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Kedves Tanuló! 
A korábbi években a természettudomány tantárgyban már megismer-
kedtél a Föld, a fizikai környezetünk és az emberi szervezet sok érdekes 
jellemzőjével. Találkoztál a természet vizsgálatának módszereivel, így a 
megfigyelés, a mérés vagy akár a kísérletezés ismerős lehet számodra. 

Ebben a tanévben még közelebb kerülhetsz a természet megismerésé-
hez. Segítségül hívhatod a fizika, a kémia és a biológia szaktudományos 
módszereit, amelyek más-más oldalról közelítve vizsgálják a környeze-
tünk és az élővilág jelenségeit. Közöttük szoros kapcsolat van, ami kifeje-
zi a természet egységét is. Az élet fizikai és kémiai alapjainak megértése 
nélkül magát az életet is csak felszínesen ismerhetjük meg. A biológia 
alapkérdése mindjárt a tanulmányaid elején felszínre kerül: mit neve-
zünk élőnek? A válasz nem is olyan könnyű, mint gondolnád, hiszen az 
élőlények jelentős része szabad szemmel nem is látható, vagy tőlünk 
távol él. Feltesszük azt a kérdést is: hogyan alakult ki a mai élővilág? Eb-
ben benne van a keletkezés és a fejlődés problémája, amelyekre még 
nem rendelkezünk végső válasszal. A biológia éppen arra tanít bennün-
ket, hogy egy kérdésre adott tudományos válasz újabb kérdéseket vet 
fel. Így a természet megismerése is folyamatos kutatással lehetséges, 
melyben az elméletek bizonyítása vagy cáfolata játssza a fő szerepet.

A tankönyv első négy fejezete bevezet a biológia tudományába, meg-
alapozza az élővilág vizsgálatához szükséges tudást. A következő három 
fejezet célja a Föld élővilágának bemutatása, amely szorosan kapcso-
lódik az életközösségek működésének vizsgálatához is. A megismerés 
mellett felébredhet bennünk a természet védelme iránti elköteleződés, 
megérthetjük, hogy miért is kell gondolkodnunk és cselekednünk a 
fenntarthatóság érdekében. Önmagunk biológiai felépítésének, az em-
beri szervezet működésének megértése négy fejezet témája. A külső 
testképünktől az életfolyamatok szabályozásáig egyre mélyebb ösz-
szefüggésekre deríthetsz fényt. A kötet záró fejezete az egészségügyi 
ellátórendszert veszi górcső alá, segítve az eligazodást a diagnosztikai 
eljárások között. Jártasságot szerezhetsz az elsősegélynyújtás alapvető 
módjaiban is. Az idegen nevek, kifejezések kiejtéséhez a könyv végén 
találsz segédletet. 

A kötet szerzői

Jelmagyarázat:

 Egyéni feladat

 Csoportfeladat

Olvasmány

Kísérlet

Érdekesség 

Gondolkodtató 

Bevezető

Európai Szociális
Alap
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Albert Sabin egy amerikai bélyegen

 
A járványos gyermekbénulás még a 20. század közepén is rettegett betegség volt hazánkban. 
Az 1950-es években legalább húszezer gyerek betegedett meg ebben a kórban. A kóroko-
zó vírus legtöbbször enyhe tüneteket okoz, de a bénulásos forma agyhártyagyulladással, 
izomgyengeséggel, majd izombénulással jár. A súlyos esetek túlélői maradandó mozgáská-
rosodást szenvedtek. A kutatóknak azonban sikerült megtalálni a betegség megelőzésének 
hatékony módját. Előbb a Salk-vakcina, majd az Albert Sabin által kidolgozott Sabin-csep-
pek alkalmazását követően az oltottak körében a betegség eltűnt. 2002 óta a gyermekbénulás 
elleni vakcinát kombinált oltásként, kötelezően kapják meg a kisgyermekek.

A TUDOMÁNY ALKALMAZÁSA 

ALBERT SABIN ÉS A SABIN-CSEPP

I. 
Az élő természetről mindenkinek van-
nak tapasztalatai. Az ember kötődik a 
természeti környezetéhez, de folyama-
tosan alakítja is azt. A biológia tudomá-
nya abban segít, hogy jobban megért-
sük az élet lényegét, megismerjük a Föld 
élővilágát. A tudomány lehetőséget ad 
a múlt és a jövő vizsgálatára is. A tények-
re alapozott tudás az egészségünk meg-
őrzését, a természet védelmét szolgálja.

KÉRDÉSEK, PROBLÉMÁK

•  Hogyan szerezhetünk megbízható is-
mereteket a természetről?

•  Mik a tudományos gondolkodás jel-
lemzői?

•  Mik a biológia vizsgálati területei, ku-
tatási céljai?

•  Hogyan alkalmazhatók a gyakorlat-
ban a biológia újabb eredményei?

TUDÁSHÁTTÉR – AMIT MÁR TUDSZ!
Az előző években a környezetismeret és a természettudo-
mány tantárgyakat tanultad. 

A kérdések és feladatok alapján idézd fel  
a meglévő tudásodat! 

1.  Idézz fel egy érdekes élményt, 
amelyet a környezetedben lévő 
életközösségek megfigyelése so - 
rán szereztél!

2.  Mely növény- és állatfajokat is-
merted meg? Sorolj fel néhány 
példát!

3.  Mik a főbb különbségek a növények és az állatok környe-
zeti igényei között?

4.  Melyek az élőhelyhez való alkalmazkodás jellemző példái?
5.  Melyek a természetes életközösségeket veszélyeztető, 

emberi eredetű hatások?
6.  Keress példát a mindennapi életből a kísérletezés mód-

szerére!
7.  Alkoss véleményt: hogyan segítik a tudományos meg-

figyelések a természet védelmét?
8.  Milyen szervrendszerek és szervek 

építik fel az emberi szervezetet?
9.  Írj néhány példát az egészségi 

állapot felmérésére alkalmas mé-
résre!

10.  Sorold fel az egészséges életmód 
fontosabb jellemzőit! 

A biológia tudománya

KORÁBBAN TANULT FOGALMAK:
életközösség, életfeltétel, élőhely, táplálékhálózat, szerv, szervrendszer, 
szervezet, egészség
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Miért igényel sajátos szemléletet  
a biológia tanulása?
A biológia tanulásában segíthet, ha már az elején megis-
merkedsz az élővilág néhány általános jellemzőjével. Ezek 
a szemléletmódok a további tanulás során is szükségesek 
lesznek. Utat mutatnak a gondolkodáshoz, és fokozatosan 
mélyebben is megérted a jelentésüket.

„A természet nem épít külön elveket egy fának, egy bokornak, 
egy virágnak, egy embernek. Minden egy közös nagy alapelvre épül, úgy-
hogy végeredményben mindegy, hogy mit tanulmányozunk, ha elég ér-
telmesek vagyunk ahhoz, hogy az élet alapelveit, szerkezetét megértsük.”

Szent-Györgyi Albert

Élet – több szinten
Az élet a természet legbonyolultabb jelensége. A biológiai kutatások 
feltárták az élő rendszerek többszintű szerveződését. Bizonyították, 
hogy az élővilág folyamatosan változik. Az élettudományokon belül 
sokféle tudományterület alakult ki, amelyek az élő természet egy-egy 
szeletét vizsgálják. A molekuláris biológia és a biokémia az életműkö-
dések kémiai szintjéig hatol. A mikrobiológia a legapróbb élőlények 
komplex tudománya. A szervezetszintű jelenségekkel az élettan és a 
genetika is foglalkozik. Az egyed feletti szerveződés főként a környe-
zetbiológia területe. Ezek a szaktudományok egymással kapcsolatban 
állnak, de mindegyik sajátos kutatási céllal és módszerekkel rendelkezik.

Biológiai szerveződési szintek
A példákban is bemutatott többszintű szerveződést elképzelhetjük 
az egyszerűbbtől az összetett felé haladva, de haladhatunk fordított 
irányban is. A biológia esetében választhatunk egy jól ismert közbülső 
állomást, ez az egyed. Mi magunk is az emberi faj egyedei vagyunk, de 
ezen a szinten lehet egy fa vagy akár egy baktérium is. 

Az egyeden belüli szerveződési szinteket saját testünkben is azono-
síthatjuk. Teljessége a szervezet, ez lényegében az egyeddel azonos. 
Lélegzünk, táplálkozunk, mozgunk, ezeket a működéseket az adott 
feladatra kialakult szervrendszerek végzik. Mindegyiket több szerv 
alkotja, ezek egyike a táplálkozás esetében például a gyomor. Ha mik-
roszkóppal vizsgáljuk a szerveket, többféle szövet kerül a szemünk elé. 
Ezeket olyan sejtek alkotják, amelyek alkalmasak az adott feladatra. 
Innen is haladhatunk további parányok felé, de a sejtszervecskék és 
a sejtek molekulái önmagukban már nem mutatják az élet jellemzőit.

Az egyed feletti szerveződési szinteket járjuk végig felülről lefelé 
haladva! A globális szint ebben az esetben a bioszféra. Ez a Föld teljes 

 Nézz utána!

•  Ki volt Szent-Györgyi Albert? Mik voltak a leg-
fontosabb felfedezései?

 Pillants bele!

•  Osztálytársaiddal keressetek egy érdekes ter-
mészetfilmet!

•  Nézzétek meg egy pár perces részletét együtt, 
majd írjatok egyénileg egy-egy mondatot a 
filmről!

•  Olvassatok fel néhány mondatot a többiek-
nek!

A LECKE ALAPJÁN:

•  megismersz néhány, a biológia tanu-
lását segítő szemléletmódot

•  képet kaphatsz az életről alkotott 
biológiai tudás fejlődéséről

Az élő természet kutatása 1. 

Gondolkodtató

 Az élet többszintű szerveződése ah-
hoz hasonlítható, ahogyan például 
a  társadalmi környezetünk felépül. 

Az alapegység lehet egy ember, a legkisebb 
közösség pedig a család. További kisebb-na-
gyobb csoportok például a munkahelyi vagy 
a lakóközösségek. Magasabb szint a nemzet, 
amely mindezeket magában foglalja, szervezi. 
De bőven találunk példát a nemzetek feletti 
szervezetekre is, ilyen például az Európai Unió 
vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete. Végső 
soron valamennyien a Föld bolygón élünk, 
vannak közös céljaink és megoldandó problé-
máink. Ez a globális szint, amelyet a 20. szá-
zadban felgyorsult globalizáció állított reflek-
torfénybe. 

 

Egyének, közösségek, globális világ
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élővilágát és annak működési módját is magában foglalja. Bolygónk ég-
hajlati övezetei eltérő életfeltételeket jelentenek, ehhez alkalmazkodva 
alakultak ki a biomok. A trópusi esőerdők, szavannák, lomb erdők és 
füves területek életközösségeiben sajátos társulások fedezhetők fel. 
Az ebben együtt élő növényfajok jól jellemzik és felismerhetővé is te-
szik ezeket. Ha csak egyetlen fajt vizsgálunk, akkor annak szaporodási 
közösségét, a populáció szintjét is azonosíthatjuk.

Változó élővilág
A mozgókép feltalálása jelentősen átalakította a világról alkotott tu-
dásunkat és az életmódunkat is. A távoli tájak élővilágáról is főként a 
természetfilmek jóvoltából szerezhetünk élményeket. Ezek a történe-
tek a forgatás perceit, napjait vagy éveit fogják át. A Föld élővilága egy 
több milliárd éves történetet is kínál számunkra. Ezt legfeljebb időgép 
segítségével tudnánk leforgatni, szerencsére a tudomány a régmúlt 
képkockáit is képes felidézni. 

A földtörténet korábbi korszakairól csak töredezett információkat 
szerezhetünk, ebből kell összeállítanunk a teljes történetet. Azt már 
látjuk, hogy az élővilág a környezetével együtt folyamatosan válto-
zik. A túlélés és fennmaradás feltétele az alkalmazkodás. Gyakran 
vélet lenszerű események 
rendeznek át egész élet-
közösségeket. A folyamat 
az evolúció, amelynek 
tükrében új értelmet nyer-
nek a biológiai jelenségek. 
A tankönyv további feje-
zeteiben bővebben is ta-
nulhatsz erről és a tanult 
témák evolúciós összefüg-
géseiről.
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társulás

 Csak a lábnyomaikat ismerjük!

Hazánk területén a mecseki kőszénbányá-
ban több mint 50 éve fedezték fel a kuta-
tók a dinoszauruszokra utaló lábnyomokat. 
Az óta sok ezer újabb lelet került elő, ám 
csontjaikat, fogaikat mind a mai napig nem 
sikerült beazonosítani, így ezekről a 200 mil-
lió éve élt állatokról igen keveset tudunk. 
A lábnyomok legújabb vizsgálata számos 
meglepő információval szolgált e kis terme-
tű, feltehetően ragadozó életmódú, korai 
dinoszauruszok mozgásával kapcsolatban. 

eletestudomany.hu alapján 

 A szobád egy világ?

Gondold át, hogyan épül fel szintről szintre 
a mesterséges, technikai környezetünk!
•  Írj le egy képzeletbeli utazást a szobádtól a 

nagyvilágig!
•  Mely szinteket tudod azonosítani?
•  Milyen kapcsolatok működnek ezek között?  

Írj néhány példát!

 A biológiai problémák több szervező-
dési szinttel lehetnek kapcsolatban. 
Egy magasabb szintű biológiai műkö-

dést az egyszerűbb felé való visszavezetés 
módszerével csak részben tudunk megérteni. 
Ezt egészítjük ki, amikor a teljes rendszer szint-
jén vizsgáljuk a megjelenő új tulajdonságokat. 
Ilyenek például a sejtek életjelenségei, a szer-
vezetünk egészségi állapota, az életközösségek 
egyensúlya vagy a bioszféra története.
A koronavírus-világjárvány esetében is jól azo-
nosítható a szerveződési szintek problémája:
•  A vírus molekuláris szintű kód segítségével 

hangolja át az emberi sejtek működését.
•  A betegség tünetei egyes szervekben (tüdő, 

erek, agy, vese stb.) jelentkeznek.
•   A beteg emberek egyéni szinten küzdenek 

meg a vírussal, védekezőképességük is egye-
di jellemzőkkel rendelkezik.

•  A közösségi szinteket a nemzeti egészségügyi 
hálózat kezeli.

•  A világjárvány globális probléma is, amit csak 
a nemzetek összefogásával lehet eredménye-
sen legyőzni.

Az élővilág szerveződési szintjei
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A képen látható Ichthyosaurus rég kihalt, hoz-
zájuk hasonló hüllőket sem találunk a mai ten-
gerekben. A régmúltban élt lények nyomainak 
napvilágra kerülése az élet történetének meg-
értését segítheti. 
Keress információkat, és válaszolj a kérdésekre!

•  Mit jelent a „fosszília” fogalma?
•  Mikor volt a Föld történetében a jura korszak?
•  Melyek voltak ennek a lénynek a halakra, és 

melyek a hüllőkre jellemző tulajdonságai?

elektronmikroszkóp

fénymikroszkóp
nagyító

részecskék

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

egérvírus növényi és
állati sejt

emberi petesejt

békapete

hangya ember kék bálna

zöld színtest

baktérium

szabad szem

1 µm 1 mm 1 cm 0,1 m 1 m 10 m 100 m100 nm10 nm1 nm0,1 nm 1 km10 µm 100 µm

Gondoltad volna?

A 17. században Robert Hooke a  
parafa metszetén megfigyelt apró 
lyukacskákat nevezte el sejteknek. 

200 év további vizsgálatai kellettek ahhoz, 
hogy a tudósok felismerjék, hogy a sejt az élet 
alapegysége.

Méretek és vizsgálati lehetőségek
A fénymikroszkóp feltalálása lehetővé tette a szabad szemmel nem 
látható részletek megfigyelését. A 20. század 30-as éveiben felfedez-
ték, hogy az atomok egyik apró részecskéje, az elektron segítségével 
tovább növelhető a nagyítás. Az első elektronmikroszkópot építő 
Ernst Ruska 1986-ban Nobel-díjat kapott találmányáért.

A biológia tudománya a 19. században arra a kérdésre is kereste a 
választ, hogy:

•     A megfigyelhető állat- és növényfajok kezdettől fogva léteztek, 
vagy folyamatos változás jellemzi őket?

Erről a kövületek és az élő fajok összehasonlítása alapján több elkép-
zelés is született. A Charles Darwin nevéhez fűződő evolúció elmélete 
szerint a fajok a rátermettebb egyedek természetes kiválasztódásával 
alkalmazkodnak a környezethez. A 19. század közepén született elmé-
let a biológia tudományának alapját jelenti.

 Hasonlítsd össze!

Az első mikroszkópokat Anton van Leeuwen-
hoek, illetve Robert Hooke készítette, és hasz-
nálta biológiai vizsgálatokra. Keress információ-
kat, és válaszolj a kérdésekre!
•  Mi volt a kapcsolat a mikroszkópok feltalálása 

és a szemüvegek készítése között?
•  Mi volt a lényegi különbség Leeuwenhoek és 

Hooke mikroszkópjai között?
•  Mekkora nagyításra voltak képesek ezek az 

eszközök?

Hogyan fejlődött az életről alkotott tudásunk?
A természetről mindenki rendelkezik tapasztalati tudással. Átéljük az 
időjárás változásait, találkozhatunk a környezetünkben élő növények-
kel, állatokkal. A természethez közel élő pásztorok már a régmúltban 
is megfigyelték az állataik viselkedését, felismerték a betegségeiket. 
A vadon élő növényekből nemesített fajták termesztése lehetőséget 
adott a letelepedésre. A gyógyfüvek ismerete segítette az egészség 
megőrzését.

Az ókor nagy gondolkodói kerestek valamilyen rendszert is ezek-
ben a tapasztalatokban. Arisztotelész az állatokat testformák alapján 
csoportosította, például megkülönböztette a kígyószerű angolnákat 
a gömbölyűbb, pikkelyes halaktól. Hippokratész az emberi egészség 
és betegség kérdéseit a testnedvek alapján vizsgálta. 

A középkorban Vesalius az emberi szervezet felépítését és működé-
sét igyekezett megfejteni, ezzel megalapozta az anatómia és az élettan  
orvosi kutatását. Leonardo da Vinci boncolások alapján tökéletesítette az 
emberi test anatómiai ábrázolását. Harvey kísérletek alapján írta le a szív 
és az érrendszer működését. Ezek voltak az élet tudományos vizsgála-
tának első lépései. A továbblépést egy új eszköz felfedezése is segítette.
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Jó, ha tudod!

    Az élővilágot többszintű szerveződés jellemzi. A legegyszerűbb élő rendszer a sejt, a legösszetettebb a bioszféra. 
A magasabb szinteken új, addig nem megfigyelhető tulajdonságok jelennek meg.

    Az élővilág folyamatosan változik, a fajok átalakulnak, kihalnak és keletkeznek. Az evolúció kutatása a múlt feltá-
rása mellett a jelen megértését és a jövő előrejelzését is szolgálja. 

    A biológia tudományának fejlődését a fénymikroszkóp és az elektronmikroszkóp alkalmazása is segítette. A gén-
technológia új lehetőségeket hozott, de társadalmi vitákat is kiváltott.

    A biológia más tudományokkal együttműködve kutatja a Föld élővilágának változását. A tudósok előrejelzései 
a veszélyekre is figyelmeztetnek, de a természetvédelem számára is utat mutatnak.

A 20. században új kérdések kerültek a biológiai kutatások közép-
pontjába:

•     Mi irányítja a sejtek működését? Hogyan örökítik át biológiai 
programjukat utódaik számára? 

1953-ban mások munkájára is alapozva James Watson és Francis 
Crick megfejtették a sejtekben található információtároló molekula, 
a DNS szerkezetét. Ennek alapján érthetővé vált az élet molekuláris 
szintű kódolása. Az egyedek tulajdonságait és az öröklődés szabá lyait 
meghatározó DNS-szakaszok, a gének elmélete is ezen a tudáson 
alapszik.

A 21. század a géntechnológia 
korszaka. Az élőlények genetikai mó-
dosítása (GMO-k) új lehetőségeket 
hozott. Nyomában társadalmi viták és 
törvényi szabályozás is következett.

A tudomány kedvező megítélését 
a hatékony védőoltások kidolgozása 
vagy a génterápia (a normális gén-
működés helyreállítása) is segíti. 

Új terület a bioetika, amely a bio-
lógia és más tudományok összekap-
csolásával, új szempontból vizsgálja az egészséggel, környezettel ösz-
szefüggő kérdéseket.

A bioszféra állapota és a jövő előrejelzése a környezetbiológia fon-
tos feladata. Az emberi tevékenység hatással van a természetes élet-
közösségekre. Egyre fenyegetőbb az élőhelyek, például az esőerdők, 
a sarkvidéki életközösségek vagy a korallzátonyok pusztulása.

Égő esőerdő Amazóniában  

A tudományos modellek fejlődése  
– a SEJT

 A tudomány fejlő-
dése a külön féle 
elképzelések, mo-

dellek ver sengését is jelenti. 
A  jó modell képes magya-
rázni egy rendszer működé-
sét, és előre jelezni annak 
viselkedését. Er re példa a 
sejtről alkotott tudományos 
modell fejlődése. 

Robert Hooke a parafa 
elhalt, üres sejtjeit a szer-
zetesek celláihoz hasonlí-
totta.

A sejtekről alkotott első tudományos elképzelé-
sek a fénymikroszkóppal felfedezett alkotórészek 
alapján születtek.

Hagymaallevél bőrszöveti sejtjei fénymikroszkópos 
felvételen. Láthatóak a sejtfalak, a sejtplazma és 
a sejtmagok is

Ezt a modellt később az elektronmikroszkópos 
vizsgálatok sok új részlettel egészítették ki.

Egy idegsejt részlete színezett elektronmikroszkópos 
felvételen. A sejtalkotók eltérő színűek, a lila a sejtmag

Robert Hooke meg-
figyelései alapján készült 
rajz a parafa elhalt 
sejtjeiről

Génmódosított jázminrizs 
laboratóriumi vizsgálata
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 Jó egészséget!

Alkossatok csoportokat! 
Keressétek fel az interneten a Nemzeti Nép-
egészségügyi Központ honlapját!
•  Gyűjtsétek össze, hogy mivel foglalkoznak a 

központ egyes főosztályai! Soroljatok fel né-
hányat, és írjatok hozzájuk kapcsolható, jel-
lemző címszavakat!

•  Milyen vizsgálatokat végeznek a környezet-
egészségügyi laboratóriumban? Indokoljátok 
meg, hogy miért lehetnek fontosak a vizsgá-
latok adatai!

•  Miről olvasható lakossági tájékoztatás? Keress 
ezekről további, megbízható információkat!

A LECKE ALAPJÁN:

•  megismered és gyakorlod a tudomá-
nyos gondolkodás műveleteit

•  fejlődhet a mindennapi életben is 
használható problémafelismerés és 
vizsgálat készsége

Hogyan működik a tudomány?2. 
Honnan származnak a biológiai ismereteink?
A tudományt sokan nagyon elvont és érthetetlen dolog-
nak tartják. A tudományos eredményekkel, tudósokkal 
szembeni bizalmatlanság azzal is csökkenthető, ha jobban 
megismerjük a tudomány működését.

Főbb jellemzői az alábbiak:
•  A tudomány az emberiségnek a világ megismerésére irányuló 

komplex tevékenysége.
•  A tudósok kérdéseket fogalmaznak meg a természet, az anyagi 

világ működésével kapcsolatban.
•  A válaszok keresése, a tudományos kutatás sokféle tudományos 

módszer és eszköz alkalmazását igényli.
•  A tudomány a természeti rendszerek működésében következetes 

rendet feltételez, amelyet modellekkel, törvényekkel igyekszik 
leírni.

•  Ezek elfogadása a tudományos közösség feladata, feltétele a  
tényekre alapozott bizonyítás.

•  A feltevésként megfogalmazott válaszok vagy bizonyíthatók, 
vagy cáfolhatók, de mindkét eset további gondolkodást indíthat el.

•  A meglévő elméletek új bizonyítékok alapján módosíthatók vagy 
újakra cserélhetők. 

A tudósok a kutatási eredményeiket szakfolyóiratokban és 
konferenciákon ismertetik. Ezeket az adott terület szakértői ellenőr-
zik. Az érdekes újdonságok a népszerű hírcsatornákon is megjelennek.  
Néhány kattintással utána tudunk nézni a mobiltelefonunkon is. 

Ahogy a tudományos hírek ezeken a fórumokon vándorolnak, a meg-
bízhatóságuk is csökken. A hír mellől eltűnnek a bizonyító adatok, vagy 
más következtetéseket fűznek hozzájuk. Gyakori a szándékos félreveze-
tés is. A céljuk lehet valamilyen termék vagy szolgáltatás tudományosnak 
látszó érvekkel való ajánlása.

Minden alap nélküli álhírekkel is találkozhatunk. A tudományosnak 
látszó érvelés, a szaknyelv használata sokakat megtéveszt. Ha ez valóban 
fontos témákban történik, annak nagy veszélyei lehetnek. Ilyenek pél-
dául a rákgyógyítás csodaszerei, a gyors fogyást ígérő diéták vagy éppen 
a védőoltások elleni rémhírek.

Honnan indulunk?
A természet megismerésének első lépése a vizsgálandó probléma 
megfogalmazása. Ehhez fel kell mérnünk, hogy mit tudunk már 
a vizsgálandó jelenségről, és mi az, amit meg szeretnénk tudni.  
Azt is érdemes átgondolni, hogy miért fontos a tervezett vizsgálat. 

Amikor a szellem kiszabadul

 Az internet segítségével az álhírek 
pillanatok alatt tudnak világviszony-
latban is jelentős veszélyforrássá vál-

ni. Mire a tudomány és a jog a megfelelő lépé-
seket megteszi, sokszor már ember életek- 
ben mérhető a veszteség.
Ilyen volt például, amikor 1998-ban egy hamis 
kutatás a kanyaró elleni oltás és az autizmus 
között vélt kapcsolatot felfedezni. Azóta sok 
ezren tagadták meg a gyermekeik beoltását, 
akik közül mind a mai napig szedi az áldoza-
tait a kanyaró.
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A probléma vizsgálata egy vagy több kutatási kérdés feltevésével 
kezdődik. Ezek alapján tervezhető a vizsgálat. Lehetnek olyan előfelte-
vések (hipotézisek), amelyek lehetséges válaszok a kutatási kérdések-
re. A kutatási célunk ezek bizonyítása vagy cáfolata.

Tévhit vagy hitelesség?
A cikk a tévhitekkel, szándékos félrevezetésekkel szemben a hiteles 
tudományos közlemények fontosságára hívja fel a figyelmet. 

 Miért bízzunk a tudósokban?

„Tehénvizeletet, fehérítőt és kokaint is javasoltak 
már a Covid–19 gyógyítására – mind ostobaság. 
A  világjárványt beállították már kiszivárgott bio-
fegyvernek, az 5G-technológia melléktermékének 
és politikai lufinak is – mind szamárság. És számta-
lan életmódguru és alternatív gyógyász hirdetett 
bizonyítatlan főzeteket, tablettákat és gyakorlato-
kat, amelyek »erősítik« az immunrendszert.

A bizonyítatlan gyógymódokat terjesztő alter-
natív gyógyászok sokszor tudományos nyelvezettel 
igyekeznek eladni a készítményeiket, módszereiket. 
[…] Szükségünk van fizikusokra, mikrobiológusok-
ra, immunológusokra, orvosokra és más tudományágak kutatóira, hogy 
egyszerű tartalmakat készítsenek. El kell magyarázni, hogy a valódi kutatá-
sok ilyen kihasználása miért veszélyes és tudományos szempontból tisztes-
ségtelen is.”  Forrás: qubit.hu

Beszéljétek meg kisebb csoportokban az alábbi kérdések alapján:
•  Hallottatok vagy olvastatok-e hasonló híreket, véleményeket? 
•  Ha igen, milyen témában?
•  Miért tűnnek ezek meggyőzőnek, és miért lehet kételkedni bennük?

Tudományos ismeretterjesztés

Katasztrofális elefántpusztulás

„A globális felmelegedés hatására egyre gyakrabban fordulnak 
elő mérgező, toxikus baktériumok. 2020-ban több száz afrikai ele-
fánt tetemét találták meg a botswanai Okavango-deltában. 

A vizsgálatok szerint az elefántokkal cianobaktériumokból (más néven kék-
algákból) származó méreganyagok végeztek. Azt viszont még nem tudják 
megmondani, hogy miért csak elefántok pusztultak el. A kutatók szerint 
elképzelhető, hogy az elefántok ormányukat használva a felszín alatti, bak-

tériummal szennye-
zettebb rétegekből 
ittak.”

Forrás: qubit.hu

  Vízvirágzás

Egy példa a tudományos megismerésre.

Probléma: 

Az elmúlt három évtizedben világszerte 
súlyosbodott a nagy édesvizű tavakat érin-
tő nyári „virágzás”. A jelenség gyors ütemű 
terjedése hatással van az ivóvízkészletekre, 
a mezőgazdaságra, a halászatra és a turiz-
musra. 
Hazánkban az algavirágzás a jövőben akár 
az egész Balatont elérheti.

Kutatási kérdés: 
Milyen mértékben járulnak hozzá a vízvi-
rágzás kialakulásához az olyan emberi tevé-
kenységek, mint a mezőgazdasági termelés, 
a városi beruházások és az ember okozta 
klímaváltozás?

Előfeltevések:
1.  A Balaton algásodását az üledékből fel-

szabaduló foszfor okozhatja.
2.  A tó vízszintjének ingadozása nem ele-

gendő a vízminőség fenntartásához. 

Algák okozta vízvirágzás

A vizsgálatok során egyik vagy akár mindkét 
előfeltevés bizonyítható vagy cáfolható.

Feladat:
•  Csoportmunkában keressetek a minden-

napi tapasztalatok alapján megfogalmaz-
ható, tudományosan vizsgálható problé-
mát! Írjátok le néhány mondatban!

•  Gondoljátok végig közösen, milyen mér-
tékben járulnak hozzá a vízvirágzás kiala-
kulásához az olyan emberi tevékenységek, 
mint a mezőgazdasági termelés, a városi 
beruházások és az ember okozta klímavál-
tozás!

Biofegyverként ábrázolt 
vírus

Elefántok egy 
ivóhelyen 
az Okavango-
deltavidéken
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  Beaufort-skála 

Arra is van lehetőség, hogy egy minőségi jel-
lemzőt valamilyen mennyiségi skálával kap-
csoljunk össze. Erre példa a szélsebességet 
jellemző, tapasztalaton alapuló Beaufort-skála. 
•  Nézz utána, hány fokozata van ennek a ská-

lának!
•  Olvasd el néhány fokozat szöveges leírását!
•  Melyik magasabb fokozathoz kapcsolódik va-

lamilyen élményed?

Melyik fokozatot láthatjuk a képen? 

 Sasleltár

2021-ben a Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület szervezésében a hazánk és a 
Kárpát-medence területén élő sasfajok állomá-
nyának egyidejű felmérését végezték el önkén-
tes madármegfigyelők. A világhálón található 
információk alapján válaszolj a kérdésekre:
•  Melyek voltak a „sasszinkron” -vizsgálat jellem-

zői (megfigyelők, vizsgált terület, fajok)?
•  Az ábra alapján fogalmazd meg, hogyan vál-

tozott a rétisas és a parlagi sas állománya a 
vizsgált időszakban!

•  Nézz utána, hogy mely tényezők és hogyan 
befolyásolják a sasok állományának alakulását!

Sasok állományának átlagos területi sűrűsége  
(2007–2021, példány / 100 km2)

  2. Hogyan működik a tudomány?

Minőség és mennyiség
A természet vizsgálata során olyan információkat kell gyűjtenünk, 
amelyek segítenek a kutatási kérdés megválaszolásában. Ezek az ada-
tok alapvetően két típusba sorolhatók:

Minőségi adat: szöveges és képi formában vagy különféle kategóriák-
ban adható meg.

Az algavirágzás esetén ilyen lehet a szín, a kiterjedés és az egyéb 
következmények (pl. halpusztulás) leírása vagy a jelenségről készült 
fotók. 

Mennyiségi adat: számokkal (és mértékegységekkel) adható meg, 
matematikai módszerekkel elemezhető, grafikonokkal ábrázolható.

Az algák előfordulását a zöld színanyag (klorofill) koncentrá ciójának 
mérésével lehet követni. A 2019-es balatoni vízvirágzás esetében 
a kutatók 300 milligrammot mértek a vízben köbméterenként 
(300 mg/m3).

Megfigyelés
A tudományos megfigyeléseket térben és időben is meg kell tervezni. 
Szükség lehet ismétlődő megfigyelésekre, monitoring vizsgálatokra 
is. Más esetben az egyidejű megfigyelés a cél, ilyen lehet például va-
lamely védett faj vagy élőlénycsoport állományának felmérése.

A rejtett életmódot folytató állat-
fajokat mozgásérzékelő automata 
kamerákkal, éjjellátó rendszerekkel 
lehet felderíteni. Gyakran a légi fel-
vételek (pl. drónokkal) vagy műhol-
dak segítségével történő megfigye-
lések lehetnek célravezetők. Ennek 
sajátos esete a madarak vándorlá-
sának GPS-alapú nyomkövetővel 
történő megfigyelése.

Mérés
A mérések során mennyiségi adatokat szerezhetünk. Az eszközök és 
módszerek megadása esetén a mérést mások is meg tudják ismétel-
ni. Az ellenőrizhetőség mellett fontos a pontosság is. Ennek mértéke 
függ magától a mért jellemzőtől és a mérési módszertől is. A hibák 
csökkenthetők, ha több mérést végzünk, és ezeket matematikai mód-
szerekkel dolgozzuk fel (pl. átlagszámítás, a nagyon eltérő adat kiejté-
se). További lehetőség az adatok statisztikai elemzése. 

Az élettani jellemzők mérésével 
nyomon követhető például az em-
beri szervezet működése. A testhő-
mérséklet, testtömeg, vér  nyo más, 
vércukorszint és még sok egyéb ál-
lapotjelző mérése képet ad egész-
ségi állapotunkról. Vérnyomásmérés automata műszerrel

Fára erősített automata vadkamera
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Kísérlet
A biológiai problémák jelentős része kísérleti módszerekkel vizsgálha-
tó. A szerveződési szinteknek megfelelően lehetnek biokémiai, mole-
kuláris genetikai, sejt- és szövettani, élettani vagy ökológiai kísérletek is.

•  A kísérlet célja valamilyen előfeltevés (hipotézis) bizonyítása 
vagy cáfolata.

 
Egy kísérlet tanulságai

A növényeknek nagy szerepük van a levegőben lévő oxigén előállításában. 
Ehhez szükség van vízre, a levegőből felvett szén-dioxidra és fényre. A fo-
lyamat sebességét a hőmérséklet is befolyásolja. Ez a jelenség a fotoszinté-
zis, amelyet egyszerű kísérletekkel is lehet vizsgálni.

Alkossatok 3-4 fős csoportokat!

Tanári ajánlással vagy önállóan keressetek vi deó kat 
fotoszintézis témájú kísérletekről!
Ajánlott keresés lehet: A fotoszintézis során keletkező 
oxigén kimutatása

Nézzétek meg figyelmesen a kísérletet, és válaszolja-
tok az alábbi kérdésekre:

•  Miért nem tekinthető kísérletnek az, ha csak kimu-
tatjuk a növények által termelt oxigént?

A kísérleti változóknál leírtak alapján válaszolj:

•  Egy „igazi” kísérletben melyik változótípus lehetne az 
oxigén mennyisége?

•  Melyek lehetnének a beállítható független változók?

•  Hogyan állítanátok össze a kísérletet, ha a fényerősség hatását szeretné-
tek vizsgálni?

Keressetek olyan videókat, amelyek a fotoszintézist valamely egyéb hatás 
változása alapján vizsgálják!

Beszéljétek meg, hogyan állították be ezekben a kísérleti változókat!

A látottak közül válasszatok ki egy vizsgálatot, és végezzétek el!

Kísérleti változók
A kutatók a változók beállításával keresik a választ az adott kérdésre. 
A módszer alapelve, hogy valamely hatás és annak következménye kö-
zött kereshetünk ok-okozati összefüggést.

•   Független változó: a kutatók által beállított hatás.
•  Függő változó: a hatás következménye ennek alakulásában jele-

nik meg.
•  Rögzített változók: olyan egyéb körülmények, amelyek hatása 

bizonytalanná tenné a kísérleti eredmények értelmezését. Ezeket 
állandó értéken kell tartani.

Egy kísérletben egyszerre mindig csak egy változó hatását célsze-
rű vizsgálni!

Bonyolultabb probléma esetén a többi lehetséges háttérváltozóra 
statisztikai módszerekkel lehet következtetni. Ilyen vizsgálatokat pél-
dául az egészséges életmód kérdéseiben végezhetnek.

A kontrollkísérlet mindenben megegyezik az alapkísérlettel, de a 
független változó abban nem vagy csak állandó értéken szerepel. 

 Repülj velem!

A műholdas nyomkövetővel rendelkező mada-
rak útvonalát megnézheted a satellite tracking 
adatbázisában.

Vonuló madár lábán elhelyezett nyomkövető

Válassz ki egy vagy néhány madarat, és a térkép 
nézetben kövesd a vándorlásuk útvonalát!
•  Az év mely időszakában vándorolt a madár?
•  A térképen jelzett útvonal alapján becsüld 

meg, mekkora távolságot járt be az adott idő-
szakban!

•  Hasonlítsd össze néhány madárfaj repülési út-
vonalát és a megtett távolságot!

•  Hogyan befolyásolják a szárazföldek és tenge-
rek az útvonalakat?

•  Mely fajok vándorolnak a legmesszebbre?

 
Az élesztő vizsgálata

Végezzétek el csoportmunkában az alábbi 
kísérletet!
A boltokban kapható élesztő valójában 
gombasejtek sokasága. A kenyér és más 
tésztafélék lukacsos, szivacsos szerkezete 
az erjesztő működésük által termelt szén-
dioxid-gáznak köszönhető. A folyamathoz 
szükség van valamilyen erjeszthető alap-
anyagra, ami lehet például cukor vagy liszt. 
Az élesztő működését a hőmérséklet is be-
folyásolja, de akár a szobahőmérséklet is 
megfelelő lehet.

Egy hínárnövényke 
oxigéntermelésének 
kimutatására alkalmas 
egyszerű rendszer
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 Kísérletezz!

A magvak csírázását a környezet hő-
mérséklete, fényviszonyai, a vízhez és 
a levegőhöz való hozzáférés befolyá-
solhatja. Eltérő lehet egy növényfaj 
magjainak csírázási képessége is.

Alkossatok csoportokat, és (tanári se-
gítséggel) tervezzetek kísérleteket! 

•  Válasszatok ki egy vizsgálandó té-
nyezőt! – Ez lesz a független változó.

•  Beszéljétek meg, hogyan állapítjátok meg a kiváltott hatást! – Mi lehet 
a függő változó?

•  Hogyan tudjátok a többi hatást állandó értéken tartani? – Ezek lesznek 
a rögzített változók.

•  Hogyan lehet csökkenteni a magok eltérő csírázási képességéből adódó 
hibát?

Szükséges anyagok, eszközök:   
növényi magvak (pl. bab, borsó, búza),  
Petri-csészék (vagy műanyag poharak),  
szűrőpapír (vatta, papír zsebkendő), csapvíz, hűtőszekrény, hőmérő.

Adatok gyűjtése, értelmezése
A mérések adatait táblázatokba rendezhetjük. Ezek sorait és oszlopait 
megfelelő jelöléssel kell ellátni. A táblázat celláiba írjuk be az adatokat. 
A biológiai jellemzők változását valamilyen időbeli gyakorisággal is 
mérhetjük. Az így kapott adatsorok lehetőséget adnak a folyamatok 
elemzésére.

Példa:

Az emberi testmagasság növekedése egy 18 éves fiú adatai alapján:

év   0   2     4     6     8   10   12   14   16   18

cm 52 90 105 117 124 136 146 163 178 184

Ha mindegyik változó folyamatos, akkor az adatokat grafikonon is 
ábrázolhatjuk. A testmagasság ilyen jellemző, a grafikon jól szemlélteti 
a növekedés folyamatát:
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Kutatási kérdés: 
Hogyan befolyásolja az alapanyag meny-
nyisége az élesztő működését?

A beállított független változó:
az erjesztendő szőlőcukor mennyisége

A hatást jelző függő változó:
a fejlődő gáz térfogata (amit a műanyag 
zacskók felfúvódása alapján becsülhettek 
meg)

Rögzített változók: 
a környezet hőmérséklete, a hozzáadott víz 
térfogata

A kísérlet menete:
1.  Egy 200 cm3 térfogatú lombikba vagy ki-

sebb PET-palackba mérjetek be 100 cm3 
vizet!  
Adjatok hozzá 3 gramm (szárított vagy 
friss) élesztőt! 

2.  Állítsatok össze 4 lombikot a fent leírt 
módon, majd számozzátok meg!

3. Az 1. lombikba nem kerül cukor.
4.  A 2. lombikba mérjetek be 1 gramm,  

a 3. lombikba 5 gramm,   
a 4. lombikba 10 gramm szőlőcukrot!

5.  Mindegyik lombik szárára rögzítsetek 
egy-egy összelapított, egyforma méretű 
műanyag zacskót (vagy léggömböt)!

6.  Figyeljétek a lombikokat, mikor kezdődik 
meg a gázképződés!

7.  Hasonlítsátok össze a felfúvódás mérté-
két!

Kiértékelés, kérdések:
•  Vizsgáljátok meg, hogy azonos idő alatt 

melyik lombikban történt gázképződés!
•  Milyen összefüggésre következtettek a 

termelődő gáz és a cukor mennyisége 
között?

•  Mi volt a szerepe a cukrot nem tartalmazó 
lombik beállításának?

Alakítsátok át a kísérletet úgy, hogy a hő-
mérséklet legyen a független változó! (Kü-
lönböző hőmérsékletű vízfürdők alkalmazá-
sával el is végezhetitek ezt a kísérletet.)

Praktikus tanács: 
Az élesztővel készített tészták kelesztésé-
hez használjunk langyosabb vizet (vagy 
tejet), és az összegyúrt keveréket sütés 
előtt melegebb környezetben pihentes-
sük. 
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 Következtess!

A grafikonok arra is alkalmasak, hogy az ábrá-
zolt összefüggés alapján következtetéseket, 
előrejelzéseket tegyünk.
A cukor oldódása a vízhőmérséklettől függ, en-
nek mértékét jelzi a grafikon.

A grafikon alapján következtess:

Egy kísérlethez tömény cukoroldatot (szirupot) 
kell készítened.
•  A 20 ºC-os csapvízben már feloldottál 200 

gramm cukrot.
•  Hány gramm cukrot tudsz még feloldani, ha 

a víz hőmérsékletét a duplájára növeled?

Az adatokat oszlopdiagramon is ábrázolhatjuk. Ez akkor célszerű, 
ha a független változó nem folyamatos, hanem külön kategóriákba 
rendezett. 

Példa:

Egy rovarvizsgálat során három csapdával (A, B és C) fogtak be rovaro-
kat. Külön számolták a méheket, a darazsakat és a lódarazsakat. 

Az adatokat oszlopdiagramon ábrázolták:

A kördiagram szeletei a tortához hasonlóan jelképezik az egész fel-
osztását. 

Példa:

Az ideális talaj fő összetevőinek aránya
 

2. Hogyan működik a tudomány?  

Jó, ha tudod!

    A tudományos elméletek nem a végső igazságot írják le, a tudás bővülésével módosulnak, cserélődnek.
    A tudományos eredmények többféle közvetítőn (médiumon) át jutnak el a közvéleményhez, ezért a közlések 

megbízhatóságára figyelni kell. 
    Azok a kérdések vizsgálhatók tudományos módszerekkel, amelyekkel kapcsolatban lehetséges a bizonyítás vagy 

a cáfolat.
    Az előfeltevések a vizsgált problémák lehetséges magyarázatai. Egy előfeltevés (hipotézis) vizsgálata során a ku-

tatók megfigyeléseket, méréseket, kísérleteket, adatelemzéseket végezhetnek.
    A kísérletek során változók közötti összefüggést vizsgálnak. Egy kísérletben csak egy független változó lehet, 

ennek hatása a függő változóban jelenik meg.
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16   3.  A biológiai kutatások eredményeinek alkalmazása  

A LECKE ALAPJÁN:

•  ráirányul a figyelmed a biológia tu-
dományának néhány alkalmazási te-
rületére

•  példákat láthatsz a modern biológia 
néhány újabb alkalmazására

A biológiai kutatások eredményeinek 
alkalmazása  3. 

Hogyan változtatták meg életünket 
a biológiai ismeretek?
A biológiai ismeretek alkalmazásának egyik fő területe az agrárgaz-
daság. Ide sorolhatjuk a növénytermesztést, állattenyésztést, erdő- és 
vadgazdálkodást és a halászatot is. A vadon élő fajták háziasítása még 
tapasztalati tudás alapján történt, ezt követte a tervszerű nemesítés. 
A cél a jobb tulajdonságok és a nagyobb terméshozam elérése.

Az eljárás biológiai háttere két elméleten nyugszik. A tulajdonságok 
öröklődésének törvényeire Gregor Mendel kutatásai nyomán derült 
fény. A Charles Darwin által leírt, a természetes kiválasztódás elvén ala-
puló evolúcióelmélet a fajok változását segített megérteni. A nemesí-
tők a természetes változatok közül válogatják ki a kívánt tulajdonságú 
egyedeket. 

Az orvostudomány sem nélkülözheti a biológiai kutatások ered-
ményeit. A szövettan, az orvosi élettan vagy a gyógyszerkutatás 

a legújabb ismereteket alkalmazza. A daga-
natos betegségek megértéséhez szükségesek 
a molekuláris biológia módszerei. A fertőző 
betegségek elleni védekezés is folyamatosan 
ad kutatási feladatokat. Az orvosbiológiai alap-
kutatások segítik például az agyunk működé-
sének megértését is. 

A 21. század egyik első nagy tudományos 
eredménye a Humán Genom Projekt sikere 
volt. A kutatás célja az ember biológiai kód-

jának feltárása volt. A bennünk 
lévő biológiai információ betűi 
már ismertek, de a „szöveg” je-
lentésének meg értése további 
kutatásokat igényel.

A kutatás során használt esz-
köz és technológia (a DNS-ben 
tárolt információ betűinek „kiol-
vasása”, a szekvenálás) ma már 
jóval elterjedtebb, így lehetőség 
van a DNS-elemzésre például a 
bűnügyi vizsgálatokban is. A ge-
netikai ujjlenyomat meggyő-
zőbb bizonyíték lehet a valódi 
ujjlenyomatnál is.

  Mindennapi kenyerünk

A magyar növénynemesítés egyik neves intéze-
te a szegedi Gabonakutató.
Keressétek fel a honlapját, és a talált informá-
ciók alapján válaszoljatok a kérdésekre!
•  Mikor alapították az intézetet?
•  Mely növényfajokat nemesítik? Soroljatok fel 

néhányat!
•  Találtok-e a klímaváltozással kapcsolatos ku-

tatásokat?
•  Nézzetek utána: mi az a tritikálé (Triticale)? 

 High-tech kardiológia

A szívultrahang-vizsgálat olyan elváltozá-
sok pontosabb felderítésében lehet az or-
vos segítségére, mint például a koszorúér- 
betegség vagy a reumás billentyűszűkület. 
Napjainkban már elérhető a kardio-CT vagy 
a szív-PET-vizsgálat is, amelyekkel nemcsak 
háromdimenziós képek készítésére van le-
hetőség, de akár a szűkületet okozó plakkok 
helyzete is pontosan látható. Így majdnem 
sejtszinten láthatjuk a belső szerkezetet.

eletestudomany.hu alapján

Feladat:

•  Keress további információkat az ultrahang- 
vizsgálatok orvosi alkalmazásáról!

•  Mely betegségek, egészségi állapotok ese-
tén hasznos ez a módszer?

•  Mik az előnyei az egyéb képalkotó diag-
nosztikai vizsgálatokkal szemben?

A Humán Genom Projekt 
sikere alkalmából kiadott 
emlékbélyeg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A DNS-ujjlenyomat-módszerhez használt 
minta elemzése

 

Érdekes tény

Az emberi örökítőanyagban a várt 100 ezer helyett csak kb. 23 ezer 
gént (molekuláris utasítást) találtak. Ez nagyjából megegyezik az 
ecetmuslicában található gének számával. 



17

Őssejtek
A bőr-, a csont- vagy az izomsejtek 
egy embrió első sejtjeiből alakulnak 
ki. Ez a sejttípusokra elágazó folyamat 
természetes úton nem fordítható visz-
sza. Az embrionális őssejtekkel vég-
zett kísérletek etikai elvekbe ütközhet-
nek, ezért korlátozottan végezhetők. 

3. A biológiai kutatások eredményeinek alkalmazása  

Jó, ha tudod!

    A biológiai ismereteket az agrárgazdaság és az orvostudomány is alkalmazza. Az öröklődés és az evolúció elmé-
letei nagy hatással voltak ezekre a területekre.

    A tudomány korábbi eredményei megalapozták a modern biológia kialakulását. Az újabb eredmények elmélyí-
tették az életről alkotott biológiai elképzelésünket.

    Az új biotechnológiai módszerek megértését és elfogadását viták kísérik. Törvényi szabályozásukhoz a tudo-
mány, a társadalom és a gazdaság szempontjait kell összehangolni.

Klónok
Az ivartalan szaporodáshoz egyetlen egyed is elegendő, utódai vele 
majdnem mindenben megegyező tulajdonságúak lesznek. A termé-
szetben például az indás növények vagy a levéltetvek szaporodnak 
ezen a módon. Az így létrejött utódokat nevezzük klónnak. Klónokat 
mesterségesen is elő lehet állítani.

Az első mesterségesen klónozott állat 1996-ban egy Dolly nevű bir-
ka volt. Akkoriban szenzációnak számított az eljárás, de ma már több 
állatfajt klónoznak.

A kutya (törzs)fáját!
Egy kutatás előfeltevése az volt, 

hogy a kutya háziasítása a Közel-Keleten tör-
tént. A bizonyításhoz 85 fajtából 912 kutya, 
valamint 225 szürke farkas és 60 prérifarkas 
genetikai vizsgálatát végezték el. A farkasok 
a Föld több pontjáról származtak, többek 
között Észak-Amerikából, Európából, Kelet- 
Ázsiából és a Közel-Kelet több országából, 
így Izraelből, Szaúd-Arábiából és Iránból. 

A Kelet-Ázsiából származó kutyafajtákról 
kiderült, hogy csak távolabbi kapcsolatban 
állnak a közel-keleti farkasokkal, ehelyett 
közelebbi kapcsolatot mutattak a kelet- 
ázsiai rokonukkal. Ezek a fajták valószínűleg 
többször is keveredhettek a kelet-ázsiai far-
kasokkal, ám azt nem tudni, hogy ez mikor 
történhetett.

Magyar vonatkozású érdekesség, hogy a 
törzsfán külön ágra került a kuvasz, az egyik 
legrégebbi kutyafajtánk. Elődei a honfoglaló 
magyarokkal kerültek a Kárpát-medencébe. 
Pásztorkodó őseink a komondorral együtt 
a nyájak őrzésére használták a ragadozók és 
a tolvajok ellen.

origo.hu alapján

 Fontos a törzskönyv

•  Nézz utána, mit jelent kutyafajták esetében 
a törzskönyv!

•  Keress az interneten a kutyafajták törzsfáját 
bemutató ábrákat!

 Egyik kutya, másik eb!

•  Készítsetek fotókat az osztálytársak, ismerő-
sök körében tartott kutyákról!

•  Írjatok listát a talált fajtákról!

Folyékony nitrogénben tárolt őssejtek 
egy sejtbankban

Dolly, az első klónozott állat ma preparálva látható a Skót Nemzeti Múzeumban

Gondoltad volna?

 Dolly megszületéséhez nagyon sok próbálkozás kellett. A skót ku-
tatók 277 klónt hoztak létre, 29 esetben indult el az embrió fejlődé-
se. Közülük viszont Dolly volt az egyetlen birka, aki megszületett.



A TANULT TÉMÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ TÖRTÉNET

A PENICILLIN FELFEDEZÉSE

Az első antibiotikumot, a penicillint Ale-
xander Fleming fedezte fel. 1928 szeptem-
berében három hét szabadságra ment, de a 
laboratórium asztalán felejtett egy tenyész-
tőedényt, amelyre gennykeltő baktériumot 
oltott. Mikor visszatért, észrevette, hogy egy 
penészgomba, a Penicillium notatum telepe 
nőtt ki a táptalajon. Megfigyelte, hogy a gom-
batelep közelében nem nőttek baktériumok.

Korábban Louis Pasteur francia mikrobiológus fogal-
mazta meg az antibiózis elvét, amely szerint az egyik élő-
lény képes gátolni egy másik szaporodását. Fleming látta, 
hogy a gombatenyészetből valamilyen antibiotikus anyag 
szivárgott ki, amit a gomba nevéről penicillinnek neve-
zett el. 

Fleming 1929-ben közölte eredmé-
nyeit, azonban nem talált nagy vissz-
hangra. A penicillint nem sikerült tisz-
tán előállítani, így a felfedezést hamar 
elfelejtették. Egy évtizeddel később két 
kutató, Florey és Chain rábukkant Fle-
ming közle ményére. Munkatársaikkal 
ki dolgozták a penicillin nagy mennyi-
ségben történő termelésére alkalmas 
technológiát. 

1944-ben a normandiai part-
raszállás napjára a szövetségesek 
minden katonájának kezelésére 
elegendő penicillin állt már ren-

delkezésre. A  németek, japánok, olaszok nem rendel-
keztek még penicillinnel, ezért a háború utáni években 
ezekben az országokban sokkal több amputált végtagú 
hadirokkantat lehetett látni, mint Angliában vagy az 
USA-ban. 

1945-ben Fleming, Florey és Chain megosztva kapták 
meg a Nobel-díjat. Felfedezésük, 
a  penicillin azóta is fontos esz-
köze az anti biotikummal történő 
gyógy kezelésnek.

informed.hu alapján

A normandiai partraszállás emlékműve 
a franciaországi Normandiában

Miről tanultál ebben a fejezetben? 
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 Gondolkodtató kérdések – a szöveg alapján válaszolj!

1. Mi lehetett Fleming eredeti kutatási célja?
2.  Fogalmazz meg egy előfeltevést a következő kérdés magyarázatára: Hogyan kerülhettek a penészgomba 

spórái Fleming akarata ellenére a tenyészetbe?
3.  Az élővilág melyik nagy csoportjába tartoznak a gomba által gátolt élőlények?
4.  Hogyan segítette az új felfedezést az, amit már tudott?
5.  Mi volt a megfigyelés szerepe a felfedezésben?
6.  Hogyan segítette a tudományos felfedezés alkalmazását a technológiai fejlesztés?

 Feladatok

1. Fogalmazd meg néhány mondatban, hogy miért volt nagy jelentőségű az antibiotikumok felfedezése!
2.  Keress információkat, és magyarázd meg, mit jelent, hogyan alakul ki, és miért veszélyes az antibiotikum- 

rezisztencia!
A Penicillium nemzetség a környezetünkben mindenhol előforduló penészgombák egyik képviselője. Jelenlétük 
következménye penészgomba-allergia is lehet. 
3.  Nézz utána, mik a tünetei ennek a betegségnek, és hogyan lehet megelőzni a kialakulását!

Tenyésztőedényben növekvő  
Penicillium gombatelepek

A FEJEZETBEN MEGISMERT 
ÚJ FOGALMAK: 
élettudományok, szerveződési 
szint, bioszféra, tudományos 
probléma, előfeltevés, 
megfigyelés, mérés, kísérlet, 
kísérleti változó, adatelemzés, 
DNS-molekula, géntechnológia,
áltudomány, rendszer, környezet

A kiemelt fogalmak jelentését 
megtalálod a könyv végén, 
a Kislexikonban.



Albert Sabin egy amerikai bélyegen

A TUDOMÁNY ALKALMAZÁSA 

ALVIN ÉS AZ ÓCEÁN 

II. 

Hihetetlen, de bolygónk több mint fele tökéletesen ismeretlen számunkra.  
„Hideg volt, és szűk – idézte fel emlékeit az Alvin mélytengeri merülőhajón uta-
zó biológus. – Olyan volt, mintha két barátommal gyöngyszemek lettünk volna 
egy kagyló belsejében, de szinte el is felejtettük a körülményeket, hisz olyasmit 
láthattunk, amit azelőtt soha senki.” 
Az Alvin 1964. június 26-án indult első útjára. Azóta a három férőhelyes kis ten-
geralattjáró fedélzetén több mint 12 ezer kutató fordult meg. Az Alvin által ösz-
szegyűjtött minták 300 új életformát tártak a tudósok elé. hvg.hu alapján

KORÁBBAN TANULT FOGALMAK:
élettelen/élő, életfeltétel, életjelenség, szerv, ásványi 
anyag, halmazállapot/-változás, keverék, oldat, sejt, 
egysejtű, többsejtű, gerinctelen, gerinces, égés, 
energia, energiaforrás

TUDÁSHÁTTÉR – AMIT MÁR 
TUDSZ!
Az előző években a környezetismeret és a 
természettudomány tantárgyakat tanultad. 

A kérdések és feladatok alapján idézd fel  
a meglévő tudásodat! 

1.  Mik a halmazállapot-változás formái, 
feltételei és kísérőjelenségei?

2.  Mi jellemzi a keverékeket, hogyan vá-
laszthatók szét alkotóelemeikre?

3.  Mely típusú anyagok oldódnak jól víz-
ben, és melyek kevésbé?

4.  Melyek a levegőt alkotó fontosabb 
anyagok?

5.  Hogyan megy végbe az égés?
6.  Sorold fel a növények főbb szerveit,  

fogalmazd meg a fel-
adatukat!

7.  Mi a baktériumok kör-
nyezeti szerepe?

8.  Melyek a gerinces ál-
latok testfelépítésének 
közös jellemzői?

9.  Fogalmazd meg néhány mondatban, 
mit tudsz már az energiáról!

10.  Melyek az élővilág élettelen környezeti 
tényezői? 

Bolygónk, a Föld kb. 4,5 milliárd évvel ezelőtt keletke-
zett. A  Föld körül keringő Hold árapálykeltő ereje az ősi 
óceá nok vizét is mozgatni kezdte. Ennek köszönhetően 
a partvidékeken változó, száraz-nedves környezet alakult 
ki. Az óceánok vize a földkéregből ásványi anyagokat ol-
dott ki. A becsapódó üstökösök és meteoritok is juttattak 
egyszerű szerves anyagokat az ősóceánba. Hamarosan 
a különféle gázokból álló légkör is kialakult, de a szabad 
oxigén még hiányzott. 3,8 milliárd évvel ezelőtt valami 
megváltozott. A légkörben új anyagok jelentek meg, ezek 
az egyszerű szerves anyagok lassanként az óceánok vizé-

be mosódtak. A part menti 
időszakos tavacskákban ter-
mészetes kémiai laboratóriu-
mok kezdtek működni. Egyes 
elméleti modellek szerint 
ilyen környezetben jöhettek 
létre az élet első formái. 

 KÉRDÉSEK, PROBLÉMÁK

•  Melyek az élet kialakulásához szükséges kémiai alap-
anyagok?

•  Milyen volt az ősi Föld környezeti állapota, hogyan lehet 
modellezni a viszonyait?

•  Miért a baktériumok a legegyszerűbb élőlények?
•  Hogyan alakultak ki a többsejtű élőlények? Mondj példát 

a főbb csoportjaikra!
•  Melyek az élőlények főbb anyagcseretípusai?

Az élet kialakulása 
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Miért van olyan sokféle anyag?
Az anyagok részecskékből állnak. Ezek 
fajtái és kapcsolódásuk módja jelenti 
az építkezés lehetőségét. A részecskék 
egyik típusa az atom. Különböző ato-
mok összekapcsolódásával vegyületek 
jönnek létre. A több atomból álló ré-
szecskék a molekulák, amelyeket azo-
nos (pl. oxigén) vagy különböző (pl. víz 
esetében hidrogén és oxigén) atomok 
alkothatnak.

A víz az élet?
A kérdés mindenki számára nyil-
vánvaló összefüggésre utal. Tény, 
hogy vízbevitel nélkül néhány nap 
alatt összeomlik a szervezetünk 
működése. Azt is tudjuk, hogy az 
élet az ősóceánok vizében alakult 
ki. A víz minden élőlényben jelen 
van, az emberi test átlagos víztar-
talma 60%.

Miért szénalapú az élet?
A szén változatos módon képes kapcsolódni más atomokkal, így sok-
féle szénvegyület jöhet létre. Közülük a legtöbb a szerves anyagok 
csoportjába sorolható. Főként az élőlényekben találhatók meg. Ma már 
tudjuk, hogy kémiai úton is létrejöhetnek egyszerűbb alapanyagokból. 
Ehhez néhány további elem is szükséges lehet. Legnagyobb arányban 
a hidrogén, az oxigén és a nitrogén fordul elő a szerves vegyületek-
ben. Fontos a foszfor, a kén, a vas és a magnézium is, de ez a sor még 
hosszan folytatható lenne.

Törpék és óriások
Az egyszerűbb szénvegyületek egymással összekapcsolódva óriás-
molekulákat, gyakran hosszú láncokat alkotnak. A részecskék egyre 
összetettebb szerveződése elvezetett az élet kialakulásához. Az össze-
tett szénvegyületek négy csoportja különösen fontos szerepet játszott 
az élet kialakításában.

A LECKE ALAPJÁN:

•  megismerkedsz a biológia tanulá-
sához szükséges fontosabb kémiai 
alapfogalmakkal

•  összehasonlítod az élő rendszerek-
ben előforduló szervesvegyülettípu - 
sok szerkezetét és biológiai szerepét

Az élet kémiai alapjai 4. 

 A víz számos olyan tulajdonsággal ren-
delkezik, amelyek biológiai szempont-
ból is fontosak:

•  a környezetünkben lévő víz tartósan és nagy 
mennyiségben képes folyadék állapotban 
maradni

•  a folyékony víz kiváló oldószere számos ásvá-
nyi, illetve szerves anyagnak

•  az élőlényekben lévő testfolyadék is vizes 
oldat, amely szállítási és tárolási feladatokat 
lát el

•  a víz a sejtek kémiai működésében alapanyag 
és termék is lehet

•  a sós és édesvizek sokféle életközösség élőhe-
lyei

•  az élőlények víztartalma segít kiegyenlíteni 
a környezet hőmérsékletének ingadozását

A víz molekulái

Fiatal púpos bálna a vízfelszín közelében

 
Keresd a szenet!

A szerves anyagok elszene-
sedése kémcsőben is megfi-
gyelhető:
•  Helyezz kémcsőbe száraz 

faleveleket!

•  Kémcsőfogó és Bunsen-égő 
segítségével hevítsd a kém-
csövet, amíg jól látható vál-
tozást tapasztalsz!

•  Jegyezd fel a megfigyelése-
idet, készíts fotókat is!

•  Mi utalt a szén jelenlétére?

Szenes fa

KIEGÉSZÍTŐ LECKE
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Szénhidrátok
A legegyszerűbb szénhidrátok a cukrok. Az élőlényekben sokféle cukor 
és belőlük képződő óriásmolekula fordul elő. A szőlőcukor (glükóz) 
a növények felépítő anyagcseréjének terméke. Sok ezer ilyen molekula 
összekapcsolódásával alakulnak ki a keményítő- és a cellulózmole-
kulák óriási láncai. A természet találékonyságát mutatja, hogy ugyan-
abból az alapanyagból képesek a növények tápanyagot és szilárd vá-
zanyagot is előállítani.

Zsírok
Tápanyagok, hőszigetelő anyagok. Molekuláikat nagyrészt szén, hidro-
gén és oxigén építi fel.

Kettős oldhatóságú anyagok
Vizes közegben zsírszerű anyagokból kettős rétegű hártya (memb-
rán) keletkezhet. A hártyák apró hólyagocskákat is képezhetnek. 
Hason ló alapfelépítés jellemző a sejteket határoló és a belső felépíté-
süket biztosító membránokra is.

Fehérjék
A fehérje szó hallatán legtöbben a tojásfehérjére gondolnak. Arra ke-
vésbé gondolunk, hogy a bőrünk, az izmaink, de még a csont jaink is 
fehérjéket tartalmaznak. A fehérjék nagyon sokfélék lehetnek. Az alap-
egységek az aminosavak, ezekből sok ezer egység hosszúságú  
fehérjeláncok fűződhetnek össze. A láncok rostokat vagy gombolya-
gokat formálhatnak. Ez a biológiai szerepük kulcsa is, felépítik és mű-
ködtetik az élőlényeket. 

Nukleinsavak
Két típusuk a DNS és az RNS. Ezeket az anyagokat négyféle alapegy-
ség építi fel. Ezek a nukleotidok változatos sorrendben alkotnak lán-
cokat. Biológiai szerepük az életfolyamatok irányítása és a tulajdon-
ságok utódokra történő átörökítése. A DNS jelenti egy-egy élőlény 
„főkönyvtárát”, amely az adott fajra és az egyedre is jellemző informá-
ciókat őriz. Az RNS szerepe sokoldalúbb, főként az információ kiolva-
sásában és a fehérjék készítésében játszik szerepet.

 
 
Keress rá!

Társaiddal keressetek az interneten a zsírok el-
szappanosítását bemutató kísérletről készült 
videót! A látottak alapján válaszoljatok a kérdé-
sekre!
•  Milyen anyagok szükségesek a szappankészí-

téshez?

•  Jegyezd fel az elszappanosítás lépéseit!

•  Mi bizonyítja, hogy a szappanok zsírban és 
vízben is képesek oldódni? 

Kettős oldhatóságú molekulák rétege. A kékkel jelölt 
felszínek a vízkedvelők, a sárga belső réteget  
a molekulák vízben nem oldódó része alkotja

Jó, ha tudod!

    Az anyagok atomokból épülnek fel. A kémiai elemek atomjai azonosak vagy nagyon hasonlóak.
    A természetben 92-féle elem fordul elő. A különféle elemek atomjai vegyületeket alkothatnak.
    A molekulák azonos vagy különböző atomokból álló, összetett részecskék. A molekulák nagyon sokfélék lehet-

nek.
    A szén a szerves vegyületek fő alkotóeleme, ezért az élet „szénalapúnak” is nevezhető.
     Mai tudásunk szerint az élet kialakulásának nélkülözhetetlen feltétele a folyékony víz.
    Az élet kialakulásához szükség volt a zsírok, a szénhidrátok, a fehérjék és a nukleinsavak jelenlétére.

A DNS-molekula modellje, minden színes golyó  
egy-egy (C-, H-, O-, N-, P-) atomot jelképez.  
A molekula jellegzetes kettős csavar szerkezetű

 

Gondold át!

A sejten belüli és a sejten kívüli tér is 
vizes közeg. Hogyan lehetne ezt a két 
teret elválasztani, hogy a sejten belüli 

tér önálló reakciótér legyen? Egy vékony hártyá-
val (membránnal), amelynek molekulái kettős 
oldhatósággal rendelkeznek.
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A LECKE ALAPJÁN:

•  áttekinted az élet keletkezésével 
kapcsolatos kutatások néhány kö-
vetkeztetését és kísérleti eredmé-
nyét

•  megérted, melyek az élőlények kö-
zös jellemzői

Az élet kialakulása5. 

  Nyomozz te is! 

Készíts rövid összefoglalást a Perseverance 
Mars-járó eddigi kutatásairól! 
•  Miért éppen azon a területen vizsgálódik?
•  Milyen eszközöket vitt magával?
•  Miért nem kedvező ma a Mars felszíne az élet 

számára?

  Elemezd!

Társaiddal elemezzétek a kísérletet, és válaszol-
jatok a kérdésekre!
•  A szövegben említett aminosavakból épülnek 

fel a fehérjék. Ezek az anyagok alkotják az élő-
lények testének nagy részét, valamint a tojás-
fehérjét is. Ha az ősóceán nem hűlt volna le, 
akkor mi történt volna ezekkel a fehérjékkel?

•  Mi lehetett a szerepe a kísérletben az elektro-
mos szikráknak?

•  Hogyan biztosította ez a berendezés a víz ter-
mészetben lejátszódó körforgását?

Hogyan keletkezett az élet a Földön?
A tudomány ma még nem rendelkezik teljes képpel az élet 
keletkezésének részleteiről. A tudósok többféle elméletet 
is kidolgoztak, ezek bizonyí-
tásához további adatok szük-
ségesek. A kutatások sok rész-
letet feltártak, azonosították 
a legkorábbi életnyomokat. 
Napjainkban már a Marson is 
folyik az élet utáni nyomozás.

Nyomozás az élet eredete után
Egy fiatal vegyész 1952-ben érdekes kísérletet végzett. Stanley Miller 
az ősi Föld környezeti viszonyait modellezte a laboratóriumban. A kí-
sérleti modell egyik tartályába a fiatal Föld egykori légkörének fő ösz-
szetevőit: metán-, ammónia- és hidrogéngázt töltött. Egy másik tar-
tályban lévő víz az ősi óceánnak felelt meg. A bolygón dúló viharok 
villámcsapásait elektromos szikrák helyettesítették.

Miller elindította a kísérletet, és amikor másnap visszatért a laborba, 
hatalmas meglepetés várta. A gáztartály színe megváltozott, a vizes 
lombikban pedig különféle szerves vegyületek jelentek meg. Közöt-
tük voltak például az aminosavak és a nukleotidok.

elektromos 
szikra

(villámlás)

gázok
(ősi légkör)hőcserélős

hűtő

lecsapódott víz
(szerves vegyületeket

 tartalmaz)

mintavételező
csap

hőforrás

víz
(ősóceán)

Miller kísérleti berendezésének felépítése 

Miller kísérleti berendezésének felépítése 

A Perseverance a Mars felszínén

Érdeklődőknek!

 Mi volt előbb? A tyúk vagy a tojás? A jól 
ismert találós kérdés arra utal, hogy 
egyik sem létezhet a másik nélkül. 

Az élet eredetét kutatva hasonló ellentmondást 
fedezhetünk fel. Az élőlényekben működő fe-
hérjék és a létrehozásukhoz szükséges biológiai 
információ (DNS) molekulái egymást feltétele-
zik. De hogyan kezdődhetett az élet, ha egyik 
sem működhetett a másik nélkül? A kutatók fel-
tételezése szerint a legkorábbi élő rendszerek-
ben egy harmadik molekulatípus (RNS) egyszer-
re volt képes az információ tárolására és a 
biológiai működések kivitelezésére. Ez a sok-
oldalú molekula ma is kulcsszerepet játszik pél-
dául a fehérjéink előállításában.
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Jó, ha tudod!

    Az élet 3,8 milliárd évvel ezelőtt alakult ki a Földön.
    Az élet megjelenéséhez az őslégkör gázaiból keletkező és a világűrből érkező egyszerű szerves anyagokra volt 

szükség.
    A szerves alapmolekulák élettelen úton való keletkezését kísérlettel is bizonyították.
    A szerves molekulák további felépítése bonyolult kémiai rendszerekben történhetett.
    Az első sejtek már rendelkeztek az élet valamennyi biológiai jellemzőjével.

Az első élőlény
Az élet akkor jelent meg a 
Földön, amikor az első sejt 
működése beindult. Ehhez 
a működéshez azonban 
gyors és szabályozott ké-
miai folyamatok szüksé-
gesek. Az enzimek ezt a 
feladatot a környezet hő-
mérsékletén is képesek el-
végezni. Az ősi (pl. a Miller 
kísérletéhez hasonló) kör-
nyezetben kialakult szerves 
oldat az „ősleves”. Ebben 
már lehettek olyan anya-
gok, amelyek felgyorsították 
a kémiai reakció kat. Ha ez 
a kémia működött, akkor 
megjelenhettek az első élő-
lények.

Az élőlények biológiai jellemzői:

•  elhatárolódnak a környezetüktől, de állandó kapcsolatban is ma-
radnak azzal (anyagcsere, energiafelvétel),

•  képesek az önszabályozásra, belső állapotuk határértékek között 
változik,

•  átörökítik tulajdonságaikat (öröklődés),
•  utódaik új tulajdonságokat is hordozhatnak (változékonyság).
A változékonyság az élő rendszerek minden szerveződési szintjén 

jellemző. A molekulák, sejtek, egyedek és populációk sokfélesége biz-
tosítja az élővilág folytonos változását (evolúció) is.

anyagok felvétele
pl. táplálkozás, légzés

saját anyagok
átépítése
pl. raktározás,

növekedés,
gyógyulás

környezet

élőlény

anyagok leadása
pl. légzés, salakanyag-leadás

Az enzimműködés két példája. Felül egy alap anyag 
kétfelé bontása, alul két alapanyag egyesítése 
látható. Az enzim a folyamat végén változatlan 
marad, így újra és újra elvégezheti a feladatát 

Az élőlények és a környezet között, illetve 
az élőlényeken belül zajló folyamatok is 
az anyagcsere részét képezik. Mondj példát olyan 
típusú anyagleadásra, ami nem szerepel az ábrán!

enzim-szubsztrát
komplex

kötés
felbomlik

termékek

enzim enzim

enzim enzimenzim-szubsztrát
komplex

termék

szubsztrát

kötés
aktív centrum

szubsztrátok

aktív centrum

Élet – feketén, fehéren
A tenger alatti természeti képződ-

mények között is bámulatosak az 1970-es 
években felfedezett fekete füstölgők, és még 
érdekesebbek a 2000-ben megtalált fehér 
füstölgők.

A fekete füstölgőkből feltörő forró vízből 
sok kémiai anyag válik ki. Emiatt jön létre 
a sötét, kavargó füstre emlékeztető jelenség, 
amelyről a képződmények a nevüket kapták. 
A környezetükben virágzó élővilág alapján 
egyes kutatók feltételezték, hogy talán ilyen 
helyeken jöhetett létre az élet. Az itt találha-
tó élővilág azonban jóval összetettebb, mint 
amilyen az élet hajnalán kialakulhatott. Cá-
folja a feltételezést az is, hogy az itt talált 
életközösségnek szüksége van szabad oxi-
génre, ami az élet keletkezésekor még nem 
volt jelen a környezetben.

A fehér füstölgők élet-
közössége jóval egysze-
rűbb, mint a fekete füstöl-
gőké. Elsősorban oxigént 
nem igénylő metánter-
melő baktériu mokat ta-
láltak a környékükön. 
A  kutatásuk nemcsak az 
élet kialakulásának meg-
fejtéséhez vihet közelebb, 
de a Földön kívüli élet 
tanulmányozásához is segítséget nyújthat. 
A  földi füstölgőkhöz részben hasonló kör-
nyezet elméletileg előfordulhat a Jupiter 
bolygó Europa nevű holdján is. Hasonló, de 
nem tenger alatti vulkáni hőforrások létez-
hetnek a Marson is, mélyen a felszín alatt, 
ahol vulkáni hő és jég együttesen fordul elő.

origo.hu alapján

Fekete füstölgő 
működésének vázlata
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A LECKE ALAPJÁN:

•  képet alkotsz a legegyszerűbb élőlé-
nyek, a baktériumok felépítéséről és 
jelentőségéről

•  megérted, miért volt fontos lépés 
az élet történetében a fényenergia- 
hasznosítás képességének kialaku-
lása

•  azonosítod az összetett sejttípus ré-
szeit, összehasonlítod a növényi és 
az állati sejt felépítését és működé-
sének alapjait

Az élet kibontakozása 6. 
Milyenek lehettek az első élőlények?
Az élet 3, 8 milliárd évvel ezelőtt jelent meg a Földön. Az ősi 
időkben csak a mélyebb vizekben voltak megfelelőek 
az élet feltételei. Az első sejtek nagyjából a mai baktériu-
mokhoz lehettek hasonlóak. Felépítésük és működésük a 
legegyszerűbb formában hordozta az élőlények biológiai 
jellemzőit.

A baktériumok sejtfelépítése
•  A sejthártya elhatárolja és 

összekapcsolja a sejteket a 
környezettel. Szabályozza az 
anyagok felvételét és leadá-
sát, szerepet játszik a sejt ener-
giaellátásában és az érzékelés-
ben is. 

•  A sejthártyán kívül elhelyezke-
dő sejtfal a környezeti hatá-
sok ellen védi a sejtet. Egyes 
baktériumok ezenkívül nyál-
kás tokkal is rendelkezhetnek.

•  A sejt belsejét vizes oldat, 
a sejtplazma tölti ki, amely 
alapanyagokat, készterméke-
ket és az anyagok átalakítását 
végző enzimeket tartalmaz.

•  A fehérjék felépítését apró 
sejtszervecskék (riboszómák) 
végzik. Az ehhez szükséges 
információt az örökítőanyag (DNS) tartalmazza. 

•  Egyes baktériumok egy vagy több ostorral önálló mozgásra is ké-
pesek.

A baktériumok a Föld legelterjedtebb élőlényei. Széles körű előfordu-
lásuk változatos anyagcseréjüknek, gyors szaporodásuknak és bámula-
tosan tág tűrőképességüknek köszönhető. A baktériumsejtek megfele-
lő körülmények között egyszerűen kettéosztódnak, így egyedszámuk 
rendkívül gyorsan növekszik.

A bab és a borsó gyökérgümőiben élő nitrogénkötő baktériumok 
és a gazdanövény kapcsolata mindkét fél számára előnyös együttélés. 
Ezek a baktériumok képesek a légkör nitrogénmolekuláit a növény szá-
mára felhasználható vegyületekké alakítani.

Az ember vastagbelében élő bélbaktériumok sokféle kölcsönhatás-
ban vannak az emberi szervezettel. A normál bélflóra megőrzése fon-
tos feltétele az egészségünk megőrzésének.

A szójabab gyökerén lévő gyökérgümők, 
amelyekben nitrogénkötő baktériumok 
élnek

Az emberi vastagbélben élő baktériumok

Hozza a minimumot!

 Az előző leckében tanultak és az ábra 
elemzése alapján gondold át, hogy az 
élet mely biológiai jellemzőjével le-

hetnek kapcsolatban!
•  Sejthártya, sejtfal
•  Örökítőanyag (DNS)
•  Sejtplazma 
Mi lehet a szerepe az ostornak?

ostor
sejtfal

sejthártya
sejtplazma

örökítőanyag

Egy baktérium felépítése
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Miért hasznosak  
a baktériumok?

Az élelmiszeriparban a tejsavbaktériumokat 
a tej és tejtermékek savanyítására, a joghurt, 
tejföl, sajt előállítására használják. A gyógy-
szeripar számára antibiotikumokat termel-
hetnek. A szennyvizek kezelését, a  hulla-
dékok lebontását is baktériumok segítik. 
A mezőgazdaságban a szerves anyag bontá-
sában és a nitrogén körforgásában játszanak 
jelentős szerepet a talajban élő baktériumok.

 
Kísérletelemzés

Az ábrán egy olyan kísérleti berendezés lát-
ható, amely a fotoszintézis hatékonyságának 
mérésére szolgál.
1.  Egy nagy méretű üvegedényt 20 °C-os víz-

zel töltöttek fel, belehelyeztek 10-12 db 
1,5-2 cm-esre vágott hínárnövényt.

2.  Ráhelyeztek egy tölcsért úgy, hogy az ösz-
szes növény a tölcsér belsejében legyen. 
A tölcsér végére ráhúztak egy vízzel teli, 
levegőmentes kémcsövet.

3.  Az edényt egy erős fényű lámpával meg-
világították, és néhány perc múlva el-
kezdték számolni a hínár 
leveleinek felszínéről per-
cenként távozó buboré-
kokat. 

•  A fotoszintézis folyamata alapján mondd 
meg, milyen gáz alkotja a buborékokat!

•  Hogyan változna a buboréktermelés, ha 
a lámpát távolabbra helyeznénk?

•  Hogyan hasznosul a növényben keletkező 
cukor?

A kórokozó baktériumok többsége az élő gazdaszervezet anyagait 
használja fel saját anyagcseréjéhez. A baktériumok az étellel, vízzel, be-
lélegzett levegővel, a környezetünkben található tárgyak megérintésé-
vel egyaránt bekerülhetnek a szervezetbe.

Miért volt fontos lépés a fényenergia hasznosítása?
A Föld első élőlényei a környezetük anyagaiból nyerték az energiát. 
Ezek azonban nem álltak korlátlanul rendelkezésre. A mai élővilág felé 
tett nagy lépés a napfény hasznosítása volt. A folyamat a fotoszinté-
zis, amely az egész élővilág szempontjából alapvető jelentőségű.

A zöld növényekben végbemenő felépítő folyamat során szén- 
dioxidból és vízből szőlőcukor és oxigén keletkezik.

Érdeklődőknek!
A baktériumok hosszú ideig egyedüli lakói voltak Földünknek. Az élet 
történetének újabb nagy lépése a növények és állatok megjelenése 
volt. Testüket új típusú sejtek alkotják, amelyekben a fényenergia 
megkötésére és a biológiai energia előállítására alkalmas sejtszervecs-
kék találhatók.

•   A zöld színtestek adják a növények leveleinek jellegzetes színét. 
A napfény energiájának segítségével képesek szőlőcukor előállítá-
sára (fotoszintézis).

•    A szőlőcukor energiatartalmát egy másik sejtszervecske (mito-
kondrium) oxigén segít-
ségével alakítja át az élet-
folyamatokhoz szükséges 
formába (biológiai oxidá-
ció). 

szőlőcukor
sejtplazma

energiaközvetítő
vegyület

mitokondrium

oxigén

víz szén-dioxid

A biológiai oxidáció folyamataA zöld színtest felépítése

lámpa

fény

kémcső

víz hínár

 

Érdekes tény

A mai légkörben 21% oxigén található. Ez teljes mértékben a foto-
szintézis során keletkezik. 2 milliárd évig főleg a mai kékbaktériu-
mok elődei játszottak szerepet az oxigén felszabadításában. Nyo-

maikat az általuk épített apró, zátonyszerű, rétegzett kőzetek (sztro matolit- 
telepek) őrzik. Ma az algák és a fejlettebb növények tartják egyensúlyban a 
levegő oxigéntartalmát. A fotoszintézis során megkötött szén-dioxid az ég-
hajlatváltozást is mérsékelheti. Ehhez fontos lenne az óceá nok és a szárazföl-
di növényzet védelme.

  Nézz utána! 

Hogyan történik a káposzta savanyítása? Miért 
volt jelentősége ennek az eljárásnak a paraszti 
életmódban? Miért hasznos a savanyított éte-
lek fogyasztása?
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•     Az új típusú sejtekben elkülönült sejtmag található. Ebben fog-
lal helyet az örökítőanyag legnagyobb része. Ez a sejt információs 
központja. Szerepe a sejt életének irányítása, valamint a tulajdon-
ságok átörökítése. 

•  A sejtmaghártyáról belső 
hártyarendszer fűződik 
le, amely a sejtplazmában 
folytatódik. A sejten be-
lül különféle anyagcsere- 
feladatokban van szerepe.

•  Az anyagok felvétele és 
leadása a sejthártyán ke-
resztül történik. Bizonyos 
anyagok (pl. egyes hormo-
nok, oxigén) közvetlenül 
átjutnak rajta, mások fe-
hérjemolekulák segítségét 
igénylik.

A sejtmag és vele kapcsolatban álló 
belső membránrendszer. A felületén lévő 
szemcsékben képződnek a fehérjék

Az összetett, sejtmagvas sejt ki-
alakulását egy elmélet a következőképpen 
magyarázza: évmilliárdokkal az élet megje-
lenését követően az addig elkülönült baktéri-
umok között új kapcsolat jelent meg. A tör-
ténet úgy kezdődött, hogy egy nagyobb sejt 
bekebelezett egy kisebbet. De ahelyett, hogy 
megemésztette volna, inkább hagyta tovább 
működni. A kisebb baktérium anyagcseré-
je hasznosan egészítette ki a gazdája élet-
működését. Ilyen típusú együttélés többféle 
baktériummal is kialakulhatott. Mindkét fél 
számára előnyökkel járt, így az új sejttípus 
fennmaradt, és tovább fejlődött. A korábban 
önálló baktériumok ma sejtszervecskék for-
májában ismerhetők fel.

Az elmélet mellett számos bizonyíték 
szól, de vannak kétségek is, főként abban, 
milyenek is voltak az egymással együttélésre 
lépő baktériumok.

 A sejt mint üzem

A sejt működését gyakran hasonlítják egy 
üzemhez. A sejtszervek munkamegosztása em-
lékeztet egy gyár különféle részlegeinek, gépe-
zeteinek működésére. 

Társaiddal gondoljátok végig ezt a hasonlósá-
got! 
•  Milyen üzemrészeknek felelnének meg egy 

gyárban a sejtszervecskék?
•  Próbáljatok lerajzolni egy olyan gyárat, amely 

hasonlít egy sejthez!
Tanári segítséggel keressetek az interneten 
ilyen „analógiát” bemutató képet vagy videót!
Beszéljétek meg, mennyire volt találó ez a ha-
sonlat!

Sejthártya

tápanyagok

csomagolóegységgyártóegység

mitokondrium
salakanyagok

Sejtmag

Az anyagcsere típusai
Az élőlények létfenntartásának feltétele a környezettel folytatott 
anyagcsere. Ezt szolgálják az egyedszintű életjelenségek, mint például 
a táplálkozás és a salakanyagok kiválasztása. A felvett anyagok a sejt-
szintű anyagcsere biokémiai folyamataiban alakulnak át. 

A lebontó működések egyik célja a sejt energiával való ellátása. 
A másik cél a felépítő működésekhez szükséges alapanyagok biztosí-
tása. A fehérjék előállításához például aminosavakra van szükség. A le-
bontó működések védik a sejteket a meghibásodott vagy mérgező 
anyagoktól is.

A felépítő anyagcsere-folyamatok során az élőlények saját, magas 
energiatartalmú szerves anyagaikat állítják elő. Ennek a szén és az ener-
gia forrása szerint többféle típusa lehet.

Az élőlények egy része (kékbaktériumok, moszatok, növények) 
szervetlen szénforrást, szén-dioxidot képes hasznosítani. A felépítő fo-
lyamatokhoz szükséges energiát a napfényből veszik fel. Ezenkívül a 
növények a szerves anyagok előállításához hidrogénforrásként a vizet, 
nitrogénforrásként a talajban lévő ásványi sókat hasznosítják.

Az élőlények másik csoportja (többségében baktériumok, egysej-
tűek, gombák, állatok) más élőlények által előállított szerves anyagokat 
vesz fel a környezetéből. 

Egyes sejtek képesek a sejthártyájuk 
betüremkedésével kialakított hólya-

gocskákba csomagolni szilárd vagy folyékony 
anyagokat. Előbbit nevezhetjük a sejt „evésé-
nek” (fagocitózis), utóbbit a sejt „ivásának” 
(pinocitózis). Szervezetünkben a fehérvérsej-
tek közé tartozó falósejtek hasonló módon 
képesek a kórokozók bekebelezésére. 

fagocitózis pinocitózis

sejt belseje



276.  Az élet kibontakozása   

Jó, ha tudod!

    A Föld első élőlényei a mai baktériumokhoz hasonlítottak.
   A baktériumok sejtjei a legegyszerűbb felépítésűek, sejtplazmájuk egységes, nincs elhatárolt sejtmagjuk.
   A baktériumok és a környezet között a sejthártya biztosít kapcsolatot.
   A baktériumok egyes csoportjai fényenergia segítségével szerves anyag előállítására is képessé váltak.
   A napfény energiáját hasznosító fotoszintézis tette fenntarthatóvá az életközösségek anyagforgalmát.
   A sejten belüli folyamatokat különféle sejtalkotók és szervecskék végzik.
   A sejttípusok elkülönülése a többsejtű élőlények szöveteinek kialakulását eredményezte.

A növényi és az állati sejt
A ma élő növények, állatok és a gombák sejtjei sokban hasonlóak,  
de különböznek is egymástól. A hasonlóságok a közös eredetet,  
a különbségek az eltérő leszármazási utakat bizonyítják.

A baktériumoktól eltérő felépítésű élőlények sejtjeiben belső hár-
tyával határolt sejtszervecskék jelentek meg. Az új sejttípus a valódi 
sejtmagvas sejt, nevét a hártyával körülvett örökítőanyagról kapta. Mű-
ködésük bonyolultabb, ami az anyagcsere-folyamatokban és a sejtosz-
tódásban is megmutatkozik.

