társa
dalomtudományokban is alapvető kérdések. Egy 
gyermek születésekor a szülők és a rokonok is azt 
figyelik, hogy kire hasonlít. Az arc, a szem vagy 
a  testalkat valóban sok hasonlóságot mutathat 
a szülőkkel vagy a nagyszülőkkel. De a testi adott
ságunkról is tudjuk, hogy bizonyos mértékig meg
változtathatók. Gondoljunk csak a testsúlyunkra 
vagy az izomzatunk felépítésére. Még egypetéjű ik
rek esetében is különböző lehet például a gyakorolt 
sportok hatása.

  A kisgyermekkorban a viselkedésben is felfe
dezhetők öröklött elemek, főként a temperamen
tumban, a kíváncsiságban és a szociális készségek
ben. A gondolkodási képességek és az intelligencia 
is valamilyen mértékben öröklődő tulajdonság. 
A határ azonban nehezen meghatározható, mivel 
már a csecsemők is figyelik a szüleiket, és követ

nek bizonyos viselkedési mintákat. A gondolkodási 
képességek fejlődésében a kisgyermekkor, az inge
rekben és inspirációkban gazdag környezet döntő 
fontosságú. A felnőttkor felé közeledve is változik a 
magatartás: a szülőktől a kortársak felé fordulunk. 
Fontosak a közösségi élmények, a mindennapi élet
helyzetekben történő informális tanulás. Áthala
dunk az iskolarendszeren, amely a maga mestersé
ges környezetével és elvárásaival fejleszt is, nyeseget 
is a képességeinkből. 
  A pályaválasztás idején igyekszünk magunk
ba nézni: mire is vagyunk alkalmasak, mihez ele
gendőek a képességeink? Régebben ez életre szóló 
választás volt, a tanult mesterségből nem kellett és 
nem is nagyon lehetett kilépni. Ma szinte évtize
denként tűnnek el szakmák, pályaképek, és újak 
jönnek helyettük. Ebben a helyzetben a tanulás, 
az  újrakezdés képessége felértékelődik. De vajon 

Az öröklött testi adottságokat az edzés,  
a sport képességekké alakíthatja

Gyerekkorban fontos az öröklött társas készségek aktiválása, 
fejlesztése 

Milyen mértékben határoznak meg minket a génjeink?   
Hol a határa az ember szabad akaratának?
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  A biológia és a társadalomtudomány határán 
kialakult szociobiológia és humánetológia az evo
lúciós múltunkban keres választ a fenti kérdések
re. Az  állatvilágban hozzánk legközelebb álló faj 
a törpecsimpánz. Ennek a fajnak a csoportjaiban 
alacsony az agresszió szintje, erős az együttműkö
dési készség. A csoportokban így több egyed élhet 

együtt, a kicsinyek nevelésére is nagyobb figyelmet 
fordíthatnak. A fiatalok megtanulják az anyák ön
zetlen, gondozó viselkedését, amelyet később ma
guk is mintaként adnak tovább.

Ezek a magatartási elemek korai őseinkre is jel
lemzőek lehettek. A két lábon járással felszabaduló 
karok is a gyerekek felé fordulhattak, tovább erő
södhetett a szülőgyermek kapcsolat. A nagyobb 
lélekszámú emberi népességben feltehetően az ide
gen csoportokkal szembeni agresszió is kialakult. 
A szeretet és a gyűlölet kettős öröksége ösztöneink
ben ma is velünk van. Idegrendszerünk azonban 
öröklötten rendelkezik az önvizsgálat és a tanulás 
képességével. A kultúra felépítményével együtt ta
lán ennek is köszönhető, hogy az emberiség a vi
haros történelmével együtt, de máig fennmaradt a 
Földön.          

ez a génjeinkben van, mintákon ta
nuljuk, vagy tudatosan is fejleszthető 
mindez? A  lélektan, idegélettan sok 
kérdésre keres és talál is választ. Az 
eredmények előbbutóbb az emberi 
génekre is visszavezethetők lesznek. 
A scifiirodalomban már vannak is 
utópikus vagy disztópikus képek a 
tervezetten születő gyerekekről. A  katalógusból 
rendelhető képességeknél még nem tartunk, de a 

biológiai lehetőségek és azok etikai megítélése már 
nagyon is foglalkoztatja a tudó sokat. 

A Szép új világ című A. Huxley-regény  
színpadi változata Berlinben 

Törpecsimpánzcsoport egy fiatal egyed körül 

 Ajánlott feladatok                                      

1. Az emberi magatartási komplex

Az emberi faj több millió évvel ezelőtt ágazott le az állatvilág törzsfá-
járól. Már a korábbi alkalmazkodási módokban is együtt jelentkezett a 
biológiai alapok és a magatartás változása. Az elérhető táplálék nem-
csak az éghajlat vagy az élőhely változása miatt módosult, hozzájárul-
hatott a társas életmód fejlődése is. Mindez magával vonhatta a foga-
zat és a csoportszerkezet átalakulását. Később a társas kapcsolatok új 
szintje, a kultúra is megjelent. Az embercsoportokban egyre összetet-
tebb magatartásformák jelentek meg. A gyerekekkel tudatosan és so-
kat foglalkoztak, eszközöket készítettek, és kialakult a művészet. Ezek 
visszahatottak a biológiai felépítésünkre is, végeredményben együttes 
fejlődésük, koevolúció mehetett végbe.

1.  Keress információkat az emberi magatartási komplex kialakulá-
sáról, jellemzőiről (pl. ajánlott forrás: X./1.)!
�  Mit jelent a koevolúció?
�  Miért tekinthető „komplexumnak” az emberi fajra jellemző ma-

gatartásformák összessége?

A Szeleta-kultúra jellegzetes pattintott 
kőeszközei (típuslelőhely  
a Miskolc melletti Szeleta-barlang)
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Az ember különleges tulajdonsága a szociabilitása, azaz a csoportéletre való haj-
lama, az attól való erős függősége.

2.  Válaszd ki a csoportélettel kapcsolatos 5 legfontosabb, legérdekesebb tu-
lajdonságunkat! Mutasd be ezeket néhány mondatban!

3.  Ítéld meg és indokold: melyek tarthatók ma is előnyösnek, és melyek in-
kább károsak!

A konstrukciós készségünk egyéni és közösségi szinten is jellemez bennünket. 
Az alkotóképesség megjelenhet tárgyakban, de szellemi alkotásokban is.

4.  Nézz utána és keress példákat az eszközkészítés, a művészi alkotások és 
a hiedelmek első megjelenésére! Mikor, mely területeken élő embercso-
portok alkották ezeket?

5.  Kik lehettek a sikeres eszközkészítő, történetmesélő emberek? Mely örök-
lött és tanult képességekkel kellett rendelkezniük? 

2. Az emberi intelligencia
A közbeszédben használt intelligencia kifejezés alapvetően 
a gondolkodási képességeinkre vonatkozik. Újabban sokat 
beszélnek róla, és egyre fontosabb az érzelmi intelligencia 
is. A gondolkodási képességeket különféle tesztekkel mé-
rik, ebből számítható ki az intelligenciahányadosunk, az IQ. 
Ezeken a skálákon a 100-as érték felel meg a népesség át-
lagának, a leggyakoribb képességcsoportnak. Innen lefelé 
és felfelé egyre kevesebben tartoznak egy-egy skálaérték-
hez. Abban egyetértenek a szakemberek, hogy az értelmi 
képességeink mögött vannak öröklött elemek és szerzettek 
is. Utóbbi nem az ismereteket, hanem a műveleti képessé-
geket jelenti.

1.  Nézz utána, hogyan befolyásolja az öröklődés és a környezet az ember értelmi képességét, IQ-ját 
(pl. ajánlott forrás: X./2.)!

2.  Gondold végig és fogalmazd meg, miért fontos kérdés, hogy milyen arányú az értelmi képessé-
geink öröklött és szerzett jellegének aránya! Mi lenne, ha csak az egyik, vagy csak a másik lenne 
a meghatározó?
�  Mit fejez ki az örökletesség 0 és 1 között változó értéke?
�  Hogyan változtatja meg az együtt vagy külön történő nevelés az ikrek, illetve a testvérek IQ-értéké-

nek örökletességi arányát?
� Mit jelent az IQ-val kapcsolatban a mentális kor?
�  Keress ábrákat az IQ-eloszlásról! Milyen gyakorisággal fordulnak elő a népességben az egyes cso-

portok?
�  Mely okok miatt lehet egy magas értelmi képességű szülőkkel rendelkező szülőpár gyereke is magas 

IQ-jú? Mi lehet a magyarázata a fordított eseteknek (átlagos család kiugróan értelmes gyereke)?
� Mi a csodagyerek-jelenség? Keress példákat!

3. Készségek, képességek, kompetenciák
Az emberi személyiség alapjai már a fogantatással kialakulnak. 
Az öröklött adottságaink egyéni, de tágítható, rugalmasan alakítha-
tó kereteket jelentenek a további fejlődésünkhöz. A készségek és ké-
pességek, valamint a kompetenciák fogalmi értelmezése azt is meg-
határozza, hogy mit gondolunk a fejleszthetőségükről. A genetikai 
sokféleségből az is következik, hogy az egyéni adottságok optimális 
fejlesztése is egyéni módon történhet. 

Gyerekek számára készült intelligencia- 
(térbeli gondolkodás) tesztfeladat ábrája 

A hatékony tanuláshoz ma már egyre többféle képességre van szükségünk 

A csoportélet egyik  
kifejeződése a tánc  
(Hargita megyei táncosok) 
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  Az ember 22 testi és 1 pár nemi kromoszómá
val rendelkezik. A testi sejtjeinkben az anyai és az 
apai eredetű példányok párokat alkotnak. Ez azt is 
jelenti, hogy a bőrünk, izmaink, csontjaink sejtje
iben különkülön őrizzük szüleink génkészletét. 
Az  ivarsejtek képződésekor azonban véletlensze
rű keveredés megy végbe közöttük. Minden pe
tesejtünk vagy hímivarsejtünk eltérő arányban és 
választékban viszi tovább szüleink génjeit. Ebből 
következik, hogy nem minden gén megy tovább. 
Néhány generációval később lehet, hogy eltűnnek 
az adott utódok genomjából, míg egy másikban 
továbbra is megtalálhatók. Ezek a véletlenszerű 
folyamatok kizárják, hogy a testi kromoszómák 
vonalán pontos képet kapjunk a rokonsági viszo
nyokról.

  A sejtjeinkben vannak olyan gének is, amelyek 
nem keverednek egy másik szülőtől örökölt vál
tozatokkal. Ilyen az Ykromoszóma, illetve a mi
tokondriális (mt) DNS. Ezek vagy csak az apától 
(Y), vagy csak az anyától (mtDNS) származnak. 
Nemzedékről nemzedékre átíródnak, legfeljebb a 
DNS másolása közben keletkezhet bennük néhány 
mutáció. Azok viszont kiszámítható gyakoriság
gal lépnek fel, egyfajta genetikai „homokóraként” 
jelezve az idő múlását. A mutációk azonosíthatók 
és csoportokba rendezhetők. Ezek a haplocsopor
tok térben és időben is vizsgálhatók. Információt 
kaphatunk a népcsoportok eredetéről, rokonsági 
viszonyairól, vagy a  vándorlásuk útvonaláról. Ér
dekes tény, hogy ha elég távolra 
vezetjük vissza ezeket a szálakat, 
egy nőhöz és egy férfihoz vezet
nek. A genetikai Éva és Ádám 
persze nem alkotott egy párt, 
nem is feltétlenül egy időben él
tek. A tény mégis arra utal, hogy 
valamennyi ma élő ember egy 
százezer évnél is régebbi család
történet szereplője. 

2. Sokféleség, rokonság, egyediség 

  Ma közel 8 milliárd ember
társunkkal együtt élünk a Föl
dön. Mennyire hasonlítunk, vagy 
mennyire különbözünk egymás
tól? Ho gyan lehet egyáltalán meg
állapítani a genetikai rokonságot? 
Az  nyilvánvaló, hogy nincs két 
egyforma DNSállományú ember 
a Földön. Ez az alapja a kriminalisztikában is al
kalmazott személyazonosító eljárásoknak is. A mi
nimális eltérések az ujjlenyomatnál is pontosabban 

különböztetnek meg minket 
egymástól. A PCRtechnika el
terjedésével az ehhez szükséges 
DNSminta mennyisége is igen 

csekély. A régen élt emberek csontjaiból, fogaiból 
is kivonható a minta, így a leszármazási viszonyok 
kutatása is lehetséges. 

DNS-minta kivonása és centrifugálása 
egy laborvizsgálat során

Emberi 
kromoszómák 
különböző 
osztódási állapotú 
sejtekben

A mitokondriumok 
a sejtlégzés szervecskéi, 
saját DNS-állománnyal 
rendelkeznek  
(az ábrán a vékony fonalak) 

1.  Keress értelmezéseket, leírásokat és modelleket a feladat címében szereplő fogalmakról (pl. aján-
lott forrás: X./3.)!
�  Melyek a személyiségünk „alaprendszerét” alkotó kompetencia területek? Fogalmazd meg ezek tar-

talmát, jelentését a saját szavaiddal!
�  Az alapkompetenciák mely alapmotívumai lehetnek öröklöttek? 
�  Készíts halmazábrát a területek és motívumok összekapcsolásával!

Az alapképességek is kapcsolódnak a kompetenciaterületekhez, de fejlődésükben jóval kisebb az öröklődés 
szerepe.

2.  Keress mindegyik alapkompetencia-területhez 3-3 képességet! Indokold, miért ezeket tartod fon-
tosnak!

3.  Véleményed szerint melyikben a legnagyobb és melyikben a legkisebb az öröklött  adottságok sze-
repe?

4. Mutasd be néhány mondatban egy képesség fejlesztésének lehetőségeit!
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 Ajánlott feladatok                                      

1. Haplocsoportok

Az emberi Y-kromoszóma és a mitokondriális DNS elemzése lehe-
tőséget nyújt az emberi sokféleség térbeli és időbeli elemzésére. 
Ezek a genetikai elemek nem keverednek az ivaros folyamatokban, 
csak a lassú mutációs változások módosítják őket. A mai gyorselem-
zési eljárások, a DNS-szekvenálás segítségével nagyobb egyed-
számú, átfogó vizsgálatok is végezhetők (ajánlott forrás: X./4.).

1.  Foglald össze röviden, melyek a hasonlóságok és a kü-
lönbségek az Y-kromoszómás és a mtDNS-alapú mód-
szerek között!

2.  Milyen információkat szerezhetünk a haplotípusok, hap-
locsoportok alapján?

3.  Melyek a módszer hiányosságai, korlátai és tévedési lehetőségei?
4.  Mit mutatnak a haplocsoportok az európai népesség legutóbbi jégkorszak miatti ván-

dorlásáról?

2. 1000 Genom Projekt (1KGP)
Az ezredforduló nagy tudományos áttörése volt a Humán Genom Projekt. Az emberi génállomány bázissor-
rendjének megállapítása kevés mintából történt, így nem adott képet az emberi sokféleségről. A kutatói kí-
váncsiság mellett gyakorlati okok is vezettek az 1000 Genom Projekt 2008-as elindításához. A több mint ezer 
genom vizsgálatának az elemzési és adatfeldolgozási (bioinformatikai) technológiák fejlődése is szükséges 
feltétele volt. Az eredmények közzétételével további kutatások is lehetségessé váltak.

Keress információkat a projektről (pl. ajánlott fottás: X./6.)!
�  Foglald össze vázlatpontokban, melyek voltak a projekt céljai!
�  Hányféle populációból származtak a minták? Mennyire reprezentálta a mintavétel a 

Föld lakosságát?
�  Hasonlítsd össze a vizsgált népességek haplocsoport-eloszlásának (kördiagramok) tér-

képét és a Homo sapiens elterjedésének térképét (lásd: ajánlott források)! Fogalmazz 
meg néhány összefüggést, lehetséges következtetést!

3. A magyarság genetikai jellemzői
A genetikai vizsgálatok lehetősége új irányt adott a magyarság eredetének vizsgálatában is. A haplocsopor-
tok azonosítása történhet a jelenlegi magyarországi lakosságból vett mintából, de elemezhetők a sírokban 
talált őseink csontjai is. A leletek származhatnak a határon túlról is, az őshaza vagy a feltételezett vándorlási 
útvonal helyszíneiről. Időben visszamehetünk a honfoglalás koráig vagy még korábbra is. A DNS-töredék-
mintákat PCR eljárással lehet felszaporítani, ezt követheti a szekvenálás és a számítógépes adatfeldolgozás 
(pl. ajánlott forrás: X./5.).

A Homo sapiens 
Afrikából történt 
kivándorlásának 
térképe (a számok 
ezer éveket jelentenek,  
az eredet 200 ezer 
évvel ezelőttre tehető) 
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3. Miért öregszünk… vagy miért nem? 

  Az öregedés és a halál az emberi élet 
velejárója. A körülöttünk élő növények és 
állatok is előbbutóbb elpusztulnak, bár 
az élettartamuk között jelentős különbsé
gek vannak. Ez alapján azt is gondolhat
nánk, hogy a természet nem kínál más 
alternatívát. Hogy mégsem így van, azt 
néhány élőlény példája bizonyítja. Mindenekelőtt 
azt is tisztáznunk kell, mit értünk egyed alatt. 
Egy emlős vagy egy madárfaj esetében ezen nem 
kell  gondolkodnunk. De a rovarok esetében mire 

véljük a levéltetvek klónjait? 
Az „egyszülős” családmodell 
más csoportoknál is gyakori, 

amelyek az ivartalan úton lényegében megismétlik 
önmagukat. A baktériumoktól felfelé a csalánozó
kon át széles skálán találunk ilyen módon „halha
tatlanságra” példákat.

  Van azonban egy valódi halhatatlanság is, ami 
az öregedés hiányával magyarázható. Az olyan 
egyszerű felépítésű állatok, mint a hidra vagy az 
örvényféreg sejtjeiben nem működik az a biológiai 
óra, amely egy ponton véget vetne a sejtosztódá
soknak, így az egyed életének is. Hasonló jelenséget 
a rákos daganatsejtek tenyészetén figyeltek meg, de 
egy összehangoltan működő szervezetben ez még
iscsak csoda. Ez nem azt jelenti, hogy az állatok 
elpusztíthatatlanok, de élettartamukat nem a belső 
folyamatok korlátozzák. Az állatvilágból vett példák 
az öregedés kutatásában is segítségünkre lehetnek. 
Az apró fonálféreg, a C. elegans olyan modellszer
vezet, amelynek alig ezer sejtjén tanulmányozhatók 
az egyedfejlődés folyamatai is.

  Már eddig is több hatást azonosítottak a kuta
tók, amelyek együttesen tehetők felelőssé az öre
gedésért. Ilyen például a kromoszómák végén lévő 
telomer szakaszok rövidülése, az oxidatív szabad 
gyökök hatása vagy az ugráló gének okozta mutáci
ók. Állatkísérletekben többször és többféle módon 
is sikerült növelni az egyedek élettartamát. Hogy az 
ember esetében mire megyünk ezekkel az eredmé
nyekkel, az még a jövő zenéje. Talán nem is arról 
van szó, hogy matuzsálemi korra vágyunk, sokkal 
inkább az öregedés számos kellemetlen velejáróját 
szeretnénk elkerülni. A hosszabb élet nem hosz
szabb öregkort, hanem az aktív életszakasz növe
kedését kell hogy jelentse. Mindennek persze ára is 
lesz, amit nem mindenki képes megfizetni. Újabb 
etikai kérdés: megengedhe
tőe a gazdagok kivételezett 
csoportjának adható hosz
szabb élet? Vagy egyáltalán, 
a magánűrutazások korában 
lehete beleszólása minden 
embernek ebbe a kérdésbe?  

A levéltetvek szűznemzéssel (is) 
szaporodnak, a nőstény utódok 
már terhesen jönnek világra 

A Coenorhabditis (C.) elegans fonálféreg, testében fluoreszcens 
festékkel jelölt fehérjékkel

A Föld egyedként ismert 
legöregebb élőlénye egy 4800 
éves simatűjű szálkásfenyő 

1.  Milyen információkhoz juthatunk a honfoglaló magyarok 
génállományának vizsgálatával?

2.  Hogyan tudják kiküszöbölni a kutatók a mintavételi és az 
elemzési hibákat?

3.  Hogyan tudnak anyai és apai ágon is vizsgálódni a kutatók?
4.  Melyek a vizsgálatok eddigi következtetései?
5.  Van-e különbség az anyai és az apai genetikai vonalak kö-

tött?
6.  Mennyire felelnek meg ezek az archeogenetikai eredmé-

nyek a történettudomány és a nyelvészet álláspontjának? Honfoglalás kori nomád harcos felidézése 
egy mai bemutatón Kolozsváron 
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1. Az öregedés biológiája

Az öregedés minden emberre vonatkozó biológiai törvény. Ennek ellenére a bio-
lógiai szükségszerűsége vitatott. Egyes sejtvonalakon vagy egyszerűbb felépíté-
sű élőlényekben megfigyelték a halhatatlanságot is. A sejtjeinkben zajló felépí-
tési és lebontási folyamatok sokáig biztosítják a nagyjából változatlan állapotot. 
Egy idő után azonban a javítás már nem tart lépést a károsodások ütemével. A ku-
tatási kérdés a következő lehet: ennek valamilyen sajátos program, vagy egysze-
rűen csak a meglévő génállományban felszaporodó hibák állnak a hátterében?

1.  Nézz utána, milyen elméletekkel magyarázzák az öregedés biológiai 
folyamatait (pl. ajánlott forrás: X./8.)!

2.  Hogyan védik ki a ráksejtek a telomerre visszavezethető öregedést?
3.  Hogyan aktiválja a szervezet az éppen szükséges géneket? Hogyan vál-

tozik ez idősebb korban?
4.  Melyek az öregedéssel összefüggésbe hozható szabad gyökök? Mely folyamatokban keletkeznek, 

és hogyan vezetnek öregedéshez? Állíts össze listát az antioxidáns hatású élelmiszerekről!
5.  Hogyan derítheti ki a laborvizsgálat a szervezetben lévő idült gyulladásos állapotokat? Mi lehet az 

összefüggés az elhízás és az öregedési folyamatok között?

2. Öregedéskutatás – egy új elmélet
Az öregedés a fogantatással kezdődik, de sokáig észrevétlenül marad. Ha a 
technológiai környezetünkből keresünk analógiát, akkor egy öreg autóra is 
gondolhatunk. Amíg új, minden jól működik, de a használat kopást okoz, és a 
korrózió sem kíméli. A javítás egy ideig történhet alkatrészek cseréjével és némi 
fényezéssel, de a végső állomás mindenképpen a bontó. A hasonlat alapján 
azt gondolhatnánk, hogy a kímélő használat lassíthatná testünk öregedését is. 
Valóban vannak olyan kopásos jelenségek, amelyek például az ízületek vagy az 
erek esetében tetten érhetők. Az autó azonban nem rendelkezik önmagáról in-
formációkkal, míg az élőlényekben lévő DNS minden sejtben az egész szerve-
zet leírását hordozza. Ennek alapján egyfelől képes a hibák javítására, másfelől 
a programban keletkezett hiba lassanként mégiscsak öregedést, majd halált 
okozhat (ajánlott forrás: X./7.).

1.  Hogyan jelenik meg öregedés a molekulák szintjén?
2.  Miért lehet előny az evolúcióban az egyedek cserélődése, a „halál képessége”?
3.  Hogyan okoznak a mobilis genetikai elemek öregedést?
4.  Milyen alkalmazási lehetőségeket várnak a kutatók az öregedés gátlásától?
5.  Alkoss véleményt: elképzelhető-e a halhatatlanok társadalma vagy inkább kiváltságos kasztja!

3. Állítsd meg az időt!
Ki ne szerette volna már néha megállítani az időt? Amíg fiatalok vagyunk, gyorsabb növekedést, felnőtté 
válást várunk. Amikor átfordul a számláló, és öregedni kezdünk, már lassítanánk vagy meg is állítanánk a 
percek, órák és évek lepergő homokszemeit. De van-e reális lehetőség legalább némi lassításra (ajánlott 
forrás: X./9.)?

1.  Keress területileg is jellemző adatokat a világ népességének születéskor várható élettartam-növe-
kedéséről! Hol élnek a legtovább az emberek, mi a titka ezeknek a „kék zónáknak”?

2.  Az egyik jellegzetes élettartam-növelő étel a lila burgonya, a másik az olívaolaj. Melyiket hol fo-
gyasztják leginkább, és milyen biológiai tényekkel igazolható a kedvező hatásuk?

3.  Milyen mértékű az összefüggés a szülők által elért kor és a gyerekeik várható élettartama között?
4.  Miért felel a FOXO3A nevű gén?
5.  Mi az összefüggés a koplalás és az IGF-aktivitás, mTOR rendszer gátlása között?
6.  Milyen orvosi biológiai beavatkozásokkal segíthetik a fiatalok az öregek egészségének javítását?