A növényi sejtben sejtfalat, zöld színtestet, sejtnedvvel telt üreget, 
keményítőszemcséket és különböző kristályokat is elkülöníthetünk. 
Ezek a sejtalkotók állati sejtekben nem találhatók meg. 

A valódi sejtmagvas sejtek előnye az, hogy belső hártyarendszer-
rel, s így elkülönült belső terekkel rendelkeznek, amelyek különböző 
kémiai folyamatok színterei.

Az új típusú sejtek kialakulásának legfőbb előnye, hogy utat nyitott 
a sejtek sokfélesége felé. Így alakulhattak ki a más-más feladatot el-
látó szövettípusok (pl. szállítószövet, szilárdítószövet a növényekben, 
csontszövet, izomszövet az állatokban).

hő-
veszteség

felhasználható
energia

tápanyagok

lebontó
anyagcsere

anyagcsere-
végtermékek

saját
szerves

anyagok

felépítő
anyagcsere

energia

szerves és szervetlen
kis molekulák

A sejtszintű anyagcsere folyamata.  
A sejtek a környezetükből veszik fel a szükséges anyagokat, 
és oda adják le az anyagcsere végtermékeit is

 Fedezd fel!

Az ábrák alapján hasonlítsd össze a növények és az állatok sejttípusát!
1.  Nevezz meg olyan alkotórészeket, amelyek mindkét sejtben jelen vannak!
2.  Melyek azok a sejtalkotók, amelyek csak az egyik sejtben vannak jelen?
3.  Hogyan függhet össze a sejtek közötti különbség a növények, illetve az ál-

latok életmódjával? 

sejtmag
zöld színtest

sejtfal
sejtnedvvel 

telt üreg

mitokondrium

sejthártya

belső hártyarendszer

sejtplazma

állati sejt növényi sejt

ostor

 

Érdekes tény

Van néhány élősködő 
növény, amely nem 
képes fotoszintézisre, 

hanem más növényektől vonja 
el a szerves anyagokat. Ilyen nö-
vény például a vicsorgó. Szívó-
gyökereivel hatol be a gazdanö-
vénybe, és minden tápanyagát 
abból veszi, azaz teljes parazita.

Mi mutatja ennek a növénynek 
a felépítésében, hogy élősködő?



28   7.  Egyedül vagy együtt?  

A LECKE ALAPJÁN:

•  áttekinted az élővilágon belüli nagy 
csoportokat

•  megismerkedsz az egysejtű élőlé-
nyek néhány jellemzőjével

•  megérted az élővilág nagy csoport-
jai közötti kapcsolatok alapjait

Egyedül vagy együtt?  7. 
A különféle sejttípusok kialakulásával az élővilág sokféle-
sége is kibontakozott. Ma több millió növény- és állatfaj 
népesíti be a Földet, de a mikrobák világa ennél is válto-
zatosabb. Vannak, akik egyedül szállnak szembe egymás 
és a környezet kihívásaival. Mások „testépítésbe” fogtak, 
a többsejtűség előnyeit igyekeztek kihasználni.

Egy sejt, ami mindent tud?
A baktériumok egyetlen sejtből állnak, de képesek együttműködő kö-
zösségeket alkotni. A sejtmagvas egysejtűek önálló életet élnek, de 
bizonyos fajok egyedei képesek telepeket alkotni. Hogyan képes el-
látni egyetlen sejt minden feladatot?  

A sejtmagvas egysejtűek életmódja többféle lehet. A moszatok, 
más néven algák a napfény energiáját színanyagaik segítségével 
hasznosítják. Szaporodásukhoz megfelelő hőmérséklet és szervetlen 
tápanyagok szükségesek. Ezek (pl. a nitrogén, foszfor) a szennyezett 
vizekben nagyobb mennyiségben lehetnek jelen. Az algák elszaporo-
dása – a vízvirágzás – kedvezőtlen folyamat, amely akár a halak pusz-
tulását is okozhatja.

 Papucs – de állat?

A legismertebb egysejtű talán a papucsállatka. 
Népszerűségét nemcsak a neve okozza, hanem 
gyors mozgása is feltűnő jelenség. Találkozni 
nem könnyű vele, de ha éppen nincs mikrosz-
kópunk, akkor internetes videókban is tanul-
mányozhatjuk. 
Keress a papucsállatkát bemutató videókat! 
Nézz utána az életmódjának is!
•  Hogyan mozog?
•  Mivel táplálkozik?
•  Mi a szerepe a benne lévő mini- „vízpumpá-

nak”?

 Virágzó vizek 

A felmelegedő vizekben gyakran megfigyelhe-
tő a „vízvirágzás” jelensége.
•  Nézz utána, milyen élőlények okozzák!
•  Milyen színű lehet ez a jelenség?
•  Milyen összefüggés van a vízvirágzás és a víz-

minőség között?
A tavakban, kisebb ál-
lóvizekben, de a hazai 
folyókban is találkozha-
tunk egysejtű élőlények-
kel. Egy nagyobb palack-
ban ülepedni hagyott 
vízminta alján nagyobb 
számban lehetnek jelen.
Vizsgáljatok meg egy 
csepp vízmintát mik-
roszkópban!

Egysejtű papucsállatka különleges 
fénymikroszkóppal készült felvételenEgysejtű zöldalgák összekapcsolódó sejtjei

Ostoros Euglenák, sejtjeikben 
zöld színtestekkel 

Vízminta vétele 
vízvirágzás vizsgálatára

Az egysejtűek másik csoportja állati jellegű életmódot folytat. 
Az amőbák állábaik segítségével kebelezik be áldozataikat. A csillós 
egysejtűek sejtszájjal rendelkeznek, táplálkozásukat és mozgásukat 
csillók segíthetik. Étlapjukon baktériumok, algák és szerves törmelékek 
szerepelnek.

 Az ostoros egysejtűek egy vagy két hosszabb ostorral rendelkez-
nek. Táplálékukat a sejtszájon vagy a testfelületen át veszik fel. Külön-
legességük, hogy legtöbb képviselőjükben 
zöld színtestek is találhatók. Ha napfény 
éri őket, akkor képesek a fotoszintézisre is. 
Az algákkal ellentétben sejtfallal nem ren-
delkeznek, az alakjukat gyakran változtatják.

Az egysejtűek jelentős szerepet játszot-
tak az élet történetében. Belőlük alakultak 
ki a többsejtű gombák, a növények és az 
állatok.



297.  Egyedül vagy együtt?    

Jó, ha tudod!

     Az élővilág három nagy birodalmát az ősbaktériumok, a valódi baktériumok és a sejtmagvas élőlények alkotják.
    A sejtmagvas egysejtűekből alakultak ki a növények, a gombák és az állatok.
    Az algák és a növények felépítő anyagcseréje tápanyagot termel a fogyasztó élőlénycsoportok számára, és előál-

lítja a levegőben lévő oxigént.
    A mikrobák lebontó működése a szerves anyagokat egyszerűbb szervetlen formában juttatja vissza a környezetbe.
    Az élővilág és az élettelen környezet között folyamatos az anyagok (pl. a víz, az oxigén, a szén és a nitrogén) kör-

forgása.

Hogyan működnek együtt az élővilág nagy csoportjai? 
A növények a napfény energiájának 
segítségével szerves anyagot állíta-
nak elő, vagyis termelő szervezetek. 
Az álla tok más élőlényekkel táplál-
koznak, testanyagaik kémiai energiáját 
hasznosítják, ők a fogyasztók. A gom-
bák is fogyasztók, legtöbbjük elhalt 
maradványok teljes lebontásából nyer 
energiát. 

A termelőkből és a fogyasztókból 
szerves maradványok jutnak a környe-
zetbe, amelyeket a lebontók alakíta-

nak át ásványi anyagokká. A lebontó szervezetek főként a mikrobák kö-
réből kerülnek ki, zömében baktériumok és mikroszkopikus gombák.

Tevékenységük eredménye, hogy a természetben körfolyamatok 
alakulnak ki. A felhasznált anyagok a termelőktől a fogyasztók szer-
vezetébe kerülnek. Az élőlények maradványaiból származó anyago-
kat a lebontók ismét a termelők számára felvehető formába alakítják. 
Ez azt jelenti, hogy a víz, valamint az oxigén, a szén és más elemek 
atomjai újra és újra felhasználhatók.

 Nagy körforgás

Az élővilág folyamatos megújulásának feltétele 
az anyagok újrahasznosítása. Ebben a körfolya-
matban a mikrobák kiemelkedő jelentőségűek.  
Társaiddal elemezzétek az ábrát!
•  Fogalmazzátok meg, hogyan alakul ki a kör-

folyamat!
•  Miért kerültek az ábra középpontjába a mik-

robák?

Talajbaktériumok tenyészete 
mesterséges táptalajon

 

Birodalmak és országok

A mai élőlények három nagy birodalomba sorolhatók. A legegy-
szerűbb élőlényekben az örökítőanyag nem határolódik el, nincs 
sejtmagjuk. Ilyen felépítésűek az ősbaktériumok és a valódi bakté-

riumok. Az elsőként megjelent sejtek a valódi baktériumokhoz hasonlíthat-
tak, tehát a fejlődés alapját inkább ezek képezik. 

A sejtmagvas élőlények alkotják az élővilág harmadik nagy birodalmát, ame-
lyet további nagy csoportokra oszthatunk fel. Az egysejtűek sokféle anyag-
cseretípust és életformát képviselnek. Belőlük ágazódott el három fejlődési 
út, amely a ma ismert növények, gombák és állatok országát hozta létre.  

A sárgarigó
Egyik legszebb hangú énekesma-

darunk kedveli az ember közelségét. A kö-
zéphegységek magasabb régióitól eltekintve 
szinte mindenütt előfordulhat. A lombok 
közt talált szöcskék, pókok és alkalmilag a 
repülő rovarok sem lehetnek biztonságban 
tőle. A faj nagy elterjedési területén kiemel-
kedő szerepet tölt be az ökológiai egyensúly 
fenntartásában. A rovarvilágbeli állomány-
szabályozó szerepe a kártevők elleni küzde-
lemben is számottevő. A nyár végén szíve-
sen fogyaszt lédús gyümölcsöket, kedveli az 
eperfák édes termését, de rájár az érett feke-
te bodzára is.  Forrás: TermészetBúvár



A TANULT TÉMÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMA

A MIKROBÁK VILÁGA A BIOSZFÉRA  
ÉLETFENNTARTÓ RENDSZERE?

Tengeri fitoplankton élőlényei (pl. kovamoszatok) 
fénymikroszkópos felvételen

 Gondolkodtató kérdések – a szöveg alapján válaszolj!

1. Miért lehet serkentő és gátló is a mikrobáknak az éghajlatváltozásra gyakorolt hatása?
2. Milyen szerepe van a tengeri fitoplankton élőlényeinek a légkör összetételének kialakításában?
3. Mi lehet a hatása a sarkvidéki jég olvadásának az algák életműködésére?

 Kutass!

1.  Nézz utána, mit jelent a fitoplankton kifejezés – fogalmazd meg néhány mondatban!
A metán a legegyszerűbb szerves szén-
vegyület, egyetlen szén- és négy hidrogén-
atom alkotja. Földgáz formájában a legfon-
tosabb fűtőanyag. 
2.  Hogyan keletkeztek a ma kitermelhető 

földgázkészletek?
3. Hogyan termelhető biogáz?
4.  Miért kimerülő erőforrás a földgáz, és 

miért megújuló a biogáz?

Miről tanultál ebben a fejezetben? 
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áramtermelés hőtermelés

szerves
trágya

háztartási
gáz

Az emberi tevékenység példátlan hatással 
van az éghajlatra és a környezetre. A  vi-
lág a szabad szemmel látható élőlénye-
kért aggódik, hogy miként fogják túlélni 
a globális éghajlatváltozást. Pedig az élő-
lények tömegének túlnyomó többségét a 
mikrobák adják. Ezek a parányi szerveze-
tek a baktériumok, a gombák és az algák. 
A mikrobák világában bekövetkező válto-
zások befolyásolni fogják az összes többi 
élőlénycsoport sorsát is.

Minden egyes tápláléklánc alapját a mikrobák jelentik. 
Olyan szélsőséges helyeket hódítottak meg a Földön, ahol 
másfajta élőlények nem tudnának megmaradni. Fontos 
szerepük van a tápanyagok körforgásában, az állatok 
(beleértve az embereket) és a növények egészségében, 
a mezőgazdaságban és a globális élelmiszer-hálózatban. 
Mégis nagyon keveset tudunk arról, hogy milyen kap-
csolatban vannak a globális klímaváltozással. Amikor azt 
mondjuk, hogy a tehenek túl sok metánt bocsátanak ki, 
akkor valójában a gyomrukban élő, metángázt előállító 
ősbak tériumok a felelősek. A mérleg másik oldalán is 
rengeteg mikrobát találunk, amelyek meg kötik az üveg-

házhatású gázokat. Az  óceá-
nokban a mikrobák teszik ki 
az élőlény összesített töme-
gének (biomassza) 90 száza-
lékát. A tengeri fito plankton 
végzi a globális fotoszinteti-

kus CO2-megkötés és az oxigéntermelés felét. Ez na-
gyobb felületen oszlik el, kevesebb évszakos változásnak 
van kitéve, és gyorsabb az anyagcseréjük, mint a fáké. 
Ezért gyorsan reagálnak az éghajlatváltozásra. A hatások 
előrejelzését nehezítik a fitoplankton virágzási ciklusai. 
A napsugárzás, a hőmérséklet és a felszíni vizekbe tör-
ténő édesvízbeáramlás növekedése (jégolvadás) erősí-
ti az óceán rétegződését. Emiatt csökken a tápanyagok 
fel áramlása a mély vízből a felszíni vizekbe. A növekvő 
szén-dioxid-szint és a sarkvidéki tengerek csökkenő jég-
borítása viszont növeli a fotoszintézis mértékét.

nature.com alapján

A FEJEZETBEN MEGISMERT 
ÚJ FOGALMAK: 
enzim, baktérium, sejtszervecske, 
fotoszintézis, zöld színtest, 
sejtszintű anyagcsere, egysejtű

A kiemelt fogalmak jelentését 
megtalálod a könyv végén, 
a Kislexikonban.
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A TUDOMÁNY ALKALMAZÁSA 

AZ EVOLÚCIÓ MEGZABOLÁZÁSA 

KORÁBBAN TANULT FOGALMAK:
az élővilág országai, baktérium, összetett sejttípus, gerinctelen, 
gerinces, életközösség, együttélés

III. 

Az ember régóta igyekszik az evolúciós folyamatokat 
a saját szolgálatába állítani. A háziasítás és a nemesí-
tés eredményei nélkül aligha lett volna ilyen léptékű 
a kulturális, társadalmi fejlődés. Ez tette lehetővé a 
települések kialakulását és azt, hogy ne mindenki-
nek kelljen a betevő előteremtésével foglalkoznia, 
hanem néhányan tudománnyal, művészettel foglalkozhassanak. De ma sem maradhatunk tétlenek: folyamatos verseny van 
a kórokozókkal, kártevőkkel, amelyek az emberiség sikeres megoldásait gyakran meglepően gyors evolúciós válaszokkal ha-
tástalanítják. Ugyanennyire fontos, hogy például a változó éghajlatra felkészítsük a mezőgazdaságot új fajták nemesítésével.

TUDÁSHÁTTÉR – AMIT MÁR TUDSZ!
Az előző években találkozhattál olyan fogalmakkal és 
szemléletmódokkal, amelyek hasznosak lesznek a feje-
zet tanulása során. Néhány, ehhez a fejezethez kapcso-
lódó fogalmat és elméletet már ebben a tankönyvben is 
megismerhettél.  

A kérdések és feladatok alapján idézd fel  
a meglévő tudásodat! 
1.  Hogyan segítik az idő érzékelését – és mérését – a csil-

lagászati jelenségek?
2.  Mely időtartamok, időegységek alkalmasak a világ-

egyetem folyamatainak jellemzésére?
3.  Mely példafajokat ismerted meg a gerinctelen állatok 

köréből, találtál-e közöttük hasonlóságokat?
4.  Mik a megismert madarak és emlősök közös jellemzői 

és a közöttük lévő lényegi különbségek?

5.  Miben különbözik az időjárás és az éghajlat?
6.  Hogyan jönnek létre az üledékes kőzetek?
7.  Keress példákat az élőlények különféle környezethez 

való alkalmazkodásának módjaira!
8.  Melyek az élővilág nagy csoportjai, országai? 

A tengeri üledékek réte-
gei megőrzik az egykor 
élt élőlények megkö-
vült maradvá nyait és le-
nyomatait. A  közelebbi 
múlt szerencsére ke-
vésbé mélyen rejtőzik. 

Az  emberi faj történetéről tanúskodó lelő-
helyek vízmosások, barlangok talajában is 
lehetnek. Néha csak egy darab csontból kell 
visszafejteni valamely elődünk történetét. 
Mai tudásunk szerint az élővilág története 
több mil liárd éve kezdődött, de a mostani ál-
lapota sem végleges. A fajok változása, kiha-
lása és újak keletkezése napjainkban különö-
sen gyorsan zajlik. Éppen ezért fontos, hogy 
a múlt megértése alapján a Föld élővilágának 
várható jövőjére is képesek legyünk előrejel-
zéseket tenni.  

KÉRDÉSEK, PROBLÉMÁK

•  Hogyan működnek az egymást követő nem-
zedékek során kialakuló változások?

•  Milyen szerepe van az élővilág fejlődésében 
a környezethez történő alkalmazkodásnak?

•  Milyen bizonyítékokra alapozzuk az élet 
történetéről alkotott tudásunkat?

•  Melyek voltak az élővilág történetének 
nagy korszakai és fordulópontjai?

•  Hogyan történt a mai emberi faj kialakulása?

Az élővilág fejlődése 
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Mit jelent az élőlények változékonysága?

A „változékony” jelzőt a mindennapi életben azokra a je-
lenségekre mondjuk, amelyek gyakran és szinte ok nélkül 
változnak. Ilyen lehet az időjárás, de akár a hangulatunk is. 
A változás az élőlények esetében többféle lehet. Az egye-
dek szintjén megfigyelhető változásokat meg kell külön-
böztetnünk a nemzedékek során keresztül bekövetkező, 
lassú változásoktól. Mindkettő eredményezheti változatok 
kialakulását. Ez a változékonyság az élővilág lényegi jel-
lemzője. Vizsgáljuk meg, milyen okok állnak a hátterében, 
és milyen formái lehetnek!

Az egyedfejlődés során bekövet-
kező változások jól megfigyelhe-
tők. A madarak esetében például 
a tojásból kikelő fiatal egyed még 
pihés tollazattal rendelkezik, csak 
később nyeri el felnőttkori tollru-
háját. Az ember életkori szakaszai 
is jól megkülönböztethetők, az új-
szülöttből csecsemő, kisgyermek, gyermek, serdülő, majd rövidesen 
felnőtt lesz. Ezek a változások programozottan zajlanak, az egymást 
követő szakaszok előre jelezhetők, sorrendjük nem megfordítható. 
A környezet azonban hatással van az egyedfejlődésre. A tojás kikelé-
séhez melegebb környezetre, az újszülött növekedéséhez megfelelő 
táplálásra van szükség. Ezek a hatások jellemzően az adott egyed éle-

  Egy alomban

Idézzetek fel emlékeket, tapasztalatokat a házi-
állatok, társállatok (macskák, kutyák) egy alom-
ban megfigyelt változatairól!
•  Milyen külső jellegekben jelentkeztek a kü-

lönbségek?
•  Voltak-e később az egyedek között viselkedés-

beli eltérések?
•  Láttatok-e a környéken, ismerősi körben to-

vábbi érdekes példákat a fajon belüli sokféle-
ségre?

A LECKE ALAPJÁN:

•  megismered az élőlények körében 
megfigyelhető változások típusait

•  különbséget teszel egyedfejlődés és 
törzsfejlődés között

•  megérted, hogy az élőhelyi környe-
zet átmenetileg vagy akár maradan-
dóan is képes változást előidézni az 
élőlényekben, populációkban

Változás és változékonyság 8. 

Egy lepke egyedfejlődésének 
fő stádiumai
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közös hal ős

A gerinces állatvilág elágazó fejlődését bemutató törzsfa

Egy alomban 
született, 
különféle 
szőrzetmintázatú 
kiskutyák

  Mint hal a vízben

A halak testfelépítése kedvez a formai változa-
tok kialakulásának. A sokféleségük már az ókor-
ban Arisztotelész figyelmét is felkeltette, aki 
csoportosította is őket.
•  Keressetek képeket különféle édesvízi és ten-

geri halfajokról!
•  Rendezzétek csoportokba őket a külső testfel-

építésük alapján!
•  Nevezzétek el, és jellemezzétek a kialakított 

csoportokat!
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tét befolyásolják. Ma már tudjuk, hogy az így módosult tulajdonságok 
bizonyos esetben akár az utódoknak is továbbadhatók. 

A nemzedékek során megfigyelhető, öröklődő változások eredmé-
nyezik a törzsfejlődés folyamatát. Ez jóval lassabb és nehezebben 
megfigyelhető, mint az egyedfejlődés. A gerinces állatok esetében 
például a halakból fokozatosan kétéltűek, belőlük pedig a szárazföl-
dön élő hüllők alakultak ki. Aztán elágazott a fejlődés, a madarak és az 
emlősök felé különböző utakon vezetett tovább.

Ez a folyamat több száz millió év alatt játszódott le, és az újabb gerin-
ces fajok kialakulása még ma is tart. Ha mások lettek volna a szárazföldi 
környezet életfeltételei, az élővilág is más képet mutatna. A törzsfejlő-
dés változásai nem jelezhetők előre. Az új élőlénycsoportok megjele-
nése vagy kihalása az élőlények közötti kapcsolatokon és a környezeti 
hatásokon múlik.

Hogyan vizsgálható a változatok eloszlása?
Az élővilágban megfigyelhető változatok egy része különálló típu-
sokba sorolható, mások folyamatos átmeneteket képeznek. Az előb-
biek vagy-vagy jellegű minőségi jellegek, mint például a vércsoportok 
vagy a tejcukor-érzékenység. Az emberek testmagassága (a minimum- 
és maximumértékek között) viszont sokféle lehet, ez inkább folyama-
tos skálával jellemezhető mennyiségi tulajdonság.

A vércsoportok gyakoriságából fontos következtetések vonhatók 
le. Ehhez minél több ember vércsoportját kell meghatározni. Az így 
kapott adatok statisztikai módszerekkel elemezhetők, diagramon áb-
rázolhatók. Ezek az adatok segíthetnek a vérkészletek biztosításában, 
a vér adások szervezésében. Az egyes országok közötti különbségekből 
következtetni lehet például a népcsoportok földrajzi eredetére, ván-
dorlására is.

A folyamatos átmenetet mutató tulajdonságokat is ábrázolhatjuk 
diagramon. Ha nagyszámú egyedet vizsgálunk, képezhetünk belőlük 
is kisebb csoportokat, majd ezek gyakoriságát vetjük össze.

Bizonyos szempontból a technológiai fejlesztés hasonló, de sok 
szempontból különbözik is az élővilág fejlődésétől. Az autótípusok, 
mobiltelefonok egymást váltó sorozatai hasonlónak tűnhetnek az élő-
lények nemzedékeihez.

Jó, ha tudod!

    Az egyedfejlődés az élőlény születésétől a haláláig tartó folyamat, amelyet genetikai program határoz meg, de a 
környezet is képes befolyásolni.

    A törzsfejlődés (evolúció) az élőlények egymást követő nemzedékein át, hosszú idő alatt bekövetkező változá-
sokból kialakuló folyamat.

    Az élővilágban kialakuló változatok a már meglévők több-kevesebb módosulásával alakulnak ki.
    Az élőlények tulajdonságai között vannak külön típusokat alkotók és folyamatos skálát képzők is.

  Babra megy!

Végezz mérést babszemekkel!
•  Mérd le 50 db mag hosszát milliméteres pon-

tossággal!
•  Számold meg, hány mag tartozik egy-egy mil-

liméter-tartományba!
•  Az eredményeket ábrázold diagramon! 

  Vércsoportok gyakorisága

Az emberi vércsoportokat csak a múlt évszá-
zadban fedezték fel. Ismeretük lehetővé tette 
az életek megmentését jelentő véradást. A leg-
ismertebb rendszer az AB0, amely alapján A, B, 
AB és 0 vércsoportokat különböztetünk meg. 
Egy másik vércsoportrendszer az Rh, amelyben 
Rh+ és Rh– csoportok vannak. 
•  Végezzetek kutatást az osztályban: ki ismeri 

a vércsoportját?
•  Gyűjtsétek össze az adatokat, ezek alapján 

számítsátok ki, milyen %-os arányban fordul-
nak elő ebben a mintában az egyes csoportok!

Egyetemi hallgatók körében végzett felmérés 
eredményét mutató diagram
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A LECKE ALAPJÁN:

•  megérted, hogy a környezet az élő-
lények és csoportjaik tulajdonsága-
inak átmeneti és tartós változását is 
okozhatja 

•  megismered, hogy a természetes ki-
választódás hogyan vezet új fajok ki-
alakulásához 

•  felismered, hogy a környezethez való 
alkalmazkodás és a véletlen esemé-
nyek egyaránt befolyásolhatják az 
evolúció folyamatát

Az evolúció műhelyében9. 

  Bevált recepten ne változtass!

A sivatagi, félsivatagi környezetben csak kevés 
élőlény képes megélni. Egyes növény- és ál-
latcsoportok mégis nemzedékek óta élnek itt. 
Az  egyedeik apró változásai lassanként a po-
puláció tartós megváltozását eredményezték. 
A hasonló feltételekhez való alkalmazkodás 
gyakran hasonló eredményre vezet.

Mi a szerepe a környezetnek 
a változatok kialakulásában?
Az élőlények élettelen környezete alatt 
az élőhelyek fény-, hőmérséklet-, talaj- 
és vízellátási viszonyait értjük. Az egye-
dek és a populációk közötti kapcsolatok 
is a környezet fogalmába sorolhatók. 
A környezet befolyásolja a molekuláris 
szintű folyamatokat, a testfelépítést, 
az élettani működéseket és a társu-
lások jellegét is. A környezeti hatások 
módosítják az egyedek fejlődését. A hi-
degebb környezetben vagy gyengébb 
talajon kisebb termetűek lehetnek a 
növények. A rosszul táplált állatok ese-
tében változhat az ellenálló képesség, 
gyakoribbak a be tegségek. Ha visszaál-
lítjuk a kedvező környezeti feltételeket, 
az egyedek állapota is javul. Ebből arra 
következtethetünk, hogy a környezet 
időlegesen módosíthatja az élőlé-
nyek tulajdonságait.

Hogyan keletkeznek új fajok?
A Föld mai élővilága több milliárd év alatt alakult ki. Mi, ma élő embe-
rek ennek a filmnek csak néhány kockáját látjuk. A sok millió különböző 
növény- és állatfaj láttán megfogalmazódik a kérdés: hogyan keletke-
zett mindez a sokféleség?

A választ Charles Darwin adta meg A fajok eredete című könyvében 
(1859). Elméletének megértéséhez két kulcsra van szükség. Az egyik 
a sokféleség, aminek a formáival és okaival már megismerkedtél ko-
rábban. A másik kulcs Charles Darwin zseniális gondolata: a termé-
szetes kiválasztódás. A változatok ugyanis nem egyforma eséllyel 
maradnak fenn. Az azonos élőhelyen és erőforrásokon egymással 
osztozó változatok között folyamatos a létért való harc. Megtörténhet, 
hogy egy tulajdonságváltozatot hordozó élőlény jobb túlélési és sza-
porodási esélyre tesz szert egy másiknál, amely nem rendelkezik ezzel 
a jellemzővel. Ez a különbség elegendő ahhoz, hogy egy idő múlva 
a  győztes változat foglalja el a pályát. Ebben az esetben tehát a ráter-
mettség a döntő. A gyorsabb futó, a kitartóbb gyalogló vagy a gondo-
sabb szülő mindent vihet.

A verseny azonban el is kerülhető. A szűkös erőforrások elvándor-
lásra kényszeríthetik az élőlényeket. Ha a két csoport közötti földraj-
zi elkülönülés megakadályozza a keveredésüket, elegendő idő alatt 
más-más irányba fejlődnek, emiatt később a leszármazottaiknak már 
akkor sem lehet közös utódjuk, ha mégis találkoznának egymással.

Egy bozóttűz után a hamuval borított, 
homokos talajban kihajtó növény

A fenti képen szereplő növényfajnak 
kedvező környezetben növő,  
fa termetű példánya egy kertben

Fa termetű 
afrikai 
kutyatejféle 
Ugandában

Kaktuszok 
az arizonai 
sivatagban

•  Nézz utána, mi jellemző a pozsgás növényekre!
•  Keress képeket, leírásokat az amerikai kak-

tuszfélékről és az Afrikában élő kutyatejfélék-
ről! Mi a hasonlóság az élőhelyi környezetük 
és a módosult testfelépítésük között?

•  Hazánkban hol találkozhatunk vadon élő 
pozsgás növényekkel?
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A tevefélék története 30-40 millió évre nyúlik vissza. Észak-Ameriká-
ban alakultak ki, párosujjú patás ősökből. Később – valószínűleg az ak-
kor szárazföldi Bering-szoroson át – Ázsiába vándoroltak, ahol nagy 
területen elterjedtek. Az emberek, felismerve kedvező tulajdonságai-
kat, már több ezer évvel ezelőtt háziasították őket. Vadon ma már csak 
néhány százas, rejtőzködő csapataik élnek a közép-ázsiai sivatagokban. 
Időközben Észak-Amerikából teljesen eltűntek a tevefélék, délre ván-
dorolt csoportjaikból több új faj alakult ki, például a láma és a vikunya. 
Ezeket később az ott élő indiánok háziasították. A kétpúpú tevék Dél-
Ázsia felől kerültek az Arab-félszigetre, majd onnan tovább a Szahara 
sivatag területére. Az arabok gazdálkodására és kultúrájára is nagy ha-
tással volt a teve háziasítása. Hogy mindeközben hová lett egy púp, azt 
borítsa homály…

Európa Ázsia

Ausztrália
Dél-Amerika

Észak-AmerikaBering-szoros

Panama-
szoros

A tevefélék
kialakulásának

valószínűsíthető
területe

Afrika

kétpúpú tevékegypúpú tevék lámák vikunyák

•  Nézz utána, miért nevezik az egypúpú tevét 
a sivatag hajójának!

•  Írd le, milyen testi és viselkedési adottságai 
miatt tenyésztik!

•  Egy képzelt (vagy valódi) úti beszámolóban 
fogalmazd meg, milyen élmény lehet a siva-
tagban „hajózni”!

Láma: Dél-Amerika

Egypúpú teve: Afrika

Vikunya: Dél-Amerika

Kétpúpú teve: Ázsia

  A dromedár, a sivatag hajója

Tevegelő turisták a tunéziai sivatagban 

A véletlen szerepe az evolúcióban
Darwin evolúcióelméletét a kutatások nyomán kiegészítették, pontosí-
tották. Részben azért volt erre szükség, mert az élővilág történetében 
felfedezett viharos változásokat nehezen lehetett megmagyarázni. Pél-
dául a dinoszauruszok kb. 65 millió évvel ezelőtti kihalása nem indo-
kolható a nem megfelelő alkalmazkodással. Mintegy 180 millió éven át 
virágzott az őshüllők birodalma, számtalan növény evő és húsevő fajuk 
lakta a Földet. Eltűnésük katasztrofális gyorsasággal következett be. 
A ma leginkább elfogadott elmélet szerint egy kisbolygó becsapódása 
következtében kialakult globális katasztrófa miatt pusztulhattak ki. Kisbolygó becsapódása
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A fajok vándorlása során is felléphetnek véletlen hatások. Ha a  
Bering-szoroson átkelő tevefélékre gondolunk, be kell látnunk, hogy 
valószínűleg egy kisebb csapat tévedhetett erre a veszélyes útra. Ők 
nem minden változatát képviselték az alappopulációnak. Így a cél-
ba érő alapítók némileg eltérő tulajdonságú új népességet hoztak 
létre.

Az ember szerepe
A több ezer évvel ezelőtti emberek is felismerték a sokféleségben rejlő 
lehetőségeket. A tevék esetében a vadon élő állatok közül befogták 
az értékesebb szőrmével rendelkezőket vagy a teherhordásra alkalmas 
erősebb példányokat. A szaharai 
nomádok a rendkívül igénytelen, 
de a homokban biztos lábakon járó 
változatokat keresték. Ez a mester-
séges kiválogatás vezetett a haszon-
állatok kialakításához. A háziállatok 
általában még képesek a vad fajták-
kal keveredni.

Ez egy véletlen esemény volt, ami után a madarak és az emlősök 
kaptak esélyt egy új, szárazföldi gerinces élővilág létrehozására. Kisebb 
léptékben, de hasonló eset, amikor például az úton átkelő békák közül 
a járművek véletlenszerűen taposnak el különféle színű egyedeket, ami 
így megváltoztathatja a környéken élő békák színváltozatainak arányát, 
de nem azért, mert az egyik szín jobban védene a széttaposástól, mint 
a másik. Ez a genetikai sodródás jelensége.

Rosszkor rossz helyen. 
Rákok tömege vonul 
keresztül az úttesten,  
ahol véletlenszerűen 
gázolhatják el őket

Kutya-farkas hibrid

  Disznóság!

Az alábbi képek és más források felhasználásá-
val rendszerezzétek a vad és a házi sertés közöt-
ti különbségeket! Melyek lehettek a háziasítás 
során a szelekció szempontjai?

Vaddisznó

Házi sertés

Jó, ha tudod!

    A környezet az élőlények tulajdonságaiban átmeneti, nem öröklődő változásokat okozhat (ez a modifikáció).
    Az élőlények és csoportjaik tulajdonságai az utódokra átörökíthető módon is megváltozhatnak. Ennek egyik 

lehetősége a természetes kiválasztódás. Lényege, hogy egy adott környezetben hosszabb távon a rátermettebb 
változatok maradnak fenn.

    Az emberek az élőlények számukra kedvező tulajdonságú változatait mesterséges kiválogatással hozhatják létre.
    Új fajok keletkezését a populációk földrajzi elkülönülése is kiválthatja.
    Az evolúció alakításában véletlen események is szerepet játszhatnak. 

 
Nagy számok törvénye!

Szimuláljátok egy nagyobb és egy kisebb 
csoport esetén a véletlen szerepét!
Szükséges hozzá 20 db 5 és 20 db 10 forin-
tos érme. A földön jelöljetek egy pontot, és 
5-5 érmét dobjatok a közelébe. Jegyezzétek 
fel, a legközelebb eső öt érméből hány volt 
5, és hány 10 forintos. A következő körben 
ennek arányában állítsátok össze a 10 érmét. 
Folytassátok addig, amíg végül csak egyféle 
érméből áll a készlet. Ismételjétek meg 20 
érmével!
•  Melyik esetben számítasz több körre? Be-

igazolódott?
•  Ábrázoljátok grafikonokon az érmék ará-

nyainak változását!

10.  A változékonyság molekuláris szintű alapjai   
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A LECKE ALAPJÁN:

•  megismered az élőlények változé-
konyságának molekuláris szintű 
alap jait

•  felismered a szaporodásmódok és 
a változékonyság kapcsolatát

•  megérted, hogy a környezet bizo-
nyos esetekben egy élőlény utódaira 
is hatással lehet

A változékonyság molekuláris szintű alapjai 

Változékonyság a molekulák szintjén
Az élőlények változékonysága az egyedek és fajok szintjén 
megfigyelhető jelenség. A sokféleség azonban a moleku-
lák szintjén is jelen van. Bizonyos változások innen indul-
nak ki, mások következményei itt jelennek meg.

Az élet is informatika?
Az élet a sejtek szintjén jelenik meg, és a 
molekulák magas fokú szervezettségén 
alapszik. Né mi leg hasonlít egy számító-
gép vagy mobiltelefon működéséhez. 
A sejteknek is van egy beépített prog-
ramja, egyfajta operációs rendszere. 
Ez sokféleképpen működtethető, rész-
ben át is írható. A számítógépeknél 
az információt mágneses vagy elekt-
romos jelek őrzik, az élőlényekben a 
tulajdonságokat, a felépítést és a mű-
ködéseket meghatározó információt a 
DNS nevű óriásmolekula tartalmazza. 
Míg a számítógépeknél a legkisebb információs egység kétféle álla-
potban fordulhat elő (0 vagy 1), addig a DNS-ben négyféle építő-
egység fordul elő: adenin, timin, guanin és citozin. Ezek kezdőbetűi  
A, T, G, C. Az élőlények azért is különböznek egymástól, mert ezek-
nek a molekuláknak az egymás utáni sorrendje különbözik bennük. 
Mást jelent az AGGCCTT és az AGGTTCC. Ha az ember DNS-ének teljes 
információtartalmát kellene leírnunk, 3 milliárd betűt írnánk egymás 
után!

A gén a DNS betűsorrendjének egy szakasza, amely egy-egy tu-
lajdonságra (felépítésre és/vagy működésre) vonatkozó információt 
tartalmaz.

A program futtatása
A DNS génjeiben tárolt információt a sejtek fordítják át a fehérjék nyel-
vére, és készítik el ez alapján a testet felépítő anyagokat. Az élőlények 
működése speciális fehérjék, az enzimek segítségével zajlik, amelyek 
szintén a DNS kódjai alapján épülnek fel.

A program át is másolható, továbbadható. Ez történik a sejtosztódá-
sok során, amikor növekszünk, fejlődünk, vagy csak pótoljuk az elhalt 
sejteket. Az osztódó sejtekben a DNS-molekulák kromoszómákba 
rendeződnek. Az élőlények szaporodása során a szülők kromoszómá-
ikkal örökítik át saját programjaikat utódaikra. Ezek a folyamatok együt-
tesen a biológiai információs rendszer működései.

sejt

sejtmag

kromoszóma

örökítőanyag (DNS)

gén

Big data

 Ha bármely 2 ember betűsorrendje 
99,9%-ban megegyezik, akkor hány 
darab betűben különböznek?

  Szerveződési szintek

Idézd fel, mit tanultál korábban az élővilág szer-
veződési szintjeiről!
•  Melyek az egyed alatti és az egyed feletti szer-

veződési szintek?
•  Hogyan vizsgálhatók a magasabb szintű bio-

lógiai működések?

A biológiai információs rendszer sejten belüli elemei

KIEGÉSZÍTŐ LECKE10. 
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Hogyan változik meg a biológiai információ?
A változás nélkül ma is az első baktériumok laknák a Földet. A túl sok 
változás viszont lehetetlenné tenné az élet fennmaradását. A kialakult 
alkalmazkodási módok és életformák megőrzése egyensúlyban kell le-
gyen a folytonos megújulással.

Visszaidézve a számítógépek működését: a biológiai információ 
megváltozása hasonló az írott szöveg módosításához. Lehetnek pél-
dául betűcserék, kiesések vagy beépülések, amelyek akár a szavak 
jelentését is megváltoztatják. Ezek a változások a mutációk, amelyek 
továbbadódnak az utódsejtre, vagy akár átörökítődnek a következő 
nemzedékre is. A legtöbb mutáció minden külső hatás nélkül, a DNS 
másolása során következik be. Kiválthatják környezeti hatások is, mint 
például az UV-sugárzás vagy bizonyos vegyi anyagok.

A szaporodás és a változékonyság
Az élőlények saját életben maradásuk (ön-
fenntartás) mellett utódokat is létrehoznak 
(fajfenntartás). Ha az utódnemzedék létreho-
zása egyetlen szülő által történik, azt ivar-
talan szaporodásnak nevezzük. Ez a mód a 
növényvilágban gyakoribb, megfigyelhető 
például a földieper (indák) vagy a fokhagy-
ma (sarjhagymák) esetében is.

Az állatvilágban a csalánozók bimbózása vagy a levéltetvek szűz-
nemzéssel történő szaporodása is így történik. Ezekben az esetekben 
az utódok alig különböznek a szülőtől. A kedvező tulajdonságok meg-
őrzése mellett további előnye a nagyszámú utód létrehozása.

Ha az utódok két szülő közreműködésével jönnek létre, akkor ivaros 
(vagy szexuális) szaporodásról beszélünk. Ennek során az utód tulaj-
donságait a két szülőtől kapott gének valamilyen arányú keveredése 
alakítja ki. Az ivaros szaporodás a növény- és állatvilágban is ivarszervek 
segítségével történik. Ezek hím-, 
illetve női ivarsejteket termel-
nek. Az ivarsejtek képződése so-
rán az apai és az anyai eredetű 
gének keverednek egymással. 
Az ivaros szaporodás előnye a 
változékonyság növelésében 
rejlik. Az utódok sokfélesége a 
változó környezethez való alkal-
mazkodás feltétele is.

Földieper legyökeresedett indája

Ivaros szaporodás eredményeként az utódok 
többé-kevésbé egy mástól és a szülőktől is 
különböznek

Jó, ha tudod!

    Az élőlények változatainak kialakulását az örökítőanyagban tárolt biológiai információ változékonysága alapoz-
za meg.

    A biológiai információ változásának egyik módja a mutáció, amelyet bizonyos környezeti hatások is kiválthatnak.
    Az ivaros szaporodásmód során a szülői tulajdonságok keverednek, ez növeli az utódok sokféleségét.
    A környezeti hatások a gének működésében is okozhatnak több nemzedékre kiható változást.

csere

kiesés

beékelődés
Az örökítőanyag mutációja

Módosíthatja-e a környezet 
a gének működését?

A környezeti hatások által kiváltott mutációk 
magát az örökítőanyag szerkezetét módosít-
ják. Ezek véletlenszerűen következnek be, és 
a legtöbb esetben nem előnyösek. A kutatók 
arra jöttek rá, hogy az életmódunk visszahat 
a gének működésére. A táplálkozási, sporto-
lási szokásaink vagy a stressz hatásaként ké-
miai jelek kerülhet nek a DNS-molekulákra. 
Ezek kapcsolóként működnek, gátolják vagy 
serkentik a jelölt géneket. Ez az epigenetikai 
mintázat már magzati korban kialakul, így 
az anyát ért hatások közvetve átadódnak 
a gyermekének. Ez akár segítheti is az utó-
dok környezethez való alkalmazkodását.

11.  Az élet története   
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A LECKE ALAPJÁN:

•  megérted, hogy az élővilág a kiala-
kulása óta folyamatosan változik

•  felismered, hogy a mai élőlények tu-
lajdonságai visszavezethetők a múlt-
ban élt őseikre

•  képet alkothatsz az evolúció időbeli 
viszonyairól, az élővilág történeté-
nek nagy korszakairól

11. Az élet története 

Üzenetek a múltból
A régmúlt élővilágának kutatásával 
az őslénytan tudománya foglalko-
zik. A kutatók olyan maradványo-
kat keresnek, amelyek segíthetnek 
megérteni, hogy milyenek voltak 
az ősi élőlények. A csontok hosszú 
ideig megmaradhatnak lebomlás 
nélkül. Az elhalt élőlények marad-
ványaiból kövületek (fosszíliák) 
képződhetnek, vagy lenyomatok képződnek róluk. Néhol lábnyo-
mok is megőrződhetnek. A növényvilágról a kőzetekbe zárt virágpor 
elemzése is adhat információt.

Az élőlények között vannak olyanok, amelyek máig megőrizték ősi 
tulajdonságaikat. Ezek az élő kövületek, mint például a növényvilág-
ban a gingkgo vagy az állatok közül a nautilusz, más néven csigáspolip.

Az élőlények testfelépítésének összehasonlítása is árulkodó lehet. 
Feltűnő például a gerinces állatok végtagjainak hasonló alapfelépítése 
vagy a férgek és az ízeltlábúak szelvényezettsége. Ebből arra következ-
tethetünk, hogy fejlődésük valamilyen közös ősből indult ki.

Az ízeltlábúaknak a gyűrűsférgekhez hasonló, szelvényes őse volt

Több száz millió évvel ezelőtt élt hal 
megkövült maradványa

Nautilusz a Csendes-óceánban Több száz millió éves ammoniteszkövület

gyűrűsféreg

ezerlábú

pikkelyke

szitakötő

légy

 
Add a kezed!

A kezünk formája egyedi jellemző, de egész 
életünk során változik. A pillanatnyi állapota 
jól megőrizhető lenyomat formájában.
Készítsetek gipszlenyomatot a kezetekről!
•  Tanári segítséggel keverjetek össze modell-

gipszet és csapvizet!
•  A keverék akkor jó, ha nem túl folyékony, 

jól formázható.
•  Simítsátok el egy tálcán, kb. tenyérnyi mé-

retben!
•  Nyomjátok bele a tenyereteket úgy, hogy 

a formája jól látható legyen!
Vigyétek haza a megszilárdult lenyomatot, 
hogy évek múlva is belepróbálhassátok a 
kezeteket.

11.  Az élet története   
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Időszalag

Az iskolai folyosón vagy az udvaron mérjé-
tek meg a lehető leghosszabb távot! Legyen 
ez egy időszalag.
•  Helyezzétek el rajta a földtörténet legfon-

tosabb eseményeit!
•  Helyezzetek el a megfelelő időszakok mellé 

feliratokat, rajzokat és fotókat néhány fon-
tosabb evolúciós eseményről!

•  Számoljátok ki, mekkora távolságot jelent 
rajta egy év! 

Az evolúciós események sorrendjének megállapításához ismernünk 
kell a leletek keletkezésének idejét. Az élővilág történetét az ősmarad-
ványok korának meghatározásával fejthetjük meg. A tengeri üledék 
évmilliók alatt rakódik le. Az egymásra rakódott rétegek különböző 
földtörténeti időben képződtek. Az idősebb kőzetek általában mé-
lyebben, a fiatalabbak felettük helyezkednek el. Ez a folyamat például 
a Grand Canyon közel 2 kilométer mély oldalfalain jól megfigyelhető.

Az őslénytani leletek mellett a molekulákban is kutathatunk a múlt 
bizonyítékai után. A különböző fajok DNS-molekulái, ezáltal génállo-
mánya összehasonlítható. Ezek a vizsgálatok a fehérjék szerkezetében 
történt változásokat is kimutatják. A kapott információkból következ-
tetni lehet a fajok közötti rokonsági viszonyokra. A molekuláris törzs-
fák jól szemléltetik az élővilág fejlődésének folyamatát.

Hogyan változott az élővilág a Föld története során?
A Föld 4,5 milliárd évvel ezelőtt keletkezett. Az élet 3,8 milliárd éve 
jelent meg.

Ilyen óriási időket elképzelni sem tudunk. Ha felosztjuk rövidebb 
időkre, ezen belül időszakokra, könnyebben el tudjuk helyezni az élő-
világ történetének fő eseményeit is.

Hogyan alakította a környezet az élővilág fejlődését?
Az élővilág története összekap-
csolódik a Föld nagy környezeti 
változásaival. Ahogy napjaink-
ban is látható, az éghajlat akár 
a teljes bolygóra kiterjedően 
átalakulhat. Ilyen globális ég-
hajlatváltozás több okból is 
bekövetkezhet. Az ősidőben, 
kb. 6–800 millió évvel ezelőtt 
a sarkvidék jégtakarója az egész 
Földet beborította. Ez volt a „hógolyó Föld” állapot. Ilyen nagy változá-
sokat a légköri gázok arányának ingadozása okozhat. A lehűlést a szén-
dioxid szintjének csökkenése okozta. Az ezt követő felmelegedés so-
rán az élővilág felvirágzott, új élőlénycsoportok jelentek meg.

Szabályosan lerakódott üledékrétegek a Grand Canyonban

Idő Időszak Kezdete (év)
ősidő prekambrium 3,8 milliárd

óidő kambrium
ordovícium
szilur
devon
karbon
perm

542 millió
488 millió
444 millió
416 millió
360 millió
300 millió

középidő triász 251 millió

jura 200 millió

kréta 145 millió

újidő harmadidőszak 65 millió

negyedidőszak 2,5 millió

A Jupiter bolygó Europa nevű holdját fagyott 
óceán borítja

A legöregebb kőzet

 A formálódó Föld bolygó kőzetei eleinte 
olvadtak voltak, ezért a legrégebbi kris-
tályok is fiatalabbak 4,5 milliárd évnél.

A Naprendszer és a Föld korai életéről értékes 
információkat hordoznak azonban a napjaink-
ban is érkező meteoritok, illetve más égitesteken 
gyűjtött kőzetminták.

A Nap rendszer 
külső részéből 
érkezett meteorit 
az Atacama- 
sivatagban

11.  Az élet története 
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A tengerekben élő algák anyag-
cseréjük során megkötik a levegő-
ben lévő szén-dioxidot. Egy meleg 
időszakban elszaporodva vissza is 
hűthetik az éghajlatot. Ennek követ-
keztében ismét növekszik a tenge-
ri és szárazföldi jégtakaró. Az óidő 
során emiatt bekövetkező tenger-
szintcsökkenés az élővilágban tö-
meges kihalást okozott.

150–200 millió évvel ezelőtt ismét fordulat következett be. A fel-
melegedés hatására a jégtakaró felolvadt, a tengerszint emelkedett. 
A meleg, párás éghajlat a sarkvidékeket is zöldbe borította. Ekkor kez-
dődött a dinoszauruszok virágkora. 65 millió évvel ezelőtt aztán egy-
szerre eltűntek. Kihalásuk feltételezett oka egy kisbolygó méretű me-
teorit becsapódása lehetett. A levegőbe került por és hamu árnyékoló 
hatása átmeneti, de erős lehűlést okozott. 

Bolygónk vékony szilárd kérge folytonosan változik. Az óceáni és 
a szárazföldi lemezek hol összekapcsolódnak, hol szétválnak. Nagy-
jából 300 millió évvel ezelőtt ismét kialakult az egységes szárazföld. 
Ez volt a Pangea, amelynek feltöredezése után alakult ki a Föld mai 
képe. 

A szárazföldi élővilág egyes csoportjainak elterjedését a kontinen-
sek vándorlása is befolyásolta. Az Ázsia és Észak-Amerika közötti  
Bering-szoros vagy az Észak- és Dél-Amerikát összekötő Panama-föld-
szoros lehetővé tette a fajok elterjedését. Ausztrália különleges élővi-
lága éppen az ilyen kapcsolat hiánya miatt maradhatott fenn. A kon-
tinensek közötti átjárás lehetősége az őseink és a mai emberi faj 
elterjedését is lehetővé tette.   

Enyhe éghajlatról tanúskodó 
levélfosszília a Spitzbergákról, ahol ma 
tundra található

Jó, ha tudod!

     Az élővilág fejlődésével kapcsolatos tudományos elméleteket tényekkel, bizonyítékokkal kell alátámasztani. Ilye-
nek lehetnek például a kövületek vagy újabban a molekulák összehasonlításából kapott adatok.

     Az evolúció időbeli viszonyait a leletek kormeghatározása segít tisztázni.
     Az élővilág története több milliárd évet ölel át, ezt a tudomány időkre és időszakokra osztva vizsgálja.
     Az evolúció menetére jelentős hatással voltak a múlt nagy éghajlati változásai és a földkéreg mozgásai.

A kontinensek vándorlása

Pangea

perm időszak
225 millió éve

Laurázsia

Gondwana

triász időszak
200 millió éve

jura időszak
150 millió éve

kréta időszak
65 millió éve

jelenkor

Eljegesedésről tanúskodó gleccserkarcok Dél-Afrika 
sivatagos területéről

  A dinoszauruszok utolsó napjai

•  Keress az interneten a dinoszauruszok kihalá-
sáról szóló videót! A videó és egyéb informá-
ciók alapján foglald össze, hogyan történhe-
tett ez a katasztrófa!

•  Nézz utána, mit tesznek ma a tudósok egy 
hasonló veszély előrejelzéséért! Mi a Torino- 
skála?
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Az ember evolúciójának bizonyítékai
Bár biztosat sosem fogunk tudni a múltról, hiszen nem 
mehetünk oda vizsgálatokat, megfigyeléseket végezni, 
a teljesen eltérő tudományos források egymást kiegészít-
ve azonos irányba mutatnak.

Fosszilis maradványok
A kutatók a korai emberektől származó 
több ezer kövületet találtak és vizsgáltak 
meg. Ezek alapján következtetni lehet 
például a két lábon járás fejlődésére, az 
éghajlathoz való alkalmazkodásra vagy 
az agy fejlődésére. A férfi- és a női test-
méretek különbsége vagy a gyerekek 
növekedésének gyorsasága is megálla-
pítható. A legkorábbi emberi fosszíliák 
afrikai lelőhelyekről kerültek elő.

Kőeszközök
Őseink különféle anyagokból készítet-
tek eszközöket. Ezek egy része hamar 
lebomlott, de a kő máig megmaradha-
tott. A lelőhelyeken előkerült eszközök és 
más tárgyak alapján következtetni lehet 
az életmódra, az emberek és a környe-
zet kapcsolatára. Az eszközök fejlődése 
képet ad az emberi értelem és ügyesség, 
a munkamegosztás képességének alakulásáról is. A legkorábbi pattin-
tással készült kőeszközök 2,6 millió évesek, az afrikai Olduvai-szurdok-
ból kerültek elő. A kőbalták és kőkések készítése több százezer évvel 
későbbi fejlemény.

Lábnyomok
A lábnyomok olyan helyeken marad-
hatnak fenn, ahol a puha agyag vagy 
vulkáni hamu később megkeménye-
dett. Megtudható belőlük az egyedek 
súlya, magas sága és járásuk módja is. 
A lábnyomokból szerencsés esetben a 
csoportok mozgása, összetétele, munka-
megosztása is kiolvasható. 

Egy fosszilis koponyalelet 
másolata

Pattintott nyílhegy

Egy korai emberféle homokkőben 
megőrződött lábnyoma

Ha csak magadra számíthatsz

Könnyen gondoljuk azt, hogy okosabbak, 
ügyesebbek vagyunk az elődeinknél, holott 
ha ők nem készítették volna elő a környeze-
tet számunkra, ősember módjára tudnánk 
csak élni.

Természetben gyűjtött alapanyagokból hoz-
zatok létre eszközöket, vagy gyújtsatok tüzet 
úgy, hogy már létező eszközöket nem hasz-
náltok hozzá! Dokumentáljátok a folyamatot 
(a sikertelent is!), rendezzetek kiállítást a ké-
pekből, tárgyakból!

A LECKE ALAPJÁN:

•  megismered az emberi őstörténet
kutatásának főbb módszereit

•  képet kapsz a mai emberek előtt élt
távoli őseinkről

•  belátod, hogy a tudomány fejlődése
az elméletek módosításával, cseréjé-
vel jár együtt

Elődeink nyomában12.
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A főemlősök viselkedése
Az ember mint biológiai lény a fő-
emlősök csoportjának része. Ezek 
az állatok többségükben társas 
lények, okosak, és a kezüket is 
ügyesen használják. Csoporton 
belül hangokkal és egyéb jelzé-
sekkel kommunikálnak egymás-
sal. Sokféle mozgásformára képe-
sek, néha két lábon is járnak. Különösen a törpecsimpánzok, a bonobók 
viselkedése hasonló az emberéhez. Nagyobb csoportokban élnek,  
közöttük mégis kisebb az agresszió, és jellemző az együttműködés.

Törpecsimpánzok a kezüket használják 
az étkezéshez
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 Genetikai bizonyítékok
A testi sejtjeinkben található DNS 

kromoszómának nevezett csomagokba ren-
deződik. Az emberi kromoszómák 23 párt 
alkotnak, ezekben találhatók a tulajdonsá-
gokat kódoló gének. A kromoszómapárok 
egyike az apától, a másik az anyától szárma-
zik. 

Ezeket ők is a szüleiktől kapták, így a gén-
állományunk 4 nagyszülő génjeinek vala-
milyen keverékéből tevődik össze. A sor a 
nemzedékeken át folytatható egészen a tá-
voli ősökig.

Genetikai bizonyítékok
A DNS-ben mutatkozó különbség alapján következtetni lehet két faj 
közötti rokonság mértékére. A csimpánz és az ember DNS-e között 
csak néhány százaléknyi különbséget találtak a kutatók, ez szoros 
rokonságra utal. Ugyanakkor az emberi fajon belül is megfigyelhetők 
1% körüli különbségek. Az afrikai emberszabású majmokkal való ha-
sonlóságot már Darwin is megfigyelte. Feltételezése szerint az ember 
és az állatvilág szétválásának helye Afrikában volt. Ezt a mai genetikai 
bizonyítékok is igazolják. Időpontja 6–8 millió évvel ezelőttre tehető.

Az emberi faj kialakulásának mérföldkövei
A legkorábbi emberek nyomait Afrikában fedezték fel. Később Ázsiá-
ban és Európában is egyre többet találtak. Maga a folyamat tudomá-
nyos viták tárgya, de a genetikai bizonyítékok alapján sok új felismerés 
született. Az emberi faj családfáját évmilliókkal visszavezetve több el-
ágazást találunk. Ezek egyike vezet el a mai emberek kialakulásához. 
A kihalt csoportok és fajok vizsgálata alapján bepillanthatunk az evolú-
ció működésébe is.

Az emberi evolúció egyik jellegzetessége az agy méretének nö-
vekedése. Ezzel együtt kisebb lett az arckoponya, a fogazat is hátrébb 
húzódott. Ennek oka részben az étrend, részben az életmód megvál-
tozása lehetett. Az agy növekedését szabályozó gének gyorsabb fejlő-
dése is ezt segítette elő.
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Australopithecusok
Nevük „déli majomembert” jelent. Több, rég kihalt 
faj tartozik ebbe a csoportba. Majom- és ember-
szerű tulajdonságokkal is rendelkeztek. A fákon és 
a földön egyaránt jól mozogtak, alkalmazkodtak 
a változó éghajlathoz. Különféle csoportjaik közel 
egymillió évig éltek Afrikában.

Homo habilis
A kihalt faj nevének jelentése: „ügyes ember”, de előembereknek is 
nevezik őket. Pattintott kőeszközöket, például kaparókat, késeket ké-
szítettek. Életmódjuk elsősorban gyűjtögető lehetett. Ebben nagyobb 
agy, hosszabb és egyenesebb láb, ügyesebb kéz segítette őket. A fo-
guk felépítése arra utal, hogy mindenevők voltak.

Homo erectus
Neve „felegyenesedett embert” jelent. A legrégebbi olyan elődeink, 
akik már emberhez hasonló testarányokkal rendelkeztek. Jól alkalmaz-
kodtak a talajon való mozgáshoz, képesek lehettek nagy távolságokat 
bejárni. Ők készítették az első kőbaltákat. Elsőként hagyták el Afrikát, 
nyomukat Ázsiában sokfelé megtalálták (jávai, pekingi előemberek), 
de kb. 110 ezer évvel ezelőtt kihaltak.

Homo sapiens neanderthalensis
A „Neander-völgyi ősember” a legközelebbi ki-
halt rokonunk. Afrikában alakult ki, majd onnan 
kivándorolt csoportjaik sokáig éltek Európában is. 
Erőteljes arccsontja, nagy orra a jégkorszakok hi-
deg éghajlatához való alkalmazkodást segítette. 
Agyuk legalább akkora volt, mint a mai embereké. 
Kifinomult szerszámokat készítettek, ruhát viseltek. 
Dísztárgyakat, ékszereket is készítettek, halottaikat 
eltemették. A Neander-völgyiek egyes területeken 
időnként együtt éltek a modern emberekkel. 

Neander-völgyi ember 
rekonstrukciója

Australopithecus
2–3 millió éve

Homo erectus
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A mai emberi faj kialakulását bemutató törzsfa

Alkossatok véleményt!

 Gyűjtsétek össze, mit tekintetek em-
berre jellemző tulajdonságnak! Rang-
soroljátok, melyek ezek közül azok, 

amelyek csak az emberre jellemzőek, melyek  
figyelhetők meg kivételes esetben más élő-
lényeknél is.

Ezek alapján érveljetek amellett, hogy hol 
húznátok meg az emberré válás határát!

Neander-völgyiek lakóhelye (Shanidar-barlang), ahol 
feltehetően szertartásos temetések is zajlottak már

Egy afrikai lelet alapján 
készített Australopithecus- 
rekonstrukció
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Homo sapiens sapiens
Első képviselői Afrikában jelentek meg. Ezt  genetikai bizonyítékok is 
igazolják. A korábbiakhoz képest könnyebb felépítésű csontváz jel-
lemezte őket. Az agy nagyon nagy, a mérete populációnként és ne-
menként változó, átlagos térfogata 1350 cm3. A modern emberi kul-
túra első ismertebb leletei 20 000–30 000 évvel ezelőttről kerültek elő 
(cro-magnoni ember). Ekkor már általános lehetett a tagolt beszéd 
is. Az újkőkorban végbement technológiai forradalom alapozta meg 
a  mai társadalmi és gazdasági rendszereket.

A Föld benépesítése
A modern emberi faj egy csoportja Afrikából vándorolt át Ázsiába és 
Európába. Utódaik később a Föld összes kontinensét benépesítették. 
A történet részleteit jelenleg is kutatják. A genetikai bizonyítékok arra 
utalnak, hogy a korábban itt élt csoportokkal is keveredhettünk.

A genetikai vizsgálatokon alapuló elméletek szerint a modern em-
berek Afrikán kívüli elterjedése 61 és 25 ezer év közötti időszakban 
ment végbe. A vándorlások útvonalának kutatása jelenleg is tart, a tu-
dósok több lehetséges forgatókönyvet is vizsgálnak. Ezek azonosítá-
sában a régészeti, embertani és a genetikai bizonyítékok is szerepet 
játszanak.
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Jó, ha tudod!

    Az emberi faj kialakulásának folyamatáról többféle bizonyítékot is gyűjtenek a tudósok.
    A régmúltban élt elődeink fosszilis leletei egymással összehasonlíthatók, és genetikai módszerekkel is vizsgál-

hatók. 
    Az állatvilág és az emberek fejlődése Afrikában ágazott el egymástól. Ezt az ott talált csontleletek és kőeszközök 

mellett a DNS-vizsgálatok is bizonyítják.
    Az emberi fajok több hullámban hagyták el Afrikát, a modern ember minden földrészt benépesített.
    Az emberré válás során meghatározó volt az agy fejlődése. Ezzel együtt az emberek életmódja is átalakult, meg-

jelentek új technológiák, összetett társas viselkedésre tettek szert, és kialakult a beszéd képessége.

A modern ember elterjedésének egy lehetséges útvonala

A franciaországi Cro-Magnon sziklafal,  
ahol az anatómiailag már modern ember maradványait 
megtalálták 1868-ban



Miről tanultál ebben a fejezetben? 
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 Gondolkodtató kérdések, feladatok – a szöveg alapján válaszolj

1.  Mire vonatkozik, és mivel magyarázható a csontmaradványok és a DNS-alapú vizsgálat eredménye közötti 
különbség?

2. Hogyan kommunikálnak a kutyák egymással és a gazdájukkal? Keress példákat!
3. Nézz utána, milyen módszerekkel történik a kutyakiképzés! 
4.  Fogalmazd meg néhány mondatban, miért alkalmas modell a kutya az emberi evolúció vizsgálatára!
5.  Keress beszámolókat, cikkeket a kutyaetológia-program eredményeiről!

 Kutyavilág – faj és fajták

A kutyafajtákat mesterséges kiválasztással alakították – és alakítják – ki. 
1.  Keress adatokat, nagyjából hány fajta létezik ma!
2.  Mik lehettek a fajtákat kialakító emberi szempontok, 

szükségletek?
3.  Mely fajtákat használják leginkább a különféle fel-

adatokra? 

A kutya az első háziasított állat. A mai ku-
tyafajtákkal nagyjából azonosítható csont-
maradványok 14 000 évesek. A legújabb 
DNS-vizsgálatok szerint a farkas és a kutya 
faji elkülönülése kb. 130 000 évvel ezelőtt 
kezdődött. A modern Homo sapiens nagy-
jából ebben az időben alakult ki Afrikában, 
vagyis a kutyával együtt jelent meg az evo-
lúció színpadán. Ez a hosszú együttlét elegendő időt adott 
arra, hogy a kutya viselkedése alkalmazkodjon az emberi 
közösségekhez.

Az ember igen sokféleképpen használta és használja saját 
céljaira a kutyát, leggyakrabban kísérőtársként, házőrzőnek, 
vadásztársként vagy nyájőrző szolgaként, de használták a 
kutyát harci feladatokra, sőt még élelmiszer-tartaléknak is.

A modern Homo sapiens a kutya háziasításának kezdetén 
olyan viselkedési formákkal rendelkezett, mint például a:

•    csoportalakítás, csoporton belül csökkent agresszió,
•       kötődés, érdeklődés, érzelmi összhang a csoporttársak-

kal,
•       kommunikációs és együttműködési képesség,
•    szabálykövető viselkedés,
•    utánzási készség, szokások követése.

A kutatók feltételezték, hogy 
ezeknek a különleges tulajdon-

ságoknak az egyszerűbb formái a kutyáknál is kialakultak. 
Ezek nélkül a kutya képtelen lett volna megmaradni az em-
beri közösségekben.

Egy emberi környezetben élő, átlagos kutya legalább 
40-50 szót megért. Engedelmeskedik a parancsoknak, és ké-
pes bonyolult helyzetekben megfelelően viselkedni. Hajlan-
dó a gazdával együttműködni, könnyen átveszi a gazda lel-

kiállapotának változásait, és még 
utánozni is igyekszik mesterét.

A kutatók hipotézise szerint 
a kutya tulajdonságainak vizs-
gálata modellként szolgálhat a 
korai emberi evolúció vizsgála-
tára is.

Magyar Tudomány alapján

A TANULT TÉMÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁS

Hazánkban, az ELTE Etológia Tanszékén a kutyák viselkedését is kutat-
ják. A kutyaetológia-program eredményei az emberi evolúció megérté-
sét is segíthetik. A kutatás előzetes feltevéseiről így írtak: 

A FEJEZETBEN MEGISMERT 
ÚJ FOGALMAK: 
változékonyság, változat, 
egyedfejlődés, törzsfejlődés, 
evolúció, fajgazdagság/ 
sokféleség, rátermettség, földrajzi 
elkülönülés, mutáció, ivaros 
szaporodás, kövület, modern 
ember, alkalmazkodás, fajok 
sokfélesége, nagyrasszok

A kiemelt fogalmak jelentését 
megtalálod a könyv végén, 
a Kislexikonban.



Az információk tengerében muszáj minél átláthatóbb 
rendet tartani. Csak így lehet az összefüggéseket fel-
fedezni, a fontos és kevésbé fontos ismeretek között 
szelektálni. Az élőlények rendszerezésének évezredes 
a hagyománya, de mind a mai napig fejlődésben van. 
Ennek egyik oka, hogy naponta fedeznek fel új fajokat, 
a másik, hogy a korábbi ismeretek is pontosabbá válnak. 
Először két nagy részre osztották az élővilágot, a növé-
nyekre és az állatokra. Ezeket a nagyobb csoportokat 
országoknak nevezték el. Később kiderült, hogy nem le-

het minden élőlényt csak ebbe a két 
kategóriába jól besorolni, ezért hat 
országot alkottak a tudósok. Az álla-
tok, a növények és a gombák orszá-
ga biztosan ismerős számodra, míg 
a valódi sejtmagvas egysejtűek (pro-
tiszták), az ősbaktériumok és a valódi 
baktériumok talán kevésbé.

 KÉRDÉSEK, PROBLÉMÁK

•  Miért nehéz megállapítani a Földön élő fajok számát? 
•  Milyen vizsgálati módszerek léteznek a fajok számá-

nak becslésére?
•  Miért keletkeznek és pusztulnak ki a fajok? Meg le-

het-e állítani a fajok kipusztulását?
•  Mit tehet egy ember az élővilág sokszínűségének a 

fennmaradásáért?
•  Hogyan kutatják az élőlények felépítését és működé-

sét?

Albert Sabin egy amerikai bélyegen
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TUDÁSHÁTTÉR –  
AMIT MÁR TUDSZ!
Az előző években a környezetismeret és a ter-
mészettudomány tantárgyakat tanultad. 

Az alábbi kérdések és feladatok alapján 
idézd fel a meglévő tudásodat! 
1.  Melyek a növények szervei (gyökér, szár, le-

vél, virág, termés) és funkciói?
2.  Ismertesd egy választott hazai növényfaj 

testfelépítését, életfeltételeit, szaporodását!
3.  Mi a különbség egy lágy szárú és egy fás szá-

rú növény testfelépítése között?
4.  Ismertesd egy választott hazai állatfaj testfel-

építését, életfeltételeit, szaporodását!
5.  Mit figyeltél meg mikroszkópban az egy-

sejtűekkel kapcsolatban (nagyítás mértéke, 
mozgása, felépítése stb.)?

6.  Hasonlíts össze egy 
ház körüli és egy va-
don élő állatot! Miben 
hasonlítanak, és mi-
ben különböznek?

7.  Sorolj fel a környe-
zetedben élő nyitva-
termő és zárvatermő 
növényeket!

A TUDOMÁNY ALKALMAZÁSA 

HÁNY FAJ ÉL A FÖLDÖN? 

KORÁBBAN TANULT FOGALMAK:
életfeltétel, életjelenség, lágy szárú, fás szárú, zöldség, 
gyümölcs, kultúrnövény, gerinctelen, gerinces, egysejtű, 
ragadozó, mindenevő, növényevő, háziállat, vadon élő 
állat, erdő, zárvatermő, nyitvatermő, kopoltyú, úszóláb, 
gázlóláb, lemezes csőr

IV. 

Az emberek általában szeretik a számokat, például kíváncsiak arra, hogy hány állat- és növényfaj 
él a Földön. Korábban a kutatók tág becslést adtak erre: a fajok számát 3 millió és 100 millió kö-
zött határozták meg. Az újabb vizsgálati módszerek segítenek pontosítani a határokat. Így az ún. 
eukarióta fajok számát ma kb. 8,7 millióra becsülik. Ez a szám is azt jelenti, hogy óvatos becslések 
szerint is a fajok kb. 80%-át még nem ismerjük a Földön. Ha egy kicsit továbbgondoljuk az előbb 
leírtakat, akkor arra a következtetésre juthatunk, sok faj úgy pusztul ki a Földön, hogy azt sem 
tudtuk, létezik. nature.com alapján

Az élővilág országai  
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Miben különböznek egymástól  
az élővilág országai? 
Növények: Sejtjeik sejtfallal védettek, sejtmagjuk van. Testük több 
sejtből épül fel. Képesek a fotoszintézisre: fényenergia segítségével 
egyszerű anyagokból, szén-dioxidból és vízből összetettebb anyago-
kat (szerves anyagokat), például szőlőcukrot, keményítőt állítanak elő. 
Oxigént termelnek. 

Állatok: Sejtjeik sejtfal nélküliek, sejtmagjuk van. Nem képesek a fo-
toszintézisre. Testük több sejtből épül fel. Az életműködésükhöz szük-
séges energiához és a testük felépítéséhez szükséges anyagokhoz is 
csak egy másik élőlény által előállított (szerves) anyagokból képesek 
hozzájutni. Oxigént nem termelnek.

Gombák: Sejtjeik sejtfallal védettek, sejtmagjuk van. Nem képesek 
a fotoszintézisre. Testük általában több sejtből épül fel. Az életműkö-
désükhöz szükséges energiához és a testük felépítéséhez szükséges 
anyagokhoz is csak egy másik élőlény által előállított (szerves) anya-
gokból képesek hozzájutni. Oxigént nem termelnek.

Protiszták: Általában egysejtűek néven ismert, valódi sejtmaggal 
rendelkező élőlények.

Ősbaktériumok: Sejtmaggal nem rendelkeznek, felépítésük eltér 
a valódi baktériumokétól. Különlegesen szélsőséges körülmények kö-
zött (hőforrásokban, magas sótartalmú vizekben) is megélnek. Nevük-
kel ellentétben nem ősibbek, mint a valódi baktériumok.

Valódi baktériumok: Sejtmaggal nem rendelkeznek, felépítésük 
különbözik az ősbaktériumokétól. Mindenütt gyakoriak. Rengeteg, 
az ember számára hasznos baktérium létezik, ugyanakkor kórokozók 
is vannak közöttük.

A LECKE ALAPJÁN:

•  megismered az élőlények csoporto-
sításának alapvető szempontjait

•  megérted, hogy a fajok tudományos 
neve miért áll két részből

•  azonosítod a növények, az állatok és a 
gombák alapvető jellemzőit, felisme-
red a közöttük lévő különbségeket

Fedezzük fel az élővilág csoportjait!  13. 

Növények Állatok Gombák

Sejtfal van nincs van

Sejtmag van van van

Testfelépítése 
általában

többsejtű többsejtű többsejtű

Szerves anyagok 
forrása

önállóan állítja 
elő

más élőlény 
eredetű

más élőlény 
eredetű

Gombák Növények

Protiszták Ősbaktériumok

Állatok Baktériumok

A rendszerezés alapja
Az élőlényeket közös tulajdonságok alapján azonos, míg a különböző 
tulajdonságok alapján más-más csoportba sorolják. A rendszertani  
kategóriákba sorolásban kiemelkedő szerepe volt egy svéd tudósnak,  
Carl Linnének (1707–1778). Megfigyelései alapján az élővilágot két or-
szágra osztotta (növényekre, állatokra). Megalkotta az országnál kisebb 
rendszertani kategóriákat, amelyek közül az egyik a faj.

 

Az újabb kutatási eredmények alapján 
kiderült, hogy ez a hatországos felosz-
tás sem állja meg a helyét. A protiszták 

és a baktériumok csoportjainak tagjai még kü-
lönbözőbbek, és más rokonsági kapcsolatban 
vannak, mint azt korábban gondolták. Ennek el-
lenére használjuk most kiindulási pontnak ezt 
a felosztást, de részletesebben a növényekkel, az 
állatokkal és a gombákkal foglalkozunk.
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Az élőlényeknek alapvetően két részből álló nevet adott. Például 
a fehér gólya (Ciconia ciconia) esetében a jelzett szó (a gólya) a nem-
zetségnév. A másik szó (fehér) a jelző, az ún. faji megkülönböztető 
név. A kettő együtt a fajnév. Tudjuk, hogy más gólyafaj is létezik, pél-
dául a fekete gólya (Ciconia nigra).

A fehér gólya és a tavaszi hérics rendszertani besorolása

Jó, ha tudod!

    Az élőlények csoportosításának alapja a közös és az eltérő tulajdonságok.
    Az élőlényeket országokba sorolhatjuk. Az országon belül vannak kisebb rendszertani kategóriák.
    A rendszerezés alapegysége a faj.
    A rendszerezést az újabb tudományos eredmények módosíthatják.
    Linnének (mesterséges rendszerezés) és Darwinnak (fejlődéstörténeti rendszer) nagy szerepe volt az élőlények 

rendszertanának megalapozásában.

ország

törzs

osztály

rend

család

nemzetség

faj

állatok

gerincesek

madarak

gólyaalakúak

gólyafélék

valódi gólyák

Fehér gólya

növények

zárvatermők

kétszikűek

boglárkavirágúak

boglárkafélék

hérics

Tavaszi hérics

Fordítsd meg!

 Minél nagyobb rendszertani kate-
góriát vizsgálunk, annál általáno-
sabb tulajdonságokkal jellemez-

hetjük az idetartozó élőlényeket.
Mi lenne ennek az állításnak a fordítottja?

A palackorrú delfin és a szürke cápa testalkata hasonló, 
de a cápa a halak, a delfin az emlősök csoportjába tartozik

  Kedvencem a …

•  Keress számodra érdekes élőlényeket a világ-
hálón! 

•  Mutasd meg társaidnak!
•  Indokold választásodat!

  Melyiket ismered? 

A fajta nem természetes rendszertani kategó-
ria, termesztett növényekre, tenyésztett álla-
tokra használják. Az alábbiak közül melyik fajtát 
ismered? Mely gyümölcsökről van szó?

batul, idared, saszla, csabagyöngye, 
germersdorfi, pándy, magyar kajszi

Értelmezd az alábbi mondatot!

 A különbözővé válás során kialakult 
tulajdonságok egyben közös tulaj-
donságok is lehetnek.

Mit jelent a hasonlóság csapdája?
Linné ún. mesterséges rendszert állított fel, mert külső, látható és ál-
tala fontosnak tartott tulajdonságok alapján sorolta egy csoportba az 
élőlényeket. Ilyen volt például a virágos növények esetében a porzók 
száma. Ekkor azonban olyan problémába ütközhetünk, hogy hasonló-
ságuk alapján távolabbi rokonságban lévő élőlényeket sorolunk közös 
csoportba. Az állatok esetében például azt gondolhatjuk, hogy a cápák 
és a delfinek közelebbi rokonok, mint a delfinek és a denevérek.

Hogyan oldotta meg a problémát egy másik tudós?
Charles Darwin az élőlények közötti rokonsági kapcsolatokat kereste. 
Megfigyelései eredményeként felfedezte, hogy az élőlényeknek közös 
ősei vannak, és az evolúció során váltak különbözővé. A biológiai evo-
lúció az élőlények (fokozatos) változását, kialakulásukat, kipusztulásu-
kat, történeti fejlődésüket foglalja magában. Ez a folyamat ma is tart, 
és molekuláris biológiai módszereket alkalmazva egyre pontosabban 
megállapíthatók az élőlények közötti rokonsági viszonyok. Az ennek 
alapján kialakuló csoportosítás a természetes vagy fejlődéstörténeti 
rendszer.
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A LECKE ALAPJÁN:

•  megérted, miért nélkülözhetetlenek 
a növények és a fotoszintézis a mai 
földi élet szempontjából

•  összehasonlítod és értelmezed a nö-
vények önfenntartó és fajfenntartó 
működéseit

A csodálatos növényvilág: életműködések 14. 

  Ivartalan szaporítás 

Az ivartalan szaporítás gyakran alkalmazott 
kertészeti eljárás. A dísznövények, gyümölcsök 
és zöldségfélék termesztésében egyaránt talál-
kozhatunk vele. 
•  Nézz utána, mit jelentenek, hogyan működ-

nek, és mely növények esetében alkalmazha-
tók az alábbi eljárások:

szemzés, oltás, dugványozás, bujtatás 
•  A burgonya szaporítása a gumók „elvetésével” 

történik. Miért nem a növény magját használ-
ják erre?

Mozognak, táplálkoznak, lélegeznek-e 
a növények?
A növények magyar elnevezése – „növekvő lények” – arra 
utal, hogy ezek az élőlények képesek egész életük folya-
mán növekedni. A növények általában zöld színűek, mert 
sok zöld színanyaggal, különféle klorofillokkal rendelkez-
nek. A növényeknek a növekedésükhöz alapvetően vízre, 
a levegőben található gázokra és fényre van szükségük. 
Egyszerű szervetlen anyagokból (víz, szén-dioxid) képesek 
összetett szerves anyagokat (cukor, keményítő) előállítani 
fényenergia segítségével. Ez a folyamat a korábban részle-
tesen bemutatott fotoszintézis. E folyamatok eredménye-
ként a növények növekednek és fejlődnek. A növekedés 
mennyiségi változás, pl. a növény szára hosszabb lesz; 
a fejlődés minőségi változás, pl. a virágból termés lesz.

Hogyan szaporodnak a növények?
A szaporodás során az élőlények utódokat hoznak létre. Ha ez a fo-
lyamat egy hímivarsejt és egy petesejt egyesülésével valósul meg, 
akkor ivaros szaporodásról beszélhetünk. Az ivarsejtek a szaporodást 
elősegítő sejtek. Az anyai, női eredetű ivarsejt a petesejt, az apai, hím 
eredetű ivarsejt a hímivarsejt. A kettő egyesülése a megtermékenyí-
tés. Az így keletkezett sejt osztódásnak indul, az egyed növekszik és 
fejlődik. Az ivaros szaporodás folyamán a két szülő tulajdonságai ke-
verednek az utódban. Az utód olyan előnyös tulajdonságokkal rendel-
kezhet, amely nagymértékben segíti a változó környezethez való jobb 
alkalmazkodását.

Az ivartalan szaporodás esetén nem történik meg a két különbö-
ző ivarsejt egyesülése, az utód csak az egyik szülő valamelyik részéből  
(pl. gyökér, szár, levél) alakul ki. Ennek következtében a szülő és az utód 
tulajdonságai szinte teljesen megegyeznek.

 Ellenőrizd! Tervezz kísérletet! 

Egy barátod azt állította, hogy ő 
sokat beszél a szobanövényéhez, 
ezért a növény sokkal gyorsabban 
növekszik, mint másoké.
Hogyan lehetne ezt az állítást bi-
zonyítani vagy cáfolni?

 
Elemezd a kísérletet! 

Az ábra Joseph Priestley egyik, növényekkel 
végzett kísérletét mutatja be.
Válaszolj a kérdésekre a fotoszintézis és a 
sejtlégzés fogalmainak felhasználásával! 
•  Mi lehetett a kísérlet célja?
•  Hogyan állította össze a kísérleti rendszert? 
•  Mire következtetett a kísérlet eredménye 

alapján?
•  Egér nélkül próbáljátok ki, sikerül-e növé-

nyek segítségével kimutatható mértékben 
növelni a búra alatti gyertya égési idejét!
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Jó, ha tudod!

    A növények fotoszintézisre és sejtlégzésre is képesek.
    A fotoszintézis során előállított szerves anyagok (pl. cukor, keményítő) más élőlények számára is tápanyag- és 

energiaforrások. 
    Az élőlények önfenntartó és fajfenntartó életműködésekkel is rendelkeznek.
    A legfontosabb önfenntartó életműködések a táplálkozás, anyagszállítás, légzés, mozgás és szabályozás.
    A növények fajfenntartását ivartalan és ivaros szaporodásmódok egyaránt biztosíthatják. 

A növények esetében – de más élőlényeknél is – önfenntartó és 
fajfenntartó működéseket különböztethetünk meg.

Önfenntartó (vegetatív) életműködések: az egyed életben mara-
dásához szükségesek. 

  Keress példát!

Az élőlények alapvető működése, hogy kör-
nyezetükből anyagokat és energiát vesznek fel 
és adnak le. Keress konkrét példákat erre!

 

Gondolkodj!

•  Mi következik abból, hogy a növények (száruk, levelük) általában 
zöld színűek?

•  A szivárvány színei közül melyiket hasznosítják?

Önfenntartó 
életműködések

Feladata A feladat megoldásának módjai

Mozgás Helyzetváltoztatás, pl. a növények hajtása fény felé 
növekszik. Helyváltoztatás, pl. a virágtalan növé-
nyek hímivarsejtje a vízben úszik a petesejt megter-
mékenyítése céljából.

A sejtek képesek a szár egyik oldalán jobban meg-
nyúlni. Az ivarsejtnek nyúlványa van (ostor), ennek 
segítségével mozog.

Táplálkozás Anyag- és energiapótlás. Fotoszintézis során is megvalósul. A növények ké-
pesek vizet, ásványi anyagokat felvenni gyökerükkel 
vagy ennek hiányában testfelületükön át.

Légzés A tápanyagok (cukrok) elégetéséhez szükséges oxi-
gén felvétele, az égéstermék (szén-dioxid) eltávolí-
tása.

Gázcsere a levél nyílásain át vagy ennek hiányában 
egész testfelületükön keresztül.

Anyagszállítás A víz, a cukor stb. eljuttatása a sejtekhez. Például erre szakosodott sejtekkel, csövekkel.

Szabályozás A szervezet állandóságát biztosítja. Pl. kisebb molekulákkal (hormonokkal), amelyek  
a növények sejtjeiben termelődnek, a szervezetük-
ben szállítódnak, és befolyásolják a sejtek, szövetek, 
szervek működését.

Fajfenntartó (reproduktív) életműködések: a faj fennmaradását, az 
egyedi génkészletek átörökítését biztosítják.

Fajfenntartó 
életműködés

Feladata A feladat megoldásának módjai

Szaporodás Új utódok létrehozása. A faj fennmaradásának biz-
tosítása.

Ivaros és ivartalan szaporodás útján. A virágtalan 
növények egysejtű spórákkal, a virágos növények 
többsejtű magvakkal vészelik át a kedvezőtlen idő-
szakokat. Kedvező időszakban a spórából vagy a 
magból új egyed keletkezik.

Hőforrásban 
melegedő 
majmok
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A LECKE ALAPJÁN:

•  megérted, miért vannak többféle 
testszerveződésű élőlények 

•  felismered, hogyan és miért alakult 
ki az evolúció során a sejtek együtt-
működése

•  megvizsgálod a zöldmoszatok és 
a mohák testfelépítését

Az egysejtűektől a többsejtűekig15. 
Melyek a növények testszerveződésének 
típusai?
Mikroszkópos vizsgálatok alapján a növényi testszervező-
dés három alapvető szintjét különböztethetjük meg:

1. egysejtű,
2. telepes és
3. szövetekkel, szervekkel rendelkező szerveződést. 

Egysejtű élőlények esetében egyetlen sejtnek kell meg-
oldani az összes életműködést. A többsejtű szerveződés 
előny lehet: nagyobb test védettebb, a sejtek közötti mun-
kamegosztás révén egy-egy életműködést hatékonyabban 
tud elvégezni az élőlény.

A moszatok főbb csoportjai
Az egyszerű szervezetű növényeket összefoglalva moszatoknak, más 
néven algáknak hívjuk. Több csoportjuk is van.

A zöldmoszatok elsősorban édesvízben élnek, de vannak tengeri 
fajaik is. A zöldmoszatok felépítésükben sokfélék: egysejtűek (egyes 

járommoszatfajok), sejttársulásban élők (fogaskerék-
moszat), a telepesek lehetnek fonalasak (békanyálmo-
szatfajok) és teleptestűek (csillárkamoszatfaj) is. Fontos 
szerepük van a vizek öntisztulásában és a vízi élőlények 
táplálásában. Ősi képviselőikből alakultak ki a mai száraz-
földi növények, az első mohák és harasztok. Fotoszintézi-
sükben ugyanazok a színanyagok is részt vesznek, ame-
lyek a szárazföldi növényekben is megtalálhatók. 

A vörösmoszatokban a zöld színanyagok mellett vö-
rös is van, ami lehetővé teszi, hogy a mélyebb, fényben 
szegényebb vízrétegekben is megéljenek. Elsősor-
ban a melegebb vizű tengerekben élnek, jellemzően te-
lepes testfelépítésűek.

A barnamoszatok nagy méretű, fonalas lemezes 
vagy teleptestű élőlények. A zöld mellett barnás-sárgás 
színanyagokkal is rendelkeznek. 
Képesek a fotoszintézisre, de az 
újabb sejttani vizsgálatok alapján 

mégsem sorolják őket a növények 
közé. Eredetük heterotróf egysejtű 
és autotróf moszat közötti együtt-
élésre vezethető vissza. Később a 
növények irányába fejlődtek to-
vább. 

Egysejtű: Closterium Fonalas: Spirogyra

Laza sejthalmaz: Volvox

Vörösmoszattelep mikroszkóp alatt
Lemezes testfelépítésű 
barnamoszattelep

Gondoltad volna?

 A levegőben található oxigén nagy 
részét a vízben – főként az óceánok-
ban – élő moszatok termelik.

Fejlett teleptest: Charophyta

Vörösmoszat partra sodródva
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A mohák
A mohák valamennyien telepes növények. Az élet-
működéseikhez szükséges anyagokat teljes test-
felületükön keresztül veszik fel. Szaporítósejtjeik 
a spórák. Többségük szárazföldi, de a tőzegmohák 
lápokban élnek. Sok fajuk több környezeti tényezőre 
is tág tűrőképességű, ennek köszönhetően szinte 
minden környezetben előfordulnak. A kedvezőtlen 
körülményeket kiszáradt állapotban, rendkívül lelassult anyagcserével 
vészelik át, tömött mohapárnákat alkotnak. A kopár felszíneken először 
megtelepedő növényközösségekben szinte mindig megtalálhatók 
a mohák is. A szövetek, szervek hiánya miatt a mohák nem nőhetnek 
magasra. A szőrmohák is legfeljebb 10–15 centiméteresek. Gyakran 
nagy területeket borítanak be, a mohapárna megakadályozza az eső-
víz elfolyását, és nedvesen tartja a talajt. 

A mohák szárazföldi növények, a megtermékenyítésükhöz azon-
ban víz kell: a hímivarsejtek a vízben úsznak át a petesejthez.