Arcunk nemcsak az érzelmeinket,  
de a korunkat is elárulja 

Telomerek Telomerek
rövidülése

Sejtosztódás
megállása

Sejtosztódás Sejthalál

Id
ő

Id
ő

Minden alkalommal, amikor 
egy sejt osztódik, a telomerek 
rövidülnek
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1. Mendel-szabályokat követő betegségek

Mendel öröklődésre vonatkozó szabályai nemcsak a borsóra, de az ember egyes betegségeire is érvényesek. 
Általában egy génhez köthetők, ez lehet domináns vagy recesszív jellegű is. Előfordulnak a nemi kromoszó-
mákon, főleg az X-kromoszómán is ilyenek. A betegségre vezető biológiai folyamatokban lehet közöttük 
különbség (ajánlott források: X./10.).

1.  Miben különböznek az autoszómás és az X- vagy Y-kromoszómához kötött betegségek?
2.  Melyek a fő különbségek a dominánsan és a recesszíven öröklődő betegségek között?
3.  Állíts össze „kórlapokat” az alábbi betegségekről!

Marfan-szindróma, Duchene-izomdisztrófia, Tay–Sachs-betegség
Mutasd be a betegség öröklődési módját, élettani hátterét, tüneteit és a beteg életkilátásait!

2. Multifaktoriális öröklés
Számos olyan emberi megbetegedés van, amelyekben együttesen játszik 
szerepet az öröklődés és a környezet. Gyakran nem is vagyunk tudatában, 
hogy érintettek vagyunk, és tehetnénk is ellene, hogy a súlyosabb beteg-
ség kialakuljon. A genetikai háttér egy vagy több génváltozatra visszave-
zethető. Három ember közül kettőben azonosítható (vagy azonosítható 
lenne) valamilyen hibás genotípus.

Keress információkat a multifaktoriális (mf) genetikai betegségekről 
(pl. ajánlott forrás: X./10.)!
�  Gyűjtsd össze az mf-betegségek gyakorisági és előfordulási jel-

lemzőit! 
�  Mit jelent a családi halmozódás?
�  Készíts „kórlapokat” az alábbi mf-betegségekről és -állapotokról!

depresszió, elhízás (obesitas), magas vérnyomás, cukorbetegség
Mutasd be a hajlamot okozó genetikai faktorokat és a betegség 
kialakulását gátló életmód jellemzőit!

4. Genetikai betegségek  

  Az egészséges újszülött hatalmas öröm a csa
ládnak. Néha azonban lehetnek olyan veleszületett 
rendellenességek, amelyek már az első percekben 
észrevehetők. Van, amikor a háttérben valamilyen 
magzati fejlődési probléma áll. Máskor a hiba a gé
nekben van, ilyenkor beszélhetünk öröklött, vagyis 
genetikai betegségről. Ezek nem mindig vehetők 
észre a születéskor, gyakran csak a későbbi életko
rokban jelennek meg, de az is lehet, hogy az egész 
élet során lappangó állapotban maradnak. Egyes 
betegségek öröklődő természetét már régebben fel
fedezték. Ilyen a vérzékenység is.

  A genetikai betegségek hátteréhez a Mendel ál
tal felismert törvények visznek közelebb. A kísér
letekben azonosított tulajdonságok között voltak 
olyanok, amelyek minden nemzedékben megjelen
tek, mások csak időnként bukkantak fel. Az előb
biek a domináns tulajdonságok, a lappangók a re
cesszívek. Amikor egy gén okozza a betegséget, ezek 
a különbségek is megjelennek. Máskor több kisebb 
hatású gén együttesen okoz valamilyen betegségre 

való hajlamot. A  tényleges 
kórkép kialakulása ennek 
ismeretében gyakran elke
rülhető vagy késleltethető.   

A veleszületett csípő- 
  ficam fejlődési rend-
ellenesség, de az 
esetek kb. 15%-ában 
családi halmozódás 
is megfigyelhető, 
ami bizonyos mértékű 
hajlamra utal  

Viktória brit királynő 
(1819–1901) utódai 
között több vérzékeny 
is volt 

A vérnyomás rendszeres mérése 
időben jelezheti a magas vérnyomás 
kockázatát és az életmódváltás 
szükségességét 
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1. Géndiagnosztika

Napjainkban a génsokszorozás (PCR) technikájával akár egyetlen hajszál haj-
hagymájából vagy egy fogkeféről vett pár száz sejtből teljes genetikai azono-
sítást képesek elvégezni. Az egyre kifinomultabb technikákkal gyorsan és nagy 
pontossággal képesek a genetikai eredetű betegségek és a vírusfertőzések 
azonosítására. A bűn ügyi helyszínelésben és az igazságügy egyéb területein is 
alkalmazzák ezeket az eljárásokat. 

1.  Nézz utána, hogyan működnek az alábbi géndiagnosztikai eljárások!
géncsipek, mikrogyöngyök, automata DNS-szekvenátorok,   
DNS-szerkesztés

2.  Mi a célja a teljes genomszintű asszociációs (GWAS-) vizsgálatoknak?
3.  Nézz utána az interneten, milyen típusú génvizsgálatok érhetők el a szolgáltatóknál! Készíts róluk 

összefoglalót!

2. Génterápia
A genetikai betegségek kutatása mellett a terápiás lehetőségek fejlesztése is zajlik. A multifaktoriális hajla-
mok esetén az életmód változtatása is segíthet a betegség megelőzésében. Vannak hagyományos, például 
gyógyszeres terápiák is, amelyek valamilyen biokémiai rendellenességet képesek kompenzálni. A legújabb 
génterápiák legalábbis a mendeli öröklődésű genetikai betegségek esetében képesek elhárítani a súlyos 
állapot kialakulását. Mivel általában igen ritka betegségekről van szó, a fejlesztés magas költségei a beavat-
kozás árában is megjelennek (ajánlott forrás: X./11.).

1.  Hányféle monogénes, öröklődő betegséget ismertek eddig fel, és mekkora ezek összesített gyako-
risága a népességen belül?

2.  Hogyan működik a Luxturna nevű génterápiás szer? Milyen költséggel járhat az alkalmazása egy 
betegen?

3.  Mi a genetikai háttere a gerinceredetű izomsorvadás betegségnek? Mekkora gyakorisággal fordul 
elő hazánkban, és milyenek a beteg életkilátásai? Mekkora a beavatkozás költsége?

Nagy teljesítményű DNS-
elemző készülék részlete  

5. Gyógyító-gyógyítható gének 

  A genetikai betegségek szerencsére viszony
lag kevés embert érintenek. A gyakoribb betegsé
gekkel szemben ezek általában a népesség néhány 
ezrelékét érintik. Ugyanakkor több ezer különféle 
betegséget ismerünk. Ez a két körülmény azzal a 
következménnyel jár, hogy a kevés érintett számá
ra fejlesztett gyógyszerek és terápiák nagyon drá
gák. Különösen így van ez a legújabban engedélye
zett génterápiák esetében. Korábban a kutatásuk is 
hosszadalmas volt, nem is mindig vezetett sikerre. 
Az új technológiák, például a CRISPR rendsze
rekkel történő génszerkesztés ezen változtathat. 
Ennek ellenére a néhány súlyos beteg életmentő 
kezelése akár több száz millió forintba is kerülhet, 
ha egyáltalán elérhető.

  Könnyebb és tartósabb 
megoldás lehetne, ha már 
az ilyen kockázattal ren
delkező szülők ivarsejtjein 
vagy a megfogant embrión 
elvégezhetnék a génkeze
lést. Ennek azonban magas 
kockázata van, mivel az 
esetleges hibák is tovább
öröklődnének. A testi sejtek 
esetében nincs ilyen kocká
zat, de nem is mindig tartós a kezelés hatása, ezért 
ismétlésre is szükség van. Ha a magas költségek 
miatt nem érhető el bárki számára, akkor ez etikai 
aggályokat vet fel. Elfogadja a társadalom, hogy bi
zonyos tagjai hosszabb ideig, betegségektől védve 
éljenek? Vagy elfogadjuk a költségek megosztását, 
akár magasabb adók vagy biztosítási költségek for
májában? A modern biológia és az orvostudomány 
fejlődésének ezek húsba vágó, de még csak kezdeti 
kérdései. 

A génterápia a legdrágább 
gyógyítóeljárás  

Az embrionális  
sejtek genom-
szerkesztését 
illusztráló grafika 
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Kapcsolatok

Összefüggések, jövőkép

 Genetika és geneticizmus –  
 avagy a modern orvosbiológiai kutatás etikai és világnézeti kihívásai 

„A közösségi médiumok kibővülése, a tudományos eredményekhez való széles körű 
hozzáférés az egészséget-betegségeket érintő területeken is új helyzetet teremtett. 
A genetikai kutatás ma már nem pusztán megismerő tevékenység, hanem szemlé-
letformáló kommunikációs és „kulturális” társadalmi tevékenység is.

A legfőbb népbetegségekről egyre inkább kiderül, hogy ezek sokkomponensű, 
multifaktoriális, azaz komplex betegségek. Nyilvánvalóan ugyanez mondható el az 
egészség komplexitásáról is. A népbetegség jellegből következően az emberek nagy 
tömegét érintő kérdésekről lévén szó, a betegségekre való hajlam örökletessége, illetve 
az életmód szerepe gyakorlatilag mindenkit személyesen érint. Ugyanakkor a ránk 
zúduló „információcunami” nagyon veszélyes lehet, szinte „összeesküvés-elmélete-
kig” vezető téves képzetek, káros „öngyógyító” áltudományos irányzatok terjedhet-
nek el.

A genetikai kutatás eredményeinek egyik elsődleges alkalmazási területe a diag-
nosztika és a gyógyítás. A bekövetkezett fejlődés hatására megváltozik a klinikai or-
vosi szemlélet és gyakorlat. Ennek súlypontja a  tünetekkel jelentkező beteg kezelésé-
ről fokozatosan a diagnosztikai tevékenységre alapozott megelőzésre és a  személyre 
szabott orvosi beavatkozásokra helyeződik át. A mai orvoslás az ún. 4P medicina 
egységét jelenti, ahol a prevenció, a prediktív (előrejelző) kutatás, a perszonalizált 
(személyre szabott) gyakorlat kiegészül az orvos-beteg kétoldalú, aktív, nevelésre 
alapuló kommunikációjával (participatory).

A genetikai tudás rohamos fejlődése és a túlhajszolt társadalmi elvárások 
komoly szociológiai és etikai problémákat vetnek fel. A túlzott várakozás kö-
vetkezménye a (szintén indokolatlan) kiábrándulás, ami gyakorta a genetika 
démonizálásához, majd (költségvetési) bagatellizáláshoz vezet. A helyzetet to-
vább bonyolítja, hogy az internetes kereskedelmi forgalomban bárki számá-
ra könnyen elérhetőek a géndiagnosztikai tesztek. Sajnálatos módon azonban 
a vizsgált személy saját kockázati tényezőivel szembesülve megfelelő orvosi,  
genetikai tanácsadás nélkül maga marad.

Egyes genetikai adottságok öröklődése nemcsak a családi, hanem etnikai össze-
függéssel is rendelkezik, amit meghatározott társadalmi csoportokban való halmo-
zódásuk jelez. Ez együtt járhat a társadalmi megbélyegzés, a diszkrimináció, a ki-
rekesztés jelenségeivel.” Forrás: Forrás: Falus András, 

http://www.matud.iif.hu/2016/08/13.htm

1.  Fogalmazd meg 5 mondatban, mit jelent „az egészség komplexitása”!
2.  Hogyan igazolható a feladatokban is vizsgált adatokkal, hogy „a hajlam örökletessége gyakorlatilag 

mindenkit személyesen érint”?
3.  Keress példát „összeesküvés-elméletek, téves képzetek, káros áltudományos nézetek” előfordulásá-

ra! Hol találkoztál velük?
Miért tűnhetnek hihetőnek, illetve hogyan leplezhetők le ezek?

4.  Mi a véleményed a 4P típusú orvoslás lehetőségeiről? Mikorra válhat valóra?
5.  Ha módodban állna, elvégeztetnél-e egy genetikai gyorstesztet? Indokold a válaszod!
6.  Miért lehet indokolt a genetikai jellemzők egy-egy népcsoportra vonatkozó elemzése? Milyen társa-

dalmi jellegű kockázata lehet az ilyen vizsgálatoknak?  
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Elő-kép

Biológia és jövőXI. 

A 20. századot gyakran és joggal nevezik az atomkorszaknak. 
A  fizika tudományának fejlődése ekkortól tette lehetővé az atommag 
energiájának felszabadítását. Ez vezetett az atomenergia békés célú fel-
használásához és az atomfegyverek kifejlesztéséhez. Mindkettő vita-
tott megítélésű, az atomerőműveket sokfelé leállították, és a nukleáris 
fegyverek sem nevezhetők a béke zálogának. A tudományos haladás és 
a technológiai fejlesztés olyan kettősség, amelyben a jó és a rossz lehe-
tősége is nyitva áll. 