Legismertebbek a lombosmohák. Testüket még nem valódi szer-
vek építik fel, ezért használjuk ezek megnevezéséhez a kicsinyítő kép-
zőket: gyökerecske, száracska, levelecske. Sejtjeik között már nagyobb 
mértékű működésmegosztás alakul ki (rögzítés, fotoszintézis, szapo-
rodás). Egyszerűbbek a májmohák, amelyeknél szembetűnőbb a te-
lepes jelleg.

Jó, ha tudod!

    A növények testszerveződése lehet egysejtű, telepes vagy szövetes típusú.
    A legegyszerűbb testfelépítésű növények a moszatok, más néven algák.
    A szárazföldi növények az ősi zöldmoszatokból alakultak ki.
    A vörösmoszatok színanyagaik révén a mélyebb vizekben is képesek a fotoszintézisre.
    A mohák telepes testfelépítésű, szárazföldön élő növények.
    A mohák spórákkal szaporodnak, de a megtermékenyítéshez (ivarsejtjeik mozgásához) vízre is szükségük van.

 
Vizsgáld meg! 

1.  Válassz le egy kiszáradt mohapárnát a 
felületről, ahol él, és csepegtess rá vizet! 
Mit figyeltél meg? Mennyi időt vesz igény-
be a változás?

2.  Csipesz segítségével válassz le egy mo-
hanövénykét a mohapárnáról, és vizsgáld 
meg kézi nagyítóval vagy sztereomikrosz-
kóppal!
•  Rajzold le a látottakat, nevezd meg a ré-

szeit!
•  Szedd ki a spóratartóból a spórákat 

bonctűk segítségével!
•  Hányszoros nagyítást használtál a meg-

figyeléséhez?

Szőrmohatelep Májmohatelep

A lombosmohák testfelépítése

spóra

növény

előtelep

vízcsepp hímivarsejt

petesejt

spóratok

spóratartó

levélke

száracska

rögzítőfonalak

spóratartó 
nyél és tok
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A LECKE ALAPJÁN:

•  megérted, hogy a növények alkal-
mazkodásához többféle testszerve-
ződés is megfelelőnek bizonyult 

•  megvizsgálod a növények anyag-
szállító működését

•  felismered, hogy miért vannak év-
gyűrűi a fáknak

•  megérted, miért vannak szerveik 
a hajtásos növényeknek 

A szövetek, szervek megjelenése 16. 
Mi a hajtás?
A moháktól eltérő fejlődési 
úton a jellemzően azonos alakú 
és működésű sejtek szövetek-
be szerveződtek. Így egy-egy 
működést hatékonyabban tud-
nak elvégezni, mint az önálló 
sejtek. A szövetek együtt építik 
fel a növények szerveit: gyökér, 
szár, levél. A hajtásos kifejezés 
arra utal, hogy ezek a növények 
szervekkel rendelkeznek, hi-
szen a hajtás leveles szár.

Melyek a növények szövettípusai? 
A növényi szövetek két fő csoportját az osztódószövetek és az állan-
dósult szövetek alkotják.
Az osztódószövet sejtjei életük végéig megtartják osztódóképessé-
güket, és létrehozzák az állandósult szöveteket. A növények gyökér- 
és hajtáscsúcsában is osztódószövetet találhatunk, amely a hosszirá-
nyú növekedést biztosítja.

Az állandósult szövetekhez tartozó szállítószövet sejtjeit a szin-
tén osztódószövetből álló kambium termeli, kifelé a farészt, befe-
lé a háncsrészt. A háncsrész a fotoszintézisben termelt anyagokat  
(pl. cukrokat) szállítja, a farész (belső rész) a gyökérből a hajtásba jut-
tatja a vizet. Mindkét részt megnyúlt sejtek, illetve ezek összenövé-
séből kialakult csövek építik fel. Szállítószövet építi fel például a levél  
ereit is. A szárban a szállítószövet kötegei alkotják az edénynyalábokat.

Kívülről a bőrszövet sejtjei borítják és védik a szerveket. A levél bőr-
szövete gázcserenyílásokat tartalmazhat.

 
Leveled van!

Vizsgáld meg a növények levelét borító bőr-
szövetet mikroszkópban! 
1.  Szikével lekaparva távolítsd el a levél 

alapszövetét az áttetsző (felső vagy alsó) 
szövetrétegig!

2.  Vágd körbe a megtisztított levélrészt (kb. 
0,5 cm szélességben)!

3.  Helyezd a levéldarabot mikroszkópi 
tárgy lemezre!

4.  Cseppents rá egy csepp vizet, majd fedd 
le óvatosan fedőlemezzel!

5.  Készíthetsz festett metszetet is (pl. meti-
lénkék festéssel).

6.  Vizsgáld meg a levéldarabkát fénymik-
roszkópban közepes (100-szoros) nagyí-
tással!

7.  Rajzold le a bőrszöveti sejteket, és/vagy 
készíts róluk fotókat mobiltelefonnal!

levél

szár

gyökér

bőrszövet

alapszövetek

szállítószövet
kötegei

(edénynyalá-
bok)

gyökerektől 
a levelek irányába

a levelek és a gyökerek 
közt bármelyik irányban

a sejtek között
nincs válaszfal

a sejtek között
könnyen átjárható
válaszfal van

farész háncsrész

16.  A szövetek, szervek megjelenése 
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Jó, ha tudod!

     A szöveteket olyan sejtek építik fel, amelyek egy adott életműködést hatékonyan tudnak elvégezni.
     A növények állandósult és osztódó szövetekkel is rendelkeznek.
     Az osztódó szövetek biztosítják a hajtás, illetve a gyökér hosszirányú növekedését, valamint a szár vastagodását. 
     A bőrszövet a védelemben, a szállítószövet az anyagszállításban, a zöld színanyagokat tartalmazó táplálékkészí-

tő alapszövet a szerves anyagok előállításában játszik szerepet.
     A szövetek szerveket építenek fel. A szervek együtt a szervezetet alkotják.
     A gyökér fő feladata a rögzítés és a tápanyagok felszívása.
     A szár magasba emeli a leveleket, összeköti a gyökeret a levelekkel, tápanyagokat is raktározhat (pl. gyöktörzs).
     A levél a fotoszintézisben, gázcserében és a párologtatásban is részt vesz.

A levelekben és a hajtás más részeiben zöld színtestekben gazdag 
táplálékkészítő alapszövet található. A fénytől elzárt raktározó szer-
vekben, magvakban, gumókban raktározó alapszövetet, a szárazság-
tűrő pozsgásokban víztartó alapszövetet, a vízen úszó és mocsári nö-
vényekben levegőztető alapszövetet találunk. Az anyagcseretermékek 
kiválasztását végzik a kiválasztó alapszövetek, a növényi szár megtar-
tásában, szilárdításában a vastag sejtfalú szilárdító alapszövetek játsza-
nak fontos szerepet.

Hogyan alkalmazkodtak a növények  
a szárazföldi életmódhoz?
A szárazföldi feltételekhez való alkalmazkodás a növényi testszerve-
ződés ugrásszerű fejlődését, a szövetek és a szervek kialakulását hozta 
magával. 

A szárazföldön a növényeknek meg kell kapaszkodniuk a talajban, 
és onnan kell felvenniük a vizet és az oldott ásványi anyagokat. Ezeket 
a funkciókat a gyökér biztosítja.

A fotoszintézis, a gázcsere és a párologtatás alapvető szerve a levél. 
A szén-dioxidhoz és az oxigénhez a levegőből lehet hozzájutni, és a vi-
zet is a levegőbe lehet leadni. A leveleken apró gázcserenyílások van-
nak, amelyeken keresztül a növény szabályozni tudja a gázcseréjét és 
a víz felvételét, leadását, párologtatását is. Védekezni kell a kiszáradás 
ellen is: a víz kijutását a leveleken védőbevonat akadályozza. Így ma-
radhat közel állandó a növény víztartalma.

A leveleket a szár emeli magasba. Ebben a fényért való küzdelem is 
megnyilvánul: a magasabbra növő növény több fényhez, ezáltal több 
tápanyaghoz is juthat. A szárban lévő szövetek azt is biztosítják, hogy 
a növény ne roppanjon össze a saját tömege alatt.

A növényi test szerveződési szintjei

 
Vizsgálj meg egy levelet!

Gyűjts egy levelet, majd az ábra alapján azo-
nosítsd a levél részeit! Készíts róla rajzot!

levélnyél levéllemez

levélcsúcs

levélalap

pálhalevél
főér oldalér levélél

 

Miről árulkodnak az évgyűrűk?

A kambium tavasszal, illetve a meleg, 
nedves időszakra főként vízszállító 
sejteket, tág üregű faelemeket (vilá-

gos sáv) képez a sok víz szállítására. Szárazabb 
időszakban főként vastag falú, szűk üregű ele-
meket (sötét sáv) hoz létre a kambium. A hideg 
vagy vízszegény időszakra a kambium működé-
se leáll. Egy sötét és egy világos sávcsík képez 
egy évgyűrűt. A gyűrűk egymásra rétegződnek, 
s a  legidősebb legbelül, a  legfiatalabb a fatest 
külső szélén található. Az évgyűrűk számából 
következtetni lehet a fa korára. A farész egy ré-
sze a cseranyagok lerakódása miatt eltömődik, 
és létrejön a fa fajtájára jellemző szín. Az eltö-
mődött, már nem élő farész, az úgynevezett 
geszt csak a szilárdításban vesz részt. Az élő fa-
rész a szijács, amely a szállításban vesz részt.

gyökérszőrsejt bőrszövet gyökér növény

sejt szövet szerv szervezet

kéreg

kambium

szijács

geszt

pászta pászta
késői korai

16.  A szövetek, szervek megjelenése 
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Olvass és vizsgálj!

Olvasd el a szöveget, és annak alapján vizs-
gálj páfrány- és zsurlónövényeket!
•  Azonosítsd a főbb jellemzőket!
•  Készíts rajzokat, fotókat a növényekről!

Virágzanak-e a harasztok és korpafüvek?
A harasztnövények az első hajtásos szárazföldi növé-
nyek közé tartoznak. Szerveik a gyökér, a szár és a levél.  
A harasztok közé tartoznak a páfrányok, a zsurlók. Koráb-
ban a korpafüveket is ide sorolták, de a kutatások alap-
ján önálló csoportot képeznek. Az őshüllők korában élt 
fa termetű őseik jelentős szerepet játszottak a kőszénte-
lepek képzésében. Ma élő fajaik lágy szárúak, apró terme-
tűek, hajtásuk villás elágazású. Védett hazai fajuk a kapcsos  
korpafű. 

A LECKE ALAPJÁN:

•  megismered, mely növények tartoz-
nak a harasztok közé

•  megérted, mi a szerepe a szaporo-
dásban a virágnak és a magnak

•  felismered a nyitvatermők és a zár-
vatermők virágai közötti különbsé-
geket 

•  azonosítod a nyitvatermők közé tar-
tozó növényeket

Hajtásos növények: harasztok, 
nyitvatermők17. 

levél

spóratartók

gyökér

gyöktörzs

Egy mai harasztnövény felépítése

A mezei zsurló vegetatív és spóratermő hajtása

Vörösmoszatok Zöldmoszatok Barnamoszatok

Zárvatermők

Nyitvatermők

HarasztokMohák

spóratartó

levél

levélnyél

gyöktörzs gyökér

spórák
osztódás,

növekedés

ivarszervek

fejlődő harasztnövény

levélgerinc

előtelep
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A páfrányok nagy felületű leveleikkel hatékony fotoszintézisre ké-
pesek, spóráik többnyire a levelek fonákján található spóratartókban 
képződnek. A megtermelt szerves anyagot föld alatti raktározó száruk-
ban, a gyöktörzsben raktározzák el. A tápanyagokat a gyöktörzsből ki-
ágazó gyökerekkel veszik fel. A hazai páfrányok kis termetűek, de a mo-
háknál nagyobbra nőnek. Többnyire az erdők aljnövényzetében élnek, 
azonban sziklákon és vízi környezetben is előfordulnak. A trópusokon 
alacsony fává növő páfrányfák is élnek. A harasztok is szárazföldi növé-
nyek, a megtermékenyítésükhöz azonban víz kell: a hímivarsejtek a víz-
ben úsznak át a petesejthez. Az ősi páfrányoknak fontos szerepük volt 
az élővilág fejlődésében, mivel belőlük alakultak ki a virágos növények.

A zsurlók levelei aprók, pikkelysze-
rűek, a fotoszintézist zöld szárukkal vég-
zik. A spóratermő hajtásrész a növény 
csúcsán helyezkedik el. A nedves rétek 
növénye a mezei zsurló. Nevüket a sejtje-
ikben lévő kvarckristályokról kapták, amik 
miatt a zsurlókat régen súrolásra használ-
ták. A mezei zsurló kétféle (fotoszintetizá-
ló és spóratartó) föld feletti hajtást képez. 

Egy tipikus zárvatermő virág

  Olvass, és vizsgálj! Idézd fel!

•  Vizsgáljatok meg egy olyan virágot, amely 
rendelkezik az ábrán látható részekkel!

•  A szöveg alapján azonosítsátok a virág részeit!
•  Használjatok csipeszt, kisollót, nagyítót!

ELEVENÍTSÜK FEL A VIRÁGRÓL KORÁBBAN TANULTAKAT!

A virág a növény ivaros szaporodását szolgáló, módosult levelekből álló hajtás (leveles szár). 

Száreredetű része a kocsány és a vacok. A virágot a 
virágkocsány tartja. Kiszélesedő része a vacok. Innen 
erednek a módosult levelek.

Virágtakaró levelek a csésze- és a sziromlevelek, illet-
ve a lepellevelek. A csészelevelek általában zöld 
színűek, kisebb méretűek, a sziromlevelek színesek,  
nagyobb méretűek. A lepellevelek általában egyformák  
(egy nemű virágtakaró).

A takarólevelek az ivarlevelek számára nyújtanak védel-
met, és a megporzást is elősegítik. 

A hím jellegű ivarlevél a porzó, porzószálból és por-
tokból áll. Ez utóbbiban találhatók a hímivarszervek, 
a virágporzsákok, ahol a virágporszemek, a pollenek 
képződnek.

A női ivarlevél a termő, részei a bibe, a bibeszál és 
a magház. A magházban található a magkezdemény 
(női ivarszerv), aminek egyik sejtje a petesejt. A petesej-
tet a magkezdemény burka veszi körül.

A bibe cukros váladékába ragad bele a virágpor, a pol-
len. A bibeszálban haladnak a pollen sejtjéből kialakult 
hím ivarsejtek a petesejtet tartalmazó magházba. Itt tör-
ténik a megtermékenyítés. 

Kapcsos korpafű

 
Pollenvizsgálat

Utcáról, kertből vagy virágkötőtől gyűjtsé-
tek különféle fajok spóráit, virágporát, és 
vizsgáljátok meg fénymikroszkóppal!
•  Hasonlítsátok össze a nyitvatermők és 

a zárvatermők pollenjeit,
•  vessétek össze a harasztok spóráival is a lá-

tottakat!

takarólevelek

porzó
termőivarlevelek

sziromlevél

csészelevél

vacok

kocsány
virágtengely

portok

bibe

bibeszál

magház

magkezdemény

porzószál

portok félbevágva

virágpor
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Miért terjedtek el a virágos növények?
Az eddig tanult növénycsoportoknál (moszatok, mohák, harasztok) 
a megtermékenyítés vízhez kötött folyamat volt. Az evolúció hosszú 
folyamata során az éghajlat többször változott, és ehhez az élőlények-
nek is alkalmazkodniuk kellett. Körülbelül 270–280 millió évvel ezelőtt 
az éghajlat elkezdett szárazabbá válni. Előnybe kerültek azok az élőlé-
nyek, amelyek szaporodása víztől független. A növények esetében az 
ősi harasztok egyik csoportjából kialakultak a nyitvatermők. A nyitva-
termők sikeres elterjedését egy evolúciós újítás, a virág megjelenése és 
ezáltal a víztől független szaporodás tette lehetővé. 

A nyitvatermőknek nincsenek vi-
rágtakaró leveleik. A virágaik egy-
ivarúak, vagy csak porzót, vagy csak 
termőt tartalmaznak. A nyitvater-
mőkhöz tartozó fenyők legtöbbször 
egylakiak, vagyis egy növényen van 
a porzós és a termős virág is. Virága-
ik virágzatba tömörülnek. A termős 
virágok tobozvirágzatot alkotnak, 
a termőlevelek elfásodásával alakul 
ki a toboz. A magkezdemények sza-
badon ülnek a termőlevél felszínén. 
A porzós virágzatot a porzók tömege 
alkotja. Rengeteg virágport (pollent) 
termelnek, amelyet a szél szállít a 
magkezdeményekhez (megporzás). 
A magkezdeményben van a petesejt, 
a virágporból alakul ki a hímivarsejt. 
A megtermékenyítéshez külső vízre 
már nincs szükség. A megterméke-
nyítés után a magkezdeményből ki-
alakul a mag. 

A magban védett helyen található 
a csíra vagy embrió. A legtöbb mag-
ban a maghéjon belül az embriót tápláló raktározószövet található. 
A mag nyugalmi állapotban marad, majd kedvező körülmények közé 
kerülve kifejlődik belőle az utód, az új egyed. 

Erdeifenyő porzós virágzata

Nyitvatermők összehasonlítása

Vizsgáljátok meg és hasonlítsátok össze néhány nyitvatermő növényfaj szerveit!
•  Milyen különbségeket fedeztek fel a különböző fenyőfajok, illetve egy tujafaj levelei és tobozai között?
Vizsgálandó fajok: lucfenyő, erdeifenyő, feketefenyő, vörösfenyő, nyugati tuja.

•  Készítsetek rajzokat, fotókat!
•  Hasonlítsátok össze a megfigyeléseiteket!

 

Gondold végig!

 A nyitvatermők megjelenése elősegít-
hette a harasztok megmaradását a szá-
razföldön. 

Próbáld megmagyarázni, miért!

új hajtás

lehullott 
tűlevél helye

porzós toboz

termős toboz

Vörösfenyő tavaszi hajtása

Lucfenyő szárnyas magjai

tobozvirágzat

termőlevél

magkezdemény

petesejt
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A nyitvatermők nevüket onnan kapták, hogy a virágaikban a termő-
levelek nem zárulnak magházzá, a magkezdemények nyitott helyen, 
a termőlevelek tövében fejlődnek maggá. Termésük nincs. A lucfe-
nyő tobozában szárnyas magok képződnek. Más nyitvatermők magja 
körül húsos magköpeny (tiszafa) vagy elhúsosodó tobozlevelekből álló 
burok (boróka) lehet.

A nyitvatermő növények legismertebb képviselői a fenyők cso-
portjába tartoznak. Hazánkban legismertebb képviselőjük a közönsé-
ges lucfenyő. A fatörzset fagyásgátló gyanta itatja át, a fa koronájának 
alakja olyan, hogy a hó könnyen lecsússzon róla. A levelek a lehető 
legkisebb felszínű tűlevelek, amelyeket vastag viaszréteg von be. A fe-
nyőkhöz tartozó fajok döntő többsége örökzöld, azaz leveleiket folya-
matosan hullajtják, cserélik. A hazai fajok közül a vörösfenyő kivétel, 
mert lombhullató.

A fenyőfélék mellett más nyitvatermőcsoportok is vannak. A ciprus-
félék többsége szintén jól tűri a szárazságot, de a hideget kevésbé, így 
ezekkel inkább mediterrán területeken találkozhatunk. Az idetartozó 
tuják apró levelei pikkelyszerűek, a borókáké tövisekké erősödtek. 

A magashegységekben élő mamutfenyők elnevezése megtévesztő, 
ezek valójában szintén ciprusfélék.

A tiszafafélék több kontinensen is elterjedtek, de sehol nem alkot-
nak önálló állományt. A tiszafa kétlaki, mérgező növény.

A páfrányfenyők képviselője a páfrányfe-
nyő (Ginkgo biloba). Élő kövület, azaz nagyon 
ősi növényfaj, amely viszonylag korán kialakult 
az evolúció során, és a kihalási eseményeket 
túlélve máig változatlanul fennmaradt. Gyó-
gyászati célokra is felhasznált növény.

Az óriástobozú fenyők toboza 30-40 cm 
nagyságú és 3-4 kg tömegű is lehet. Életveszé-
lyes, ha ez valakire nagy magasságból ráesik.

  Nyitvatermők emberközelben

Keress rá néhány, a közeledben is előforduló 
nyitvatermőcsoportra, -fajra!
•  Keress néhány konkrét példányt!
•  Készíts róluk rövid jellemzést, fényképet!
•  Használd a Növényismeret című könyvet vagy 

a  növényeket bemutató mobilapplikációkat!

Tiszafa Közönséges boróka Lucfenyő

Jó, ha tudod!

    A harasztok két fő csoportja a páfrányok és a zsurlók.
    A nyitvatermőkre jellemző, hogy:

• szárazföldi növények, a szaporodásukhoz (megtermékenyítéshez) nem kell víz;
• virágaik egyivarúak, virágtakaró nélküliek;
• jellemzően szélbeporzásúak;
• sokszikűek;
• magjuk van, termésük nincs;
• általában fásszárúak. 

Mamutfenyők
Ginkgofa hajtása porzós 
virágzattal
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  Tudod, mit eszel?

Tudod-e, hogy melyik növénynek melyik szer-
vét fogyasztjuk?

sárgarépa, sóska, vöröshagyma, karfiol, 
borsó, uborka

   Mi a különbség?

Keress a környezetedben előforduló egyszikű 
és kétszikű növényeket! A látható szerveken 
mutasd be a közöttük lévő különbségeket!

Miből fejlődik a termés?
A zárvatermők onnan kapták a nevüket, hogy a magkez-
demény védett, zárt helyen, az egy vagy több termőlevél 
összenövéséből kialakult termő magházában helyezkedik 
el. A virág magkezdeményéből alakul ki a mag, a magkez-
demény burkából a maghéj, a termő vagy magház falából 
pedig a termés fala. A magban található a megterméke-
nyítés után kialakuló embrió (csíra), illetve a mag tartalmaz 
tápanyagokat is az embrió fejlődéséhez. Szél- vagy rovar-
beporzású növények. A megtermékenyítésükhöz nem 
kell víz. Jellemzően szárazföldi növények. A megtermé-
kenyítés után a virág részei a magház kivételével elfony-
nyadnak, elhalnak. Kivételes esetben megmarad a csésze, 
például a szamóca vagy az alma esetében.  A termő bibéje 
és bibeszála is elszárad, csak a magház marad meg, mely 
az után a benne lévő magokkal együtt terméssé alakul.

Virág Termés

Termő (magház) Termés

Termő fala (magház fala) Termésfal

Magkezdemény  
(ebben van a petesejt)

Mag  
(a megtermékenyített petesejtből 
alakul ki a csíra vagy embrió)

Magkezdemény burka Maghéj

Különféle terméstípusok

 
Kutass!

•  Készíts fényképsorozatot vagy egy videót, 
hogyan lesz a virágból termés!

•  Megfigyeléseid és a táblázat alapján fogal-
mazd meg a virág és a termés közötti kap-
csolatot!

  A termés részei 

Egy félbevágott almán mu-
tasd meg, hol volt a vacok, 
a csészelevél, a magház!

A LECKE ALAPJÁN:

•  megismered a termés kialakulását és 
szerepét

•  azonosítod az egyszikű és a kétszikű 
növények közötti különbségeket

•  megérted, milyen környezeti té-
nyezők szükségesek egy új növényi 
egyed kifejlődéséhez

18. Terméssel rendelkező növények: 
zárvatermők

csonthéjas
termés

bogyó-
termés

kabak-
termés

alma-
termés

ikerlependék
termés

szem-
termés toktermés

makk-
termés

hüvely-
termés

húsos termés

száraz termés
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   Mindenki másképp csinálja

Azonosíts és mutass be a képek alapján külön-
féle magterjesztési stratégiákat!

 
A csírázás vizsgálata 

Társaiddal tervezzetek kísérletet a csírázás feltételeinek vizsgálatára!
•  Melyik környezeti tényező (talaj, hőmérséklet, víz, fény, levegő) szükséges 

a csírázáshoz?
•  Hogyan befolyásolja a csírázást a talajvíz sótartalma?
•  Jegyezzétek fel a tapasztalatokat!
•  Fogalmazzatok meg választ a kutatási kérdésre!

Jó, ha tudod!

    A zárvatermők jellemzői:
• takaróleveleik az ivarlevelek számára védelmet nyújtanak, és a megporzást is elősegíthetik,
• termésük fejlődik,
• fás és lágy szárúak is lehetnek,
• egy vagy két sziklevéllel csíráznak,
• jellemzően szárazföldi növények,
• a szaporodásukhoz (megtermékenyítéshez) nem kell víz.

Valódi termés: csak a termő vesz részt a termés kialakításában.

Áltermés: nem csak a termő vesz részt a termés kialakításában  
(pl. a vacok vesz részt), pl.: alma.

Szemtermés: maghéj és a termésfal összenőtt, pl.: közönséges búza.

Hüvelytermés: a termésfal és maghéj nem nő össze, pl.: kerti borsó.

Csonthéjas termés: külső termésfal, terméshéj, középső termésfal  
(húsos, lédús), belső termésfal elfásodik (csonthéj), mag; pl.: szilva.

Száraz termés: alacsony a víztartalma.

Húsos termés: magas a víztartalma, lédús.

Hogyan lesz a magból újabb növény?
A csírázás az embrió kialakulásával elkezdődött növekedés és fejlődés 
folytatása. A folyamat során a csíra (embrió) a mag tartalék tápanya-
gainak felhasználásával kinő a magból, és csíranövénnyé válik. A csíra 
vagy embrió egyik része a gyökérkezdemény (a gyököcske), amely-
ből a növény gyökere alakul ki. A másik része a hajtáskezdemény  
(a rügyecske), amelyből a növény szára és a levele (hajtása) lesz.

A növény egyedfejlődése során keletkezett első levél a sziklevél, 
amely a magban alakul ki. Gyakran tartalék tápanyagokat tartalmaz. 

A zárvatermők fajait aszerint, hogy hány sziklevéllel csíráznak, az egyszikűek és a kétszikűek osztályába soroljuk.

A kétszikűek gyökere főgyökérzet, levelei főeresek. Száruk 
fás és lágy szár is lehet, amely dúsan elágazó. Kétféle méretű 
és színű színes virágtakarójuk van (csésze- és sziromlevelek). 
A virágtakaró levelek száma sok esetben 4 vagy 5 vagy ezek 
többszörösei.

Az egyszikű növények gyökérzete bojtos, mellékgyökérzet. 
Lágy száruk van, a levelükben a levélerek lefutása egymással 
párhuzamos. Virágtakarójuk egynemű, egyforma levelekből 
áll (lepellevelek). A virágtakaró levelek száma sok esetben 
3 vagy annak többszöröse.

gyököcske

maghéj
sziklevél

gyökér

szár

lomblevél
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Miben mások a gombák?
A gombák nem képesek fotoszintézisre, nincsenek zöld 
színtesteik, más élőlényekből jutnak összetettebb táp-
anyagokhoz (cukor). Nem jellemző rájuk a helyváltozta-
tó mozgás. Vannak a növényekre jellemző sejtszerveik is,  
pl. a sejtfal. A gombák gombafonalakból (hifa) épülnek, 
telepes szerveződésűek, nincsenek valódi szöveteik (álszö-
vet) és szerveik.  Általában spórával szaporodnak.

A gombák életmódja
A gombák változatos életmódúak, lehetnek:

•  élősködők (parazita), pl. a bőrgombásodást okozó gombák;
•  együttélők (az együttélés mindkét élőlény számára hasznos),  

pl. a gyökérkapcsolt gombák esetében a növény (pl. a fenyők) gyö-
kereinél található gomba segíti a növényt a víz és az ásványi sók 
felszívásában, cserébe kész táplálékot (cukrot) kap. A zuzmó mo-
szatok és gombafonalak együttélése, szimbiózisa.

•  lebontók (szaprofiták): elhalt anyagokkal táplálkoznak, a gombák 
többsége ilyen életmódot folytat. Nagy jelentőségük van az anya-
gok körforgásában. 

A gombák típusai
Vannak egysejtű gombák, mint például az élesz-
tő. Az egyszerűbb felépítésű többsejtű gombák, 
mint például a penészgombák, fonalakat alkot-
nak. A legfejlettebbek a kalaposgombák, ezeknek 
a fonalai termő testet hoznak létre, ebben képző-
dik a nagy mennyiségű spórájuk.

  Gombavizsgálat

Társaiddal vizsgáljatok meg egy nem mérgező 
gombát!
A szabad szemmel vagy egyszerű nagyítóval 
megfigyelhető tulajdonságai alapján válaszol-
jatok!
•  Vannak-e szervei?
•  Mi mutatja, hogy nem fotoszintetizál?
•  Honnan szerzi a tápanyagait és a működésé-

hez szükséges energiát?
•  Hogyan szaporodhat?

  Élesztőgombák vizsgálata

1.  Oldjatok fel kevés vízben egy csipetnyi szárí-
tott vagy friss élesztőt!

2.  Helyezzetek 1 csepp oldatot mikroszkópi 
tárgy lemezre!

3.  Fedjétek le és vizsgáljátok meg mikroszkóp-
ban közepes (100-szoros) nagyítással!

•  Készítsetek rajzokat, fotókat!
•  Mekkora a méretük? Hogyan tudnátok 

megbecsülni?
•  Kb. hány darab gombasejtből állhat a bolt-

ban kapható 50 g-os élesztő? 

A LECKE ALAPJÁN:

•  megismered a gombák testfelépíté-
sét

•  megérted, miért alkotnak külön or-
szágot az élővilág rendszerében

•  példákat tanulsz a főbb csoportjaik-
ból

Gombák 19. 

gombafonalak háló-
zata a talajban

tönk

érett termőtest

kalap

gallér

a termőtest hossz-
metszetéről készült 
rajz

spórák

termőréteg gombafonalak

fiatal termőtest

Penészgombák bevonata 
paradicsomon

Kalaposgombák felépítése és szaporodása
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Ehető és mérgező gombák

A gombaszedés szabályai:

• Étkezési célra csak ismert gombákat szedj! 
•  A leszedett gombákat minden esetben ellenőriztetni kell hivatalos gombaszakértővel!
•  Ha ismeretlen gombát szedsz (pl. határozási célra), akkor azt a többitől jól különítsd el!

gyilkos galóca légyölő galóca hánytató galambgomba

nagy őzlábgomba óriáspöfeteg mezei csiperke

 
Gombafonalak vizsgálata 

1.  Nedvesíts be egy szelet ke-
nyeret, és tedd meleg, lehe-
tőleg sötét vagy félárnyékos 
helyre, de úgy, hogy ne szá-
radjon ki!

2.  A kenyér felszínén néhány 
nap elteltével megjelennek 
a penészgombák gomba-
fonalai.

3.  Csipesszel válassz le egy ke-
vés gomba fonalat a kenyér-
ről, és vizsgáld meg fénymik-
roszkópban! 

•  Azonosítsd a gombafonalakat!

•  Készíts rajzot, fotókat!

•  Minden esetben jegyezd fel 
a nagyítás mértékét!

A zuzmók
A zuzmók az élővilág különleges csoportját alkot-
ják. Testük gombák és fotoszintetizáló moszatok 
tartós együttélésének eredményeképp alakult ki, 
a gomba partner alapján rendszerezzük.

A zuzmótelep belsejében védetten élnek a foto-
szintetizáló kékbaktériumok vagy a zöldmoszatok. 
A gombafonalak veszik fel a tápanyagokat, védik 
a telep belső sejtjeit, és rögzítik a telepet.

Mivel a zuzmó két, alapvetően különböző szerve-
zet együttélésével jött létre, teleprészek leszakadásá-
val szaporodik. Sok fajuk több környezeti tényezőre 
is tág tűrőképességű, ennek köszönhetően szinte 
minden környezetben előfordulnak. Sivatagokban 
és trópusi erdőkben, magashegységekben és sark-
vidékeken egyaránt megtaláljuk őket. Igénytelensé-
gük miatt a csupasz sziklákon és a földfelszínen zuz-
mók és mohák telepednek meg először. 

gombafonalak tömör szövedéke 
(kéreg)

rögzítőfonál

gombafonalak tömör szövedéke 
(kéreg)

moszatsejtek

gombafonalak laza szövedéke

Egy megfestett zuzmótelep kereszt-
metszetének fénymikroszkópos képe

Sárga falizuzmó és egy lombosmoha 
telepe

Tölcsérzuzmó

Jó, ha tudod!

    A gombák az élővilág külön országát alkotják, se nem növények, se nem állatok.
   Fotoszintézisre nem képesek.
   Lebontó, élősködő vagy együtt élő szervezetek. 
   Általában fonalas felépítésűek, szöveteik, szerveik nincsenek.
    A kalapos gombák közé tartozó gyilkos galóca halálosan mérgező, de minden gyűjtött gombafajt étkezés előtt 

ellenőriztetni kell! 
   A zuzmók gombák és moszatok szimbiózisával jöttek létre.

Penészgombák bevonata 
paradicsomon
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Önfenntartó 
életműködések

Feladata A feladat elvégzése

Mozgás Helyváltoztatás, helyzetváltoztatás. A sejtek képesek mozogni sejtnyúlványokkal (álláb, 
csilló, ostor). Egy nagyobb test mozgatásához izmok 
szükségesek.

Táplálkozás Anyag- és energiapótlás. Aprítás és emésztés valósul meg. Emésztés: a tápanya-
gok alap-építőegységekre bontása.

Légzés A tápanyagok elégetéséhez szükséges oxigén felvéte-
lét biztosítja, az égésterméket (szén-dioxid) eltávolítja.

A légzési gázok a kültakarón át vagy kopoltyú, vagy 
tüdő segítségével jutnak a testfolyadékba, majd on-
nan a sejtekbe.

Keringés Az oxigént és a tápanyagokat juttatja el a sejtekhez. A testfolyadék áramolhat egy csőrendszerben, amit 
ereknek nevezünk. A csőrendszerben van egy pumpa, 
ami mozgatja a folyadékot, ez a szív.

Kiválasztás A káros, felesleges anyagoktól szabadítja meg az élő-
lényeket.

Egy testfolyadékot átszűrő rendszer. Ember esetében  
a fő kiválasztószerv a vese.

Szabályozás A szervezet állandóságát biztosítja. Főként az idegrendszer, a hormonrendszer és az im-
munrendszer biztosítja.

Érzékelés A környezetből származó információk felvételét bizto-
sítja.

Érzékelésre képes sejtek, illetve érzékszervek biztosít-
ják.

Fajfenntartó 
életműködések

Feladata A feladat elvégzése

Szaporodás Az élőlények változatosságát, fennmaradását biztosítja. Az ivarsejtek termelését, érését biztosító, illetve az 
ivarsejtek átjutását elősegítő szervek és folyamatok. 
Az utódgondozás egyes fajoknál jellemző, másoknál 
nem.

A LECKE ALAPJÁN:

•  azonosítod a növények és az állatok 
önfenntartó és fajfenntartó életmű-
ködései közötti hasonlóságokat és 
különbségeket

•  áttekinted az állatok szövettípusai-
nak felépítését és működését

•  megérted, hogy a szövetek felépíté-
se hogyan tükrözi a működésüket

20. Az állatok testfelépítése és működése  

  Kérdezz társadtól!

A táblázatos összefoglaló alapján tegyetek fel egymásnak kérdéseket az egyes 
életműködésekkel kapcsolatban! 
Fogalmazzátok meg a válaszokat is! Értékeljétek egymás válaszát!

Melyek az állatok életműködései?
Önfenntartó életműködések (= létfenntartó életműkö-
dések): Az egyed életben maradásához szükségesek. 

Fajfenntartó életműködés: A szaporodás és az ivadék-
gondozás, mely az utódnemzedékek létrehozását, a faj 
fennmaradását, további evolúcióját teszi lehetővé.

    Idézd fel!

Hogyan és miért alakultak ki a többsejtű élő lények az evolúció során?
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Honnan tudjuk, hogy milyen az állatok testfelépítése, 
és hogyan zajlanak az életműködéseik? 

Anatómiai vizsgálati módszerek: A boncolás célja a szervek elhelyezke-
désének, felépítésének és kapcsolatainak a megfigyelése, következtetések 
levonása a már nem élő egyedeken. A szövettani vizsgálatok során a szer-
vek még részletesebb felépítéséről és működéséről kaphatunk képeket. 
Élőlényekből vett kis szövettani mintadarabok (biopszia) vizsgálatával 
a normális felépítéstől és működéstől való eltérésre is következtetni lehet.

A képalkotó eljárások (röntgen, CT, MR, UH) során szintén a test 
belső felépítéséről kapunk információt, de ekkor nem kell vágást ejteni 
a testen.

Élettani következtetésekhez 
gyakran az élőlények életműkö-
dései során keletkezett elektro-
mos jeleket, a vérben, a vizelet-
ben lévő anyagokat vizsgálják.

Békaszív működésének vizsgálata kimográffal

   Utódgondozás

Mondj minél több ötletet arra, hogy milyen 
módokon segíti az egyes képeken a szülő az 
utód életben maradását, sikeres fejlődését!

 

Életek és ételek

Fogalmazd meg, hogy milyen célból történik a táplálékhoz jutás, 
juttatás a képeken!
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  Ismerd fel! 

Azonosítsd az ábrán látható szövettípusokat!
•  Melyik a vér-, a zsírszövet, a bőrben találha-

tó kötőszövet, a porc-, illetve csontszövet?
Választásodat indokold!

A

B

C

D

E

 
Állati szövetek vizsgálata 

•  Figyeld meg mikroszkópos metszeteken a tanult szöveteket! 
•  Rajzold le a látottakat a füzetedbe, tüntesd fel a nagyítás mértékét!
•  Készíts fotókat a mobiltelefonoddal, oszd meg társaiddal is! 

A szövet azonos működésű, hasonló alakú, (általában) közös erede-
tű sejtek együttese. Az állati szövetek következő alaptípusait különböz-
tethetjük meg.

Hámszövetek
Külső vagy belső felszíneket borítanak (fedőhám). Egymáshoz szorosan 
illeszkedő sejtek. Ekkor a fő feladatuk az elhatárolás, védelem. Lehet-
nek egyetlen sejtrétegből felépülők, illetve többrétegűek is. A hámszö-
veteknek más funkciói is lehetnek. Ahol a hámsejtek vékonyak, lapo-
sak (pl. erek fala, légzőhám), ott az anyagok gyors átengedése a cél. 
A hámsejtek módosulhatnak a váladék termelésére (mirigyhám).

 

Hámok és szervek

Melyik hámtípus bélelheti a hajszálerek falát, melyik termel váladé-
kot, melyik boríthatja az emberi bőr felszínét? 

Indokold választásodat!

A B

C

 

Keress magyarázatot!

 •  Miért vannak szövetes és nem szövetes élőlények is?
•  Mondj példát arra, hogy az emberek együttműködése hatéko-

nyabb egy feladat elvégzésére, mint ha külön-külön végeznék!

Az állatok főbb szövettípusai
A soksejtűségnek óriási előnyei vannak. Egyrészt növekedik az egyed 
mérete, másrészt a sejtek között működésmegosztás alakulhat ki. A ha-
sonló alakú és működésű sejtek szöveteket alkotnak. A szövetek sejtjei 
együttműködnek, és összehangoltan fejlődnek. A szövetekből kiala-
kult szervek már szabad szemmel is láthatók.
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  Izomból!

Melyik kép melyik izomszövettípust mutatja? 
Választásodat indokold! 

Jó, ha tudod!

    A növényekhez hasonlóan az állatok is rendelkeznek önfenntartó és fajfenntartó életműködésekkel.
    A szövetek valamely feladat hatékony elvégzésére kialakult, együttműködő és kapcsolatban lévő sejtek. 
    A fő állati szövettípusok a hám-, a kötő- és támasztószövet, az izom- és az idegszövet.

 

Hallgat a felszín? 

Hogyan segítik elő a kör-
nyezethez való alkalmazko-
dást a testfelszín, a kültaka-

ró jellemzői?
Keress példákat a különféle szövettani 
felépítésére és működésére!

A kötőszövetek
Sejtjeik változatos alakúak, sejt közötti állo-
mányuk jelentős, amiben sok a rost és a víz. 
A szerveket rögzítik, összekapcsolják, kitöltik 
a réseket. Különleges kötőszövet a vér.

A zsírszövet szintén kötőszövet, a zsírsej-
teket nagyrészt zsírcseppek töltik ki. Hőszi-
getelő, mechanikai védelmi és tartalék táp-
anyag szerepük van.

Támasztószövetek
Egyszerre kemények és rugalmasak. A porcszövet esetében a sejtek 
kisebb csoportban helyezkednek el, ezek között van a jelentős meny-
nyiségű sejt közötti állomány (víz, fehérjerostok). A porcszövetben 
nem találunk ereket. A csontok végét borítja, a fül nagy részét alkotja. 
A csontszövet sejtjei koncentrikus köröket alkotnak. Közöttük jelentős 
a szerves (főként fehérjerostok) és szervetlen (kalciumvegyületek) állo-
mány. A csontszövetben találunk ereket.

Izomszövetek
Fénymikroszkópos képen egyes izomszövetekben sötét és világos 
sávokat láthatunk egymást mellett (ezek fényelnyelő és fényáteresz-
tő részek). Ezt harántcsíkolatnak nevezzük. A harántcsíkolatot mutató 
izomszövetnek két típusa van: a vázizomszövet és a szívizomszövet. 
A vázizomszövet építi fel például a csontokhoz kapcsolódó izma-
inkat, az arcunkon található mimikai izmokat, a gerincesek váziz-
mait és a rovarok izmait is. Működését tekintve rövid időn át nagy 
erőkifejtésre képes. A szívizomszövet Y alakban elágazó sejtekből 
épül fel, hosszú időn át nagy erőkifejtésre képes. A simaizom-
szövet nem mutat harántcsíkolatot. Orsó alakú sejtekből épül fel. 
Ezek viszonylag lassú, de kitartó működést eredményeznek. Pél-
dául a bélfalban fordulnak elő.

Idegszövet
Jellegzetes sejtje az idegsejt, 
ami nyúlványokkal rendelkező 
sejttípus. Fő feladata az infor-
máció (inger) felvétele, feldol-
gozása, továbbítása és átadása. Idegsejtek festett mikroszkópi 

készítményben Az idegsejtek típusai

A

érző idegsejt köztes idegsejt mozgató idegsejt

B C
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Melyek a gerinctelen állatok főbb csoportjai?
A gerinctelen kifejezés nem jelent rendszertani kategó-
riát, evolúciósan egymástól igen távol eső csoportokat is 
ide sorolunk, amelyek több esetben a törzsfejlődés önálló 
ágát képviselik.

Az állatvilágban a többsejtűség megjelenése a növényeknél megis-
mert folyamatokhoz részben hasonlóan zajlott.

A szivacsoknál még nincsenek szövetek, és a sejtek önállóan is élet-
képesek. A csalánozóknak már vannak szöveteik, de a szervek csak 
a fejlettebb csoportokban jelennek meg. A csalánozók és a laposfér-
gek emésztőrendszere egynyílású. Nagy újítás a második nyílás, ami 
egymástól külön kétszer is kialakult az evolúció folyamán. Ugyancsak 
kétszer „találta fel” az élővilág a szelvényességet.

A LECKE ALAPJÁN:

•  felismered, hogy az állatok testfel-
építése és működése a környezethez 
való alkalmazkodás eredménye

•  megérted, hogy a gerinctelenekben 
kialakult tulajdonságok a gerince-
sekre (így az emberre) is jellemzők 
lehetnek

•  értékeled, hogy minden élőlény egy-
aránt fontos az élővilág egészének 
szempontjából

21. Szivacsok, csalánozók, férgek, 
tüskésbőrűek

szivacsok csalánozók laposférgek

gerinctelenek

fonálférgek gyűrűsférgek ízeltlábúak puhatestűek tüskésbőrűek gerincesek

gerincesek

egysejtű ős

többsejtűség

szövetek

kétoldali szimmetria,
szervek

nincs szimmetria

szelvényesség szelvényesség

sugaras szimmetria

kétnyílású
emésztőrendszer kétnyílású

emésztőrendszer

Egy nagy méretű tengeri fajA szivacsok felépítése

kivezetőnyílás

űrbél

vándorsejt

vázképző sejt

galléros ostorossejt

pórussejt

fedősejt

Szivacsok
Nevüket onnan kapták, hogy testük lyu-
kacsos felépítésű, és egyes fajokból készül 
a természetes mosdószivacs. Apró lyuka-
kon áramlik be a víz a szivacstestbe, ahol 
megtörténik a vízben lévő mikroszkopikus 
méretű tápanyagok kiszűrése, így tisztít-
ják a vizeket is. Többféle felépítésű és mű-
kö désű sejttípust is találhatunk bennük.  
Fajaik sós és édesvízben egyaránt elő-
fordulnak. A szivacsok közé tartozó fajok: 
kéményszivacs, mosdószivacs, tavi szivacs.



6921.  Szivacsok, csalánozók, férgek, tüskésbőrűek  21.  Szivacsok, csalánozók, férgek, tüskésbőrűek

 •  A medúzalakúak mozgása a rakéta-
elven alapul. Mit jelenthet ez?

•  Nézz utána, miért nagy jelentőségűek a korall-
zátonyok az élővilág szempontjából!

Csalánozók
Nevüket csalánsejtjeikről kapták, ezekkel védekeznek, illetve támad-
nak. Érintésük azért veszélyes, mert csalánsejtjeikkel képesek sebet 
ejteni más élőlényeken, és a sebbe juttatják a méreganyagot. Ragado-
zók. Méretük a milliméteres nagyságrendtől több méterig is terjedhet. 
Kétféle alakban is előfordulhatnak. A medúzaalak szabadon lebeg, 
úszik a vízben, a hidraalak pedig szilárd felszínhez tapad, vagy azon 
lassan araszolva halad.

Férgek
A férgek nem képeznek egységes csoportot. A laposférgek, ahogyan 
nevük is mutatja, lapított testűek, a fonálférgek teste henger alakú, 
hasonlóan a gyűrűsférgekéhez. A gyűrűsférgek testében ismétlődő 
egységek (testrészek, szervek) találhatók, szelvényes testfelépítésűek.

Mindegyik féregcsoportban közös, hogy kültakarójukat egyrétegű 
hám borítja, ami összeolvad az alatta lévő izomréteggel, együttesen 
a bőrizomtömlőt hozzák létre. A bőrizomtömlő az állat mozgásszerve. 
Elkülönült légzőszervük nincs, a férgek kültakarón át lélegeznek.
Laposférgek közé tartozó fajok: tejfehér planária, májmétely, horgas-
fejű galandféreg
Fonálférgek közé tartozó faj: orsóféreg
Gyűrűsférgek közé tartozó fajok: közönséges földigiliszta, orvosi pióca

Sok ezer apró hidra közösen hoz létre egy koralltelepet

Egy nagy méretű tengeri faj

hidra 

bimbózás
medúza

megtermékenyítés

zigóta (megtermékenyített 
petesejt)

lárva

A csalánozók sugaras szimmetriájúak: a testüknek egy főtengelye van, a testré-

szek a főtengely körül sugárirányban helyezkednek el, az ingerek minden irány-

ból (a test bármely területére) azonos valószínűséggel érkeznek.

 
Mássz odébb!

•  Igazold kísérlettel a serték szerepét! Fi-
gyeld meg a földigiliszta mozgását nedves 
üveglapon és egy falapon!

•  Igazold kísérlettel, hogy a földigiliszta a 
fényből a sötét felé menekül!

•  Miben különbözik az állat hasi és háti olda-
la, a feji és farki vége?

Planária Kutyafonálféreg Orvosi pióca

 

A megtermékenyítés az állat ún. nyer-
ge által termelt váladékban történik. 
A  nyereg olyan szelvények csoportja, 

melyek szélesebbek és vastagabbak a többinél: 
jóval több mirigyet tartalmaznak, mint a külta-
karó többi része. A termelt váladék övszerűen 
veszi körbe a nyereg körül a földigilisztát. Ebből 
kibújik a földigiliszta, így a gyűrűszerű váladék 
lecsúszik az állatról, közben belekerülnek a saját 
petesejtjei és a másik élőlény által korábban át-
juttatott hím ivarsejtek is.
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háti érnyereg

bél

hasdúclánc

„szívek”

garat

szájnyílás

agydúc

bőrizomtömlő
A gyűrűsférgek legismertebb képviselője a közönséges földigiliszta. 

A kültakaróban mirigyek vannak, amelyek váladéka elősegíti az állat 
mozgását és a légzését is, ezenkívül apró, hegyes képletek, az ún. ser-
ték találhatók, amelyek szintén a mozgását segítik. A levegő oxigénje 
a nyálkába, onnan az állat piros színű testfolyadékába, a vérébe jut. 
A közönséges földigilisztának nincs szeme. A kültakaróban elszórtan 
a tájékozódását segítő fényérzékeny sejtek vannak. Az idegrendszer 
központi elemei a fej területén és a test hasoldalán találhatók (dúcok). 
Talajlakó élőlények, rendkívül fontos szerepet töltenek be az anyagok 
körforgásában.

A legtöbb állat testét egy, a test hossztengelyében futó középsík két 
közel azonos felépítésű jobb és bal félre osztja (kétoldali szimmetria). 
A jobbról és a balról érkező ingereket a szimmetrikusan elhelyezkedő 
érzékszervekkel össze lehet hasonlítani, ami nagymértékben segít a tá-
jékozódásban. A férgek kétoldali szimmetriával, valódi szövetekkel és 
szervekkel rendelkező élőlények.

A fonálférgeknél megjelenik a háromszakaszos, kétnyílású bélcsa-
torna, így a tápanyagok egy irányba tudnak áthaladni az állat testén.

A gyűrűsférgek testében ismétlődő egységek (testrészek, szervek) 
találhatók, szelvényes testfelépítésűek. Így kevesebb genetikai infor-
mációval lehet nagy testet létrehozni. Testfolyadékuk vér, mert folyto-
nos összeköttetésben lévő erekben (zárt keringés) áramlik.

Tüskésbőrűek
Nevüket a bőrük alatt lévő mészlemezek kiálló tüs-
kéiről kapták. Különlegességük a vízedényrendsze-
rük, amelybe tengervizet szívnak fel, és ennek se-
gítségével mozgatják a lábacskáikat. Legismertebb 
képvi selőik a tengericsillagok, de a tengerisünök és 
a tengeri uborkák is közéjük tartoznak. Se szárazföldi, 
se édesvízi fajaik nincsenek.

A földigiliszta testfelépítése

Jó, ha tudod!

    A gerinctelenek és a férgek nem rendszertani kategória, közéjük sokféle fejlettségi szinten álló, egymással távoli 
rokonságban lévő élőlények is tartoznak.

    A szivacsoknak nincsenek szöveteik, szerveik, fontos szerepük van a vizek tisztításában.
    A csalánozók már szövetes élőlények, medúza- és polipalakjuk is lehet.
    A férgek csoportjába a laposférgek, a fonálférgek és a gyűrűsférgek tartoznak.
    A férgek körében számos evolúciós újdonság jelent meg (pl. kétoldali testszimmetria, szelvényezett testfelépítés, 

kétnyílású bélcsatorna). Ezek további élőlénycsoportokban, többek közt az emberben is megfigyelhetők.
    A valódi szövetek, szervek, kétoldali szimmetria, háromszakaszos bélcsatorna, szelvényezettség, zárt keringési 

rendszer (vér): ezek a testfelépítés-beli tulajdonságok az emberre is jellemzők.
    A tüskésbőrűek tengeri állatok, jellegzetességük a vízedényrendszer.

ivarszerv 

vízedényrendszer

emésztőrendszer idegrendszer

A tengericsillag testfelépítése

Tengerisün

22.  Puhatestűek, ízeltlábúak     
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Puhatestűek
Nevüket onnan kapták, hogy nincs belső szilárd vázuk, testük viszony-
lag lágy, puha. Nagyobb csoportjaik a csigák, kagylók és a kizárólag 
tengerben élő fejlábúak.

Csigák közé tartozó fajok: éticsiga, kerti csiga, meztelencsiga

Kagylók közé tartozó fajok: tavikagyló

Fejlábúak közé tartozó fajok: tintahal, kalmár

A LECKE ALAPJÁN:

•  megérted, hogy miért az ízeltlábúak 
a fajokban leggazdagabb csoport a 
Földön

•  megismered a puhatestűek és az 
ízeltlábúak felépítését, mozgását

•  elemzed, hogy miért előnyös az ízelt-
lábúak külső váza

•  találkozol néhány példafajjal

22. Puhatestűek, ízeltlábúak   

Közönséges tintahalTavikagylóÉticsiga

Miért helytelen kifejezés a csigavér?
Az éticsiga teste három fő részre tagolódik: fej, láb és zsigerzacskó. 
A fejen helyezkednek el a páros tapogatók: a hosszabbik pár tapogatón 
találhatók a szemek, a rövidebb párnak a szaglásban van szerepe. Jel-
lemző szervük a köpeny, ami a kültakaró kettős rétegéből alakul ki. Kül-
takaróját egyrétegű hengerhám alkotja, és mirigyekkel van tele. A mi-
rigyek nyálkát termelnek, és létrehozzák az állat külső meszes vázát. 

Bőrizomtömlővel mozog, amelynek izomrétegét simaizom alkotja. 
Légzését a tüdő biztosítja, ami a köpenyüreg 
gazdagon erezett fala. Táplálkozásában a száj-
üreg alsó részén található reszelőnyelv segíti, 
melynek felszínén apró kitinfogak találhatók.

Az éticsiga hímnős élőlény, párzási idő-
szaka június–július, de ekkor még nem tör-
ténik megtermékenyítés. Az átjuttatott hím-
ivarsejtek egy tartályban tárolódnak, csak 
később, júliusban–augusztusban következik 
be a megtermékenyítés. Egyedfejlődése köz-
vetlen, nincs köztes alak, nincs lárva.

 
Mint a meszes!

A puhatestűek külső váza mésztartalmú 
anyagból áll.
•  Hogyan bizonyítanátok ezt kísérlettel?

•  Végezzétek el társaiddal a kísérletet!

•  Hogyan bizonyítja a kísérlet eredménye 
a kiinduló állítást?

meszes héj

tapogatók

szem

láb bélcsatorna

tüdő

fej

ivarszerv

szív

középbéli
mirigy

 

A vízicsigák kopoltyúval lélegeznek

Külső 
kopoltyúval 
rendelkező 
házatlan 
tengericsiga

láb

fej

légzőszerv
légzőszervköpenyüreg

köpenyüreg 

köpeny köpeny

zsigerzacskó zsigerzacskó

héj

fej fejláb

fejlábú

héj

A puhatestűek szervei

22.  Puhatestűek, ízeltlábúak     
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A szívhez kapcsolódó verőerek és 
a gyűjtőerek nincsenek összeköttetés-
ben egymással, ezért azt mondjuk, hogy 
a keringési rendszerük nyílt. Mivel csak 
zárt keringési rendszerben keringő fo-
lyadékot nevezünk vérnek, a csigák ese-
tében a testfolyadék neve vérnyirok. Szí-
ne a réz- és oxigéntartalom miatt kékes.

Ízeltlábúak
Ez a Föld fajokban leggazdagabb törzse, legalább 1 millió faj tartozik 
ide. Nevüket onnan kapták, hogy lábuk tagolt, több kisebb részből, 
ízekből áll, amelyeket vékony, rugalmas hártya köt össze. A lábaknak 
saját izomzata van, így az ízek csuklósan mozgathatók.

Nagyobb csoportjaik az 5 (vagy annál több) lábpárral rendelkező 
rákok, a 4 pár lábbal rendelkező pókszabásúak, illetve a 3 pár lábbal 
rendelkező rovarok.

A rákok közé tartozó fajok például: pinceászka, homár, kecskerák 

A pókszabásúak közé tartozó fajok például: koronás keresztespók, 
szongáriai cselőpók, közönséges kullancs, kárpáti skorpió 

Nézd meg!
Nézzétek meg az éticsiga nászát filmen, 
elemezzétek, mi és miért történik!

Tervezz!
Hogyan mérnéd meg egy csigafaj sebességét?

 
Rovarvizsgálat

A rovarok a természetes környezetükben is 
megfigyelhetők, de rovarhálóval vagy csap-
dázással rövid időre be is gyűjthetjük őket. 
A  megfigyeléshez óvatosan, jól átlátszó 
üveg edénykébe helyezheted őket. Rövid ta-
nulmányozás után engedd szabadon a gyűj-
tött példányokat!

Figyelj meg egy rovart nagyító vagy sztereo-
mikroszkóp alatt! 

•  A hasoldal felől nézve állapítsd meg, hány 
részből áll az ízelt láb!

•  Mennyi a lábfejen lévő ízek száma, találsz-e 
a láb végén valamilyen kapaszkodószervet?

•  Rajzold is le a részeket! 
Fényképezd le telefonod-
dal az összetett szemet! 

•  Állapítsd meg a szájszerv 
típusát!

•  Keresd meg a légzőnyílá-
sait! 

Friss petecsomók egy csigafarmon

A rovarok 3 fő testtája a fej, a tor és a potroh. Testük szelvényes 
felépítésű, ezek a potrohon jól láthatók (12), a fejen (6) és a toron (3) 
azonban összeolvadtak a szelvények.

A fejen található az 1 pár csáp (tapintásban és szaglásban is szerepük 
van), az összetett, illetve egyszerű szemek. A szájszervük láberedetű  
(3 pár lábból alakult ki), ez különösen a rágó szájszervek esetében figyel-
hető meg. A szájszervek az életmódnak megfelelően módosulhatnak.

Az ízeltlábúak végtagjának vázlata

Zöld lombszöcske

feszítőizom
külső váz

hajlítóizom

járóláb
fej

tor

szárny potroh

5 pár láb4 pár láb3 pár láb

potroh

fejtor

tapogató
2 pár csáp

fejtor

potroh

szívó szájszerv
(lepke)

rágó szájszerv
(sáska)

nyaló szájszerv
(légy)

szúró-szívó szájszerv
(szúnyog)

ivarszerv

légcsőrendszer

kiválasztórendszer

keringési rendszer

emésztőrendszer

idegrendszer
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A torról erednek a mozgásszervek: a 3 pár ízelt láb és a 2 pár szárny. 
Kültakarójuk egyrétegű hengerhám, amely a felszín felé egy védőréte-
get, ún. kutikulát termel, ennek az anyaga a kitin. A kitinkutikula véd a 
mechanikai behatásoktól, a kiszáradástól, és izmok is tapadnak hozzá. 
Nem növekszik az állattal, növekedés előtt le kell vedleni. A víztől való 
elszakadást a kiszáradást megakadályozó kültakaró tette lehetővé, így 
a víztől távolabbi élőhelyeken is elterjedhettek az ízeltlábú rovarok. 

A rovarok gyors mozgása a külső kemény kitinvázhoz tapadó ha-
rántcsíkolt vázizomokkal lehetséges. A rovarok izmai különlegesen 
erősek és gyorsak lehetnek. A külső váz kedvező áttételt biztosít az 
erőkifejtéshez, ezért is találunk rekorder ugrókat, súlyemelőket a rovar-
világban.

Nyílt keringési rendszerük van, vérnyirok kering benne, ami alig 
tartalmaz oxigént. A szervezet oxigénellátását egy rendkívül elágazó 
légcsőrendszer látja el, amely a potroh és a tor nyílásaiból ered.

A rovaroknak a gyűrűsférgekhez hasonlóan dúcidegrendszerük van.

Hogyan szaporodnak 
a rovarok? 
A rovarok váltivarúak, és belső 
megtermékenyítés jellemzi őket.
Egyedfejlődésük típusai:

•  Teljes átalakulás:  
pete–lárva–báb–imágó (kifejlett 
rovar), pl. bogarak, legyek

•  Átváltozás:  
pete–lárva–imágó. A lárva nem 
hasonlít a kifejlett rovarra,  
pl. szitakötők

•  Kifejlés: 
pete–lárva–imágó. A lárva 
hasonlít a kifejlett rovarra, csak 
egyes testszervei később fejlőd-
nek ki (ivarszervek, szárny),  
pl. sáskák.

Jó, ha tudod!

    A puhatestűek nem rendelkeznek belső vázzal, de külső meszes 
vázuk lehet. 

   Testük fejre, lábra és zsigerzacskóra tagolódik.
    Az ízeltlábúak különálló izmaikkal már külön-külön mozgathatják 

testrészeiket.
    Harántcsíkolt vázizomszövetből álló izmaik a külső kitinvázhoz ta-

padnak. 
   Gyors és erőteljes mozgásúak.
   Kültakarójuknak, kitinvázuknak védő szerepe is van. 
    Az ízeltlábúak csoportjába a rovarok, a pókszabásúak és a rákok 

tartoznak.

  Rovarismeret

Azonosítsd, hogy melyik kép melyik rovarfajt 
mutatja!

imádkozó sáska, tiszavirág, mannakabóca, 
házilégy, verőköltő bodobács, havasi cincér, 

házi méh 

lárva báb kifejlett rovar

lárva

kifejlett rovar

lárva
kifejlett rovar
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A LECKE ALAPJÁN:

•  felismered, hogy a gerinctelenekben 
kialakult tulajdonságok a gerince-
sekre is jellemzőek lehetnek

•  azonosítod a minden gerincesre jel-
lemző közös tulajdonságokat

•  megérted, hogy miért élnek a halak 
a vízben, a kétéltűek nedves környe-
zetben

•  miért a hüllők az első valódi száraz-
földi gerinces állatok

•  miért terjedhettek el a madarak és az 
emlősök különböző éghajlatú terü-
leteken

23. Gerinces állatok 

Miben hasonlítanak egymásra a gerincesek?

kétéltűek madarak halak emlősök hüllők

A gerinces állatok fő csoportjai a halak, a kétéltűek, a hül-
lők, a madarak és az emlősök.

A gerinces elnevezés egyrészt utal arra, hogy belső vázuk van, ami 
általában szilárd és kemény csont, vagy néhány csoportnál lehet porc 
is. Másrészt utal arra is, hogy szelvényes élőlényekről van szó, hiszen 
a gerincoszlop ismétlődő egységekből, csigolyákból épül fel.

A belső váz nem akadályozza a növekedést, egyes gerincesek (kék 
bálna) a 30 méter hosszúságot is elérik. A már kihalt fajok között is 
voltak hatalmas méretű gerinces állatok. Kültakarójuk a bőr, amely 
többrétegű, és amelyet minden gerincesnél többrétegű hám borít. 
A szárazföldi gerinceseknél a bőr legfelső rétege egy elhalt szaruréteg, 
amely véd a kiszáradástól.

Bélcsatornájuk háromszakaszos: az előbélnek a táplálék felaprításá-
ban, a középbélnek az emésztésben és felszívásban, míg az utóbél-
nek a salakanyagok kialakításában és eltávolításában van szerepe.

A kiválasztó-, a szaporító- és az emésztőrendszer közös kivezető 
csatornája (közös húgy-, ivar- és végbélkivezető) a kloáka, amely hát-
só testnyílással nyílik a külvilágba. Szinte minden gerincescsoportnál 
előfordul, de a tojásrakó emlősökön kívül a többi emlősre már nem 
jellemző.

  Ez állat!

Mutasd be egy általad választott állatfaj testfelépítését és életműködéseit!
Készíts kiselőadást vagy házi dolgozatot!
•  A bemutatást kezdd úgy, hogy indokolod választásodat! 
•  Keress képeket, ábrákat, videót is!
•  A végén néhány mondatban összegezd a mondanivalódat!
•  Tüntesd fel az ábrák és a felhasznált szövegek forrását is!

 

A kivétel, ami erősíti a szabályt!

 A kacsacsőrű emlős nagyon ősi jelleg-
zetességeket őriz. Kloákája van, to-
jással szaporodik, és tulajdonképpen 

emlője sincs: a tej az izzadsághoz hasonlóan 
szivárog a hasi oldalon, amit kicsinyei a szőré-
ről nyalnak le.
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Keringési rendszerük zárt, vérük van, szívük 2, 3 vagy 4 üregű. Lég-
zőszervük a béleredetű kopoltyú, illetve a tüdő.

Megtermékenyítésük lehet külső (halak, kétéltűek) vagy belső 
(hüllők, madarak, emlősök). A víztől független szaporodás, a kiszára-
dástól védő vastag szaruréteg tette lehetővé, hogy a hüllők az első 
valódi szárazföldi, gerinces élőlények.

A testhőmérséklet szabályozása
A halak, kétéltűek és a hüllők változó testhőmérsékletűek, tehát 
testhőmérsékletük nagymértékben függ a külső környezet hőmérsék-
letétől. A madarak és az emlősök állandó testhőmérsékletűek, ami 
fejlett idegrendszerüknek (hőszabályozó központ), illetve a hatékony 
oxigén ellátást biztosító keringési rendszerüknek köszönhető. Az állan-
dó testhőmérsékletet a kiváló hőszigetelő rendszerük segít fenntartani:  
a bőraljában felhalmozott zsír, illetve a madaraknál a toll, az emlősök-
nél a szőr.

 

Van még olyan élőlény vagy élőlénycsoport, aminek neve tartal-
mazza a hal szót, de nem halak. Ilyenek például a puhatestűek, 
ezen belül a fejlábúak közé tartozó tintahalak vagy az apró fejge-

rinchúrosok közé tartozó lándzsahalak. Szintén nem hal a békák vízben élő 
lárvája, az ebihal. Az összes gerincescsoport képviselői 
(akár egy halfaj, akár az ember) az embrionális fejlődé-
sük egy szakaszában egymáshoz hason lóak, ami a kö-
zös evolúciós múlt nyoma.

Tudtad? A kaviár tisztított és sózott halikra. Közked-
velt étkezési különlegesség, amelyet Magyarországon 
is előállítanak mesterségesen nevelt tok félékből. 

 Őshüllők nyomában

Keress információkat az interneten 
az őshüllőkről!
•  Mekkora volt a leghosszabb, illetve leg-

nagyobb testtömegű őshüllő? 
•  Mit jelent a dinoszaurusz kifejezés, 

mi  okozhatta kihalásukat?
•  Honnan tudjuk, hogy több mint 100 

millió évig uralták a Föld állatvilágát?
•  Adj címet a képnek! Választásod indo-

kold!

Az ábra alapján magyarázd meg, hogyan 
védekezik a hideg ellen a téli lepényhal!
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A halak alapvető életfeltétele a megfelelő mennyiségű, vízben 
oldott oxigén.
•  Milyen következtetéseket tudsz levonni az ábra alapján ezzel kap-

csolatban? 
•  Hogyan növelhető vagy csökkenthető a víz oxigéntartalma?
•  Hogyan lehetne bebizonyítani, hogy a halak a bőrükön keresztül 

is lélegeznek?
•  Miért veszélyes a vízi élővilágra a vizek olajszennyezése?
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  Halak és kétéltűek

1.  Melyik kép melyik hal-, illetve kétéltűfajt 
mutatja?

kék cápa, tarajos gőte, csuka, foltos 
szalamandra, ponty, barna varangy 

2.  Melyik állat szerepel egyik nemzeti parkunk 
címerében is?

Halak Testfelépítésük a vízi életmódhoz alkalmazkodott. Testük áram-
vonalas, bőrük többrétegű el nem szarusodó laphámmal fedett, 
mirigyekben gazdag, ezért nyálkás, ami súrlódáscsökkentő. 
A kültakaró véd a kórokozók ellen is. A halpikkely a hámréteg 
alatti kötőszövet képződménye. A pikkelyek nem cserélődnek, 
a testtel együtt fejlődnek.

A cápák porcos halak. Nincs úszóhólyagjuk és kopoltyúfedő-
jük sem. Ránőtt fogaik vannak.

A csontos halak a gázzal teli úszóhólyagjuk segítségével tud-
nak emelkedni vagy süllyedni különböző vízmélységekben. 
Álló helyzetben a kopoltyúfedő mozgatásával áramoltatják át a 
vizet légzőszervüken, a kopoltyún. A vízben oldott oxigént szű-
rik ki. Egy vérkörük van, szívük kétüregű, egy pitvar és egy kam-
ra alkotja. Változó testhőmérsékletűek. Szaporodásukra a külső 
megtermékenyítés jellemző. Petesejtjük neve: ikra. Jellegzetes 
érzékszervük az oldalvonalszerv, amivel a víz áramlását érzéke-
lik, ez segít a tájékozódásban is. A halak hallanak, szagolnak, íz-
lelnek, szemlencséjük közel gömb alakú, ezért közelre látnak jól.

testüket általában
csontos pikkelyek

borítják

kopoltyúval
lélegeznek

egy vérkörük és 
kétüregű szívük van

testhőmérsékletük
változó

a halak
vízben élnek

petéket raknak, 
külső megtermékenyítésűek

utódaikat általában
nem gondozzák

nincsenek valódi végtagjaik, 
úszóik vannak

Kétéltűek A kétéltűek elnevezése onnan származik, hogy szaporodásuk 
még vízhez kötött, de a kifejlett állatok már zömmel a száraz-
földön élnek. Négylábúak. Változó testhőmérsékletűek. Külta-
karójukat többrétegű, gyengén elszarusodó hám fedi. Bőrük 
méreg- és nyálkatermelő mirigyekben gazdag. Fontos szerepe 
van a védekezésben és a légzésben. Két vérkörük van, szívük 
háromüregű, egy kamra és két pitvar alkotja. Kocsonyás petéi-
ket a vízbe rakják. Külső megtermékenyítésűek. Lárvaállapo-
tuk van, a lárvának ebihal a neve. Lárvaállapotban kopoltyúval  
lélegez nek, míg a kifejlett állat tüdővel (illetve bőrlégzéssel). 
Ragadozók, tűhegyes, apró fogaik vannak. A Magyarországon 
élő kétéltűek, a békák, gőték, szalamandrák minden faja védett. 

bőrük csupasz 
és mirigyekben gazdag

lárvaként 
kopoltyúval,

később tüdővel
lélegeznek

két vérkörük van,
kevert a vérük, 
szívük 3 üregű

testhőmérsékletük
változó

többnyire víz
közelében élnek

petéket raknak, 
külső megtermékenyítésűek

lárvaalakban
ebihalak

ugró- és tolólábuk van

Hüllők Testüket többrétegű elszarusodó laphám védi a kiszáradástól, 
testüket szarupikkelyek, szarupajzsok borítják. Tüdővel léle-
geznek. Két vérkörük még nem különült el teljes mértékben 
egymástól, szívük négyüregű, de a kamrák között és az érrend-
szerben keveredik a vérük. Lágy héjú tojásokkal szaporodnak 
(a krokodiloké meszes héjú). Szaporodásuk a víztől független, 
belső megtermékenyítésűek. Változó testhőmérsékletűek. Ma-
gyarországon minden hüllő védett. Főbb csoportjaik: gyíkok, 
kígyók, siklók, teknősök, krokodilok.

bőrüket
szarupikkelyek

borítják

a hüllők
tüdővel lélegeznek

két vérkörük van,
kevert a vérük,

szívük 3 vagy 4 üregű

testhőmérsékletük
változó

vízben 
és szárazföldön
is élnek hüllők

többségük tojást rak, 
belső megtermékenyítésűek

utódaikat általában
nem gondozzák

tolólábuk van

A gerinces állatok csoportjainak fontosabb jellemzői
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Az axolotl nevű kétéltű, ha teheti, 
egész életét a vízben tölti, és a ko-
poltyúit is megtartja, vagyis lárva álla-

potban éri el az ivarérettséget, és lárvaként sza-
porodik (neoténia).

Ha azonban kiszárad az élőhelye, kopoltyúit el-
veszti, és tüdővel történő légzésre tér át.

 

A krokodilok a többi hüllőtől eltérően 
meszes héjú tojást raknak.

 

Közösek az őseink 

 

Az emberben is felfedezhető a hal ősei-
nek öröksége. Például a szelvényes ge-
rincoszlop. A fogaink pikkelyeredetűek, 
a belső fül az oldalvonal szervből vezet-
hető le. A garatot a középfüllel összekö-
tő járat, a fülkürt pedig a kopoltyúnyí-
lásból alakult ki.

Halak Testfelépítésük a vízi életmódhoz alkalmazkodott. Testük áram-
vonalas, bőrük többrétegű el nem szarusodó laphámmal fedett, 
mirigyekben gazdag, ezért nyálkás, ami súrlódáscsökkentő. 
A kültakaró véd a kórokozók ellen is. A halpikkely a hámréteg 
alatti kötőszövet képződménye. A pikkelyek nem cserélődnek, 
a testtel együtt fejlődnek.

A cápák porcos halak. Nincs úszóhólyagjuk és kopoltyúfedő-
jük sem. Ránőtt fogaik vannak.

A csontos halak a gázzal teli úszóhólyagjuk segítségével tud-
nak emelkedni vagy süllyedni különböző vízmélységekben. 
Álló helyzetben a kopoltyúfedő mozgatásával áramoltatják át a 
vizet légzőszervüken, a kopoltyún. A vízben oldott oxigént szű-
rik ki. Egy vérkörük van, szívük kétüregű, egy pitvar és egy kam-
ra alkotja. Változó testhőmérsékletűek. Szaporodásukra a külső 
megtermékenyítés jellemző. Petesejtjük neve: ikra. Jellegzetes 
érzékszervük az oldalvonalszerv, amivel a víz áramlását érzéke-
lik, ez segít a tájékozódásban is. A halak hallanak, szagolnak, íz-
lelnek, szemlencséjük közel gömb alakú, ezért közelre látnak jól.

testüket általában
csontos pikkelyek

borítják

kopoltyúval
lélegeznek

egy vérkörük és 
kétüregű szívük van

testhőmérsékletük
változó

a halak
vízben élnek

petéket raknak, 
külső megtermékenyítésűek

utódaikat általában
nem gondozzák

nincsenek valódi végtagjaik, 
úszóik vannak

Kétéltűek A kétéltűek elnevezése onnan származik, hogy szaporodásuk 
még vízhez kötött, de a kifejlett állatok már zömmel a száraz-
földön élnek. Négylábúak. Változó testhőmérsékletűek. Külta-
karójukat többrétegű, gyengén elszarusodó hám fedi. Bőrük 
méreg- és nyálkatermelő mirigyekben gazdag. Fontos szerepe 
van a védekezésben és a légzésben. Két vérkörük van, szívük 
háromüregű, egy kamra és két pitvar alkotja. Kocsonyás petéi-
ket a vízbe rakják. Külső megtermékenyítésűek. Lárvaállapo-
tuk van, a lárvának ebihal a neve. Lárvaállapotban kopoltyúval  
lélegez nek, míg a kifejlett állat tüdővel (illetve bőrlégzéssel). 
Ragadozók, tűhegyes, apró fogaik vannak. A Magyarországon 
élő kétéltűek, a békák, gőték, szalamandrák minden faja védett. 

bőrük csupasz 
és mirigyekben gazdag

lárvaként 
kopoltyúval,

később tüdővel
lélegeznek

két vérkörük van,
kevert a vérük, 
szívük 3 üregű
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többnyire víz
közelében élnek

petéket raknak, 
külső megtermékenyítésűek

lárvaalakban
ebihalak

ugró- és tolólábuk van

Hüllők Testüket többrétegű elszarusodó laphám védi a kiszáradástól, 
testüket szarupikkelyek, szarupajzsok borítják. Tüdővel léle-
geznek. Két vérkörük még nem különült el teljes mértékben 
egymástól, szívük négyüregű, de a kamrák között és az érrend-
szerben keveredik a vérük. Lágy héjú tojásokkal szaporodnak 
(a krokodiloké meszes héjú). Szaporodásuk a víztől független, 
belső megtermékenyítésűek. Változó testhőmérsékletűek. Ma-
gyarországon minden hüllő védett. Főbb csoportjaik: gyíkok, 
kígyók, siklók, teknősök, krokodilok.

bőrüket
szarupikkelyek

borítják

a hüllők
tüdővel lélegeznek

két vérkörük van,
kevert a vérük,

szívük 3 vagy 4 üregű
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többségük tojást rak, 
belső megtermékenyítésűek
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  Madarat tolláról! 

1.  A képek alapján azonosítsd az alábbi hüllő-, 
madár-, illetve emlősfajokat!
mezei veréb, vörösbegy, kormos varjú, 

fekete rigó, hiúz, mocsári teknős,  
keresztes vipera, nagy fülemüle, túzok, 

nagy kócsag, nagy patkósdenevér, 
vízisikló, széncinege, közönséges vakond, 
kuvik, európai borz, európai dámszarvas, 

gímszarvas, fürge gyík, európai vidra, 
eurázsiai hód, őz

2.  Melyik állat szerepel egyik nemzeti parkunk 
címerében?

Madarak Testük a repülő életmódnak megfelelően módosult: a mellső 
végtag szárnnyá alakult, a  fogak hiányoznak, csőrük van, 
a lábtő- és lábközépcsontok összeforrtak (csüd), légzsákjaik 
vannak, amelyek a csontokba is beterjednek. A repülő ma-
darak szegycsontja tarajos, a futómadaraké lapos.

 Testüket többrétegű elszarusodó laphám védi a kiszára-
dástól, a toll szaruképződmény, a hőszigetelésben, az állan-
dó testhőmérséklet megtartásában is van szerepe. Evezőtol-
lakra, fedőtollakra és pehelytollakra különíthetők el.

Tüdővel lélegeznek, ahol belégzés és kilégzés közben is 
történik gázcsere (kettős légzés). A két vérkör teljesen sze-
parált, szívük négyüregű, két pitvar és két kamra alkotja. 
Meszes héjú tojásokkal szaporodnak. Szaporodásuk a víztől 
független. Állandó testhőmérsékletűek, ezért minden ég-
hajlati övezetben előfordulnak. 

testüket 
szarupikkelyek

és tollak borítják

két vérkörük elkülönült, 
nem kevert a vérük, 

szívük 4 üregű

testhőmérsékletük
állandó

vízben, 
és szárazföldön

is élnek madarak

utódaikat
gondozzák

mellső végtagjuk 
szárny, járólábuk van

K

P

a madarak
tüdővel lélegeznek

tojást raknak 
belső megtermékenyítésűek

Emlősök Testüket többrétegű elszarusodó laphám védi a kiszára-
dástól, a szőr szaruképződmény, a hőszigetelésben, az 
állandó testhőmérséklet megtartásában is van szerepe. 
Bőrük rendszerint sok mirigyet tartalmaz: faggyú-, verej-
ték- és tejmirigyeik vannak. A csoport elnevezése onnan 
származik, hogy a tejmirigyek váladékával, emlőikből táp-
lálják utódaikat. Jellemzően elevenszülők. Gyökeres fogaik 
vannak, amelyek az életmódnak megfelelően módosulnak 
(redős, tarajos, gumós zápfogak). Tüdővel lélegeznek. Szí-
vük négyüregű, két pitvara és két kamrája van. A főemlő-
sök idegrendszere a tanulás, az emlékezés és a probléma-
megoldó gondolkodás folyamataiban kiemelt jelentőségű.  
Állandó testhőmérsékletűek, ezért minden éghajlati övezet-
ben előfordulnak. testüket általában 

szőr borítja
az emlősök

tüdővel lélegeznek
két vérkörük elkülönült,

nem kevert a vérük, 
szívük 4 üregű

testhőmérsékletük
állandó

vízben 
és szárazföldön

is élnek emlősök

elevenszülők, 
belső megtermékenyítésűek

utódaikat emlőik
tejével táplálják

a szárazföldi fajoknak 
járólábuk van
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Jó, ha tudod!

    Az élőlények testfelépítése és működé-
se a környezethez való alkalmazkodás 
során módosul.

    A gerinces állatok közé a halak, a két-
éltűek, a hüllők, a madarak és az emlő-
sök tartoznak. 

    A gerinceseknek belső szilárd (porcos 
vagy csontos) vázuk van.

    A halak és a kétéltűek szaporodása víz-
hez kötött. Mindkét élőlénycsoportra 
a külső megtermékenyítés a jellemző. 
A halak, valamint a kétéltűek lárvái (az 
ebihalak) kopoltyúval lélegeznek.  

    A kifejlett kétéltűeknek tüdejük van, 
de bőrlégzésük is jelentős, ezért fon-
tos, hogy a kültakarójuk ne száradjon 
ki. Nedves környezetben élnek, bőrük 
mirigyekben gazdag.

    A hüllők az első valódi szárazföldi ge-
rincesek, mert kültakarójuk vastag 
szarurétege véd a kiszáradástól. Belső 
megtermékenyítésűek, szaporodásuk-
hoz nem kell víz. 

    A madarak állandó testhőmérsékletű-
ek, a testfelépítésük a repülő életmód-
nak megfelelően módosult.

    Az emlősök körében megjelenő méh-
lepény az anya testén belüli magzati 
fejlődést szolgálja. Az emlősök újszü-
löttjei egy ideig anyjuk tejmirigyeinek 
váladékával táplálkoznak.   

Madarak Testük a repülő életmódnak megfelelően módosult: a mellső 
végtag szárnnyá alakult, a  fogak hiányoznak, csőrük van, 
a lábtő- és lábközépcsontok összeforrtak (csüd), légzsákjaik 
vannak, amelyek a csontokba is beterjednek. A repülő ma-
darak szegycsontja tarajos, a futómadaraké lapos.

 Testüket többrétegű elszarusodó laphám védi a kiszára-
dástól, a toll szaruképződmény, a hőszigetelésben, az állan-
dó testhőmérséklet megtartásában is van szerepe. Evezőtol-
lakra, fedőtollakra és pehelytollakra különíthetők el.

Tüdővel lélegeznek, ahol belégzés és kilégzés közben is 
történik gázcsere (kettős légzés). A két vérkör teljesen sze-
parált, szívük négyüregű, két pitvar és két kamra alkotja. 
Meszes héjú tojásokkal szaporodnak. Szaporodásuk a víztől 
független. Állandó testhőmérsékletűek, ezért minden ég-
hajlati övezetben előfordulnak. 
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Emlősök Testüket többrétegű elszarusodó laphám védi a kiszára-
dástól, a szőr szaruképződmény, a hőszigetelésben, az 
állandó testhőmérséklet megtartásában is van szerepe. 
Bőrük rendszerint sok mirigyet tartalmaz: faggyú-, verej-
ték- és tejmirigyeik vannak. A csoport elnevezése onnan 
származik, hogy a tejmirigyek váladékával, emlőikből táp-
lálják utódaikat. Jellemzően elevenszülők. Gyökeres fogaik 
vannak, amelyek az életmódnak megfelelően módosulnak 
(redős, tarajos, gumós zápfogak). Tüdővel lélegeznek. Szí-
vük négyüregű, két pitvara és két kamrája van. A főemlő-
sök idegrendszere a tanulás, az emlékezés és a probléma-
megoldó gondolkodás folyamataiban kiemelt jelentőségű.  
Állandó testhőmérsékletűek, ezért minden éghajlati övezet-
ben előfordulnak. testüket általában 
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A TANULT TÉMÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMA

CSAK A BIZONYTALANSÁG BIZTOS?
Egyes számítások szerint a bolygón-
kon valaha élt fajok több mint 99%-a 
már kihalt. Azért nehéz ezt szám-
szerűen megmondani, mert ma sem 
tudjuk pontosan, hogy hány faj él a 
Földön. A valaha élt élőlények közül 
a T-rex, a kardfogú tigris és a mamut 
sok ember számára ismert. Kevésbé 
köztudott, hogy az elefánt méretű 
földi lajhárok, a féltonnás madarak, 
repülő, zsiráf méretű őshüllők és a 
nagy madár méretű rovarok ugyan-
csak kihaltak. És ezek csak a nagy 
testű fajok. A mikroszkopikus mére-
tűekből sokkal több létezett.

De van egy még nagyobb gond: 
a faj meghatározása nem minden 
élőlényre alkalmazható, különösen 
problémás a kihalt fajok esetében. 
Honnan tudhatnánk, hogy egy folya-
matos evolúciós változás során me-
lyik kettő közé kellene meghúzni az egyik és a másik faj 
határát? Sok esetben nincs is ilyen határ.

Ami pedig még inkább zavarba ejtő – erről a zuzmók-
nál külön szó esett –, hogy egyes élőlények rendszer ta ni-
lag igen távoli sejtekből is állhatnak. Nem kell messzire 
mennünk: az ember a bélbaktériumai nélkül életképtelen. 
Az emberben több baktérium él, mint ahány testi sejtje 

van, és az összesített genetikai 
információjuk is nagyobb, mint 
amennyit a testi sejtek összesen 
tartalmaznak. Mondhatjuk-e ezek 
után, hogy a baktériumok nem az 
ember sejtjei?

Sőt ma már azt is tudjuk, hogy 
az élőlények genetikai anyaga nem kizárólag a szülőktől 
kerülhet át az utódokba, hanem például egy vírusfertő-
zéssel akár egészen más élőlénycsoportból is. Ez alap-
ján elavultnak tűnik a törzsfaábrázolás is. Inkább egy 
hálózatot kell elképzelni, amelyben a kapcsolatok azért 
továbbra is a szülők és leszármazottaik között a legerő-
sebbek.

Cetek kialakulása

 Gondolkodtató kérdések – a szöveg alapján válaszolj!

1. Mi az öszvér? Önálló fajnak tekinthetőek-e az öszvérek?
2.  Gyűjtsetek ötleteket, amelyek alapján két dinoszauruszfosszíliáról el lehetne dönteni, hogy egy fajba tar-

toztak-e!
3. Milyen gondokat okozhat, hogy felgyorsul a ma élő fajok kipusztulása?

 Kutass!

1.  Készíts posztert a következő címmel: Eleven találmányok! Mutasd be, hogyan hasz-
nosította a tudomány az állatok testfelépítését és működését!

2.  Mivel foglalkozik a bionika?
3. Miben különbözik a gerincesek és a gerinctelenek kopoltyúja?
4.  Nézz utána, miért soroljuk egy közös fajba az összes fajta kutyát, miközben olyan 

mértékben különbözhetnek egymástól, hogy nem is képesek egymással szaporodni!

Miről tanultál ebben a fejezetben? 
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Fogascetek
kb. 15 millió év óta 

Dorudon
kb. 35 millió éve

Ambulocetus
kb. 48 millió éve

Indohyus
kb. 50 millió éve

A FEJEZETBEN MEGISMERT 
ÚJ FOGALMAK: 
fejlődéstörténeti rendszer, 
az élővilág országai, önfenntartás, 
fajfenntartás, ivartalan 
szaporodás, ivaros szaporodás, 
telepes testfelépítés, moszat/
alga, moha, szövet, osztódó- 
szövet, haraszt, virág, nyitva-
termő, zárvatermő, mag, termés, 
hámszövet, kötő- és támasztó-
szövet, izomszövet, idegszövet, 
gerinctelen állat, szivacs, 
csalánozó, féreg, puhatestű, 
ízeltlábú, rovar, lárva, gerincesek, 
hal, kétéltű, hüllő, madár, emlős

A kiemelt fogalmak jelentését 
megtalálod a könyv végén, 
a Kislexikonban.
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TUDÁSHÁTTÉR –  
AMIT MÁR TUDSZ!
A kérdések alapján idézd fel a meglévő 
tudásodat! 
1.  Hogyan tudsz tájékozódni a térképen?
2.  Mely tényezők alakítják az éghajlatot?
3.  Idézd fel, hogyan befolyásolja a napsugarak 

hajlásszöge a földfelszín hőmérsékletét!
4.  Melyek a Föld éghajlati övezetei?
5.  Hogyan épülnek fel a szárazföldi és a vízi 

életközösségek táplálékláncai?
6.  Milyen jellemzői vannak a szárazföldi és vízi 

életközös ségeknek?

Ausztráliában eredetileg nem éltek méhlepényes 
emlősök, csak erszényesek. Az európai telepesek 
vitték magukkal a szarvasmarhákat, azonban 
a  legelők csakhamar használhatatlanná váltak 
a felhalmozódó marhatrágyától. A bajai születé
sű Bornemissza György munkája eredményeként 
sikerült meghonosítani több olyan ganéjtúró fajt 
is, amelyek más földrészeken hasonló klímán él
nek. Segítségükkel megsokszorozódott a trágya 
lebomlásának sebessége, ami nemcsak a legelők 
állapotát javította rohamosan, hanem a trágyá
ban fejlődő és az embereket kínzó csípős legyek 
számát is töredékére csökkentette.