Sokan a 21. századot a biológia évszázadának tartják. Valójában 
a kezdete a 20. század közepére, nem sokkal az atomkor nyitányát kö-
vető évtizedekre tehető. A DNS funkciójának és szerkezetének felfede-
zése utat nyitott a molekuláris szemlélet és technikák alkalmazása felé. 
1969-ben szinte egyi dőben jelent meg Gordon Taylor elhíresült könyve: 
A biológiai pokolgép (Biological Time Bomb) és a genetika sebészkésé-
nek tartott enzimekről szóló felfedezés. A biológiai kutatások ezután 
óriási lendületet vettek, de az atomenergiához hasonlóan meg is osz-
tották a társadalmat. A génsebészet vagy némileg elítélően a „génmani-
puláció” felvetette az ember szinte isteni hatalmát az élővilág felett. Ha 
élőlényeket lehet lemásolni és újakat létrehozni, ha eltoljuk magunktól 
a halál eljövetelének idejét, akkor az soha nem látott teremtő és pusztító 
erő. A 21. század hajnalán nyitott könyvvé vált az emberi génkészlet és 
bár nem értjük még, de a lapozgatása egyszerre reményt keltő és hátbor-
zongató.A géntechnológiai kutatások és alkalmazások kérdése nemzet-
közi szintű szabályozást kíván.

Áttekintés, ráhangolás

Egy találmány háborús és békés 
felhasználása

Gordon Taylor elhíresült könyve: 
A biológiai pokolgép   
(Biological Time Bomb)
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A biológiai ismeretek alkalmazásá-
nak egyik fontos területe az orvostudomány. 
Az anyagvizsgálati módszerektől a géntech-
nológián át a gyógyszertervezésig megjelen-
nek a biológia újabb eredményei. A kutatások 
ma már több tudomány együttműködésé-
vel történnek. A klasszikus területek mellett 
megjelent a big data, a háló zattudomány vagy 
a biomimetika is. A számítógépes modellek-
ben futó szimulációk és a mesterséges intelli-
gencia (AI) segítik például a gyógyszerkuta-
tást vagy a bioszféraszintű folyamatok előrejelzését. Utóbbi fontosságát 
a globális éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség csök kenése is ki-
emeli. A Covid–19-világjárvány elleni új típusú védőoltások kifejlesz-
tése is új, módosított mRNS-re épülő technológiával történt.  

A FEJEZET TANULÁSÁNAK EGYIK CÉLJA, hogy a biológia tudo-
mányának fejlődését a technológiai alkalmazások és a társadalmi kap-
csolódások fényében mutassuk be. Megvizsgáljuk azokat a kutatási 
eredményeket és új irányokat, amelyek jelentősen hozzájárulhatnak 
az emberiség egészségügyi, környezeti problémáinak megoldásához. 
A problémák elemzése több szempont alapján, az előnyök és a várható 
kockázatok mérlegelésével történik. Fontos, hogy az ajánlott feladatok 
megoldásával, illetve azokhoz kapcsolódva képet kapjunk a jelenleg fo-
lyó kutatások főbb irányairól is.   

 
A Föld népessége akár megduplázódhat ebben az évszázadban, és ez az életminőség általános javu-
lásán alapuló átlagéletkor növekedése miatt következik be. Az információs technológiai ipar növe-
kedése tudásfüggő társadalmakat szül, melyeket a mesterséges intelligencia lehetőségei segítenek, 
illetve veszélyeztetnek. A globális gazdaság integrációja növekszik, és ezt a gazdaságot, de a társada-
lom egészét is a technológiák és az ezeket megalapozó tudományos eredmények dominálják. A tech-
nológiai innováció sebessége nő, ezért is az idő az egyik legfontosabb értékké válik. Mindezek a 
változások ígéretesek, de ugyanakkor problémákkal is terheltek. Ezért jövőnk szempontjából talán 
a legfontosabb az a tanács, amelyet Albert Einstein már a múlt század közepén megfogalmazott: 
„Új gondolkodásformákra van szükségünk. Problémáinkat ugyanis nem tudjuk megoldani azokkal 
a gondolkodásformákkal, amelyekkel ezeket a problémákat kreáltuk.”

Forrás: Kroó Norbert: A tudomány szerepe a 21. században
http://real-eod.mtak.hu/6380/1/Tanulmanyok_2017_Anket_Kroo_Tudomany.pdf

A tudomány szerepe a 21. században

A mesterséges intelligencia 
a gyógyszerkutatásban is 
alkalmazható 
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Már tudom!

TUDÁSHÁTTÉR, 
FOGALMAK

FOGALMI ÖSSZEFOGLALÓK, AJÁNLOTT FELADATOK

A korábbi években a kísérletek, kirándulások alkalmával a gyakorlatban is kipróbáltál 
néhány kutatási módszert, átélhetted a felfedezés élményét. A tudományosan vizsgálható 
problémák azonosításától hosszú út vezet az elméletalkotásig. A tényekre, bizonyításra 
alapozott gondolkodásmód azonban a mindennapi életben is hasznos. 

A tudomány természete 
A tudomány a világ megismerésének egyik 
– de nem kizárólagos – módja. Előnye a 
megismételhetőség, a technológiai alkalma-

zások lehetősége. Vizsgálati módszerei kö-
zött kiemelt a megfigyelés, mérés és kísérlet 
szerepe.

 Gondold át, és válaszolj!                                     

1.  Hogyan dönthető el, hogy egy probléma tudományosan vizsgálható-e?
2. Mi a szerepe a tudományban a hipotéziseknek?
3. Melyek a tudományos megfigyelések jellemzői?
4. Melyek a kísérleti változók típusai?
A gyakorlati vizsgálatok eredményeiből az alapvető és összetett gondolkodási műveletekkel formálhatunk 
következtetéseket, elméleteket.

5.  Miben különböznek, illetve hogyan egészítik ki egymást az alábbi gondolkodási műveletpárok?
induktív – deduktív

analitikus – holisztikus

A szakirodalomban párként az analitikus – szintetikus és az intuitív szerepel!
Az analitikus – szintetikus gondolkodás is képes holisztikus képet kialakítani és az intuitív is, csak másképp.

6.  Keress példát olyan biológiai jelenségekre, amelyek előrejelzése csak valószínűségi gondolkodással 
történhet! 

7.  A tudomány és a társadalom viszonyáról is tanultál már korábban. Fogalmazd meg néhány mondat-
ban, milyen kapcsolat van a tudomány és a társadalom között! 

Nukleinsavak, fehérjék
A modern biológia alapjait a molekuláris 
szintű folyamatok jelentik. A nukleinsavak 
és a fehérjék felépítése nemcsak az informá-
ció tárolását, hanem a kiolvasását és szer-
kezetté alakítását is lehetővé teszik. Alapja 
a genetikai kód, ami az egész földi élővilág-
ban azonos. Ennek nem a módja, hanem az 

elve lehet általános a földön kívüli élet ese-
tében.

 Gondold át, és válaszolj!                                     

1.  Mely molekulatípusok a nukleinsavak, illetve a fehérjék alapegységei?
2.  Hányféle egység alkotja a nukleinsavakat, és hányféle a fehérjéket?
3.  Melyek a DNS és az RNS közötti fő különbségek? 
4.  Melyek a mutációk típusai?
5.  Mi a genetikai kód funkciója?
6.  Miért fontos a fehérjék harmadlagos (tér)szerkezete?

RNS DNS

A RNS és a DNS 
sematikus rajza 



163

Sejtek és folyamatok
A DNS-ben tárolt biológiai információ alap-
ján a sejtekben fehérjemolekulák készülnek. 
A két különböző rendszer között az RNS-mo-
lekulák teremtenek kapcsolatot. Nemcsak a 
fehérjeláncok felépítését segítik, de bővítik 
azok változatosságát is.

 Gondold át, és válaszolj!                                      

1.  Hogyan olvasódik ki a sejtmagban lévő DNS-ről egy gén kódja?
2.  Hol található a telomerek, és mi a szerepük?
3.  Mely sejtszervecskék kapcsolják össze a fehérjéket felépítő aminosavakat?
4.  Hol fejeződik be a fehérjék „gyártása”, mi történhet velük ezt követően?
5.  Mi a lizoszóma szerepe?
6.  Hogyan érzékelik a sejtek a kémiai jelzéseket?

Az emberi szervezet
A biológia és az orvostudomány között igen 
szoros a kapcsolat. A biológiai kutatások az 
élet szerveződésének legmélyebb szintjéig ha-
tolnak, ezzel megalapozzák a szervezetszintű 

orvosi alkalmazásokat is. Az emberi szerve-
zethez egyre közelebb álló állati modellek 
között a fonálférgektől a rovarokon át a házi 
egérig sokféle csoport megtalálható. 

 Gondold át, és válaszolj!                                     

1.  Mi a fehérvérsejtek szerepe?
2.  Hogyan jön létre az antigén-antitest kapcsolódás? 
3.  Milyen típusai vannak a védőoltásoknak?
4.  Nagyságrendileg hány darab idegsejt található az emberi agyban?
5.  Mi a szerepük az ingerületátvivő anyagoknak?
6.  Mi ellen védenek az antioxidánsok?

Egy mRNS-készítő 
enzim működése  
(3D grafika) 

A bioszféra
Miközben a 20. században elindult és a 21.-re 
kibontakozott a molekuláris biológiai korsza-
ka, a figyelem újra a magasabb szerveződési 
szintek felé irányult. Az adatok alapján bizo-
nyított a hatodik tömeges kihalási esemény, 

amelynek jó esetben előidézői, rosszabb eset-
ben áldozatai leszünk. A bioszféra szintjén a 
globális szintű adatok megszerzése, elemzése, 
a folyamatok feltárása és előrejelzése a kuta-
tások célja.

 Gondold át, és válaszolj!                                      

1.  Miért jelent problémát az élőhelyek feldarabolása, egyre kisebb méretűre korlátozódása?
2.  Mi a bioszféraszintű műholdas megfigyelések jelentősége? Keress rá példát!

 Nézz utána!                                      

1.  Keress magyarországi példákat az idegenhonos, invazív fajok elterjedésére!
2. Nézz utána, milyen fajmegőrzési programok valósultak meg hazánkban az utóbbi évtizedekben!
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  Az alapkutatások a tudásunk határait bővítik. 
Megérthetjük a molekulák felépítését, feltérké-
pezhetjük az idegsejtek hálózatait, vizsgálhatjuk 
a bio szféra komplex folyamatait. Az alkalmazott 
kutatások a tudást emberi jólétre, gazdasági ha-
szonra fordítják át. Nem tagadható, hogy egy ré-
szük kárt is okozhat, vagy fegyverként is bevethető. 
Ehhez ma már nem is kellenek nagy laboratóriu-
mok, akár az internetről is beszerezhető egy alap 
biohekkerkészlet. A félelmek az ismeretlenből is 
táplálkoznak. Az  új alkalmazások megismerését 
nemcsak a hozzáértés hiánya gátolja, de a hosz-
szabb távú tapasztalatok sem állnak mindig ren-
delkezésre. A tudósok is látják ezeket a félelmeket, 

és igyekeznek szabályozást találni a valós veszélyek 
elkerülésére. Ilyen tilalmak korlátozzák például az 
emberek klónozását vagy az embriókkal végzett 
kísérleteket.

Tudni szeretném!

TÉMÁK, KÉRDÉSEK, 
PROBLÉMÁK

Biológiai lényként azt gondolhatjuk, hogy a biológiai jövőnk húsbavágó kérdés. Lehet, 
hogy műhúsba, mivel a bioszféra-kutatások alapján nem fenntarthatónak a nagymértékű 
állattartás. A táplálkozás biológiája is új oldalról mutatja be például a világszintű elhízás 
járványának okait. De a génjeink ismeretében elkerülhetjük a betegségek egy részét. 

AJÁNLÁS A PROBLÉMAALAPÚ TANULÁSHOZ

�  A fejezet négy témaköre közül az 1. mindenki számára ajánlható. Az ebben vizsgálható kutatások ösz-
szefüggenek a 2. területtel, ezért össze is kapcsolhatók. 
�  A 3. és a 4. témakör is összekapcsolható, mivel a Föld bioszférája és a feltételezett idegen „bioszférák” 

között lehetnek analógiák, például a szén-dioxid-szint vagy a különleges baktériumok kapcsán.
�   Mindegyik témakörben vannak egyéni munkára és csoportmunkára alkalmas ajánlott feladatok is. 

Az egyéni információszerzés után érdemes csoportmunkában készítendő, együttműködést igénylő fel-
adatot is választani. 
�  Mindegyik témakörben felmerülnek etikai kérdések is. Ezekről érdemes egyéni véleményt megfogal-

mazni, illetve tanári segítséggel vitát folytatni.

1. Jövőbe mutató kutatások 

  A tudományos kutatás mindig nyitott a jövő 
felé. A megválaszolt kérdésekből új kérdések, új 
kutatások következnek. Nyitott a múlt felé is, mivel 

a kutatók felhasználják az addig elért ered-
ményeket. A kutatások a jelenben is össze-
kapcsolódnak, hálózatokba szerveződnek, 
inspirálják, kiegészítik, el lenőrzik egymást.

Vannak korok, amikor a várható jövő 
különösen izgalmas. A 21. század első évti-
zedei is ilyenek. Előrevetítik a megoldandó 
problémákat, amelyek súlya és összetettsé-
ge egyre csak növekszik. A tudomány fel-
adata nemcsak egy helyzetkép felmutatása. 

A megoldás lehetőségeit is ki kell dolgoznia, ame-
lyek a társadalom számára választható fejlődési pá-
lyák lehetnek. 

Egy tudományos konferencia poszterszekciója 
a németországi Mannheimben 

Dolly, az első 
klónozott 
emlősállat 
preparátuma 
az edinburghi 
múzeumban 
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  A biológiai kutatások – egyéb tudományte-
rületekhez hasonlóan – csak több tudomány- és 
technológiai területtel együttműködve lehetnek 
hatékonyak. A mesterséges intelligencia (AI) se-
gíti a komplex rendszerek (sejt, agy, bioszféra) 
szimulációját, az adattudomány a big data jellegű 
problémákra ad megoldást. Ehhez kapcsolódik az 
anyagvizsgálat automatizálása, így már percek alatt 
elemezhető egy DNS-minta. A műholdas távérzé-
kelés a bioszféra állapotát és változását mutatja be 
eddig nem látott részletekben, de a bolygó egészé-
nek összefüggésében. 

 Ajánlott feladatok                                      

1. A CRISPR és a génszerkesztés

A DNS szerkezetének és szerepének felfedezése új utat nyitott a genetika 
technológiai alkalmazása felé. A genetikai üzenet, a DNS nukleotidsorrend-
jének megváltoztatását a múlt század 60-as éveiben felfedezett restrikciós 
enzimek tették lehetővé. A génmódosítás egyes kiválasztott tulajdonsá-
gok génjeinek valamilyen célszervezetbe való átvitelét jelenti. A folyamat 
azonban nem lehetett pontos, mivel a „genetikai sebészkés” szerepét be-
töltő enzimek csak bizonyos pontokon tudták elvágni a DNS-molekulákat. 
A jóval pontosabb eszköz felfedezése a 80-as évek végén kezdődött, és 
több lépésben vezetett a CRISPR/Cas9-rendszer felfedezéséhez. Később 
ennek további változatait is azonosították.

1.  Keress a génszerkesztéssel, CRISP-rendszerrel kapcsolatos cikke-
ket, videókat (pl. ajánlott forrás: XI./1.)!

2.  Társaiddal csoportmunkában dolgozva készítsetek bemutatót az alábbi kérdések, szempontok 
alapján!
�  A felfedezés története, folyamata

� Milyen előzetes kutatások vezettek a CRISP/Cas-rendszer felfedezéséhez?
� Mi volt a véletlen szerepe ezekben?
� Kik, mikor és milyen indoklással kaptak kémiai Nobel-díjat a CRISPR-kutatók közül?

�  II. A CRISP/Cas-rendszerek működése
� Mi a CRISPR mozaikszó jelentése, mi a rendszer eredeti funkciója?
� Miért pontosabb, mint a korábbi (restrikciós) enzimes technológiák?
� Hogyan működik a CRISPR/Cas9-génszerkesztés?

�  A génszerkesztés lehetséges alkalmazása
� Hogyan segítheti elő a genetikai betegségek gyógyítását?
� Mi lehet a haszna a szervátültetések területén?
� Milyen vitákat vált ki, és milyen (különféle) szabályozás vonatkozik a génszerkesztésre?

2. Molekulatervezés 

A fehérjék nélkülözhetetlenek az élethez. Szerkezetük megértése megköny-
nyítheti a működésük megértését. A kutatók eddig körülbelül 100 000 fe-
hérje szerkezetét határozták meg kísérletekkel. Ez még az ismert fehérjék 
milliárdjainak is csak a töredékét jelenti. A munka nehézségét jellemzi, 
hogy egyetlen fehérje szerkezetének meghatározásához hónapok, évek  
 

Növényi genom módosítása CRISPR- 
technológiával 

Automata orvosi laboratóriumi elemzőberendezés  

Egy fehérjemolekula háromdimenziós modellje 
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2. Mindenkire fény derül

  Az orvostudomány, az orvosi és gyógyszeré-
szeti gyakorlat jelentős mértékben támaszkodik 
a biológiai ismeretekre. A kutatástól az alkalmazá-
sig terjedő átmenet ideje egyre rövidebb. Ez persze 
a megoldandó problémák nehézségétől is függ. 
Az  mRNS- alapú technológia alkalmazhatósága 
például több évtizedes kutatómunka eredménye. 

Egy-egy kutatócsoportban a biológusok mellett 
sok más terület szakemberei is dolgoznak. Az or-
vosbiológiai kutatások a klinikai területekhez kap-
csolódnak. A  problémák az egészségügyi praxis-
ban merülnek fel, és a megoldások alkalmazása is 
a gyógyításban történik. A biológiai alapkutatások 
mechanizmusokat és molekulákat tárnak fel, ame-

lyeket az alkalmazott kutatás 
hozhat összefüggésbe vala-
mely betegséggel.

fáradságos erőfeszítése szükséges. A fehérjék térszerkezetének az aminosavsorrend 
alapján történő meghatározása több mint 50 éve fontos kutatási probléma. A neu-
rális hálózaton alapuló AlphaFold modell az esetek többségében a kísérleti mód-
szerekkel versenyképes pontosságot mutat. Az AlphaFold legújabb verziója egy új 
gépi tanulási elvet alkalmaz, amely a fehérjeszerkezetre vonatkozó fizikai és biológiai 
ismereteket a mesterséges intelligencia képességeivel kapcsolja össze.

Angol nyelvű forrás: nature.com, https://www.nature.com/articles/s41586-021-03819-2

Keress információkat a fehérjemolekulák 3D szerkezetének jelentőségéről, az előrejelzés új lehetősé-
geiről (pl. ajánlott forrás: XI./2.)! Segítenek ebben a következő kérdések, feladatok.
�  Nézz utána animációkon, hogyan történik a fehérjék feltekeredése (protein folding)!
�  Mi az összefüggés a 3D szerkezet és a fehérjék biológiai aktivitása, szerepe között?
�  Mi az alapelve a mesterséges neurális hálózatoknak, mi a hasonlóság a természetes idegsejthálóza-

tokkal?
�  Milyen alkalmazásai lehetnek a jövőben a fehérjeszerkezet gyors és pontos modellezésére képes 

rendszereknek (pl. AlphaFold)?

3. Szintetikus biológia
A biológia forradalma kapcsán gyakran hangoztatott vád, hogy a tudósok 
„Istent játszanak”. Egy élőlény genomjának átszerkesztése megváltoztatja 
magát az élőlényt is. A szintetikus biológia még egy lépéssel tovább megy: 
új, a természetben nem létező élőlényeket állít elő. No, nem kis szőrös ál-
latkákra kell gondolni, de például a vírusok, baktériumok szintje már meg-
célozható (pl. ajánlott forrás: XI./3.).

1. Hogyan határozható meg a szintetikus biológia fogalma?
2.  Mi a hasonlóság a szintetikus biológia és például az elektronikai 

vagy gépipari tervezés között?
3.  Mit jelent a rendszerbiológia, hogyan kapcsolódik össze a hálózat-

tudománnyal?
4. Vannak-e eredményei, alkalmazásai ennek a módszernek?
5. Milyen aggályok merülhetnek fel, hogyan szabályozzák ezt a technológiát?

Biotechnológia, géntesztelés, 
génterápia 

A biológiai hálózatok (pl. sejten belüli 
fehérjék) hasonló elven épülnek fel, 
mint a szociális hálózatok  
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  A jövő orvosi gyakorlata a hatékony betegség-
megelőzéssel kezdődik. Ehhez szűrővizsgálatok, 
automatizált laboratóriumi diagnosztika és mes-
terségesintelligencia-alapú szakértői rendszerek 
szükségesek. A jövőben egyre nagyobb arányt kép-
viselhetnek a személyre szabott terápiák. Ehhez is 
szükség lehet új döntéstámogató rendszerekre. In-
nen már csak egy lépés a robotok közvetlen gyógyí-
tó alkalmazása, például a szakértői csapattal távol-
ról vezérelhető sebészeti beavatkozások esetében. 

 Ajánlott feladatok                                      

1. Betegségügy, vagy egészségügy?

Az orvoslás jövőjéről gondolkodóktól gyakran hallani, hogy a 
múltból kapott és a jelenben létező szemléletmód inkább a 
már kialakult betegségekre fókuszál, mintsem azok megelőzé-
sére. Vádként az is elhangzik, hogy a „gyógyszerlobbi” érdeke 
a sok pénzbe kerülő kezelések fenntartása. Túl az összeeskü-
vés-elméleteken, az egészség megőrzésére, a betegségek 
megelőzésére jóval több figyelmet, anyagi forrást és techno-
lógiai támogatást kellene fordítani. Ebben segíthetnek példá-
ul a molekuláris medicina és a korai felismerést lehetővé tevő 
egyéb diagnosztikai eljárások. A mellékelt ábra ezt a gondo-
latkört ábrázolja.

1.  Keressetek információkat (pl. ajánlott források: XI./4., 5.)  
az ábrán látható fogalmakkal és azok összefüggésével 
kapcsolatban!

2.  Keressetek konkrét példákat (cukorbetegség, szív- és 
érrendszeri betegségek, rák)!

3.  Másoljátok át az ábrát egy nagyobb lapra, írjátok rá a talált kiegészítő, részletező információkat!
4. Foglaljátok össze néhány mondatban az ábra mondanivalóját!

EGÉSZSÉG ÉS
BETEGSÉG

MEGÉRTÉSE

• prevenció
• diagnózis
• kezelés

egyén

családok

populáció

szerv

sejt

genom

környezet

A molekuláris medicina híd a tudományos 
kutatás és a klinikai gyakorlat között

  A gyógyszerek fejlesztése az egyik legintenzí-
vebb, legtöbb kutatót és anyagi forrást mozgósító 
terület. A kutatások egyik módszere az élővilágban 
már létező hatóanyagok keresése. Több ezer mikro-
ba, gomba, növény, de akár állat (pl. kígyók) lehet 
ígéretes forrás. A biológia kijelölhet célpontokat, és 
segíthet a keresésben, hatóanyagok kivonásában is. 
A  gyógyszerjelölteket sejtkultúrákban, állati mo-
delleken vagy akár számítógépes szimulációkban 
tesztelik. Nemcsak a hatékonyságot, de a mellékha-
tásokat is vizsgálni kell. 
  Az emberi szervezet élettani vizsgálata vagy a 
gyógyszerfejlesztés gyakran állatkísérletekkel törté-
nik. Minél közelebb áll egy faj az emberhez, annál 
jobb közelítéssel vihetők át az eredmények a hu-
mán gyógyászatba. Ezen a területen etikai elveket 
is érvényesíteni kell, amelyben fontos szempont az 

indokoltság, az állatok védelme. A génszerkesztés 
ebben is új irányt nyithat, például a génmódosított 
sertésekből szerveket lehetne átültetni az emberek-
be. A génterápia már létezik, eddig gyógyíthatatlan 
betegségek esetében is vannak sikeres kezelések. 
Ezek csak a testi sejteket érintik, az ivarsejtek vagy 
az embriók esetében csak kutatás folyhat, de az em-
beri alkalmazás nem megengedett.

AZ IBM világcég mesterségesintelligencia-alapú szakértői  
rendszere a Watson. A képen az épület bejárata San Franciscóban

A gén szerkesztés 
új eszköze, 
a CRISPR/
Cas9-fehérje 
munka közben 
(3D grafika)



168

2. Biomarkerek
A biomarker fogalmával egyre gyakrabban találkozhatunk egy-egy egészségügyi téma kapcsán. Minden 
olyan dolog lehet biomarker, ami mérhetően jelzi a szervezetben végbemenő változásokat, folyamatokat. 
Klasszikus példa a testhőmérséklet, ami a láz tartományában jelezhet betegséget. A diagnosztikai technoló-
gia fejlődése egyre több és egyre informatívabb biomarkert tesz vizsgálhatóvá. Egy laboratóriumi vérvizsgá-
lat eredménye ma már több oldal lehet, amelyen a biomarkerek több fajtája is szerepelhet.