A TUDOMÁNY ALKALMAZÁSA 

BORNEMISSZA GYÖRGY ÉS   
A GANÉJTÚRÓK 

V. 
Elgondolkodtál már azon, mi okozza a Föld élővilá-
gának sokszínűségét? Vajon a Föld minden pontján 
ugyanolyan sokféle élőlénnyel találkozhatunk? Meg-
tanultuk, hogy az első sejtekből hogyan jöttek létre 
a bonyolultabb szervezetek. Megismertük az élővilág 
országait, itt az ideje, hogy megvizsgáljuk az élőlények 
elterjedését a Földön. Megtudhatjuk, milyen földrajzi 
övezetek vannak, és milyen élővilág jellemzi az egyes 
életközösségeket. Az Egyenlítőtől a sarkokig utazunk, 
a hegytetőről egészen az óceánok mélyéig ereszke-
dünk. 

 KÉRDÉSEK, PROBLÉMÁK

•  Hogyan befolyásolja az éghajlat az élőlények elterjedé-
sét?

•  Mi a különbség a függőleges és a vízszintes övezetesség 
között?

•  Miért alakulnak ki sivatagok, máshol miért vannak zárt 
erdőségek?

•  Hogyan függ az élőlények megjelenése a hőmérséklet-
től és a csapadékviszonyoktól?

•  Mitől függ a tengerek élővilágának gazdagsága?
•  Milyen életközösségek népesítik be hazánkat?
•  Milyen károkat okoz az emberi tevékenység a Föld élet-

közösségeiben?

Bolygónk élővilága   
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Egyenlítő

Ráktérítő

Déli sarkkör

Baktérítő

Északi sarkkör

keménylombú erdő
babérlombú erdő
monszunerdő
szavanna
trópusi esőerdő
hegyvidéki

nincs növényzet
tundra
tajga
lombhullató erdő 
füves puszta
sivatagi növényzet  

Hogyan alakul ki az övezetesség?

A Ráktérítő és a Baktérítő 
között helyezkedik el a 
forró, más néven trópusi 
övezet. A hideg övezetek 
az északi és a déli sarkkö-
rön túl alakultak ki. A térí-
tők és a sarkkörök között 
a mérsékelt övezetek ta-
lálhatók.

A térítők és a sarkkörök között a mérsékelt övezetek találhatók. Az egyes 
övezetek élővilága az éghajlatnak megfelelően alakult ki. A hasonló 
hőmérsékleti és csapadékviszonyokhoz alkalmazkodó élőlények társu-
lásaiból nagyobb egységek, társuláscsoportok, úgynevezett biomok 
alakulnak ki. A biomok egész kontinenseken végighúzódó, az éghajlati 
öveknek megfelelően elhelyezkedő nagyobb társuláscsoportok, melyek 
együttesen a Föld bioszféráját hozzák létre. A bioszféra a földi élet leg-
magasabb szerveződési szintje. Magában foglalja a szárazföldeket, a le-
vegőt, a vizeket, vagyis minden olyan területet, ahol élőlények találhatók.

A LECKE ALAPJÁN:

•  ismerni fogod a Föld éghajlati öve-
zeteit

•  átlátod, hogy milyen tényezők veszé-
lyeztetik a Föld élővilágát

Éghajlat és élővilág 24. 

A biomok 
elhelyezkedése 
a Földön

északi hideg övezet

északi
mérsékelt övezet

déli mérsékelt
övezet

déli hideg övezet

forró
övezet

Déli sarkkör

66,5°

0°

23,5°

Ráktérítő

Baktérítő

Egyenlítő

Északi sarkkör

 Idézd fel!

•  Hogyan befolyásolja a napsugarak beesési 
szöge a földfelszín hőmérsékletét?

•  A térképen keresd meg Magyarországot, és ál-
lapítsd meg, melyik éghajlati övezethez és an-
nak melyik biomjába   
tartozik!

  Nyomkövetés

A trópusokról sokféle gyümölcs érkezik hoz-
zánk.
•  Nézzetek utána, milyen úton jutnak el ezek 

a  termékek a boltokba! Kövessétek például 
a banán útját!

•  Csoportban dolgozva gyűjtsétek össze, mi-
lyen környezeti kockázatai vannak a világke-
reskedelemnek!
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Mi veszélyezteti a biomokat?
Leginkább a természetes élőhelyek 
mezőgazdasági művelés alá vonása 
és az éghajlatváltozás. A fakitermelés, 
új földterületek feltörése, a legeltetés, 
a vizek lecsapolása, a folyók átgondo-
latlan szabályozása, a bányászat a talaj 
és a környezet kizsákmányolásával jár 
együtt.

A földi erdőségek, főként a trópu-
si esőerdők gigantikus mennyiségű 
szén-dioxidot tartanak lekötve, emel-
lett a hőmérséklet- és csapadékviszonyokat is kiegyensúlyozzák. A tró-
pusi esőerdőket a világ legnagyobb gyógyszertárának is nevezik, mivel 
a mai gyógyszerek 25%-a az itt élő növényekből származik. A jelenleg 
fenyegető globális éghajlatváltozás egyik tényezője az esőerdők irtása.

  Olaj a tűzre

•  Nézz utána a háztartásotokban, hogy mely 
élelmiszerekben van pálmaolaj!

•  Hogyan veszélyezteti a trópusi esőerdőket az 
olajpálma termesztése?

•  Csoportokban vitassátok meg, mit lehet tenni 
annak érdekében, hogy kevesebb pálmaola-
jat fogyasszon az emberiség!

Trópusi esőerdő irtása Amazóniában

Jó, ha tudod!

    A Földön a szélességi köröknek megfelelően éghajlati övezetek, azokon belül pedig éghajlati övek alakulnak ki.
    A Ráktérítő és a Baktérítő között helyezkedik el a forró övezet. 
    Az északi és a déli sarkkörön túl alakultak ki a hideg övezetek. 
    A térítők és a sarkkörök között a mérsékelt övezetek találhatók.
    Az egyes övezetek élővilága az éghajlatnak megfelelően alakult ki.
    A biomok egész kontinenseken végighúzódó, az éghajlati öveknek megfelelően elhelyezkedő nagyobb társulás-

csoportok.
    A biomokat számos tényező veszélyezteti: fakitermelés, túlzott mezőgazdasági tevékenység, elsivatagosodás, 

orvvadászat stb.

Elsivatagosodó szavanna

A kipusztított területeken agresszíven terjedő, nem őshonos fajok és 
kártevők megjelenése jellemző. A globális felmelegedés következtében 
a sarkvidéki jég mennyisége csökken, a tundrán jellemző hó is fogyat-
kozik. A szélsőségesen változó vízhozam áradásokat és nagy aszályokat 
okoz. A tajgaerdőket folyamatos tüzek tizedelik, a szavanna elsivatago-
sodik, a kontinensek belseje is egyre jobban melegszik, és a csapadék 
eloszlása egyre egyenlőtlenebbé válik. Egyes állatfajok fennmaradását a 
vadászat fenyegeti. A savas esők csökkentik a növényzet fotoszintetikus 
hatékonyságát, az állatok mészváza károsodik, végső soron az egész 
tápláléklánc veszélybe kerül. A tengeri élővilágot a túlhalászat mellett 
a szennyezés veszélyezteti legjobban. A szárazföldről nagy mennyiségű 
műanyagszemetet hordanak be a folyók, amelyek több száz kilométer 
átmérőjű hulladékszigeteket alkotnak az óceánokban.

  Előrejelzés számokban

„Egy új vizsgálat alapján a teatermő vidékek 
is azon területek közé tartoznak, amelyeket 
a  leginkább veszélyeztet a klímaváltozás 
[…] az extrém időjárási események súlyosan 
fogják érinteni ezeket a régiókat, ami az el-
érhető tea mennyiségére is hat majd. A világ 
egyik legjelentősebb teatermesztő országa 
Kenya, ahol az adatok alapján 2050-re több 
mint negye dével csökkenhet a termesztés-
hez optimális területek nagysága, míg a kö-
zepesen jó földek 39 százaléka veszhet el.”

Forrás: ng.24.hu

•  A szöveg adatai alapján számítsd ki, hogy 
2050-re mennyi lesz a termesztéshez op-
timális területek aránya Kenyában, ha a 
jelenlegi terület nagysága kb. 3,2 millió 
hektár!

•  A szöveg említi az időjárást. Korábbi ta-
nulmányaid alapján fogalmazd meg, mi a 
különbség az éghajlat és az időjárás között!
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A LECKE ALAPJÁN:

•  tudni fogod, hogy milyen éghajlati 
övek tartoznak a forró övezethez

•  megismered az egyenlítői öv legfon-
tosabb jellemzőit és élőlényeit

Az egyenlítői öv  25. 
Mi jellemzi a forró övezethez tartozó egyes 
éghajlati öveket?
A forró övezet az északi és a déli szélesség 30. foka kö-
zött húzódik. A napsugarak hajlásszöge nagy, emiatt erős  
a felmelegedés, az évi középhőmérséklet 20 °C felett van. 
Az övezet éghajlatát a passzátszelek határozzák meg. 
A forró övezetbe az alábbi három öv tartozik, amelyeket 
a csapadék mennyisége és eloszlása alapján lehet elkülö-
níteni:

•  egyenlítői öv, trópusi esőerdők
•  átmeneti öv, trópusi lombhullató erdők, szavanna
•  térítői öv, sivatagok

Miért gazdag a trópusi esőerdők élővilága?
Az Egyenlítő mentén alakult ki a Föld legváltozatosabb, legnagyobb 
fajgazdagságú társulásegysége, a trópusi esőerdő biomja, amely 
Dél-Amerikában, Afrikában és Ázsiában hatalmas területeket foglal el.

Az esőerdőben mindig meleg van, a mindennapos esők miatt 
a levegő páratartalma nagyon magas. A fák örökzöldek. A csúcsban 
végződő levelek kemények, viaszosak, gyorsan lepergetik a rájuk esett 
vizet. Jellemzőek az akár 70 m magas óriásfák, ilyen növény a Dél-Ame-
rikában élő brazil diófa is. Akárcsak a többi óriásfának, támpillérekhez 
hasonló palánkgyökerei vannak, amelyek akár a csupasz sziklán is meg 
tudnák támasztani őket.

Az esőerdők talaja kemény, nem borítja vastag avar. A magas hő-
mérsékleten a bőséges vízellátottság mellett a gombák és baktériu-
mok rövid idő alatt lebontják a lehullott leveleket és az elpusztult nö-
vényi és állati maradványokat. A növények gyorsan felveszik az ásványi A trópusi esőerdők szintjei

Trópusi esőerdő óriásfákkal

felső lombkoronaszint
(40–70 m)

középső lombkoronaszint
(30–40 m)

alsó lombkoronaszint
(10–20 m)

cserjeszint
(5–8 m)

gyepszint

Az egyenlítői öv 
klímadiagramjaJ F M Á M
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A 30-40 m magas fák összefüggő lombozatában a sok millió levél 
úgy helyezkedik el, hogy mindegyik a lehető legtöbb fényt kapja.  
Ebben a középső lombkoronaszintben jelenik meg például a kaucsuk-
fa vagy más néven a gumifa. A lombsátor felfogja a szelet, és beárnyé-
kolja az erdő belsejét. A lombsátor alatt, az alsó lombkoronaszintben 
alacsony pálmák és fák jelennek meg, köztük például a kakaófa.

Jelentős gazdasági haszonnövények élnek itt, például a kámforfa, 
fahéjfa, bors és banán. A fényért való versengés alakítja ki az erdő 
szintezettségét.

A trópusi esőerdők jellemző élőlényei
A növények egy része úgy jut elegendő fényhez, hogy felköltözik 
a magasabb fák koronájába. A kúszónövények – más néven liánok –  
a talajban gyökereznek, és a fák törzsére, ágaira csavarodva törnek a 
fény felé. A fán lakó növények soha nem érintkeznek a talajjal, mag-
jaik az ágak között megrekedő korhadékban csíráznak ki. Gyökereiket 
nem mélyesztik a fák testébe, hanem a korhadék ásványianyag-tartal-
mát veszik fel. A vizet vagy a levegő páratartalmából nyerik, vagy a fa 
törzsén lecsorgó esővizet hasznosítják.

sók jó részét, a maradékot pedig a sok csapadék kimossa a talajból 
az alsóbb rétegekbe. A talaj tápanyagtartalma nagyon alacsony,  
humusz pedig egyáltalán nem halmozódik fel benne.

Vissza a körforgásba

 Egy hazai tölgyerdőben egy fa levele átlagosan egy év alatt bomlik 
le. A trópusi esőerdő vastag, viaszos leveleinek anyagait a gombák 
és a baktériumok 4–6 hét alatt újra felvehető állapotba hozzák. A ha-

zai erdőkben hektáronként évente 4,5–15 tonna anyagot juttatnak vissza a 
lebontó szervezetek a talajba. A trópusi esőerdőkben a visszajuttatott szer-
ves anyag mennyisége elérheti hektáronként a 30-40 tonna mennyiséget.
Az adatokat felhasználva számítsd ki, hogy a két életközösségben hozzá-
vetőlegesen hány kilogramm az egy nap alatt visszajutatott szerves anyag 
mennyisége hektáronként!

Fán lakó broméliafaj, levélrózsáiban 
összegyűlik az esővíz

  Foglald össze!

Készíts összefoglaló táblázatot a trópusok ter-
mesztett növényeiről! (Származási hely, mely 
részét hasznosítják, mire használják, milyen ha-
tása van a szervezetünkre stb.)

Óriásfa 
palánkgyökere. 
Nagy szükség 
van rájuk, 
mert a vékony 
talajréteg miatt 
a fák gyökerei 
nem hatolnak 
mélyre, a felszín 
közelében 
szétterülnek

A kakaófa törzsén fejlődő hatalmas termésekben  
sok mag fejlődik. Az ültetvényeken  
a termés betakarítása után a magokat érlelik, pörkölik.  
A kakaóból készült ital titkát már 3000 éve ismerték 
Amerika őslakói, a csokoládét viszont Európában 
találták fel a 19. században

Liánok lógnak az esőerdő fáiról

 Az ébenfa tömör, sötét faanyagáról 
ismert. Ébenfából készítik például 
a zongorák fekete billentyűit. A többi 

trópusi fához hasonlóan nincsenek évgyűrűi. 
Mi lehet az oka?

Sehol nem olyan gazdag az állatvilág a Földön, mint a trópusi eső-
erdőkben. A növényevők számára az örökzöld levélzet bőséges táplá-
lékforrást jelent. Az állatok legnagyobb része a fák lombkoronájában él. 
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Közelebbről – A hegyi gorilla

 A hegyi gorilla Közép-Afrikában él két régióban, két csoportban. Hosszabb és 
sötétebb szőrzete van, mint más gorillafajoknak, így olyan területeken is 
megél, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyed, így például a Virunga-hegység 

2200–4300 méter magasságon fekvő erdeiben. Több időt tölt a talajon, mint bármely 
más főemlős, lába hasonlít az emberére. Arcán, tenyerén és talpán nincs szőr, az idő-
sebb hímeknek a mellkasa is csupasz. A vadon élő hegyi gorillák számát 1000 körülire 
teszik. A faj populációi három országban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, 
Ugandában és Ruandában élnek. A kongói Virunga Nemzeti Parkban 1981-ben csupán 
58 hegyi gorilla élt. 2000-ben egyedszámuk 131-re, 2016-ban 286-ra emelkedett.

agrotrend.hu alapján

•  A veszélyeztett faj alig több mint 1000 egyede él vadon a Föl-
dön.

•  Az ember és a gorilla örökítőanyaga kb. 98%-ban megegye-
zik. Ugyanazokra a betegségekre fogékonyak, mint az ember, 
de kevésbé erős az immunrendszerük.

•  Egy kifejlett gorilla 170 cm magas és 180 kg súlyú is lehet, 
az egyik legnagyobb főemlős.

•  Egész nap esznek, főként növényi tápanyagot. Egy felnőtt go-
rilla akár napi 25 kg táplálékot is magához vehet.

•  Akár 2000 szó megtanulására is képesek.
•  Nagyjából 10 fős családokban élnek, akár 40 évig is élhetnek.

Az emlősök közül a majmok alkotják az egyik legjellemzőbb csopor-
tot. Feltűnően nagy agyuk, kiváló észbeli képességeik, fürge mozgásuk 
és ügyes kezük teszi őket különösen érdekessé. Hosszú fogó végtag-
jaikkal nagy biztonsággal mozognak az ágak között. Előrenéző szemük 
miatt kitűnő térlátásuk van. Általában mindenevő állatok, de étrendjü-
kön főleg növényi eredetű táplálék szerepel. Az emlősök többségével 
ellentétben a majmok színlátása kiváló. Ez teszi lehetővé, hogy az érett 
terméseket messziről felismerjék a zöld levélzet között. A bőgőmajmok 
az amerikai földrész esőerdeiben élnek. A lombkorona elrejti az állato-
kat, a majomcsapat tagjai egymás között a kapcsolatot messze hangzó 
hangjelekkel tartják fenn.

Az emberszabású majmok az ember legközelebbi rokonai. Kizárólag 
Afrikában és Ázsiában őshonosak. A többi majomtól eltérően nincs far-
kuk.

Az esőerdőkben él Dél-Amerika legnagyobb testű ragadozója, a ja-
guár is. Kiválóan úszik, és fára is mászik, ezért számos hüllő és más em-
lős-faj mellett a majmoknak is van félnivalójuk a jaguároktól.

  Mentsük meg a gorillát!

Gorilla, orangután, fekete kajmán, koala, tigris. 
Mindannyian veszélyeztetett állatfajok a trópu-
si övezetben.
•  Készíts kiselőadást ezekről az állatokról, és 

egészítsd ki a listát további állat- és növény-
fajokkal!

•  Milyen fémet nyernek ki a koltánból, és mire 
használják? Miért okoz gondot ez az ott élők-
nek, köztük a gorilláknak is? Mivel tudsz hoz-
zájárulni a koltánbányászat csökkentéséhez? 

A nyugati gorilla a leginkább veszélyeztetett 
fajok közé tartozik. Egyedszáma az erdő irtások 
és a kíméletlen vadászat következtében nagyon 
lecsökkent

A neves főemlőskutató, Dian Fossey nyughelye kedvenc gorillái sírjai 
mellett

Vörös bőgőmajom Jaguár
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A madarak közül a papagájok legtöbb faja és a kolibrik is Dél-Ame-
rikában élnek. Az esőerdők különleges madara a hárpia, óriásfákra rak-
ja fészkét, innen tart őrjáratot az esőerdő felett.

Jó, ha tudod!

    A forró övezetben, az Egyenlítő környékén az egyenletesen meleg és csapadékos éghajlaton alakult ki a trópusi 
esőerdők biomja. 

    A kedvező környezeti feltételeknek köszönhetően itt a legnagyobb a szárazföldön a fajgazdagság. 
    A felső szinteken kúszó- és fán lakó növények élnek. Az elsődleges fogyasztók sok ragadozót tartanak el. 
    Az esőerdők éghajlata a lebontó szervezeteknek is kedvez. A gyors lebomlás és felhasználás miatt a talaj tápanya-

gokban szegény. 
    Az esőerdőkkel borított területek mérete rohamosan csökken. 
    Az esőerdők pusztulása az egész Föld élővilágára veszélyt jelent, hiszen ezeknek az erdőknek alapvető szerepük 

van a földi légkör egyensúlyának fenntartásában.

A hárpia testhossza eléri az 1 métert.  
A Föld egyik legnagyobb ragadozó madaraZöld füleskolibri nektárral táplálkozik

Királykobra. Más kígyókkal,  
rágcsálókkal és madarakkal táplálkozik.  
Ázsia sűrű erdőségeiben él

A fekete kajmán is krokodil, a dél-amerikai 
esőerdők lakója. A kíméletlen irtás miatt 
természetes élőhelyeiről csaknem teljesen 
eltűnt, ezért fokozott védelem alatt áll

Békaméreg

 A nyílméregbékák apró termetű, színes 
mintázatú kétéltűek, mérgük igen erős. 
A bőrükben lévő méregmirigyek vála-

déka mérget tartalmaz, amit az állat védekezésül 
használ. Nevük onnan ered, hogy az esőerdő in-
dián vadászai a méreganyagot tartalmazó nyál-
kával kenik be a nyilai kat.

A békák bőre a légzésben is fontos szerepet tölt 
be. Néhány mondatban foglald össze, hogyan 
működik a békák légzése!

 

A madárpók hálója
Messziről jött ember azt mond, 

amit akar, tartja a mondás. Volt olyan euró
pai utazó, aki találkozott a trópusokon a ha
talmas méretű madárpókokkal. A hálót 
ugyan nem látta, de elképzelte, milyen erős 
lehet egy 20 cmes póké, és azt mesélte, az 
erdőben a kalapját is leverte a fejéről a drót 
vastagságú pókszál. Valójában a madárpó
kok nem szőnek kifeszített vadászhálót, csak 
lakóhálót.

A hüllők számára a trópusokon a legkedvezőbbek az életfeltéte-
lek, itt a legnagyobb a fajgazdagságuk. Ázsia félelmetes kígyója a ki-
rálykobra. A krokodilfélék közül a Dél-Amerikában élő fekete kajmán 
emelhető ki. Az esőerdőkben az ízeltlábúaknak is megszámlálhatat-
lanul sok faja él. Nagyon fontos 
szerepük van a virágok megpor-
zásában, a szerves hulladékok 
eltakarításában. A góliátbogarak 
tudnak repülni, de inkább a ta-
lajon vagy a fákon tartózkodnak. 
A madárpókok közé is több faj 
tartozik, Dél-Amerikában a leg-
gyakoribbak, de Ázsia és Afrika 
trópusi tájain is honosak.

Góliátbogár. A hímek testhossza 15 cm 
is lehet

Veszélyes rengeteg

 A spanyol hódítók az Amazonas folyó 
mentén elterülő esőerdőket zöld po-
kolnak nevezték.

Mi lehet az elnevezés magyarázata?
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A LECKE ALAPJÁN:

•  megismered az átmeneti öv legfon-
tosabb jellemzőit és élőlényeit

•  bepillantást nyerhetsz a trópusi 
lomb hullató erdők, szavannák és si-
vatagok rejtélyes világába

Az átmeneti és a térítői öv 26. 
Mi jellemzi az átmeneti öv élővilágát?

A trópusi esőerdőket a térítők felé haladva a trópusi lomb-
hullató erdők, más néven monszunerdők váltják fel. 

A trópusi monszunvidékek ott ala-
kultak ki, ahol a forró övezetben 
nagy kiterjedésű szárazföld óceán-
nal határos. Területük nem össze-
függő, hanem helyenként a forró 
övezet átmeneti és térítői övébe 
ékelődik. Ebben az életközösség-
ben kevesebb a fán lakó növény, 
viszont gazdagabb a cserjeszint. 
Élőviláguk változatos, idetartoznak Ázsia dzsungelei és Ausztrália  
eukaliptuszerdei. Jellegzetes állatok a tigris és az ajakos medve.

Tovább haladva először csak ritkulnak a fák, a kisebb-nagyobb lige-
tek között magas fű borítja a tájat. Sok-sok kilométer utazás után már 
csak cserjék tarkítják a fűtengert, végül csak maga a trópusi füves pusz-
ta, más néven a szavanna marad. Mi a táj változásának magyarázata? 
Még meleg van, de egyre nagyobb a szárazság. Az év egy esős és egy 
száraz évszakra különül, a térítők felé a száraz évszak egyre hosszabb. 
A szavanna társulásainak szerkezetét alapvetően a csapadék meny-
nyisége határozza meg. Ahol még van elegendő csapadék, ott erdős,  
lige tes társulások alakultak ki, ahol már nagyon kevés és ritka az eső, 
ott füves társulások.

Tigris

Ázsiai dzsungel

A szavanna fűtengere, elszórtan akáciákkal

  Egymásra utalva

Számos természetfilm foglalkozik a szavannák 
élővilágával. Gyakran láthatjuk az oroszlánok 
vadászatát, a legelő csordákat, a vizet kereső 
elefántokat.
Csoportban dolgozva készítsetek legalább 20 
fajból álló listát, és alkossatok táplálékláncokat 
és táplálékhálózatokat a fajokból!

Ajakos medve

Az átmeneti 
övre jellemző 
klímadiagram

A térítői övre 
jellemző 
klímadiagram
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Tegyünk rendet!

 Mi a különbség az esőerdők és dzsun-
gelek között?
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Afrika szavannáin a legnagyobb a patás emlősök fajgazdagsága, ha-
talmas csapatokban vándorolnak a gnú- és zebracsordák. Miért tud 
olyan sokféle állatfaj megélni egy élőhelyen? A nagy testű növényevők 
felosztják egymás között a táplálékforrásokat. Az afrikai szavannákon az 
antilopok és a zebrák többnyire a pázsitfüveket vagy a cserjék rügyeit, 

leveleit fogyasztják, míg a zsiráf és 
az elefánt a fák lombját legeli.

A sokféle nagy testű növény-
evő változatos ragadozóné pes-
ségeknek szolgál táplálékul. Az af-
rikai szavannák legtekintélyesebb 
macskaféle ragadozója az oroszlán. 
A zsákmányszerzésben az oroszlá-
nok versenytársa a gepárd. Az af-
rikai szavannán élnek a kutyafélék 

  Nyomás utána!

A gepárd a leggyorsabb szárazföldi ragado-
zó. Kitűnő futó, sebessége rövid időre elérheti 
a 110 km/órát is. Ha a gepárd a maximális se-
bességével képes lenne 3 percig futni, akkor 
hány méter megtételére volna képes?

Ahol még elegendő víz van, 
a füvek 2-3 m magasra is megnő-
nek. A fűtengerből a fák kisebb- 
nagyobb csoportjai emelkednek 
ki. A fák távol állnak egymástól, 
apró leveleiket vastag viaszréteg 
védi a kiszáradástól. Nagy kiter-
jedésű, mélyen a talajba hatoló 
gyökérzetet fejlesztenek, amely-
lyel a csapadékvizet hatékonyan 
fel tudják venni. Az afrikai sza-
vannákon élnek az esernyő alakú 
akáciák és a hatalmas termetű 
majomkenyérfák.

A száraz évszak idején a talajban is lecsökken a lebontó baktériumok 
és gombák tevékenysége, ezért szünetel vagy nagyon lelassul a szer-
ves anyagok lebontása. Így ezek felhalmozódnak a talajban, és sötét 
színű humusz képződik belőlük. A humusz javítja a talaj szerkezetét, 
emellett fontos szerepe van a víz és az ásványi anyagok megkötésében. 
A szavannák talaja tehát már nem olyan szegény tápanyagokban, mint 
a trópusi esőerdőké, és vízháztartása is jobb. A legnagyobb kiterjedésű 
szavannák Afrikában, Dél-Amerikában és Ausztráliában találhatók.

A szavanna állatvilága

Gnúcsorda.   
A gnú az antilopok közé tartozik.  
Párosujjú patás, kérődző emlős,  
fejét tülkös szarv díszíti

A majomkenyérfa vastag, hordószerű 
törzsében sok vizet raktároz. Nevüket lisztes, 
ehető termésükről kapták. A legidősebb 
példányok a növényvilág matu zsálemei,  
korukat 3000-4000 évre becsülik

A sakálok mindenevő állatok,  
a kora esti órákban hangos hahotaszerű 
vonyítással keresik egymást

Az oroszlánok családi csoportokban 
élnek. A falka 1-2 hímből, nőstényekből 
és kölykökből áll. A hímeket dús sörény 
különbözteti meg a nőstényektől

Kiszolgáltatva

 Az eukaliptuszfák levelei az erős napsü-
tés elleni védekezésül függőlegesen 
csüngnek, így védekeznek a túlzott fel-

melegedés és párologtatás ellen. Hajtásuk 
gyógyhatású, fűszeres illatú illóolajokat tartal-
maz. Az eukaliptuszligetek lakói a koalák, ame-
lyek kizárólag néhány eukaliptuszfaj levelét  
fogyasztják. Milyen következményekkel járna,  
ha az eukaliptuszok eltűnnének a Földről?

Koala egy eukaliptuszfán

Gepárd. Egyedszámuk annyira lecsökkent, 
hogy a kihalás szélére sodródtak

  Egyik kutya, másik... dingó

A leckében az afrikai szavannák állatvilágával 
foglalkoztunk.
•  Milyen állatok élnek Ausztrália szavannáin? 
•  Mi az egyik legszembetűnőbb különbség más 

szavannák emlősei és az ausztrál emlősállatok 
között?

  Füvek földjén

Emlékszel még? A szavannákhoz hasonlóan ha-
zánk rétjein is a pázsitfüvek élnek a legnagyobb 
egyedszámban. Jellemezd a pázsitfüvek leve-
lét, gyökérzetét, virágait!
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közé tartozó, falkában vadászó sakálok 
is. A csimpánz az afrikai erdős szavan-
nák lakója. Emberszabású majom, az 
ember legközelebbi élő rokona.

Az afrikai szavannák futómadara a 
strucc. A keselyűk dögevők, a ragado-
zók zsákmányának maradékaival táp-
lálkoznak. Az ízeltlábúak közül az afrikai 
vándorsáskák óriási gazdasági károkat 
tudnak okozni. Magányosan élnek, de 
bizonyos időszakokban hatalmas csa-
patokba verődnek, és vándorolni kez-

denek. A sáskajárás során szinte teljesen letarolják a növényzetet. A ter-
meszek államalkotó rovarok. Hatalmas váraikban több millió egyed él.

Mi jellemző a térítői öv éghajlatára és élővilágára?
A térítők mentén helyezkednek el a trópusi sivatagok. A leszálló lég-
áramlatok miatt nem hullik csapadék. A nappali forróság után éjszaka 
fagypontig zuhanhat a hőmérséklet, mert a derült égbolt miatt a felhők 
nem verik vissza a hősugarakat. A legnagyobb kiterjedésű sivatagok a 
térítők mentén húzódnak. Fontos megemlíteni, hogy nem csak a té-
rítők mentén vannak sivatagok. A mérsékelt övezetben, a szárazföldek 
belsejében, távol az óceánoktól is találhatók nagy kiterjedésű sivatagok. 

Közelebbről – Az afrikai elefánt

 „Az elefántok hosszú távú, évtizedekig 
tartó társas kapcsolatokat alakítanak ki, 
s többféle viszonyt különböztetnek 

meg. Összetett társadalomban élnek. Egy ilyen 
bonyolult rendszerben szükségszerű, hogy az 
elefántok képesek legyenek megismerni és em-
lékezetükbe zárni társaikat. Nem meglepő tehát, 
hogy kiemelkedő megértési, emlékezési és szag-
lási képességet figyeltek meg náluk. Belebor-
zong az ember, ha szemtanúja lehet annak a jele-
netnek, amikor az elefánt megközelíti fajtársa 
tetemét, ugyanis ez a viselkedés egyértelműen 
fejlett érzelmi képességre utal. Ez egyike a renge-
teg káprázatos tulajdonságuknak, amit még nem 
értünk teljesen.”

Forrás: ng.24.hu

Az afrikai elefánt lábai 
oszlopszerűek,  
ujjai végét kis paták borítják. 
Felső ajka és orra mozgékony 
fogószervvé, ormánnyá 
alakult. Hatalmas fülkagylója 
a hőleadást segíti

Kietlen vidék ez, amelynek mostoha viszonyaihoz csak kevés nö-
vény és állat képes alkalmazkodni. A sivatagok említésekor minden-
kinek a homoktenger jut először eszébe. Azonban a sivatagoknak alig 
10%-a ilyen. A felszín általában kopár, csak szél koptatta kavicsok bo-
rítják, melyek a nagy napi hőingásnak köszönhetően keletkeztek a na-
gyobb sziklák feltöredezésével.

A talajon vagy a kövek felszínén zuzmók tapadnak meg. A zuzmók 
a kiszáradástűrő, változó vízállapotú élőlények közé tartoznak, mert 
nem képesek testük víztartalmát szabályozni. 

A Namib-sivatag

•  A legnagyobb szárazföldi emlős, a hímek át-
lagosan 3 méter magasak és 6 tonna súlyúak. 
60-70 évig élnek. 

•  Az ázsiai elefánt kisebb növésű, fülei is kiseb-
bek, az ormányán csak egy „ujj” található.

•  Ormányukban kb. 150 ezer apró izom találha-
tó, akár 8 liter vizet is fel tudnak vele szívni.

•  Az agyaruk nagyra nőtt metszőfog, 2 éves ko-
ruk körül kezd el nőni.

Csimpánz. Különösen feltűnő 
tulajdonságuk az eszközhasználat és 
az eszközkészítés.  
Vékony ágakkal halásszák 
ki a termeszeket a termeszvárból.  
Az eszközök készítését és használatát 
egymástól tanulják

Az akár 2,5 méter magas strucc rúgásától még 
a ragadozók is tartanak

Sáskák pusztítják a termést

Gondoltad volna?

 A bozóttüzek gyakoriak, de a fák ko-
ronáját csak ritkán károsítják. A tü-
zeknek fontos szerepe van a szára-

zabb vidékek tápanyagkörforgásában.
Amióta erre rájöttek a szakemberek, igye-

keznek évről évre kisebb területeket szigorú 
ellen őrzés mellett felgyújtani, így a nagyobb, 
pusztító tüzek is megelőzhetőek.

  Rakd össze!

Jelöld egy világtérképen különböző színekkel 
a térítői és mérsékelt övi sivatagokat!
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Jó, ha tudod!

    A trópusi esőerdőket az Egyenlítőtől távolodva felváltja a trópusi füves puszták, a szavannák biomja. 
• A csapadék mennyiségének csökkenésével erdős, ligetes, cserjés és füves szavannák követik egymást. 
• A nyílt füves térségeken sokféle nagy testű növényevő él. 
• A szavannákon nagymértékű mezőgazdasági termelés folyik. 
• A korszerűtlen növénytermesztés és a túlzott legeltetés miatt egyre nagyobb területek sivatagosodnak el.

    A térítők mentén alakulnak ki a trópusi sivatagok. 
• A csapadék éves mennyisége már annyira kevés, hogy nem alakulhat ki összefüggő növénytakaró. 
• Kiszáradástűrő zuzmók, vizet raktározó pozsgások és rövid életidejű növények élnek itt. 
•  A sivatagi állatok többnyire éjszaka járnak táplálék után, illetve nyugalmi állapotban vészelik át a legforróbb és 

legszárazabb időszakokat.

A fejlett, hajtásos növények állandó 
víz állapotúak, mert testük víztartalmát 
meg tudják őrizni. A szárazságban is lassú, 
de folyamatos anyagcserét folytatnak. Leveleik kicsik, viaszosak, testü-
ket gyakran ezüstös szőrök fedik, amik visszaverik a napsugarakat. Sok 
fajnak vízraktározó szervei vannak. Amerikában a kaktuszok még a si-
vatagok kietlen világában is láthatóan jól érzik magukat. Vastag, harmo-
nikaszerűen táguló pozsgás szárukban sok vizet raktároznak. A tövisek-
ké módosult levelek a barázdák élén ülnek, és megtörik a szelet. Kevés 
gázcserenyílásuk van, azok is a barázdák mélyén ülnek. A fotoszintézist 
a szár végzi. A pozsgás növények közé tartoznak a kutyatejfélék is. 

A sivatagok állatainak is alkalmazkodni kell a nappali forrósághoz 
és a vízhiányhoz. A sivatagi róka éjszaka jár vadászni, a forró nappalt 
föld alatti üregekbe húzódva tölti. A tevék Afrika és Ázsia teherhordó 
háziállatai. Rendkívül jól bírják az éhezést és a szomjazást. Púpjukban 
zsír formájában raktározzák a tápanyagot. A karavánok még a tevék 
segítségével sem tudták egyhuzamban átszelni Afrika legnagyobb si-
vatagát, a Szaharát. Oázistól oázisig haladtak a pusztaságban. Oázisok 
ott alakultak ki, ahol a felszín kö-
zelében víztároló kőzetrétegek 
találhatók, amelyekből bő vizű 
források fakadhatnak. A modern 
oázisok a mezőgazdasági ter -
me lés központjai. A feltörő víz-
zel datolya-, citrom-, narancs- 
és mandarinligeteket tartanak 
fenn. Elég azonban egy lépés, 
és máris a sivatagban vagyunk.

Sivatag kaktuszokkal Arizonában. Az amerikai 
óriáskaktuszok 15 m magasra is megnőnek, 
szárukban 6 tonna vizet raktározhatnak

A kutyatejfélék szárukban vizet 
raktároznak, leveleik csökevényesek, 
vagy hiányoznak

Oázis Líbiában. Az oázisok jellemző növénye 
a datolyapálma, amelynek mézédes termése 
aszalva jut el hozzánk

Közelebbről – A sivatagi róka

 „Társas állat, kisebb családi közösségeket 
alkot. Éjjel jár táplálék után, a nappalokat 
kotorékban vészeli át. Jókora füle nagy 

felülete révén a hőleadást is segíti. A tömött bun-
da kitűnő hőszigetelő képességgel rendelkezik, 
így megvédi az éjszaka vadászó rókát a sivatag-
ban uralkodó éjjeli hidegtől. Ugyanakkor a vilá-
gos színezet hatékonyan veri vissza a hőt, így 
nappal véd a túlmelegedés ellen is. A mancsok 
érzékeny párnáit szintén szőr borítja, amely tom-
pítja a róka lépteinek zaját, és véd a nappali ho-
mok perzselő forróságától.”

Forrás: sostozoo.hu

Sivatagi róka.  
A kis herceg  
c. műben szereplő 
rókát valószínűleg 
a sivatagi róka 
ihlette

•  A világ legkisebb rókafaja, testtömegük mind-
össze 0,7–1,6 kilogramm.

•  Testmagasságuk 20 cm körül van, a hőleadás-
ban nagy szerepet kapó fülek viszont akár 
15 cm nagyok is lehetnek.

•  Kisebb családi közösségben élnek a többi ró-
kától eltérően.

•  Táplálékuk közel 50%-át növényi anyagok 
teszik ki, vízszükségletüket nagyrészt ebből 
fedezik.
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A LECKE ALAPJÁN:

•  megismered a mérsékelt övezeten 
belül a meleg, a valódi és a hideg 
mérsékelt övet 

•  különbséget fogsz tenni a kemény-
lombú és babérlombú erdők között

A meleg mérsékelt öv27. 
Melyek a mérsékelt övezet övei?
A térítőktől a sarkkörök felé haladva először a meleg, majd 
a valódi, végül a hideg mérsékelt öv élővilágát ismerhet-
jük meg.

A meleg mérsékelt öv főbb jellemzői
A meleg mérsékelt öv országaiban az emberek tömegei élnek a turiz-
musból. A hosszú, kellemes tavasz és ősz kirándulásokra csábít, nyáron 
pedig a tengerpartok strandjai a legnépszerűbb célpontok. Az enyhe, 
csapadékos telek többnyire fagymentesek. A száraz, meleg nyarú terü-
letek neve mediterrán (jelentése földközi), mert legnagyobb, legismer-
tebb részei a Földközi-tengert szegélyezik.

A meleg mérsékelt öv vagy a szubtrópusok a Föld északi és déli 
féltekéjén, a 23,5 foktól a 40. szélességi fok közé eső részen terül el. Ég-
hajlatán a trópusi hatás érződik. 
Két eltérő altípusát különböz-
tetjük meg. A kontinensek nyu-
gati oldalán a télen csapadékos 
mediterrán éghajlatot, a kon-
tinensek keleti oldalán pedig 
a nyáron csapadékos szubtró-
pusi monszun éghajlatot. Az 
évi középhőmérséklet mindkét 
éghajlati területen 10 és 20 °C 
közé esik.

A keménylombú erdők élővilága
A mediterrán területen élő fák levelei aprók, kemények, felszínüket 
vastag viaszréteg fedi. A levelek fonákján ezüstös szőrök fogják fel az 
elpárolgó vizet. Az örökzöld mediterrán erdőket a jellegzetes levelek 
után keménylombú erdőknek is nevezik. Az alacsony, laza lombú fák 
alatt gazdag cserjeszint alakul ki, tavasszal virágszőnyeg borítja a ta-
lajt. Az erdő uralkodó fái az örökzöld tölgyfák, köztük a paratölgy.

A cserjék és a lágy szárú növények leveleiben illóolajok halmozódnak 
fel, amelyek fokozzák a növények 
szárazságtűrését. Leggyakrabban 
használt zöldfűszereink, a kakukk-
fű, az oregánó és a bazsalikom is a 
mediterrán világból származnak.

Ha a Földközi-tenger partvidé-
kén utazunk, nem találkozunk ki-
terjedt erdőségekkel. A fákat már 
évszázadokkal ezelőtt kivágták, 
anyagukat felhasználták építke-

 
Vizsgáld meg!

Az ezüstfa levele is szőrökkel borított. Készíts 
kaparékot egy ezüstfa levelének felszínéről!
Helyezd a mintát vízcseppbe, és vizsgáld 
meg fedőlemez alatt fénymikroszkóppal!
Készíts rajzot a füzetedbe a látottakról!
Ne felejtsd el a nagyítás mértékét felírni!

Capri szigete

A paratölgy puha 
kérgének hántolásával 
állítják elő a parafát A virágzó makkia tavasszal gyönyörű látványt nyújt

  Mire jó a parafa?

Nézz utána, hogy a dugó készítésén kívül mire 
használják a parafát!

A mediterrán 
területekre 
jellemző 
klímadiagram
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Monszunok között

 Korábbi tanulmányaid alapján ha-
sonlítsd össze a trópusi monszun és 
a mérsékelt övi monszun éghajla-

tot! Egy világtérképen különböző színekkel 
jelöld a monszunterületek két típusát!

27.  A meleg mérsékelt öv  

Jó, ha tudod!

     A mérsékelt övezetben négy évszak váltja egymást.
    Az Egyenlítőhöz közelebb fekvő területek a meleg mérsékelt övbe tartoznak.
    A sarkkörökhöz közel eső vidék a hideg mérsékelt övbe tartozik. 
    A kettő között a valódi mérsékelt öv jelenti az átmenetet.
    A meleg mérsékelt övi mediterrán éghajlatú területek jellemző társulásegysége az örökzöld keménylombú erdők 

biomja. 
    Az élővilág a nyári forrósághoz és a szárazsághoz alkalmazkodott.
    A tartós melegnek és enyhe teleknek köszönhetően sokféle hüllő él a területen. 
    A nyáron csapadékos, télen száraz monszun éghajlat a babérlombú erdők hazája. 
    Az emberi tevékenység alapvetően megváltoztatta a táj eredeti képét. 
    Az erdők helyére szárazságtűrő cserjékből álló bozótos, a makkia települt. 

zésekhez és hajóépítéshez. A kecskék és a juhok lelegelték a füvet, és 
lerágták a cserjéket. A csupaszon maradt talajt a téli esők lemosták a 
védelem nélkül maradt felszínről. Az erdők helyén kopár sziklák emel-
kednek, vagy sűrű, tövises, áthatolhatatlan bozót, összefoglaló néven a 
makkia nő. A makkia növényei közé tartozik a leander, a vadpisztácia 
és a fűszeres illatú rozmaring. Az olajfa a mediterrán területek jellem-
ző örökzöld fája és egyik legjelentősebb gazdasági növénye.

A mediterrán terület állatvilága az emberi tevékenység miatt meg-
ritkult, ennek ellenére számos melegkedvelő hüllőfajt találunk itt. 
A gekkók a gyíkok közé tartoznak. A közönséges kaméleon nappal 
aktív rovarevő. Testfelépítése a hatékony zsákmányszerzést szolgálja. 
Kiválóan rejtőzik, színét a háttérnek megfelelően változtatja. A gekkók 
és kaméleonok mellett őshonos a muflon és a dámvad. Erősen veszé-
lyeztetett macskafaja a párduchiúz.

A babérlombú erdők élővilága
A kontinensek keleti partvidékein a mérsékelt övezeti monszun ég-
hajlat uralkodik. A csapadékot hozó szelek nyáron érkeznek, tehát 
a növények egy időben jutnak csapadékhoz, fényhez és meleghez. 
A babérlombú erdők Délkelet-Ázsia keleti partvidékein foglalnak el 
nagyobb területeket, bár kiterjedésük csupán töredéke az egykori er-
dőségeknek. A meleg, csapadékos lejtőkön az erdők helyén főként 
rizs- és teaültetvények zöldellnek. A keleti partvidékeket övező erdők 
is örökzöldek, de a növényzet dús, a fajgazdagság vetekszik a trópusi 
esőerdőkével. A fák levele vékony, pergamenszerű, párologtatófelü-

letük nagy. A parkjainkban, 
kertjeinkben méltán népszerű, 
színes virágú liliomfa eredeti-
leg a monszunerdők lakója. 
A fejlett cserjeszintben gyako-
riak a több méter magasra is 
megnövő, üreges szárú, szálas 
levelű bambuszok. A bam-
buszligetek ismert állata az 
óriáspanda.

  Honnan jön a rizs?

A monszunterületek legfontosabb gabona-
növénye a rizs. Mik a rizs környezeti igényei? 
Mit jelent a teraszos művelés kifejezés? Melyik 
ország termeli a legtöbb rizst? 

  Kreatívan a biomokról

Készíts egy prezentációt a kedvenc biomodról! 
Figyelj arra, hogy olyan élőlényeket mutass be, 
amelyek nem szerepelnek a tankönyvben! Ne 
felejts el az adott biom környezet- és termé-
szetvédelmi problémáira kitérni!

Játssz! Az elkészült prezentációkból csoport-
ban dolgozva gyűjtsétek össze a növény- és ál-
latfajokat, a nevekből készítsetek színes kártyá-
kat! A táblára kivetített térképen helyezzétek el 
őket az élőhelyeiknek megfelelően!

Bambuszerdő

Teaültetvény

27.  A meleg mérsékelt öv
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A valódi és hideg mérsékelt öv  
főbb jellemzői
Hagyjuk el a Földközi-tenger vidékét, és haladjunk észak 
felé! Hamarosan egyre ismerősebb lesz a táj, ráismerünk az 
erdőkre és a szántóföldek növényeire, a felettünk repülő 
madarakra. Az éghajlatot a saját tapasztalataink alapján is 
tudjuk jellemezni. A valódi mérsékelt öv csapadékosabb 
területein a hazai élővilágra is jellemző lombhullató erdők-
kel, tölgyesekkel és bükkösökkel találkozunk. A szárazföldek 
belseje felé haladva az erdőségek helyén kisebb-nagyobb 
erdőfoltokkal tarkított ligetes vidék következik, majd a táj 
kinyílik, és megjelennek a végtelen füves puszták. A leg-
szárazabb területek a mérsékelt övezeti sivatagok.

A mérsékelt éghajlati övben a négy évszak váltakozása 
általánosan jellemző, társulásai többnyire a kontinensek 
belsejében találhatók. Azonban érdemes megemlíteni 
az óceáni éghajlatú mérsékelt övi területeket, amelyek 
a kontinensek nyugati partját szegélyezik. 

Mi jellemző a lombhullató erdőkre?
A lombos erdők a mediterrán területek-
kel határosak, hazánk erdei is idetartoz-
nak. A mérsékelt övi lombos erdőkben 
csak kevés fafaj fordul elő, a lombkorona 
két szintből áll. A leghűvösebb és legcsa-
padékosabb területeken a zárt lombko-
ronájú bükkösök találhatók. Aljnövény-
zetben a mohák, páfrányok és tavaszi 
gumós növények jellemzők. A melegebb 
területeken a tölgyerdők uralkodnak. 
Hazánk legkiterjedtebb erdőállománya a 

A LECKE ALAPJÁN:

•  megismered a füves puszták, lomb-
hullató erdők és a tajga jellemző élő-
lényeit 

•  el tudod helyezni hazánkat a biomok 
között

A valódi és a hideg mérsékelt öv 28. 

  A mérsékelt övezet helye

A fejezet bevezető oldalán található térkép se-
gítségével állapítsd meg, miért az északi félte-
kén alakulnak ki többnyire a tipikus mérsékelt 
övezeti biomok!

  Erdeink ölén

Emlékezz vissza a tavaly tanultakra! Hasonlítsd 
össze a bükkösök és a tölgyesek élőhelyét, szin-
tezettségét, fajgazdagságát! Állíts össze táplá-
lékláncokat a hazai bükkösök, tölgyesek és fü-
ves puszták élőlényeiből!

Gyertyános-tölgyes erdő (tavasz)

Sűrűn záródó bükkerdő (tavasz)

Lazább tölgyerdő (nyár)

Nyest KárókatonaGulipán
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cseres-tölgyes. Sajnos az emberi tevékenység és az éghajlati tényezők 
változása miatt területe erősen lecsökkent. A hűvösebb területeken 
a gyertyános-tölgyesek jellemzők. Lombkoronájuk zártabb, hagy-
más-gumós aljnövényzetük (pl. hóvirág, odvas keltike, medvehagy-
ma) jelentős. 

Magyarországon kb. 32 000 állatfaj él, ezek jelentős része része ro-
var. A lomberdők énekesmadarak, őzek, szarvasok, vaddisznók élő-
helyei. Jellemző a vörös róka, a nyest és a menyét is. 

Vizes élőhelyeink körül előfordul többek között a nemes kócsag, 
a kárókatona, a gulipán, emlősök közül a vidra és a hód kötődik ide.  
Európa egyik legjelentősebb tündérfátyolmezeje a Tisza-tavon talál-
ható.

Nyílt területek lakói közül a mezei nyúl, az ürge és a hörcsög emel-
hető ki, de itt fészkel a ritkaságnak számító túzok is. Alföldünk a füves 
puszták legnyugatabbi képviselője Európában.

A füves puszták élővilága
A füves puszták éghajlatára a hideg tél és a száraz nyár jellemző. Szá-
mos pázsitfű, sásfaj és liliomféle otthona. A füves pusztákat Ázsiában 
sztyeppnek, Észak-Amerikában prérinek, Dél-Amerikában pampá-
nak nevezzük. Magas tápanyagtartalmú talajuk mezőgazdasági mű-
velésre kiválóan alkalmas. Az emberi tevékenység miatt a korábban 
elterjedt patások jelentős része eltűnt, vagy csak nyomokban találha-
tók meg, jellemző fajok a vadlovak és a bölények. 

Európában az európai bölények éltek nagy számban, de ma már 
csak visszatelepített állományaik találhatóak meg Kelet-Európa kü-
lönböző országaiban. A gímszarvas rokona a vapiti. Észak-Amerika és 
Kelet-Ázsia az eredeti elterjedési területe, de mára sok egyéb helyre 
is betelepítették, ahol komoly károkat okoz az eredeti életközössé-
gekben. A préri róka Észak-Amerika középső síkságain él. A sivatagos 
területeket és a rövid füvű prériket kedveli. Az Észak-Amerikában élő 
csíkos bűzösborz, mint minden faja a családjának, arról híres, hogy 
bűzmirigyei ből undorító folyadékot spriccel szét.

A hideg mérsékelt öv élővilága
A sarkkörök felé a négy évszak jellege fo-
kozatosan megváltozik. A nyár egyre rövi-
debb és hűvösebb lesz, a tél pedig hosz-
szabb és hidegebb. A tavasz és az ősz pár 
hétre szorul vissza. A kevés csapadék el-
lenére az éghajlat nedvesnek mondható. 

Mongóliai füves puszta Európai bölény

Tajga

  Hálózatépítés

Hazánk területén füves puszták és lombos er-
dők is vannak. 
•  Csoportban dolgozva gyűjtsetek össze 20 ha-

zai növényfajt és 30 hazai állatfajt! 
•  Állítsatok össze táplálékláncokat és táplálék-

hálózatot az összegyűjtött fajokból!

Használd a tudásod!

 •  Miért él sokféle hüllő a meleg mér-
sékelt övben, miért nem jellemzőek 
a hideg mérsékelt öv területén?

•  Miért van az, hogy a fenyők nemcsak a tajgá-
ban, hanem a meleg mérsékelt övezet hegy-
vidékein is jellemzőek?

•  Mi a magyarázata annak, hogy a hermelin, 
a mókus és a hófajd is más színű télen, mint 
nyáron?

A hideg mérsékelt 
övre jellemző 
klímadiagram

A valódi 
mérsékelt öv 
csapadékosabb 
területeire 
jellemző 
klímadiagram
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A tajgában ritkák a lombhullató fák, de 
azért találkozhatunk néhánnyal. A nyírfa 
kis felületű, méregzöld levelei sok hősuga-
rat nyelnek el. Egyes nyírfafajok levelének 
fonákja szőrös, így csökkenti a párologta-
tást, és véd a hideg ellen. A nyírfák fehér 
kérge messziről világít a tajgában. Elsősor-
ban tisztások szélén találkozhatunk velük.

A tajga jellegzetes társulásai a tőzeg-
mohalápok. A lefolyástalan területeken 
alakulnak ki, ahol a víz nem tud elszivárog-
ni. A víz télen megfagy, de tavasszal kiol-
vad, és átitatja, elborítja a talajt. A tajga ta-
laját vastag tűlevélszőnyeg fedi. A hosszú 
téli hidegben és szárazságban szünetel a 
lebontás, de a viaszos tűlevelek bomlása 
egyébként is lassú. A lebontás során kelet-
kező anyagok savas kémhatásúak.

A fényhiány és a rossz minőségű talaj az 
oka annak, hogy a fenyvesek aljnövényze-
te rendkívül gyér. A lassú lebomlás miatt 
a talaj tápanyagszegény, emiatt a rovar-

A növények és az állatok számára kedvező 
feltételeket kínáló időszakok sokkal rövideb-
bek, mint a mi erdeinkben. Ez a hideg mér-
sékelt öv, vagy más néven a tajga világa.

Szibéria és Észak-Amerika nagy részét 
a tűlevelű erdők biomja, a tajga végtelen 
erdőségei borítják. Észak-Európában a luc-
fenyő és az erdeifenyő alkot kiterjedt erdő-
ségeket.

Az északi erdőségek alaposan különböznek a hazai bükkösök vilá-
gától. A tajga fenyőerdeiben vastag, puha fenyőtű- és moharétegeken 
lépkedünk, nem állják utunkat alacsony fák és cserjék. Az erdő belseje 
szinte üres. A növényvilág nem túl változatos. A kemény fagyokat és a 
fenyőerdő körülményeit kevés növényfaj viseli el. A fenyők fényigé-
nyes fák, koronájuk szorosan összezárul, leveleik így jutnak a legtöbb 
fényhez. Az erdő belsejébe viszont csak kevés fény jut, ezért nem is 
alakul ki cserjeszint és gazdag gyepszint. A talajon árnyéktűrő mohák 
és örökzöld törpecserjék élnek. A fenyvesekben sokféle gomba nő, 
melyek közül sok fákkal él együtt. A gombafonalak veszik fel a vizet 
és az ásványi anyagokat, cserébe szerves anyagokhoz jutnak a fenyő 
testéből. 

A tajga gyepszintje

A nyírfák egyszerű, nem feltűnő virágai egyivarú virágzatokat alkotnak, szélmegporzásúak

Tőzegmohaláp.  
A tőzegmoha telepei a nyári 
időszakban nagyon gyorsan 
növekednek. Az alulra került 
részek elhalnak, lassan tőzeggé 
alakulnak, majd elszenesednek

Vörös áfonya

Boszorkánygyűrű

A talajban található gombafonalak 
gyakran egy kör peremén helyez-
kednek el, ugyanis az egyetlen 

spórából fejlődő gombafonalak sugárirány-
ban növekednek, miközben fokozatosan fel-
használják a talaj tápanyagait. A kör belsejé-
ben a gombafonalak elhalnak, a szélén levők 
pedig tovább növekednek. Ilyenkor a gomba-
fonalakból kifejlődő termőtestek is egy kör-
ben állnak, úgynevezett boszorkánygyűrűt al-
kotnak.

A gyanta haszna

 A sítalpat viasszal kenik be, hogy job-
ban csússzon. Mi történne, ha gyan - 
tát használnának? Mire használják a 

gyantát?
Hogyan keletkezik a borostyán? Miért fenyő 
lett a karácsonyfa?

Mi lehet az oka?

 Mit gondolsz, a fenyők levelét miért borítja 
vastag viaszréteg, és miért magas a növények 
gyantatartalma?
Miért nő a fenyőerdőkben sok gomba?

Mi a siker titka?

 A hazai erdőkben a bükk és az erdeifenyő ver-
senytársak, de rendszerint a bükk sikeresebb. 
Tőlünk északabbra, a tajgaövezet határán a 
helyzet fordított. Magyarázd meg a jelensé-
get!

  Rokonság

A lecke szövegében számos faj szerepel. Készíts 
fejlődéstörténeti törzsfát az állatfajok felhasz-
nálásával!
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A farkas falkában él, félelmetes éjszakai ragadozó. Csapatosan vadá-
szik, így a legnagyobb testű emlősöket, a szarvasokat, a lovakat és a bö-
lényeket is megtámadja. A fajdok azon ritka madarak közé tartoznak, 
amelyek képesek a fenyőtű elfogyasztására is. A fajdok mindenevők. 
Erős csőrükkel a kemény magvakat is képesek feltörni. Nagy, zömök 
testük és rövid szárnyuk miatt nehézkesen repülnek. 

A barna medve hatalmas testű állat, a legnagyobbak Alaszkában 
élnek. Mindenevő, édes gyümölcsöket, magvakat, kisebb rágcsálókat 
fogyaszt, és nagyon ügyesen halászik.

Jó, ha tudod!

    A valódi mérsékelt öv lombhullató erdői és füves területei a hazai tájakról is ismertek. 
•  A fák ősszel lehullatják a leveleiket, így védekeznek a téli fagyok ellen. 
• A hűvösebb, csapadékosabb területeken bükkösök, a melegebb, szárazabb helyeken tölgyesek jellemzőek. 
• A szárazföldek belsejében a lombhullató erdőket füves puszták váltják fel.
•  A lombhullató erdők és a füves puszták jó minőségű, humuszban gazdag talaján sokféle élelmiszert termeszte-

nek. 
• A valódi mérsékelt öv állatai többféle módon alkalmazkodtak az évszakok váltakozásához. 

    A hideg mérsékelt övben a nyár hűvös, a tél hosszú és rendkívül hideg. 
• Az erdőket elsősorban a fagyokkal szemben ellenálló, szárazságtűrő fenyők alkotják. 
• A tűlevelű erdők hatalmas területeket foglalnak el az északi féltekén. 
•  A tajga szélsőséges éghajlatához a gerinces állatok közül az állandó testhőmérsékletű madarak és emlősök 

alkalmazkodtak a legjobban.

emésztő növények nem ritkák. A vörös 
áfonya a fenyőerdők jellegzetes örök-
zöld törpecserjéje. Piros bogyója ehető, 
sok vitamint tartalmaz. Egyes helyeken 
termesztik is.

A tajga állatai, akárcsak a valódi mér-
sékelt övben, többféle módon készül-
nek fel a hosszú, hideg télre. A télen is 
aktív állatok, akárcsak a mókus, táplálék-
készletet halmoznak fel az ínségesebb 
időkre. Az európai mókus vagy más 
néven vörös mókus hazai erdőkben, sőt parkokban sem ritka. Az eur-
ázsiai hiúz Európa legnagyobb macskaféle ragadozója. Nagy csavargó, 
szinte mindig mozgásban van. Az sem ritka, hogy vándorútján a vég-
telen erdőségekben nem tér vissza kétszer ugyanarra a helyre.

Az európai mókus igazi mindenevő: 
növényi magvakkal, gyümölcsökkel, 
rovarokkal, tojásokkal táplálkozik. 
Téli bundája vastag, szürkés,  
a nyári vörösesbarna, vékony

A hiúzok nesztelen árnyékként 
lopakodnak, zsákmányukat lesből ejtik el. 
Fülükön jellegzetes szőrpamacs látható

A farkas kitartóan fut, kitűnő a szaglása 
és a hallása. Az északi vidékeken 
a zsákmányállatok vándorlását követve 
hatalmas területeket bejár

Közelebbről – A barna medve 

„Sok tévhit kering azzal kapcsolatban, 
hogy mi a teendő, ha valaki medvével 
találkozik. A medve alapvetően kerüli 

az embert. Megfelelő viselkedéssel és felkészült-
séggel elkerülhetők az esetleges problémák. Na-
gyon fontos az is, hogy a medvét ne csalogassuk 
magunkhoz semmilyen módon. Azokon a helye-
ken, ahol nagyragadozók előfordulhatnak, cél-
szerű zártan kezelni a kommunális hulladékot, 
hogy a szemetet ne tekinthessék táplálékforrás-
nak.  A szabad természetben ugyanúgy tart 
az embertől, mint amennyire az ember megijed-
het a medvétől. Csak »szorult« helyzetben vagy a 
bocsait védve mutathat támadó magatartást.”

Forrás: bnpi.hu

•  A grizzly és a jegesmedve (polar bear) hibridjeit 
angolul grolar bear néven ismerik.

•  A barna medve Európa legnagyobb szárazföldi 
ragadozója, legnépesebb állománya a Kárpátok-
ban maradt fenn.

•  Testtömege elérheti a 400-500 kilogrammot is.

•  A medve mindenevő. A húsevés, dögevés mel-
lett rovarokat, gyümölcsöket vagy akár mézet is 
fogyaszt.

A barna medve 
a felvett táplá lék ból 
vastag zsírpárnákat 
növeszt, ebből él 
a következő ta va szig. 
Télen barlangjába 
húzódik, igazi 
téli álmot azonban 
nem alszik
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A hideg övezet főbb jellemzői
Ez Földünk leghidegebb területe. Az évi középhőmérsék-
let mindenütt 0 °C alatt marad, a havi átlagok egész évben 
+10 °C-nál alacsonyabbak. A sarkokhoz közeledve a téli éj-
szaka és a nyári nappal hossza néhány napról fél évre nő. 
A mérsékelt övezet szomszédságában az év rövid nyárra 
és hosszú télre tagolódik. A hideg övezet sarkok felőli ol-
dalán egész évben fagy, állandósul a tél. Az övezetet két 
részre osztjuk: a fagy uralta tundrával borított, két évszakos 
sarkköri övre és a jégsivatagos, egyetlen évszakos sark-
vidéki övre.

A sarkköri öv élővilága

A LECKE ALAPJÁN:

•  megismered a tundra és a sarkvidék 
jellemző élőlényeit 

•  megtudhatod, hogyan alkalmazkod-
tak az élőlények a hideghez

29. A hideg övezet élővilága 

A tundra nyáron

Ha észak felé folytatjuk utunkat, elhagyjuk a tajgák területét, és a hideg 
éghajlati öv tundra biomjához érünk. Először ritkul a fenyves, aztán 
egyre alacsonyabb fák és cserjék következnek, végül a talaj felszínéhez 
lapuló, kis termetű cserjék is eltűnnek. A tundrák területén már csak 
két évszak váltja egymást. A tél több mint fél éven át tart, és rendkívül 
hideg. Az éjszakák hosszúak, sőt egyes időszakokban fel sem kel a nap. 
A nyár rövid, a hőmérséklet, amint lemegy a nap, fagypont alá süllyed. 
A nappalok hosszúak, sőt a fehér éjszakák időszakában hetekig a hori-
zont felett látszik a nap. A talaj mindig fagyott. Nyáron is csak a legfel-
ső réteg enged fel, ilyenkor mocsárvidékké változik a tundra. Nyáron az 
emlősállatokat felhőkben szálló szúnyogok és legyek gyötrik.

A tundrán a legnagyobb ellenség a hideg. Az alacsony hőmérsékle-
ten a levegő nagyon száraz, és a növények a jéggé fagyott talajból sem 
tudnak vízhez jutni. Nem meglepő, hogy a tundra növényeinek élet-

 A fás tundrán él a legnagyobb szarvas-
faj, a jávorszarvas. A szarvasbika testtö-
mege a 700 kg-ot is elérheti. Az elegyes 

erdőket és a vízközeli helyeket kedveli. Szétter-
peszthető patái teszik lehetővé a lápos, mocsa-
ras területeken való közlekedést. Jól és kitartóan 
úszik, ezért a nagy tavak szigeteit is benépesíti. 
A többi szarvassal ellentétben magányosan él.

A sarkköri 
övre jellemző 
klímadiagram

A sarkvidéki 
övre jellemző 
klímadiagram
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formája a sivatagi növényekéhez hasonló. Nyáron kivirágzik a tundra. 
A rövid életidejű növények gyorsan kicsíráznak, a gyökér és a hajtás ki-
fejlesztése, a virágzás és a termésképzés pár hét alatt lejátszódik. A nö-
vények gyors fejlődését segíti, hogy nyáron soha nem megy le a nap, 
folyamatos a megvilágítás.

Ahogy a sivatagban, itt is megtalálhatók a kiszáradást tűrő mohák 
és zuzmók. A nyári olvadás idején vizet vesznek fel, anyagcseréjük fo-
kozódik. A tundrán is élnek fás szárú növények, de megjelenésük na-
gyon meglepő. A törpefűz és a sarki fűz ágai is a földhöz lapulnak, így 
a visszaverődő hősugarakat jobban fel tudják venni, a tomboló szelek 
kevésbé tépázzák meg őket. A rövid, hideg nyarakon a növény alig ké-
pes fejlődni.

Mohák és zuzmók tömege a tundrán Egy pár centiméter vastag törzsű sarki fűz akár több száz éves is lehet 

Vedd szemügyre!

 

 

Hasonlítsd össze a sivatagi róka, a vö-
rös róka és a sarki róka testfelépítését, 
életmódját! Mivel magyarázhatóak a 
különbségek?

  Filmajánló

David Attenborough számos ismeretterjesztő 
filmet készített már. Az interneten keresd meg, 
és nézd meg egy a sarkvidékek élővilágát be-
mutató filmjét!

Közelebbről – A sarki róka 

„A Norvég Sarkkutató Intézet csapata egy nyomkövetővel ellátott 
nőstény sarki róka útját vizsgálta. Az állat 2018. március 26-án 
hagyta el az észak-norvégiai Svalbard-szigetcsoportot, és 76 nap-

pal később már meg is érkezett a kanadai Ellesmere-szigetre. Az állat átlago-
san napi 46,3 kilométert haladt, ilyen sebességet korábban nem rögzítettek 
a faj egyedeinél. […] A csapat tagja szerint először nem is akartak hinni a GPS 
információinak. […] A történet egyik fő tanulsága az, hogy a tengeri jégtaka-
ró rendkívül fontos a faj számára, a klímaváltozás ezért beláthatatlan követ-
kezményekkel jár majd. Ha eltűnik a tengeri jég, a Svalbard szigetcsoportja 
teljesen izolálttá válik. Amennyiben nem csökkentjük jelentősen az üveg-
házhatású gázok kibocsátását, úgy az olvadás rövid időn belül drámai lesz, 
ez pedig átalakítja a sarki élővilágot.”  Forrás: ng.24.hu

•  A sarki róka talpán is prém van. Ez csökkenti 
a hőveszteséget, és a jeges felszínen is köny-
nyebben tud haladni.

•  Teljesen alkalmazkodott a zord viszonyok-
hoz. Füle és az orra is apró, lába rövid. Mind-
össze 3–8 kg a testtömege.

•  Színük télen fehér, nyáron világosabb barna. 
Emellett egy szürkéskék változatuk is ismert.

•  Sajnos a prémjükért még ma is tenyésztik 
őket.

A sarki róka fülkagylója kicsi, ezáltal 
kismértékű a hő leadásuk. Értékes 
prém jükért tenyésztik is őket

Kanadai daru
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Az évszakokkal a tundra állatvilága is változik. Nyáron sok állat ejti 
útba vándorlása idején a tundrát. Az állandó lakók száma azonban 
csekély, mert a szélsőséges körülményeket kevés állat viseli el. Itt már 
nem élnek meg a válogatós állatok, a legtöbben minden evők. A taj-
gához hasonlóan itt is az állandó testhőmérsékletű emlősök és mada-
rak terjedtek el. 

A lemmingek kis termetű, zömök testű rágcsálók, a tundra állandó 
lakói. Tömött bundájuk védi őket a hideg ellen. A rénszarvasok szintén 
állandó lakók. Párosujjú patás, kérődző állatok. Főleg zuzmókkal táp-
lálkoznak, de időnként kisebb állatokat is elfogyasztanak. A rénszarva-
sok hatalmas, vándorló csordákban élnek. A sarki róka a legnagyobb 
testű rókafaj. A sarki rókák ragadozó állatok, legfontosabb zsákmá-
nyaik a lemmingek, de nem vetik meg a növényi táplálékot sem.

A sarkvidéki öv élővilága
A sarkvidékek állandóan fagyos területei az északi és a déli féltekén 
egyaránt megtalálhatók. A sarkok közelében, a sarkvidéki övben már 
nincsenek napszakok. Ezeken a tájakon fél éven át sötétség honol, 
míg nyáron folyamatos a megvilágítás. A havi középhőmérséklet soha-
sem emelkedik fagypont fölé, és viharos szél fúj. A felszínt állandóan 
jég borítja, nincs növénytakaró, legfeljebb néhány moszatfaj fedezhe-
tő fel. Az élet csak a tengert szegélyező partszakaszokon képes fenn-
maradni, a táplálékláncok a tengerből vezetnek a szárazföldre.

Az Északi-sarkvidék legnagyobb testű ragadozója a jegesmedve, el-
sősorban halakkal és fókákkal táplálkozik. Fehér bundája kiváló rejtőszín, 
vadászat közben beleolvad a környezetbe. Még talpát is szőr borítja, így 
nem csúszik, könnyedén mozog a jégen. Napjainkra veszélyeztetett faj 
lett, mert az éghajlatváltozás miatt csökkent a sarki jég mennyisége, 
és beszűkült a jegesmedve számára élhető terület.

Meleg helyzet

Változóban a tundra élővilága is! 
A  globális felmelegedés miatt egy-
re hosszabb a vegetációs időszak, 

vagyis évente az az idő, amíg a növények nö-
vekedhetnek. A dúsabb növényborítás azon-
ban maga is erősíti a folyamatot, ami végül 
mocsarasodáshoz és a fajösszetétel megvál-
tozásához vezethet.

A hím rénszarvasok és a nőstények is 
növesztenek agancsot. Széles, szétterpeszthető 
patáikkal biztonságosan mozognak  
a nyári tundra ingoványos talaján is

A lemmingek a talaj felszínének közelében, 
hóba vájt járatokban élnek. Rendkívül szapora 
állatok, hatalmas csapatokban vándorolnak 
táplálék után kutatva

Hóbagoly

Sarki lúd

Sarkvidéki gondok
„Az északisarkvidéki régió emlősei számá
ra megjósolhatatlanná válik a jövő. A  me
legedés hatására csökkenő jégmennyiség 
a szárazföldre űzi a jegesmedvéket, így a 
táplálékuk fő forrásául szolgáló, kalóriában 
gazdag fókákra nem tudnak vadászni. Emi
att alacsonyabb kalóriájú táplálékra kell szo
rítkozniuk.

»Egy jegesmedvének nagyjából 1,5 rén
szarvast vagy 37 sarkvidéki szemlinget vagy 
74 sarki ludat vagy 216 sarkilúdtojást vagy 
3 millió darab fekete varjúbogyót kellene 
elfogyasztania ahhoz, hogy ugyanakkora 
mennyiségű emészthető energiához jusson, 
mint amennyit egyetlen felnőtt gyűrűsfóka 
zsírjából kinyer« – fogalmaztak a kutatók.”

Forrás: 24.hu

•  Milyen élőlény a szemling?

•  A szöveg alapján számítsd ki, hogy hányszor 
több szemlinget, sarki ludat, sarkilúd-tojást 
és fekete varjúbogyót kell megennie egy 
medvének ugyanannyi energiáért, mint amit 
1,5 rénszarvasból nyerhet!

Visszahúzódó jégtakaró
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A fókák az északi és a déli fél-
gömbön egyaránt elterjedtek. 
A szárazföldön esetlenül mozog-
nak, de a vízben gyorsan úsznak, 
és rendkívül ügyesen manőve-
reznek. Testalkatuk a vízi élet-
módhoz alkalmazkodott. Testük 
orsó alakú, végtagjaik uszonyok-
ká alakultak.

A pingvinek a déli félgömb la-
kói. Húsevő madarak, elsősorban 
halakkal táplálkoznak. Repülni 
nem tudnak, de a vízben szár-
nyukkal eveznek. Úszóhártyás 
lábuk egészen hátra tolódott. 
Tollazatuk apró, pikkelyszerű 
tollakból áll. Nem ázik át, vas-
tag zsírrétegével együtt kiváló 
hőszigetelő. A vízben úszó álla-
tok sötét hátoldalát a levegőben 
köröző ragadozó madarak, fehér 
hasoldalukat az alattuk úszó, 
zsákmányként szolgáló halak 
nehezebben veszik észre. Legna-
gyobb képviselőjük, a császár-
pingvin a déli sarkkörön túl él.

Jó, ha tudod!

    A hideg éghajlati övezethez tartozik a sarkköri öv (tundra) és a sarkvidéki öv.
    A tundrák területén csak két évszak váltakozik. A nyár napfényes, de rövid és hideg, a tél hosszú, zord és sötét.
    A tundra jellemző termelőszervezetei a tág tűrésű zuzmók és a rövid életidejű növények. 
    A tundrák állatvilága szegényes, a legtöbb faj csak a nyári időszakban keresi fel, táplálék után kutatva.
    A sarkvidékek állandóan fagyos területén már nincs növénytakaró, ezért állatok csak a tengerpartok közelében 

élnek.
    A sarkvidéki övben már nincsenek napszakok.
    A táplálékláncok a tengerből vezetnek a szárazföldre.

A jegesmedve különleges szerkezetű 
bundája a vízben sem ázik át, a vastag 
zsírréteggel együtt pedig olyan jól szigetel, 
hogy hőkamerával nem is lehet róluk 
felvételt készíteni. Kitűnően úszik, ujjai 
között kis úszóhártyák segítik a mozgást

A borjúfókák orr- és fülnyílásaikat is be tudják zárni. Szőrzetük rövid, tömött, vastag, 
hőszigetelő szalonnaréteg védi őket a víz hidegétől. Elsősorban halat esznek, de csigákat, 
rákokat is elfogyasztanak

Közelebbről – A császárpingvin 

„A 130 centiméteresre is megnövő csá-
szárpingvinek kolóniákban élnek az An-
tarktisz partjai mentén összetorlódott, 

a  szárazföldhöz odafagyott jégtáblákon. A  csá-
szárpingvinek számára létfontosságú a tengerjég 
e speciális formája, mivel egyszerre szolgál »ugró-
deszkaként« táplálékszerző tengeri alámerülé-
sekhez és menedékhelyként. Állapota befolyásol-
ja a  pingvinek egyik fő élelmének, a  krillnek 
a mennyiségét is. Ha sikerül 1,5 Celsius-fokra kor-
látozni a globális hőmérséklet-emelkedést az ipa-
rosodás előtti szinthez képest, akkor a jégnek 
csak 5 százaléka olvad el, a császárpingvineknek 
pedig a 19 százaléka pusztul el 2100-ig. Ha csak 
2  fokra sikerül mérsékelni a globális felmelege-
dést, akkor a jég 15 százaléka, a jelenlegi pingvin-
állománynak pedig az egyharmada tűnik el.”

Forrás: vg.hu

A császárpingvinek csoportosan élnek 

•  A császárpingvin a 18 pingvinfaj közül a legna-
gyobb, kb. 120 cm magas, és 40 kg súlyú. 

•  A pingvinek egyedszámát űrfelvételek segítsé-
gével becsülik meg.

•  Több mint 500 méter mélyre is képesek leme-
rülni, akár 20 percig is bírják a víz alatt.

A rozmár az északi tengerek nagy testű 
emlőse, folyamatosan növő agyaraival 
a tengerfenékről kaparja fel a táplálékát
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A magashegységek változatossága
A magashegységek titokzatos világa régóta foglalkoztat-
ta az emberek fantáziáját. Isteneket, jó és rossz szelleme-
ket képzeltek a hófödte, felhőkbe vesző csúcsokra. Felfelé 
kapaszkodva gyorsan változik körülöttünk a táj. Elég pár 
száz métert felfelé haladni, hogy akkora változást lássunk, 
mint eddigi utazásunk során pár ezer kilométer megtétele  
során. 

Hogyan változik a magashegységek élővilága  
a tengerszint feletti magassággal?

A LECKE ALAPJÁN:

•  megismered a magashegységek jel-
lemző élőlényeit 

•  megtudhatod, hogyan alakul ki a 
hegységek övezetessége

A magashegységek életközösségei 30. 
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Aki már járt hegységben, tapasz-
talhatta, hogy a hegyekben hűvö-
sebb az éghajlat, mint az alföldön. 
A hegyoldalon felfelé kapaszkodva 
a hőmérséklet 100 méterenként 
átlagosan 0,5  °C-kal csökken. 
A hegy lábától a csúcsig fokoza-
tosan egyre hűvösebb éghajlatot 
kedvelő társulások jelennek meg. 
A növényzeti övek megjelenését 
a tengerszint feletti magasságon 
kívül a hegyoldal fekvése is befolyásolja. Ugyanaz a növényzet a hű-
vösebb északi lejtőkön alacsonyabban jelenik meg, mint a melegebb 
déli oldalon. A domborzat a hőmérséklet mellett a lehulló csapadék 
mennyiségét is meghatározza. A szél felőli oldal csapadékosabb, míg a 
szélárnyékos oldal szárazabb.

A mérsékelt övezeti magashegységek növényzeti övei

A mérsékelt övezeti magashegységek 
növényzeti övei

A havasi gyopár jellemző havasi növény. 
Rovarmegporzású virágzata gyapjas 
lomblevelekkel van körülvéve, ezek 
látszanak szirmoknak 

  Mikor magas a hegység?

Korábbi tanulmányaid alapján meg tudnád 
mondani, hogy mit nevezünk magashegység-
nek? Magyarországon van magashegység?

  Hegyi tápláléklánc

A magashegységek állatvilága is igen gazdag. 
Talán sokaknak a zerge jut eszébe először, és 
a szirti sas, de számos más állattal is találkozha-
tunk ezeken a területeken.
•  Csoportban dolgozva gyűjtsetek össze leg-

alább 20, magashegységekre jellemző állat-
fajt!

•  A fajokból készítsetek táplálékláncokat és táp-
lálékhálózatot!

A zerge az európai 
magashegységek 
bennszülött állata. 
Télire vastag, meleg 
bundát növeszt. 
Növényevő,  
kérődző állat

A szirti sas 
a magashegységek 
csúcsragadozója. 
Tollazata barna, 
erős tépőcsőre 
van. Madarakra és 
emlősökre vadászik, 
de nagyrészt dögevő
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Jó, ha tudod!

    A magashegységek élővilágára függőleges övezetesség jellemző. 
    A tengerszint feletti magassággal fokozatosan csökken a hőmérséklet.
    A domborzat jelentős különbségeket hoz létre az északi és a déli lejtők élővilágában is.
    A hegy lábánál az adott terület éghajlati viszonyai által meghatározott társulás található, felfelé haladva megje-

lennek a hidegebb éghajlati övekre jellemző élőlények.

A mérsékelt övezeti magashegységekben a csúcs felé halad-
va a lombhullató erdőket fenyvesek, majd törpefenyvesek váltják 
fel. Európában a legalsó növényzeti övet tölgyesek alkotják, amelye-
ket bükkösök váltanak fel. A bükkösök zónáját követően fokozatosan 
megjelenik a jegenyefenyő, majd a lucfenyők alkotta fenyvesek zónája 
következik. Ezt követően a hőmérséklet csökkenésével párhuzamosan 
törpefenyőkkel és törpecserjékkel találkozhatunk. Az alacsony növésű 
növényekkel tarkított havasi rétekről a sziklahavasokon át a csúcs felé 
továbbhaladva elérkezünk a tartós hó és jég birodalmába.

A forró övezet magashegységeinek övei több szempontból is kü-
lönböznek a mérsékelt övezet hegységeinek öveitől. A legalsó szintet 
itt a trópusi esőerdők jelentik, ezt ezer méter feletti magasságnál a he-
gyi esőerdők váltják fel. Jellemzőek az örökzöld tölgyek, páfrányfák, 
babérlombú fák és cserjék. 2000 méter felett jelennek meg a lombhul-
lató fák és a tűlevelű erdők. A levegő 
magas páratartalma miatt ezeket az 
erdőket nevezik köderdőknek. 4000 
méter felett alhavasi törpecserjések, 
majd havasi gyepek és a párnave-
getációs öv jelenik meg. Az örök hó 
birodalma 5500 méter magasság 
felett kezdődik.

hó és jég

havasi gyepek

alhavasi törpecserjés

tűlevelű erdők

lombhullató erdők

örökzöld hegyi esőerdők
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1000

2000

3000

4000
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Trópusi magashegység övezetei

Fa termetű páfrányok Réunion szigetén

Csak nyugalom…

 A mormoták az észak-amerikai tajgá-
kon és az európai magashegységek-
ben – Alpok, Kárpátok – honosak. 

Föld alatti járatokban élő rágcsálók. Igazi téli 
álmot alszanak, így vészelik át a hosszú, hideg 
telet. Testhőmérsékletük és ezzel együtt 
anyagcseréjük a téli időszakban erősen le-
csökken. Nyáron sok táplálékot fogyasztanak, 
bőrük alatt vastag zsírréteg alakul ki. A téli 
álom ideje alatt ennek lebontásából nyernek 
energiát életműködéseikhez. A mormoták a 
nyugalmi szakasz végére testtömegük 30%-át 
is elveszíthetik.

Havasi mormota 

•  Mit jelent a szövegben az, hogy a mormoták 
igazi téli álmot alszanak?

•  Tegyük fel, hogy egy mormota 4,7 kg a téli 
álom előtt. Mennyi lesz a súlya a nyugalmi 
szakasz végére?

Miért pont Everest?

Sir George Everest angol mérnök, 
földrajztudós, India első feltérképe-
zője volt. Róla nevezték el a Föld leg-

magasabb hegycsúcsát (8848 méter), a Mount 
Everestet. Máig nem tudni biztosan, hogy lát-
ta-e saját szemével a világ legmagasabb he-
gyét. Andrew Scott Waugh 1852-ben Everest 
módszerének alkalmazásával mérte fel a hegy 
magasságát. A szerinte névtelen csúcsnak a 
Mount Everest nevet adta. Ma  már tudjuk, 
hogy a csúcsnak több neve is volt. Tibeti nyel-
ven Csomolungmának, nepáliul Sagarmathá-
nak hívták.

•  Hányszor magasabb az Everest, mint a Ké-
kes?



104 31.  A tengerek életközösségei 31.  A tengerek életközösségei  

A LECKE ALAPJÁN:

•  megismered a tengerek élővilágát 

•  bepillantást nyerhetsz a partköze-
li sekély tengerek, a nyílt vizek és a 
mélytengerek misztikus világába

31. A tengerek életközösségei

Mitől függ a vizek élővilágának gazdagsága?
A Föld felszínének több 
mint kétharmadát óceá-
nok és tengerek borítják. 
A vízi élőlények számára 
kedvező, hogy a hőmér-
séklet kiegyenlített. A víz 
nehezen melegszik fel és 
hűl le, ezért kisebb a hő-
ingadozás. A kiegyenlí-
tett hőmérsékletű sarkvidéki és trópusi tengerekben a víz évi közepes 
hőingása kisebb, mint 1 °C. Az is könnyebbség, hogy a vízben lebegni 
lehet, nem kell a testet megtartani, mint a szárazföldön. A víz oxigén-
tartalma azonban kisebb a levegő oxigéntartalmánál, és a tengerek 
mélyén már a víz tekintélyes nyomása is korlátozó tényező lehet. 
A mélységgel a beszűrődő fény mennyisége is csökken, ez határozza 
meg a növények gyakoriságát az adott mélységben. 200 m-nél mé-
lyebben már nem nagyon találunk növényeket. A folyókkal és édesvi-
zű tavakkal szemben a tengerek sótartalma magasabb, ezért az ízük 
is sós.

A hideg tengerből származó zavaros vízben csak úgy hemzsegnek az 
apró, csak mikroszkóppal látható lények. A trópusi tengerek vize ezzel 
szemben szinte üresnek bizonyulna. A jelenség okát a víz oxigéntartal-
mában találjuk meg: a hideg vízben sokkal több oxigén tud feloldódni, 
mint a meleg vízben. A vízben nyüzsgő, többnyire csak mikroszkóppal 
megfigyelhető növények és állatok összessége alkotja a plankton élet-
közösséget. A plankton tehát nem élőlény, hanem életforma. A plank-
ton termelőszervezetei elsősorban moszatok. Az állati szervezetei közé 
egysejtű élőlények, apró rákok, férgek és lárvák tartoznak.

A víz mélyebb rétegeibe mindenütt kevés fény jut. A víz növekvő 
nyomása és a csökkenő hőmérséklet sem kedvez a plankton elterje-
désének. A hideg és sötét tengermélyben nagyon kevés plankton tud 
megélni. A víz ásványianyag-tartalma is korlátozhatja a növényi plank-

ton elterjedését. A tengerek vizének táp-
anyagtartalma a partok közelében a legna-
gyobb, mert a folyók sok hordalékot hoznak 
magukkal a szárazföldről. Az óceánok közepe 
felé haladva egyre jobban csökken az oldott 
ásványi anyagok mennyisége. A trópusokon 
az óceánok szárazföldektől távol eső részét a 
vizek sivatagainak nevezik, mert annyira ke-
vés a vízben a tápanyag és az oxigén.

A tengerekben három, egymástól alap-
vetően eltérő élőhelytípus alakult ki: a part-
közeli területek, a nyílt vizek és a mélyten-
gerek világa.

A Föld vizei

felszín

200 m

1000 m

4000 m

mélytengeri
árok

A tenger élőlényei

Vizes problémák

 Ha egy szem mazsolát csapvízbe te-
szel, akkor egy órán belül megduz-
zad. 

•  Mit gondolsz, mi történne, ha egy tengeri 
egysejtű élőlényt édesvízbe helyeznél?

•  Mi történne akkor, ha egy édesvízi egysejtűt 
tennél tengervízbe?

  Az élet sója

•  Mekkora az óceánok átlagos sótartalma?
•  Miről híres a Holt-tenger? Magyarázd meg 

a nevét!

  Kalandor élet

Jacques-Yves Cousteau tengerkutató volt.
Keress rá az interneten, hogy milyen tengeri ka-
landjai voltak!
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Jól nézd meg!

A moszatok vörös színanyaga a paradicsom 
színét adó festékhez hasonló. Élelmiszer- 
színezékek, rúzsok, pirosítók előállítására 
használják.
•  Paradicsom terméshúsából készíts kaparé-

kot!
•  Helyezd egy csepp vízbe, és fedőlemezzel 

lefedve vizsgáld meg a mintát fénymik-
roszkóp alatt!

  Mit mond a lexikon?

A plankton görög eredetű szó. Mit jelent?

A partközeli tengerek élővilága
A partközeli sekély tengerekben 
a fény lejut a tengerfenékig. Élővi-
láguk átlagosan a 200 méter mély 
kontinenstalapzatig terjed. A folyók 
idehozzák az ásványi anyagokat, így 
a víz tápanyagokban gazdag. Az ál-
landó hullámverés összekeveri a vizet 
és a levegőt, ezért a vízbe sok oxigén 
oldódik be. A nagy méretű, telepes 
moszatok és a sziklákhoz tapadva élő 
állatok megtalálják a felszínt, amely-
hez hozzákapcsolódhatnak. A part-

közeli tengerekben a legkedvezőbbek a környezeti feltételek. Nem vé-
letlen, hogy ezeken a területeken a leggazdagabb a tengeri élővilág. 
A hullámzás kedvező, de a part menti szikláknak nagy erővel csapódó 
hullámok károsíthatják az élőlényeket. Az sem előnyös, hogy sok he-
lyen erősen változik a vízszint. Az ott élő növényeknek és állatoknak 
el kell viselniük, hogy apály idején akár több órán át szárazra kerülnek.

A hullámveréstől védettebb helyeken élnek a teleptestű moszatok, 
más néven algák. Rögzítő teleprészekkel kapaszkodnak az aljzatba, 
fotoszintetizáló lemezeik hajlékonyak, erősek, nehezen szakadnak el. 
A vizek legfelsőbb rétegeiben élnek a zöldmoszatok. Ugyanúgy zöld 

színtesteik segítségével hasznosítják a fény 
energiáját, mint a szárazföldi növények. Ha 
a mélyebb vízrétegek felé haladunk, a fény 
mennyisége megváltozik. A vízrétegek kiszű-
rik a napfény egy részét. A barnamoszatok 
50-60 méteres mélységig, zöldes derengés-
ben élnek. Elsősorban a hidegebb vizű ten-
gerek lakói. Színtesteikben a zöld színű klo-
rofill mellett sárgásbarnás festékanyagokat 
is tartalmaznak. A legnagyobb mélységben, 
ahová már alig jut fény, a vörösmoszatok 
még mindig megtalálják életfeltételeiket.