1.  Keress információkat a biomarkerekről (pl. ajánlott forrás: XI./6.)!
�  Mit mérhetünk a biomarkerekkel?
� Miben különböznek a prognosztikus és a diagnosztikus biomarkerek?
� Állíts össze listát többféle biomarkerről! Melyik mit jelez?
� Hogyan segítik az onkológiai biomarkerek a rákbetegségek gyógyítását?

A daganatos betegségek egyik diagnosztikai eljárása a biopszia. Az érintett szövetből történő mintavétel 
fájdalmas és nem is mindig pontos beavatkozás. Ezt egészítheti ki a vérből történő sejtminta elemzése,  
a folyadékbiopszia.

2.  Miért jelent áttörést ez az eljárás?
3.  Mely ráktípusok esetében használható?

3. Mobil egészségügyi eszközök
A biomarkerek újabban digitális adatok is lehetnek, amelyek mobileszközökkel 
(mHealth devices) gyűjthetők. Felhasználásuk a személyes egészségvédelem-
től a gyógyszeripari fejlesztésekig terjedhet. Ahogy minden új technológia, 
úgy kezdetben ezek az eszközök is lehetnek kissé esetlenek, kevésbé felhasz-
nálóbarátok, de gondoljunk csak az első mobiltelefonok fél tégla méretére…

1.  Keress információkat a mobil egészségügyi eszközökről (pl. ajánlott 
források: XI./7., 8.)!
�  Milyen előnyei vannak az ilyen eszközök alkalmazásának?
�  Mit jelent a digitális biomarker fogalma?
�  Mekkora adatmennyiség keletkezik egy személyről a digitális biomar-

kerek felvételével?
�  Mit jelent a fenotípusspecifikus adatelemzés?
�  Egyre népszerűbbek az egészségügyi okosórák is. Milyen egészségügyi, élettani adatokat mérhet 

az okosóra?
�  Beszéld meg társaiddal, mit gondoltok a mobil egészségügyi technológiákról! Melyek az előnyeik? 

Van-e valamilyen hátrányuk?

4. Döntéstámogató rendszerek
A mérhető biomarkerek bővülése, a mobil egészségügyi eszközök és a fel-
hőalapú technológiák hatalmas adatmennyiséget állítanak elő. Ezt az orvosok 
közvetlenül nem tudják felhasználni. A döntéseket és folyamatokat támogató 
rendszerek mesterséges intelligencia segítségével javasolhatnak a terápiás le-
hetőségeket vagy további betegutakat (pl. ajánlott forrás: XI./9.). 

1.  Nézz utána és gondold át, milyen adattípusokkal, adatmennyiséggel 
kellett dolgozni egy orvosnak a 20. század elején, 20-30 évvel ezelőtt 
és a mai környezetben! 

2.  Hogyan kezelték a betegek adatait a számítógépek megjelenése 
előtt?

3. Mi a jelentősége a telemedicina fejlődésének?
4. Milyen területeken segíthet egy tudásalapú következtető rendszer?  
5.  Nyisd meg az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) lakossági portálját (ajánlott for-

rás: XI./10.)! Milyen szolgáltatások, funkciók érhetők el az oldalról?

Egészségi adatokat gyűjtő 
okosóra edzés közbeni használata 

A telemedicina növekvő szerepet 
játszik az egészségügyben
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 Ajánlott feladatok                                      

1. Globális biológiai sokféleség

A változó környezet az élővilágot is változásra, 
alkalmazkodásra készteti. Kisebb léptékben 
láthatjuk is ennek jeleit, ha egy ismert életkö-
zösség állapotát néhány évig nyomon követ-
jük. Az egész Föld, a bioszféra állapotáról jóval 
nehezebb összehasonlítható adatokat kapni. 
A folyamatok gyakran csak hosszabb idő alatt 
rajzolódnak ki, és a kép sem biztos, hogy eléggé 
részletgazdag lesz. A szárazföldi életközösségek 
megfigyelhetők a műholdakról, de az óceánok 
világába ezek az eszközök sem tudnak közvet-
lenül betekinteni. Problémát jelent az adatok 
mennyisége is, ezek gyűjtése és feldolgozása új 
módszereket igényel. A kutatások jelentősége 
nem csak a várható gazdasági károk előrejelzésében van. A bioszféra változása egyfajta lázmérő is. A Föld 
egész környezeti rendszere átalakulóban van, jórészt az emberi tevékenység egész bolygóra kiterjedő hatá-
sai miatt. A világjárványok, éhínségek és a fajok tömeges kihalása az eddigi életmódunk fenntarthatatlansá-
gát is jelzi. 

A Bengáli-öböl vidékéről készült ESA-műholdfelvétel  

3. A bioszféra jövője 

  Az emberiség történetében először vagyunk 
képesek távolabbról is rátekinteni bolygónkra. Ez a 
valóságban is megtörtént, például amikor a Hold 
körül keringő űrhajóból készítettek fotót a világűr-
ben lebegő Földről.

Átvitt értelemben is elmondható, hogy az adatok 
sokasága és az elemzések révén korunkban képe-
sek vagyunk a globális szintű folyamatokat követni, 
előre jelezni. A kép nem biztató, de nem is kataszt-
rofális. Az éghajlatváltozás szimulációi különböző 
forgatókönyvekre bontva adnak lehetséges jövőké-
peket. Ugyanakkor még egyik sem következett be, 
és az emberiségen múlik, melyik pályát választjuk. 
A gazdasági és társadalmi rendszerek vagy az em-
beri természet csapdái sajnos nem könnyen kerül-
hetők el. A tudomány szerepe az, hogy felmutassa 
a jelenlegi állapotok és a jövő közötti összefüggése-
ket, de javaslatot is tegyen a fenntartható jövő felé 
vezető cselekvésre. 

  Az élővilágban tapasztalható tömeges kihalás 
immár a hatodik a Föld történetében. A múlt pon-
tosabb megértése még a kutatók előtt álló feladat, 
de már sok tanulság levonható a jelennel kapcsolat-
ban is. A korábbi nagy kihalási eseményeket több-
nyire az élettelen környezetben történt természeti 
változás okozhatta. A vulkánkitörések, meteorit-
becsapódások elhárítására ma sem lenne képes az 
emberiség. A saját magunk által okozott természeti 
katasztrófa azonban próbára teszi az emberi tár-
sadalmat. Az egyéni belátástól a közös cselekvésig 
nem könnyű eljutni.

A gazdasági érdekek gyakran gátolják egy szük-
ségszerű változás, például a fosszilis energiahaszná-
lat leállításának elérését. Az is lehet, hogy a techno-
lógiai fejlődés ma még nem látható megoldást hoz. 
A bioszféra és a technoszféra összehangolása nyi-
tott kérdés, amelyben a tudomány szerepe a tények, 
adatok és folyamatok bemutatása.

A globális 
gondolkodás 
egyik jelképe: 
a Föld a Hold 
horizontja 
felett 
(Az Apollo–8 
fedélzetéről 
1968 
karácsonyán 
készült felétel) 

Újraerdősítéshez 
használandó 
facsemeték 
Ugandában 
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4. A Földön kívüli élet kutatása 

  Mai tudásunk szerint bioszféra csak egy van, 
a miénk, itt a Földön. A biológiai ismereteink és 
a csillagászati kutatások azonban nem zárják ki, 
hogy más égitesteken is kialakuljon és fennmarad-
jon az élet. Ehhez nagyon sok körülménynek kell 
egybevágni. Ha a vízalapú élet mintáját követjük, 
akkor a szélesebb hőmérsékleti tartományban 
folyékony víz alapfeltétel. Ez a Föld tengerszinti 
magasságain 0 és 100 0C között teljesül, de a Mars 
jelenlegi felszíni körülményei között nem. Koráb-
ban ott is voltak folyók, erről a bolygószondák és a 
helyszíni vizsgálatok is elegendő bizonyítékot szol-
gáltattak. 

Vízfolyásokra emlékeztető felszíni képződmények  
a Mars 300 km átmérőjű Newton-kráterében 

1.  A műholdas távérzékelés a globális szintű kutatásokban nélkülözhetetlen. Keresd fel az EU Coper-
nicus programjának honlapját (ajánlott forrás: XI./11.)!
� Melyek a programban vizsgált környezeti és gazdasági területek?
� Mely műholdak végzik a megfigyeléseket és méréseket?
� Milyen adatmegjelenítés segíti a tájékozódást?

2.  Társaiddal csoportmunkában válasszatok a fenti honlapon található érdekes  beszámolót, adatsort 
vagy térképet!
�  Készítsetek rövid összefoglalót a választott kutatási témáról, illetve a bemutatott problémáról!

3.  Keressétek fel a NASA honlapján a Föld-megfigyeléssel foglalkozó forrást!
�  Milyen megfigyeléseket mutatnak be a világűrből készült képek?
�  Hogyan függenek össze ezek az adatok és megfigyelések a biológiai sokféleség változásával? 

2. Élővilág és éghajlatváltozás
A biológia forradalma elsősorban a molekuláris szerveződési szinteken indult, és 
tart jelenleg is. A magasabb szerveződési szintek eközben újra a kutatások és a 
közérdeklődés fókuszába kerültek. Az élővilág átrendeződése a saját mindennapi 
életünkben is tapasztalható. Hazánkban is megjelentek a dél felől terjeszkedő vagy 
távoli tájakról behurcolt fajok. Az egzotikus betegségek új veszélyeket jelentenek, 
de a fajok globális szintű, tömeges kihalása még súlyosabb következményekkel jár-
hat. A klímaváltozás már tény, de a mértéke és a hatásai még csökkenthetők. Az 
alkalmazkodásban is vannak tennivalók, például a veszélyeztetett élőhelyek meg-
őrzésére minden lehetséges módon fel kell hívni a figyelmet. Az éghajlatváltozás 
magyarországi életközösségekre gyakorolt hatása részben az eddigi tapasztalatok, 
részben az előrejelzések alapján mérhető fel (ajánlott forrás: XI./12.).

1.  Nézz utána, mely éghajlati elemek és hogyan változhatnak a következő évtizedekben!
2.  Mely uralkodó fafaj(ok) alkotják a hazai középhegységi erdőinket? Hogyan hat rájuk és ezzel az 

erdő életközösségére az éghajlatváltozás?
3. Hogyan változnak az évszakok, milyen biológiai jelei vannak ennek?
4. Milyen következménye lehet az éghajlatváltozás miatt várható fajvándorlásnak?
5.  Társaiddal csoportmunkában készítsetek összeállítást hazánk néhány jellegzetes élőhelytípusáról 

(pl. üde gyepek, üde erdők, erdősztyepperdők, ligeterdők)!
�  Melyek a veszélyeztető hatások?
�  Milyen jövőképpel kell számolni?
�  Hogyan lehet megelőzni, csökkenteni a károkat?
�  Állítsatok össze képtárat is az élőhelyről és élővilágáról! Mutassátok be a többi csoportnak! 

A tiszavirág hazánkban élő 
védett kérészfaj 
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 Ajánlott feladatok                                      

1. Különleges baktériumok

A Föld nem csak ma ideális helyszín az élet számára. Évmilliárdokon át képes is volt fennmaradni és fejlődni. 
Voltak tömeges kihalások, néha „téli álmot” is aludt a bolygó, mégis itt vagyunk. A betelepülés körülményei 
nem is emlékeztettek a mai világunkra. Az őslégkör, az óceán egészen más volt, nem is beszélve a konti-
nensek sivár és vulkanikus felszínéről. A különleges élőhelyeken élő baktériumok ezt az időszakot idézik fel. 
A sziklák mélyén, a mély tengerekben, a forró, erősen sós vagy savas vizekben is megélnek. Talán más égites-
teken is ők lehettek az úttörők?

Keressetek információkat a különleges élőhelyeken élő extremofil baktériumokról (pl. V/14. forrás)!
�  Nézzetek utána, milyen környezetben élnek itt a Földön! 
�  Melyek a főbb csoportjaik?
�  Hogyan nyernek energiát, milyen tápanyagokra van szükségük?
�  Milyen a hőmérsékleti tűrőképességük?
�  Mi az ősbaktériumokkal való kapcsolatuk, evolúciós jelentőségük?

2. Asztrobiológia
Feltevések korábban is voltak a Földön kívüli életről. Ma már ezeket tudományos hipotézisekké és kutatási 
projektekké is tudjuk formálni. Az asztrobiológia több tudomány határterületén alakult ki. A csillagászat adja 
a lehetséges célpontokat, a biológia a lehetséges életformákat, de szerepet kap a geológia, fizika, kémia is. 
A téma rendszeresen felbukkan az ismeretterjesztő portálokon is. Bolygószondák indultak az óriásbolygók 
felé, Mars-járók szálltak le a vörös bolygón. A fedélzeti műszereik a Föld különleges élőhelyein előforduló 
baktériumokhoz hasonló életformák után kutatnak. A kémiai energiára alapozott életközösségek mélyen a 
felszín alatt is létezhetnek. Új célpontok lehetnek az exobolygók is. A Naprendszeren kívül, távoli csillagok 
körül már több ezer ilyen égitestet fedeztek fel. Élettevékenységre utaló jelek, biomarkerek ebből a távolság-
ból is kimutathatók (pl. ajánlott forrás XI./13.).

1.  Csoportmunkában dolgozva válassza-
tok egy-egy kutatási helyszínt, illetve 
témát az alábbiak közül!
�  A Szaturnusz Titán és Enceladus holdja
�  A Jupiter Europa holdja
�  A Mars bolygó
�  Exobolygók (pl. ajánlott forrás XI./15.)

2.  Készítsetek bemutatót a választott égi-
testről!

3.  Mutassátok be a bolygórendszer központi csillagát, a környezeti viszonyait, a feltételezett élet lehe-
tőségeit, az eddigi és a tervezett kutatásokat! 

„Vizes világok” – a felszíni vizet is tartalmazó exobolygók  
gyakoriak lehetnek (NASA-grafika) 

  Amikor az Atlanti-óceán 
mélyén felfedezték a vulkanikus 
környezet sajátos életközösségét, 
azzal a Földön kívüli életformák 
kutatása is újabb célpontokkal 
bővült. Az óriásbolygók jeges 
holdjai, az Europa vagy az En-
celadus hasonló feltételeket kínál 
valamilyen mikrobiális szintű 
élet számára. De ha az élet fo-
galmát tágabban értelmezzük, 
akkor hasonló önszerveződő 
rendszerek talán egészen más alapokon is létrejö-
hettek. Ezek a kutatások nemcsak érdekességek, 

hanem segíthetik mélyebben 
megérteni az élet mibenlétét 
és a kozmikus környezetünk 
jellemzőit is. Amennyire való-
színű a mikrobiális (nagyjából a 
baktériumokat jelentő) élet más 
égitesteken, annyira kicsi az ér-
telmes lényekre találás esélye. 
Az  emberiség példája azt mu-
tatja, hogy ehhez évmilliárdok 
fejlődése és egy nagyon nyugodt 
időszak kell. De még ha minden 

jól megy, akkor is fennáll önmagunk elpusztításá-
nak veszélye.  

A Jupiter bolygó Europa nevű,  
jeges felszínű holdja 
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Kapcsolatok

Összefüggések, jövőkép

 200 év múlva kiborgok lesznek az emberek? 

Kétszáz éven belül olyan fejlett lesz az emberi technológia, és az emberek annyira egybe-
olvadnak a technikával, hogy „istenszerű kiborgokká” fejlődnek, állítja Yuval Noah Harari 
izraeli történész és író.

„Úgy gondolom, valószínű, hogy a következő hozzávetőleg 200 évben a Homo sapiens 
felturbózza magát valamiféle isteni lénnyé akár biológiai manipulációval, akár génsebészet-
tel, akár részben szerves, részben szervetlen összetevőkből álló kiborgok létrehozásával.” „Ez 
lesz a legnagyobb evolúciós lépés a biológiában az élet megjelenése óta… annyira különböz-
ni fogunk a ma embereitől, amennyire a csimpánzok különböznek ma tőlünk.”

Bár ezt a jóslatot fenntartásokkal 
kell kezelni, el kell ismerni, hogy van 
némi tudományos alapja. Sok kutató 
hiszi azt, hogy már most elkezdtük épí-
teni a kiborgjövő felé vezető utat. Végül 
is sokan már most rá vannak utalva a 
bionikus fülekre és szemekre, az inzu-
linpumpára és a művégtagokra, hogy 
így éljenek teljes életet.

A kutatók nagy előrehaladást értek el a gondolattal irányított művégtagok és más bionikus 
szervek fejlesztésében. Nem nehéz elképzelni, hogy tovább tudjuk fejleszteni ezt az eljárást a 
sérülékeny emberi szervek kicserélése vagy pótlása irányába. 

Egy másik kutató szerint: „A jövőben lehetséges lesz számítógépre feltölteni az agyunkat. 
Az emberek valószínűleg élhetnének egy gép belsejében.”

Harari azonban figyelmeztet arra, hogy ezek a „feljavítások” valószínűleg csak a társada-
lom leggazdagabb tagjai számára lesznek elérhetők. Ez egyre növekvő biológiai kiválogató-
dást hozhat létre a gazdagok és a szegények között. Különösen akkor, ha egyesek megenged-
hetik az örök élet megfizetésének privilé giumát, míg a faj fennmaradó része kihal.

Amennyiben ez lehangolóan hangzik, a másik jövőkép sem sokkal biztatóbb, amikor nem 
mi használjuk ki a technikát, hanem a technika használ ki bennünket, és a mesterséges in-
telligencia fenyegeti a túlélésünket, ahogy azt Elon Musk, Stephen Hawking és Bill Gates 
jósolta. Egyvalami azonban elég nyilvánvalónak látszik: fajunk jövője most már kibogozha-
tatlanul összefonódott az általunk létrehozott technikával.

Forrás: origo.hu 

1.  A bionikus technológiával történő látásjavításban magyar 
kutatók is értek el jelentős eredményeket. Készíts össze-
foglalót a Magyar Bionikus Látásközpontban folyó kutatá-
sok céljáról, eddigi eredményéről!

2.  Az exoskeleton az ember mozgásképességét javító szerke-
zet. Gyűjts információkat a következőkről!
�  Nézz utána, milyen létező megoldásai vannak!
�  Milyen civil, illetve katonai célokra használják ezeket?
�  Hogyan oldják meg az izomerő helyettesítését?
�  Milyen egészségi előnye lehet az alkalmazásuknak?

3.  Alkoss véleményt, és vitasd meg társaiddal az új technoló-
giákhoz való hozzáférés etikai kérdéseit! 

Írástanulás bionikus karrral Bionikus szem prototípusa 

Exoskeletonnal járni tanuló mozgássérült
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Honnan tudhatom?

I.

II.

Weboldalak:
1.  Radiometrikus kormeghatározás:  

https://oktatok.reak.bme.hu/kdp/wp-content/uploads/sites/19/2019/10/mnfiz_Eloadas04.pdf

2.  A földi élet keletkezése:  
https://www.origo.hu/tudomany/20071107-a-foldi-elet-keletkezese-asztrobiologia-kurzus-3-resz.html

3.  Emberi evolúció idővonal interaktív szimuláció:  
https://humanorigins.si.edu/evidence/human-evolution-interactive-timeline

4.  Evolúciós időskála: https://www.newscientist.com/article/dn17453-timeline-the-evolution-of-life/

5.  Emberi haplocsoportok : https://sites.google.com/site/jafetie/haplocsoportok

6.  Magyar őstörténet vizsgálata: http://www.matud.iif.hu/08okt/05.html

7.  A földtörténet eseményei: https://docplayer.hu/2627074-A-foldtortenet-esemenyei.html

8.  A kihalások okai: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kihal%C3%A1sok_okai

9.  Marskutatás: https://mars.nasa.gov/mars2020/

10.  Extremofil mikrobák:   
https://www.origo.hu/tudomany/20080102-asztrobiologia-szelsoseges-elolenyek-es-elohelyek-a-foldon.html

Hasznos alkalmazások:
1.  https://timeline.knightlab.com/

2. https://www.sutori.com/

3. https://www.timetoast.com/

4. https://en.linoit.com/

III.

Weboldalak:
1.  Biomok: https://askabiologist.asu.edu/explore/biomes

2.  Biomok: https://ucmp.berkeley.edu/exhibits/biomes/index.php

3.  Living Planet Report (adatbázis): https://livingplanetindex.org/home/index

4.  Éghajlat, OMSZ honlap: https://www.met.hu/eghajlat/fold_eghajlata/eghajlatot_alakito_tenyezok/

5.  A fatest mint sejtfalrendszer: tudasbazis.sulinet.hu

6.  CO
2
-lekötési kalkulátor: http://www.scientia.hu/casmofor/co2calcH.php

7.  Erdőborítás világtérkép: http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest

8.  Füves területek interaktív világtérképe:  
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=3ddfdc89967f4e54825e70133fecfc9f

9.  Az élet Világtérképe (Map of Life): https://mol.org/

10.  MME, fehér gólya adatbázis: https://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ciccic

11.  A Hortobágyi Nemzeti Park honlapja, természeti értékek: https://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/ 
termeszetvedelem/oldal/a-hortobagy-termeszeti-es-kulturalis-ertekei

12.  Sarkvidéki jégsapkák interaktív adatbázisa:  
https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

13.  A tengerek és óceánok interaktív fitoplankton térképe:  
https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps/MY1DMM_CHLORA
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III.
Weboldalak, videók:
1.  Kihaló fajok (National Geographic):   

https://www.nationalgeographic.com/animals/article/extinct-species

2.  Természetvédelmi Világszövetség (IUCN): https://www.iucn.org/

3.  Biotikus tényezők: http://www.sze.hu/~horvbal/poptars_HB.pdf

4.  Tiszai ciánszennyezés: http://www.terra.hu/cian/cian.html

5.  https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Bemeneti_kompetenciak_meresi_ 
ertekelesi_eszkozrendszerenek_kialakitasa/14_1214_030_101115.pdf

6.  KSH Környezeti helyzetkép 2018: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/kornyhelyzetkep18.pdf

7.  Farkasok viselkedése: https://www.youtube.com/watch?v=AaPwKK1eWt8

8.  Kutyaetológia: https://kutyaetologia.elte.hu/  
https://www.youtube.com/watch?v=_OFq9fCUGcY  
http://etologia.elte.hu/hu/fmri-attachment-hu/

9.  Tudatos Vásárlók: https://tudatosvasarlo.hu/  
https://tudatosvasarlo.hu/zoldre-mosas-ki-visz-be-zolderdobe/

10.  https://www.ftc.gov/news-events/media-resources/truth-advertising/green-guides

11.  Növényvédőszerek környezeti kockázata, NÉBIH:   
https://portal.nebih.gov.hu

12.  Körkörös gazdaság:   
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20151201STO05603/korkoros-gazdasag-
mit-jelent-miert-fontos-es-mi-a-haszna

13.  Élővizek biológiai rehabilitációja:   
https://www.haldorado.hu/topikok/elovizek-biologiai-rehabilitacioja-c34/altalanos-c158/elovizek- 
biologiai-rehabilitacioja-3-resz-a-termeszet-csodai-napjaink-modszerei-bioremediacio- 
biomanipulacio-biologiai-uledekcsokkentes-a1784

14.  Erdők védelme, örökerdő:   
https://wwf.hu/public/uploads/toltsdle/Orokerdok_Moon_MFN.pdf
https://parkerdo.hu/erdogazdalkodas/fenntarthato-erdogazdalkodas/orokerdok/

15.  Bioszféra-rezervátum:   
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bioszf%C3%A9ra-rezerv%C3%A1tum  
https://termeszetvedelem.hu/peldaerteku-osszefogas-eredmenyekent-szuletett-meg-a-vilag-elso- 
otoldalu-bioszfera-rezervatuma-szakmai-konferencia-mohacson/  
Konzervációs mezőgazdaság (FAO):   
http://www.fao.org/conservation-agriculture/en/
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IV.

V.