A Föld oxigénkészletének 55–57%-át 
a tengeri növények, közülük is első sorban a 
plankton növényei állítják elő. Anyagcseré-
jük gyors, nagyon gyorsan osztódnak, és ha-
talmas mennyiségű szerves anyagot állíta-
nak elő. Mégsem szaporodnak el túlságosan, 
mert gyors a felhasználásuk is. A növény evő 
elsődleges fogyasztók nagyon jól haszno-
sítják a bőséges tápanyagforrást. Az elsődle-
ges fogyasztók között apró csigák, rákok és 
növényevő halak találhatók. A másodlagos 
fogyasztói szint ragadozói elsősorban a csa-
lánozók, tüskésbőrűek, puhatestűek és halak 
köréből kerülnek ki. A csúcsragadozókat a 
nagy termetű halak, a tengerparti madarak 
és a part mentén élő tengeri emlősök alkot-

Hideg tenger0
100

300

0
100

300

Trópusi tenger

A planktonok előfordulása a hideg vizű és a trópusi 
tengerekben

A plankton 
összetétele 
fénymikroszkóp 
alatt

Parton lévő zöldmoszatok apály idején

A vörösmoszatok melegebb tengerekben 
gyakoribbak, 150–200 m mélyen is megélnek. 
Belőlük állítják elő a karragént, ami a tortazselé, 
krémek és pudingok, jégkrémek és joghurtok 
sűrítőanyaga

A sziklás partokon gyakran 
találkozhatunk tengeri 
virágállatokkal. Szájnyílásukat 
tapogatók veszik körül, ezek 
segítségével ejtik el zsákmányukat

Az atlanti tőkehal nagy testű, 
ragadozó állat. Az Atlanti-óceán 
európai partvidékén gyakori faj. 
Táplálékát a hullámverésnek kitett 
partszakaszokon keresi. Ízletes húsa 
miatt a halászok kedvelt zsákmánya 

  Tengeri háló

Gyűjtsetek össze tengeri termelő, fogyasztó és 
lebontó szervezeteket!
A fajlistából készítsetek táplálékláncot és táplá-
lékhálózatot!

Tengerisaláta
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ják. A lebontó élőlények, például a szivacsok, féregfa-
jok, csigák, kagylók, zsákállatok és a baktériumok igen 
nagy számban fordulnak elő.

A korallzátonyokat korallpolipok telepei alkotják. 
A telepekben rengeteg állat él együtt. Ezek a szemet 
gyönyörködtető társulások csak ott alakulnak ki, ahol 
a tengervíz hőmérséklete soha nem süllyed 20 °C alá, 
és nem túl mély a víz. A korallok testük köré mészből 
szilárd vázat építenek.

A legtöbb korall moszatokkal él együtt, mert a trópu-
si tengerekben alacsony a vízben oldott oxigén meny-
nyisége. A koralltelepeken tengericsillagok, kagylók, 

csigák, szivacsok, sokféle hal és rák él. 
A korallszirtek állatai feltűnő színekben 
pompáznak, aminek feltehe tően a faj-
társak egymásra találásában van szere-
pe. A korall védelmet és a fotoszinté-
zishez szükséges vegyületeket biztosít 
az algáknak. Az algák cserébe ellátják a 
korallokat szerves táp anyagokkal.

A nyílt tengerek élővilága
Életközösségeik az óceánok felső 
200 méterének víztömegében élnek. 
A partközeli tengerekhez képest fontos 

különbség, hogy ennek az élőhelynek nincs alja, nincs se tengerfenék, 
se szikla, amin meg lehetne kapaszkodni.

A termelők szintjét a lebegő életmódot folytató planktonikus 
moszatok tömege adja. A magasabb oxigéntartalom és a nagyobb 
planktonsűrűség miatt a hidegebb tengerek élővilága változatosabb. 
A planktonok a tengerek színét zöldesszürkére festik. Ahol kevés 
a plankton, ott a víz színe kék.

Az elsődleges fogyasztók elsősorban apró rákfajok, csalánozók, 
a heringfélék és szardíniafajok. A medúzák csalánozó állatok, de a vi-
rágállatokkal ellentétben úsznak vagy lebegnek. A csontos halak közé 
tartozó hering és a makréla halrajai az Atlanti-óceán mérsékelt övezeti 
területein fordulnak elő. A plankton élőlényeivel táplálkoznak. A hal-
rajok kavargása megtéveszti a ragadozókat, így az egyedek számára 
védelmet nyújtanak. Ezeket a halfajokat hatalmas számban fogják ki 
az óceánokból.

Mivel a halak az emberiség fontos és egészséges fehérjeforrása, 
a túlhalászat súlyos népélelmezési gondokat vetít előre. A legna-
gyobb planktonfogyasztók a sziláscetek. A cetek a vízi életmódhoz 
szinte tökéletesen alkalmazkodott emlősállatok. Testük hengeres,  

HeringPalackorrú delfin

Az ehető kékkagylókat ragadós 
mirigyváladék rögzíti a sziklához.  
Apály idején bezárják teknőiket, 
így vészelik át a szárazra kerülést

Mélytengeri óriások

 „Mintegy húszméteres hosszúságá-
val az óriáskalmár – vagy rendszer-
tani nevén: Architeuthis – a legna-

gyobb gerinctelen állat a Földön. Ugyanakkor 
ez a lény igencsak rejtőzködő: még soha senki 
nem látta élve saját természetes élőhelyén. Az 
Architeuthishoz számos legenda kapcsolódik: 
korábban azt feltételezték, hogy ezek a lények 
évtizedekig, sőt akár egy évszázadig élnek a 
tenger mélyén, akár ezerméteres mélységben 
is. Senki sem tud biztosat róluk…”

Forrás: ng.24.hu

•  Rendszertanilag mely törzsbe tartoznak az 
óriáskalmárok?

•  Milyen más osztályok és élőlények sorolha-
tók ebbe a törzsbe?

Korallzátony 

A tengericsillagok főleg kagylókkal 
táplálkoznak. Testük korong alakú 
középső részéből öt mozgatható kar 
indul ki. A karokon tapadókorongban 
végződő lábacskák sorakoznak, 
amelyekkel szétfeszítik a kagylók 
szorosan záródó teknőit

Korallok veszélyben

A korallok sok szempontból szűk tűrésű élőlények. Érzékenyek a víz 
tisztaságára, átlátszóságára, hőmérsékletének állandóságára és ma-
gas sótartalmára, ráadásul oxigénigényesek is. 
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  Hazai vizeken

Hazánk ugyan nem határos tengerrel, de tava-
ink és folyóink gazdag életközösségeknek ad-
nak otthont. Ezekben az édesvizekben sajátos 
táplálékláncok működnek, amelyekben meg-
találhatók a termelő és fogyasztó szervezetek 
különféle csoportjai.
Keress információkat a hazai tavak és folyók 
élővilágáról! Keress fel horgászattal, halászattal, 
halgazdálkodással foglalkozó weboldalakat! 
•  Állíts össze egy jellemző táplálékláncot, ne-

vezz meg néhány, az egyes táplálkozási szin-
tekre jellemző fajt!

•  Készíts listát a hazai édesvizek őshonos halfa-
jairól!

•  Mutasd be egy példával, hogy miért jelente-
nek veszélyt a vízi életközösségekre az ide-
genhonos, invazív halfajok!

Jó, ha tudod!

    A vízben kisebb a hőingás, ugyanakkor kevesebb a légzéshez szükséges oldott oxigén. 
    Nagyobb mélységekben a fényhiány és a növekvő nyomás gátolja az élőlények elterjedését. 
    A hidegebb tengerek vizében több oxigén oldódik, ezért ezeken a helyeken magasabb a víz planktontartalma. 
    A plankton adja a tengeri életközösségek táplálékláncának alapját. 
    A partok közelében a legmagasabb a víz tápanyagtartalma, élőviláguk sokszínű. 
    A nyílt tengerek közül a magasabb planktontartalmú, hidegebb vizű területek élővilága gazdagabb. 
    A mélytengerekben a nagy nyomás, az alacsony hőmérséklet, a kevés oxigén és a fényhiány miatt kevés élőlény él.

farkuk és mellső végtagjaik uszonyokká 
alakultak. Sima bőrük alatt vastag hőszi-
getelő zsírréteg található. Egész életüket 
a vízben töltik, itt is szaporodnak. Tüdővel 
lélegeznek, orrnyílásuk a fejtetőn található. 
A bálnák szájüregében sűrű szarulemezek, 
a szilák ülnek, amelyekkel kiszűrik a vízből a 
planktont, az apró rákokat, csigákat, halakat.

A ragadozók elsősorban a halak és az 
emlősök közül kerülnek ki, ilyenek a tonhal, 
a fókák, a delfinek és a cápák. A delfinek 
szintén cetfélék, de ragadozó állatok. Száj-
üregükben sok éles fog található. A vízben 
kiváló hallásuk alapján tájékozódnak. A vi-
lágtengerek leghírhedtebb állatai a cá-
pák. Ragadozók vagy plankton evők. A kék 
cápa az egyik legveszedelmesebb tengeri 
ragadozó. Zsákmányát fogaival ragadja 
meg, a letépett falatokat egészben nyeli 
le. Az óriás cápa lassú, imbolygó mozgással 
halad előre. Apró fogaival és a kopoltyúle-
mezekből kialakult szűrőkészülékkel vonja 
ki a vízből táplálékát, a plankton élőlényeit. 

A mélytengerek élővilága
A mélytengerek a nyílt tengerek zónája alatt találhatók. Itt már örök sö-
tétség honol, hideg van, és a víz nyomása óriási. A fényhiány miatt meg-
szűnik a növényi élet, a víz oxigéntartalma is minimális. Az egyedüli táp-

lálékforrást a vízben alászálló szerves 
hulladékok jelentik. Ebben a számunk-
ra rettenetes világban mégis kialakultak 
életközösségek. A sivár feltételek miatt a 
mélytengeri életközösségek fajokban 
szegények. Az itt élő állatok szűröge-
tők, dögevők vagy ragadozók. Nagyon 
lassan mozognak, sok halnak furcsa, 
félelmetes alakja van. Sokuk fényt kibo-
csátó baktériumokkal él együtt. A világí-
tószerv a fajtársak egymásra találását és 
a táplálékszerzést segíti. 

A mélytengeri horgász hal fején 
világító ki növés látható. Ezzel 
a „horgász bottal” csalja magához 
prédáját. A hímek para zitaként élnek 
a nőstény testén, ezen a példányon 
kettőt is fel lehet fedezni

A kék cápát kiváló szaglása 
segíti a táplálékszerzésben 
és a tájékozódásban. 
Elevenszülő, a petékből 
az anyaállat testében fejlődnek 
ki az ivadékok

A medúzák a plankton 
állataival táplálkoznak, 
de egyes fajok akár halakat 
is zsákmányolhatnak. 
Szájnyílásukat számos 
tapogató veszi körül, melyeken 
csalánsejtek sorakoznak.  
Testük 97%-át víz alkotja 

Savas gondok

 A korallok mészvázát a savasodó 
tengervíz károsítja, emellett szá-
mos más környezeti tényező is be-

folyásolja előfordulásukat. 
Tervezz egy kísérletet arra, hogyan vizsgál-
nád a korallok környezeti tényezőkkel (pl. víz 
kémhatása) szembeni tűrőképességét!



A FÖLDI ÖVEZETESSÉG ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA

Miről tanultál ebben a fejezetben? 

Éghajlati  
övezet

Éghajlati öv
Éghajlati öv  

jellemzői
Jellemző  

biom neve
Növények Állatok

Forró 
övezet

Egyenlítői öv Egyetlen forró, fülledt, 
csapadékos évszak.

Trópusi esőerdők Csúcsban végződő, kemény, 
viaszos levelek. Palánkgyökeres 
óriásfák, szegényes cserjeszint. 
Broméliafélék, liánok, kakaófa, 
ébenfa.

Kolibrifélék, papagájfélék, 
madárpókfélék, krokodilfélék, 
majmok, jaguár, hárpia, 
királykobra, góliátbogár, 
nyílméregbéka.

Átmeneti öv

Három évszak jellemzi: 
száraz, napsütéses tél, 
rövid, száraz és forró 
tavasz, esős és fülledt 
nyár.

Trópusi 
lombhullató 
erdők /
monszunerdők

Kevésbé zárt a lombkorona, 
kevesebb a fán lakó növény, 
gazdagabb a cserjeszint.  
Bambuszfélék, tíkfa, 
eukaliptusz.

Indiai elefánt, koala, párduc, 
tigris, vízibivaly, ajakos medve.

Két évszak jellemzi, 
egy forró csapadékos 
és egy forró száraz.

Szavanna A kisebb-nagyobb ligetek 
között magas fű borítja a tájat. 
Jellemzően szárazságtűrő 
pázsitfűfélék jelennek meg. 
Fák közül jellemző 
az ernyőakácia 
és a majomkenyérfa.

Orrszarvúfélék, vízilófélék, 
antilopfajok, gnúfajok, 
zebrafajok, sakálfajok, 
struccfajok, termeszfajok, 
afrikai elefánt, gepárd, zsiráf, 
emu, afrikai vándorsáska.

Térítői öv Két évszak jellemzi, 
egy igen forró száraz 
és egy hűvös száraz.

Sivatagok Gyér növényzete van. 
A pozsgás növények 
jellemzőek. Kaktuszfélék, 
kutyatejfélék.

Hüllők, üreglakó és szárazságtűrő 
emlősök. Egypúpú teve, 
sivatagi róka. 

Mérsékelt 
övezet

Meleg 
mérsékelt öv

Négy évszak, 
meleg és száraz nyár, 
enyhe és csapadékos tél.

Keménylombú 
erdők

Kicsi, kemény, viaszos, fonákon 
szőrözött levelek. Cédrusfajok, 
paratölgy, olajfa, leander. 
Makkia növényzet.

Gekkófélék, kaméleonfélék.
Muflon, európai dámvad, 
párduchiúz.

Négy évszak, 
csapadékos és forró nyár, 
száraz tél. 

Babérlombú 
erdők 

Nagy, vékony, kopasz, kemény, 
viaszos levelek. Liliomfafélék, 
bambuszfajok, tea, rizs.

Tigris, óriáspanda.

Valódi 
mérsékelt öv

Négy évszak, hosszuk 
és időjárásuk az óceántól 
való távolságtól 
és a tengerszint feletti 
magasságtól függ.

Lombhullató 
erdők 

Lombhullató fák, gazdag 
tavaszi virágzás. Tölgy-, bükk-, 
gyertyán- és juharfajok. 
Hóvirág, odvas keltike.

Európai őz, gímszarvas, 
vaddisznó, vörös róka. 
Európai hód, európai vidra.  

Füves 
puszták 

Pázsitfűfélék. Árvalányhajfajok, 
ürömfajok.

Amerikai és európai bölény, 
vapiti, vadló, közönséges ürge, 
mezei hörcsög, túzok.

Hideg 
mérsékelt öv

Négy évszak, hosszú 
és igen hideg tél, 
rövid és hűvös nyár 
viszonylag kevés 
csapadékkal.

Tűlevelű erdők, 
tajga

Keskeny, viaszos, 
gyantatartalmú levelek. 
Rovaremésztő növények. 
Tőzegmohafajok, lucfenyő, 
közönséges nyír, vörösáfonya.

Eurázsiai hiúz, 
kanadai vörösmókus,  
barna medve. Siketfajd.

Hideg 
övezet

Sarkköri öv
Két évszak: hosszú és zord 
tél, rövid és hűvös nyár.

Törpecserjés, 
tundra

Kis méretű, kiszáradást jól tűrő, 
rövid életidejű növények.  
Moha- és zuzmófajok, sarki fűz.

Rénszarvas, sarki róka, sarki nyúl, 
lemming. Sarki lúd, hóbagoly.

Sarkvidéki öv
Egy évszak, egész évben 
zord időjárás.

– Nincs növényzet, legfeljebb 
moszatok.

Fókafélék, rozmár, jegesmedve, 
császárpingvin.

A Bolygónk élővilága fejezetben megismerhetted Földünk biomjait. Az éghajlati 
övezetek és övek főbb jellemzőit is megtanulhattad. Az élővilág sokszínűségének 
megismerése közben az ember okozta környezet és természetvédelmi problé
mákkal szintén találkozhattál. Az alábbi táblázat segítségedre lesz abban, hogy a 
megszerzett tudásodat rendszerezd.

A FEJEZETBEN MEGISMERT 
ÚJ FOGALMAK: 
éghajlati övezetek, biomok, 
vízszintes zonalitás, függőleges 
zonalitás, tápláléklánc, 
elterjedési terület

A kiemelt fogalmak jelentését 
megtalálod a könyv végén, 
a Kislexikonban.



Mindannyian tettetek már kisebb-nagyobb 
kirándulást patakok mellett, erdőkben, 
parkokban, réteken. Megtapasztaltátok az 
egyes élőhelyek közötti különbségeket, 
találkoztatok különböző növény-, gomba- 
vagy állatfajokkal. Ebben a fejezetben meg-
tanulhatjátok tudományos módszerekkel is 
tanulmányozni az életközösségeket, felis-
merhetitek az életközösségek szerveződé-
sének szabályait, az élőlények élőhelyi kör-
nyezethez való alkalmazkodásának módjait.

 KÉRDÉSEK, PROBLÉMÁK

•  Mi számít környezetnek egy életközös-
ségben?

•  Mit jelent a tűrőképesség, hogyan befolyá-
solja az élőlények előfordulását az egyes élő-
helyeken?

•  Mitől függ az életközösségek stabilitása?
•  Mely emberi tevékenységek okoznak leve-

gő-, víz- és talajszennyezést?

Albert Sabin egy amerikai bélyegen

Nem kérdés, hogy az embernek szüksége van a természet javaira, de az sem 
kérdés, hogy legnagyobb természetátalakítóként, tudatosan kell annak mű-
ködésébe beavatkoznia. Ökológusok kutatásaira támaszkodva felbecsülhe-
tő, hogy egy adott területen melyek azok a fajok, amelyekre kiemelten oda 
kell figyelni. Nem biztos, hogy közvetlenül azokat érdemes védeni, amelyek 
a leginkább rászorulnak. A kulcsfajok nagy hatással vannak a többi fajra, 
ezért sokszor az is elegendő, ha a kulcsfajok életfeltételeit biztosítjuk, ezek 
jelenléte megteremti a többiét is. Jó példa erre a kanadai hód, amely a gát-
építéseivel elősegíti a bővebb vízborítást, ami számos további vízhez kötött 
faj számára létszükség.

A TUDOMÁNY ALKALMAZÁSA 

A KULCSFAJOK 

KORÁBBAN TANULT FOGALMAK:
talaj, humusz, légnyomás, hőmérséklet, időjárás, éghajlat, csapadék, 
energia, évszak, életfeltétel, ragadozó, mindenevő, növényevő, 
táplálékhálózat, élőhelypusztulás, vízszennyezés, globális éghajlatváltozás
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VI. 

TUDÁSHÁTTÉR – AMIT MÁR TUDSZ!
Korábban már megismerkedtél hazánk tájaival, és tanultál 
különböző élőhelyekről: az erdők életéről, a rétek és mezők, 
valamint a vizek és vízpartok élővilágáról. 

A kérdések és feladatok alapján idézd fel a meglévő 
tudásodat!
1.  Mely domborzati formák a legjellemzőbbek hazánk nagy-

tájain?
2.  Hazánk mely területei kedveznek az erdők kialakulásának? 

Mik az éghajlati feltételei az erdők kialakulásának?
3.  Melyik nagytáj hazánk legmelegebb és legszárazabb ré-

sze? Milyen éghajlati és vízrajzi tényezők befolyásolják  
ennek a nagytájnak az élőhelyeit és élővilágát?

4.  Sorold fel az erdő szintjeit! Keress állatfajokat, melyek az 
egyes szintekben találják meg élőhelyüket!

5.  Hogyan változik egy hazai lombhullató erdő élővilága az 
évszakokkal?

6.  Ismertess egy réten kialakuló lehetséges táplálékláncot!
7.  Mik a hazai füves élőhelyek legfontosabb természeti- 

környezeti problémái?
8.  Sorold fel hazánk felszín alatti víztípusait! Miért fontos 

a felszín alatti vizek védelme?
9.  Sorolj fel vízi és vízparti életközösségeket! Hogyan károsít-

ják a tavakba kerülő növényvédő szerek, műtrágyák és az 
olajszennyezések a vízi életközösségeket?

Életközösségek vizsgálata   
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Ha a tudományban egy jelenségről, egy problémáról vagy 
egy vitatott kérdésről beszélünk, akkor elengedhetetlen, 
hogy kiindulópontként bizonyos alapfogalmakon ponto-
san ugyanazt értsük. 

Van-e különbség a külvilág és a környezet között?
Minden élőlény számára fontos, hogy számára kedvező körülmények 
között tudjon élni. Ha egy élőlény kedvezőtlen feltételek közé kerül, 
csökkennek vagy meg is szűnhetnek az életjelenségei. Az élőlények 
számára tehát élet-halál kérdése, hogy milyen körülmények közé ke-
rülnek. Az élőlények és közösségeik környezetükkel szoros kölcsönha-
tásban élnek. Csak akkor képesek fennmaradni és nagyobb területe-
ken elterjedni, ha sikeresen tudnak alkalmazkodni a külvilág állandó 
és változó elemeihez. Az állatvilág tagjainak többsége ebből a szem-
pontból különleges helyzetben van, mert viselkedésükkel is képesek 
alkalmazkodni.

Az egy fajba tartozó, azonos élőhelyen, egy időben együtt élő élő-
lények közössége a populáció. Ami a populációt körülveszi, és le-
hetségesen hat rá, azt külvilágnak nevezzük, míg a környezet kizáró-
lag a ténylegesen ható tényezőket jelenti.

A LECKE ALAPJÁN:

•  megkülönbözteted a külvilág és a 
környezet fogalmát

•  megérted a tűrőképesség fogalmát

•  képes leszel tűrőképességi görbéket 
elemezni és adatsorokból felrajzolni

•  megismered a biológiai indikáció fo-
galmát

•  megérted, hogy miért alkalmasak az 
indikátor élőlények az élőhelyek ál-
lapotának és változásainak jelzésére

Környezet és tűrőképesség32. 

   Közel a természethez

Iskolátok közelében is vannak természetközeli 
vagy mesterséges életközösségek.
•  Válasszatok ki az egyikből néhány fajt, legyen 

köztük növény is, állat is!
•  Próbáljátok leírni, hogy mi lehet az adott élő-

lények külvilága, illetve mi számít a környeze-
tüknek! Élettelen és élő környezeti tényezők

  Kinn is vagyok, benn is vagyok!

Készíts gondolattérképet az egyik általad kivá-
lasztott élőlény külvilágáról és benne a környe-
zetéről!

élettelen tényezők

UV-sugárzás

oldott anyagok

nyomás

hőmérséklet

vízmozgás

fénymennyiség

előnyös kapcsolatok
(táplálékfajok, 

együttműködő fajok, 
búvóhelyül szolgáló 

élőlények)

előnytelen kapcsolatok
(fogyasztó szervezetek, 
ragadozók, paraziták, 

versenytársak)

élő tényezők

Élet a magasban

 Mit gondolsz, a szárazföldi fajok szá-
mára korlátozó környezeti tényező-e 
a levegő oxigéntartalma a tenger-

szint feletti 2000 méteres magasságig?
Befolyásolja-e az életben maradást a 4-5000 
méter feletti magasságban a levegő oxigén-
tartalma?
Melyek azok a tényezők, amelyek ebben a ma-
gasságban korlátozó tényezőnek számítanak?
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A környezet sokféle lehet. Csaknem annyiféle környezet létezik, 
ahány populáció megtalálható az adott életközösségben. A környe-
zeti tényezők lehetnek élettelenek és élők. Élettelen környezeti té-
nyezőnek számít például a víz kémiai összetétele, a víz mennyisége, 
a levegő páratartalma és a levegőben lévő egyes gázok mennyisé-
ge, a fényerősség, a hőmérséklet, a talaj szerkezete és ásványianyag- 
tartalma. Az élő környezetet a társulásban együtt élő populációk 
jelentik egymásra a közöttük létesülő kapcsolatok, kölcsönhatások 
révén.

A populációk (vagy életközösségek) környezete nem állandó, tér-
ben és időben változhat. A környezeti tényezők közül elsősorban 
azok nagyon fontosak, amelyek alapvetően meghatározzák egy-egy 
faj fennmaradását, szaporodását, elterjedését vagy egy életközösség 
kialakulását, szerkezetét, előfordulását.

A tűrőképesség
A populációk fontos tulajdonsága, hogy mely környezeti feltételek 
mellett fordulnak elő, mely élőhelyek alkalmasak számukra a megte-
lepedésre és a szaporodásra. A populációk egyes környezeti tényezők 
változásaihoz történő öröklődő alkalmazkodóképességét nevezzük 
tűrőképességnek.

Környezet és tűrőképesség
Élő vagy élettelen?

  •  Az általatok kiválasztott élőhelyen 
mik az egyes élőlényekre ható élet-
telen és élő környezeti tényezők?

•  Az adott életközösségben ugyanaz a kör-
nyezete valamennyi, általatok kiválasztott 
fajnak?

•  Mit gondoltok, az élettelen vagy az élő kör-
nyezeti tényezőik különböznek jobban?

Tűrőképességi 
görbe

sz
ap

or
od

ók
ép

es
sé

g

optimumtartomány

toleranciatartomány

minimumpont maximumpont

környezeti tényező értékei

Verébélet

 A házi veréb széles körben elterjedt 
madárfaj.

•  Mely környezeti tényezőkkel szemben kell 
tág tűrésűnek lennie ahhoz, hogy szinte 
egész Európában, Észak-Afrikában és Ázsia 
nagy részén előfordulhasson?

•  Keress olyan környezeti tényezőt, amivel 
szemben szűk tűrésű!

•  Hogyan alkalmazkodik a házi veréb a viselke-
désével az őt érő külső hatásokhoz?

•  Miért hibázunk akkor, ha egy élőlényről ál-
talánosságban jelentjük ki, hogy tág tűrésű?

Emberhez szokott házi verebek

A tűrőképességi görbék megmutatják, hogy 
egy faj populáció ja milyen mértékben alkalmazkodott egy adott kör-
nyezeti tényező értékeihez és annak változásaihoz. A tűrőképességi 
görbék általában harang alakúak, szélső értékei a minimum- és a maxi-
mumpontok. A minimumpont az a legkisebb érték, amely alatt, a ma-
ximumpont pedig az, amely felett az élőlény 
nem bírja tovább elviselni a környezeti ténye-
zők megváltozását, ezért elpusztul vagy elván-
dorol. A minimum- és a maximumpont közötti 
értéktartománynak azt a részét, ahol a túlélőké-
pesség vagy a szaporodóképesség a legmaga-
sabb, optimumtartománynak hívjuk.

Egy adott környezeti tényezőre, a mini-
mum- és a maximumpont közötti tarto-
mány szélességétől függően, egy populá-
ció lehet szűk, átlagos, illetve tág tűrésű.

Álkérészlárva. Az álkérészfajok 
lárváinak többsége rendkívül érzékeny 
a vízminőségre, főképp a vizek 
oxigéntartalmára szűk tűrésű

A házi galamb a szirti galamb háziasításából 
jött létre, mely később kivadult. Több 
szempontból is tág tűrésűek, ezért az egész 
Földön elterjedtek a városokban
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A biológiai indikátorok
Különböző szövegkörnyezetben találkozhattál már az indikátor foga-
lommal. Kémiaórán a kémhatás kimutatására szolgáló papírcsíkokat 
(pl. lakmusz, univerzális indikátorpapír) és oldatokat (pl. fenolftalein, 
metilnarancs) neveztétek így. Egy ország gazdaságának is vannak indi-
kátorai. Ilyen jelzőszámok például az infláció, az államadósság mértéke, 
a GDP-növekedés.

Azt, hogy egy faj populációja jelen 
van-e egy élőhelyen, és mekkora lét-
számban, a populáció tűrőképessé-
geitől függ. Ha valamelyik környezeti 
tényezővel szemben szűk tűrésű, ak-
kor ennek a környezeti tényezőnek az 
optimálistól való eltérése befolyásolni 
fogja az adott populáció létszámát, 
illetve jelenlétét vagy hiányát. Ameny-
nyiben a populáció egy környezeti 
tényezővel szemben szűk tűrésű, ak-
kor a populáció előfordulásából kö-
vetkeztethetünk az adott élőhelyen 
az adott környezeti tényező értéktar-
tományára. Az ilyen élőlényeket indi-
kátorfajoknak nevezzük. Ilyen faj a 
fecskemoszat is. A magas tápanyag-
tartalmú vizeket kedveli, így tömeges 
jelenléte a szervetlen foszfor- és nitro-
génvegyületek megnövekedését jel-
zi. A zuzmókat sok szempontból tág 
tűrésű élőlényeknek tekintik, viszont 
rendkívül érzékenyek a levegőben 
lévő kén-dioxid és nitrogén-oxidok 
mennyiségére? Nagyobb arányú je-
lenlétük a tiszta levegőt, a jó levegőmi-
nőséget jelzi. Tartós hiányuk szennye-
zett levegőre utal. A zuzmók jelenlétét 
és hiányát térképeken rögzíthetjük, 
így meghatározhatjuk egy település 
tiszta és szennyezett levegőjű területeit.

levegő szennyezettsége
< < <

a zuzmók mennyisége
> > >

Budapest zuzmótérképe

A fecskemoszatok elszaporodása 
az állóvizek magas 
tápanyagtartalmára utal

Az ágakon, köveken megjelenő 
zuzmók a levegő alacsony kén-dioxid- 
szintjére utalnak

 
Térképezz!

Vizsgáljátok meg, hogy iskolátok, lakóhelyetek környékén vagy a választott életközös-
ségetekben milyen levegőminőséget jeleznek a zuzmók!
•  Jelöljetek ki 5-6 azonos fajba tartozó (fehér akác vagy fekete nyár), nagyjából hason-

ló korú és egyenes törzsű fát! 
•  Figyeljetek arra, hogy 10 méteres környezetükben ne legyenek zavaró tereptárgyak 

(pl. fakerítés, bokrok, nagyobb kövek), és legyen a kérgük egészséges!
•  Vizsgáljátok meg a fatörzseket 50 és 200 cm-ig terjedő magasságban!
•  Számoljátok meg, hogy hányféle zuzmó található az egyes fákon, és becsüljétek 

meg, hogy a zuzmók által lefedett fakéregfelület körülbelül hány százaléka az érin-
tett fatörzs felületének!

  Indikátorok mindenütt

Nézz utána, mely környezeti tényezők mely ér-
téktartományát jelzik az következő élőlények: 
nagy csalán, dohány, bánáti bazsarózsa, piszt-
ráng, erezett kérészek!
•  Az előző leckében általatok választott életkö-

zösségben élnek-e indikátorfajok? Mit jelez-
nek?

Melyiket használjuk?

  •  Bizonyos fajok jelenlétének vagy hiányának, egy élőhely minősé-
gének jellemzésére szoktuk használni. Vajon miért alkalmasak ezek 
a fajok a környezeti tényező jelzésére?

•  Mi az előnye a pontosabb értékeket szolgáltató műszeres vizsgálatokkal 
szemben?
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Jó, ha tudod!

   Egy populációnak a környezetét a külvilág ténylegesen és közvetlenül ható tényezőinek az összessége jelenti.
   A környezeti hatásoknak két nagy csoportja van: az élettelen és az élő környezeti tényezők.
    A tűrőképesség mutatja meg, hogy egy adott környezeti tényező változó értékeihez miként tud alkalmazkodni 

egy faj populációja.
    Egy környezeti tényező tűrőképességi értéktartományának szélessége szerint tág, átlagos és szűk tűrésű fajokról 

beszélhetünk.
    A bioindikátor-fajok előfordulásukkal vagy hiányukkal jelzik meghatározott környezeti faktorok (víz, levegő,  

talaj) minőségének változását. Bioindikációra a meghatározott környezeti tényezővel szemben szűk tűrésű fajok 
alkalmasak.

    Több indikátorfaj együttes vizsgálata lehetővé teszi egyes élőhelyek (pl. vízfolyások) minőségi osztályozását is.

A biológiai indikátorok jelzéseinek ismerete fölöslegessé teszi 
a biológiai hatások fizikai és kémiai mérésének bonyolult és sokszor 
költséges feladatát. Míg az egyszeri műszeres mérések csak egy adott 
pillanat állapotát ismertetik meg velünk, addig a bioindikátorok lát-
hatóvá teszik a környezeti változások mértékét és irányát is. Képesek 
megmutatni az ökológiai rendszerek azon pontjait, ahol a szennyező 
vagy mérgező anyagok felhalmozódnak. A bioindikációs módszerek 
alkalmazása általában egyszerű, gyors és olcsó.

Szabványos BISEL-táblázat

1

Indikátorcsoportok

Álkérészek
(Plecoptera)

Erezett kérészek
(Heptageniidae)

Házas tegzesek
(Trichoptera)

Sapkacsigák
(Ancylidae)

Fenékjáró poloska
(Aphelocheirus)

Víziászka
(Asellus)

Piócák
(Hirudinea)

Gömbkagylók
(Sphaeriidae)

Poloskák
(Hemiptera)

Szitakötők
(Odonata)

Bolharák
(Gammaridae)

Csővájó féreg
(Tubificidae)

Árvaszúnyog
(Chironomus thummi-plumosus)

Herelégy/pocikféreg
(Syrphidae)

Puhatestűek
(Mollusca)

Kérészek
(Ephemeroptera)

kivétel a Heptageniidae
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Biotikus Index

 Iskolapélda

Széles körben elterjedt módszer a vízfolyások 
vízminőségének vizsgálatára a biotikus index számítá-
sa. Az  iskolások körében is jól alkalmazható módszer 
(BISEL) a vizek aljzatán élő makrogerinctelen (szabad 
szemmel látható gerinctelen) állatok meghatározásával 
történik. A vízi makroge rinctelen élőlények jelenléte és 
tömegességi adatai jól jelzik a vizek természetességét 
vagy éppen az adott víztestet érő zavaró hatásokat.

A makroszkopikus gerinctelenek jól használható in-
dikátorszervezetek a következő tulajdonságaik miatt:
•  szabad szemmel is jól felismerhetők, azonosításuk, ha-

tározásuk viszonylag könnyű,
•  igen sokféle rendszertani csoportból származnak, jel-

lemzően helyhez kötött életmódúak, vagy kis mozgás-
térrel rendelkeznek,

•  sokuk egyedfejlődése több éven keresztül zajlik, így 
jól jelzik a környezet ökológiai állapotát hosszabb 
időszakra vonatkoztatva is.

A módszer lényege, hogy az erre a célra kifejlesztett 
eszközökkel a vízfolyás egy pontján minél több állatot 
begyűjtsünk. A  helyszínen (az állatok elpusztítása nél-
kül) számoljuk meg, azonosítsuk az élőlényeket, csopor-
tosítsuk őket az érzékenységük alapján, majd értékeljük 
és osztályozzuk a vízminőséget. Egy-egy vízfolyáspon-
ton érdemes évszakonként megismételni a mérést.

 
BISEL-ezz!

•  Látogassatok el BISEL hazai honlapjára, és 
tájékozódjatok a BISEL-vizsgálatok pontos 
menetéről!

•  Keressetek egy kis vízfolyást, ahol ti is ki-
próbálhatjátok a módszert!
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A LECKE ALAPJÁN:

•  azonosítod a legfontosabb élettelen 
környezeti tényezőket

•  elemzed a környezeti tényezők vizs-
gálatából szerzett adatokat

•  megtudod, hogyan befolyásolja a 
fény és a hőmérséklet az élőlények 
életét

•  megérted, miért elengedhetetlen 
életfeltétel a víz az élőlények számára

•  megismered a levegő összetételét és 
annak hatását az élővilágra

•  megérted, hogyan hatnak a talaj  
fizikai és kémiai tulajdonságai az élő-
világra

A fény 
A legtöbb növény számára a fotoszintézis-
hez nélkülözhetetlen a napfény. A fényked-
velő növények az erős, közvetlen napsütést 
igénylik. Az árnyéktűrők levelei viszont 
több zöld színanyagot tartalmaznak a fény-
kedvelőkéhez képest, így bár erős napfé-
nyen akár el is pusztulhatnak, az árnyékos 
helyeken erőteljesen tudnak növekedni és 
szaporodni.

A szárazföldi állatok számára a fény-
erősség mértéke elsősorban a napi aktivi-
tásukat befolyásolja. Léteznek éjjel (éjjeli 
lepkék, denevérek, baglyok), szürkületkor 
(vörösbegy, bakcsó) és nappal aktív állatok. 
Míg a növények (kevés élősködő és szaprofi-
ta kivételével) képtelenek fény nélkül élni, 
addig az állatok között szép számmal talá-
lunk olyanokat, amelyek teljes sötétségben 
élnek (például vakondok, földikutya, 
barlangi vak bolharák), de az állatok 
közül is csak kevés bírja ki a folya-
matos, teljes sötétséget. A gombák 

számára a fény lényegte-
len környezeti hatás, szá-
mukra sokkal fontosabb 
például a megfelelő ta-
lajnedvesség és a levegő 
páratartalma.

Élettelen környezeti tényezők33. 

A napraforgó igényli az egész napos 
erős megvilágítást

A meténg az árnyékos helyeken nő

Csiperketenyésztő üzem

 
A fény és a növekedés

Azonos méretű, egyidős, már lomblevelekkel rendelkező csí-
ráztatott bab- vagy búzanövényeket helyezzetek különböző 
fényviszonyú helyekre! 
•  Egy cserép növényt tegyetek fényre úgy, hogy egész nap 

minden irányból érje fény (pl. udvarra, erkélyre)!
•  Egy másik cserép növényt helyezzetek az ablakba, hogy fo-

lyamatosan csak egy irányból kapjon fényt!
•  Egy harmadik cserép növényt rakjatok sötétbe (pl. szekrény-

be)!
•  Két-három nap múlva figyeljétek meg a különböző körül-

mények közé helyezett növények közötti különbségeket! 
Érdemes megvizsgálni a növekedés mértékét, a növekedés 
irányát, valamint összehasonlítani a levelek zöld színét.

•  Tapasztalataitokat, adataitokat foglaljátok össze egy táblá-
zatban!

Barlanglakók

 A fényképek fénymentes he-
lyeken, barlangokban élő ál-
latokat mutatnak be. 

•  Melyek azok a testfelépítésben mu-
tatkozó tulajdonságok, melyeket az 
állandó sötétséghez való alkalmaz-
kodásuk során vesztettek el?

•  Melyik érzékelésük lehet fejlettebb, 
mint napfényben élő társaiké?

•  Gondoljátok végig, hogyan be-
folyásolhatja a barlangi élet más 
környezeti tényezőkkel szembeni 
tűrőképességüket (pl. hőmérséklet, 
páratartalom, zaj)!

•  Nézz utána, hogyan módosult a nem 
barlangi rokon fajok szezonális (év-
szakokhoz igazodó) szaporodásához 
képest a barlanglakó fajok szaporo-
dása!

Szemercsés vakászka

Vak bolharák

Magyar 
vakfutrinka

Barlangi vakgőte
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A hőmérséklet
A hőmérséklet változásaihoz, illetve 
egy területen az átlaghőmérséklet 
elviseléséhez a fajok elterjedésükkel, 
testfelépítésükkel vagy viselkedésükkel 
alkalmazkodtak. Ha az egymással kö-
zeli rokonságban lévő pingvinfajokat 
megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy 
az Egyenlítő közelében élő galápagosi 
pingvinek mérete kicsi, az Antarktiszon 
élő császárpingvinek viszont nagyobb 
testalkatúak. A kisebb testméret le-
hetővé teszi, hogy a melegebb éghaj-
laton a testtömegéhez képest nagy 
felületen keresztül több hőt tudjon 
leadni az állat. A hidegebb éghajlaton 
élők nagyobb testmérete a nagyobb 
mértékű hőtermeléshez képest ki-
sebb hőleadással jár.

A Galápagosi pingvin kb. 50 cm, 2 kg

A császárpingvin kb. 120 cm, 40 kg

A melegigényes szőlőültetvényt a domb napsütötte oldalára telepítették, az északias, 
hűvösebb oldalon meghagyták a természetes növénytakarót

  Növény, de nem fotoszintetizál

•  Keress olyan növényeket, amelyeknek nincsen 
zöld színtestük, és nem igényelnek napfényt!

•  Mi ezeknek a növényfajoknak az életformája? 
Milyen színűek?

  Medvék és hőháztartás

Ismerve a barna medve és a jegesmedve elter-
jedési területét, adjatok magyarázatot a test-
méretekben adódó különbségekre!
A barna medve hossza 140–280 cm, tömege 
130–180 kg, a jegesmedve ezzel szemben 200–
300 cm és 250–450 kg.

Az átlaghőmérséklet változása a szélességi körök mentén

Általános átlaghőmérséklet

 
Csírázás

Csíráztassatok babnövényeket különböző 
hőmérsékletű helyeken! A csírázáshoz még 
nem szükséges se fény, se talaj, ezért nyu-
godtan használhattok megfelelő hőmér-
sékletre beállított hűtőszekrényt és nedves 
vattát a vizsgálat elvégzéséhez.
Az eredményekről készítsetek grafikont, és 
állítsatok össze egy közös tablót vagy bemu-
tatót!

A Földön az átlaghőmérséklet a földrajzi szélességgel (az Egyenlítő-
től a sarkok felé csökken), a tengerszint feletti magassággal (100 méte-
renként körülbelül 0,5 °C-kal csökken) változik. Befolyásolja a kitettség 
(a napsütötte déli domb- és hegyoldalak melegebbek, mint az árnyé-
kos északi oldaliak), a felhőzet mértéke, a hóborítás és a növényzet tí-
pusa, borítása is.
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A víz
A víz a sejtekben jelen lévő kémiai anya-
gok oldószere, a lejátszódó kémiai fo-
lyamatok közege. Fontos szerkezeti 
anyag, valamint részt vesz a hőmér-
séklet szabályozásában is. Jelentős 
szerepe van a növények és az állatok 
anyagszállításában (pl. vízszállító csö-
vek, vérkeringés). Egyes élőlények moz-
gásához vagy szaporodásához is 
nélkülözhetetlen közeg. Ezért minden 
élőlénynek valamilyen módon vízhez 
kell jutnia az életben maradáshoz.

A felszíni vizekben élő élőlények számára a víz fizikai tulajdon-
ságait a hőmérséklet, átlátszóság, sűrűség és a vízoszlop által kifejtett  
nyomás jelentik. A kémiai tulajdonságok közül meghatározó lehet a 

víz ásványianyag-tartalma, kémhatása, 
a vízhőmérséklettől függő oldottoxi-
gén- és szén-dioxid-tartalom, valamint 
a szennyező anyagok (pl. bemosódó 
műtrágyák, növényvédő szerek) jelen-
léte. A szárazföldön a vízviszonyok ki-
alakításában szerepet kap a csapadék-
mennyiség, a szélerősség és a szeles 
időszakok időtartama, a növénytakaró 
típusa és mennyisége.

A mohanövények nagy része képes 
szinte teljesen kiszáradni, majd hirtelen 
vízfelvétellel újra „életre kelni”. Mivel 
testük víztartalmát nem tudják szabá-
lyozni, változó vízállapotú növények-
nek számítanak. A hajtásos növények 
ezzel szemben a gyökerükön felvett és 
a levelükön keresztül elpárologtatott 
vízmennyiségekkel tudják szabályozni 
vízháztartásukat, ezek az állandó vízál-
lapotú növények.

 Forróbb napok, szomjazó földek

A hőmérséklettől eltérően a csa-
padék sokkal változékonyabb éghajlati 
elem, ezért az éghajlati előrejelzésekben 
is sok a bizonytalanság. Európa térsé-
gét tekintve a becsült csapadékváltozás: 
Észak-Európában várhatóan növekedni, 
míg Dél-Európában csökkenni fog a csa-
padék mennyisége. Magyarország térségében télen egyértelműen csapa-
déknövekedésre, nyáron viszont csapadékcsökkenésre számíthatunk.

tbuvar.hu alapján

   Túlélés víz hiányában

•  Nézzetek utána, hogyan alkalmazkodnak a 
vízhiányos, száraz élőhelyekhez a kaktuszok, 
a kristályvirágfélék (pl. álkavics), a pálmalilio-
mok (jukkák) és a jerikói rózsa!

•  Keressetek információt arról, hogy mit jelent 
az „efemer” növény kifejezés! Miért alkalmas 
ez az életmód a sivatagokban és a  tundrán 
való túlélésre?

•  Gyűjtsetek példákat arra, hogy miben kü-
lönbözik egy jó vízellátású területen, pl. mo-
csárban vagy tavakban élő növény (nyílfű, 
tündérrózsa, gyékény) szervezete a száraz-
ságtűrőekétől!

•  Keressetek az állatvilágból is példákat arra, 
hogy miként tudnak túlélni szélsőségesen 
száraz életfeltételek mellett (pl. tevék, med-
veállatkák)!

A víz az élet

 Amikor a kutatók más égitesteken az 
élet nyomait keresik, először szinte 
mindig az a kérdés, hogy van-e víz az 

adott égitesten.
•  Mi a víz szerepe az élőlények életében?
•  Miért okoz gondot, ha az élőlények nem jut-

nak elegendő vízhez?
•  Hogyan tudnak alkalmazkodni az élőlények 

a vízhiányos életkörülményekhez?

A tavasszal megmetszett 
szőlővessző „könnyezik”, amikor 
az elvágott vízszállító csöveiben 
beindul a nedvek áramlása

Szárazságtűrő kaktuszok és virágzó efemer növények 
az Atacama-sivatagban

Egyes békafajok tartósan 
képesek a szárazföldön élni, 
de a szaporodásukhoz nekik is fel 
kell keresni egy nyílt vízfelületet

A mohák és a zuzmók 
változó vízállapotúak. 
A fa, amin megtelepedtek, 
állandó vízállapotú
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   Gondoljátok át!

•  Miért akadályozhatta volna meg az őslégkör-
ben az oxigén jelenléte az élet kialakulását?

•  Melyik anyagcsere-folyamat kialakításával tud-
ták az élőlények „ellensúlyozni” a fotoszintézis 
során keletkezett oxigén károsító hatását?

•  Mi lett a nagy előnye ennek az újonnan ki-
alakult anyagcsere-folyamatnak az élőlények 
fennmaradása és elterjedése szempontjából?

   Vitorlázók, ejtőernyősök

•  Gyűjtsetek olyan növényi magvakat és termé-
seket, melyek a szél segítségével terjednek!

•  Melyek azok a tulajdonságok, amelyek ezek-
nek a magoknak, terméseknek a szél által tör-
ténő terjedését elősegítik?

•  Gyűjteményeiteket mutassátok be egymás-
nak, röviden ismertessétek is az egyes nö-
vényfajokat!

Mezei juhar ikerlependék termése

A selyemkóró toktermése és repítőszőrös magvai

Oxigén

Argon, 
szén-dioxid,

vízgőz, egyéb

Nitrogén

A levegő gázösszetétele

A levegő mely összetevői fontosak ma az élőlények szá-
mára? Mely fizikai jellemzői hatnak az élővilágra?

A levegő
A Föld légköre sokat változott a 
Föld története során. A kezdetek-
ben nem tartalmazott oxigént, 
amelynek jelenlétében az élet 
valószínűleg ki sem alakulhatott 
volna. Az oxigén a fotoszintézis 
megjelenésével került a légkörbe, 
új életfeltételeket teremtett, és a 
ma élő élőlények többségének 
már éltető elemként van jelen.

A levegő nagy része (78%) nitrogéngáz. A levegő molekuláris nitro-
génjét csak a talajban élő nitrogénkötő baktériumok tudják úgy átala-
kítani, hogy azt a növények fel tudják venni. Belőlük kiindulva az egész 
táplálékláncon végighaladva minden élőlény hozzájut a szükséges nit-
rogénvegyületekhez.

 Változó oxigénszint

„Az oxigén a Föld történetében kb. 2,5 milliárd éve van jelen, 
azóta, hogy az élőlények a színanyagaik (klorofill) segítségével képessé 
váltak a Nap sugárzási energiájának tárolására. A növények földbe süly-
lyedésével kezdődő szénképződés és a kőolaj-keletkezés során szintén 
oxigén szabadult fel. Ezzel ellentétben a hegyképződés és erózió során 
keletkezett új kőzetek oxidációjával keletkező oxidásványok oxigént 
vontak ki a légkörből. A légköri oxigénkoncentráció az utóbbi 600 mil-
lió évben jelentősen változott.” Forrás: matud.iif.hu

A levegő oxigéntartalma (21%) nagyrészt a fotoszintézist végző 
szervezeteknek köszönhető. Ez az oxigénmennyiség 0–2500 méter kö-
zötti tengerszint feletti magasságon bőven elegendő valamennyi szá-
razföldi élőlény légzéséhez. A magashegységi régiókban (3000 méter 
felett) csökken a felhasználható oxigén mennyisége. Ilyen magassá-
gokban nem csupán a csökkenő hőmérséklet, hanem az oxigénhiány 
is korlátozza az élőlények elterjedését. Az oxigén oldódik a vízben, így 
a vízi élőlények számára is biztosított a légzés lehetősége.

A szén-dioxid (CO2
) a fotoszintézis és ezzel a növények szerves-

anyag-készítésének kiinduló anyaga. Az élővilág tevékenységeként 
a légzéssel kerül a légkörbe. Bár mennyisége (0,04%) igen alacsony 
más gázok mennyiségéhez képest, de mivel üvegházhatású gáz, csök-
kenése vagy növekedése hozzájárulhat az éghajlatváltozáshoz.

A levegőnek nemcsak a kémiai összetétele számíthat környezeti té-
nyezőként, hanem annak mozgása, áramlása is. A szél segítheti a növé-
nyek megporzását, valamint számos mag, termés és bizonyos rovarok 
is a szél segítségével terjednek. A felszálló légáramlatok 
a madarak energiatakarékos repülését segítik.
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Keress magyarázatot arra, 
hogy mi lehet az oka annak, 
hogy:  
•  a nátriumban gazdag ta-

lajokon (szikesek), annak 
ellenére, hogy nagyon jól 
tartják a vizet, mégis csak 
nagyon kevés növény tud 
megélni

•  a kalciumban gazdag tala-
jok morzsalékosak, a vizet 
jobban átengedik, mégis 
sokkal több növény szá-
mára biztosítanak alkal-
mas élőhelyet

 

Jó, ha tudod!

    A napfény biztosítja a növények számára az energiát a szervetlen anyagok szervessé alakításához. A fény a gom-
bák számára nem meghatározó környezeti tényező, míg az állatoknak leginkább a napi aktivitását befolyásolja 
a fénymennyiség.

    A hőmérsékleti viszonyok változnak a földrajzi szélességgel, a tengerszint feletti magassággal, a kitettséggel, 
a felhőzet mértékével, a hóborítással és a növényzet típusával, borításával. Az állatok a testméretükkel is alkal-
mazkodhatnak a hidegebb vagy melegebb éghajlatú élőhelyekhez.

    A víz közege és résztvevője a sejtekben lejátszódó kémiai folyamatoknak, részt vesz a tápanyagszállítás és a sza-
porodás folyamataiban.

    A levegő nitrogéntartalma csak a nitrogénkötő baktériumok számára hasznosítható. Oxigéntartalma szükséges 
az élőlények légzéséhez. A szén-dioxid-tartalmát csak a növények tudják megkötni, viszont többféle módon is 
a levegőbe juthat (légzés, erdőégetés, fosszilis energiahordozók használata).

    A talaj vizet és tápanyagot szolgáltat a növények számára. Víztartó képessége, humusz- és ásványianyag-tartal-
ma, morzsalékossága kihat a rajta megtelepedő növényzetre. A jó minőségű talaj baktériumokban, gombákban 
és talajlakó állatokban gazdag.

A talaj
A talaj a földkéreg legfelső, termékeny rétege. A növekedéshez és sza-
porodáshoz szükséges tápanyagokkal és vízzel látja el a növényeket. 
Sokféle baktérium és gombafaj él benne, amelyek az elhalt szerves 
anyagok lebontásában működnek közre. Az állatfajok közül is több 
tölti egész életét a talajban. 

A vízmegkötő képesség a talajok fontos tulajdonsága, 
kihat a talajok termőképességére is. Függ a talaj szerkeze-
tétől, a benne lévő különböző szemcseméretek arányától, 
a humusz-, a kalcium- és a nátriumtartalmától is. A hu-
muszt a még nem teljesen lebomlott szerves maradvá-
nyok alkotják. A sötét talajok magas humusztartalmúak, 
ami jó tápanyag, és optimális víztartó képességgel jár 
együtt. Az ilyen talaj szerkezete morzsalékos, ami a benne 
lévő élőlények számára a légzés és a mozgás miatt fon-
tos. A növények számára meghatározó lehet még a talaj 
kémha tása is: vannak savas, semleges és lúgos talajt ked-
velő fajok.

Szikes talaj felszíni sófelhalmozódással

Gyökerekkel gazdagon átszőtt 
morzsalékos erdőtalaj

Jó só, rossz só

  Kémhatást jelző növények

Nézz utána, hogy a következő növényfajok 
közül melyik jelez savas vagy meszes (bázikus, 
lúgos) talajt!

méregölő sisakvirág, nagyezerjófű,  
vörös áfonya, madársóska

Mitől lesz termékeny a talaj? Melyek azok a legfonto-
sabb kémiai és fizikai tulajdonságai, amelyek erőteljesen 
hatnak a benne vagy belőle élő élőlényekre?

  
A talaj vízmegkötő képességének vizsgálata

1.  Négy nagyobb üvegtölcsért helyezzetek egy-egy 100 cm3-
es mérőhengerbe!

2.  Az üvegtölcsérek nyílásába helyezzetek vattacsomót, majd 
a vattacsomóra 100-100 g homokot, erdei talajt, virágföl-
det (B típusút), agyagot, és ha van, az iskola kertjéből gyűj-
tött talajmintát!

3.  Öntsetek mindegyik talajra 100 cm3 desztillált vizet, és vár-
játok meg, hogy a talajon átszűrődve lecsöpögjön a mérő-
hengerbe!

4.  Olvassátok le a lecsepegett víz térfogatát!
•  Mennyi vizet kötöttek meg az egyes talajtípusok?
•  Melyik talajnak volt a legkisebb és a legnagyobb vízmeg-

kötő képessége?

34.  Élőlények közötti kölcsönhatások  
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Egy populáció, sok kapcsolat
Az eddig megismert kölcsönhatásokon kívül 
más kap csolattípusok is léteznek. A +/0 kap-
csolat az asztalközösség. Ez csak az egyik po-
puláció számára jár előnyökkel, a másik számára 
közömbös. A tölgyerdőben a tölgyfazuzmó szá-
mára a tölgyfa jelenléte előnyös, mert meg tud 
telepedni a kérgén. A tölgyfá-
nak a zuzmó sem előnyt, sem 
hátrányt nem jelent.

A széncinege és a nagy fako-
páncs közötti kapcsolat is lehet 
+/0. A széncinegének előnyös a 
nagy fakopáncs jelenléte, mert 
a harkály által készített és már 

Hogyan hatnak egymásra az élőlények?

Az életközösségekben a populációk életét, szaporodását, 
túlélését nemcsak az élettelen környezeti tényezők, hanem 
más fajok populációinak jelenléte – mint élő környeze-
ti tényező – is befolyásolja. Egy életközösségben a fajok 
populációi különbözőképpen tudnak hatni egymásra, 
befolyásolhatják egymás populációinak elterjedését, sza-
porodását, életben maradását. Ezek a hatások lehetnek 
előnyösek (+), hátrányosak (–) és közömbösek (0) is a 
másik populáció számára. A táplálkozási kapcsolat és az 
élősködés így +/–, a versengés –/–, az együttélés +/+ 
jelekkel adható meg.

Tölgyfazuzmó fakérgen

Széncinege és nagy fakopáncs odújuk előtt

Se veled, se nélküled

  Néha nem is olyan egyszerű eldön-
teni, hogy melyik típusú kapcsolat-
ról van szó két faj között.

A nyűvágó madarak kicsipegetik a nagy-
testű emlősök bőréből az élősködőket. Ti-
pikus +/+ kapcsolat. Megfigyelték azonban, 
hogy a madarak szívesen lépik túl a hatás-
körüket, az indokoltnál nagyobb sebet ejte-
nek, és a kicsorgó vért is elfogyasztják. Úgy 
tűnik, összességében még így is megéri az 
emlősöknek a madarak tevékenysége.

Zsiráfon táplálkozó vöröscsőrű 
nyűvágók

A LECKE ALAPJÁN:

•   megismered, hogy az egyes fajok 
populációi milyen módon hathatnak 
egymásra

•  képes leszel leírások vagy filmelem-
zések alapján kölcsönhatástípusokat 
beazonosítani

•  megtudod, hogy az életközösségek-
ben egy-egy faj sokféle kölcsönha-
tásban is szerepet kaphat

34. Élőlények közötti kölcsönhatások

  Azonosítsd!

A levéltetű szipókával szívogatja a növényi 
nedveket, ezek sok cukrot tartalmaznak, ami 
bekerül a levéltetű ürülékébe, a mézharmat-
ba. Ezt az anyagot a hangyák nagyon szeretik. 
A hangyák sajátos táplálkozási közösségre lép-
tek a levéltetvekkel. Ha csápjukkal cirógatják 
a  tetveket, ezek ekkor mézharmatot bocsáta-
nak ki, amit a hangyák elfogyasztanak. Ebből 
a levéltetveknek is több hasznuk származik:
•  a levélre nem fecskendezi szét szerves trágyá-

ját a tetű, így nem telepedik meg rajta penész-
gombafaj

•  a hangyák távol tartják a levéltetvek ragado-
zóit, a fátyolkákat és a katicákat

•  a hangyák át is telepítik a tetveket újabb táp-
növényekre

A szöveg alapján azonosítsd és sorold fel a táp-
lálkozási kapcsolat, a versengés, az együttélés 
és az élősködés példáit!

34.  Élőlények közötti kölcsönhatások  
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   Kapcsolatok gazdagsága

•  Készítsetek részletes fajlistát a „Környezet és 
tűrőképesség” leckében általatok kiválasztott 
életközösségről!
∙  Egy-két fajt kiválasztva gondoljátok végig, 

és beszéljétek át, hogy az életközösség töb-
bi populációjával hogyan hatnak egymásra!

∙  Milyen előjelekkel lehet leírni a kapcsolatu-
kat? Találtok-e +/0 és –/0 kapcsolatokat?

•  Az alábbi példa mintájára készítsetek ábrát 
arról, hogy egy kiválasztott faj mely fajokkal 
és milyen kapcsolatban áll!

Egyik faj hatása a másikra

– + 0

Másik faj hatása 
az egyikre

– versengés
táplálkozási kapcsolat: 
ragadozás, növényevés, 
élősködés

+ együttélés (szimbiózis)
asztal-
közösség 

A széncinege lehetséges populációs kapcsolatai 
egy tölgyerdőben

nem használt odúkat a széncinege el tudja foglalni. A harkály számára 
viszont a széncinege nem jelent versenytársat, így a jelenléte számára 
közömbös. Ugyanakkor a nagy fakopáncs negatívan is hathat a szén-
cinegére, mivel előfordulhat, hogy megeszi a cinegefiókákat.

Jó, ha tudod!

    Az életközösségekben az egyes populációk környezetét az élettelen és élő tényezők együttesen alakítják ki.
    A populációk közötti kölcsönhatásokban az egyes fajok egyedei előnyösen (+) vagy hátrányosan (–) hatnak a má-

sik populációra, ugyanakkor közömbös (0) is lehet az egyik jelenléte a másik számára.
    A kölcsönhatás lehet táplálkozási kapcsolat (+/–), élősködés (+/–), versengés (–/–), együttélés (+/+), asztalközös-

ség (+/0).

széncinege

kék cinege tölgyiloncanagy 
fakopáncs

karvalyKatalin-moha

0
+

+
+

+
+

+

–

–

–
–

–

––

közönséges 
tavaszi araszoló

széncinege –
tolltetű faj

Hiperparaziták

  Az élősködő fajoknak is lehetnek élős-
ködőik, őket nevezik hiperparaziták-
nak. A házi juh élősködője a juhbagócs 

nevű légy, mely elevenszülő, s lárváit a juhok 
orrüregébe juttatja. A bagócslárva 8-9 hónapig 
élősködik a juhban, majd ott bebábozódik, és 
kiesik. A juhbagócsnak van egy baktérium élős-
ködője, amiben ráadásul a baktériumot fertőző 
vírusok képesek meg sokszorozódni.

Juhbagócs

Fenyők és darazsak

  A nagy fenyődarázs a fadarazsak családjá-
ba tartozik. Hosszú tojócsövével a petéit a 
fa belsejébe süllyeszti, mellé pedig egy 

fakorhasztó gombát is telepít, ami előemészti a 
nehezen bontható cellulózt a lárvák táplálkozásá-
hoz. Az óriás fenyődarázsfürkész pedig a fe nyő-
darázs lárváiból táplálkozik.
•  Melyik populációk közötti kölcsönhatás lelhető 

fel
a) a nagy fenyődarázs és a fenyő,
b) a fakorhasztó gomba és a fenyő,
c) a fakorhasztó gomba és a nagy fenyődarázs,
d)  a nagy fenyődarázs és a fenyődarázsfürkész 

között?

Nagy fenyődarázs

Óriás fenyődarázsfürkész

A –/0 kapcsolat lényege, hogy az egyik élőlénynek nem származik 
haszna abból, hogy a másikat korlátozza. Ez a valóságban igen ritka, 
és nehezen bizonyítható, hogy tényleg nem előnyös számára.

Jobb a békesség

  A populációk igyekeznek elkerülni a versengést, hiszen azzal mind-
ketten veszítenek.

Az amerikai kettős kontinens egyik csúcsragadozója a puma. 
Az esőerdei pumapopulációk, amelyeknek az élőhelye átfed a szintén csúcs-
ragadozó jaguárral, kisebb termetűek, és a jaguár által kevésbé fogyasztott, 
kis méretű zsákmányokra vadásznak, ezáltal csökken a köztük lévő verseny.
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A LECKE ALAPJÁN:

•  megérted az életközösségek kiala-
kulásának feltételeit

•  azonosítod az életközösségek szer-
kezetét kialakító hatásokat

•  megismered az életközösségek tér-
ben és időben lezajló változásait

35. Az életközösség mint rendszer

Mitől függ, hogy melyik életközösség alakul ki?
Az életközösség (társulás) a térben és időben együtt előforduló, 
egymással kölcsönhatásban lévő, különböző fajokhoz tartozó ál-
lat- és növénypopulációk együttese. Az egyes életközösség-típusok 
kialakulását is erősen befolyásolják a különböző élettelen környezeti 
tényezők. Más életközösségek alakulnak ki pl. a forró égövi, a mérsékelt 
szárazföldi vagy a sarkvidéki éghajlat mellett. Hazánkban is jelentősen 
különbözik az alföldi klíma a hegyvidékitől.

A cseres- és gyertyános-tölgyesek, a bükkösök elhelyezkedése ösz-
szefügg az átlagos évi hőmérséklet csökkenésével és az évi csapadék-
mennyiség növekedésével. A középhegységekben a cseres-tölgyesek 
általában a 200–400, a gyertyános tölgyesek 400–600 méter magas-
ságban, a bükkösök 600 méter feletti területeken fordulnak elő.

Az életközösségek kialakítását a meghatározó 
éghajlati hatások mellett a domborzat, az alap-
kőzet, a talaj vagy a vízellátottság is befolyásol-
ja. Az ember tájátalakító tevékenységének hiá-
nyában a homoktalajokon homokpusztáknak és 
homoki tölgyeseknek, a mezőségi talajokon lösz-
pusztáknak és löszgyepeknek, a folyók árterei-
ben pedig ligeterdőknek kellene előfordulniuk.

Mi alakítja az életközösségek  
szerkezetét?
A táplálékhálózatok alapját legtöbbször a növé-
nyek mint termelő szervezetek alkotják. Az álta-
luk megtermelt szerves anyag szolgál táplálékul 
közvetlenül vagy közvetve a fogyasztó és lebon-
tó szervezeteknek.

Egy gazdag és sokirányú kapcsolatot tartal-
mazó táplálékhálózattal rendelkező életközös-
ség szerkezetét és működését tekintve stabilabb, 
mint egy szegényebb kapcsolati hálóval rendel-
kező életközösség.

A táplálkozási szintek élőlényei a fölvett táplá-
lék egy részét beépítik szervezetükbe, nagyobb 
részét hő- és mozgási energia, illetve salakanyag 
formájában leadják. A hőtermelésből és a moz-
gásból eredő energiaveszteség miatt a táplálék-
láncokban a csúcsragadozó felé haladva egyre 
kevesebb anyag adódik tovább. Ezt a jelenséget 
szemlélteti az ökológiai piramis, amely az egyes 
táplálkozási szinteken élő egyedek számát vagy 
összesített tömegét ábrázolja. Az egyedszám és 
az összesített tömeg is csökken a csúcsragado-
zók felé haladva.

Gyertyán

Bükk

Csertölgy

Kocsánytalan tölgy
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  Hálózatrajzolás

A „Környezet és tűrőképesség” lecke feldolgo-
zása közben már kiválasztottatok az iskolátok 
közelében egy természetközeli vagy egy mes-
terséges életközösséget, és összeírtátok annak 
számos faját.
•  Készítsetek táplálékláncokat és táplálékháló-

zatot a közösség fajaiból!
•  Próbáljatok minél sokrétűbb kapcsolattal ren-

delkező táplálkozási hálózatot készíteni!
•  Miért fontos az életközösség szempontjából 

a táplálkozási hálózat kapcsolatgazdagsága?
•  Keressetek fajokat, amelyek között versengés 

valószínűsíthető! Mely készletért, rendelke-
zésre álló forrásért folyik közöttük a versen-
gés?

Különböző kapcsolati gazdagsággal rendelkező táplálékhálózatok

Csúcsragadozók
(harmadlagos fogyasztók)

Ragadozók
(másodlagos fogyasztók)

Növényevők
(elsődleges fogyasztók)

Termelő szervezetek
(növények) Kevés 

növényevő faj
Kevés 

húsevő faj
Gazdag

kapcsolatrendszer

termelők

elsődleges fogyasztók

harmadlagos fogyasztók

másodlagos fogyasztók

csúcsragadozók

Egy stabil életközösségben a populációk többségének 
egyedszáma állandó érték körül mozog. A fák meghatározott 
távolságra helyezkednek el egymástól, a gyökérzetük akkora he-
lyet foglal el, amennyi a tápanyagellátáshoz szükséges. Az erdő-
ben élő állati populációk egy részének az egyedszáma is csak-
nem változatlan, a születések és halálozások száma kiegyenlíti 
egymást. Adott területen az élőlények mennyiségét elsősorban 
a táplálék mennyisége határozza meg. Ahol kedvezőbbek a kör-
nyezeti feltételek és emiatt bőséges a szerves anyag termelése, 
ott gazdagabb az élővilág. A sanyarúbb területeken kevesebb 
faj és kisebb egyedszám lesz jellemző.

A társulások fontos jellemzője a térbeli szerkezet. A növényi 
populációk versengenek a talajból felvehető tápanyagokért és 
vízért, ennek eredménye a vízszintes elrendeződésük, a mintá-
zat.

Rét növényeinek mintázata
Trópusi esőerdő lombkoronaszintjének 
mintázata (légi felvétel)

A fényért való versengésük következménye a függőleges el-
rendeződés, a szintezettség. A különböző növényzeti szintek-
ben eltérő fényviszonyokhoz alkalmazkodott populációk élnek. 
Erdőkben a fénykedvelők a lombkoronaszint, az árnyékked-
velők a gyepszint tagjai.

Táplálékhálózatok elemzése

 •  Gondold végig, hogy miként (nő/csökken) és milyen mértékben 
fog változni a fogyasztó szervezetek egyedszáma, ha a fenti ábrán 
bemutatott táplálékhálózatok esetén egy árvíz vagy egy hatalmas 
szélvihar miatt lecsökken az egyik termelő szervezet tömegessége!

• Mit gondolsz, miért nincsenek 8–10 szintből álló ökológiai piramisok?

Lomberdő szintezettsége

lombkoronaszint

cserjeszint

gyepszint

avarszint

35.  Az életközösség mint rendszer



12335.  Az életközösség mint rendszer  

Lomberdő szintezettsége

Az életközösségek szerkezetét érintő időbeli változások lehetnek 
szabályszerűen visszatérők, illetve egyszeriek. Az évszakok váltakozá-
sa miatt szabályosan bekövetkező, visszatérő állapotok alakulnak ki. 
Például a hazai erdőkben tavasszal, lombfakadás előtt fénykedvelő 
növényekkel találkozhatsz. Lombfakadás után viszont a tölgyesekben 
árnyéktűrő fajok jelennek meg. Őszre a fák és a cserjék is termést érlel-
nek, majd a téli hideg elleni védekezésül leveleiket lehullatják. A nálunk 
költő, de vonuló madarak ősszel elhagyják élőhelyeiket, és helyükre 
a magashegységekből vagy az északi területekről más fajok érkeznek. 
A rovarvilág is elrejtőzik a téli időszakra, hogy majd tavasszal újra aktív-
vá váljon.

Gyakori, hogy egy területen új életközösségek alakulnak ki, majd 
ezek továbbalakulnak más életközösségekké. Az egymásba alakuló 
életközösségek meghatározható sorrendben követik egymást. Ez a fo-
lyamat a szukcesszió, melynek során változik az életközösségek fajösz-
szetétele, szerkezete, működése.

Szukcessziós folyamatok indulhatnak be vulkánkitörések után 
a megszilárdult láván, futóhomokon vagy akár folyó által épített záto-
nyokon is. Olyan területeken is lejátszódhat a szukcesszió, ahol jelen 
volt már valamely életközösség, csak valamilyen zavaró természetes 
(pl. árvíz, szélvihar, erdőtűz) vagy emberi (pl. tarvágás, szántás) hatásra 
eltűnt.

Jó, ha tudod!

    Azt, hogy egy élőhelyen milyen életközösség fejlődik ki, nagyban meghatározzák a terület éghajlati adottságai.
    Az éghajlati tényezők mellett a domborzat, az alapkőzet, a talaj vagy a vízellátottság is befolyásolhatja az élet-

közösségek típusainak kialakulását.
    Az életközösségekben a populációk közötti kölcsönhatásoknak gazdag hálózatai alakulnak ki. A táplálékhálóza-

tok kapcsolatgazdagsága vagy a populációk közötti versengések szerepet játszanak az életközösségek szerkeze-
tének a kialakításában, és befolyásolják az életközösségek stabilitását is.

    Az életközösségek ismétlődő változásokkal kialakuló állapotait aszpektusoknak nevezzük. Ezek az állapotok 
a faj összetételben nem, csak az egyes populációk egyedszámában, aktivitásában különböznek.

    Az életközösségek határozott irányban történő, nem visszatérő változásait, melyek során egy életközösség egy 
másik életközösséggé alakul, szukcessziónak hívjuk. Gyakran a fajösszetétel megváltozásával jár.

Az erdő különböző állapotai (aszpektusai) az év folyamán

  Mintázat és szintezettség

•  Készítsetek térképet arról, hogy az iskolátok 
közelében az általatok kiválasztott életközös-
ségben az egyes növényfajoknak hogyan ala-
kul a térbeli elrendeződése!
∙  Egy térképen jelenítsétek meg néhány jel-

legzetes faj helyét!
∙  Rajzoljátok le az életközösség függőleges el-

rendeződését is! 
•  Mennyire gazdag a talaj-, az avar-, a gyep-, 

a cserje- és a lombkoronaszint élővilága?

Változások az időben

  •  Változik-e, és hogyan az életközös-
ségek szerkezete (mintázat, szinte-
zettség, fajösszetétel, táplálkozási 
hálózat) az évszakokkal? És hosszú 
távon, többéves vagy több évtize-
des viszonylatban? 

•  Az általatok választott és vizsgált életközös-
ségben mely megfigyelt fajok jellemzőbbek 
az egyes évszakok során?

  Meghatározott irányú szukcesszió fi-
gyelhető meg Magyarország löszös 
alapkőzetű területein. A löszön ás-

ványi anyagokban gazdag és jó víztartó ké-
pességgel rendelkező talajok alakulnak ki. 
A  szukcesszió lépései: löszfalnövényzet → 
löszpusztarét → törpemandulás → tatárjuha-
ros lösztölgyes.

35.  Az életközösség mint rendszer



A TANULT TÉMÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMA

Ebben a fejezetben megtanultad a környezet és a tűrőképesség fogalmát, az 
élettelen és élő környezeti tényezőket, bepillantottál az életközösségek gazdag 
kapcsolati rendszerébe. Az alábbi táblázat segít abban, hogy felidézd és átismé-
teld a szerzett ismereteket.

Miről tanultál ebben a fejezetben? 

 Kérdések, feladatok

1.  Mi a különbség a külvilág és a környezet között?
2.  Rajzold fel egy hőforrásokban élő baktérium hőmér-

séklettel szembeni tűrőképességi görbéjét! Jelöld be a 
görbe nevezetes részeit (minimum, maximum, tűrőké-
pességi tartomány, optimumsáv)!

3.  Hogyan nevezzük a +/+, +/–, –/–, +/0 populá ciók kö-
zötti kölcsönhatásokat? Mondj legalább két példát 
mindegyik kölcsönhatásra!

4.  Készíts gondolattérképet arról, hogy 
•  mely gázok és hogyan befolyásolják az üvegházha-

tást, mik az üvegházhatás előnyei, és mik lehetnek az 
üvegházhatás fokozódásának a következményei;

•  a vizekbe kerülő nagyobb mennyiségű szervetlen 
táp anyagok hogyan változtathatják meg a vízi élet-
közösségek stabilitását, mik lehetnek a szennyezés 
káros következményei!

Élettelen 
környezeti 

tényező

Mely jellemzőivel hat  
az élővilágra?

Kapcsolódó környezeti  
probléma

A probléma hatása az élővilágra 
és/vagy az emberiségre

Hőmérséklet –  átlaghőmérséklet-változás 
a tengerszint feletti magassággal 
és a szélességi körök szerint

– hőszennyezés
– üvegházhatás 

–  növeli a vizek hőmérsékletét, ezzel 
csökken az oldottoxigén-tartalmuk

– gyors globális felmelegedés

Víz – hőmérséklete
– átlátszósága
– kémhatása
– vízoszlop nyomása
– oldott O2- és CO2-tartalom

–  vegyszerek (rovarirtók, műtrágyák) 
bemosódása a felszíni és felszín alatti 
vizekbe

– olajszennyezés
– műanyagszemét-felhalmozódás

– mérgező hatás az élőlényekre
– tápanyag-feldúsulás és vízvirágzás
– vízi élőlények fulladása
– kültakaró roncsolása
– külső és belső fizikai sérülések veszélye

Levegő – kémiai összetétele
– áramlása (szél, termik)

– CO2 -szint növekedése
– O2 -szint csökkenése
– kén-dioxid és nitrogén-oxidok jelenléte
– ózonréteg vékonyodása

– üvegházhatás fokozódása
– légzési nehézségek
– savas esők kialakulása
– erőteljes UV-terhelés

Talaj – ásványianyag- és humusztartalma
– vízmegkötő képessége
– morzsalékossága
– kémhatása 

– nem megfelelő vegyszerhasználat
– olajszennyezés
– szemétlerakás 

– talajlakó élőlények pusztulása
– növényi gyökerek károsodása
– talajvíz elszennyeződése

A FEJEZETBEN MEGISMERT 
ÚJ FOGALMAK: 
környezet, tűrőképesség, 
indikátorfaj, talaj, humusz, 
életközösség, szimbiózis, 
szukcesszió, szintezettség

A kiemelt fogalmak jelentését 
megtalálod a könyv végén, 
a Kislexikonban.



KORÁBBAN TANULT FOGALMAK:
populáció, életközösség, biom, nemzeti park, fosszilis energiaforrás, 
megújuló energiaforrás, geotermikus energia, bioindikáció, 
zavarástűrő faj, természetességet jelző faj, folyószabályozás, 
elsivatagosodás, túllegeltetés, vízszennyezés, vízvirágzás

VII. 

KÉRDÉSEK, PROBLÉMÁK

•  Miért fontos a természetvédelem és a környezetvédelem? Mi a különbség 
a kettő között?

•  Mik a természetvédelem lehetőségei a természetes élőhelyek fenntartá-
sa, a növény- és állatfajok gazdagságának megőrzése érdekében?

•  Hogyan lehet úgy bármiféle gazdasági tevékenységet folytatni, hogy mi-
nél kevesebb kárt okozzunk a természetben?

Feltehetően sokan kirándultatok már csalá-
dotokkal vagy iskolátokkal valamely nemze-
ti parkunk területén, és láttátok természeti 
értékeit, valamint hallottatok ott a termé-
szetvédelem fontosságáról, lehetőségeiről 
és az ember felelősségéről. Ebben a fejezet-
ben összegezzük az emberi tevékenységek 
természetre gyakorolt káros hatásait, és 
megkeressük azokat az ökológiai elveket, 
amelyeket érvényesíteni kellene például 
a  gazdálkodás, az építészet, a tájmegőrzés 
vagy a turizmus esetében.

TUDÁSHÁTTÉR – AMIT MÁR TUDSZ!
A 6. osztályban már ismerkedtél hazánk nemzeti parkjaival 
és természeti értékeivel. Tanultál a különböző élőhelyek-
ről, az erdők életéről, a rétek, mezők, vizek és vízpartok 
élővilágáról. A különböző élőhelyek néhány természetvé-
delmi problémájáról is beszéltetek.

A kérdések és feladatok alapján idézd fel a meglévő 
tudásodat!
1.  Mit jelentenek a nem megújuló (fosszilis) és a megújuló 

energia kifejezések?
2.  Mit nevezünk bioindikációnak?
3.  Mit jelent a környezetkímélő gazdálkodás a talajműve-

lés esetében?
4. Miért lehet előnyös a vetésforgó alkalmazása?
5.  Hogyan védekezhetünk a kártevők ellen egy biokert-

ben?
6. Mi a feladata az erdő- és vadgazdálkodásnak?
7.  Mi lehet az oka, hogy egyre gyakoribbak Földünkön az 

erdőtüzek?
8. Mi a különbség a rét és a mező között?

Természetvédelem,  
fenntarthatóság 
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Mit jelent a természetvédelem  
és a környezetvédelem?
A természetvédelem elsődleges és legfontosabb célja 
a biológiai sokféleség (biodiverzitás) megőrzése.

A biodiverzitás magában foglalja egy-
részt az élet minden megjelenési formá-
jának (baktériumok, növények, állatok, 
gombák) a gazdagságát, másrészt a bio-
lógiai szerveződés egyed feletti (populá-
ció, életközösség, biom) és egyed alatti 
szerveződési szintjeinek a sokféleségét. 
Így például beszélhetünk egy terület ro-
var-, puhatestű- vagy madárvilágának a 
sokféleségéről, vagy egy élőhely növény-
világának fajgazdagságáról. Ugyanakkor 
gondolhatunk egy tájban előforduló kü-
lönböző élőhelyek, életközösségek sokfé-
leségére vagy akár egyetlen faj/populáció 
örökítőanyag- állományában rejlő diverzi-
tásra is. A természetvédelem a biológiai 
sokféleség megőrzését a földtani, víztani, 
tájképi értékek, a természeti értékek és te-
rületek, a vadon élő élővilág védelmén ke-
resztül tudja megvalósítani. Kiemelt figyel-
met szentel a védett természeti területek 
és a védett és fokozottan védett élőlények 
védelmének. Feladata nemcsak a védelem 
és a megőrzés, hanem az élőhelyek hely-
reállítása is.

A környezetvédelem célja a bioszféra 
(a földi élővilág összessége) létének meg-
őrzése úgy, hogy környezetünket – és ma-
gát az embert is – megvédjük mindenféle 
emberi tevékenység szennyező, károsító, 
pusztító hatásától. Úgy próbáljuk meg ki-
alakítani saját mesterséges környezetün-

ket, hogy a természeti környezetünkkel összhangban legyen. 
Bármiféle gazdasági tevékenységünk (ipar, mezőgazdaság, turiz-
mus stb.) közben figyelembe vesszük a természeti rendszerek és 
az élőlények tűrőképességét.

Röviden összefoglalva a különbséget: a természetvédelem 
a természet értékeinek védelmére, megőrzésére, helyreállításá-
ra irányuló tevékenység, a környezetvédelem pedig az emberi 
populációk védelmére irányul. Természetesen a környezet- és 
a természetvédelem egymást kiegészítő, olykor átfedő tevé-
kenységek.

A LECKE ALAPJÁN:

•  megérted, hogy mit jelent a termé-
szetvédelem, és miben különbözik 
a környezetvédelemtől

•  megismered a természet kiemelt 
oltalma alá tartozó védett területek 
típusait

•  megérted a védett és fokozottan vé-
dett fajok fogalmát, értékeled a je-
lentőségüket

A természetvédelem fogalma, célja és 
lehetőségei36. 

 „Nem lehet a gyerekeket túl korán 
bevonni a természetvédelembe.”

Kath Stathers

Az emberi faj (Homo sapiens) kialakulá
sa óta valamilyen módon hasznosítja az őt 
körülvevő természeti erőforrásokat. Ahogy 
fajunk egyre jobban szaporodik, és egyre 
nagyobb szükségletei támadnak, úgy egyre 
jelentősebb mértékben használja ki a termé
szeti erőforrásokat. Sajnos ez ma már olyan 
méreteket ölt, hogy komolyan veszélyez
teti a Föld számos élőhelyének és fajainak 
a fennmaradását. Ennek megakadályozásá
ra valamit tennünk kell!

Madárfajokban gazdag 
vizes élőhely

Tengeri moszatok sokfélesége 
az Atlanti-óceán partjainál

Lágy szárú növényzet 
fajgazdagsága egy üde réten

A környezetvédelem lehetőségei a bioszféra megőrzése érdekében: 
megújuló energia, újrahasznosítás, biogazdálkodás
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Veszélyeztetett fajok védelme
Magyarországon először a nagy kócsag, 
a kis kócsag, az üstökösgém, a kanalasgém 
és a batla lett a mai értelemben vett termé-
szetvédelmi okokból védetté nyilvánítva 
1912-ben. Azóta számos faj került törvényi 
védelem alá. Napjainkban csaknem 2000 
faj élvez védettséget hazánkban. Az arra 
érdemes vadon élő szervezetek védetté, 
illetve fokozottan védetté nyilvánításáról a 
természet védelméről szóló törvény ren-
delkezik. Védelem alá veszélyeztetettsé-
gük, ritkaságuk vagy a természetben be-
töltött kulcsszerepük miatt kerülhetnek az 
élőlények. Nagyon fontos, hogy a vadon 
élő élőlényekre vonatkozó rendelkezések 
a faj minden egyedére, annak valamennyi 
fejlődési szakaszára, alakjára kiterjednek. 
Hazánkban minden orchidea, az összes 
kétéltű- és hüllőfaj védelem alatt áll. A ter-
mészetvédelmi törvény kimondja, hogy  
„a vadon élő szervezetek, továbbá ezek 
állományai, életközösségei megőrzését 
élőhelyük védelmével együtt kell biztosí-
tani”.

A legveszélyeztetettebb fajok fokozottan védettek. Védelmük ér-
dekében még a törvényileg nem védett területen folytatott gazdálko-
dás is korlátozható, egyedeinek elpusztítása büntetőjogi tényállásnak 
minősül.
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A gyepi béka minden egyes 
petéje, az ebihalak és a kifejlett 
állat egyedei is védettséget 
élveznek

TERMÉSZETVÉDELEMKÖRNYEZETVÉDELEM

zajszennyezés

fényszennyezés

épített környezet

termőtalaj

veszélyes anyagok

hulladékkezelés

levegő

víz

tájképi  értékek

földtani értékek

A természet általános védelme

földtani értékek 
és területek

A természet kiemelt oltalma

védett és fokozottan védett növény-,
zuzmó-, gomba- és állatfajok

védett természeti területek

víztani értékek
vadon élő

élővilág

A természetvédelem és a környezetvédelem kapcsolatrendszere

 Natura 2000 területek

A Natura 2000 területek hálózatát az Euró
pai Unió hozta létre a tagországaiban talál
ható legértékesebb természeti területek ösz
szefüggő rendszereként. A Natura 2000 egy 
ökológiai hálózat, amit azzal a céllal létesí
tettek, hogy biztosítsák a vadon élő európai 
állat és növényfajok, valamint természetes 
élőhelyeiknek a hosszú távú fennmaradását. 
A hálózatba két természetvédelmi irányelv 
alapján sorolnak be területeket. A  madár
védelmi irányelv alapján különleges ma
dárvédelmi területeket, az élőhelyvédelmi 
irányelv alapján pedig különleges termé
szetmegőrzési területeket jelölnek ki. A ha
zai Natura 2000 területek csaknem 2 millió 
hektárt fednek le, ami az ország területének 
körülbelül egyötöde. A hálózat területei 
részben a már meglévő védett területekkel 
esnek egybe, de korábban még nem védett 
területek is a részévé váltak.

   Közel a természethez

•  Próbáljátok meg értelmezni a természetvéde-
lem és a környezetvédelem fogalmát, a kettő 
közötti különbséget!

•  Abból induljatok ki, hogy mind a két fogalom 
alapvetően emberi tevékenységet takar.

•  Vegyétek figyelembe, hogy mit tanultatok 
az előző fejezetben a környezet fogalmáról és 
6. osztályban a nemzeti parkokról!

•  Nézzetek utána, hogy iskolátokhoz legköze-
lebb hol található Natura 2000 terület!

A természetvédelem fogalma, célja és 
lehetőségei
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Jó, ha tudod!

    A természetvédelem célja a biológiai sokféleség megőrzése, feladatai közé tartozik a védett és nem védett termé-
szeti értékek és területek megóvása is.

    A környezetvédelem elsősorban az ember saját környezetének megóvására irányul. Feladata, hogy a mestersé-
ges környezetünket úgy alakítsuk, építsük fel, hogy azzal ne ártsunk az élővilágnak.

    A természetvédelem kiemelt oltalomban részesíti a védett és fokozottan védett fajokat és területeket. A védett 
és fokozottan védett fajok egyedeit nem elég önmagukban védeni, hanem azzal az életközösséggel és élőhellyel 
együtt szükséges, amelyben élnek.

    Magyarország védett természeti területei: természeti emlék, természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet és nem-
zeti park. A Natura 2000 területek az Európai Unió által létrehozott védett ökológiai hálózat részei.

36.  A természetvéd fogalma, célja és lehetőségei

Fajnév Védettségi státusz Eszmei érték

Leánykökörcsin védett 1 010 000 Ft

Szent László-tárnics védett 1 010 000 Ft

Téltemető védett 1 005 000 Ft

Boldogasszony papucsa fokozottan védett 1 250 000 Ft

Kék meztelencsiga védett 1 005 000 Ft

Imádkozó sáska védett 1 005 000 Ft

Magyar futrinka fokozottan védett 1 100 000 Ft

Partifecske védett 1 050 000 Ft

Parlagi sas fokozottan védett 1 000 000 Ft

Szürke farkas fokozottan védett 1 250 000 Ft

A védett és fokozottan védett fajok értékét 
az ún. eszmei érték fejezi ki. Az eszmei érték a 
védett és fokozottan védett fajok egyedeinek 
pénzben kifejezett értéke. Ez a természetvédel-
mi bírságolás alapja abban az esetben, ha ter-
mészetkárosítás történik szándékos, gondatlan 
vagy felelőtlen emberi tevékenység hatására.

Veszélyeztetett fajok védelme
Magyarországon négyféle védett természeti te-
rületet különböztetünk meg: természeti emlé-
keket, természetvédelmi területeket, tájvédel-
mi körzeteket és nemzeti parkokat. A védett 
területeken belül a leginkább veszélyeztetett 
természeti értékek megóvására fokozott védel-
met biztosítanak, ahol szigorúan korlátoznak 
csaknem mindenféle emberi tevékenységet.

Hazánkban védett természeti területnek szá-
mít minden láp és szikes tó, védett természeti 
emlék az összes forrás, földvár, kunhalom, illetve 
védett természeti érték valamennyi barlang.

Hazai orchideafajok: széleslevelű nöszőfű, agárkosbor, kardos madársisak

Természetvédelmi területek
Tájvédelmi körzetek
Nemzeti parkok

Magyarország természetvédelmi oltalom alatt álló területei

Te miért védenéd?

 •  Te mely okok miatt tennél egy növény-, 
gomba- vagy állatfajt törvény által vé-
detté vagy fokozottan védetté?

•  A törvény által kimondott védettségen túl mit 
tennél a gyakorlatban, hogy valóban meg lehes-
sen védeni egy fajt?

37.  A fajok természetvédelmi szerepe  
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A LECKE ALAPJÁN:

•  megérted, hogy egy faj mely szem-
pontok alapján kerülhet természet-
védelmi oltalom alá

•  megtanulod összegyűjteni egy vá-
lasztott növény- vagy állatfaj tu-
lajdonságait, ökológiai szerepét, 
természetvédelmi jelentőségét és 
védettségének okait

•  felismered, hogy egy-egy élőlénynek 
mennyire összetett szerepe lehet az 
életközösségekben, és mennyiben 
járul hozzá az életközösségek egyen-
súlyához, stabilitásához

37. A fajok természetvédelmi szerepe

Hogyan lesz egy élőlény védett?
A vadon élő fajok védelméről a szakemberek előkészítő munkája 
után az országok törvényhozó testületei, az országgyűlések hozzák 
meg a döntést, és alkotják meg a szükséges törvényeket. Így csaknem 
minden országban létezik a védett és fokozottan védett fajok listája. 
A nemzeti törvények különböznek egymástól, így más és más fajok 
lehetnek védettek az egyik vagy másik országban. Ez érthető, hiszen 
országonként is különbözhet bizonyos fajok ritkasága, veszélyeztetett-
sége. A fajokat és élőhelyeiket nemzetközi egyezmények vagy ren-
delkezések is védik. Az Európai Uniónak a madarak védelméről szóló 
irányelve például az összes vadon élő madárfajt védelem alá helyezi.

Mit védünk még, ha a zöld küllőt védjük?
A zöld küllő testfelépítése a harkályok jelleg-
zetességeit mutatja: erős, véső alakú csőr, 
kúszóláb, kemény faroktollak jellemzik. Test-
hossza 30–35 cm, csőre kb. 4,5 cm, nyelve 
kiölthető, csőrénél több mint kétszer hosz-
szabb (10 cm). Tollazatának uralkodó színe a 
zöld, mindkét nem „sapkája” és tarkója piros, 
de a hímek bajuszsávjának a belseje is piros.

A zöld küllő csaknem egész Európában előfordul, sík és hegyvidé-
ken egyaránt. Élőhelyül leginkább a nyitottabb, ligetes erdőket, az ár-
téri erdőket, fasorokat és parkokat részesíti előnyben. Egész elterjedési 
területén állandó madár. Hazai állománya 10 000–15 000 pár.

Saját maga által vájt odúban fészkel, évente egyszer költ, 5–7 tojást 
rak. Tápláléka egyrészt a fák kérge alatt és korhadó fákban élő lárvák 
és kifejlett rovarok, de legfőképp hangyákkal táplálkozik, ezért rend-
szeresen tartózkodik a talajon a fűben is (ezért is előnyös számára a 
zöld szín). Télen még a fagyott földet is ki-
vési, hogy az akár 30 cm mélyen telelő han-
gyákat kiszedegesse. Megfigyelések szerint 
egyetlen lakoma alkalmával akár 400–600 
hangyát is elfogyaszthat. Rovarevőként a 
táplálékhálózatban másodlagos és harmad-
lagos fogyasztó lehet, populációinak mé-
retét pedig leginkább a héja szabályozza.

Harkályként a fák „doktora” szerep mellett 
nagyon fontos odúkészítő tevékenysége. 
Vésett odúit nemcsak saját maga használja, 
hanem más madár- és emlősfajok is (pl. sár-
ganyakú erdeiegér, pelefajok, nyuszt) elfoglal-
hatják fészkelő- vagy búvóhelyül. A zöld küllő 
jelenléte különösen fontos azokon az élőhe-
lyeken, ahol a védett búbosbanka, a fokozot-

Fűben hangyászó fiatal 
zöld küllő

Szalakóta (a), nyuszt (b), búbos banka (c), füleskuvik (d), erdei pele (e). 
Állományuk függ a zöld küllő és más harkályfajok odúkészítő tevékenységétől

a) b) c)

e)d)

37.  A fajok természetvédelmi szerepe  
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tan védett szalakóta vagy füleskuvik fészkel. Ezek a madarak ugyanis 
odúlakók, de nem képesek maguknak odút készíteni, így csak a na-
gyobb harkályok által vájt odúkba tudnak beköltözni. Emiatt a zöld 
küllőnek – a többi harkállyal együtt – az életközösségekben kulcs- 
szerepe van, a kulcsfajok közé sorolják. A kulcsfajok bár nem tömege-
sek, mégis meghatározó az ökológiai szerepük a teljes életközösség 
szempontjából, mert nagy hatással vannak a velük együtt élő fajokra, 
a közösség többi tagjára. Növelik egy terület biológiai sokféleségét.

A zöld küllő védelme érdekében az élőhelyén meg kell hagyni az 
idős fákat, hogy állománya ne csökkenjen. Védelmükkel más fajok 
védelmét is szolgáljuk. Magyarországon védett madár, eszmei értéke 
50 000 Ft.

Dúvad vagy az erdők hasznos segítője? A szajkó
A szajkó vagy mátyásmadár sokak által jól ismert madár, igen sokan 
gaz fészekpusztítónak tartják.

A szajkó Európában, Ázsiában és Észak-Afrikában 
is elterjedt. Középhegységekben, dombságokban és 
az Alföldön is előfordul, ahol lombos, elegyes vagy 
tűlevelű erdőket, ligeteket, parkokat talál. Megjele-
nésének feltétele a tölgy vagy a bükk jelenléte. Igen 
gyakori faj, európai állománya 10–15 millió pár, a ha-
zai állományt 30 000–70 000 párra becsülik.

A szajkó mindenevő, tápláléka évszakonként 
változik. Nyáron elsősorban rovarokkal táplálkozik, 
köztük számos erdészeti és mezőgazdasági szem-

pontból kár tevőnek tekinthető rovarral (tölgymakkormányos, ga-
bonafutrinkák, cserebogarak, lepkehernyók). Bár ilyenkor fogyaszt 
például rigóto jásokat és -fiókákat is, az énekesmadarak nincse-
nek nagy arányban jelen az étlapján. A fiókáinak hordott táplá-
lékban jelentős hányad a szintén kártevőnek tartott tölgyilonca 
lepke hernyója, mivel a szajkó költési ideje épp a tölgyet károsító 
hernyók táplálkozási időszakára esik. Télen viszont a szajkó fő ele-

delét magvak és termések adják, legfőképp a 
tölgy makk, ami a tápláléka több mint 90%-a 
is lehet. A szajkó élelemrejtő tevékenységével 
nagymértékben hozzájárul a tölgyes erdők 
természetes felújulásához. Ősszel rengeteg 
makkot tárol el az avar alá a talajba. Később 
sokról meg feledkezik, így ezekből a termé-
sekből tavasszal tölgycsemeték fejlődhetnek. 
A makkgyűjtő és -rejtő tevékenységét egy 
nap akár 10 órán át is végezheti, a makko-

kat a gyűjtési hely 1–6 km-es körzetében rejti el. Felmérések szerint a 
szajkók hektáronként 5000–14 000 tavasszal kicsírázó tölgycsemetéért 
felelősek. Ma már az erdészetek is elkezdték alkalmazni a természetes 
erdőfelújítás azon módját, hogy szajkók számára tálcákba makkokat 
helyeznek ki az őszi időszakban.

A szajkó kölcsönhatásai más fajokkal 

  Kölcsönhatások

Mely populációs kölcsönhatásokat ismered fel 
a szajkó kapcsolati hálójában?

+

európai mókus

fekete rigótölgyilonca héja

+

+

–

–
+

tölgymakkormányos

++

tölgy

– –
–

–
+ –

–

+/–

  Nézz utána!

Miért nem tudták megmenteni a magyar szak-
emberek Ménest, a Magyarországon jeladóval 
felszerelt gólyát?

   Nemzetközi egyezmények

Nézzetek utána, hogy nemzetközi szinten mely 
egyezmények biztosítanak védelmet a növény- 
és állatfajoknak! Vitassátok meg, miért van 
szükség a fajok nemzetközi, országhatárokon 
túlmutató védelmére!
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A szajkó példája is jól mutatja, hogy egy-egy faj szerepe meglehe-
tősen sokrétű lehet az életközösségekben. Még ha bizonyos emberi 
szempontok miatt károsnak is ítéljük, mégis elkerülhetetlen a jelentő-

ségük az életközösségek egyensú-
lyának és biodiverzitásának a fenn-
tartásában. Vadászata sem feltétlen 
indokolt, mivel természetes ellen-
ségei (karvaly, héja) megfelelően 
szabályozzák az egyedszámát. Ma-
gyarországon a szajkó nem védett 
madár.

Nemzetközi védelem
A fajok védelmében nem mindig elég, ha egy-egy országban vala-
mely veszélyeztetett faj törvényi védelem alá kerül. Vonuló, vándorló 
fajok esetében például nem elegendő a szaporodóhelyen biztosított 
védettség, a faj sikeres fennmaradása érdekében a vándorlási és a te-
lelőterületeken is biztosítani kell a faj biztonságos életkörülményeit. 
Az országhatárokon átívelő védelem nemzetközi egyezmények segít-
ségével valósulhat meg. 

Jó, ha tudod!

    Ritkaságuk, veszélyeztetettségük, szépségük vagy az életközösségekben betöltött kulcsszerepük miatt is védet-
té lehet nyilvánítani fajokat.

    Egy fajnak nagyon sokféle szerepe lehet az életközösségekben, így egyetlen faj eltűnése akár további fajok meg-
maradását is veszélyeztetheti, sőt eltűnésüket is kiválthatja.

    A kulcsfajok sokrétű ökológiai szerepükből fakadóan nagyban befolyásolják a velük együtt élő fajok életkörülmé-
nyeit is, és hozzájárulnak egy terület biológiai sokféleségének növeléséhez.

    A nemzetközi egyezmények (washingtoni, berni, bonni) lehetővé teszik a fajok nemzetközi szintű védelmét,  
ennek érdekében az országok együttműködését, elősegítve ezzel a veszélyeztetett fajok fennmaradását.

Tálcán kínált makk a szajkóknak

állomány-
nagyság

veszélyeztető
tényezők

mi mit 
tehetünk

érte?

természet-
védelmi

jelentőség?

ökológiai
szerep

helye a
táplálék-

hálózatban

testfelépítés

élőhely

elterjedés

szaporodás

védelme

   Gondolattérkép

Védett vagy fokozottan védett faj bemutatása:
•  Válasszatok ki a Magyarországon védett és 

fokozatosan védett növények vagy állatok lis-
tájáról egy-egy fajt!

•  A 6. osztályban már tanult módon először 
készítsetek egy gondolattérképet arról, hogy 
a választott fajról mely ismereteket érdemes 
összegyűjteni, majd bemutatni társaitoknak!

•  Legyen a szempontok között, hogy az adott 
fajnak mi magyarázza a védett státuszát, mely 
intézkedésekkel lehet fenntartani az állomá-
nyait, esetleg mit tehettek akár ti magatok is 
a faj megőrzése érdekében.

Mintaként részletesen bemutatunk egy védett 
fajt gondolattérképpel, majd az ökológiai szere-
pére fókuszálva egy olyan nem védett fajt, mely 
nem ritka, de jelentős szerepe van az erdők 
megújulásában és a természetvédelemben. 
Az ismertetett fajok és a szempontok alapján ti 
is el tudjátok készíteni saját gyűjtőmunkátokat, 
és be tudjátok mutatni társaitoknak.

Gondolattérkép egy védett madárfaj,  
a nagy fakopáncs bemutatásához

„Jól tudod Te édes Népem, hogy 
értelemből fakadó szeretettel kell 

kö zeledned mindnyájunk szülő anyjához, 
a  természethez, mely alkotó, de romboló 
hatalmával is oktat, vezérel, hogy megtalál
hassad a magad […] kenyerét, hazád föld
jén boldogulásodat.”  Herman Ottó

Herman Ottó, polihisztor. A madarak és a pókok, 
a magyar halászat és néprajz szakértője, újságíró és 
országgyűlési képviselő
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A LECKE ALAPJÁN:

•  elsajátítod, hogyan lehet egy nemze-
ti park értékeit bemutatni

•  részletesen megismerheted a hazai 
nemzeti parkok természetvédelmi 
tevékenységét, természeti és kultu-
rális értékeit

•  megtanulsz utánajárni, hogy egy 
nemzeti parkban mely programokon 
tudsz részt venni, mely természetvé-
delmi akciókba tudsz besegíteni

Nemzeti parkok bemutatása38. 
A nemzeti parkok az ország jellegzetes, leginkább termé-
szetközeli, nagyobb kiterjedésű területei. Elsődleges fel-
adatuk a különleges jelentőségű, természeti és kultúrtör-
téneti értékek védelme, a biológiai sokféleség fenntartása, 
a környezeti nevelés, a tudományos kutatás és a felüdülés 
elősegítése.

Gazdag-e a puszta? A Hortobágyi Nemzeti Park
A Hortobágyi Nemzeti Park hazánk el-
sőként alapított (1973) és legnagyobb 
kiterjedésű nemzeti parkja (82 000 ha). 
Az Alföld északkeleti részén található. 
A nemzeti park feladata:

•  a puszta jellegzetes természeti érté-
keinek védelme

•  a Hortobágy jellegzetes pusztai táj-
képének, növény- és állatvilágának 
megőrzése

•  a rendkívüli madárvilág háborítatlan 
fészkelésének és vonulásának bizto-
sítása

•  a hagyományos pusztai életforma hi-
teles formában történő bemutatása

•  az ősi magyar állatfajták (pl. szürke 
marha, rackajuh, mangalica sertés) 
megőrzése

•  a kulturális értékek és történelmi em-
lékek felügyelete

A Hortobágy az utóbbi tíz-húszezer 
évben többé-kevésbé fátlan, mindig is 
szikesedő táj képét mutatta. A Horto-
bágy legjellegzetesebb élőhelye a nagy 
 kiterjedésű, végeláthatatlan puszta. Első látásra egy élővilágban sze-
gény tájnak tűnik, azonban a talajadottságokban megjelenő moza-
ikosság változatos növényvilágot, rajta pedig változatos állatvilágot 
eredményez. A szikesek talaja nát riumsókban gazdag, ezért ezeken 
a területeken legfőképp sótűrő növények (pl. sziki útifű, magyar só-
virág, orvosi székfű, bárányparéj, sziksófű) képesek megélni. A téli és 
tavaszi csapadékból képződő szikes tavak és mocsarak különleges, 
egyedi és értékes madárvilágnak adnak otthont (pl. gulipán, gólyatöcs, 
nagy goda, réti fülesbagoly). A puszták és a közéjük ékelődő mezőgaz-
dasági földek és halastavak az őszi madárvonuláskor is nagy jelentő-
séggel bírnak. Sok ezer vadlúd és daru állomásozik ilyenkor a Horto-
bágyon. A nemzeti park értékes élőhelyei még a folyó menti árterek, 
a holt ágak, a löszpuszták és a tisztásokkal és nádasokkal tarkított szi-
kespusztai tölgyesek.

Racka, szürke marha és mangalica – 
őshonos magyar állatfajták

Sziksófű, bárányparéj, orvosi székfű (kamilla) és magyar 
sóvirág – a puszta jellegzetes növényfajai

  Tudtad, hogy a Hortobágyon ősszel 
kb. 100 000 daru gyülekezik délre 
tartó vonulása során?

Tudtad, hogy a nagy 
szikibagoly nem ma-
dár, hanem a lepkefé-
lék közé tartozik?
Tudtad, hogy a Hor-
tobágyi Nemzeti Park 
egyben világörökségi 
terület is?

Nagy szikibagoly, 
fokozottan védett fajunk



13338.  Nemzeti parkok bemutatása 38.  Nemzeti parkok bemutatása  

A Hortobágyot az elmúlt két évszázadban számtalan káros embe-
ri behatás érte. Mocsarainak és szikes tavainak egy részét lecsapolták, 
vagy halastavakká alakították, pusztarészeket mezőgazdasági művelés 
alá fogtak, szikes gyepein hatalmas rizstelepeket alakítottak ki, idegen 
fajokból álló fasorokat és erdőket telepítettek, lecsökkentették az ősi 
háziállatfajták létszámát, a déli területek szovjet repülőgépek gyakor-
lati bombázótere volt. Ezeknek a sebeknek a begyógyítása a nemze-
ti park fő feladatai közé tartozik. Ennek érdekében vizes élőhelyeket 
rehabilitálnak (alakítanak vissza eredeti állapotukba) vagy alakítanak 
ki, betemetik a korábban lecsapolást szolgáló csatornákat, eltüntetik 
az idegenhonos cserje- és fafajokat (pl. ezüstfa, vörös kőris), biztosítják 
az ősi háziállatfajták tartásának feltételeit (hodályok, gémeskutak fel-
újítása, nyári szállások kialakítása). A Hortobágy füves területeit csak az 
őshonos háziállatok legeltetésével lehet fenntartani és hasznosítani. 
A korabeli hagyományos legeltetési mód visszaállítása a természet-
védelem és a helyi emberek érdekeit is szolgálja.

A Hortobágy élővilágának és ha-
gyományos pásztorkodásának, kul-
túrtörténeti értékeinek megismeré-
sére a nemzeti park bemutatóhelyein 
nyílik lehetőség. Érdemes felkeresni 
a nemzeti park látogatóközpontját,  
a Hortobágyi Vonuláskutató Állo-
mást, a vadas parkot, a Pusztai Állat-
parkot, a Mátai Ménest és a nemzeti 
park tanösvényeit.

Néhány érdekes esemény a nem-
zeti park szervezett programjai közül: 
bagolynap a Hortobágyon, sasnap 
a Hortobágy-halastón, daru fesztivál, 
behajtási ünnep.

élőhelykezelések,
élőhely-

rekonstrukciók

földrajzi
elhelyezkedés

oktatás,
környezeti nevelés,

erdei iskola
természeti

értékek: növény-
és állatfajok

természetvédelmi
problémák

a nemzeti park
területe

tanösvények

programajánlatok

legértékesebb
élőhelyek

Miért védjük?

kultúrtörténeti
értékek

Jó, ha tudod!

    A nemzeti parkok őrzik legértékesebb és legnagyobb kiterjedésű természeti területeinket.
    A nemzeti parkoknak nemcsak a természeti, hanem a kultúrtörténeti értékek védelme is a feladata.
    Hazánk 10 nemzeti parkja: Hortobágyi Nemzeti Park, Kiskunsági Nemzeti Park, Bükki Nemzeti Park, Aggteleki 

Nemzeti Park, Fertő–Hanság Nemzeti Park, Duna–Ipoly Nemzeti Park, Duna–Dráva Nemzeti Park, Körös–Maros 
Nemzeti Park, Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Őrségi Nemzeti Park.

    A nemzeti parkok területén vannak látogatható és nem látogatható területek is. Mindig tájékozódj előre, hogy 
hova lehet szabadon belépni, és hova csak kísérővel, vagy azzal sem!

   Nemzeti park bemutatása

Alkossatok csoportokat, és osszátok szét egy-
más között a 10 nemzeti parkot! Először gyűjt-
sétek össze azokat a szempontokat, amelyek 
alapján felépíthetitek kiselőadásotokat, vagy 
elkészíthetitek akár saját magatok által megraj-
zolt posztereteket! Mindenképp legyen fontos 
szempont, hogy miért szükséges védenünk az 
adott nemzeti park természeti értékeit! A cso-
portmunkához a nemzeti parkok honlapjáról, 
könyvekből és egyéb nemzeti parkos kiadvá-
nyokból tájékozódjatok! Példaként bemutatjuk 
nektek a Hortobágyi Nemzeti Parkot.

Minden nemzeti parkról írjatok 2-3 „Tud-
tad-e, hogy…” kezdetű mondatot külön kis pa-
pírokra, és tűzzétek ki az összeset a faliújságo-
tokra, vagy osszátok meg digitális faliújságon!

„Hóvirágtól hóhullásig” vagy más krea-
tív címmel készítsetek egy 10 hónapra szóló 
programajánlatot! Keressetek minden nemzeti 
parkból egy, a nagyközönség számára meghir-
detett programot, és rendezzétek úgy el, hogy 
10 hónapra szólóan minden hónapra jusson 
egy programlehetőség! Ha megtehetitek, láto-
gassatok el ezekre a programokra családotok-
kal vagy esetleg osztálykirándulás keretében! 
Milyen programokat találtok a lakóhelyetekhez 
vagy iskolátokhoz legközelebb eső nemzeti 
parkban?

A puszta

Vonuló vadlúdcsapatok és darvak 
a hortobágyi pusztában
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A LECKE ALAPJÁN:

•  adatok, grafikonok alapján elemzed 
a gazdaság és az infrastruktúra fej-
lődésének a természetre gyakorolt 
hatását

•  megismered a népességrobbanás 
okait és következményeit

Ember és természet39. 
Hogyan változott a természeti környezetünk? 
Az ipari forradalom hatására erőteljesebbé vált az ipari és a technoló-
giai fejlődés, átalakult a mezőgazdaság, sokat javult az élelmiszer-ter-
melés hatékonysága, még intenzívebbé vált a kereskedelem. Mindezek 
következtében átalakult a társadalom szerkezete is. A huszadik század-
ban aztán gyors növekedésnek indult az emberi populáció létszáma 
is a világon, a 20. század második felétől már népességrobbanásról 
beszélhetünk. A népességnövekedés további fokozott nyersanyag- 
kitermeléssel és fogyasztással járt. A fosszilis tüzelőanyagok világszin-
tű nagymértékű elégetése a légköri szén-dioxid-szint egyértelmű és 
gyorsuló növekedéséhez vezetett. A földfelszíni meteorológiai mé-
rőhálózat kutatói megvizsgálták a globális felszíni hőmérsékleti átlag 
napjainkig bekövetkezett változását. A jól látható hőmérséklet-emel-
kedés globális éghajlatváltozást eredményez, amelynek következmé-
nyei már napjainkban is érezhetők.
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Népesség és területhasználat 
A szárazföldek felszíne (és a tenger is) véges természeti erőforrás. 
Az ember megjelenése előtt a természetes életközösségek uralták 
a tájakat. Ma a különféle gazdálkodási módok teszik majdnem ugyan-
ezt. Ha a területhasználatban történt változást vizsgáljuk, akkor azt lát-
juk, hogy az 1700-as évektől egyre gyorsuló ütemben gyarapszik a me-
zőgazdasági területek nagysága. Ezen belül arányaiban a legeltetés, 
takar mánytermelés nőtt a legjobban, de a beépített térségek felülete 
is kiterjedt területeket vesz el a természetből.

  Grafikonok elemzése

•  Elemezzétek a grafikonokat, és beszéljétek 
meg, hogy mely emberi tevékenységek vezet-
hettek a levegő CO2-mennyiségének és a Föld 
átlaghőmérsékletének a megváltozásához!

•  Mik lehetnek az okai és a következményei az 
emberi népesség robbanásszerű növekedésé-
nek?

•  Hogyan függenek össze az egyes grafikonok 
adatai egymással?

•  Melyik történelmi eseményhez, korszakhoz 
köthető a hirtelen változások elindulása?

„Utazol a repülőn. Fölnyúlsz, kive
szel egy szegecset. Mi történik? Va

lószínűleg semmi. A mögötted ülő is kiszed 
egyet. Semmi. A harmadik és a negyedik is. 
Egyszer csak lesz egy pont, egy utolsó sze
gecs, amikor már nem bírja a szerkezet, szét
esik, lezuhan, és mind meghaltok. Addig 
azonban viszonylag stabilnak látszik min
den, mókás dolog szegecseket gyűjtögetni. 
Ilyenek az ökológiai rendszerek is. Nagy 
a  tűrőképességük, sokat bírnak, de ha azt a 
bizonyos utolsó szegecset kivesszük, iszo
nyatosan gyors a szétesésük is. Onnantól az 
összeomlás visszafordíthatatlan. Mi, embe
rek jó ideje szedegetjük ki a szegecseket eb
ből a gépből, s azzal nyugtatjuk magunkat, 
hogy lám, csomóan kivettek előttünk is 
egyetegyet, mégsem lett semmi baj.” 

 Jordán Ferenc biológus

39.  Ember és természet
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A hasznosított területek növekedésének árnyoldala az erdőirtások, 
a folyószabályozások, a mocsaras élőhelyek lecsapolása és ezzel együtt 
az értékes növényzet és állatvilág pusztulása, a biodiverzitás csökke-
nése.

A természeti környezetre a legnagyobb veszélyt a nem körültekintő 
gazdasági tevékenység jelentheti. Ha a lakosság száma drasztikusan 
nő, a természetes növénytakaró helyére mezőgazdasági területek, 
épületek kerülhetnek. Ha egy településen ipari tevékenységbe kezde-
nek, megnőhet a talaj, a vizek, a levegő környezeti terhelése, szennye-
zése.

Jó, ha tudod!

    Az elmúlt 200 évben jelentősen nőtt a légkör szén-dioxid-tartalma, emiatt pedig a földi átlaghőmérséklet is emel-
kedett, ami globális éghajlatváltozáshoz vezet.

    A Föld környezeti problémáinak hátterében nagyon sokszor a gyors népességnövekedés áll, amely közvetve 
nagyfokú természetpusztítást és környezetszennyezést eredményez.

    Az emberiség egyre nagyobb földfelületeket oroz el a természettől, ami előbb-utóbb oda vezet, hogy teljesen 
kimeríthetjük a Föld készleteit.

 Európa felszínének közel 10%-át már beton fedi!

Szinte hihetetlen, de kontinensünkön arányában már több a be
ton, mint a vízfelület. Földünkön megdöbbentő ütemben gyarapítjuk az 
ember által épített, mesterséges területek méretét. Az Európai Statiszti
kai Hivatal kutatása szerint kontinensünk szárazföldjének 8,8%át mes
terséges, ember alkotta létesítmények alkotják. Ezek kereskedelmi, ipari 
vagy a lakhatást szolgáló épületek, illetve egyéb területek. Az igazság
hoz mindenképpen hozzátartozik: az említett számadatban benne van 
a mesterségesen kreált parkok területe is, ám ez elhanyagolható nagy
ságú. A teljes egészében mesterséges anyagokkal borított felületek ará
nya közel 5%. Idetartoznak az épületek, utak, vasutak, járdák. A tavak, 
folyók és más, természetes vízfelületek – beleértve a lápokat és mocsa
rakat is – aránya mindössze 4,6%. Ennek ismeretében igazán megdöb
bentő a mesterséges létesítmények 8,8%os területaránya. A betonnal 
fedett területek arányát tekintve hazánk holtversenyben a  14. helyen 
áll. Országunkban az összterület 4%át borítja mesterséges létesítmény.  
Európában a kis területű Máltának például a harmadát fedi beton, de 
a Benelux államoknak is több mint tizedét takarja valamilyen épület 
vagy út. Az elemzésből kiderül, hogy az emberiség más területeket is 
intenzíven használ. A szántóföldek például az Európai Unió negyedét 
teszik ki. Hazánk területének a fele szántó. Egy 2007es felmérés sze
rint a Föld felszínének már közel 7%át borítja valamilyen mesterséges 
felület – utak, bányák vagy települések. És a bolygó felszínének már 
több mint felét módosította az ember valamilyen formában. Egyedül 
a hegységek és a nagy kiterjedésű erdők számítanak még többékevésbé 
természetesnek. bestmachinery.hu alapján

  Drasztikus változások

•  Készítsetek grafikont David Attenborough: Egy 
élet a bolygónkon című könyvének a táblázat-
ban látható adatai alapján!

•  Vessétek össze az ábráitokat a fenti grafikon-
nal és az olvasmánnyal!

Évszám

A Föld 
népes-

sége 
(milliárd 

fő)

A légkör 
CO2- 

tartalma 
(ppm)

Érin-
tetlen 

területek 
aránya 

(%)

1937 2,3 280 66

1954 2,7 310 64

1960 3,0 315 62

1968 3,5 323 59

1971 3,7 326 58

1978 4,3 335 55

1989 5,1 353 49

1997 5,9 360 46

2011 7,0 391 39

2020 7,8 415 35

1.   Mely területhasznosítási módok miatt csök-
kent jelentősen a természetes területek ará-
nya?

2.  Hogyan függ össze a népességnövekedés a 
természetes területek arányának megválto-
zásával?

39.  Ember és természet
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Hogyan okozhat a levegőszennyezés 
éghajlatváltozást?
A Föld hőmérsékletét a napsugárzás határozza meg. A légkörön átha-
toló napsugárzást a földfelszín elnyeli, és ezáltal felmelegszik. A felmele-
gedett felszín az energiát hő formájában sugározza ki. A hősugarakat a 
felhők és a levegő bizonyos gázai (pl. vízgőz, szén-dioxid, metán, ózon, 
nitrogén-oxidok) nem engedik át a világűr felé, hanem elnyelik vagy 
visszaverik. Ez az üvegházhatás jelensége. Ez teszi lehetővé, hogy 
a Földön a (felszíni) levegő átlaghőmérséklete ne –15, –20 °C legyen, 
hanem kb. +15 °C. Üvegházhatás nélkül, állandóan fagyos viszonyok 
között az élet nem alakulhatott volna ki, és nem is maradhatna fenn.

napsugárzás

FELSZÍN

LÉGKÖR

visszaverődés és elnyelődés
a felhőkben

a felhők és az üvegházgázok
a felszínről érkező hősugárzás

egy részét elnyelik, 
illetve visszaverik

visszaverődés
a felszínről a Föld hőkisugárzása

elnyelődés a levegőben
(vízgőz, O3)

a felszínre érkező
napsugárzás elnyelődik,
és felmelegíti a felszínt

Mivel a szén-dioxid üvegházhatású gáz, a levegőben lévő szén-
dioxid mennyisége és a Föld átlaghőmérséklete összefügg. Az emel-
kedő szén-dioxid-szint következménye a globális éghajlatváltozás 
folyamata. Az ipari forradalom kezdete óta eltelt kb. 150 évben a Föld 
felszíni átlaghőmérséklete már 1,2 °C-kal megemelkedett. 

A levegő szén-dioxid-mennyisége gyarapodhat természetes for-
rásból is (pl. vulkánkitörés, légzés) és emberi tevékenység hatására is  
(pl. fosszilis tüzelőanyagok égetése).

A számítások szerint a globális felmelegedés miatt a 21. század vé-
gére az óceánok felszíni hőmérséklete 4-5 °C-kal emelkedik. Emiatt 
a sarkvidéki jég jelentős része megolvadhat, így a tengerszint meg-
emelkedik, és a sótartalma is csökken. A tengerek vizének hőmér-
séklet-emelkedése kedvezőtlen hatással lehet a halászatra, a fogás 
csökkenése egyes régiókban élelmezési válságot okozhat. Az óceánok 
vizének hőmérséklet-emelkedése és a sótartalom csökkenése a korall-
zátonyok élővilágát, annak gazdagságát kifejezetten veszélyezteti.

Az előrejelzések szerint a csapadék mennyisége a mediterrán tér-
ségben, illetve Közép-Amerikában és Dél-Afrikában jelentősen csök-
kenhet. Emiatt a talajnedvesség is kisebb lesz, ami tovább növelheti 

  A korábbi időszakok légköri összetéte-
lét a jégbe zárt levegőbuborékok vizs-
gálatával lehet megállapítani. A sarkvi-

déki területeken végzett fúrások során felhozott 
minták jól azonosítható időrendben mutatják a 
levegő minőségét. Ilyen jégmintákat elemezve 
megállapították, hogy az ipari forradalom óta a 
szén-dioxid, a metán és a  dinitrogén-oxid lég-
köri mennyisége is jelentősen megnövekedett, 
vagyis az üvegházhatás fokozódásához az em-
beri tevékenységek is nagymértékben hozzájá-
rulnak.

Levegőbuborékok 
egy antarktiszi 
jégmintában

A LECKE ALAPJÁN:

•  felismered az ember által okozott, 
a levegőt és a vizeket érintő környe-
zeti problémákat és az ezekből faka-
dó veszélyeket

•  megérted az üvegházhatás elvét és 
okait, a savas eső és az ózonlyuk kör-
nyezeti összefüggéseit

•  képes leszel egyszerű kísérleteket el-
végezni és a kísérletek során gyűjtött 
adatokat értelmezni

•  felismered az ember felelősségét 
a bennünket körülvevő élővilág ter-
mészetes állapotának és saját ma-
gunk egészségének fenntartásában

Környezeti problémák, környezetvédelem 40. 
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  Erdők és üvegházhatás

Emberi hatás következtében nagy mennyiségű 
szén-dioxid elsősorban a fosszilis tüzelőanya-
gok (kőolaj, földgáz, kőszén) égetéséből kerül 
a levegőbe.
•  Az éghajlatváltozás mérséklése érdekében 

csökkenteni kell az emberiség szén-dioxid- 
kibocsátását. Keressetek példákat ennek lehe-
tőségeire!

•  A szén-dioxid-kibocsátás csökkentése mellett 
miért lenne fontos az erdők megőrzése és az 
erdőterületek növelése?

•  Nézzetek utána, hogy a többi üvegházhatású 
gáz (metán, ózon, nitrogén-oxidok) mely em-
beri tevékenységek révén kerülhet a légkörbe! 
Mennyiben járulnak hozzá a felmelegedéshez 
ezek a gázok a szén-dioxidhoz képest? 

 
Az ülepedő por vizsgálata

•  Vegyetek pormintát a forgalmas utak mel-
lett, az úttól különböző távolságra levő, le-
hetőleg azonos fajú fák leveléről!

•  Ragasszatok egy celluxdarabot a levelek 
színére és fonákjára is, majd óvatosan húz-
zátok le a celluxot a levélről, és ragasszátok 
rá egy tárgylemezre!

•  A tárgylemezre alkoholos filccel írjátok rá, 
hogy az úttól mekkora távolságra vettétek 
a mintát, és hogy a levél színéről vagy a fo-
nákjáról származik-e a minta!

•  Mikroszkóp alatt azonos felületű celluxda-
rabon nézzétek és számoljátok meg, hogy 
az egyes levelekről mennyi por került a cel-
luxra! Az eredményeket grafikusan is ábrá-
zolhatjátok.

„Van reményem a jövőben: a fiata
lok, akik megértik a problémákat, és van 
kellő erejük a világ megváltoztatásához.”

Jane Goodall

az erdőtüzek előfordulását. Az élőhelyek szárazabbá válása fajok kihalá-
sát, vándorlását, invazív fajok terjedését eredményezheti. A tengerszint 
megemelkedése eláraszthat akár tengerparti településeket is, ezáltal 
emberek lakóhelyei szűnhetnek meg.

Miért esnek savas esők?
A kőolaj és a kőszén égése során 
nitrogén- és kén-oxidok is képződ-
nek. Fő kibocsátóik a széntüzelésű 
erőművek, a kőolajfinomítók, a köz-
lekedés és a szilárd tüzelőanyaggal 
fűtött háztartások. A képződő gázok 
reakcióba lépnek a levegőben talál-
ható vízgőzzel. Az átalakulás során 
salétromsav és kénsav keletkezik. 
A savas csapadék gátolja a magvak 
csírázását, roncsolja a leveleket, elpusztítja a fák gyökereivel együtt élő 
mikroorganizmusokat, emiatt csökken a fák tápanyagfelvétele. A sa-
vas eső oldja a mészkövet is, így a mészkőből készült épületeket és 
szobrokat is. Ezért műemlékvédelmi szempontból szintén káros a ha-
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A légkör CO2- tartalmának és a Föld évi 
átlaghőmérsékletének a változása 1880–2010 között

A klímaváltozásban kiemelt szerepe van az emberi szén-dioxid-kibocsátásnak

Savas esők hatása az erdőkre

A savas esők kialakulása és terjedése
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tása. Ezeken túl az ember egészségére is károsan hat: izgatja a nyálka-
hártyákat, légcsőhurutot alakíthat ki, és ingerli a szemet is. A szél na-
gyobb távolságokra is elszállíthatja a savas csapadékot hozó felhőket. 
A környezeti kár a szennyezés helyétől több száz kilométerre is jelent-
kezhet. A probléma leküzdésében a 
fosszilis tüzelőanyagok használatá-
nak mérséklése és a tisztább tech-
nológia alkalmazása segíthet.

Az ipari településeken, városok-
ban sok por is kerül a levegőbe. 
Legnagyobb források a közlekedés, 
a gyárak és az építkezések. A por le-
rakódik a növényekre, és gátolja az 
anyagcseréjüket. Az ülepedő és a 
szálló porszennyeződés károsítja az 
állatok és az ember légzőszerveit is.

Mitől véd az ózonpajzs?
A magaslégköri oxigénmolekulák (O

2
) erős ultraibolya sugárzás (UV-C) 

hatására háromatomos molekulákká, ózonná (O
3
) alakulnak. Ugyan-

akkor a kisebb energiájú UV-B-sugarak hatására az ózon oxigénmole-
kulákra bomlik. Ez a körfolyamat 
hozza létre az ózonréteget. Ha ez 
az ózonpajzs nem sérült, akkor az 
UV-C-sugarak és az UV-B-sugarak 
gyakorlatilag nem érik el a föld-
felszínt. Sajnos bizonyos légkörbe 
kerülő vegyületek felgyorsítják az 
ózonmolekulák bomlását. Emiatt 
egyes helyeken nagyon lecsökken 
az ózon mennyisége, kialakulnak 
az „ózonlyukak”, amelyeken ke-
resztül káros UV-sugárzás éri el a 

A savas esők károsíthatják az emberi 
műalkotásokat is

UV-C UV-B

az UV-B-sugarat elnyeli
az ózon, szabad oxigén

és kétatomos
oxigénmolekula keletkezik 

az UV-C-sugarat elnyeli
a kétatomos oxigénmolekula,

hatására  szabad
oxigén keletkezik

Az ózon körforgása
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ózonréteg

UV-C
100% elnyelődés

UV-B
95% elnyelődés

UV-A
5% 

elnyelődés

  „Az »ózonpajzs« kifejezés elég félreve-
zető, de még az »ózonréteg« is; a  dol-
got ugyanis nem úgy kell elképzelni, 

hogy a légkör teteje meg a világűr alja közötti 
hely ki van öntve ózonnal, mint a szigetelés az 
ablak körül. A valóságban ez úgy néz ki, hogy a 
légkör felső rétegében, a 20. és 40. kilométer 
közti sávban a levegőben nagyjából tízszer 
annyi ózon található, mint a felszín közelében. 
Ez még mindig elég kevés: a 20 kilométer vas-
tag légrétegben nagyjából annyi az ózon, hogy 
az tiszta gázként, lenn a felszínen kb. 3 millimé-
ter vastag lenne.”

Forrás: index.hu

  Ózon és UV

Elemezd az ábrákat!
A kék szín a sokéves átlagnál alacsonyabb, a vö-
rös magasabb ózonkoncentrációt jelöl.
•  Hogyan változott az antarktiszi ózonlyuk kiter-

jedése 1980 és 2016 között?
•  Fogalmazz meg magyarázatot a tapasztalt 

változásokra!
•  Nézz utána, milyen esemény, intézkedés ered-

ményezte az ózonlyuk méretének csökkené-
sét 2006 és 2016 között!

1980
1991

Az ózonlyuk növekedése az Antarktisz fölött. A valaha 
mért legnagyobb kiterjedését 2006-ban érte el

1986
1996

2006

2016
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A tenger 
megtisztítása egy 
olajszennyezést 
eredményező baleset 
után

Olajszennyezéstől 
haldokló sirály

Feltorlódott 
szeméthalom egy 
öbölben

Műanyagszennyezés 
az óceánokban. 
A teknősök 
megehetik 
a műanyag zacskókat, 
összetévesztve azokat 
egy medúzával

Folyóvizet szennyező 
szennyvízcsövek

Túlzott 
foszfáttartalom miatt 
kialakuló vízvirágzás

  A vizek tragédiái

Nézzétek meg jól, és elemezzétek, beszéljétek 
át az alábbi képeken látható vízszennyezési 
gondokat! 
•  Honnan kerülnek a képeken látható szennye-

zések a vizekbe?
•  Mi a szennyezések következménye az élővi-

lágra és az emberi környezetre?
•  Mit lehetne tenni a szennyezések csökkenté-

se, megszüntetése érdekében?

felszínt. Az ózonkárosító gázok gyártását ma már nemzetközi egyez-
mény tiltja, így enyhült az ózonpajzs sérülése. Ezzel együtt az ózonlyuk 
néha még mindig tetemes méreteket ölt, mert a roncsoló vegyületek 
nagyon lassan ürülnek ki a légkörből.

A nagyobb energiájú UV-B- és UV-C-sugarak káros hatása többek 
között az örökítőanyag (DNS) roncsolása, a bőr öregedési folyama-
tának gyorsítása, a kisebb energiájú az emberi szem károsítása (ld. hó-
vakság).

A kisebb dózisú UV-B-sugárzás előnyös hatása, hogy a bőrben 
serkenti a D-vitamin előállítását, amely a csontrendszer, a bőr és az 
immunrendszer egészségéhez is nélkülözhetetlen. Ezt a hatást a téli 
napfény nem váltja ki, így szükség lehet a D-vitamin pótlására is.

A vízi életközösségek környezeti problémái
Az élet a vízben keletkezett, a tengerekben alakultak ki a Föld első élő-
lényei. Sok élőlénynek ma is a víz jelenti az élőhelyet, és a szárazföldi 
élőlényeknek, köztük az embernek is szüksége van vízre. A Föld víz-
készletének állapota hatással van a vízi életközösségekre is. A prob-
lémák vizsgálata utat mutathat a további romlás elkerülése, illetve 
a helyzet javítása felé.

Az olaj elsősorban a szállítóhajók átfejtésekor, illetve a tengeri fú-
rótornyok, csővezetékek és tankerhajók sérülései során kerül a vizek-
be. Az olaj sűrűsége kisebb, mint a vízé, ezért vékony réteget képezve 
úszik a víz felszínén. Leárnyékolja és elzárja a vizet a légkörtől, a vízi 
élőlények megfulladnak. A vízimadaraknak és más állatoknak szennye-
zetté válik a tollazata, bundája, bőre. A madarak pusztulását a tollaza-
tuk összetapadása okozza: röpképtelenné válnak, és a hőszigetelésük 
is elvész, amitől túlhűl a testük. Töre-
kedni kellene a biztonságos termelés 
és szállítás megteremtésére, emellett 
felkészülni az esetleges balesetek 
gyors kármentesítésére. Ma már nagy 
mennyiségben tenyésztenek olajfaló 
baktériumokat, amelyeket a szennye-
zett vízbe juttatva felgyorsítható az 
olaj lebomlása.

A folyókba és a tengerekbe kerülő, nem lebomló műanyaghul-
ladék óriási gondot okoz. A folyók állandóan szállítják a hordalékot, 
amelyben évről évre több a műanyag. Alig bomlanak le, évekig úsz-
nak a vízfelszínen. A napsugárzás és a hullámzás miatt felaprózódnak, 
az állatok tápláléknak nézik, vagy belegabalyodnak. A felaprózódott 
műanyag az állatok tápcsatornájába kerülve mérgezést vagy olyan 
súlyos bélelzáródást okozhat, hogy az állatok bele is pusztulhatnak. 
Az óceánokban felhalmozódó sok millió tonnányi műanyagot az 
áramlások összeterelik, ahol országnyi méretű szemétfoltokként le-
begnek. Becslések szerint 2050-re tömegét tekintve több műanyag 
lesz az óceánokban, mint hal. A problémán segítene a fenntartható 
módon termelt természetes anyagok használata, a gondos és teljes 
mértékű újrahasznosítás, illetve a komposztálható műanyagok alkal-
mazása.

Zacskóba gabalyodott és elpusztult 
vetési varjú
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A szennyvízbefolyókból (külö-
nösen a nem tisztított szennyvizek-
ből) és a műtrágyázásból tápanya-
gok kerülhetnek a vizekbe. De mi 
a baj a tápanyagokkal, ha ez egy 
olyan szennyezés, ami nem pusz-
títja, hanem táplálja a növényvilá-
got? A gond az, hogy a bőséges ás-
ványianyag-ellátás miatt a felszíni 
vízrétegekben gyors szaporodás-
nak indulnak a kékbaktériumok és 
a moszatok, ami vízvirágzáshoz 
vezet. A felszínt hamar beborítják 

az algák, és megakadályozzák, hogy a fény az alsóbb rétegekbe is lejus-
son. A fényhiány miatt a mélyebb szinteken élő növények elpusztulnak, 
a vízben elszaporodnak a szerves maradványokkal táplálkozó lebontó 
szervezetek. Ezek az anyagcseréjükhöz sok oxigént használnak fel, az 
így kialakuló oxigénhiány az állatok életét is veszélyezteti. A folyamat a 
táplálékláncok összeomlásával, az életközösség pusztulásával végződ-
het. Folyóvizekben a tápanyagok felhalmozódása kevésbé valószínű, 
és a keveredés is segíti az oxigénszint fenntartását. A vízvirágzás emiatt 
jellemzően a holtágakat és a tavakat veszélyezteti.

Tápanyagok nemcsak a felszíni vizekbe, hanem pl. a talajvízbe is ke-
rülhetnek a megművelt területekre kiszórt műtrágyák maradékaként. 
Súlyos egészségkárosodást okozhat, 
ha a műtrágyázásból származó nitrá-
tok az ivóvízbe jutnak. A nitrátionok 
ugyanis gátolhatják a vérben az oxi-
génszállítást. A magas nitráttartalmú 
ivóvíz vagy nitrátdús zöldségek fo-
gyasztása különösen a csecsemőkre 
jelent nagy veszélyt.

Az óceánok
A Föld nagy részét óceánok borítják. Méretük miatt nehezen elkép-
zelhető, hogy a tevékenységünkkel megváltoztatjuk a világtenger 
tulajdonságait, mostanra azonban egyértelmű jelei vannak, ami több 
szempontból is aggályos.

•  A tengerek sokféle módon szolgálják az embert, de ezek mára 
veszélybe kerültek a szennyezés és a túlhasználat miatt. Közülük 
a halászat problémái érintenek minket legsúlyosabban.

•  Ha kibillen az egyensúly, nagyon nagy pusztítást tud végezni ez a 
hatalmas víztömeg. A vízszintemelkedés és a viharok gyakorisá-
ga, súlyosabbá válása a legközvetlenebb kár, ami az embert érinti.

•  A nagy méretből adódó tehetetlenség mindkét irányban jelen van, 
ezért nagyon nehéz lesz visszafordítani is a negatív folyamatokat.

A korallzátonyokat az óceánok esőerdeinek is nevezik. Rendkívül 
összetett ökológiai rendszerek. Bár a tengerfenéknek csak 0,2%-át bo-
rítják, a vízi élővilág negyede talál a korallzátonyokon otthonra. A ko-
rallzátonyok a bolygó legsérülékenyebb ökoszisztémái közé tartoznak 

  A Tisza nevében

Nézzétek meg az A Tisza nevében című filmet!
•  Hogyan lehetne megelőzni, hogy a rengeteg 

műanyagszemét, főleg palackok, a folyókba 
kerüljenek?

•  Miért fontos, hogy a környezet- és természet-
védelmi intézkedések nemzetközileg össze-
hangoltan történjenek?

 PET-világban élünk

„Legalább másfél milliárd PETpalackot hoznak forgalomba évente ha
zánkban. Ez naponta körülbelül 4 millió, óránként pedig 180 ezer darab műanyag 
palackot jelent. Ennek az elképesztő mennyiségű értékes nyersanyagnak körülbe
lül 70%a soha nem lesz újrahasznosítva. A palackok többnyire lerakókban, ége
tőkben, árokparton vagy a  tengerekben végzik. A természetbe kikerülve később 
mikroműanyaggá aprózódnak, a szemcsék pedig bekerülnek a folyóinkba, a csap
vizünkbe és az emberi szervezetbe is. Egy műanyag palack lebomlási ideje több 
száz év, így akár 450 évig is szennyezi a környezetet, pusztítja az élővilágot.”

Forrás: greenpeace.org

  Keresd a szemetet!

Keress az interneten képeket az óceánokban 
felhalmozódó hulladékszigetekről, szemétfol-
tokról, valamint adatokat ezek kiterjedéséről, 
növekedésük mértékéről!

Gépi műtrágyázás
   Korallfehéredés

Nézzétek meg jól a képeket! Mi lehet az oka és 
a következménye a korallzátonyok kifehére-
désének? Miért jelent ez számunkra veszélyt? 
Mit lehet tenni helyben és világszerte is az ész-
lelt jelenség megszüntetése érdekében?

Színes, élettel teli és kifehéredett, elhalt korallzátonyok
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Jó, ha tudod!

    Az üvegházhatás teszi lehetővé, hogy a Föld kb. +15 °C átlaghőmérsékletén lehetőség legyen az életre. Az emberi 
tevékenység következtében a légkörbe kerülő üvegházhatású gázok (főként a szén-dioxid és a metán) növelik az 
üvegházhatás mértékét. Ez globális éghajlatváltozáshoz vezet, melynek számos hátrányos következménye van 
az élővilágra és az emberi társadalmakra is.

    A tüzelőanyagok égetéséből származó kén-dioxid és nitrogén-oxidok savas esőket okozhatnak. Ez károsítja a nö-
vényeket, egészségügyi problémákat okoz az embernek, és pusztítja az épített örökséget is.

    A már betiltott, de korábban nagy mennyiségben kibocsátott ózonbontó (CFC-) gázok a felső légkörben kialakuló 
ózonréteget ritkítják. Emiatt még ma is megnövekedhet a földfelszín UV-sugárzás-terhelése. Az UV-B- és UV-C-su-
garak roncsolják a DNS-t, ezáltal különféle betegségeket okozhatnak az élővilág képviselőiben és az emberben is.

    A vizek szennyezése az egész élővilágot és az emberiség egészségét is veszélyezteti. A vízfelszíni olajszennyezé-
sek elzárják a fény és az oxigén útját, ami alapvető szükségleteitől fosztja meg a vízi életközösségeket. Az olaj az 
állatokra tapadva mozgásképtelenné teszi őket, ezzel a halálukat okozza.

    A vizekbe jutó többlet-tápanyagmennyiség vízvirágzást okozhat, ami akár az egész vizes élőhely sérülését vagy 
pusztulását eredményezheti.

    A műanyagszemét csak több száz év alatt bomlik le, addig is szennyezi a vizeket és a szárazföldi élőhelyeket. 
A feldarabolódó műanyag a táplálékláncba is bekerül, az állatokban mérgezést vagy bélpanaszokat előidézve 
tömeges halálukat is okozhatja.

az emberi eredetű hatásokkal szemben, beleértve az 
éghajlatváltozás és az óceánok elsavasodásának glo-
bális fenyegetéseit, valamint a szárazföldi szennyezés 
helyi hatásait.

Az esőerdők
A trópusi esőerdők az Egyenlítő mentén kialakuló, 
kimagasló bio diverzitású erdőségek, a világ növény- 
és állatfajainak több mint felének adnak otthont. 
A Föld szárazföldi területeinek 12%-át fedik. A legna-
gyobb kiterjedésű esőerdő Brazíliában található, be-
leértve Amazónia közel kétharmadát. A sok növény 
ugyan rengeteg szén-dioxidot köt meg folyamatosan, 
az esőerdők szerepe mégsem ebben kimagasló, mert 
nagyon gyors a lebomlás is, így hamar visszakerül a 
légkörbe a megkötött gáz. Az esőerdők irtása során 
a fajok pusztítása mellett a legnagyobb problémát az 
jelenti, hogy felborul a terület csapadék- és hőház-
tartása, a felégetett erdők helyén maradó növényzet 
kevesebb szén-dioxidot tart megkötve, mint a ter-
mészetes növényzet.

vízszint-
emelkedés

hőmérséklet-
emelkedés

óceáni
áramlatok
eltérülése

víz
savasodása

viharok 
gyakoribbá 
és erősebbé

válása

csapadék
miatt

erősebb
bemosódás

fosszilis
tüzelőanyagok

égetése

növekvő
állatállomány

műtrágya-
használat

műanyag-
gyártás

erdőirtás

pH

Változó éghajlat = változó óceánok

   Az esőerdők pusztítása

•  Miért magas az esőerdők biodiverzitása?
•  Keressetek választ arra, hogy mely okokból 

irtják nagy erőkkel az őserdőket!
•  Mi lesz a következménye az erdőirtásoknak 

Földünk biológiai sokféleségére, légkörére és 
éghajlatváltozására?

•  Hogyan hat az erdőirtás a korallzátonyok jö-
vőjére?

A klímaváltozás hatása az óceánokra

Az amazonasi esőerdő Égetéssel irtott esőerdő-terület
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Ökológiai elvek és fenntarthatóság41. 
A LECKE ALAPJÁN:

•  megérted, hogy az élővilág védel-
mén múlik a saját jövőnk

•  ötleteid lesznek a mezőgazdaság, az 
ipar és a szolgáltatások kártételének 
csökkentésére

•  tudatosabban fogsz fogyasztani

Van-e visszaút?

Az előző leckében vázolt negatív folyamatok a kutatások 
szerint néhány évig még visszafordíthatóak. Ez azonban 
nagyon átgondolt, nemzetközi összefogással válhat való-
ra, és nem kerülhető meg a fogyasztói társadalmak meg-
szokott kényel mének korlátozása. Minél hamarabb sikerül 
ebben ér demben előrelépni, annál kevésbé kell draszti-
kus lépéseket hozni.

A mezőgazdaság  
fenntarthatósága
A mezőgazdasági területeken a bioló giai 
sokféleség csökkenése szinte az összes 
élőlénycsoportot és természetes élőhelyet 
érinti. Az agrár területek sokfélesége csök-
ken a legaggasztóbb mértékben. Például 
a madárfajok vizsgálata kimutatta, hogy  
Európában 40 év alatt kb. 60%-os állomány-
csökkenés történt. Az egész világra kiterje-
dő kihalási folyamat zajlik körülöttünk.

A negatív változásokért nagyban fele-
lőssé tehető az intenzív mezőgazdaság 
előretörése. A fokozott műtrágya- és vegy-
szerhasználat, a nagy méretű monokultúrás 
táblák kialakítása és a nagyfokú gépesítés 
a faji és az élőhelyi változatosság csökkené-
sét eredményezi.

Sokat javítana a helyzeten, ha töreked-
nénk a mozaikos tájszerkezetre, a korláto-
zott, környezetkímélő és csak minimálisan 
szükséges vegyszerhasználatra, és ha a 
kártevőkre kevésbé érzékeny fajtákat ter-
mesztenénk. A sokféleség növelhető, ha 
a kisebb kiterjedésű, mozaikosan művelt 
szántóföldek közé őshonos fajokból cser-
je- és fasorokat, azaz zöldfolyosókat telepí-
tünk. A zöldfolyosók élőhelyet, búvóhelyet, 
szaporodóhelyet és közlekedési útvonalat 
biztosítanak az állatok számára. Érdemes 
a tarlókat legalább kora tavaszig fenntarta-
ni, a madarak számára madárvédelmi esz-
közöket kihelyezni, például madárodúkat, 
a ragadozóknak ülőfákat.

A mozaikos művelés és a biológiai sokféleség kapcsolata
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Ülőfák hiányában a távvezetékeken pihennek a madarak, emiatt gyakran szenvednek 
áramütést

   

A földhasználati módok hatása a biológiai sok-
féleségre:
•  Az ábra alapján foglaljátok össze, hogy miért 

és hogyan változik a földhasználati módtól a 
biológiai sokféleség, beleértve a vadon élő fa-
jok sokféleségét és az élőhelyi sokféleséget is!

•  Fogalmazzatok meg javaslatokat, hogy mit 
lehet tenni annak érdekében, a földek hasz-
nosítása kevesebb kárt okozzon!
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A termékgyártás leegyszerűsített 
vázlata a gépkocsik példáján

  Városképek elemzése 

Nézzétek meg figyelmesen az alábbi fénykép-
felvételeket!
•  Mi lenne a felelős építkezési mód?
•  Hogyan tehetjük élhetővé a magunk számára 

az épített környezetünket úgy, hogy közben 
igyekszünk megőrizni a természet értékeit?

Az ipar fenntarthatósága
Rendkívül összetett, sokrétű folyamat, míg egy 
termék elkészül, ráadásul ez az életútjának csak 
a fele. Miután használhatatlanná válik, nem szű-
nik meg magától, jobb esetben újra alapanyag 
lesz belőle, rosszabb esetben szennyezés.

Ha ehhez még hozzávesszük, hogy a rész-
folyamatokhoz, illetve a köztük kapcsolatot 
tartó szállításhoz is kellenek gépek és épületek, 
amelyek maguk is termékek, és ezeket szintén 
további üzemekben állították elő korábban le-
gyártott gépekkel, érezhetővé válik, hogy egy 
boltban a polcról leemelt termék óriási ökoló-
giai terhelést jelent már azelőtt, hogy használni 
kezdtük volna.

A tudatos vásárló odafigyel arra, hogy amit 
vesz, azt hol és milyen módon állították elő, 
mennyit utazott, mennyire lesz tartós, meny-
nyire működtethető hatékonyan, újra lehet-e 
hasznosítani, és főleg hogy valóban szüksége 
van-e rá egyáltalán.

Válasszatok ki egy terméket! Vázlatosan  állítsátok össze az előállítá-
sához szükséges fázisokat!
Ezután közösen gyűjtsetek ötleteket az egyes részfolyamatok zöl-

dítésére!
Beszélgessetek arról, hogy az adott termék használata milyen környezetkí-
mélőbb megoldással váltható ki!

A turizmus fenntarthatósága
Az üdülőhelyeken a szezon alatt számotte vően megnő az emberek 
száma. Ez ter mé szetesen azzal jár, hogy megnövekszik a fo  gyasztás, 
a hul ladéktermelés, az ener gia  fo  gyasztás, a zaj- és fényszennyezés. 
Miköz ben a tömeges nyaralóhelyek igyekszenek kielégíteni az embe-
rek jogos pihenési igényeit, a kialakításukhoz szükséges beruházások 
csökkentik a zöldfelületet, a szolgáltatások akadálytalan működtetése 
pedig jelentős erő- és energiaforrásokat igényel. Az utazás, a nyaraló-
helyen eltöltött idő és a szabadidős foglalkozások különböző formái 
akár talaj- és vízszennyeződéshez, az élővilág háborítatlanságának 

41.  Ökológiai elvek és fenntarthatóság
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Jó, ha tudod!

    Az intenzív mezőgazdaság csökkenti a természetes élőhelyek kiterjedését és ezzel együtt a biológiai sokfélesé-
get. Az lenne a kívánatos, ha mozaikos tájszerkezetben, kisebb táblákon történne a földművelés, és a mozaikok-
ban gyepfoltok, erdősávok, vizes élőhelyek is megmaradnának. A természetes vagy természetközeli élőhelyek 
meghagyásával továbbra is élőhelyet, búvóhelyet lehet biztosítani az élővilág számára.

    A termékek előállítása a mai globalizált világunkban olyan egymásra épülő folyamatokból áll, amelyek a leg-
hatékonyabb gyártást teszik lehetővé, csökkentve a termékek árát, növelve a gyártók és a kereskedők hasznát.  
Ez ellentétben áll a környezet kímélésének szempontjával, mert sok szállítással és pazarló eljárásokkal párosul.  
A tudatos vásárló számára nem az alacsony ár a legfontosabb szempont, igyekszik minimalizálni a fogyasztását 
és az azzal járó környezeti terhelést.

    A tömeges turizmus jelentős többletterhet jelenthet a természeti értékekre és az üdülőhely lakosságára. Sok he-
lyen már épp azokat az értékeket veszélyezteti, amik miatt az üdülőhelyet létrehozták, kiépítették. Az ökológiai 
elvek mentén folytatott turizmus előtérbe helyezi a természet megismerését, de közben csökkenti a környezeti 
terhelést, elkerüli a természetkárosítást.

veszélyeztetéséhez, sokszor a ter-
mészetes tájkép rombolásához 
vezethetnek. A turizmus területén 
is szükség van a szemléletváltásra, 
a luxus iránti igények csökkenté-
sére, az ökológiai elvek komplex 
megvalósítására.

Szerencsére a turizmus termé-
szetkárosító hatását már sokan 
felismerték, és egyre népszerűb-
bé válik az ún. ökoturizmus vagy 
szelíd turizmus. Az ökoturizmus a 
természeti területekre irányul, kör-
nyezettudatos hozzáállást jelent, 
és segíti a helyi természeti és 
kulturális értékek megőrzését, 
a természet számára kisebb kör-
nyezeti terheléssel jár. Alapve-
tően kis csoportokra irányul, 
a természeti értékek bemutatásán 
alapszik. Az emberekben erősödik 
a természetért felelősséget vállaló 
hozzáállás, de emiatt növekszik a 
természeti területek, a nemzeti 
parkok látogatottsága is.

A turizmus is a fogyasztás egy 
fajtája, ezért itt is a vásárláshoz 
hasonló szempontokat kell szem 
előtt tartani. Mennyire terheli az 
ottani környezetet a szolgáltatás, 
milyen járművel lehet megközelí-
teni, és főleg hogy tényleg szük-
ség van-e egyáltalán messzire 
utazni a kikapcsolódáshoz, feltöl-
tődéshez.

   

Nézzetek utána és fogalmazzátok meg a kü-
lönbséget az alábbi párok között!
•  megújuló energiaforrás – nem megújuló 

energiaforrás
•  zöldmezős beruházás – barnamezős beruhá-

zás
•  egyenes vonalú gazdaság – körforgásos gaz-

daság
•  újrahasználat – újrahasznosítás
•  közel nulla energiaigényű ház – passzívház
Fogalmazd meg, mit jelent a körforgásos gaz-
daság, és mik ennek az előnyei a fenntartható-
ság szempontjából!

  Hol nyaralunk? Hogy nyaralunk?

Gondoljátok végig, hogy családotokkal vagy 
barátaitokkal hova szoktatok menni nyaralni, 
pihenni! Mivel utaztok, autóval, repülővel, vo-
nattal?
A nagy szállodákat vagy kisebb falusi szálláshe-
lyeket részesítitek előnyben?
Tömeges helyszíneket vagy kisebb, családias 
környezetet választotok?
•  Beszélgessetek arról, hogy a tömegeket vonzó 

turisztikai helyek, a népszerű tengerparti vagy 
tóparti üdülőterületek amellett, hogy az em-
ber pihenését szolgálják, mi mindennel terhe-
lik meg a természetet!

•  Mely környezetvédelmi szempontokat kell 
szem előtt tartunk üdülésünk során is?

•  Értékeljétek a képeken bemutatott üdülési 
formákat is a fenti szempontok szerint!
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A LECKE ALAPJÁN:

•  kiszámítod az ökológiai lábnyomo-
dat, és megtudod, hogy mekkora 
mértékben használod ki vagy léped 
túl a Föld rád eső területét

•  megtanulod adatok és ábrák elem-
zésén keresztül az egész Földünket 
érintő folyamatokat elemezni

•  megérted, hogy a biológiai diverzi-
tás fenntartása, illetve visszaállítása 
az alapja az emberiség és az élővilág 
fennmaradásának

•  felismered, hogy az emberiség kö-
zös felelősségvállalása és az egyéni 
felelősségvállalás egyaránt fontos a 
bioszféra jövője szempontjából

42. Az ember és a Föld jövője

Az előző leckékben már megértettétek a népességrob-
banás, a területhasználat, a levegő szén-dioxid-szintjének 
növekedése és az emelkedő átlaghőmérséklet közötti 
összefüggéseket. Most gondoljuk át, hogy mi magunk, 
egyénenként hogyan járulunk hozzá életmódunkkal 
a helyi és a globális problémákhoz!

Én is kizsákmányolom a Földet?
Az ökológiai lábnyom azt fejezi ki, hogy mennyire használjuk fel vagy 
használjuk túl Földünk készleteit. Számszerűvé teszi, hogy mennyi erő-
forrásra, termőföldre, vízre, levegőre van szükség egy társadalom élet-
színvonalának fenntartásához. Beletartozik az ipari javak, élelmiszerek 
előállítása és a megtermelt hulladékok kezelése, megsemmisítése is. 
A számítás módja figyelembe veszi az embercsoportok (család/város/
ország/földrész) energia-, étel-, víz- és építőanyag-fogyasztását, hogy 
megbecsülje az életszínvonaluk fenntartásához szükséges termőké-
pes földterület nagyságát.

Ma a világon az egy főre jutó átlagos ökológiai lábnyom 2,2 hektár 
(1961-ben 0,88), Magyarország egy lakosáé 3,7 hektár. A Földön min-
den emberre csak 1,8 hektár terület jut. Ez azt jelenti, hogy az emberi-
ség több erőforrást használ, és több hulladékot termel, mint ameny-
nyit a Föld biztosítani, illetve elviselni képes. Az adatok azt mutatják, 
hogy manapság csak az afrikai földrészen használnak kevesebb terüle-
tet, mint ami a rendelkezésére áll.

Térség
Ökológiai láb-
nyom (hektár)

Biológiai kapa-
citás (hektár)

Ökológiai hiány 
(hektár)

Afrika 11,33 111,73 –0,4

Ázsia 11,78 111,11 110,67

Észak-Amerika 11,7 16,2 15,5

Kelet-Európa 14,9 13,1 11,7

Nyugat-Európa 16,3 12,9 13,4

Világ 12,85 112,18 110,67

   Ökológiai lábnyomom

Mekkora az ökológiai lábnyomom?
•  Keressetek az interneten ökológiailábnyom -

kalkulátort, és számoljátok ki vele a saját öko-
lógiai lábnyomotokat!

•  Az életetek mely területeire kérdez rá a kalku-
látor kérdőíve?

•  Mekkora az osztályotokban az átlagos ökoló-
giai lábnyom értéke?

•  Ha a Földön minden ember akkora ökológiai 
lábnyommal rendelkezne, mint ti, akkor ele-
gendő méretű lenne-e a Föld mind a 8 mil-
liárd ember részére?

•  Hányszor nagyobb Földre lenne szükség? Mit 
tehetünk az ökológiai lábnyomunk csökken-
tése érdekében?

Mi az a greenwashing, vagyis a zöldre festés?
Greenwashing az, mikor egy cég hamisan vagy túlzó mér

tékben állítja be zöldnek termékét, szolgáltatását vagy működését. 
Ezzel a vásárlókat megtéveszti, és abba a hitbe ringatja, hogy környe
zettudatos döntést hoztak a termék megvásárlásakor.
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Az ökológiai lábnyom csökkentése csak úgy lehetséges, ha változta-
tunk életvitelünkön, és megváltoztatjuk fogyasztói szokásainkat. Nem-
csak globális intézkedések és világszinten érvényesített szabályozások 
szükségesek, hanem helyi szinten is meg kell hozni a szükséges dön-
téseket. Sokat számít az egyéni felelősség is. Hogyan csökkenthető 
tehát az ökológiai lábnyomunk?
•  Kevesebb energiát kell használnunk! Lehetőleg megújuló energiafor-

rásokat vegyünk igénybe, korszerű fűtési rendszert üzemeltessünk!
•  Szigeteljük jól a házunkat!

  „A világot vissza kell  
vadítanunk!”

„Nem véletlen, hogy a bolygó stabilitása ak
kor billent meg, amikor csökkenni kezdett 
a biodiverzitás – a kettő ugyanis szorosan 
összefügg. Az egyensúly újbóli megteremté
séhez vissza kell állítanunk a biodiverzitást; 
azt, amit a legsúlyosabban károsítottunk. 
A  magunkra idézett válságból ez az egyet
len kiút. A világot vissza kell vadítanunk!

Ki kell alakítanunk a fenntarthatóság új 
formáját, és a mai kor emberének világát is
mét harmóniába kell hoznunk a természet
tel; csakis így indulhat újbóli növekedésnek 
a súlyos mértékben megcsappant biodiver
zitás. Csak így »vadulhat vissza« a világ, és 
állhat be újra egy stabil állapot.

A Homo sapiensnek, a »bölcs ember
nek« tanulnia kell a hibáiból. Nem szabad 
feladnunk a reményt. Megvan minden esz
közünk, amire a sikerhez szükségünk van, 
és mérhetetlen energiáival a természet is 
segítségünkre lesz. És még van valamink: el 
tudjuk képzelni a jövőt, és képesek vagyunk 
munkálkodni érte.”

Sir David Attenborough: Egy élet a bolygónkon
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Az ökológiai lábnyom térségenként
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Korszerű fűtési megoldás a környezetből 
hőenergiát előállító hőszivattyú.  
Jól kombinálható napelemmel is

15 cm hőszigetelő anyag akár felére 
csökkentheti, a nyílászárók korszerűsítése 
szintén megfelezheti, a két tétel 
együttesen tehát negyedére szoríthatja  
az egy épület fűtéséhez szükséges energiát

Az indukciós főzőlap hatékonyabb, könnyebben tisztítható, és kevésbé balesetveszélyes, 
mint a fűtőszálas tűzhely

•  Ne vásároljunk mindig új gépeket, berendezési tárgyakat, hanem 
amit lehet, javítsunk meg! Ha mégis újat vásárolunk, akkor a kisebb 
energiafogyasztású, takarékos készüléket válasszuk!

  Nézz utána!

Hogyan csökkentik az ökológiai lábnyomot 
a körforgásos gazdaság alábbi lépései: fogyasz-
tó tájékoztatása, újrahasznosítás, környezetba-
rát terméktervezés, energiatakarékosság, mel-
léktermékek hasznosítása és újrahasznosítása, 
megosztás, karbantartás, javítás, újragyártás? 
Keress ezekre a lépésekre konkrét példákat is!
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•  Használjuk minél kevesebbszer a légi közlekedést! Nyara-
láshoz válasszunk közelebbi úti célt!

•  Fogyasszunk több, helyben termelt élelmiszert, mint tá-
volabbról származót! Együnk több növényi táplálékot és 
kevesebb állati eredetű ételt! Vásároljunk hazai gyümöl-
csöt!

•  Vásároljunk kevesebb (de minősé-
gibb) ruhát, feleslegesen ne bővít-
sük a ruhatárunkat!

•  Ne vásároljunk foszfáttartalmú mo-
sószereket! Használjunk mosószó-
dát!

•  Ügyeljünk arra, hogy minél keve-
sebb csomagolási hulladék kelet-
kezzen!

•  Gyűjtsük szelektíven a hulladékot, 
és komposztáljunk!

•  Kertjeinkbe ültessünk fákat, bokrokat!
•  Észszerűsítsük a közlekedési szokásainkat! Amikor csak le-

het, használjunk közösségi közlekedést, járjunk kerékpárral 
vagy gyalogosan!

Jó, ha tudod!

    Az ökológiai lábnyom kiszámításával megbecsülhetjük, hogy milyen mértékben használjuk a természet erőfor-
rásait életvitelünkhöz. Törekedni kell arra, hogy csak addig a mértékig engedjük növekedni az ökológiai lábnyo-
munkat, ameddig a Föld eltartóképessége azt megengedi.

    Az ökológiai lábnyomunk túlzott mérete nemcsak helyben okoz gondokat a természetben, hanem az egész világ-
ra kihat, erősíti a globális problémákat. Mindenkinek megvan az egyéni felelőssége is Földünk jövőjéért.

    Az emberiség csak akkor tudja helyrehozni a természetben okozott kárt, ha elősegíti a biodiverzitás helyreállítá-
sát. A biodiverzitás az alapja a földi ökoszisztémák egyensúlyának és stabilitásának.

  Gondold végig!

Családodban melyek jellemzőek az oldalon fel-
sorolt szempontok alapján?

  Nézz utána!

Mi a kapszulagardrób? Milyen környezeti prob-
lémát okoz a foszfáttartalmú mosószer?

Amit magunk gondozunk, az fontosabbá válik

Kerékpárral városon belül gyakran gyorsabban el lehet érni a célt, 
mint autóval

Ma már külön mozgalom alakult a repülés alternatíváinak népszerűsítésére, 
használatuk megkönnyítésére

Komposztálni nem csak kertben lehet. Garázsban, 
vagy pincében is megoldható egy arra alkalmas 
edényrendszerben a gilisztafarm higiénikus tartása

Jó választás: helyi, csomagolásmentes 
és friss növényi táplálék



Miről tanultál ebben a fejezetben? 

 

 Olvassátok el a kiáltványt, és beszéljétek meg csoportmunkában!

1.  Mely gondolatokat tartjátok a legfontosabbnak?
2.  Melyik fejezi ki legjobban a fiatalok jövő iránti aggodalmát, elkötelezettségét?
3.  Fogalmazzatok meg közösen legalább egy új gondolatot a kiáltványhoz!
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Ebben a fejezetben megtanultad a természet- és a környezetvédelem kö zötti 
különbséget. Foglalkoztál védett fajok és védett természeti te rületek meg-
ismerésével, megértetted, hogy miért nagyon fontos a  biológiai sokféleség 
megőrzése. Elemezted az emberiség okozta természeti károkat, a népesség-
robbanás következményeit. Kiszámoltad az ökológiai lábnyomod méretét, és 
megoldásokat kerestél méretének csökkentésére. Sikerült belátni, hogy a föl-
di élővilág megmentése nemcsak az élővilágnak fontos, hanem az emberiség 
jövő je is ezen múlik. Minden embernek megvan a személyes felelőssége is.

KIÁLTVÁNY

A természet az otthonunk, az ételünk, a kényelmünk, a kultúránk, az egészségünk, a gyógyszerünk, 
a biztonságunk, a kikapcsolódásunk és az inspirációnk – ez az életfenntartó rendszerünk.

Ahhoz, hogy gondoskodjunk magunkról, törődnünk kell a természettel. De mindennap tágítjuk en
nek az életszövetnek a határát.

A legújabb tudományos és gazdasági jelentések vész harangot kongatnak a természet romlása miatt. A szárazföld 75 száza
lékát, az óceánok 66 százalékát és a vizes élőhelyek 85 százalékát negatívan módosította az emberi tevékenység. Egymillió 
faj a kihalás előtt áll, sok közülük évtizedeken belül.

Válaszút előtt állunk: ha sürgősen cselekszünk, még megelőzhetjük a biodiverzitás, az éghajlat és a környezet összeomlását.

A természetnek most – jobban, mint bármikor – szüksége van arra, hogy figyeljünk figyelmeztető jeleire:

Az anyagok kitermelésének, előállításának, fogyasztásának és ártalmatlanításának FENNTARTHATATLAN módja.

A gazdasági tevékenységek hasznának és kárának EGYENLŐTLEN elosztása.

Jelenlegi értékeink és alapelveink a korlátlan termelést, korlátlan profitot és korlátlan növekedést támogatják, ami nem 
egyeztethető össze bolygónk erőforrásainak végességével.

Mi, fiatalok azt mondjuk: Elég a természetre ártalmas viselkedésből! Elég a rövid távú, gyors megoldásokból, amelyek 
nem foglalkoznak mély, rendszerszintű társadalmi és környezeti küzdelmeinkkel!

Felszólítjuk az egyéneket, a nemzeteket és a nemzetközi közösséget, hogy teljesítsék környezetvédelmi kötelezettségeiket! 
Valódi átalakító változásra van szükségünk ahhoz, hogy az emberiség újra összehangolja a célokat, értékeket, a viselkedést 
és a cselekvéseket!

Találjuk fel újra rendszereinket, méltányosan és fenntartható módon!

A siker érdekében a globális megállapodásoknak védeniük kell az emberi jogokat, és el kell ismerniük a természet belső és 
kulturális értékeit!

Mi, fiatalok, akik különböző ügyeket, társadalmi hátteret, etnikumokat, nemeket, földrajzi területeket és nyelveket kép
viselünk, összefogunk a természetért!

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének fejlesztési programja (UNDP) 
a fiatalokhoz fordult,  hogy fogalmazzák meg gondolataikat a Föld  
és a természet fenntartható jövőjéért. A világ vezetőihez címzett kiáltvány fontosabb üzenetei az alábbiak:

A FEJEZETBEN MEGISMERT 
ÚJ FOGALMAK: 
természetvédelem, 
környezetvédelem, biodiverzitás, 
védett faj, eszmei érték, 
nemzeti park, tájvédelmi körzet, 
természetvédelmi terület, 
globális éghajlatváltozás, 
népességrobbanás, ökológiai 
építkezés, ökoturizmus, ökológiai 
lábnyom, génmegőrzés, 
biogazdálkodás, fajok sokfélesége

A kiemelt fogalmak jelentését 
megtalálod a könyv végén, 
a Kislexikonban.

 



Albert Sabin egy amerikai bélyegen
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Önmagunk megismerése azért sem könnyű, mert el kell helyeznünk magunkat a „töb-
biek” között. A régebbi korokban erre a közeli ismerősi körben volt lehetőség, ahol 
többnyire átlagos emberekkel találkozhattunk. Ma a világháló kézzelfogható közelségbe 
hozza az ideálokat. A szépség, fiatalság, tökéletesség eszményei egy mozdulattal elő-
hívhatók a mobiltelefonunkból. Ennek a képnek csak nagyon kevesen tudunk megfelelni. Tulajdonképpen maguk a készítők 
sem, hiszen a fotóikra különféle szűrőket alkalmaznak. Számtalan kutatás igazolta, hogy az intenzív közösségimédia-használat 
hozzájárul az önbecsülés csökkenéséhez és a szorongás kialakulásához. De az alábbiak szem előtt tartásával ez elkerülhető:

• az ideálok nem állandók és nem objektívek, történelmi koronként változnak
• senki sem szokott olyasmit posztolni, amire nem büszke, ez pedig torzítja másokról alkotott képünket
• mindig lesznek olyanok, akik olyasmit kommentelnek, amit élőben nem mondanának a szemedbe
• találkozz gyakran valóságosan a barátaiddal, beszéld meg a hozzád közel állókkal, amit online tapasztalsz

 

A TUDOMÁNY ALKALMAZÁSA 
  AZ ONLINE ÉLET 

HATÁSA A FIZIKAIRA 

KORÁBBAN TANULT FOGALMAK:
szerv, érzékszerv, szervrendszer, szervezet, egészség, betegség, 
egészséges életmód, serdülés

  

Saját testünk a legjobb ismerősünk, hiszen 
mindig kéznél van, bármikor rápillanthatunk. 
A tükörből, fotókról vagy videókról mégsem 
mindig ugyanazt a képet látjuk. Ahogy a han-
gulatunk változik, úgy testünk is visszajelzi 
ezeket az állapotokat. Régebbi családi képe-
ket nézegetve a gyerekkori önmagunk néz 
vissza ránk. A kisebb testmagasság mellett 

testünk arányai is mások 
voltak. A  serdülés során 
közeledünk a felnőttkor ál-
lapotához. Talán még szo-
katlan az egy re  nőiesebb 
vagy férfiasabb testalkat, 
de előbb-utóbb megért-
jük és elfogadjuk ennek 
biológiai funkcióját.

 KÉRDÉSEK, PROBLÉMÁK

•  Mik az emberi test külső jellemzői? 
•  Milyen szimmetria és arányosság jellemzi 

a testünket?
•  Milyen a bőrünk felépítése és működése?
•  Mi a biológiai alapja testünk mozgásképes-

ségének?
•  Milyen fizikai elvek jellemzik a mozgásun-

kat?
•  Hogyan jelenik meg az emberi mozgás-

képesség a sportokban?

TUDÁSHÁTTÉR – AMIT MÁR TUDSZ!
Korábban már tanultál az emberi testről. Megismerted a 
szervrendszereit és azok szerveit. Bepillanthattál a szöve-
tek felépítésébe és a sejtek működésébe. Mindezt a testi- 
lelki egészséggel is összekapcsoltad. Megtudtad, hogy 
a mozgás képessége nemcsak a feladataink teljesítésében, 
de az egészségünk megőrzésében is segít. Áttekintetted 
a  csontvázrendszer felépítését és a hozzá kapcsolódó iz-
mokat. Felismerted, hogy a mozgáshoz energiára is szük-
ség van, amit a tápanyagokból fedezhetünk. Felismerted, 
hogy az aktív mozgást végző izmainkban a vérkeringés 
is fokozódik. A mozgás irányítása az idegrendszer érző és 
mozgató működésén alapszik.  

Az alábbi kérdések és feladatok alapján idézd fel 
a meglévő tudásodat! 
1.  Melyek az emberi test jellegzetes sejttípusai, szövetei?
2.  Mi a különbség szervrendszer és szerv között?
3.  Melyek az ember fő testtájai, testrészei?
4.  Sorolj fel néhány fontosabb izomcsoportot, izmot!
5.  Mi a gerincoszlop szerepe?
6.  Hogyan alakulhat ki gerincferdülés?
7.  Mely tápanyagokban van a legtöbb energia?
8.  Mely értípusok találhatók a vérkeringés rendszerében?
9.  Hogyan függ össze szívünk egészsége és az aktív moz-

gás, a sport?

Testkép, testalkat, mozgás- 
képesség
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Hogyan alakult ki évmilliók alatt az ember 
testfelépítése?
A gerinces testfelépítés a halaknál jelent meg először. Ná-
luk alakult ki ennek a csontos, csigolyákra tagolt változa-
ta és az agy csontos burkolata, a koponya is. Az őshüllők 
kihalását követően az emlősök fejlődése felgyorsult. A kis 
termetű, rágcsálószerű fajokat nagy testű növényevők, ra-
gadozók és más csoportok követték. A főemlősök 
fán lakó életmódot folytattak, ennek megfelelő 
volt a testalkatuk is. A kapaszko-
dásra alkalmazkodott végtagjaikkal 
ügyesen mozogtak az ágak között. 
Évmilliókkal később belőlük alakul-
tak ki az emberszabású főemlősök, 
még később az emberfélék. 

Az emberi élet szakaszai
Az újszülöttkor a születéssel kezdő-
dik, és 6–8 hetes korig tart. Az újszü-
lött testhossza kb. 50–56 cm, testtö-
mege 3–4 kg. Hőszabályozása még 
nem elég fejlett, ezért vigyázni kell,  
nehogy megfázzon. 

A csecsemőkor az első életév vé-
géig tart. Gyors növekedés és fejlődés 
jellemzi. A baba emeli a fejét, felül, 
mászni kezd. Később feláll, és lépeget-
ni próbál. Megindul a beszédértés és 
a beszédfejlődés is. Az anyatej a leg-
megfelelőbb táplálék számára, ezért 
ameddig lehet, szoptatni kell. Az első 
tejfogak ebben az időszakban bújnak 
elő. 

A kisgyermekkor a 6-7. életévig tart. A növekedés üteme lassul, 
a test arányai megváltoznak. Kétéves korra a koponya csontjai között 
kialakulnak a varratok, ettől kezdve a fej növekedése lelassul. Megjelenik 
az összes tejfog, az életszakasz végén megkezdődik a maradó fogakra 
váltásuk. A kisgyermek megtanul beszélni, emlékezete gyorsan fejlődik. 
Ez a kor különösen fontos a későbbi képességek megalapozása szem-
pontjából. Fontos a sokféle környezet, a tárgyakkal, emberekkel való 
találkozás és a játék.

A LECKE ALAPJÁN:

•  megérted, hogy a ma élő emberek 
testfelépítése hosszú evolúciós fejlő-
dés eredménye

•  áttekinted az egyedi emberi test fej-
lődésének főbb jellemzőit

•  összehasonlítod az emberi életút 
szakaszait

•  felismered az emberi test fontosabb 
külső jellemzőit

•  megérted, hogy a testképet többféle 
hatás alakítja, a zavara betegséget is 
okozhat

Testkép, testalkat43. 

Egy rég kihalt emlős, 
a Purgatorius rajza. A majmok és 
az emberfélék közös őse lehetett

Néhány órás újszülött anyja karjában

Játék társas környezetben

Ki nem bújt bölcsességfogak 
(pirossal) egy röntgenképen

Várhatók-e további változások?

  A biológiai tulajdonságaink akkor is vál-
tozhatnak, ha ez nem jelent alkalmazko-
dást. Az emberiség életkörülményei az 

utóbbi 150 évben jelentősen javultak. Eközben 
a világon szinte mindenhol nőtt az emberek 
testmagassága. A 21. század végére a fejlett or-
szágok lakosságának jelentős része elérheti a 
120 éves életkort. A bölcsességfog ma már so-
kaknál nem fejlődik ki. A kislábujj, a fülmozgató 
izom vagy a lúdbőrözést okozó szőrmerevítő 
izmok funkciója megszűnt, ezek a jövőben el-
tűnhetnek.
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A kisiskoláskor nagyjából a 10. 
életévig tart. A gyors fejlődés és a 
sok mozgás miatt a táplálékigény 
a testsúlyhoz viszonyítva sokkal na-
gyobb, mint a felnőtteké. Tovább fej-
lődnek a gondolkodási és a szo ciális 
képességek. 

A serdülőkor 10-től 18 éves korig 
tart. A 12–16 éves kor a pubertás- 
vagy kamaszkor. A lányoknál 1-2 év-
vel korábban kezdődik, mint a fiúknál. Felgyorsul a nemi hormonok 
termelése, emiatt egyre láthatóbbak a másodlagos nemi jellegek. 
Az agy gyors fejlődésen megy át. Megjelenik a kritikai gondolkodás, az 
önálló útkeresésre való hajlam. A serdülő megkérdőjelezi a felnőtteket, 
és saját kortárscsoportjaihoz kötődik. Hajlamosak a szélsőséges visel-
kedésre, sokan ekkor próbálják ki a káros élvezeti cikkeket. Felerősö-
dik a szexuális késztetés, a két nem 
egymás iránti érdeklődése. A kama-
szok saját testükkel is ismerkednek, 
de alkalmi szexuális együttlétekre is 
sor kerülhet. Ezért fontos, hogy tisz-
tában legyenek a felelős szexuális 
magatartás jellemzőivel!

Az ifjúkor a 18–25 év közötti 
át menet a gyermekkorból a fel-
nőttkorba. Kialakulnak a felnőttkori 
test arányok és testméretek. A sze-
mélyiségfejlődés lassabb, mint a testi 
fejlődés. Megtörténik a pályaválasz-
tás, tovább folytatódik a tanulás. Az 
önállósághoz szükséges feltételek is 
hosszabb idő alatt alakíthatók ki.

A felnőttkor életünk leghosszabb 
szakasza. A tanulmányok befejezé-
sét követi a munkavállalás és a csa-
ládalapítás. A magánélet és a munka kettős terhét a családon belüli 
munkamegosztás csökkentheti. A párkapcsolatok, a házasság fenntar-
tása odafigyelést igényel mindkét partnertől. A felnőttkor közepétől 
kezdve már csökkenni kezdenek a képességeink, romolhat a fizikális 
állapot, jelentkezhetnek a betegségek. Ezért is fontos az egészséges 
életmód fenntartása és a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvétel.

Az időskor kezdetét 65 évre tesszük. Az aktív időskorban megőriz-
hető a fizikai és szellemi aktivitás, ez lassítja az öregedési folyamatokat 
is. Ezt segítik az idősek családon belüli és egyéb közösségekben meg-
lévő társas kapcsolatai.

Az öregkor kb. 75 év felett jön el. Ezt kevesebb férfi éri el, többségbe 
kerülnek a nők. Az anyagcsere lelassul, ezért az időseknek kisebb ener-
giatartalmú, de vitaminokban, rostokban és ásványi anyagokban gaz-
dag táplálékra van szükségük. A fizikai képességek tovább csökkennek, 
de az aktív életmód, a rendszeres orvosi ellenőrzés és a társas kapcso-
latok ápolása javíthatja az öregek életminőségét is. A családon belül 
szükség is van a nagyszülőkre, az unokákkal fenntartott kapcsolatukra.

Testkép, testalkat
  Két kéz, két láb

A mai emberi faj a Homo sapiens. Az állatvilág-
ban a legközelebbi rokonaink az emberszabá-
sú majmok. Közös jellemzőjük, hogy a járásra 
mindkét pár végtagjukat használják. Az ember 
ezzel szemben felegyenesedett testtartással, 
két lábon jár. 
Az ábra alapján hasonlítsd össze a gorilla és az 
ember testalkatát!
1.  Milyen változásokat látsz a gerincoszlop 

alakjában?
2.  Hogyan változott a koponya és a gerincosz-

lop illeszkedése (a nyíllal jelölt részen)?
3.  Milyen előnyei lehetnek az egyik, illetve 

a másik testalkatnak?    