Weboldalak, videók:
1. Vírusok: https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus

2. Koronavírus: https://hu.wikipedia.org/wiki/Koronav%C3%ADrus

3.  Probiotikumok:  
https://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/10050/mikor-szedjunk-probiotikumot

4.  Broméliák a lakásban: https://citygreen.hu/bromeliak-lakasban-bromeliak-gondozasa/

5.  Broméliafélék:  
https://prezi.com/4hheykn8anpu/bromelia-felek/

6.  Epifiton növények: https://www.plantarium.hu/2013/11/25/epifita-tarsberlok/

7.  Szobanövények ápolása: https://tudatosvasarlo.hu/hazi-praktikak-szobanoveny-gondozashoz/ 
?gclid=Cj0KCQjwkIGKBhCxARIsAINMioKJpGEBwU9TDbsyB7P0AE-Ypv_ 
tH1AXuyiyQXH9copF0yiMjtNW5-4aAmhuEALw_wcB

8. Madárvédelem: https://www.mme.hu/napi_madarvedelem

9.   https://dtk.tankonyvtar.hu/bitstream/handle/123456789/8591/0010_1A_Book_07_Novenynemesites.
pdf?sequence=2&isAllowed=y

10. Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutatóintézet: https://fruitresearch.naik.hu/#

11. Állatvédelmi törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800028.tv

12. Állami természetvédelem hivatalos honlapja: https://termeszetvedelem.hu/

13. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapja: https://www.mme.hu/

Weboldalak, videók:
1.  Babalabor (ELTE): https://babalabor.elte.hu/

2.  Koragyermekkori fejlődés: https://mek.oszk.hu/14800/14806/14806.pdf

3.  Magzati fejlődés:   
https://www.babasmamas.hu/cikk/12-erdekes-teny-a-fejlodo-magzatrol  
https://www.webbeteg.hu/cikkek/terhesseg/165/a-baba-fejlodese-az-elso- honapban  
https://www.youtube.com/watch?v=pgyJHg-RQds

4.  Asszisztált reprodukció (SOTE): https://semmelweis.hu/asszisztaltreprodukcio/

5.  Ideális fogamzás, tervezett baba:   
http://tervezettbaba.hu/tudastar/egyuttletek-idealis-idozitese  
https://www.webbeteg.hu/cikkek/terhesseg/4364/tippek-a-gyorsabb- teherbeeseshez

6.  Bababarát kórház: https://www.babasmamas.hu/cikk/bababarat-korhazak-magyarorszagon-lista

7.  A szülés lelki folyamatai: https://szulnijo.hu/cikkek/szueleszet/a-szueles-mint-lelki-folyamat.html

8.  Időskori egészség, geriátria: https://semmelweiskft.hu/szolgaltatasaink/geriatria  

VI.
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Weboldalak, videók:
1.  Járványok jellemzői:

https://semmelweis.hu/mikrobiologia/files/2014/09/FOK_02.pdf
http://zsuzsanna.emri.uni-eger.hu/public/uploads/jarvanytan_5f5f73c2717dc.pdf

2.   Járványok a történelemben:  
https://tti.abtk.hu/jaranyok-a-tortenelemben 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7NUqh9Z4rjYJ:www.oek.hu/oekfile.
pl%3Ffid%3D3707+&cd=2&hl=hu&ct=clnk&gl=hu 
https://mindennapoktortenete.blog.hu/2020/05/08/az_utolso_feketehimlo-jarvany_europaban 
http://hadmernok.hu/2012_1_meglecz.pdf

3.  Kórokozók elleni immunitás:
https://semmelweis.hu/mikrobiologia/files/2014/09/FOK_02.pdf

4.  Védőoltások: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9d%C5%91olt%C3%A1s
https://www.pharmindex-online.hu/infektologia/hirek-cikkek/a-koronavirus-elleni-vakcinak-kozotti- 
kulonbsegek

5.  Szív és érrendszeri betegségek, rizikófaktorok:
https://semmelweis.hu/gytk/files/2019/01/Szucs-Szakkepzes-20190112.pdf
https://www.webbeteg.hu/cikkek/sziv_es_errendszer/3055/sziv-es-errendszeri-betegsegek
https://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegkereso/sziv-errendszeri-betegsegek/erelmeszesedes-erszukulet/
z01e36x

6.  Egészség esélyegyenlőtlenségek: https://doktoriiskola.etk.pte.hu/public/upload/files/Doktoriiskola/ 
Tezisfuzetek/Ertekezes_VitraiJozsef.pdf

7.  Rák:
https://www.nyirport.hu/2013/05/tumorprevencio-%E2%80%93-taplalkozas-szerepe-daganatos- 
betegsegek-megelozeseben-9224
http://daganatok.hu/mi-a-rak/

8.  Egészségügy, egészségi helyzet:
https://www.szszbmk.hu/konyvtar/pdf/jotudni/egfe20175845975.pdf
http://zsuzsanna.emri.uni-eger.hu/public/uploads/egeszseugy_5f5facfc19fbf.pdf

VI.
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VII.
Weboldalak, videók:
1. A függőség biológiai háttere:

http://psychiatry.aok.pte.hu/tavoktatas/FS_010.pdf
http://real.mtak.hu/111599/1/ErdosAkosBelugyiSzemle2019.evi7-8.szam51-78..pdf
https://hvg.hu/hvgkonyvek/20191201_Orokletese_a_fuggoseg
http://zsuzsanna.emri.uni-eger.hu/public/uploads/fuggoseg_5a912caf02565.pdf
http://medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/interju_zacher_gaborral__a_fuggoseg_nem_gyogyithato

2. Addikció megelőzés, izlandi modell:
https://www.naturalhigh.org/icelands-radical-transformation-of-teen-substance-use/

3. A flow-élmény: http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/esztetika_tap_alap/11_a_flow_lmny.html
https://impressmagazin.hu/a-tokeletes-pillanat-titka-csikszentmihalyi-szerint/
https://docplayer.hu/5813-Csikszentmihalyi-mihaly-flow-az-aramlat-a-tokeletes-elmeny-  
pszichologiaja-akademiai-kiado-budapest.html

4. Alkoholbetegség, prevenció:
https://www.pszichofeszek.hu/az-alkoholizmus-es-a-felepules.html

5. Dohányzás: 
https://www.ksh.hu/stadat_files/ege/hu/ege0040.html
https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/hu/12-mod/dohany/4245-milyen-rakkelto-anyagok- 
vannak-a-dohanyban
http://kornyezet.elte.hu/cimlap/hu/kornytan/Zarovizsga/Vedes_prez/090617/Veress_Aliz.pdf
https://www.pharmindex-online.hu/dohanyzasrol-leszokas/hirek-cikkek/kutatok-adtak-valaszt-a- 
kerdesre-mitol-igazan-artalmas-a-dohanyzas-x100
https://www.hazipatika.com/betegsegek_a_z/nikotinfuggoseg/345
https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/hu/12-mod/dohany/750-dohany-tablazat/4249-1- 
tablazat-a-dohany-tipusai
https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/diseases/cancer.html
https://www.tudokozpont.hu/copd-tudobetegseg#copd

6. Drogfüggőség:
http://drogfokuszpont.hu/
http://zsuzsanna.emri.uni-eger.hu/public/uploads/fuggoseg_5a912caf02565.pdf
https://www.ksh.hu/szamlap/hosszuel_drg.html

7.  Ópiátbotrány:   
https://novekedes.hu/elemzesek/megvannak-az-opiat-botrany-felelosei
https://www.pharmindex-online.hu/opioid-rendeles-es-alkalmazas-jo-iranyba-haladunk

IX.

VIII.
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Weboldalak, videók:
1.  Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO):  

http://www.fao.org/home/en/

2.  Our World in Data: https://ourworldindata.org/agricultural-production

3.  Tudatos vásárlók egyesülete: https://tudatosvasarlo.hu/

4. Így tanítom (Biokémia konyhanyelven): https://barankovics.hu/_f/2019/igy_tanitom_iv_2019_isbn.pdf

5. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal: (NÉBIH), https://portal.nebih.gov.hu/

6. Greenpeace Magyarország: https://www.greenpeace.org/hungary/

7. Modern konyhatechnológiai eljárások: pl. https://konyhanyelven.hu

8.  Ökotoxikológia:  
https://docplayer.hu/403793-Okotoxikologia-es-kornyezetvedelem-dr-milinki-eva.html

Weboldalak, videók:
1.  Sterilizálás, fertőtlenítés:  

https://semmelweis.hu/nepegeszsegtan/files/2019/03/1819_II_AOKgy02_ 
Steriliz%C3%A1l%C3%A1s.pdf

2.  Lakások szellőztetése:  
https://www.hazipatika.com/eletmod/otthon/cikkek/12__teli_szelloztetesi_tipp/20121113100938

3.  Országos Meteorológiai Szolgálat: https://www.met.hu/levegokornyezet/

4.  Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat: http://www.levegominoseg.hu/

5.  Ivóvíz: Fővárosi vízművek https://www.vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/tarsasagi-informaciok/ 
a_vizrol/vizminoseg_vizkemenyseg

6.  WHO Európai Regionális Iroda (környezet és egészség): https://www.euro.who.int/en/health-topics/ 
environment-and-health

IX.

VIII.
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X.
Weboldalak, videók:

1.  Emberi magatartási komplex:  
http://mnytud.arts.unideb.hu/tananyag/szoclingv_alap/csanyi-human_viselkedesi_komplex.pdf

2.  Az intelligencia öröklődése:  
 https://mensa.hu/intelligencia/az-intelligencia-oroklese/ 
https://pszichologia.szeszterke.ro/az-intelligencia-meghatarozottsaga-oroklodes-kornyezet/ 
https://mensa.hu/intelligencia/az-intelligencia-merese/

3. Képességek és fejlesztésük: http://www.edu.u-szeged.hu/difer/download/nagy_szemelyiseg.pdf

4. Haplocsoportok: https://qubit.hu/2018/03/20/a-nagy-genetikai-oskereses

5. A magyarság genetikai eredete: 
https://u-szeged.hu/szabadegyetem/mit-arulnak-el-genetikai/mit-arulnak-el-genetikai
https://sites.google.com/site/jafetie/haplocsoportok

6. 1000 Genom Projekt: 
https://en.wikipedia.org/wiki/1000_Genomes_Project
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Early_migrations_mercator.svg

7. Öregedéskutatás: https://www.elte.hu/content/akar-tobb-szaz-evig-is-elhetunk.t.18173

8. Az öregedés okai:  http://www.quintess.hu/magazin/810/Miert-oregszunk-%E2%80%93-Az-oregedes-okai

9. Az öregedés lassítása: 
https://mit-ehetek.hu/az-ot-kek-zona-ahol-az-emberek-a-legtovabb-elnek-272b

10. Genetikai betegségek: 
https://semmelweis.hu/patologia1/files/2020/10/FOK-genetikaibetegseg_KI.pdf
https://semmelweis.hu/genomikai-medicina/az-intezetrol/

11. Génterápia: https://gyogyhirek.hu/genterapia-jovo-gyogymodja/

XI.
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Weboldalak, videók:
1.  Génszerkesztés, CRISP:   

https://mta.hu/tudomany_hirei/a-genomszerkesztes-svajci- bicskaja-a-crisprcas9-rendszer-111113Human 
Nature   
(dokumentumfilm, trailer):   
https://wondercollaborative.org/human-nature-documentary-film/#screenings  
https://www.youtube.com/watch?v=4YKFw2KZA5o

2.  Fehérjeszerkezet. molekulatervezés:   
https://deepmind.com/blog/article/alphafold-a-solution-to-a-50-year-old-grand-challenge-in-biology  
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03819-2  
https://www.youtube.com/watch?v=yZ2aY5lxEGE

3.  Szintetikus és rendszerbiológia:   
http://medicalonline.hu/tudomany/cikk/mire_valo_a_szintetikus_biologia_  
Szintetikus és rendszerbiológiai kutatások: http://www.brc.hu/hu/kutatas/biokemiai-intezet/szintetikus-es- 
rendszer-biologiai-egyseg

4.  Mesterséges intelligencia az egészségügyben: IBM Watson,   
https://www.ibm.com/watson-health

5.  Molekuláris medicina: 
http://www.matud.iif.hu/03maj/olah.html  
https://www.pharmindex-online.hu/megkezdi-mukodeset-a-magyar-molekularis-medicina-kivalosagi-kozpont

6.  Biomarkerek:   
https://www.egeszsegkalauz.hu/gyogymodok/gyogyszerterapia/modern-medicina-mik-azok-a-biomarkerek/
wql7l2y

7.  Digitális egészségügyi technológiák: https://www.itbusiness.hu/technology/aktualis_lapszam/kiadvanyok/ 
annofuturum-2020/gyogyitas-a-technologia-erintesevel

8.  Folyadék biopszia: https://www.pentacorelab.hu/genetika

9.  Egészségügyi döntéstámogatási rendszerek:   
https://prohealthware.com/hu/decision-support-systems/

10.  EESZT lakossági portál: https://e-egeszsegugy.gov.hu/lakossagi-portal

11.  Globális biológiai sokféleség:   
https://www.gbif.org/  
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320715001615  
https://blogs.dw.com/globalideas/tag/biodiversity-loss/index.html  
https://www.copernicus.eu/en
https://earthobservatory.nasa.gov/

12.  Élővilág és éghajlatváltozás:   
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/NBmR/Klima_elovilag_es_eghajlatvaltozas_kiadvany/
elovilag_es%20eghajlatvaltaozas_kiadvany_vegleges_boritoval.pdf

13.  Földön kívüli élet, asztrobiológia: 
http://www.matud.iif.hu/2009/09okt/03.htm
https://astrobiology.nasa.gov/

14.  Extremofil mikrobák:   
https://www.origo.hu/tudomany/20080102-asztrobiologia-szelsoseges-elolenyek-es-elohelyek-a-foldon.html

15.  Exobolygók:   
https://www.origo.hu/tudomany/20071001-bolygokeletkezes-es-exobolygok-asztrobiologia-kurzus-2-resz.html

16.  Bionikus látásjavítás: https://ng.24.hu/tudomany/2012/08/23/latasserultek_segito_szeme/
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