A valódi és a virtuális csoportok 
egyaránt fontos szerepet játszanak 
a kamaszok fejlődésében

Az ifjúkor a tanulás, a munka és 
a szórakozás intenzív időszaka

Felnőttkorban a munka és a család 
egyaránt fontos

Többgenerációs család, aktív életmód
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A haránt irányú metszettel elválasztható felső és alsó testfél is 
különböző. Ez a tápcsatorna be- és kimeneti irányainak megfelelő, 
az állatvilágban feji és a farki végnek nevezzük. A hosszanti sík tes-
tünk háti és hasi oldalát választja el, amelyek lényegesen különböznek 
egymástól. Jellegzetes például az emberi arc, ezzel együtt a szemünk 
előreirányultsága. A hasi oldal jellegzetessége a mellbimbók, illetve 
a nők esetében a mellek léte. A számuk az egyszerre születő utódok 
szá mához igazodik (leggyakrabban egy vagy két baba születik).

Mi fán terem a bionika?

 A biológia mintákat adhat az 
elektronika, a robotika fejlődésé-

hez is. A természetben bevált megoldások 
a technológiában is működhetnek.
1. Nézz utána, mit jelent a „bionika”!
2.  Mi a célja a bionikus szem fejlesztésé-

nek?
3. Hol tart a végtagprotézisek fejlesztése?

nyíl irányú sík

hosszanti sík

haránt
irányú sík

Az emberi test anatómiai síkjai

   Hüvelyk, arasz, láb

Az egységes mértékrendszerek megjelenése 
előtt gyakran használtak Vitruvius méréseihez 
hasonló módszereket. Előnye, hogy a testré-
szeink mindig kéznél (vagy lábnál) vannak. 
Hátránya, hogy nagyon különbözőek vagyunk, 
kisebbek, nagyobbak a mértékadó testrészeink 
is. Egy próbát azért megér…
1.  Csoportban dolgozva ellenőrizzétek az ol-

vasmány szövegében leírt arányokat!
•  Mi az, ami igazolható, mi tér el a leírástól?
•  Milyen bizonytalanságok vannak a szöveg-

ben, ami miatt nehéz megismételni a mé-
rést?

2.  Találjatok ki testrészeken alapuló, saját mé-
rési módszert!
•  Írjátok le, milyen arányok jönnek ki a saját 

módszeres méréssel!

   Változó arányok

•  Az ábra az emberi test arányainak változását 
mutatja be az egyedfejlődés sorrendjében. 
Párosítsd az egyes alaktípusokat az életkori 
szakaszokkal!

•  Fogalmazd meg néhány mondatban a bekö-
vetkező változások lényegét! 

Az emberi testarányok változása

Az emberi test arányai, külső jellemzői
Az anatómiai célú emberábrázolás több évszázaddal ezelőtt kezdő-
dött. A görög szobrászatban és később a reneszánsz idején is készí-
tettek ruhátlan alakokat ábrázoló szobrokat. Az egyik legnagyobb 
művész és polihisztor, Leonardo da Vinci az emberábrázolás tökéle-
tesítése céljából végzett boncolásokat. Mérnöki szemmel is vizsgálta 
a feltárt testeket, igyekezett magyarázatot találni a mozgás hátteré-
re. Érdekelték a test arányai is, az erről alko-
tott ideális elképzelés a Vitru vius-tanulmány 
című rajza.

Testünk arányaival az orvosi anatómia is 
foglalkozik. Az anatómiai vizsgálatokat a teljes 
testen végzik, és az izmokra, csontokra, erekre 
és idegekre is kiterjed. 

Az emberi testet három, egymás-
ra merőleges metszeti síkban lehet 
vizsgálni. Ezek más-más képet adnak a 
szervek felépítéséről. A kép alkotó vizs-
gálatok egy részében (CT vagy MRI) 
ezekből az irányokból készülnek egy-egy ré-
teget bemutató felvételek.

Testünk a nyíl irányú síkban kettévá- 
 lasz tott jobb és bal testfélre osztható. Ez a 
kétoldali vagy bilaterális szimmetria is evo-
lúciós múltunk öröksége. Kialakulása össze-
függ az egyedfejlődés kezdeti folyamatai - 
val. A kétoldali szimmetria nem tökéletes,  
kisebb-nagyobb eltérések lehetnek a jobb 
és bal oldali testrészek között.
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ektomorf mezomorf endomorf

   Sportágam választott

Az évente megrendezett sportágválasztón 
a gyerekek különböző típusú sportokat pró-
bálhatnák ki, eldönthetik, melyikhez volna 
kedvük. Az élsportban a helyzet némiképp 
fordított: a sportág jellege dönti el, ki alkalmas 
magasabb szinten űzni. A sikerhez más-más 
testi adottságokra van szükség, ezek egy része 
fejleszthető, mások kevésbé.
•  Keressetek képeket, videókat néhány sport-

ágban sikeres sportolókról!
•  Figyeljétek meg, melyek a közös testalkati tu-

lajdonságaik!
•  Beszéljétek meg azt is, közületek kik és melyik 

sportot űzik! Miért éppen azt?

A test arányai a népességen belül hasonlók. Egy átlagos termetű 
felnőtt fejhossza 7,5-szer mérhető rá a testmagasságára. A felsőtest 
ebből 4, a lábak inkább 3,5 részt tesznek ki. De ebben is érvényesül a 
sokféleség, vannak hosszabb lábú, illetve hosszabb törzsű emberek. 
A kar nyitott tenyérrel a comb közepéig ér.

Az emberi testalkat nagyon sokféle lehet, ezen belül néhány jelleg-
zetes típust lehet felfedezni. A vékony (ekto morf ), a szélesebb (endo-
morf ) testalkat között az atletikusabb (mezomorf ) típus áll. A típusok 
mindegyike lehet edzett és egészséges. A sportágak között is található 
mindegyik alkatnak megfelelő.

A testépítés túlzott formája

Az anorexia a kóros so-
ványságként ismert zavar. 
Az érintett bármennyit 
fogy, mégis kövérnek érzi 
magát. Étvágya van, még-
sem táplálkozik. Végül ki-
merülnek a test tartalékai, 
és bekövetkezik a halál. 
Az enyhébb formától a 
súlyosig sokféle formája 
lehet.

A bulimia beteges falánkság-
ként ismert, de valójában egé-
szen másról van szó. Ebben 
az esetben is azt gondolja az 
érintett, hogy nem felel meg 
az elképzelt ideálnak. Ezért 
hánytatással próbál megsza-
badulni az elfogyasztott étel-
től. Kialakulásában szerepet 
játszhatnak gyerekkori evési 
problémák, nem megfelelő 
önértékelés vagy társas kap-
csolati zavarok is. 

A testépítő típusú testkép-
zavar esetén az érintett azt 
figyeli, nincs-e rajta vala-
hol felesleges testzsír. Ezt 
elkerülendő túlzott mér-
tékben folytat valamilyen 
testedzést. Nők esetében 
gyakoribb, párosulhat férfi-
asabb viselkedéssel, öltöz-
ködéssel is. Mellékhatása 
lehet, hogy a hormonház-
tartás felborul, és a menst-
ruáció elmarad.

Az izomdiszmorfia az ano-
rexiával ellentétes jellegű. 
Az érintett nem fogyni akar, 
hanem több izmot szeret-
ne felépíteni. A test egyre 
izmosabb, miközben a test-
kép még mindig soványsá-
got jelez vissza. Problémát 
okozhat az izomnövelő 
szerek tartós fogyasztása is. 
A testépítők kb. 4-5%-ánál 
fordul elő.

Testalkattípusok

Hogyan alakul ki a testképünk?
A testkép az, amit saját magunk építünk fel magunkban saját testünk-
ről. Része a külsőnk érzékelése, amit látunk, tapintunk, vagy mozgá-
sunk közben érzékelünk. Beépítjük azt is, amit rólunk mondanak. Az 
ideálisnak gondolt minták és példaképek is hatással vannak ránk. Sze-
retjük és elfogadjuk a testünket, vagy nem érezzük jól magunkat a bő-
rünkben. A testképben vannak tudatos elemek, amiket meg tudunk in-
dokolni, de vannak tudattalan, mélyen gyökerező meggyőződések is. 

A testképzavarok közös jellemzője, hogy az érintett nem tudja 
helyesen megítélni a saját testét. Olyan szokásokat is felvesz, ame-
lyek veszélyeztetik az egészségét, vagy akár az életét is. Jellemző a 
fokozott megfelelési kényszer, az önhibáztatás is. Ezek már betegsé-
gek, amelyeket idejében fel kell ismerni és kezelni. 
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 Leonardo da Vinci így ír a Vitru-
vius-tanulmányról: „Vitruvius, az 

építész azt mondja az építészetről szóló mű-
vében, hogy az emberi test méretei a követ-
kezők: 4 ujj tesz ki 1 tenyeret, és 4 tenyér tesz 
ki 1 lábat, 6 tenyér tesz ki 1 könyököt; 4 kö-
nyök teszi ki egy ember magasságát. Ezen 
túl 4 könyök tesz ki egy lépést, és 24 tenyér 
tesz ki egy embert. Az ember kinyújtott kar-
jainak hossza megegyezik a magasságával, 
az álla hegyétől a feje tetejéig terjedő szakasz 
egynyolcada a magasságának; […] A  teljes 
kézfej az egytizede az embernek.”

43.  Testalkat, testkép

A szépség szörnyeteg?
Az emberi testtel kapcsolatban is feltehető a kérdés: mi a szépség? 
A baj csak az, hogy nincs egyértelmű mércéje. Az egyik korban a 
teltebb, a másikban a vékonyabb alkat a szép. Koronként is változik,  
régebben még vékonyabb divatmodelleket lehetett látni. Ma egyre el-
fogadottabb, hogy a „valódi szépség” a természetes, sokakra jellemző 
testalkat is lehet szép. 

Biológiai szempontból a szépség a jó géneket, a szaporodási ké-
pességet jelzi. Az evolúcióban a párválasztás során volt jelentősége. 
Mindkét nem esetében a másodlagos nemi jellegek kifejeződése 
áll mögötte. A férfiak szélesebb válla erőt, a nők szélesebb csípője 
a szülési képességet mutatja. Van egy optimális értéke, efölött csök-
ken a vonzerő. A szépség életkortól is függ, a szaporodóképes korban 
legvonzóbbak az emberek. A testképzavarok mögött a párválasztás 
sikertelensége miatti aggodalom is állhat.  

A szépség jórészt társadalmi jelenség, attól függ, mit tartunk annak. 
Az ideálokat régebben festők, művészek teremtették, ma inkább a mé-
dia emel fel „celebeket”. Lehet, hogy aki az egyik pillanatban népszerű, 
holnapra túlhaladott lesz. A médiában gyakran találkozunk megszépí-
tett, glamour fotókkal. A beállítások, a világítás és a retusálás a valósá-
gon túli szépséget ad a modellnek. A hétköznapi életben róluk készült 
felvételek néha illúziórombolók. Az ideálok, az ideális test utáni túlzott 
vágyakozás már csak ezért is értelmetlen.

A willendorfi Vénusz 
és a hozzá hasonló  
20 000–25 000 
éve készült 
kőszobrocskák alapján 
körvonalazható 
az akkori szépségideál. 
Abban az időben sem 
éltek olyan emberek, 
akik megfeleltek volna 
az ideálnak

Jó, ha tudod!

   Az emberi test felépítése az evolúciós változások eredménye. 
   A biológiai változások helyett ma a technológia segíti a környezethez való alkalmazkodásunkat. 
   A serdülő- és a kamaszkor a nemi jellegek kialakulásának ideje. 
    A testi és szellemi képességeink a felnőtt- és az időskorban is változnak, de az aktív életmód segíthet a korai ha-

nyatlás megelőzésében.
    Az emberi test kétoldali szimmetriája, a háti és hasi oldal, valamint a feji vég kifejlődése evolúciós örökségünk.
    Többféle öröklött testalkattípus létezik, de ezek között az egészség szempontjából nincs különbség.
    A testkép az ember önmagáról felépített képe, amely nem mindig áll összhangban a valósággal. A testképzava-

rok felismerése és kezelése segíthet elkerülni a súlyosabb következményeket.

  Az emberi test legfeltűnőbb jellemzője a felegyenesedett testtar-
tás és a két lábon járás. A szavannaelmélet szerint őseink a fás, bok-
ros, magas füves térségben így tudták áttekinteni a terepet. Érde-

kes a vízimajom-elmélet is, amely a vízi környezethez való alkalmazkodással 
magyarázza a testszőrzet elvesztését vagy a bőr alatti zsírréteg kialakulá-
sát. Az is lehet, hogy mindezek mögött véletlenszerű genetikai események 
állnak.

A törpecsimpánzok kedvelik 
a vizet, szívesen fürdőznek

Leonardo da 
Vinci Vitruvius-
tanulmány 
című vázlata

44.  Testalkat, testkép
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   Ujjlenyomat-vizsgálat

A hám és az alatta lévő irha nagy felületen, 
szorosan kapcsolódik össze. A kapcsolódá-
si vonalak legjobban az ujjbegyek barázdáin 
látszanak. Ezek a vonalak összességükben az 
ujjlenyomatot képezik, melyek egyediek: nincs 
két ember, akinek teljesen egyforma lenne az 
ujjlenyomata.
•  Nyomd a hüvelykujjad ujjbegyét egy vízfes-

tékkel bekent lapra, aztán nyomd rá egy fehér 
papírra!

•  Vizsgáld meg a képet! Használj nagyítót!
•  Hasonlítsd össze az ujjlenyomatodat osztály-

társaidéval!
•  Nézzetek utána az ív, hurok, örvény fogalmá-

nak, és azonosítsátok a nyomatokon!

Az ujjlenyomat azonosítása ma már 
a személyes eszközeink biztonságos 
használatát is segíti

44.  Testalkat, testkép

A bőrünk a legnagyobb szervünk, felülete felnőtt eseté-
ben közel 1,5–2 m2, tömege kb. 10 kg. Összetett felépítése 
a működés sokféleségét is tükrözi.

A bőr felépítése
A bőr külső rétege a hám, a középső az irha, a belső a bőralja. A hám 
többrétegű elszarusodó laphámból áll. A sejtek szorosan egymáshoz 
kapcsolódva, egymás fölött több sorban helyezkednek el. A legalsó 
rétegben lévő sejtek osztódnak. Eközben a felszínen lévőkben szaru 
halmozódik fel, és elhalnak. A hámréteg így néhány nap alatt megújul. 

Az irha kötőszöveti rostokat tartalmaz, ennek köszönhető a ru-
galmassága, feszessége. Sűrűn átszövik a hajszálerek, amelyek a bőr 
sejtjeinek anyagcseréjét biztosítják. A szőrszálak és a hajszálak a szőr-
tüszőkben fejlődnek. Az osztódó sejtek a szőrhagymát alkotják, az el-
szarusodó réteg pedig mint szőrszál vagy hajszál emelkedik ki a bőr-
ből. A szőrtüszőket a hámréteggel a szőrmerevítő izmok kötik össze. 
Hidegben, vagy ha izgatottak vagyunk, libabőrösek leszünk. A szőrme-
revítő izmok ilyenkor összehúzódnak, és felállítják a szőrszálakat.

A bőralja a bőr legmélyebb rétege, zsíros kötőszövet alkotja. A bőr 
alatti zsírpárnák a női és a férfitesten más eloszlásban és mértékben 
jelennek meg. A túlsúly és az elhízás nem csak ebben a rétegben je-
lentkezhet. A hasüreg belsejében lerakódó zsír (alma típusú vagy fér-
fias elhízás) a szív- és érrendszeri betegségek szempontjából nagyobb 
kockázatot jelent.

A bőr a testünk külső felszíne,  így nyitott a környezeti hatások felé 
is. Az onnan érkező hatások sokfélék lehetnek. A mechanikai ingerek,  
simogatások és ütések érzékelése életfontosságú. A mozgás szabá-
lyozásában is fontosak, visszajelzést adnak például a kéz finommoz-
gásairól. A bőr képes a hőmérséklet érzékelésére, de kémiai jellegű 
ingereket is felvehet. 

A LECKE ALAPJÁN:

•  megismered az emberi bőr felépíté-
sét és működését

•  értékeled az emberi rasszok sokféle-
ségét

44. Testünk külső felszíne, a bőr

felhám

irha

bőralja

artéria

véna

ideg

verejtékmirigy

érző idegvégződés

faggyúmirigy

szőrmerevítő izom

verejtékpórus

szőrszál

szőrtüsző

A bőr felépítése, rétegei és járulékos elemei
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A bőr védelmi vonalként is működik. A ki-
sebb sérülések nem érik el a test belsejét, 
így kisebb a vérzés és a fertőzés kockázata is. 
A nyomásnak kitett felületeken (pl. a kézen, lá-
bon) vastagabb szaruréteg képződhet. A bőr 
alatti zsírrétegnek is van erőelnyelő, párnázó 
szerepe. A bőr alatti zsír tartalék táp anyag és 
hőszigetelő is. Ez a képességünk is evolúciós 
örökség, így alkalmazkodtunk a hidegebb kör-
nyezethez. A testhőmérséklet sza bályozása 
részben a bőraljában futó vér erek tágulása 
vagy szűkülése segítségével történik. Ezért 
pirulunk ki melegben, és ezért fehéredik el a 
bőrünk hidegben.

Bőrünk az anyagcserében is részt vesz. 
A kozmetikumok, testápolók, festékek és oldószerek egy része felszí-
vódik, és bejuthat a vér áramba is. A bőr verejtéket és faggyút választ 
ki, ezek a környezet felé ürülnek. A természetes kopás is anyagleadás, 
naponta több ezer elhalt hámsejt, bőrpikkely távozik. Az anyagcseré-
vel függ össze az is, hogy a bőr véd a kiszáradás vagy a túlzott vízbe-
áramlás ellen is.

A felső, elszarusodó rétegben mikrobák is élnek. A bőrmikro-
biom jóindulatú lakói a tejsavképző baktériumok, ezek akadályozzák 
a gennykeltők elszaporodását is. A sérülések fertőtlenítése azért is fon-
tos, hogy a mindig jelen lévő kórokozók ne juthassanak beljebb. Elle-
nük a bőr alsóbb rétegében az immunrendszer sejtjei és ellenanyagai 
is védelmet nyújtanak.  

Miért színes az emberiség?
A bőr világosabb vagy sötétebb színét a hámszövet alsó részében ta-
lálható festéksejtek okozzák. A sejtekben felhalmozódó sötét festék-
anyag (melanin) megvéd a nap ibolyántúli (UV-) sugárzásának káros 
hatásaitól. Ha sokat tartózkodunk a napon, a festékanyag termelése 
fokozódik, és lebarnulunk. A bőr barnulása védekezési reakció, hiszen 
a sötétebb bőr jobban elnyeli a sugárzást.

A modern emberi faj evolúciója során az egész földet benépesítet-
te. Az afrikai eredet miatt a bőrünkben sok festékanyag lehetett, ez 
védett az erősebb napfény ellen. Az északabbra vándorló csoportok 
az alacsonyabb napállás és a rövidebb nyár miatt egyre kevesebb nap-
fénynek voltak kitéve. A D-vitamin előállításához viszont napfényre is 

szükség van. A csoporton belüli 
sokféleség miatt voltak világo-
sabb bőrszínű egyedek. A bőr-
ben lévő kevesebb festékanyag 
több D-vitamint és ezzel evolú-
ciós előnyt jelentett. Lehettek 
egyéb tényezők is, de az északi 
népcsoportok világosabb bőre 
alapvetően a környezethez való 
alkalmazkodás következménye.

Az emberi bőr árnyalatai: európai, ázsiai és 
afrikai arcon
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Testünkről folyamatosan párolog a  víz, ezzel a keletkezett hő 
20-30%-át tudjuk leadni. Mértéke függ a levegő páratartalmá-

tól; ha magas, kevésbé tudunk párologtatni. Ha intenzívebb a mozgá-
sunk, vagy a hőmérséklet meghaladja a 
34 oC-ot, ez már nem elegendő. Működés-
be lépnek a  verejtékmirigyek, és izzadni 
kezdünk, de ez sem mindig elegendő. 
A gyakori nyári hőhullámok idején főleg 
az idősek, a nehéz fizikai munkát végzők 
lehetnek veszélyben. Ilyenkor jóval több 
vizet kell innunk, és erre figyelmeztet-
nünk kell az idősebbeket is.Az izzadás sportolás közben is hűti 

a testet

  Egy felnőtt ember bőrének felülete 
1,6–1,8 m2. Nem is gondolnánk, hogy 
milyen nehéz! Átlagosan a testtö-

meg 10–12%-át teszi ki.
Szerkezete, egyes rétegeinek vastagsá-

ga ugyanannak az embernek az esetében is 
testtájanként változó. A comb, a has, a fenék 
bőre a bőraljában lévő zsírszövet miatt álta-
lában vastagabb. A nőkben leggyakrabban 
a combok és a fenék területén, a férfiakban 
a hason vastagodik meg a bőraljában a zsír-
szövet.
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Jó, ha tudod!

    A bőr a test védelme mellett az érzékelésben, a testhőmérséklet szabályozásában és az anyagforgalomban is 
fontos. Réteges felépítése és járulékos elemei segítik a sokféle működését.

    Az emberi fajon belül négy alcsoport, nagyrassz van: europid, negrid, mongolid és ausztralid. A rasszok a bőrszín 
mellett több más testi jellegben is különböznek.   

Északi típusú europid férfi Kameruni férfi A Himalája területén,  
az indiai Ladakhban élő lány

Ausztrália északi területén élő 
(aboriginal) férfi

Europid: kaukázusi típusnak 
is nevezik. Európán kívül ma 
már mindenfelé élnek, ide-
tartoznak az irániak, arabok is.  
A déli, mediterrán altípust 
barnább bőrű és sötétebb 
haj- és szemszín jellemzi. Az 
északiak magasabb terme-
tűek, világos bőrűek, a szőke 
haj és a kék szem is gyakori. 
A magyar népesség is alapve-
tően ebbe a rasszba tartozik, 
bár az ázsiai eredet nyomai is 
fellelhetők még.

Negrid: eredetileg Afriká-
ban éltek, később a rab-
szolga-kereskedelem, illetve 
a gyarmatosítás miatt a többi 
kontinensen is elterjedtek. 
Bőrszínük sötétbarna vagy 
fekete, hajuk göndör, orruk 
általában széles. Afrika volt 
az emberiség bölcsője, a mo-
dern emberi faj változatos-
sága is itt a legnagyobb. Az 
apró termetű pigmeusoktól a 
magas északiakig sok féle nép 
él ma is itt.

Mongolid: zömmel Ázsia, 
Kína, Japán, Mongólia lakói, 
de idetartoznak Szibéria ős-
lakói is. Az amerikai indiánok 
eredete is ehhez a rasszhoz 
vezethető vissza. Bőrük színe 
lehet enyhén sárgás, de fehér 
is. Jellegzetességük a „mon-
golredő”, ami a szemhéjat 
kissé fedő bőrredő. Hajuk fe-
kete, termetük alacsonyabb, 
arcuk szélesebb.

Veddo-ausztralid: Ausztrá-
lia, Tasmania és Pápua Új-
Gui nea őslakosai. A gyarma-
tosítás következtében ma 
már kevesen maradtak. Bőr-
színük sötét, de nem fekete, 
hajuk hullámos, orruk lapos. 
Fejformájuk ősi jegyeket is 
mutat.

A Földön ma egyetlen emberi 
faj, a Homo sapiens él. A vándor-
lások és az alkalmazkodás során 
ezen belül több fejlődési irány és 
alcsoport alakult ki. Kialakulásuk-
ban a véletlen genetikai esemé-
nyek is szerepet játszottak. Leg-
feltűnőbb különbség közöttük a 
bőrszín. A fehéres rózsaszínűtől 
a világosbarnán és a sötétbarnán 
át a feketéig mindenféle árnyalat 
előfordul. Vannak egyéb biológiai 
eltérések is, amelyek alapján négy 
nagyrassz különböztethető meg.

Fontos tudni, hogy a nagyrasszok csak alaptípusok, közöttük na-
gyon sokféle keveredés, átmenet alakult ki. Emiatt sem lehet általá-
nosan érvényes képet alkotni róluk.

44.  Testalkat, testkép 44.  Testalkat, testkép

Nagyrasszok
europid

negrid

mongolid

ausztralid

Átmeneti rasszok
kevert
europo-negrid
kevert
europo-mongolid
kevert
ausztralid

Újkori keverékformák
mulatt
(negrid-europid)
mesztic
(amerindid-europid)
zambo
(negrid-mongolid)
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A LECKE ALAPJÁN:

•  megérted, hogy az élőlényeknek mi-
ért van szükségük valamilyen vázra

•  megkülönbözteted az állatvilágban 
jellemző külső és belső váztípust

•  felismered a vázrendszer szervező-
dési szintekre tagolódását

•  megérted, hogyan kapcsolódnak 
rendszerré a csontvázunk elemei

•  megismered testünk főbb izomcso-
portjait

•  megérted a mozgásképesség bioló-
giai és fizikai alapelveit

Hogyan alakult ki a mozgást segítő 
vázrendszer?
Az állatok között vannak helyhez kötött életmódúak, pél-
dául a szivacsok vagy a korallok. A legtöbb állat azonban 
aktív helyváltoztató mozgást folytat. Ez nagyon sokféle 
lehet, csúsznak, másznak, futnak, úsznak, de akár repülhet-
nek is.

A mozgáshoz szükséges hajtóerőt mindegyik esetében izmok adják. 
A test elmozdításához az erőt a környezet felé kell irányítani. A földi-
giliszta a bőréhez kapcsolódó izmok és apró serték segítségével fejt ki 
mozgatóerőt.

Az ízelt lábú állatok gyors és 
ügyes mozgása a mozgásszervük-
nek köszönhető. A rovarok 3 pár 
lábbal és 1 vagy 2 pár szárnnyal 
rendelkeznek. A lábak több ízből 
állnak, izmaik a csőszerű külső váz 
belsejében futnak. Ez a felépítés 
nagyon hatékony erőkifejtést tesz 
lehetővé. A rovarok sokféle élő-
helyhez tudtak alkalmazkodni.

A gerinces állatok testfelépítése az evolúció során sokat változott. 
A halak belső váza védi az idegrendszerüket, és segíti a mozgást. A ge-
rinchez tapadó izmok segítségével hajlítják a testüket. A halak páros 
mell- és hasúszóiból alakult ki a többi gerincescsoportra jellemző 
ötujjú végtagtípus.

A mozgás szervrendszere45. 

Különféle felépítésű ízeltlábak

Az ötujjú végtagtípus őse és mai változatai

négylábú gerinces ős

denevérlóembercetmadárkrokodil

   Mozgásvizsgálat

Kíséreljetek meg az állatvilágban megfigyelhe-
tő mozgásformákra példát hozni. Válasszatok 
ki egy tanult rendszertani kategóriát, majd az 
abban található kisebb csoportokat értékeljé-
tek eszerint. Például az állatokon belüli törzsek 
vagy gerincesek osztályai. Megoldásotokat 
rendezzétek táblázatba!

Nem várt fordulat: a végtagok nélküli kígyó elejti 
a röpképes denevért
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Modellezz!

A csont szerkezete a kompozitelv alapján 
épül fel. Nézzetek utána, mit jelent, és mi-
lyen példái vannak! Vizsgáljátok meg a kom-
pozitelvet modellkísérlettel!
•  Modellgipszből vízzel keverjetek laza pé-

pet!
•  Készítsetek vastagabb kartonpapírból két 

darab, hosszúkás hasáb alakú öntőformát!
•  Az egyikbe öntsétek a gipszpép felét!
•  A másik formába helyezzetek fonál- vagy 

zsinegdarabokat, erre öntsétek rá a gipsz-
pépet. Érdemes több fonál-gipsz réteget 
kialakítani.

•  A gipsz megszilárdulása után emeljétek ki 
a hasábokat a formákból.

•  Támasszátok fel két végükön a hasábokat, 
és a közepük lenyomásával próbáljátok 
eltörni őket (súlyokkal is terhelhetők). Mit 
tapasztaltok? 

Miért különleges a csont?
Testünk belső váza több szerveződési szintet foglal magában. Alap-
ját a csontsejtek alkotják, ezek végzik a csont felépítését és bontá-
sát. A csontszövet szervetlen mészsókat és fehérjerostokat tartalmaz. 
Egyszer re szilárd és rugalmas is. A csontok tekinthetők szerveknek. 
Egymással szervrendszerré összekapcsolódva alkotják a csontvázat. 

A csontszövet és egy csöves csont felépítése

A csontok a teherbíró képességükhöz képest könnyűek. Ezt a cson-
tot felépítő tömör és szivacsos állomány együttesen biztosítja. 
A csontok szivacsos részében vörös csontvelő található. Ebben kép-
ződnek a vérsejtek. A csöves csontok (pl. a combcsont) belsejében 
lévő üreget a zsírban gazdag sárga csontvelő tölti ki. A csontokat 
kívülről a csonthártya burkolja. A csontok felépítésében és a sérülé-
sek utáni helyreállításban is fontos szerepet játszik. A csonthártyából a 
sejtek anyagforgalmát biztosító vérerek lépnek be a csont belsejébe. 

A nyúlványos csontsejtek egyik típusa felépítő, de vannak lebontó 
működést végzők is. A csontszövet a kalcium és a foszfor raktározásá-
ban is fontos. Ezek az anyagok szükség esetén a csontból a véráramba 
kerülhetnek.

 
Csontom bontom!

A csontban lévő mészsók adják a nyomószilárdságot, a fehérjerostok a haj-
lékonyságot. Ha eltávolítjuk valamelyik összetevőt, a megmaradó tulajdon-
ságait tudjuk megfigyelni. Végezd el az alábbi megfigyeléseket! Használj 
gumikesztyűt!
•  Egy csirkelábszárcsontot (köznyelvben alsócomb) tisztíts meg a lágy ré-

szektől! (Kissé kiszárítva ez könnyebben elvégezhető.)
•  Helyezd a csontot üvegpohárba öntött háztartási ecetbe!
•  Egy nap elteltével emeld ki, és mosd le csap alatt!
•  Vizsgáld meg a szilárdságát, hajlékonyságát!
•  Jegyezd fel, hogy milyen változást figyeltél meg! Fogalmazd meg a ma-

gyarázatát!

  A csontritkulás elsősorban az idősebb 
és a változókorban lévő nőket érinti. 
A  betegség lényege, hogy a csontszö-

vet sejt közötti állományában fogynak a szilárd-
ságot biztosító kalciumvegyületek és a rugal-
masságot okozó kötőszöveti rostok. A betegség 
hosszú időn keresztül tünetmentesen halad 
előre, gyakran csak csonttörés hívja fel rá a fi-
gyelmet. Miért kell ezzel a betegséggel már a te 
korodban megismerkedni? Mert a csontok 
egészségének megőrzését fiatalkorban el kell 
kezdeni, amikor a csontok még épülnek.
A sok mozgás, a kalciumban gazdag élelmisze-
rek fogyasztása segít a legtöbbet a csontritku-
lás megelőzésében.

vérér csontsejtek

szivacsos 
állomány, 

benne vörös 
csontvelő

sárga csontvelő

csont-
hártya

szivacsos 
állomány

tömör állomány oszlopos 
csontegységei

vérerek

velőüreg
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Hogyan kapcsolódnak rendszerré a csontok?
A felnőtt emberi testben több mint 200 darab csont van. A csontvázon 
belül a koponya, a törzsváz vagy a végtagok felépítése és működése el-
térő. Ezek a teherviselés, a védelem és a mozgás különféle feladataihoz 
alkalmazkodtak.

izom

ízületi tok

ízületi nedv

ín

csont

porc

Az ízület szerkezete

   Mozgasd meg magad!

Az ábrán az ízületek típusai és előfordulási he-
lyei láthatók.
•  Csoportban dolgozva keressétek meg, melyik 

típus melyik testrészben található!
•  Mozgassátok meg egyenként ezeket, ameny-

nyire csak tudjátok!
•  Miben különbözik a mozgásuk? Milyen az 

elmozdulás iránya? Mekkora szögben moz-
díthatók (körben, félkörben, negyed körben 
stb.)?

Az ízületek típusai és előfordulásuk az emberi testben

forgó

nyereg

sík

henger

tojás

gömb

Az egymással kapcsolódó csontok mozgását ízületek teszik lehe-
tővé. Az ízesülő csontok végeit porcszövet védi. Az ízületet kívülről 
ízületi tok határolja. A benne lévő síkos folyadék nem engedi a két 

csont véget összeérni. A csontvégeket összekötő szalagok haj-
lékonyak, de nem nyújthatók. Így a csontok elmozdulhatnak, de 
nem távolodhatnak el egymástól.

Az ízületek egyes típusai különféle mértékű és irányú moz-
gásképességgel rendelkeznek. A váll gömbszerű ízületében a 
felkarcsont minden irányban mozgatható, a térdünk viszont csak 
egy tengely mentén mozgatható, behajlítani és kinyújtani lehet.

A porcos összeköttetés is megenged némi mozgást. 
A ge rinc oszlop csigolyái közötti porckorongokon a csigolyák 
minden irányban elmozdulhatnak. A sok csigolya miatt a kis 
elmoz dulások összeadódnak, így a gerinc nagyobb ívben és 
csava rodva is mozoghat. A bordákat és a szegycsontot össze-
kötő porcos kapcsolat a légzés során engedi a mellkas tágítását 
és szűkítését.

Az agykoponya csontjait hullámos szélű, egymással ujjsze-
rűen kapaszkodó varratok kötik össze. Az újszülötteknél ezek 
még nem alakulnak ki.

A legnagyobb fizikai terhelésnek kitett helyeken összenövé-
sek találhatók. Az ember medencecsontja három csontból nőtt 
össze, a keresztcsontot öt csigolya alkotja. Az összenövésekben a 
csontok nem tudnak egymáshoz képest elmozdulni.

  Az ember csontvázában a legnagyobb csont a combcsont, a legki-
sebbek a fül belsejében lévő hallócsontocskák. A csecsemőnek 
több csontja van, mint a felnőttnek, mert egyes csontok a kor elő-

rehaladtával összenőnek.

  Az agykoponya csontjai a születéskor 
még nem érnek össze, csupán a kötő-
szövetes hártyák, a kutacsok teremte-

nek köztük kapcsolatot. Ezért puha az új-
szülött „feje lágya”. A csontok növekednek 
egymás felé, végül összezárulnak, mint a cip-
zár fogai. Az összeérő csontok között megma-
radó kötőszövet lehetővé teszi a koponya és 
benne az agyvelő növekedését.
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A csontváz
A teljes vázrendszer a csontváz. A hozzá ta-
padó izmokkal együtt az ember mozgási 
szervrendszerét alkotja.

A fej váza a koponya. A boltozatos agyko-
ponya védi az agyvelőt, alsó része a gerinc-
oszlophoz kapcsolódik. Az arckoponya adja 
meg az arc formáját, és ezen tapadnak az arc 
mimikai izmai is. Akaratlagosan mozgatható 
csontja az állkapocs, amely a beszédhez és a 
rágáshoz is fontos.

A törzsváz részei a gerincoszlop, a bor-
dák és a mellcsont. A gerinc oszlop oldal-
ról nézve kettős S alakban görbült. Nyaki, 
háti, ágyéki és keresztcsonti csigolyákból 
áll. A háti tájék csigolyáihoz bordák csatla-
koznak. A keresztcsonti tájékon egységes 
keresztcsonttá nőttek össze. A csigolyákat 
szalagok, izmok, porckorongok és ízületek 
kapcsolják össze. Az egymás fölött lévő csi-
golyalyukak együtt a gerinccsatornát al-
kotják. Ebben található a gerincvelő, amely 
a központi idegrendszer része. A mellkast a 
gerincoszlop mellkasi szakasza, a bordák és 
a mellcsont alkotja. A mellkas védelmet nyújt 
a szív, a nagy erek és a tüdő számára, részt 
vesz a belégzés és a kilégzés folyamatában.

farokcsont

csigolyatest

csigolyalyuk

csigolyatest

csigolyalyuk
nyúlvány

nyúlványok

csigolyatest

csigolyatest

nyúlványok

csigolyalyuk

csigolyanyúlványok

nyaki
szakasz

háti (mellkasi)
szakasz

ágyéki
szakasz

keresztcsont

porckorong

koponya

állkapocs

kulcscsont

lapocka

felkarcsont

orsócsont

singcsont

kéztő-
csontok

kézközép-
csontok

kézujjpercek

combcsont

térdkalács

sípcsont

szárkapocscsont

lábtőcsontok

lábközépcsontok

lábujjpercek

szegycsont

csigolyák

medencecsont

keresztcsont

bordák

Az ember csontváza

  A test súlya a sarkon és a talp első részének két pontján oszlik el. 
A hárompontos alátámasztás nagy stabilitást biztosít, de a rugalmas 
alátámasztáshoz és a talajról való elrugaszkodáshoz a lábboltozatra 

is szükség van. A lábboltozatot a lábfej csontjai alakítják ki. Ha megsüllyed, 
ellapul, lúdtalp jön létre. A lúdtalp a test súlyának rossz eloszlását eredmé-
nyezi. A lúdtalpas ember nehézkesen mozog, gyorsan elfárad, fáj a háta, 
a  dereka. Megelőzéséhez hordjunk olyan cipőt, amely jól tartja a lábfejet, 
és tornáztassuk rendszeresen a lábfej kis izmait! Különösen jót tesz, ha egye-
netlen talajon, például füvön mezítláb járkálunk.

lúdtalp egészséges talp

A csigolyák felépítése és kapcsolódása
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A végtagok váza a függesztőövekkel kapcsolódik a törzsvázhoz. 
A felső végtag függesztőöve a vállöv, csontjai a kulcscsont és a la-
pocka. A vállövhöz a vállízületben a felkarcsont csatlakozik, hozzá a 
könyökízületben az alkar csontjai, az orsócsont és a singcsont. A csuk-
lóízületben a kézfej és az alkar találkozik. A kezünket a kéztő- és kéz-
középcsontok, valamint az ujjpercek alkotják. Ez összesen 27 darab 
kisebb-nagyobb csontot jelent.

Az alsó végtag függesztőöve a medenceöv, melynek részei a me-
dencecsontok és a keresztcsont. A combcsont felső vége a csípőízü-
letben csatlakozik a medencecsonthoz. Alsó vége a térdízületben a 
lábszár egyik csontjához, a sípcsonthoz kapcsolódik. Mellette a szár-
kapocscsont helyezkedik el. A két lábszárcsont a lábtőcsontokkal kö-
zösen a bokaízületet hozza létre. A lábfejet a kézhez hasonlóan sok kis 
csont alkotja.

Melyek a főbb izmaink?
A vázizmok a mimikai izmok kivételével csontokon erednek, és cson-
tokon tapadnak. A kapcsolódást erős kötőszövetes rostokból álló inak 
biztosítják. A hosszú izmok a törzsön és a végtagokon helyezkednek 
el. Lapos izmok vannak például a hason vagy a fejen. Gyűrűs izmokat 
a száj vagy a szem körül találunk. 

Az izmok elhelyezkedése is követi a vázrendszer felépítését. A szá-
muk és a működésük az adott testrész jellegéhez igazodik. Egy-egy 
mozgásforma kivitelezésében több testtáj és izomcsoport együttesen 
vehet részt.

rágóizom
mimikai izmok

trapézizom

hasizom

deltaizom

karhajlító izom

alkar izmai

combfeszítő izom

lábszár izmai

nagy mellizom

  A szépség mérge

A szépségipar egyik kedvelt ránctalanító mód-
szere a botoxkezelés. Érdekes a módszer bioló-
giai alapja és működése is.
•  Nézz utána, honnan kapta a nevét a botox!
•  Mi a magyarázata a ránctalanító hatásnak?
•  Milyen mellékhatásai, veszélyei lehetnek?   

Megerőltető izommunka után 
izomláz alakulhat ki. Van, amikor 

az izmokban keletkező tejsav okozza. Ez 
égető érzéssel jár, de hamar elmúlik, nem 
igényel pihentetést. A másik oka az izomfo-
nalak mikrosérülése lehet. Ez több napig 
tart, és fájdalmasabb is. Jelentkezése esetén 
ezt az izomcsoportot kíméletesen javasolt 
használni.

  Szervezetünk legnagyobb ina az 
Achilles-ín, amely a lábikraizmot 
rögzíti a sarokcsonthoz. Amikor lé-

pünk, a lábikraizom összehúzódik, és az ín 
felemeli a sarkunkat. Sérülékeny ín, különö-
sen a futó és az ugró atléták féltik. Azt gon-
dolnánk, hogy az edzőcipők mindig jót tesz-
nek a láb egészségének. De nincs így! 
A merev talpú edzőcipők, melyek nem hajla-
nak kellő mértékben a lábujjaknál, minden 
lépésnél erősen igénybe veszik és meggyöt-
rik az Achilles-ínt.

Achilles-ín

kétfejű
lábszárizom
(vádli)
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A fej izmai többek között a rágó- és 
a mimikai izmok. Ezek segítségével fe-
jezzük ki lelkiállapotunkat, érzelmeinket. 
Az arc izmai szoros összeköttetésben 
vannak az arcbőrrel, a bőr azonnal köve-
ti az izommozgást. A naponta ismétlődő 
arckifejezések, a nevetés, a hunyorgás 
mindig ugyanott gyűrik meg bőrünket, 
és ráncokat alakítanak ki arcunkon. Ilye-
nek a homlokbarázdák, a szem körül a 
szarkalábak, az orr-ajak barázda és a száj 
körüli ráncok is. 

A törzs izmai a testtartást biztosítják, részt vesznek a fej, a törzs és 
a végtagok mozgatásában. A fej tartását és elmozdítását a nyakizmok 
végzik. A hátizmok az egyenes tartást szolgálják. Ha összehúzódnak, 
hátrahajtják a törzset. A törzs oldalsó izmai elfordítják törzsünket, a has-
izmok előre- és oldalra hajlítják a törzset. A hasüregben lévő szerveket 
az izmos hasfal védi.

A törzs izmainak szerepük van a végtagok mozgatásában is. A mell-
izmok részt vesznek a kar mozgatásában. Ha oldalsó középtartásba 
emeled a karjaidat, a nagy mellizom segítségével tudod azokat közép-
re hozni. A combot a csípő izmai emelik, fordítják. A törzs izmai közé 
tartoznak a bordaközi izmok is, amelyek nélkülözhetetlenek a belég-
zésben és kilégzésben.

A felkar izmai a vállról erednek, és az 
alkart mozgatják. Az alkar izmai a kéz 
mozgásáért felelősek. Az alsó végta-
gon hasonló az izmok elhelyezkedése. 
A lábszár mozgatását a combról eredő 
izmok, a lábfejét pedig a lábszárról ere-
dő izmok végzik.

A kéz mozgatását részben a tenyér, 
részben az alkar izmai végzik. Az alkarról 
a csuklón át inak futnak az ujjakhoz. Ez a 
rendszer nagyobb erőt biztosít az ujjak 
számára, de lehetővé teszi a finommoz-
gások kivitelezését is.

Hogyan képesek erőt kifejteni az izmok?
A vázizmot mikroszkóp alatt vizsgálva nem látunk el-
különült sejteket. Az összehangolt működés érdeké-
ben ezek sokmagvú óriássejtekké, izomrostokká mó-
dosultak. A vázizom mikroszkópi képén jellegzetes 
vonalkák láthatók, innen kapta a harántcsíkolt izom 
elnevezést. Az izomrostok összehúzódásra képesek, 
ekkor megrövidülnek és megvastagodnak. Az eler-
nyedéssel visszanyerik eredeti állapotukat. Az izom 
csak az összehúzódás során fejt ki erőt.

Az összehúzódás a molekulák szintjén magyaráz-
ható. Az izomrostok sejtplazmájában lévő fehérjéből 
álló izomfonalak az összehúzódás során egymás közé 

 
Vedd kézbe!

A kezünk alapszerkezete nem is olyan bo-
nyolult. A csontok, ízületek és inak elhelyez-
kedését egyszerű makettel is szemléltethet-
jük. Az „inakat” például vastagabb zsinórból 
lehet elkészíteni. Ezekkel az ujjakat mozgat-
ni is tudjuk.
1.  Csoportban dolgozva tervezzétek meg, 

hogyan lehetne a kéz felépítését bemuta-
tó, mozgó makettet készíteni!

2.  Vitassátok meg, melyik elképzelés lenne 
erre a legalkalmasabb!

3.  Gyűjtsétek össze a szükséges anyagokat, 
és készítsétek el a makettet!

4.  Ha elkészült, próbáljátok ki, és beszéljétek 
meg, mennyire felel meg a valóságos kéz-
nek!

A tenyér 
felépítése

csont

vérerek

ín
rostköteg

izom

kötőszövet

izomrost

izom-
fonalak

sejtmagok kötőszövetes
burok

izomfonalak
kötege

A vázizmok szerkezete

Az emberi fej és az arc izmai
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Erő és teher

Csoportban dolgozva tervezzetek egy mű-
ködő emberikar-makettet!
A működő azt jelenti, hogy az alábbi ábrá-
nak megfelelően elfordítható legyen egy 
rögzítés vagy alátámasztás körül.
•  Helyezzetek valamilyen súlyt a szabad vé-

gére!
•  Próbáljátok erővel felemelni az ábrán jel-

zett módon!
•  Vonalzóval és rugós erőmerővel végezze-

tek méréseket is:
∙  teherkar hossza, erőkar hossza, teher 

nagysága, az emelőerő nagysága. 
•  Mérjetek többféle beállításban is!
•  Foglaljátok össze a tapasztalatokat! 

csúsznak. Az elmozdulást a vastagabb fonalak alakváltozása biztosítja. 
Ehhez energiára van szükségük, amit a sejtek anyagcseréje biztosít. 
A szükséges tápanyagokat és a salakanyagok kicserélődését az izmok 
bőséges vérellátása biztosítja.

Az izomrostok csoportjai kötőszövettel körülfogott kötegeket al-
kotnak. Több köteg együtt alkot egy izmot, amelyet szintén kötő-
szöveti pólya vesz körül. Minél nagyobb erőkifejtésre van szükség, az 
izom annál vastagabb. Ilyenek például a végtagok izmai. A bonyolult, 
többirányú, de kevésbé erős mozgásokat több kisebb, önálló izom 
végzi. Ez jellemző az arcunk mimikai izmaira vagy a kéz finommoz-
gásaira.

Hogyan magyarázható a mozgás képessége?
A mozgás fizikai elveit a biomechanika tudománya az élőlényekre 
alkalmazza. Alapelvei az emberi test mozgásaira is érvényesek. Ennek 
megértéséhez fel kell idézni, hogy a működő izmok húzóerőt fejtenek 
ki. Mivel csontokon tapadnak, ezeket tudják maguk felé húzni. A cson-
tokat összekötő ízületek több-kevesebb elmozdulást engednek, így az 
erő hatására a testrész mozgásba jön. Ez a rendszer egy- vagy kétkarú 

emelőként működik. Az ábra az emelőelvet szemlélteti.
Az erő az izom összehúzódása, a teher például a ke-

zünkben tartott súly, amit fel szeretnénk emelni. Ha az erő 
közvetlenül a teherhez kapcsolódna, akkor elég lenne ak-
kora húzóerő, mint maga a teher súlya. Ebben az esetben 
az erőkar és a teherkar egyenlő hosszúságú lenne.

Az emberi kar felépítése még az őseink fán lakó élet-
módjához alkalmazkodott, hosszabb és vékonyabb, na-
gyobb ívben mozgatható. Az izmok a könyök alátámasz-
tásához közelebb tapadnak, így rövidebb lett az erőkar. 
Ez okozza, hogy nagyobb izomerő kell a súlyok emelésé-
hez, mint maga a súly. Ez a felépítés hasonló a többi vég-
tagunk esetében is. Előnye a mozgás térbeli hatókörének 
növekedése, azaz távolabbra és gyorsabban tudjuk el-
mozdítani az egyes testrészeinket.

Kissé bonyolultabb a kép, ha le és fel szeretnénk moz-
gatni a karunkat. Ebben az esetben szükségünk lesz hajlí-
tó- (közelítő) és feszítő- (távolító) izmokra is. Karunk eseté-
ben ezek a bicepsz és a tricepsz.

teher

támasz

erő

egykarú emelő
(sebesség növelése)

egykarú emelő
(erő növelése)kétkarú emelő

erő erő

teher teher

támasz támasz

Emelőelv az emberi test esetében

Az izom összehúzódását a vékonyabb és vastagabb izomfonalak összecsúszása okozza

vastag fonálvékony fonál

elernyedt állapotú izomegység hossza összehúzódott állapotú izomegység hossza
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   Sport és biomechanika

A fizika törvényei a sportmozgásokra is vonat-
koznak. A lendületszerzés, irányváltás, meg-
állás, felugrás sok izomcsoport összehangolt 
munkáját igényli. A dobósportokban a szer 
veszi át a test lendületét. A sportoló testi fel-
építésének igazodnia kell az adott sportág jel-
legéhez. A súlylökés technikája például keve-
sebb lendületszerző elemet tartalmaz, mint a 
diszkosz- vagy gerelyvetés, ugyanakkor a jobb 
kitámasztás miatt a nagyobb testtömeg elő-
nyös lehet. Az ugrósportok jellegzetessége az 
erőteljes roham. A futás közben megszerzett 
lendület alakítható át emelkedéssé. A magas- 
és a távolugrás között ennek mértékében van 
különbség.
•  Dolgozzatok csoportban! Minden csoport vá-

lasszon egyet az alábbi sportágak közül:
magasugrás, rúdugrás, kerékpározás,  

kalapácsvetés, tenisz, labdarúgás, síelés
•  Keressetek szöveges, képes és videóinformá-

ciókat a választott sportág mozgásformáiról!
•  Elemezzétek az alábbi szempontok alapján:

∙  Mely izmok, izomcsoportok vesznek részt 
a sportra jellemző mozgásokban?

∙  Mekkora erő, illetve lendület szükséges, ho-
gyan aránylanak ezek egymáshoz?

∙  Hogyan segíti az alkalmazott technika 
a sportteljesítményt?

∙  Hogyan mérhető a sportoló teljesítménye?
∙  Milyen erőnléti, erősítő és ügyességi edzés-

sel fokozható?
Állítsatok össze bemutatót a gyűjtött informáci-
ókból, és a csoportok mutassák be egymásnak!

Az izmaink működés közben munkát (W) végeznek. Fizikai 
értelemben ezt úgy tudnánk kiszámítani, hogy az erőt (F) és 

az  erő irányába eső elmozdulást (s) összeszoroznánk (W = F . s).  
A biológiai felépítés miatt ez mégsem ilyen egyszerű. Gondolj bele, mi-
lyen fárasztó mozdulatlanul tartani egy súlyt! Izmaink ekkor is munkát 
végeznek, csak ez a molekulák szintjén lenne megfigyelhető. A teljesít-
mény (P) alatt fizikai értelemben az adott idő (t) alatt végzett munkát 
értjük (P = W / t). Az izom a tömegéhez képest nagyon jó teljesítmény-
re képes.

Egy edzett atléta 4500 wattos tel-
jesítmény leadására képes nagyjából 
egy másodpercig. Ha öt másodper-
cig kell fenntartania a munkavégzést, 
akkor a teljesítmény már csak 1500 
watt, öt percnél 370 watt, néhány órás 
időtartamban 300–370 watt. Ha egész 
nap dolgozik, a teljesítménye csak 
150 watt. Átlagos adottságú emberek 
ennek kevesebb mint 70-80%-ára ké-
pesek.  psycho.unideb.hu alapján

Az országúti kerékpározás az egyik 
legnagyobb fizikai teljesítményt 
igénylő sport

A karhajlító és karfeszítő izmok elhelyezkedése 
és működése

Jó, ha tudod!

    A gerinces állatok belső vázzal rendelkeznek, amely csontokból áll.
    A csont felépítésében kalciumsók és fehérjerostok vesznek részt. Ezek együtt eredményezik, hogy csont jól ellen-

áll a különféle terheléseknek. 
    A csontok mozgékony kapcsolódását ízületek biztosítják. A varratok és összenövések nem elmozduló kapcsoló-

dások.
    A csontváz főbb részei a fejváz, a törzsváz és a végtagok.
    A gerincoszlopot csigolyák alkotják, ezek belsejében helyezkedik el a gerincvelő.
    Az izmok a vázrendszer elemeihez kapcsolódnak.
    Az izmot felépítő molekulafonalak elmozdulása húzóerőt fejt ki.
    Az izomerő az emelőelv alapján hozza létre a test mozgásait.

bicepsz 
tricepsz 

feszítés

hajlítás

könyök = forgáspont

ín 

izomerő izomerő 

vállA bicepsz a felkar elülső, a tricepsz a hátulsó 
oldalán helyezkedik el. A könyök forgásten-
gelyként működik. Hajlításkor a karun-
kat egykarú emelőként mozgatja 
a bicepsz (kétfejű karizom). 
Feszítéskor (lefelé nyomás-
kor) kétkarú emelő lép mű-
ködésbe, mivel a feszítőizom 
a forgástengely (könyök) má-
sik oldalán tapad a csonthoz.



  

A TANULT TÉMÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ TÖRTÉNET

CSÚCSTÁMADÁS PALACKKAL

 Gondolkodtató kérdések – a szöveg alapján válaszolj!

1.  Vajon milyen változások történnek az ember testében, amikor akklimatizálódik, vagyis hozzászokik az ala-
csony légnyomáshoz?

2.  Miért nincs mindig akklimatizált állapotban az ember? Van-e hátrányos következménye a hétköznapi élet-
ben?

3. Milyen összefüggés lehet az izmok oxigénfelhasználása és a didergés között?
4.  Nézz utána, milyen problémát jelent az extrém turizmus a fogadó országok számára! Milyen lépésekkel 

igyekeznek megoldást találni rá?

 Feladatok

1.  Jellemezd a bőr egyes rétegeit! Melyek a jellemző részei, mi a feladatuk az egyes rétegeknek?
2.  Hasonlítsd össze az emberiség négy nagyrasszát! Az egyes jellemzőknek mi az evolúciós előnyük a jellemző 

elterjedési területen?
3.  Miért jelenthetett ideált a kőkorban a túlsúlyos testalkat, és miért jelenti ugyanezt ma (az akár kóros) 

sovány ság? Mit üzen az adott korban az adott testalkat a szaporodási partner számára?
4.  Hol, hogyan keletkezik a verejték, és mi az élettani jelentősége?
5.  Rajzolj le vázlatosan egy hengerízületet, nevezd meg a részeit!

Miről tanultál ebben a fejezetben? 
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A fizikai aktivitás nagyon energiaigényes folyamat, az 
izmok pedig a szőlőcukor elégetésével jutnak ener
giához.

Amikor a 20. században a sport és a tudomány kö
zösen fordult a még felfedezet
len területek felé, egyre élesebb 
verseny bontakozott ki a leg
magasabb hegycsúcsok meg
hódításáért is. Mivel a légkör 
nyomása a tengerszint feletti 

magassággal csökken, és 5000 m magasan már csak fele 
a tengerszinten mérhetőnek, a 8000 méteres csúcsokat 
igen nehéz oxigénpalack nélkül elérni. Az első sikeres 
mászók a kor technikáját használva jutottak fel, és írták 
be a nevüket a történelembe. De ne gondoljuk, hogy pa
lackkal könnyen összejön a siker! A súlyos felszerelést 
cipelni is kell, ráadásul ha meghibásodik, nagy bajban 
találja magát az ember, mert nincs hozzászokva az ala
csony oxigénszinthez.

Időközben a nehéz acélpalackokat felváltotta a köny
nyebb kompozit anyagokból készült, üzembiztosabb 

technológia, és mostanra egész 
iparág települt a nyolcezresek 
meghódítására. Éppen ezért ma 
már csak azt jegyzik tiszta meg
mászásként, amit oxigénpalack 
nélkül sikerül kivitelezni.

A FEJEZETBEN MEGISMERT 
ÚJ FOGALMAK: 
testkép, nagyrassz, kültakaró, 
bőr, hám(szövet), belső váz, 
csont(szövet), koponyacsontok, 
gerincoszlop, csigolyák, bordák, 
ötujjú végtagtípus, ízület, 
függesztőövek, izom(szövet), 
hajlító- és feszítőizmok, mimikai 
izmok 

A kiemelt fogalmakat megtalálod 
a könyv végén, a Kislexikonban.
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A legrégebbi, ókori források is arról tanúskodnak, hogy a sportolók táplálkozására 
különös figyelmet fordítottak a jobb eredmények elérése érdekében. A 20. század-
tól kezdődően a sporttáplálkozás önálló tudományággá fejlődött. Eredményeként 
hozták létre az 1960-as években az első izotóniás italokat is. Bár a fejlesztéshez a 
tudományt hívták segítségül, a tesztelésnél nem voltak ennyire körültekintőek, így 
ma sem tudhatjuk, hogy a vizsgálatban részt vevő amerikaifoci-csapat kimagasló 
eredményei mennyiben származtak az italba vetett hitükből, és mennyiben a valódi 
élettani hatásoktól. Arra mindenesetre jó volt, hogy a jelenségre mások is felfigyel-
jenek, és mára az élsport megkerülhetetlen részévé váljon a precíz folyadékpótlás.

A TUDOMÁNY ALKALMAZÁSA 

AZ IZOTÓNIÁS ITALOK 

Az élő és élettelen környezet szoros kap
csolatban áll egymással. Az élőlények tes
tét az élettelen környezetben jelen lévő 
anyagok, elemek, molekulák alkotják. Az 
élőlények a számukra szükséges anyago
kat felveszik, sejtjeikben bonyolult, de 
szigorúan szabályozott életműködések 
során hasznosítják. Az élettevékenysé
gek során salakanyagok képződnek, 
majd az élőlény halálával testük anyagai 
újra a környezetbe kerülnek, alapját szol
gáltatva újabb élet megjelenésének.   

 KÉRDÉSEK, PROBLÉMÁK

•  Melyek az anyag alapvető jellemzői, mi 
a szerepük az élő rendszerekben?

•  Milyen átalakulásokon mennek át a 
szer vezetbe kerülő anyagok?

•  Melyek a szervezetünk számára szüksé-
ges tápanyagok?

•  Hogyan működik a légzőszervrend-
szer?

•  Hogyan befolyásolják egészségünket 
a táplálékkal és a légzéssel felvett anya-
gok?

•  Hogyan juttatja el a keringési szerv-
rendszer a felvett anyagokat a felhasz-
nálási helyükre?

•  Hogyan szabadul meg a szervezet a szá-
mára fölösleges anyagoktól?

KORÁBBAN TANULT FOGALMAK:
szerv, szervrendszer, szervezet, túlsúly, alultápláltság, táplálékpiramis, 
egészség, betegség,  egészséges életmód

IX. 
TUDÁSHÁTTÉR – AMIT MÁR TUDSZ!
Korábbi tanulmányaid során már találkoztál az anyagforgalom 
fontosságával. Idézd fel meglévő tudásodat!

Válaszolj a kérdésekre, és oldd meg a feladatokat! 
1.  Melyek az emberi test szervrendszerei, szervei?

•  Fogalmazd meg, mi a különbség szervrendszer és szerv között!
•  Vedd sorra, mely biológiai működésünk, 

életfunkciónk köszönhető egyegy szerv
rendszer vagy szerv működésének!

•  Hányféle szervrendszert tudtál felidézni, 
azonosítani?

•  Fogalmazd meg, mi volt a legmeglepőbb 
számodra az emberi szervek elhelyezkedé
sével kapcsolatban!

2.  Hogyan befolyásolja az egészségedet a táplálkozás?
•  Mik az étrended, étkezési szokásaid főbb jellemzői?
•  Miért fontos a változatos étrend, mit tanultál a táplálkozási piramisról?
•  Hogyan befolyásolja a táplálkozás a többi szervrendszer működését?

3.  Mit tudsz az egészséges életmódról?
•  Miért fontos az egészséges környezet, 

a tiszta levegő és az elegendő testmozgás?
•  Hogyan érvelnél barátaidnak az egészsé

ges életmód mellett?
•  Milyen akadályai vannak az egészséges 

életmódnak?

4.  Hogyan vizsgálják az orvosok az anyag
forgalmi szervrendszerünk működé
sét?
•  Hogyan történik, és miért fontos a vérnyo

másmérés?
•  Mit mutathat ki az EKGvizsgálat?
•  Meghűlés esetén miért vizsgálja az orvos 

sztetoszkópjával a légvételeink hangját?

Anyagforgalom 
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Mik az anyag alapvető jellemzői?
Az anyag a természettudományos vizsgálatok tárgya. Főbb jellem zőit 
az élő állapottal kapcsolatban is vizsgáljuk. Az anyagot felépítő ré-
szecskék, az atomok és molekulák száma kémiai értelemben az anyag
mennyiség. Ennek egysége a mól (6 × 1023 db részecske). A részecskék 
is rendelkeznek saját tömeggel, ennek összessége az anyagi halmazok 
(pl. a szilárd testek) tömege, mértékegysége a kilo gramm. Az anyag 
energiával is rendelkezik. A tápanyagokból a szervezetben kinyerhe-
tő energia mennyiségét kJ (ejtsd: kilozsul) vagy kcal (ejtsd: kilokalória) 
mértékegységben fejezzük ki, ez látható az élelmiszerek címkéin is.

Az anyag sokféle formában lehet jelen a környezetünkben. Vannak 
egyszerűbb és összetettebb felépítésű formái is, amelyek további in-
formációt hordoznak. Az anyagban tárolt információnak kiemelt sze-
repe van az örökítőanyag és az enzimek esetében.

A szervezet energiaigénye
A táplálék biztosítja számunkra 
az életünk fenntartásához szük-
séges energiát. A munkavég-
zéshez, a sportoláshoz energiára 
van szükségünk. A növekedés, a 
fejlődés, az elhasználódott sejtek 
pótlása, a sejtek anyagainak újra-
képzése szintén energiaigényes 
folyamat. Ha csak fekszünk és pi-
henünk, akkor is elég sok energiát fogyasztunk. A nyugalomban lévő 
szervezet energiaszükséglete az alapanyagcsere. Aki rendszeresen 
többet eszik, mint amennyit munkával, sporttal, azaz fizikai aktivitással 
felhasznál, az könnyen túlsúlyossá válhat. Ez nem csak lelki vagy eszté-
tikai probléma. A vázrendszert, a keringési rendszert érintő betegségek 
és az anyagcserezavarok jelentős része az elhízásra és a mozgáshiányra 
vezethető vissza. 

Mit jelent az anyagforgalom?
A szervezet anyagforgalma az anyagok felvételét, elosztását, átalakí
tását, valamint a salakanyagok és a bomlástermékek kiürítését foglal-
ja magában. Az életfolyamatok a sejtek igényeit elégítik ki, de az élő 
szervezet több, mint a sejtek összessége. Ahhoz, hogy sejtjeink hoz-
zájussanak a szükséges anyagokhoz, előbb nekünk magunknak is en-
nünk kell. A felvett táplálékban lévő energia kinyeréséhez szükség van 
a légzéssel felvett oxigénre. A sejtek által leadott salakanyagokat a vese 
és a kiválasztórendszer a vér átszűrésével távolítja el a testből. A sejtek-
hez a nedvkeringést fenntartó szív és az érrendszer juttatja el az anya-
gokat. A testnedvek mindenhol megtalálhatók. A vér zárt érpályában, 
a nyirok az erekben és a szövetek között szabadon folyik. A szervezet 

A LECKE ALAPJÁN:

•  meg tudod különböztetni az anyag 
főbb jellemzőit

•  érteni fogod, hogyan építik fel szer
veink az anyagforgalmi szervrend
szerünket

•  megérted, hogy miért fontos, és 
hogyan biztosítható a szervezetünk 
táp anyag és energiaellátása

•  felismered a szervezetünk szabályo
zott belső környezetének jelentősé
gét 

Az anyagforgalom jelentősége 46. 

  Anyagcseretípusok

Korábban már tanultál az anyagcseréről. 
•  Készíts ábrát arról, hogyan csoportosíthatók 

az élőlények anyagcseréjük alapján!
•  Csoportosítsd az élőlényeket szénforrás és 

energiaforrás alapján is!
•  „Az anyag nem vész el, csak átalakul” monda

tot számos helyzetben használjuk. Nézz utána, 
melyik ókori gondolkodó nevéhez köthető ez 
a gondolat!

  Rajzold le! Értelmezd!

•  Társaiddal készítsetek plakátot a gyárhasonlat 
alapján!

•  Ábrázoljátok vázlatosan az emberi szervezet 
anyagforgalmában részt vevő szerveket és 
a közöttük lévő kapcsolatokat!

•  A plakát segítségével mutassátok be az anyag
forgalom részfolyamatait végrehajtó szerveit!
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folyadékterei által alkotott, sza-
bályozott belső környezet 
kiegyenlítő és közvetítő szere-
pet játszik a külső környezet és 
a sejtek között. A belső egyen-
súlyt megzavaró hatások nem 
érik el közvetlenül a sejteket, 
a következmények enyhíthetők 
vagy kivédhetők. Életünk ezek-
re a szabályozott önfenntartó 
működésekre épül.

Ezek a folyamatok akár egy hatalmas gyárhoz is hasonlíthatóak, 
amelyben a főbb szerelőműhelyekben szigorú sorrendben összehan-
golt munka folyik. Az egyes üzemi létesítmények között folyamatos 
a kommunikáció, az anyag- és információáramlás. Az üzem és a szer-
vezetünk működésében az alábbi hasonlóságokat fedezhetjük fel:

∙  Az üzembe beérkezik a feldolgozandó anyag, megtörténik az 
anyag felvétele (légzés és táplálkozás). 

∙  Több helyszínen megy végbe a darabolás (emésztés), megkezdő-
dik az egyes összetevők átalakítása (emésztés). 

∙   Az elkészült termékek szállítási útvonalakon (keringés) kerülnek 
a felhasználókhoz, fogyasztókhoz (sejtek és szövetek anyagfor-
galma). 

∙  Eközben az egyes folyamatok során keletkező salakanyagok és 
bomlástermékek egy kimeneti rendszeren keresztül a külvilágba 
kerülnek (táplálkozás, kiválasztás). 

Jó, ha tudod!

    A biológiai rendszerek közös jellemzője az anyagforgalom, amely során a rendszer és környezete között energia 
és információ is cserélődik.

    A táplálék biztosítja számunkra az életünk fenntartásához szükséges energiát.
    A többsejtű szervezetekben anyagfelvételi és szállítási alrendszerek alakultak ki, amelyek a belső sejtek számára 

is lehetővé teszik a környezettel való kapcsolattartást.
    A szervezet folyadékterei a sejtek számára szabályozott belső környezetet jelentenek.

  Kalóriaszámláló

A kilojoule mértékegység helyett használható 
a kilokalória is. Váltsd át a táblázat adatait kilo
kalóriába, 1 kcal = 4,184 kJ! Adj a táblázathoz 
egy új sort, amelyben az életkorod és az előző 
nap elfogyasztott ételeid összes energiatartal
mát feltünteted!

bomlás-
termékek

hő

kémiai
energia

átalakítás

salakanyagok
Energiaszükséglet  

(kJ/nap)

lány/nő fiú/férfi

15 éves 10 600 12 600

30 éves
(mozgásszegény) 19 500 10 500

30 éves
(rendszeres sport) 10 100 12 500

70 éves 18 500 10 100

szőlőcukor + oxigén      víz + szén-dioxid

0,3 liter
1,5 liter

0,1 liter

vizelet

széklet

étel és ital2,2 liter

0,9 liter
bőrön át

tüdőn át

lebontás
során

keletkezik

Éltető víz

 A víznek nagyon sokféle feladata van szervezetünkben. Az anyagcsere 
a sejt vizes közegében megy végbe, ez számos anyag oldószere, az ér
ben anyagszállítást végez. Szerepe van a hőszabályozásban, és részt 

vesz a kémiai átalakulásokban is. Szervezetünkből naponta kb. 2,5 liter víz távo
zik a vizelettel, a széklettel, a verejtékkel és a kilélegzett levegő páratartalmával. 
Az elveszített vizet evéssel és ivással pótoljuk. A víz jelentőségét mutatja, hogy 
míg a meg felelően táplált ember akár hetekig is kibírja evés nélkül, víz nélkül 
csak néhány napig élhetünk.

Az emberi szervezet energiaforgalma

Az emberi szervezet 
vízforgalma
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A LECKE ALAPJÁN:

•  tudni fogod, hogy az emberi tápcsa
tornának milyen részei vannak

•  megismered az emésztőszervrend
szer működését

•  megtudhatod, melyek az ember leg
fontosabb tápanyagai

•  tájékozottabb leszel az egészséges 
táplálkozással kapcsolatban

A táplálkozás 47. 
Hogyan alakul át az elfogyasztott étel 
a tápcsatornában?
Az állati szervezetek táplálkozása je-
lentős változáson ment keresztül az 
evolúció során. Minél szervezettebb 
egy állat, annál hatékonyabban kell 
ellátnia tápanyagokkal a sejteket. 
A bélcsatorna először a laposférgek-
nél jelent meg, bél edényrendszer 
formájában. A bélcsatorna hármas 
(elő-, közép- és utóbél) tagolódásá-
ról és a végbélnyílás megjelenéséről 
viszont csak a fonálférgek törzsétől 
beszélhetünk. Később megjelentek 
az emésztőmirigyek és a különféle szájszervek. A gerin-
ceseknél a nyálmirigyek mellett megjelenik a máj és a has-
nyálmirigy, jelentős mennyiségű nyál, gyomornedv, epe 
és bélnedv termelődik.

Az ember legfontosabb tápanyagai
Az élelmiszerek és az ételek tartalmazzák a 
szervezetünk számára szükséges tápanyago-
kat. Szerves tápanyagaink a szénhidrátok, 
zsírok, fehérjék és vitaminok. A szervetlen 
táp anyagok közül a legnagyobb mennyiség-
ben vízre és a benne oldott ásványi anya-
gokra van szükségünk. 

A fehérjék a test tömegének 1/6-át teszik 
ki. Az izomzat, a csontok, az inak, a kötőszöve-
tek rostjai, a bőr és a haj fehérjékből épül fel. 

A laposférgek 
béledényrendszere

Darázs rágó szájszerve

Magas fehérjetartalmú 
élelmiszerek

 
A táplálkozásról számokban

Vizsgáld meg, hogy mennyi táplálékot fo
gyasztasz el naponta!
•  Egy átlagos héten mindennap mérd meg az 

ételeid súlyát, és az értékeket jegyezd fel!
•  Az eredményeidet átlagold, és számítsd ki, 

hogy egy év alatt ez hány kilogramm étel 
elfogyasztását jelenti!

Nélkülözhetetlen aminosavak

 A fehérjéket felépítő húszféle amino
sav felét a szervezetünk más anya
gokból is elő tudja állítani. Másik felét 

azonban táplálékainkkal kell felvenni. A teljes 
értékű fehérjék minden szükséges aminosa
vat tartalmaznak. Ezek főleg állati eredetűek, 
így az egyoldalú, kizárólag növényi alapú táp
lálkozás veszélyes lehet.

 
Nyomozás

Sok embert érint a táplálékallergia. Az egyes tápanyagok egyszerű kémiai reakciókkal kimutathatók. Néz
zük meg, hogyan!
•  A keményítő a sárgásbarna színű káliumjodidos jódoldattal (Lugololdat) kék színreakciót ad. Cseppents 

burgonyára, kenyérre, tejfölre, zsírra, májkrémre, főtt tojásra egy csepp Lugololdatot! Mit tapasztalsz?
•  Egy kémcsőbe önts tojásfehérjeoldatot, majd adj hozzá rézszulfátot! Rázd össze a kémcső tartalmát, 

és figyeld meg a változást!
•  Rakj egy ujjnyi vizet tartalmazó kémcsőbe összetört napraforgómagot! Főzd kb. 3 percig, és adj hozzá 

őrölt pirospaprikát! Rázd össze, és hagyd állni 5 percig! Mit tapasztalsz? Milyen anyagot mutattál így ki?
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  Lapszemle

Keress az interneten olyan riportokat, amely
ben dietetikus szakemberek nyilatkoznak! 
Társaiddal készíts ezekből a riportokból rövid, 
figyelemfelhívó reklámot! 

  Erre allergiás vagyok!

Milyen táplálékallergiákat ismersz, milyen tü
netei lehetnek ezeknek?

A fehérjék másik csoportját 
az enzimek alkotják, me-
lyek a sejtekben lejátszódó 
anyagcsere- folyamatokhoz 
szükségesek. Minden élet-
korban fontos, hogy étren-
dünk megfelelő mennyi-
ségű és minőségű fehérjét 
tartalmazzon.

A szervezet legfontosabb, leggyorsabban felhasználható energia-
forrásai a szénhidrátok. Az egyszerű cukrok vízben jól oldódó, édes 
anyagok. A zöldségek és a gyümölcsök elsősorban egyszerű cukrokat 
tartalmaznak. Az összetett cukrok közé tartozó keményítő óriásmole-
kulái sok-sok egyszerű cukoregységből épülnek fel. A burgonya, a tész-
ták és a gabonafélék elsősorban keményítőt tartalmaznak. Az élővilág 
legelterjedtebb vegyülete, a cellulóz szintén összetett szénhidrát, 
és növényi táplálékokkal vesszük magunkhoz. Jóllehet az ember szá-
mára emészthetetlen, ezekre a rostokra az egészséges bélműködés-
hez mégis szükségünk van.

Táplálékaink közül a zsírok és az olajok tartalmazzák a legtöbb 
energiát. Egy gramm zsírból kétszer annyi energiához lehet jutni, mint 
ugyanannyi szénhidrátból vagy fehérjéből. Ha rendszeresen többet 
eszünk a szükségesnél, a fölösleges tápanyagokból zsírok keletkeznek, 
és elraktározódnak a zsírszövetben. Bizonyos típusaik például az ideg-
rendszer felépítéséhez vagy a hormonális működésekhez nélkülözhe-
tetlenek. 

A vitaminok kis méretű molekulák, amelyek nélkülözhetetlenek 
az egészséghez. Ha a szükségesnél kevesebbet fogyasztunk belőlük, 
hiánybetegségek alakulnak ki. Oldódásuk alapján a vízben oldódó 
és a zsírban oldódó vitaminok csoportját különböztetjük meg. A víz-
ben oldódó vitaminokhoz elsősorban zöldségekkel és gyümölcsökkel 
jutunk. Ezeket csak a szükséges mennyiségben érdemes fogyasztani, 
mert a feleslegük a vizelettel hamar kiürül a szervezetből. A zsírban ol-
dódó vitaminokat a zsírszövetben raktározzuk, tehát kevésbé vagyunk 
hajlamosak hiánybetegségeikre.

Az ásványi anyagok olyan kémiai elemek és egyszerű szervetlen 
vegyületek, amelyek nélkülözhetetlenek az életünkhöz. A kalcium pél-
dául a csontok felépítésében vesz részt, a vas pedig többek között az 
oxigénszállításban nélkülözhetetlen. A szükséges mennyiségű ásványi 
anyagot elsősorban zöldségfélék, főzelékek és gyümölcsök fogyasztá-
sával tudjuk magunkhoz venni.

Táplálékaink mellett nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy éle-
tünk elképzelhetetlen víz nélkül. Egy embernek napi 1,5-2 liter vizet 
kell meginni ahhoz, hogy életfolyamatai zavartalanul működjenek. 

Magas szénhidráttartalmú élelmiszerek

szájüreg
nyelőcső

gyomormáj

hasnyálmirigy

végbél

nyálmirigyek

vastagbél

vékonybél

A főbb vitaminok

Az ember emésztő szervrendszere

 
Nyomozás

Sok embert érint a táplálékallergia. Az egyes tápanyagok egyszerű kémiai reakciókkal kimutathatók. Néz
zük meg, hogyan!
•  A keményítő a sárgásbarna színű káliumjodidos jódoldattal (Lugololdat) kék színreakciót ad. Cseppents 

burgonyára, kenyérre, tejfölre, zsírra, májkrémre, főtt tojásra egy csepp Lugololdatot! Mit tapasztalsz?
•  Egy kémcsőbe önts tojásfehérjeoldatot, majd adj hozzá rézszulfátot! Rázd össze a kémcső tartalmát, 

és figyeld meg a változást!
•  Rakj egy ujjnyi vizet tartalmazó kémcsőbe összetört napraforgómagot! Főzd kb. 3 percig, és adj hozzá 

őrölt pirospaprikát! Rázd össze, és hagyd állni 5 percig! Mit tapasztalsz? Milyen anyagot mutattál így ki?

Fáj a fejem

 A víztartalom csökkenését először a száj nyálkahártyájának, illetve a 
szaruhártyának a kiszáradása jelzi. Könnyen előfordulhat, hogy fejfá
jás is figyelmeztet arra: kevés folyadékot fogyasztottunk.



172 47.  A táplálkozás  47.  A táplálkozás

Az előbél
Az ember tápcsatornája három fő 
szakaszra: elő-, közép- és utóbél-
re osztható. Amikor leharapjuk a 
falatot, a táplálék a bélcsatorna 
legelső szakaszába, a szájüregbe 
kerül. A falatot az elöl lévő met
szőfogak és a szemfogak segítsé-
gével harapjuk le. A fogsor hátsó 
részében a gumós felszínű őrlő
fogak morzsolják össze a falatot. 

Életünk kezdetén 20 tejfog je-
lenik meg a szájüregben. A mara-
dandó gyökeres fogaink 6-7 éves 
korban bújnak ki, és fiatal felnőttkorban fejeződik be a teljes fogváltás.

A felnőttfogsor 32 maradó fogból áll. Az ínyből a fog koronája 
emelkedik ki, amelynek külső rétege a szervezet legkeményebb és leg-
ellenállóbb anyaga, a zománc. Nem élő anyag, ezért nem is regene-
rálódik. Vigyázzunk rá, mert ha megsérül vagy kilyukad, nem gyógyul 
meg. A gyökeret a cement fedi, de ez kevésbé ellenálló a zománchoz 
képest. A fog legnagyobb részét különleges csontszövet, a dentin al-
kotja. Belsejében, a fogüregben kötőszövetbe ágyazott erek és ide
gek, idegvégződések vannak.

A szájüreg legnagyobb részét az izmos nyelv tölti ki. Nagyon pon-
tos, finom mozgásokra képes, nélkülözhetetlen a beszédhangok kép-
zésében is. Rágni sem tudnánk nélküle, mert a falatot a nyelv tartja 
a fogsorok között. A felszínén lévő ízlelőszemölcsökben a táplálék íz-
anyagait érzékelő idegvégződések vannak. Az étel rágás közben elke-
veredik a három pár nyálmirigy (állkapocs alatti mirigy, fültőmirigy, 
nyelv alatti mirigy) által termelt nyállal, és pépes, könnyen lenyelhető 
falattá alakul. A táplálék darabolásán kívül a szájüregben a nyál emész-
tőenzimje (amiláz) megkezdi a keményítő lebontását. A nyál szerepe 
az is, hogy bevonja és nedvesen tartsa a szájüreg belső felszínét, emel-
lett fertőtlenítő hatása is van.

A falatot megrágjuk, összekeverjük nyállal, és a garaton keresztül le-
nyeljük. A garat egy forgalmas kereszteződésként is felfogható, itt talál-
kozik az orrüreg, a szájüreg, a légcső és a nyelőcső is. A nyelés sok izom 
összehangolt munkáját igényli. A lenyelt falat előbb a nyelőcsőbe jut, 
majd a nyelőcső izomzata a gyomor felé továbbítja azt.

kemény szájpad
lágy szájpad

nyelőcső

nyálmirigyek

nyelv

gégefedő

lágy szájpad

garat

falat

nyelv

gége
légcső

Az ember szájürege

A nyelés folyamata

  Számolj!

A gyomor mirigysejtjei naponta nagyjából 
2500 ml gyomornedvet termelnek.
•  Számítsd ki, hogy hány ml gyomornedv ter

melődik 1 perc alatt!

A fog felépítése

  Fogas kérdések

A fogak olyan mértékben károsodhatnak, hogy 
gyökérkezelést kell alkalmazni.
•  Mi az eljárás lényege, miért ezt a módszert al

kalmazzák a fogak megmentésére?
•  Mi lehet az oka annak, hogy sok embernek 

nem nőnek ki a bölcsességfogai?
•  Készíts kiselőadást a helyes fogápolásról!

  Keresd a különbséget!

Az ábra alapján állapítsd meg, hogy miben kü
lönbözik a tejfogsor a maradó fogsortól!

A tejfogsor és a maradó fogak

fogüreg, 
benne erek 
és idegek gy

ök
ér

ko
ro

na

fogmeder
csont

cement

íny

dentin
zománc
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A gyomor tágulékony szerv, tárolja 
a táplálékot, és emésztés után kisebb 
adagokban továbbhajtja a vékonybél 
felé. Mirigyei termelik a gyomorned-
vet, erős izomzata pedig összekeveri 
vele a félig-meddig emésztett táplá-
lékot. A gyomornedvben sósav talál-
ható, amely fertőtlenít, és megfelelő 
kémhatást biztosít a fehérjeemész
tő enzim (pepszin) működéséhez. 
A gyomorban kezdődik meg a fehér-
jék lebontása. A gyomor mirigyei 
egy nyálkás anyagot is termelnek, 
amely megvédi a gyomor falát az 
emésztőnedv hatásaitól.

A középbél
A patkóbélből, éhbélből és csí-
pőbélből felépülő középbélben zaj-
lik az emésztés és a felszívás nagyob-
bik része. A vékonybél gyomorhoz 
közeli szakaszába, a patkóbélbe a has-
nyálmirigy és a máj juttatja váladékát.

A hasnyálmirigy termeli a has
nyálat, amelyben minden emészthető tápanyag lebontásához van-
nak enzimek. A máj váladéka az epe. Enzimet nem tartalmaz, a zsí
rok emésztésében vesz részt. A zsírok lebontásában nehézséget okoz, 
hogy nem oldódnak vízben, ezért nagy cseppekké állnak össze. Ezeket 
az epe oszlatja szét apró cseppekké. A bélfal redőzött belső felszínét  

nyelőcső

gyomorszáj

gyomorkapu

vékonybél

epehólyag

máj

epevezeték

hasnyálmirigyvékonybél

A gyomor felépítése

A máj, az epehólyag, a hasnyálmirigy 
és a patkóbél kapcsolódása

Alkoss véleményt!

 Eddigi ismereteid alapján fogalmazd meg a véleményedet arról,  
miért lehet fontos az élőlények számára az, hogy a nyálban fertőtle
nítő anyag is van!

A szervezetben termelődő emész-
tőnedveink különböző enzimeket tartal-
maznak. Az enzimek nagyrészt olyan 
spe ciális fehérjék, amelyek segítségével a na-
gyobb molekulák alkotóelemeikre bontha-
tók. Így a táplálkozással felvett összetett táp-
anyagok az emésztés során alapegységekre 
bonthatók. Az enzimeknek köszönhetően 
az anyagcsere-folyamatok viszonylag gyor-
san játszódnak le.

táplálék
molekula

(szacharóz)

enzim-
molekula

enzim-táplálék
komplex

alapegységek
(glükóz és fruktóz)

vékonybél vékonybélredő bélboholy bélhámsejt

mikro-
bolyhok

A vékonybél és a bélbolyhok szerkezete

  Belek alagútján!

•  Keress az interneten olyan videókat, animá
ciókat, amelyek a tápcsatorna egyes részeit 
mutatják be!

•  Keress adatokat, hogy naponta hány ml nyál, 
gyomornedv, hasnyál, epe és vékonybélnedv 
termelődik! Készíts az adatokból táblázatot!

•  A vékonybél hossza megközelíti a 7 métert. 
Átmérője 34 cm, benne a béltartalom 2 cm/
perc körüli sebességgel halad. Az adatok alap
ján számítsd ki, hogy kb. hány perc alatt halad 
át a vékonybélen a béltartalom!
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Jó, ha tudod!

   A tápcsatorna három fő szakasza az elő-, közép- és utóbél.
   Az előbélhez tartozik a szájüreg, a garat, a nyelőcső és a gyomor.
   Az összetett tápanyagokat az emésztőnedvekben lévő enzimek bontják kisebb összetevőkre.
   A nyál enzimje a szénhidrátok emésztésében játszik szerepet.
   A gyomornedv emésztőenzimet, sósavat és nyálkás anyagot tartalmaz, a fehérjék emésztésében vesz részt.
   A tápcsatorna középbéli szakaszához kapcsolódik a hasnyálmirigy, a máj és az epehólyag is.
   A hasnyál enzimjei mindenféle tápanyagot bontanak.
    A májban előállított, az epehólyagból a patkóbélbe ürülő epe nem tartalmaz emésztőenzimet, a zsírok bontását 

segíti.
   A máj a szervezet legnagyobb mirigye, többek között méregtelenít és tápanyagokat raktároz.
   A megemésztett tápanyagok a bélbolyhok felszínén lévő hámsejteken keresztül szívódnak fel a keringésbe.
   Az utóbél feladata a víz és az ionok, egyes vitaminok felszívása, valamint a salakanyagok ürítése.
   A vastagbélben élő baktériumközösség összetétele és működése jelentősen befolyásolja egészségünket.

kesztyűujjhoz hasonló kiemelkedések, a bélbolyhok borítják. A táp-
anyagok a bélbolyhok felületén lévő bélhámsejtek által tovább 
emésztődnek, majd felszívódnak a vérerekbe és a nyirokerekbe. 
A vékonybél falában lévő hosszanti és körkörös simaizomrétegek bizo-
nyos időközönként összehúzódnak. Ez a perisztaltikus mozgás a bél-
tartalmat összekeveri, és a bél távolabbi szakaszai felé továbbítja.

vastagbél

vakbél

féregnyúlvány

végbél

végbélnyílás

Az utóbél felépítése

  Hasznos együttélés!

•  Nézz utána, milyen vitaminokat állítanak elő a 
vastagbél baktériumai! 

•  Milyen szerepet töltenek be ezek a vitaminok 
az ember szervezetében?

  Bélflóránk egészsége

Probiotikumnak azokat a baktériumokat és 
gombákat nevezzük, amelyek a szájon keresz
tül bejutva elérik a vastagbelet. A vastagbélben 
megtelepedve hasznos funkciót töltenek be.
•  Keress az interneten probiotikus ételeket!
•  Nézz utána, hogy mikor kell szedni probioti

kumot! 
•  Keress tudományos cikkeket, információkat a 

bélbaktériumok és az egészség összefüggésé
ről!

A középbélhez kapcsolódik szervezetünk legnagyobb mirigye, 
a máj. Ez a szervezet kémiai laboratóriuma, minden tápanyag 

anyagcseréjében részt vesz. A szőlőcukorból például összetett szénhidrát 
(glikogén) képződik benne, és elraktározódik. A máj egyik legfontosabb 
szerepe a méregtelenítés. Ennek során a mérgező anyagok olyan formába 
kerülnek, hogy gyorsan el lehessen távolítani őket, az eltávolíthatatlan 
anyagokat a sejtjeiben felhalmozza. Nem véletlen, hogy az alkohol, a dro-
gok és egyes gyógyszerek májbetegségeket okoznak.

Az utóbél
Az utóbél első szakasza a rövid vakbél, amelyhez a féregnyúlvány 
kapcsolódik. Ezt a vastagbél követi, utolsó szakasza a végbél.

A vastagbélben már nincsenek bélbolyhok. A víz és az ásványi anya-
gok felszívódása még folytatódik, ezért a béltartalom besűrűsödik, 
mozgása lelassul. A bélcsatorna mozgását az emészthetetlen cellu
lózrostok is serkentik. A vastagbélben rengeteg, számunkra emészt-
hetetlen anyaggal táplálkozó baktérium él. Lebontják a béltartalom 
emészthetetlen növényi rostjait és a megmaradt egyéb szerves anya-
gokat. Anyagcseréjük során vitaminokat és egyéb anyagokat termel-
nek, amelyek felszívódnak a keringési rendszerbe. A bélbaktériumok 
egészségünkkel összefüggő szerepéről egyre több kutatás számol 
be.  Az emészthetetlen anyagokból és a baktériumtömegből alakul ki 
a széklet, amely a végbélnyíláson keresztül távozik.

48.  Egészséges táplálkozás   
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Mit tehetünk az egészséges táplálkozásért?
Az elhízás és a kóros soványság is komolyan befolyásol-
ja az egyén általános egészségi állapotát. Mivel azonban 
minden mindennel összefügg, ezért nem elég a táplálko-
zásra figyelni, hanem egészséges életmódra kell töreked-
ni, aminek többek között része az étkezés is.

Mennyiség és minőség
Nemcsak az a fontos, hogy ételeink energiatartalma megfelelő le-
gyen, hanem az is, hogy az étel a megfelelő arányban tartalmazza a 
tápanyagokat. A táplálékpiramis megmutatja, hogy milyen arányok-
ban érdemes megjelenniük étrendünkben az egyes élelmiszereknek. 
(Például 70 g fehérje, 100 g zsír és 420 g szénhidrát elegendő egy 
11 700 kJ energiaigényű napi étrendhez.) A mindennapokban azon-
ban nincs sem idő, sem elegendő figyelem arra, hogy az ételek 
tápértékét bonyolult számításokkal állapítsuk meg. Sokat segít, 
hogy az élelmiszerek csomagolásán fel vannak tüntetve a leg-
fontosabb adatok.

Mennyiségi éhezés akkor következik be, ha több mun-
kát végzünk, mint amennyi az elfogyasztott táplálék ener-
giatartalma. Ilyenkor a tartalékainkat használjuk fel, és a 
testtömegünk csökkenni kezd. A szervezetünk akkor 
sem működik tökéletesen, ha a táplálék energia-
tartalma elegendő, de bizonyos tápanyagokból 
a szükségesnél kevesebbet tartalmaz. Ebben 
az esetben minőségi éhezés következik 
be. A vashiány vérszegénységet okoz, a víz-
ben oldódó vitaminok hiánya súlyos be-
tegségekhez vezet. A fejlődő szervezetekre 
nézve a legsúlyosabb következményekkel 
a fehérjehiány jár. Ha a gyerekek nem jut-
nak elegendő mennyiségű és 
megfelelő összetételű fehér-
jéhez, súlyos fizikai és szellemi 
visszamaradottság következik 
be. Az emberiség történetét 
végigkísérik az éhínségek, és 
sajnos ma sem ritkaság a sú-
lyosan alultáplált állapot. Ilyen 
esetekben a mennyiségi és 
a minőségi éhezés általában 
együtt jelentkezik.

A LECKE ALAPJÁN:

•  ismerni fogod az egészséges, ki
egyen súlyozott táplálkozás alapjait

•  tényekre alapozottan tudsz tájéko
zódni az élelmiszerekkel, étrendek
kel kapcsolatban

•  különbséget tudsz tenni a minőségi 
és mennyiségi éhezés között

48. Egészséges táplálkozás 

Táplálékpiramis

A nagy éhínség emlékműve az írországi 
Dublinban. 1845–1849 között a burgonyavész 
miatti élelemhiány 1 millió ember halálát 
okozta, 2 millióan pedig kivándoroltak

  Vegyem és egyem?

Te mi alapján döntöd el egy ételről, hogy meg
eszede, vagy sem?
•  Csoportban dolgozva gyűjtsétek össze, me

lyek azok a tényezők, amelyek pozitívan és ne
gatívan befolyásolnak abban, hogy egy ételt/
terméket elfogyasszatok!

48.  Egészséges táplálkozás   
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Hogyan őrizhető meg a normál testsúly?
A túlsúlytól testmozgással és 
fogyókúrával lehet megszaba-
dulni. A fogyókúrához életmód-
váltásra van szükség. Át kell ala-
kítani az étkezési szokásokat és 
a napirendet. Számtalan fogyó-
kúrás módszer ismert. Azoktól a 
csodaszerektől mindenképpen 
tartózkodjunk, amelyek heten-
te több kilótól szabadítanának 
meg. Ezek a módszerek ugyanis 
nagymértékű vízvesztéssel jár-
nak. Eközben a raktározott zsír 
mennyisége nem csökken lé-
nyegesen. A kialakuló éhségér-
zet miatt hamar visszajönnek a 
leadott kilók.

A fogyókúrázás során sem vonhatjuk meg magunktól az ásványi 
anyagokat, vitaminokat és fehérjéket. A sovány húsokra, zöldségfélék-
re, gyümölcsre és tejtermékekre feltétlenül szükségünk van, különben 
a fogyókúra vége súlyos vitamin- és fehérjehiány lesz. Az étrendünk 
kisebb mennyiségben tartalmazhat szénhidrátokat és zsírokat is. A ki-
sebb energiabevitelt nagyobb fizikai aktivitásnak kell kiegészítenie. 
Akinek gyors a lebontó anyagcseréje, kevésbé halmozza fel a tápanya-
gokat. A lassabb anyagcsere hízásra hajlamosít, a táplálékfeleslegből 
zsírok épülnek fel, és elraktározódnak a bőr alatti vagy a hasüregi zsír-
szövetben. A soványságra vagy a hízásra való hajlam öröklött tulajdon-
ság, amelyen nem tudunk változtatni, de 
étrendünkben alkalmazkodhatunk hozzá. 
Nem hiúság, ha rendszeresen ellenőrizzük 
testsúlyunkat.

A testtömegmérés nemcsak arra való, 
hogy meg tudjuk őrizni normál testsúlyun-
kat, hanem arra is, hogy figyelmeztessen. 
A hirtelen fogyás vagy hízás betegség jele 
is lehet.

A túlsúly miatt kialakuló egészségügyi 
problémák

A testsúly ellenőrzése digitális 
mérleggel

Jó, ha tudod!

    A táplálkozási szokások hatással vannak az egészségünkre.
    Az élelmiszerek kiválasztása és az ételek elkészítése során törekedni kell a változatosságra.
    Az ételeinknek a napi szükségletnek megfelelő mennyiségben és minőségben kell tartalmazniuk a szükséges 

tápanyagokat, ez függ a nemtől, az életkortól és az életmódtól is.
    Lehetőleg minden étkezéskor fogyasszunk megfelelő mennyiségű és minőségű fehérjét, ez magasabb tápértéket 

és kiegyensúlyozottabb energiabevitelt biztosít.
    A megfelelő életműködésekhez számos vitaminra is szükségünk van.
    Minőségi éhezés esetén a táplálékkal felvett energia elegendő, de a tápanyag-összetétel nem megfelelő.
    A helytelen táplálkozás miatti túlsúly vagy az elhízás a betegségek kockázatát növeli (rizikófaktor).
    A testtömegindex megmutatja, hogy testsúlyunk milyen mértékben tér el a nem és a kor alapján megadott nor-

mál értékektől.

  Vitaminhiány

•  Milyen hiánybetegségek alakulnak ki A vagy 
Dvitamin hiánya esetén?

• Mi a pellagra és a beriberi betegség?

  Sok, ami sok!

Olvasd le egy sós és édes élelmiszer csomago
lásáról a feltüntetett információkat!
•  Készítsetek az osztálytársakkal táblázatot ar

ról, hogy mennyi só és szénhidrát található 
ezekben a termékekben!

•  Nézz utána, hogy mekkora só és cukorszük
séglete van egy hozzád hasonló korú diáknak 
naponta, és vesd össze a táblázat értékeivel!

 
 Számoljunk testtömegindexet!

A testtömeg és a testmagasság között a tu
dósok összefüggéseket találtak, amelyekkel 
a tápláltsági állapot jellemezhető.
BMI (Body Mass Index) = testtömeg (kg) /
testmagasság (m)2.
•  A fenti képlet vagy az interneten elérhető 

BMIkalkulátor segítségével számold ki a 
saját testtömegindexedet!

•  Nézz utána, hogy a korodnak, életmódod
nak megfelelő tartományban vane ez az 
érték!

szívinfarktus
sztrók
magas vérnyomás
érelmeszesedés

cukorbetegség
epekő, vesekő
gyomorfekély
zsírmáj

köszvény
ízületi gyulladás
porckopás
porckorongsérv
lúdtalp

49.  A légzőszervrendszer felépítése   



17748.  Egészséges táplálkozás 

  Tiszta a levegő!

•  Korábbi tanulmányaid alapján idézd fel, mely 
gázok és milyen arányban vannak jelen a le
vegőben!

•  Az adatok alapján készíts kördiagramot!

 
Hangolódj rá!

•  Vedd fel a hangodat mobiltelefonnal vagy 
bármi más módon, és hallgasd vissza!

•  Olyan a hangod, amilyennek beszéd köz
ben hallod?

•  Mi a magyarázata a tapasztaltaknak?

A LECKE ALAPJÁN:

•  megismered az ember légzési szerv
rendszerének anatómiai és szövetta
ni felépítését

•  különbséget teszel a sejtlégzés és a 
gázcsere között

•  megismered a hangadás folyamatát

49. A légzőszervrendszer felépítése 

Mindenki vegyen nagy levegőt!
Ahogy az emésztőszervrendszer, úgy a légzőszervrendszer 
is egyre bonyolultabbá vált a törzsfejlődés során. Az egy-
szerűbb élőlényeknek nincs is külön légzőszervük, a testfe-
lületükön keresztül történik a gázcsere. Ilyen légzés jellem-
ző az egysejtűekre, szivacsokra, csalánozókra és a férgekre 
is. A puhatestűeknek, az ízeltlábúaknak és gerinceseknek 
amellett, hogy a bőrön át történő légzésük is számottevő 
lehet, kialakultak a gázcserére specializálódott szerveik.

A gerinces állatok légzésének törzsfejlődése

halak kétéltűek hüllők madarak emlősök

A légzőszervrendszer felépítése
A felső légutak részei:

∙  Az orrüreg falában nagyon sok nyálkatermelő mirigy és 
gazdag vérérhálózat van. Az átáramló vér felmelegíti, a mi-
rigyek váladéka pedig vízgőzzel telíti a levegőt. A szagló-
hám az orrüreg felső részében foglal helyet.

∙  A garatban keresztezi egymást a táplálék és a levegő útja. 

Az alsó légutak részei:
∙  A gége, amelynek vázát porcok alkotják. Legnagyobb kö-

zülük a pajzsporc, népies nevén az ádámcsutka.
∙  A beáramló levegő a gégéből a C alakú porcokkal mereví-

tett légcsőbe jut. 
∙  A légcső a két tüdőfélbe vezető főhörgőkre ágazik, ame-

lyek a tüdőben hörgőkre, majd egészen vékony hörgőcs
kékre ágazódnak. 

∙  A hörgőcskék végén szőlőfürtszerű csomókban állnak a 
léghólyagocskák. 

Alkoss véleményt!

 •  Miben tér el a kilélegzett levegő összetétele a belélegzett levegő
étől?

•  Nézz utána a pontos értékeknek!

gége

orrüreg

jobb tüdőfél

garat

légcső

rekeszizom

bal tüdőfél

Az ember légzőszervrendszere

49.  A légzőszervrendszer felépítése   
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A sejtek a sejtlégzés során alakítják át a tápanyagok kémiai energiá-
ját a működéseik során felhasználható biológiai energiává. Az ehhez 
szükséges oxigén a belégzés során kerül a szervezetbe, a képződő 
széndioxid a kilégzéssel távozik. A levegő, illetve a szén-dioxid és az 
oxigén cseréjét a légzőszervrendszer végzi. A légzési gázcsere a lég-
hólyagocskák egyrétegű laphámmal borított felületén történik meg. 
Az oxigén a léghólyagocskák falán keresztül a vérbe áramlik, és a vö-
rösvértestekben lévő hemoglobinmolekulákhoz kap csolódik, a szén-
dioxid pedig a vérből a léghólyagocskák üregébe kerül. 

A légzőszervrendszer része a gége, ami a hangadás szerve. Benne 
találhatók a hangszalagok, amelyeknek helyzetét és feszességét izmok 
szabályozzák. A hangrés mögött feltorlódó levegő nyomása kissé szét-
feszíti a hangrést, megrezegte-
ti a hangszalagokat. A rezgés 
átterjed a levegőbe, és kialakul 
a hang. A kiadott hang magas-
sága függ a gége méretétől, 
a hangszalagok hosszától, vas-
tagságától és feszességétől. 
A beszédhangok képzése az 
ajkak, a nyelv, az állkapocs és 
a garat izmai nak összehangolt 
működését is igényli. A kama-
szok hangja csúszkál, mutál, 
mert az izmok működésének 
szabályozása nem tud lépést 
tartani a gége gyors növeke-
désével.

  Nagy felszín kis helyen

A léghólyagocskák összesített felülete a tüdő
ben mintegy 100 m2. A különböző szennyező
dések ezt a felszínt csökkentik. 
•  Vizsgáld meg fénymikroszkópban, hogyan 

néz ki az egyrétegű laphám! 
•  Miért előnyös a gázcsere szempontjából az, 

hogy egyetlen sejtréteg vastag ez a hám? 
•  Összehasonlításként mérjétek meg, hogy 

hány m2 a tantermetek alapterülete! Hány ha
sonló méretű tanterem felel meg egy ember 
tüdőfelszínének?

  Csillók hátán

Az orrüreg, valamint a légcső és a hörgőrend
szer nyálkahártyájában csillós hámszövet és 
nagyszámú nyálkatermelő mirigy található. 
A mirigyek váladéka egyrészt védi a légutakat a 
kiszáradástól, másrészt a nyálkában megtapad
nak a levegővel beszívott porszemek, szilárd 
szennyeződések. Ezeket a hámsejtek csillói a 
garat felé sodorják, ezzel tisztítják a légutakat. 

1.  Vizsgáld meg fénymikroszkópban az em
lőslégzőszervrendszerből származó csil
lós hámszövet preparátumot!

2.  Mi lehet az összefüggés a mikroszkópban 
látott szöveti felépítés és az emberek tüsz
szentése között?

A légzőszervrendszer feladatai

Jó, ha tudod!

   A légzési szervrendszer feladata a légzési gázok, az oxigén és a szén-dioxid cseréje a sejtek és a külvilág között.
   A sejtlégzés során energiához jutunk, közben oxigént használunk fel, és szén-dioxid, valamint víz keletkezik.
   A gázcsere a léghólyagocskák és a vér között valósul meg.
    A felső légutakat az orrüreg, a garat, az alsó légutakat a gége, a légcső, a főhörgő, a hörgők, hörgőcskék és lég-

hólyagocskák alkotják.
   A légzőszervrendszer felszínét nagyrészt csillós nyálkahártya és egyrétegű laphám alkotja.
   Az emberi hang úgy képződik, hogy a gégében található hangszalagok rezgését a kiáramló levegő átveszi.

léghólyag
hörgőcske

kapilláris ér

levegő

szén-dioxid-leadás
oxigénfelvétel

kilégzésbelégzés

vörösvérsejtek

A gázcsere folyamata

49.  A légzőszervrendszer felépítése 

A gége felépítése és a hangszalagok

endoszkópos
nézet

elülső nézet

légzés hangadás

hangrés
hangszalag
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A LECKE ALAPJÁN:

•  megérted, hogyan megy végbe a ki 
és belégzés folyamata

•  össze tudod hasonlítani a légzési tér
fogatváltozások módjait és arányait

•  megismered a légzőszervrendszer 
egész ségvédelmének fontosságát 
és lehetőségeit

50. A légzőszervrendszer működése és 
egészsége

Hogyan történik a levegő cseréje? 

A belégzést és a kilégzést a mellkas mozgásai hozzák létre.  
A levegő a mellüreg térfogatának változása miatt kialakult 
nyomáskülönbség hatására áramlik át a légzőrendszeren. 
A térfogatváltozást a fő légzőizmok, a rekeszizom és a 
külső bordaközi izmok működése hozza létre.

A be- és kilégzés folyamata

belégzés kilégzés

rekeszizom összehúzódik rekeszizom elernyed

külső
bordaközi izmok
összehúzódnak

külső
bordaközi izmok

elernyednek

A belégzés folyamata:
∙   A légzőizmok összehúzódnak, a rekeszizom ellaposodik, és lefe - 

lé, a hasüreg felé mozdul el. A külső bordaközi izmok előrefelé 
emelik a bordákat. 

∙  Az izmok összehúzódása miatt a mellüreg térfogata megnövekszik. 
∙  A tüdő felszínét és a mellkas falát mellhártyák borítják.
∙  A tüdő a mellhártyák közötti kisebb nyomásnak köszönhetően kö-

veti a mellkas tágulását. 
∙  A táguló tüdőben csökken a levegő nyomása, ezért a külvilágból 

beáramlik a levegő. 
∙  A levegő beáramlása addig tart, amíg a külvilágban és a tüdőben 

lévő levegő nyomása kiegyenlítődik. 

A kilégzés folyamata:
∙  A légzőizmok elernyednek, a bordák visszatérnek eredeti helyze-

tükbe, a rekeszizom bedomborodik a mellüregbe. 
∙  A mellüreg térfogata csökken.
∙  A tüdőben nő a nyomás, így levegőtartalmának egy része kiáramlik 

a külvilágba. 
∙  Ez addig tart, amíg a tüdőben és a külvilágban kiegyenlítődik a lég-

nyomás. 

 Az e-cigaretta számos tanulmány szerint segíthet a dohányzók-
nak a leszokásban, és kevésbé ártalmas annál. Az Egészségügyi 

Világszervezet (WHO) szerint a hatásuk nagymértékben függ az e-ciga-
rettákban található nikotin és egyéb vegyületek mennyiségétől. Nincse-
nek meggyőző adatok arról, hogy az e-cigaretta segítene a dohányzásról 
való leszokásban. Számos egyéb hatékony és biztonságos terápiás lehető-
ség áll rendelkezésre, amelyeknek nincsenek káros mellékhatásaik.

qubit.hu alapján

 
Modellezz!

A légcsere szemléltetésére készíts tüdőmo
dellt!
1.  Egy kisebb műanyag palack alját vágd le, 

és erősíts rá szorosan egy gumihártyát 
(vékony gumikesztyű, léggömb egyaránt 
alkalmas erre a célra).

2.  Egy vastagabb szívószálnak az egyik vé
gére cérnával erősíts egy kis léggömböt 
(két elágazást is készíthetsz, amihez két 
léggömböt csatlakoztathatsz).

3.  Csúsztasd a léggömböt a palack belse
jébe, és gyurmával rögzítsd a szívószálat 
a  palack szájába! Ügyelj arra, hogy felül 
a gyurma, alul a gumihártya légmentesen 
zárja le a palackot!

4.  Figyeld meg, mi történik, ha meghúzod, 
majd elengeded a gumihártyát!

Próbálj magyarázatot adni a modell – és az 
általa modellezett tüdő – működésére!

49.  A légzőszervrendszer felépítése 50.  A légzőszervrendszer működése és egészsége  
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Nyugalomban átlagosan percenként 14–16-szor veszünk levegőt. 
Egy nyugodt légvétellel egyszerre 0,5 liter levegőt cserélünk ki. A per-
cenként kicserélt levegő mennyisége tehát 7-8 liter, ez a légzési perc-
térfogat. Fizikai tevékenység idején, hangulatváltozáskor, félelem 
vagy izgalom esetén a fokozott oxigénigény miatt megnő a légzési tel-
jesítmény. Jellemző, hogy az edzett szervezetben először a légvételek 
mélysége fokozódik. Az edzetlen szervezet viszont azonnal a légvéte-
lek számának növelésével kezdi az oxigénigényt kielégíteni. A nyugodt 
légzéssel nem használjuk ki tüdőnk teljes térfogatát. Akaratlagosan 
még képesek vagyunk levegőt beszívni (kb. 2,5 liter) és kifújni (kb. 1 li-
ter) egyaránt. Ez a teljes, kicserélhető levegőmennyiség a vitálkapa-
citás. Átlagos értéke 4 liter körül van, de a rendszeres sportolással nö-
velhető, illetve az életkorral járó csökkenése is mérsékelhető. Amikor 
úgy érezzük, hogy már mindent kipréseltünk, még mindig marad kb. 
1 liter tartalék levegő a tüdőben és a légutakban. 

A légzőszervrendszer egészsége
A belélegzett levegővel kórokozók és a levegőben lebegő füst, por és 
egyéb szennyező anyagok juthatnak a szervezetünkbe. Amikor meg-
fázunk, a légutak lehűlnek, és a szervezet védekezőképessége csökken. 
Leggyakrabban nátha alakul ki, amelyet a mindenütt jelen lévő víru-
sok okoznak. Meleg nyári napokon is megfázhatunk, ha felhevülten, 
izzadtan kissé hűvösebb helyre, például légkondicionált helyiségbe 
megyünk. A verejték gyors párolgása túlhűtheti a testünket. Télen 
könnyen megfázik az, aki a fűtött épületből ritkán teszi ki a lábát, mert 
szervezete nem képes a hideghez alkalmazkodni. A lakóhelyiségeket 
rendszeresen szellőztessük, és időzzünk minél többet a szabadban, 
tiszta levegőn!

A hörgőrendszer allergiás jellegű megbetegedése az asztma. 
Az asztmás roham nehézlégzéssel jár, melyet a hörgőcskék simaizom-
zatának görcsös összehúzódása és a fokozott nyálkatermelés vált ki. 
Asztmát okozhat a lakásban lévő por, állati szőr vagy toll, különböző 
növények virágpora, idegrendszeri hatások stb. Az asztma kezelésé-
ben a gyógyszerek mellett alapvető szerepe van a kiváltó tényezők 
felderítésének és lehetőség szerinti elkerülésének.

Légcsere

belégzési tartalék
~3000 ml

légzési térfogat
~500 ml

kilégzési tartalék
~1100 ml

maradék levegő
~1200 ml

belégzési
térfogat

vitálkapacitás

teljes
tüdőtérfogat

Légzési térfogatváltozások a tüdőben

Egészséges és asztmás hörgőcske

 
Mozdulj rá!

Számold meg a nyugalomban lévő társad 
1 perc alatti légzéseinek számát! Végeztess 
vele 20 guggolást, majd újra mérd meg a 
légzésszámot! Hogyan hat az izommunka 
a légzésszámra?

  Sóhajok között

Számítsd ki, ha 16szor veszel levegőt percen
ként, és minden belégzéssel 0,5 liter levegő 
áramlik a tüdődbe, akkor egy tanítási óra alatt 
mennyi levegőt cserélsz ki!

 
Kísérlet

Fogj két tárgylemezt, és helyezd őket egy
másra! Emeld le a felsőt! Nedvesítsd meg az 
egyik lemezt, és így ismételd meg a kísérle
tet! Hogyan lehet egymástól szétválasztani 
a két lemezt? Szétfeszíteni vagy elcsúsztatni 
egyszerűbb?

Savazás

 A cigaretta növényi anyagot tartal
maz, ennek következtében klór és 
kén is van benne.

Gondold végig, hogy mi történik a tüdővel, 
ha a klór és a kén bejut, és a nyálkahártya 
nedves közegével érintkezik!
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Jó, ha tudod!

    A légcsere a környezet és a légzőszervrendszer közötti levegő kicserélődését jelenti.
    Belégzés során a rekeszizom és a külső bordaközi izmok összehúzódnak, a tüdő és a mellüreg térfogata nő, 

a tüdőben uralkodó nyomás csökken.
    Kilégzéskor a rekeszizom és a külső bordaközi izmok elernyednek, a tüdő és a mellüreg térfogata csökken, a tüdő-

ben uralkodó nyomás nő.
    A tüdő passzívan mozog, a mozgást a mellhártya segíti.
    Percenként 14–16 alkalommal veszünk levegőt, nyugalomban egy légvétellel 0,5 liter levegő cserélődik.
    A légzőszervrendszer betegségei közül kiemelendő a nátha és az asztma, illetve a dohányzással járó kísérő-

betegségek.

A dohányzás korunk legelterjedtebb káros szenvedélye. A rá-
szokást és a függőséget a dohányban található nikotin hozza létre, 
amely a tüdőből a vérbe, onnan pedig az agyba jut. A tüdőbe jutó do-
hányfüst parányi részecskéi, az égéstermék gázai mélyen behatolnak 
a tüdőbe, és károsítják annak szöveteit. A dohányfüst mintegy 4000 
különböző anyagából 70 bizonyítottan rákkeltő hatású (karcinogén). 
A légutakban, ahol a füst végighalad, a táplálkozási szervrendszerben 
és a vérképző szervekben is nő a daganatok kialakulásának valószínű-
sége. A dohányosoknál a nem dohányzókhoz képest sokkal gyakrab-
ban alakulnak ki daganatok a szájüregben, a gégében, a légcsövekben 
és a tüdőben.

A légutakba bejutó füst folyamatosan ingerli a nyálkahártyát.  
Gátolja a csillók mozgását, aminek hatására a légcsőben felhalmozódik 
a nyálka. A dohányos köhögéssel próbál megszabadulni a nyálkától és 
a beleragadt baktériumoktól. A nyálka kiváló táptalaj a kórokozó bak-
tériumok számára, ezért gyakrabban alakulnak ki gyulladásos megbe-
tegedések. A lecsökkent légzőfelület miatt a dohányosok fizikai terhe-
lés esetén gyorsan kifulladnak, nem kapnak elég levegőt. A dohányzó 
anyák körében gyakoribb a koraszülés, az újszülöttek kisebb súlyúak és 
kevésbé fejlettek. A passzív dohányzás azt jelenti, hogy te ugyan nem 
dohányzol, de beszívod más dohányfüstjét. A beszívott füst ugyan-
olyan veszélyeknek tesz ki, mintha magad is dohányoznál.

nyelőcsőrák
gégerák

tüdőrák
tüdőtágulás
hörgőgyulladás

hasnyálmirigyrák

szájrák

szívinfarktus
érelmeszesedés

gyomorfekély

hólyagrák

A dohányzás hatása az egészségre

 
Mekkora a tüdőd? 

Filctoll segítségével literenként készítsünk 
beosztást egy nagy befőttesüveg vagy 
műanyag flakon oldalára legalább 5 literig! 
Az így elkészített üveget vízzel megtöltjük, 
és szájával lefelé fordítva, peremével a fé
lig vízzel telt üvegkád aljára helyezett négy 
gumidugóra tesszük. Az üvegbe alulról egy 
hosszabb gumicsövet vezetünk.

Végezz egy erőteljes belégzést, majd a 
gumicsövön keresztül fújd ki a levegőt, hogy 
az maradéktalanul a befőttesüvegbe kerül
jön. Eközben társad fogja az üveget, nehogy 
felboruljon! Ismételjük meg a kísérletet még 
kétszer! Jegyezzük fel a kiszorított víz meny
nyiségét!
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Mi a vér szerepe a szervezetünk 
működésében? 

Testünk legtöbb sejtje távol van a test felszínétől, így a kül-
ső környezetből nem juthat hozzá a szükséges anyagok-
hoz, például az oxigénhez. A sejtek az őket körülvevő bel-
ső környezetből, a szövetnedvből veszik fel az oxigént és a 
tápanyagokat, ide adják le az anyagcsere végtermékeit is. 
A külvilág és a szövetnedv között a vér a közvetítő anyag.

  Vedd szemügyre!

Vizsgáld meg fénymikroszkóppal az emberi 
vérből és a béka véréből készült vérkenetet!
•  Rajzolj le néhány sejtet mindkét készítmény

ből!
•  Hasonlítsd össze keneteket! Miben hasonlít, 

és miben különbözik a vörösvérsejtek alakja?
•  Melyik faj vörösvérsejtjeinek van sejtmagja? 

A LECKE ALAPJÁN:

•  tudni fogod, hogy milyen összetevői 
vannak a vérnek

•  megérted, hogy miért és hogyan 
megy végbe a véralvadás

•  felismered és értékeled a véradás 
fontosságát

Az anyagszállítás és a vér 51. 

kis artéria kis véna

nyirokkapilláriskapilláris vérér szöveti sejtek

szövet közti folyadék

magasabb nyomás alacsonyabb nyomás

vérplazma
kiáramlás

szövet közti folyadék
visszaáramlás

A vér összetevői, jellemzői
Az embernek átlagosan 5 liter vére van. A vér folyékony sejt közötti 
állományú kötőszövet, vérplazmából és alakos elemekből áll. A vér
plazma legnagyobb része víz, oldott ionokat, kis molekulájú szerves 
anyagokat és fehérjéket tartalmaz. A vérplazmában nem találunk kötő-
szöveti rostokat. A vér alakos elemei a vörösvértestek, a fehérvérsej-
tek és a vérlemezkék. A vérben található valamennyi sejttípus a vörös 
csontvelőben termelődik.

A vörösvértestek alakja fánkhoz hasonlít. Sejtmagjukat és többi 
sejtszervecskéiket is elveszítik az érés során, ezért nem tekinthetők 
teljes értékű sejteknek. Számuk óriási, egy mm3 vérben 4-5 millió. Bel-
sejükben legnagyobbrészt vörös vérfesték, a hemoglobin található, 
amelynek feladata a légzési gázok szállítása. A hemoglobin vastartal-
mú fehérje. A vérszegénységként ismert állapotot okozhat a vörös-
vérsejtek számának vagy a bennük lévő hemoglobin mennyiségének 
csökkenése. Tünetei között lehet a fáradékonyság, szédülés, fejfájás. 
A vérszegénységnek sok oka lehet, de a leggyakoribb a szervezet 
vashiányos állapota. Ez akkor alakul ki, ha a táplálék a szükségesnél 
kevesebb vasat tartalmaz. Vashoz legegyszerűbben állati eredetű táp-
lálék, hús, máj fogyasztásával jutunk, de igen magas vastartalma van 
a spenótnak és a sóskának is.

A fehérvérsejtek teljes értékű sejtek, mert minden sejtszervecs-
ke megtalálható bennük. Számuk 1 mm3 vérben 6–8 ezer. Állábaikkal 

A kapillárisok és a szövetnedv közötti kapcsolat

A vérről számokban

 A legnagyobb emlős a kék bálna, ér
rendszerében 4000 liter vér kering. 
Egy lónak kb. 30 liter, az afrikai ele

fántnak 245 liter, míg egy macskának csak 
¼ liter vére van.

vörösvérsejt

fehérvérsejt

vérlemezke

55%

44%

vérplazma

vörösvérsejtek

vérlemezkék
fehérvérsejtek

víz
ionok
fehérjék
tápanyagok
bomlástermékek
gázok

1%

A vér összetevői

A vér alakos elemei 
fénymikroszkópos 
felvételen 
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Jó, ha tudod!

    Az embernek átlagosan 5 liter vére van, 55%-a vérplazma, 45%-a alakos elem.
    A vörösvértestek száma kb. 4–5 millió/mm3.
    A fehérvérsejtek száma kb. 6–8 ezer/mm3.
    A vérlemezkék száma kb. 150–350 ezer/mm3.
    Az oxigén a vörösvérsejtekben lévő vérfestékhez, a hemoglobinhoz kötődve szállítódik.
    A vérszegénység csökkent oxigénellátást okoz.
    A véralvadásban fehérjék, a vér sejtes elemei, enzimek, kalciumion és K-vitamin vesz részt.
    Vérvétellel számos betegség megállapítható, a vérvizsgálat fontos az egészségi állapot felméréséhez.

önállón mozognak, képesek kilépni az érpályából, ezért az ereket kö-
rülvevő kötőszövetben is előfordulnak. A fehérvérsejtek a szervezet 
védekezőrendszerének részei. Egyes típusaik bekebelezik az ide-
gen anyagokat, mások ellenanyagok termelésével semlegesítik őket. 
Ha valamilyen baktérium- vagy vírusfertőzést kell legyőzniük, a számuk 
megemelkedik, de a fertőzés legyőzése után visszatér a szokott érték-
re. A vérlemezkék nem sejtek, hanem sejthártyával körülvett sejtplaz-
matöredékek. Számuk 1 mm3 vérben 150–350 ezer. A vérlemezkéknek 
fontos szerepük van a véralvadásban.

Hogyan alvad meg a vér?
Az erek egyetlen hatalmas, összefüggő csőrendszert alkotnak. Ha egy 
ér megsérül, a résen keresztül elfolyhatna az egész vértérfogat. A véral-
vadáskor keletkező fehérjéből és vérsejtekből álló alvadék lezárja a se-
bet, és megakadályozza a vérvesztést. A folyamatban a vérlemezkék 
és a vérplazma egyes fehérjéi vesznek részt. A vérben oldott fehérjék 
a vérlemezkék által kibocsátott anyagok hatására sűrű és erős hálót 
hoznak létre, amibe a vér többi alakos eleme is beleakad. A kocsonyás 
anyag megszilárdul, ez a var. Alatta megindul a sérült szövetek újra-
képződése, a regeneráció. A véralvadás folyamatához különféle enzi
mek, kalciumion és Kvitamin szükséges. 

Adj vért, és ments meg három életet!
A véradás szó szerint életet ment. Nemcsak a balesetben megsérült 
emberek számára lehet életfontosságú az elvesztett vér pótlása, ha-
nem egyes műtétek is nagy mennyiségű vért igényelnek. Sokféle 
gyógyszer is készül a levett vérből. Csakis egészséges, nagykorú ember 
adhat vért, és a levett vért is mindig gondosan ellenőrzik.

Mit mutat ki a vérvizsgálat?
A vér vizsgálatával sokféle információ szerezhető a szervezet egész-
ségi állapotáról. A vérvétel nem okoz nagy fájdalmat, a levett minta 
elemzése automatizált, és sokféle állapotjelzőre kiterjed. Ez a labor
diagnosztikai vizsgálat a betegségek felderítésében és a kórlefolyás 
követésében is fontos. Az eredmények alapján következtetni lehet az 
oldott összetevőkre, az alvadási jellemzőkre és a sejtes elemek arányá-
ra, de jelezhetik a szervezetben kialakult gyulladásokat is.

Normális és vérszegény vér közötti különbség

Tavaszi fáradtság… 

 A vérszegénység gyengeséggel, fá
radékonysággal, gyakori fejfájással 
jár.

•  Magyarázd meg a gyengeség és a fáradé
konyság okát a légzésről tanultak ismere
tében!

•  Az éhező vagy nagyon erős fogyókúrát 
folytató emberek gyakran vérszegények. 
Mi lehet ennek az oka?

véralvadási faktor

vörösvérsejt

fehérjefonál

vérlemezke A véralvadás 
folyamata

Feldolgozás 
előtt álló 
vérminták
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Az egysejtűeknél a vízmozgás, a szivacsoknál a vándorsej-
tek, a laposférgeknél a gazdagon elágazó béledényrend-
szer végzi ezt a feladatot. A nyílt keringési rendszerben 
megszakad az erek folytonossága, a testfolyadék (vérnyi-
rok) a szövetek közti térbe jut, és onnan vissza a gyűjtő-
erekbe. Ilyen keringési rendszere van az ízeltlábúaknak 
és a puhatestűeknek. Zárt keringési rendszer esetében 
hajszálerek biztosítanak összeköttetést az artériák és vé-
nák között, ez elsőként a gyűrűsférgeknél alakult ki.

Gerincesek keringési rendszere

  Vérrel írták!

A vér mint motívum sokféleképpen megjelenik 
a beszélt nyelvben és a művészetekben.
Gyűjts össze olyan szólásokat, közmondásokat, 
irodalmi műveket, amelyek a vérhez kapcsolód
nak!

Az anyagszállítás típusai A LECKE ALAPJÁN:

•  megérted az anyagszállítás feladatát

•  meg tudod különböztetni az értípu
sokat és a két vérkört

•  megérted a nyirokkeringés működé
sét

Anyagszállítás, vérkörök 52. 
szív

szív

vérnyirok

hajszálerek

zárt keringési rendszer

nyílt keringési rendszer

halak kétéltűek hüllők madarak emlősök

Nyílt és zárt keringési rendszer

A szív törzsfejlődése a gerincesek osztályaiban

Mi az anyagszállítás feladata?

 A szervezet anyagszállító rendszere a 
test belső sejtjeit kapcsolja össze a kül
ső környezettel. A felvevő területek a 

legtöbb sejttől távol esnek, ezért hatékony 
anyagszállításra van szükség. A folyadékok erre 
több szempontból is előnyös megoldást kínál
nak: 
•  oldott állapotban tartják a szállítandó anyago

kat;
•  zárt érpályában vagy azon kívül is mozgásban 

tarthatók, áramlásuk irányítható; 
•  nagyobb molekulákat és sejtes alkotórészeket 

is magukba fogadhatnak. 

A gerincesek zárt keringési rendszerének központja a több üregből 
álló szív. A halak szíve egy pitvarból és egy kamrából áll, egy vérkörrel 
rendelkeznek. A kétéltűek két pitvarból álló szíve lehetővé teszi a két 
vérkör megjelenését. Viszont egy kamrájuk miatt szívükben a vér keve-
redik. A hüllők négyüregű szíve már hatékonyabb keringést biztosít, 
viszont a krokodilok kivételével még rés található a kamrák közötti vá-
laszfalon. A madarak és az emlősök keringési rendszere lényegében 
megegyezik. A szív négy ürege teljesen szeparált, a vér a kis és a nagy 
vérkörben tökéletesen különválasztva kering.

szív

szív

vérnyirok

hajszálerek

zárt keringési rendszer

nyílt keringési rendszer
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A vér egymagában kevés volna!

szövet közti folyadék

nyirokér

szövet közti folyadék

tüdőkapillárisok

kis vérkör

nagy vérkörnyirokcsomó

mellvezeték

A nyirokrendszer és az érrendszer kapcsolata

Az ember nyirokrendszere

mandulák

vörös csontvelő

lép

nyirokcsomók

féregnyúlvány

mellvezeték

csecsemőmirigy

nyaki véna nyaki artéria

tüdőartéria tüdővéna

májkapuér

aorta

combvéna combartéria

alsó üres véna

Az ember érrendszere

A test folyadéktartalma a sejteken 
belül, a sejtek közti térben szabadon 
és az érpályában található. Ezek a 
folyadékterek egymással szoros kap-
csolatban állnak, anyagaik folyama-
tosan kicserélődnek. A sejtek közti 
térben lévő szövetnedv a vérből 
keletkezett, és jelentős része a vérke-
ringésbe kerül vissza. A maradék szö-
vetnedvet nyiroknak nevezzük, és 
a nyílt nyirokrendszerbe kerül, majd 
később a vérkeringéshez csatlakozik. 
A nyiroknak fontos közvetítő szerepe 
van a sejtek és a vér közötti anyagfor-
galomban.

A vér zárt pályán jut el a test min-
den részébe, áramlását a szív és a 
vázizomzat biztosítja. Ezt a rendszert 
együttesen keringési rendszernek 
nevezzük. A belső sejtek tehát nem 
közvetlenül érintkeznek a külvilág-
gal, hanem a vér és a nyirok közvetí-
tésével. Testünk folyadékterei sajátos 
belső környezetet alkotnak. Ez a bel-
ső környezet a szabályozórendszerei-
nek köszönhetően közel állandó álla-
potban tartható.
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A keringési rendszer vérerekből álló zárt csőrendszer, amelyet a vér 
teljesen kitölt. A szív feladata a vér áramoltatása, mozgásban tartása. 
A keringési rendszerben a vér mindig meghatározott irányban, a ma-
gasabb nyomású hely felől az alacsonyabb nyomású hely felé áramlik. 
Az egyirányú áramlást a szív pumpáló működése, valamint a szívben 
és a vénás érrendszerben lévő billentyűk tartják fenn. 

A szívből kivezető erek a verőerek, tudományos nevükön artériák. 
Vastag érfalukban sok rugalmas rost és simaizom van. A verőerek egy-
re kisebb átmérőjű ágakra oszlanak, majd a szervekben a legkisebb 
átmérőjű, legvékonyabb falú erek, a hajszálerek (kapilláris erek) háló-
zatába torkollnak. A légzési gázok, a tápanyagok és az anyagcsereter-
mékek a hajszálerek vékony falán keresztül cserélődnek ki. 

A hajszálerekből a vért a gyűj
tőerek, a vénák vezetik el. A vénák 
fala vékony, a kevés kötőszöveti 
rost és simaizom miatt tágulékony. 
A gyűjtőerek egyre nagyobb át-
mérőjű, de egyre kevesebb érben 
egyesülnek, majd a nagy vénák 
a szívbe torkollanak. A vénákban 
már nem érezhető a szív által kel-
tett nyomáshullám. A vér szív felé 
történő áramlását a vázizmok ösz-
szehúzódása és a vénákban lévő 
zsebes billentyűk segítik.

A vérerek típusai
Az érrendszer két vérkörbe rendeződik.

A kis vérkör:
∙   A szívet és a tüdőt kapcsolja össze. A szívből a tüdőartéria 

szén-dioxidban gazdag vért szállít a tüdőbe, ahol kisebb erekre 
ágazik. 

∙   A kis vérköri hajszálérhálózat a léghólyagocskákat veszi körül. Itt 
történik meg a légzési gázcsere. A vérből a szén-dioxid a léghólya-
gocskában lévő levegőbe lép ki, az oxigén pedig a hajszálérháló-
zatban áramló vérbe jut. Ilyen módon a szén-dioxidban gazdag 
vérből friss, oxigéndús vér lesz. 

∙   Az oxigéndús vér a tüdővénákon keresztül jut vissza a szívbe. 

nagy vérkör

kis vérkörjobb pitvar

test

tüdő

jobb kamra

bal pitvar

bal kamra

A vérerek típusai

artéria véna

billentyű

belső burok

hámréteg

középső burok

külső burok

sejtek felé
tápanyagok

oxigén

szívből szívbe
sejtek felől

bomlástermékek
szén-dioxid

Az erek szövettani felépítése

A hajszálerek falán megvalósuló 
anyagcsere

  Rendszerezd a tudásodat!

Készíts összefoglaló táblázatot az értípusokról!
Milyen a különböző erek átmérője, szövettani 
felépítése, belső keresztmetszete, vane benne 
billentyű, milyen vért szállít?

Erek tekeregnek bennetek

 •  Mely szervek rendelkezhetnek a leg
gazdagabb érrendszerrel? Miért?

A vérkörök

  Az ember érrendszerének hossza, 
a hajszálereket is beleszámítva, elér
heti a 100 ezer kmt is, tehát mint

egy 2,5szer hosszabb, mint az Egyenlítő. 
Legnagyobb verőerünk, a főverőér mélyen 
elrejtve a mellkas belsejében helyezkedik el. 
Átmérője 2,5–3,5 cm, hossza 30–40 cm.
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A nyirokkeringés
Hosszas álldogálás után vagy melegben akár egy egészséges ember-
nél is megfigyelhető, hogy a lába beledagad a cipőbe. A lábakban 
ilyenkor vizenyő, más szóval ödéma alakul ki. A jelenség magyaráza-
ta a hajszálerek és a szövetnedv közötti anyagkicserélődés. A hajszál-
erekből kiszűrődő folyadék nem tér vissza teljes egészében a vérbe. 
A szövetnedvnek ezt a többletét nyiroknak nevezzük, amely a nyi
rokerekbe kerül. Ezekben is találhatók a folyadék egyirányú áramlását 
biztosító billentyűk. A nyirokerek egyre nagyobb átmérőjű szakaszok-
ban egyesülnek, tartalmuk végül egy nagy vénába ömlik, amelyen át 
ismét a vérbe jut. Ezt a környező vázizmok működése, a testmozgás 

is elősegíti. A nyirok útja során nyirokcso
mókon halad át, amelyek fontos szerepet 
játszanak a kórokozók elleni védekezésben. 
Bennük az immunvédelemben részt vevő 
fehérvérsejtek osztódnak, és érési folya-
maton mennek át. A nyirokszervek közé 
tartozik többek között: a csecsemőmirigy, 
a mandulák és a vakbélhez kapcsolódó fé
regnyúlvány is.

bal
tüdőfélbe

test felső részéből
test felső részébe

jobb
tüdőfélbe

test alsó részébe
test alsó részéből

bal
tüdőfélből

jobb
tüdőfélből

koszorúerek

Jó, ha tudod!

    Az embernek zárt anyagszállítási rendszere van.
    Az anyagszállítás rendszeréhez a nyirok- és vérérrendszer tartozik.
    Az érrendszert artériák, kapillárisok és vénák alkotják.
    Az ember keringési rendszere a kis és a nagy vérkörből áll.
    A szövetnedv részét képező nyirkot a nyirokkeringés áramlása juttatja vissza a vérbe.

A nagy vérkör:
∙   A szív és a szervezet összes szerve között áramoltatja a vért. 
∙   A szívből a főverőér vezet ki, amely a szervek felé kisebb arté

riákra ágazik szét. A szervekbe lépve a verőerek további elága-
zások után létrehozzák a hajszálérhálózatot, amelyben légzési 
gázok, tápanyagok, anyagcsere-végtermékek és más anyagok cse-
rélődnek ki. A szervek hajszálérhálózatában az oxigéndús vérből 
szén-dioxidban gazdag vér lesz. 

∙   A hajszálerekből a vért a vénák vezetik el a szív felé. A fővénák 
a szívbe torkollanak. 

∙   A szív falában látható az aortából elágazó koszorúérhálózat, 
amely mindig oxigéndús vérrel látja el a szív munkavégző izom-
zatát.

nyirok

sejtplazma

sejthártya

savóshártya

folyadék-áramlás

vérplazma

szövet közötti
folyadék

kapilláris fala

nyirokér

Ödémás láb

A szövetnedv útja

Honnan ered a szívforma?

 

 

Érdekesség, hogy a hüllőknél a bal kamrából a testbe futó verőér 
ívesen jobbra kanyarodik, a jobb kamrából kilépő verőér pedig 
balra kanyarodik. A két verőér a hasi főverőérben egyesül, így az 
erek rajzolata a közismert szívformát hozza létre.

  Bővítsd a tudásod!

Készíts kiselőadást arról, hogy milyen élettani 
szerepe van a lépnek, a csecsemőmirigynek és 
a féregnyúlványnak!
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Az élet motorja 

A keringési rendszer központja a szív. 
A mellüregben, a két tüdőfél között he-
lyezkedik el. A szív ritmikus összehúzó-
dását és elernyedését a mellkas bal olda-
lán, középtájon érzed, mert itt található 
a szív csúcsa.

A szív az élet motorja?
A szív tömegének legnagyobb részét a gyors és kitartó szívizomzat te-
szi ki. A szív belsejében négy üreg található, két pitvar és két kamra. 
A pitvarok fala vékonyabb, a kam-
ráké erősebb, vastagabb. A jobb 
pitvarban és a jobb kamrában min-
dig szén-dioxidban gazdag, a bal 
oldali üregekben pedig oxigéndús 
vér áramlik. A jobb pitvarba a test 
felől érkező fővénák torkollnak. 
A pitvar izomzata a vért a jobb 
kamrába nyomja. Amikor a jobb 
kamra összehúzódik, a vért a tüdő 
felé továbbítja. Az áramlás irányát 
az üregek közötti billentyűk te szik 
egyirányúvá.

Hogyan működik a szívünk?
Nyugalomban a szív percenként átlagosan 70–75-ször húzódik össze, 
és egy alkalommal egy kamra mintegy 70 cm3 vért lök ki. Percenként 
tehát a szív egy-egy oldalán kb. 5000 cm3 vér halad át, vagyis a teljes 
vérmennyiség átáramlik a kis vérkörön és a nagy vérkörön is. A szívnek 
önálló ritmuskeltő központja van a jobb pitvar falában, ez a szinusz-
csomó. A szívműködést ezenkívül az idegrendszer is szabályozza.

Sportolás vagy fizikai munka során a nyugalmi értékhez képest 
többszörösére nő a szerveken átáramló vér 
mennyisége. Természetesen nem lesz több 
vérünk, hanem a szív erőteljesebb és gyor-
sabb működése miatt az adott vérmennyi-
ség egy perc alatt többször áramlik át a kis 
és a nagy vérkörön. Ez a keringési perctérfo
gat, amelyet a pulzusszám és az egy ütem-
ben átfolyt vér, a pulzustérfogat szorzata ad 
meg. Az edzetlen ember szívkamrájának tér-
fogata kisebb, a kamra falának izomzata vé-
konyabb. A keringésben lévő vérmennyiség 

1

2
3

  Jól nézd meg!

Fénymikroszkópos metszeten vizsgáld meg a 
szívizomszövetet!
•  Milyen jellegzetességeket látsz a felépítésé

ben?
•  Mi magyarázza a szívizom erősségét?

 
Dobban a szívem 

Hogyan befolyásolja a fizikai megterhelés 
a pulzusszámot? Tedd a kezed mutató, kö
zépső és gyűrűsujjait a csuklód artériájára! 
Számold meg a pulzusodat! Végezz 10 gug
golást, és ismét számíold meg a pulzusodat! 
Eredményeidet foglald táblázatba! Ha egy 
dobbanás során 70 cm3 vér lökődik ki a szív
ből, akkor számold ki, hogy kb. mennyi vért 
mozgattál meg nyugalomban és fizikai ak
tivitás hatására! Ha mindig nyugodt lennél, 
akkor egy hét és egy hónap alatt mennyi 
vért keringetnél a testedben? 

A LECKE ALAPJÁN:

•  megismered a szív felépítését és mű
ködését

•  megérted, hogy mit jelent a vérnyo
más

A szív működése  53. 

A szív elhelyezkedése

A szívciklus 

A szív ingerületvezető rendszere

jobb pitvar

jobb kamra

zsebes billentyűk

vitorlás
billentyű

vitorlás billentyű

aorta

bal kamra

bal pitvar

A szív anatómiája
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Mit mutat a vérnyomás?
A vérnyomás a vér érfalakra gyakorolt 
nyomása. Általában a bal felkaron mér-
jük. Átlagos értéke fiatal felnőtteken 
120/80 Hgmm. A nagyobbik nyomásér-
ték a bal kamra összehúzódásakor, a ki-
sebbik a kamra izomzatának elernyedé
se idején mérhető.

Magas vérnyomásról akkor beszé-
lünk, ha a nyugalomban mért vérnyomás 
tartósan 140/90 Hgmm felett van. A ma-
gas vérnyomásra hajlamosító tényezők 
között van a rendszeres izgalommal, szo-
rongással járó idegi megterhelés, az el-
hízás, a túl sós ételek fogyasztása. Az érfalak rugalmassága az életkor 
előrehaladtával csökken. Az érfalak merevségét fokozzák az érfalakba 
lerakódó zsírszerű anyagok, például a koleszterin. A lerakódások miatt 
egyenetlenné váló érfalon könnyebben kitapadhatnak a vérlemezkék, 
és elindítják a véralvadás folyamatát (trombózis lép fel). Emellett csök-
kentik az érfal rugalmasságát, és érelmeszesedést okoznak. A kerin-
gési rendszer egészsége érdekében különösen fontos a rendszeres 
testmozgás, az egészséges táplálkozás, a dohányzás és az alkohol-
fogyasztás mellőzése. 

Jó, ha tudod!

    A keringési rendszer központja a szív.
    A szív két kamrából és két pitvarból felépülő, izmos falú szerv. 
    A szívben a pitvar és kamra közötti véráramlást a vitorlás billentyűk teszik lehetővé, az artériák kezdeti szakaszá-

ban a hasonló funkciójú zsebes billentyűk találhatók.
    A szív vérellátását a koszorúerek biztosítják.
    A szív nyugalmi állapotban percenként átlagosan 70–75-ször húzódik össze, egy összehúzódással kb. 70 ml vért 

pumpál ki.
    A vérnyomás normál tartománya 120/80 Hgmm, magasabb értéknél emelkedett vagy magas vérnyomásról  

beszélünk.

  Bővítsd a tudásod!

A visszeresség (vagy visszértágulat) főleg az 
állómunkát végző embereken jelentkezik. Moz
gás közben az izmok összehúzódása és elernye
dése is segít pumpálni a vért a köztük húzódó 
vénákban. Az állómunkát végző emberek lábá
ban az izomzat nem végzi el ezt a  működést. 
A  gyenge vénafalak nem tudnak ellenállni 
a bennük felhalmozódó vér nyomásának, kitá
gulnak, és még jobban lelassul bennük a vér 
áramlása. A keringési rendszert még számos té
nyező veszélyezteti. Készíts kiselőadást a szív
és érrendszeri betegségekről!

  Sertésszív vizsgálata

Csoportban dolgozva vizsgáljátok meg egy ser
tés szívét!
•  Először keressétek meg, és határozzátok meg 

az egyes ereket! Ebben segít, ha megtaláljátok 
a vastagabb falú bal oldalát a szívnek!

•  Ezután a pitvarokat vizsgáljátok meg, majd a 
pitvartól a szív csúcsa felé haladva vágjátok 
ketté a szívet!

•  Vizsgáljátok meg a vitorlás billentyűket!
•  Az artéria falában keressétek meg a zsebes 

billentyűket!
•  Adjatok magyarázatot arra, hogy miért vasta

gabb a bal oldal! 

növekedését csak magasabb pulzusszámmal tudja elérni. A rendsze-
res mozgás hatására a szervezet aktívabb állapotba kerül, anyagcsere- 
folyamatai felgyorsulnak. Nő a szervezet ellenálló képessége, csökken 
bizonyos anyagcsere-betegségek, például a cukorbetegség kialakulá-
sának kockázata. Lassulnak az öregedési folyamatok, így kisebb lesz az 
érelmeszesedés és a csontritkulás kialakulásának valószínűsége is.

Automata vérnyomásmérő

Az érelmeszesedés folyamata

Nyomás utána!

 Keress az interneten olyan (akár an
gol nyelvű) videót, amely a régen 
gyakrabban használt higanyos vér

nyomásmérést mutatja be! Próbáld meg né
hány mondatban összegezni a működési  
elvét!
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Mi a kiválasztószervek feladata? 

Ahogyan egy üzemi gyártási folyamatban, úgy az emberi 
testben is keletkeznek felesleges anyagok. Felhalmozódá-
suk veszélyeztetné az üzem működését. A felesleges vagy 
káros anyagok eltávolítása, a belső környezet viszonyla-
gos állandóságának biztosítása jelentős részben a kivá-
lasztó szervrendszer működésének köszönhető.

A kiválasztó szervrendszer felépítése
A kiválasztó szervrendszer részei a vese, a húgyvezeték, a húgy
hólyag és a húgycső. A vizelet a vesében képződik, és a húgyvezeték 
simaizomzata továbbítja a húgyhólyagba. A húgyhólyag a hasüreg 
alsó részében található. Izmos falú, nyálkahártyával bélelt üreges szerv. 
Tágulékony fala és kimeneti nyílásának összehúzódott záróizmai lehe-
tővé teszik a vizelet átmeneti tárolását. Vizeletürítésre akkor kerül sor, 
amikor a folyadék nyomása egy bizonyos szintet elér, és az összegyűlt 
vizelet feszíteni kezdi a húgyhólyag falát. Ekkor a hólyagfal izomzata 
összehúzódik, a záróizmok elernyednek, és a vizelet a húgycsövön át 
távozik.

A kiválasztó működés
Működési egysége a nefron, amelyből egy vesében kb. 1 millió talál-
ható. A vesébe vezető ér a veseartéria. A vérből a vese eltávolítja a fe-
lesleges és káros anyagokat. A megtisztított vér a vesevénán keresztül 
távozik a veséből. A nefron kezdeti szakasza a vesetestecske, ennek 
részei a kettős falú tok és egy hajszálérgomolyag.

A vesetestecskében történik a szűrés. A vérplazmából a vesetes-
tecske üregébe, innen pedig az elvezetőcsatornába kerül minden 
anyag, amely elég kis méretű ahhoz, hogy a hajszálerek falán átférjen. 
A szűrlet a vérplazma fehérjementes része. A szűrletben tehát hasznos, 
káros és felesleges anyagok egyaránt vannak. Az elvezetőcsatornából 
a hasznos anyagok a falukat bélelő hámszöveten keresztül visszaszí
vódnak a csatornákat körülvevő vérerekbe. A szűrletből a szőlőcukor 
teljes mennyisége, a víz és a sók zöme (más hasznosítható anyagokkal 
együtt) visszaszívódik a vérbe.

A visszaszívás után kialakuló vizelet a vízen kívül ionokat és nitrogén-
tartalmú anyagcseretermékeket tartalmaz. A vizelet a gyűjtőcsatornák-
ba kerül, amelyek a vesemedencébe vezetik. A vizelet a szervezet szá-
mára felesleges vizet, sókat és anyagcsere-végtermékeket tartalmazza. 
A szűrletből naponta 1,52 liter vizelet keletkezik. 

A LECKE ALAPJÁN:

•  megismered a kiválasztó szervrend
szer felépítését

•  megérted a vese működését

A kiválasztás  54. 
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A kiválasztó szervrendszer felépítése
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Jó, ha tudod!

    A kiválasztás a szervezet só- és vízháztartását befolyásoló élettani működés.
    A kiválasztás szerve a páros vese, amely kéreg- és velőállományra különül el.
    A vese működési egysége a nefron.
    Vesénként kb. 1 millió nefron van, a bennük végbemenő kiválasztás három részfolyamata: szűrés, visszaszívás, 

kiválasztás.
    A kiválasztás után a vizelet a húgyhólyagba kerül, és kb. 1,5 liter vizelet ürül ki naponta.
    A vizelet összetétele fontos élettani állapotjelző.
    A kiválasztó szervrendszer betegségei veszélyeztetik a szervezetet, felesleges anyagcseretermékek halmozód-

nak fel.

  Vizeletvizsgálat

A vizelet összetételének vizsgálata fontos a 
szervezet egészségi állapotának felmérésében. 
Nemcsak a kiválasztási szervrendszer beteg
ségére utalhat, hanem gyulladásokra, a máj 
betegségeire vagy az anyagcsere kóros elválto
zásaira is.
•  Nézz utána, milyen betegségek után kutat

nak, ha a vizeletben fehérjét, vörösvérsejteket, 
fehérvérsejteket, szőlőcukrot vagy nitritiono
kat keresnek!

•  Mire utalhat a vizelet magas kalciumkoncent
rációja?

 
Kristályok a láthatáron

A vesekő nagyon gyakran kalciumoxalátot 
tartalmaz. Ez az anyag a növényekben is 
megtalálható.
•  Vöröshagyma hártyás buroklevelének egy 

darabját helyezd egy tárgylemezen lévő 
vízcseppbe, majd fedőlemezzel fedd le! 
Vizsgáld meg a metszetet fénymikroszkóp
pal!

•  Ha a vesekő alapját a kalcium képezi, akkor 
milyen élelmiszerek fogyasztása kerülen
dő?

Miért változó a vizelet?
A vizelet térfogata és összetétele úgy változik, hogy a szervezet folya-
déktereinek állandósága fennmaradjon. Egy meleg nyári napon kis 
mennyiségű, híg vizelet képződik, mert a vesecsatornákban visszaszí-
vódik a szervezet számára szükséges víz és ionok. Sós ételek fogyasz-
tása után kevesebb és töményebb vizelet képződik, mert a szükséges 
víz visszaszívódik, de a fölösleges ionok nem. Az ételek túlzott sózása 
megterheli a vesét, ráadásul vérnyomás-emelkedést is okoz. Tartós ter-
helés alatt egyik összetevője a magasvérnyomás-betegség kialaku-
lásának.

A kiválasztó szervrendszer egészsége
A vizeletelvezető rendszer be-
tegségei közül leggyakrabban 
a felfázás fordul elő. A lehűlés 
következtében gyengül a nyál-
kahártya ellenálló képessége, 
ezért a kórokozók gyulladást 
idéznek elő. A gyulladás miatt 
érzékenyebb a húgyhólyag fala, 
ezért a vizelési inger is gyako-
ribb. A nők gyakrabban fáznak 

fel, mint a férfiak. Húgycsövük rövidebb, így a kórokozók könnyebben 
a szervezetbe jutnak. Sajnos elég gyakori elváltozás a vesekő kialaku-
lása is, amikor a vizeletben lévő sók kikristályosodnak. A megrekedő 
kristályok nagyon erős fájdalmat okoznak.

A vese életfontosságú szerv. Halálhoz vezet, ha valakinek egyik vesé-
je sem működik, mert a felhalmozódó anyagcseretermékek károsítják 
a szervezetet. Ebben az állapotban az egyik lehetőség a művesekeze-
lés, a másik a veseátültetés.

A művesekezelés lényege, hogy a beteg vérét keresztülvezetik a 
művesekészüléken, amely megtisztítja a vért az anyagcseretermékek-
től, majd visszajuttatja azt a keringési rendszerbe. A műveletet hetente 
két-három alkalommal néhány órán keresztül kell végezni. Veseátülte-
tés esetén a beteg szervezetébe más emberből származó, egészséges 
vesét helyeznek, amelyet a beteg keringési rendszeréhez csatlakoztat-
nak. 

Vesekövek

Művesekezelés folyamata

A vizelet vizsgálata



A TANULT TÉMÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMA

TUDOM A JÓT, ÉS TESZEM A ROSSZAT 
A túlnépesedő Föld egyik leg-
nagyobb gondja az emberek 
élelmezése. Amellett, hogy a 
mezőgazdaság a legnagyobb 
környezetszennyező, a szegé-
nyebb országokban nincs is 
elegendő élelmiszer, nem rit-
kák az éhínségek. Ezzel pár-
huzamosan a szerencsésebb 
helyzetben lévő országokban 
már népbetegségként tekinte-

nek az elhízásra. Az USA lakosságának például kétharmada túlsúlyos, egy-
harmada elhízott, és sajnos hazánk sincs sokkal jobb helyzetben. A gaz-
dasági fellendülés minden ország esetén együtt jár a túlsúlyos emberek 
arányának növekedésével. Világszinten jelenleg több a túlsúlyos ember, 
mint az alultáplált.

Ugyanakkor azt is kimutatták már, hogy a túlsúlyos emberek hibázta-
tása, kirekesztése tovább rontja az egészségi állapotukat. A motivációjuk 
csökken, a sportos közeget a megbélyegzéstől való félelemből inkább el-
kerülik, többet maradnak otthon, az egészségügyi ellátást is nehezebben 
tudják igénybe venni.

Miről tanultál ebben a fejezetben? 
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 Gondolkodtató kérdések – a szöveg alapján válaszolj!

1.  Mi lehet az oka annak, hogy ha megteheti, többet eszik az ember a szükségesnél?
2.  Találjatok ki megoldási lehetőségeket a világ igazságosabb élelmiszerelosztására, vitassátok meg az ötle

teket!
3. Hogyan motiválnál egy túlsúlyos embert az életmódváltásra anélkül, hogy hibáztatnád a testalkata miatt? 

 Feladatok

1.  Nézz utána, melyek a vezető halálokok Magyarországon! Melyik hány évvel korábban vezet halálhoz túlsúly 
esetén?

2.  Válassz ki egy országot, és mutasd be, az elmúlt évtizedekben hogyan változott a gazdaság teljesítménye 
és a túlsúlyos emberek aránya!

3.  Hogyan befolyásolja a tüdő, illetve a keringés működését a túlsúly? 
4.  Az éhező vagy nagyon erős fogyókúrát folytató emberek gyakran vérszegények. Magyarázd meg a jelen

séget! 
5.  A véráramlás irányának megfelelően ismertesd a kis vérkör és a nagy vérkör részeit! Minden esetben a pit

varból indulj ki! 
6.  Mi a magyarázata, hogy ha az eres kezet függőlegesen felemeljük, a vénák eltűnnek a bőrfelszínről? 
7.  A testtömegindex (BMI) számítása mellett hogyan mérhető a túlsúly mértéke, jellege?

A FEJEZETBEN MEGISMERT 
ÚJ FOGALMAK: 
tápcsatorna, tápanyag, 
emésztőnedv, felszívódás, 
bélbolyhok, máj, hasnyálmirigy, 
mennyiségi éhezés, minőségi 
éhezés, felső és alsó légutak, 
tüdő, légcsere és gázcsere, szív, 
szívciklus, pulzus, értípusok, 
véralvadás, vérszegénység, 
vérkép, szövetnedv, vérplazma, 
nyirok, vese, só- és vízháztartás, 
kiválasztás, nefron, szűrés, 
visszaszívás

A kiemelt fogalmakat megtalálod 
a könyv végén, a Kislexikonban.

<18,5 25–29,9 30–34,9 35<18,5–24,9

BMI =
kg
m2

alultáplált normál túlsúlyos elhízott súlyosan
elhízott



Albert Sabin egy amerikai bélyegen

A TUDOMÁNY ALKALMAZÁSA 

AZ ÉRZÉKELHETETLEN ÉRZÉKELÉSE 

KORÁBBAN TANULT FOGALMAK:
szerv, érzékszerv, szervrendszer, szervezet, egészség, betegség, 
egészséges életmód, szenvedélybetegség 

X. 

A környezet sokféle tulajdonságát érzékeljük, a testünk legtöbbször automatikusan alkalmazkodik is hozzá. Vannak azonban 
olyan hatások, amelyek annak ellenére nem érzékelhetők számunkra, hogy akár az életünk is múlhat rajta. Ilyen például az 
UV- vagy a radioaktív sugárzás, de számos mérgező anyag is. A természetben ezeknek feltehetően nem volt elegendően nagy 
jelentőségük ahhoz, hogy az evolúciónkban komoly tényezővé válhattak volna. Ma azonban a környezet átalakulása, szennye-
zése és az emberek hosszabb élete szükségessé tette az érzékelésüket, hogy tudatosan védhessük magunkat. Érzékszerveink 
helyett a műszereink tájékoztatnak a veszélyes mértékű sugárzásról vagy a mérgező anyagok jelenlétéről.

A fennmaradás kulcsa a szabályozottság, 
amelynek az is a feltétele, hogy az élőlény 
rendelkezzen a saját felépítését és működé-
sét leíró, meghatározó információval. Csak 
ennek alapján lehet képes minden zavaró 
hatás ellenére megőrizni viszonylagos ál-
landóságát. Ez az információ a sejtek örökí-
tőanyagában, a DNS-molekulák kódjában 
található. Az agyunk sejtjeiben megtalál-
ható beállítási értékek alapján az idegrend-
szer és a hormonok irányítják a létfenntartó 
szerveink működését. Az agyunk másféle 
információtárolásra is képes. A tanulás és 
emlékezés rugalmas alkalmazkodást bizto-
sít a változó környezethez. Tulajdonsága-
ink, egyéniségünk így az öröklött és tanult 
komplex szövedéke. Egészségünk feltétele, 
hogy a testi és a lelki folyamatok szabályo-
zott módon, egyensúlyban maradjanak.

KÉRDÉSEK, PROBLÉMÁK

•  Melyek szervezetünk főbb szabályozórend-
szerei?

•  Miért fontos, hogyan érhető el a testi és a lel-
ki egyensúly?

•  Hogyan lehet bizonyos értékhatárok között 
tartani szervezetünk jellemző biológiai érté-
keit?

•  Hogyan kapunk információt a külső és belső 
környezetünkről?

•  Miben hasonló, és miben tér el az idegi és 
a hormonális szabályozás?

•  Hogyan alakul ki szervezetünk fertőzések el-
leni védettsége?

TUDÁSHÁTTÉR – AMIT MÁR TUDSZ!
Az előző években a környezetismeret és a természettudo-
mány tantárgyakat tanultad. 

A kérdések és feladatok alapján idézd fel  
a meglévő tudásodat!
1.  Nevezd meg két szervedet, és ismertesd, milyen kapcsolat 

van közöttük (bármilyen kapcsolat jó: anatómiai, műkö-
désbeli)!

2.  A rajzolt ábrán mely szerveket ismered fel? Ezek melyik 
szervrendszerhez tartoznak?

3.  Mik a főbb különbségek a férfi- és a női test felépítésében?
4.  Hogyan állítanál össze egy táplálékpiramist? Adj magya-

rázatot erre!
5.  Miért fontos a mozgás egészségtani szempontokból?
6.  Melyek a főbb érzékszerveid, milyen anyagokkal vagy esz-

közökkel tudod ezek védelmét biztosítani?
7.  Milyen összefüggés van a környezet állapota és az egész-

ség között? 

Érzékelés és szabályozás  
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Mit jelent az ember belső környezete?

Az élő sejt és közvetlen 
környezete között állandó 
anyagforgalom zajlik: a sejt 
anyagokat vesz fel, azokból 
felépíti saját anyagait, illet-
ve egyes anyagok lebontá-
sából energiát nyer műkö-
déséhez. A nem szükséges 
anyagokat leadja.

Az első élőlények egysejtűek voltak, külső környezetüket az őket kö-
rülvevő víz jelentette. A többsejtűek megjelenésével már nem min-
den sejt érintkezik a külső környezettel, hanem csak a sejtek közötti 
folyadékkal. A sejtek tehát egy ún. belső környezetben élnek, amelyet 
testnedveink alkotnak. A különböző szervekhez és szervrendszerek-
hez tartozó sejtek belső környezetét a keringési rendszer köti össze 
egymással és a külvilággal. 

Hogyan szabályozható  
a szervezetünk működése?
Az élettanilag fontos értékek normál 
tartományon belül tartása akkor való-
sulhat meg, ha az irányító szerv vissza-
jelzést kap arról, hogy mekkorák ezek 
az értékek. A tartós 39 °C-os testhőmér-
séklet- vagy a 15 mmol/liter vércukor-
szintértékek nem normálisak.

Ha a normál értéktartománytól elté-
rés van (hibajel), akkor olyan hatásokat 
(szabályozójeleket) indít el a szervezet, 
hogy az értékek a normál tartományba 

A LECKE ALAPJÁN:

•  felismered az emberi szervezet sza-
bályozott működésének jelentősé-
gét

•  megérted a szabályozott működé-
sek alapelvét

•  példák alapján elemzed az egyes 
szervrendszerek kapcsolatát, a szer-
vezet összehangolt működését

A szabályozás alapelvei55. 

A testnedveket szállító érrendszer, a sejt 
közötti folyadékállomány és a sejtek között 
anyagkicserélődés megy végbe 

A szabályozás elvi vázlata

központ

hatás

vi
ss

za
je

lz
és

szerv

szerv működése
megváltozik

szabályozás

Élő vagy élettelen?

  A modern autógyártási berendezések nagymértékben automati-
záltak. Nemcsak gépeket, hanem önszabályozó gépeket is alkal-
maznak; ezeket robotoknak is nevezik. A robotok a kibernetika el-

vének gyakorlati alkalmazásai abban az értelemben, hogy ugyanazokat az 
utasítási, visszacsatolási és vezérlési alapelveket alkalmazzák, mint az élő-
lények. Ezek az alapelvek képessé teszik a robotot arra, hogy szabályozza 
saját tevékenységét, és ezzel előnyre tegyen szert más mechanikai szerke-
zetekkel szemben.

Az emberi test szervrendszerei a szervezet szintjén 
egységes rendszert alkotnak

kültakaró

légzőszerv-
rendszer

emésztő-
szerv-

rendszer

kiválasztó
szerv-

rendszer

szaporodási
szerv-

rendszer

mozgás-
szerv-
rendszer

keringési
rendszer

ideg-
rendszer

hormon-
rendszer

immun-
rendszer

Szervek, szervrendszerek, szervezet!

 •  Mely szervek alkotják az ábrán jelölt 
fontosabb szervrendszereket? Sorold 
fel legalább két szervrendszer részeit, 
szerveit!

•  Miért vannak az ábrán oda-vissza nyilak a kerin-
gési rendszer és más szervrendszerek kapcsola-
tában?
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   •  A hőmérséklet viszonylagos állandóságára azért van szükség, 
mert enzimjeink és anyagcsere-folyamataink csak szűk hőmérsék-
leti határok között működnek optimálisan.

•  Lázkeltő anyagok (pl. baktériumok anyagai) hatására a „KELL” érték a normál 
érték fölé emelkedik.

•  A testhőmérséklet napi ingadozást is mutat: ±0,5 °C ingadozás minimum 
hajnali 3 órakor, maximum délután 5 és este 10 óra között mérhető.

•  A menstruációs ciklus II. felében, az ovulációtól kezdődően a testhőmérsék-
let átlagosan 0,5 °C-kal magasabb.

•  A kiszáradás első jele nem feltétlenül a szomjúság, hanem sok esetben a fej-
fájás, szédülés, a koncentráció csökkenése, ingerlékenység, a száj és a szem 
kiszáradása.

55.  A szabályozás alapelvei  

A szabályozás alapelvei

Az emberi szervezet 
szabályozott belső  
állapotát – home o-
sztázisát – biztosító  
szervrendszerek 
és működések

az agy szabályozza
a hőháztartást,

a folyadékháztartást

a vese 
gondoskodik

a folyadékegyensúlyról

a vér elosztja
a testhőt

a verejték párologtatása
hűti a testet

a hasnyálmirigy
szabályozza

a vércukorszintet

az izom a vércukor
felhasználásával 

hőt termel

Hogy ne fázzunk

 •  Gondoljátok végig, hogyan lehet az 
otthonotokban szabályozni a levegő 
hőmérsékletét!

•  Állítsátok párhuzamba ezt az emberben végbe-
menő hőtermelő és hőleadó folyamatokkal!

•  Mely fizikai jelenségeken alapul a lázmérők mű-
ködése? Mi a különbség a digitális hőmérő és 
a folyadékos hőmérő működésében?

Jó, ha tudod!

    A szervezet működőképességének fenntartása érdekében az élő szervezet a belső környezet fizikai és kémiai 
állapotát bizonyos határok között igyekszik tartani. 

    Ez a szabályozott (viszonylagos) állandó állapot a homeosztázis.
    A szabályozás a környezet által okozott zavaró hatások ellenében is fenntartja a szervezet normál állapotát. 
    Az állandóságról a negatív visszacsatolás elvén működő szabályozó mechanizmusok gondoskodnak.
    Az emberi szervezet főbb szabályozórendszerei: az idegrendszer, a hormonrendszer és az immunrendszer.

A testhőmérséklet szabályozása
Ha a testhőmérsékleted mege mel-
kedik, olyan folyamatok mennek 
vég be, hogy csökkenjen, visszaálljon 
a normál értékére. Ezért nő a bőröd 
vérátáramlása. Így nagy felületen 
történik a hőleadás, a fokozott izza-
dás párologtató hatása hűti a testet. 
Ha fázol, fokozódik a tápanyagok le-
bontása, például izomremegés hatá-
sára hőenergia keletkezik.

kerüljenek, helyreálljanak. Ha az irányítás során van visszajelzés, akkor 
az irányításnak ezt a formáját szabályozásnak nevezzük.

Az emberi szervezet működéséhez meghatározott hőmérséklet, 
energia- és anyagmennyiségek szükségesek, ez a KELL érték vagy nor-
málérték. Például 36–37 °C-os testhőmérséklet, 4–6 mmol/liter vér-
cukorszint, minimum napi 6–7 ezer J energia (14 éves korban). Ha az 
értékek valamilyen okból eltérnek ezektől, akkor olyan hatások és olyan 
irányban mennek végbe, hogy ezek újból a normál értékre álljanak be. 
Ha ez nem történik meg, kóros állapotok, betegségek állhatnak elő.

A vízháztartás szabályozása
Ha sok vizet iszol, nő a vér mennyisé-
ge, a vérben lévő anyagok koncent-
rációja csökken. Ezért szükséges a fe-
lesleges víz eltávolítása a vizelettel. 
Ha kevés folyadékot iszol, akkor ke-
vesebb vizeleted lesz, és töményebb, 
mert a szervezeted meg akarja tar-
tani a szükséges mennyiségű vizet 
a szervezetedben.

  Hogyan működik? 

Az ábra és az alábbi fogalmak segítségével fog-
lald össze néhány mondatban, hogyan műkö-
dik a szervezetünk hőszabályozása!
•  Receptor (jelfogó, érzékelő): Az élőlények ter-

mészetes érzékelői a receptorok. Ezek sejtek 
vagy a sejtek felszínén elhelyezkedő fehérje-
molekulák. 

•  Szabályozóközpont: agyunk az érzékelőköz-
pontból kapott jelet, értéket összehasonlítja 
a normál működéshez szükséges értékkel. Ha 
a kettő között eltérés van, akkor (ellentétes 
előjelű) utasítást, jelet küld a végrehajtó szer-
veknek (pl. bőr), hogy a különbség csökkenjen.

•  Végrehajtó szerv: például a bőr (fokozott vér-
átáramlás, izzadás). 

•  Negatív visszacsatolás: Az izzadás lehűti a tes-
tet, így csökken, leáll az izzadás.

Homeosztázis
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A LECKE ALAPJÁN:

•  megérted, hogy miért különlegesek 
az idegsejtek, és miben segítik őket 
a gliasejtek

•  felismered a testünkben működő jel-
átalakítók szerepét

•  megismered, hogy milyen részekből 
áll a központi és a környéki ideg-
rendszerünk

•  áttekinted a gerincvelő alapvető fel-
adatait

•  felismered, hogy mely agyterületek-
hez kötött a gondolkodás, a látás, 
a testmozgatás

•  megérted, hogy miért nem tudjuk 
akaratlagosan irányítani minden 
szervünk működését

Az idegsejtek

Az idegrendszer a főbb szabályozórendszerek egyike. 
Két alapvető sejttípusa az idegsejt (neuron) és a gliasejt  
(támasztósejt). Az idegsejtek az emberi szervezet szinte 
minden részében előfordulnak.

Az idegrendszer felépítése és működése56. 

Egy piramis alakú idegsejt az agykéregben

Mit látsz a mikroszkópban?

   •  Miről ismered fel a képen látható 
sejttípust?

•  Hányszoros nagyítású lehet a mik-
roszkópos kép? Hogyan igazolnád 
állításod?

sejttest

sejtmag dendritek

axon

axonvégződés
gliasejt

ingerület terjedése

Egy soknyúlványú idegsejt részei

Az idegsejtek nyúlványos sejtek, rövid nyúlványaik a dendritek, a leg-
hosszabb nyúlványuk az axon. Az információ felvétele általában a 
dendriteknél zajlik. A sejttestben van a legtöbb sejtalkotó, itt történik 
a sejtműködések irányítása és a működés szempontjából fontos anya-
gok előállítása. Az axon végződése köti általában össze az idegsejtet 
egy másik sejttel. Az axon sejthártyája az elektromos jel vezetésére 
specializálódott, aminek hatására az axonvégződésből kémiai anyagok 
szabadulnak fel. A felszabaduló kémiai anyagok más sejtek működését 
serkentik vagy gátolják. 

Mik az idegsejtek működési jellemzői, feladatai?
Működésük alapján érző, mozgató és köztes idegsejteket különböz-
tetünk meg. Az érző idegsejtek a külső és belső környezet értékeit, 
illetve azok megváltozását érzékelik, például a hőmérséklet-változást. 
A mozgató idegsejtek az izmoknak adnak jelet, utasítást, és azokat 
összehúzódásra késztetik. A köztes idegsejtek összekötik az érző és 
mozgató idegsejteket. Az idegsejtek feladatai:

• az információ (inger, jel) felvétele,
• feldolgozása (átalakítása másik jellé),
• továbbítása és átadása. 

Az inger az élő szervezetet érő, annak valamilyen válaszát keltő ha-
tás. Az ingerület a sejt inger hatására bekövetkező elektromos válto-
zása. A receptorsejteket a külső és belső környezet fizikai (fény, hő, 
mechanikai), illetve kémiai (szag, íz) ingerei hozzák ingerült állapotba, 
az elektromos ingerület ezután az idegsejteken halad tovább.

Az elektromos jelek eljutnak az agyunkba, és ott történik az azono-
sításuk, az érzet kialakulása.
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Az idegrendszer felépítése
Az idegrendszert felépítése alapján központi és környéki részekre oszt-
hatjuk.

A központi idegrendszer részei az agy és a gerincvelő (a bennük 
lévő idegsejtekkel, azok nyúlványaival).

A környéki idegrend-
szert a központi idegrend-
szeren kívül eső részek 
adják. Ezek az idegsejtek 
nyúlványainak kötegei, az 
idegek, valamint a szervek 
közelében vagy a szervek-
ben elhelyezkedő idegsej-
tek, idegsejtcsoportok.

A központi idegrendszer 
a környéki idegrendszer 
idegein keresztül tartja a 
kapcsolatot a szervekkel.

A gliasejtek feladatai
Az idegrendszerben az idegsejtek mellett gliasejtek is találhatók, 
amelyek feladata:

•  az axon beburkolása, szigetelése, 
így nagyobb sebességgel terjed 
az elektromos jel idegsejteken

•  az idegsejtek védelme, táplálása

Az idegsejtek kapcsolódása
Két idegsejt közötti kapcsolat a szi-
napszis. Itt történik meg a jelátadás 
egyik idegsejtről egy másikra. A jelek 
lehetnek serkentők, de gátló jellegű-
ek is, ami az idegsejtek sokféle műkö-
dését teszi lehetővé. Az  idegsejtek 
egymással kapcsolódva idegi háló-
zatokat alkotnak.

axon

dendritek

sejttest

sejtmag

végfácska

szinapszis

elektromos jel elektromos jel

egyik idegsejt másik idegsejt

1 2 3 4

idegsejt

axon

gliasejt

Az idegsejtek hosszú nyúlványait 
burkoló velőshüvely felépítése

Két idegsejt közötti kapcsolat, a szinapszis

  Az agy, illetve a szívizom elektromos je-
lei a szervekből kiindulva a testfelszínre 
is eljutnak, és ott mérhetők. Az  agy 

elektromos tevékenységéről az EEG, a  szívéről 
az EKG ad információt.

  Az idegsejtek hosszú nyúlványán lévő 
velőshüvely nem folyamatos, hanem 
befűződésekkel tagolt. Az  ingerület 

minden ilyen befűződésben újratermelődik, így 
csillapítás nélkül jut el az axon végéig.
A szigetelő gliasejtek károsodása esetén a scle-
rosis multiplex (SM) nevű betegség alakulhat ki, 
amely a Földön több millió embert érint.

Elektroenkefalográfos (EEG-) vizsgálat

Terheléses elektrokardiográfos (EKG-) vizsgálat

 
Hideg vagy meleg?

Vizsgáld meg, hogy bőrünk hőreceptorai 
a  hőmérséklet abszolút értékét vagy „csak” 
a hőmérséklet megváltozását érzékelik!
•  Folyass a kezedre hideg vizet, majd tedd 

25 oC-os vízbe!
•  Végezd el ugyanezt úgy, hogy engedj me-

leg (de ne forró) vizet a kezedre, majd szin-
tén tedd 25 oC-os vízbe.

Mit tapasztaltál?

agyidegek

gerincvelői
idegek

környéki
idegrendszer

agy

gerincvelő

központi
idegrendszer

A központi és a környéki idegrendszer 
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Az agy
A felnőtt ember agya kb. 1400 cm3, és egy csontos koponyában he-
lyezkedik el. A koponyacsontok alatt az agy további védelmét biztosít-
ják az agyhártyák. Koponyasérülés esetén az agyhártyák sérülhetnek, 
ami fokozottan növeli a fertőzések veszélyét.

Az agy legkülső rétege az agykéreg („szürkeállomány”), amely fő-
ként idegsejtekből áll, a kéreg alatti fehérállomány nagyrészt az ideg-
sejtek szigetelt nyúlványait, azaz a pályákat tartalmazza.

A nagyagy elülső része (homloklebeny) főként a gondolkodási és 
a testmozgási folyamatokat irányítja, de a beszéd és az írás végrehaj-
tása is ehhez az agyterülethez kötött. A nagyagy fő részei a lebenyek. 
A fali lebeny a test szinte minden részéből kap érzőinformációt. A ha-
lántéklebeny főként a hosszú távú memória kialakításában és a hal-
lási, a nyakszirtlebeny a látási folyamatokkal áll szoros kapcsolatban. 
A kisagy a mozgások összerendezésében játszik fontos szerepet.

Az agytörzs az alapvető életműködések, a légzés, a táplálkozás, 
a keringés, a testhőmérséklet szabályozásában játszik főszerepet.

magok fehérállomány (pályák)

keresztmetszet

agykéreg
agykamra

Az emberi agy hosszanti irányú metszete

Az emberi agy lebenyei és azok funkciói

oldalnézet

alulnézetfelülnézet

Fali lebeny:
tapintás, szövegértés

Halántéklebeny:
hallás, érzelmek

Nyakszirti lebeny:
színérzékelés, látás

Homloklebeny:
mozgás, beszéd, gondolkodás

Kisagy:
egyensúlyozás, mozgáskoordináció

Agytörzs:
légzés, keringés, testhőmérséklet

Egyes agyi funkciók inkább az agy egyik oldalán helyezkednek el, 
mint a másikon. A jobb oldali agyfélteke a bal oldali testfél mozgá-
sait irányítja, és fordítva: a bal oldali agyfélteke a test jobb oldalának 
mozgásait irányítja. A beszédközpont az emberek többségében a bal 
oldali agyféltekében van, habár az újabb vizsgálatok mindkét agyfélte-
ke szerepét kiemelik.

A gerincvelő
A központi idegrendszer részét alkotó gerincvelő a csigolyalyukak 
által alkotott gerinccsatornában helyezkedik el. Ujjnyi vastagságú 
szerv. Keresztmetszeti képén látható a H vagy pillangó alakú szürke-
állomány, amelyben idegsejtek találhatók. A szürkeállományon kívül 
található az idegsejtek nyúlványaiból álló fehérállomány. Itt az agyba 
menő érzőpályák, illetve az agyból jövő mozgatópályák haladnak. 
A gerincvelő nyaki szakasza a kart, az ágyéki szakasza a lábat idegzi be. 
A gerincvelőből 31 pár ideg lép ki. A gerincvelő feladatai: 

•  reflexközpont
•  összekötő szerepet játszik a szervek és az agy között
•  a gerincvelői idegek által a szervek mozgató és érző beidegzését 

látja el

csigolya

gerincvelői ideg

porckorong

gerincvelő

fehérállományszürkeállomány

A gerincvelő elhelyezkedése és felépítése

Reflex

 A reflex egy adott ingerre létrejött vá-
laszreakció. 
Az ábrán látható reflexív elemei: 

a receptor (itt történik meg a mechanikai 
jel átalakulása elektromos jellé); központba 
bevezető szár (érző idegsejt nyúlványa az 
elektromos jelet a központba vezeti); köz-
pont (a központi idegrendszer részét képező 
gerincvelő, itt történik meg az érző és a moz-
gató idegsejt összekapcsolása); kivezető szár 
(a mozgató idegsejt izomhoz vezető rostjai); 
végrehajtó szerv (a felkar hajlítóizma, amely-
nek hatására a kar eltávolodik a sérülést okozó 
helytől.

inger

receptor

gerincvelő

érzőideg

mozgatóideg

végrehajtó
szerv

A bőrünket érő fájdalmas ingerre adott válaszreakció



19956.  Az idegrendszer felépítése és működése  56.  Az idegrendszer felépítése és működése

Jó, ha tudod!

    Az idegsejtek különböző nyúlványokkal (dendrit, axon) rendelkező sejttípusok. Biológiai funkciójuk az informá-
ció felvétele, feldolgozása és a megfelelő válasz létrehozása.

    A külső és belső környezetből származó információk különböző ingerek, jelek formájában jutnak el a megfelelő 
receptorsejtekhez. A receptorsejtekben megtörténik a jelátalakítás: az inger elektromos jellé alakul.

    A szinapszisokban történik meg az idegsejtek és más sejtek közötti jelátadás.
    A gliasejtek elektromosan szigetelik, védik és táplálják az idegsejteket.
    A központi idegrendszert az agy és a gerincvelő alkotja.
    Az agyvelőben kívül az agykéreg szürkeállománya, belül a fehérállomány és a magok helyezkednek el. A gerinc-

velőben belül van a szürkeállomány, és kívül a fehér.
    Az agyvelő lebenyei más-más funkciók központjai. Az agytörzs az alapvető életműködéseket szabályozza, 

a kisagy szerepe a mozgások összehangolása.
    A gerincvelő fontos reflexközpont, és összeköttetést biztosít a szervek és a felsőbb idegrendszeri központok 

között.
    A vegetatív idegrendszer a belső szerveket irányítja, működése akarattól független. A belső szervek kettős,  

serkentő, illetve gátló beidegzés alatt állnak. 

Miben különbözik a vázizomzat és  
a zsigeri szervek idegi szabályozása?
Az idegrendszer a működési területek alapján is felosztha-
tó. A vázizomzatot beidegző idegi központokból kiinduló 
jelekkel akaratlagosan, tudatosan irányíthatjuk vázizma-
inkat. Az agykéreg idegsejtjeiből kiinduló információ a ge-
rincvelő nyaki részében aktiválja a mozgató idegsejteket, 
amelyek a kar izmaihoz futnak. Az agykéreg így parancsot 
adhat a kar hajlítására. Ugyanígy az agykéreg idegsejtjei 
a gerincvelő ágyéki részén lévő mozgató idegsejteket ak-
tiválhatják. Az innen kiinduló idegek a láb izmaihoz futnak, 
így az agykéreg kiadhatja a parancsot a láb hajlítására is.

A vegetatív idegrendszer a zsigeri szervek szabályozá-
sában vesz részt.

A szív, a simaizomzattal rendelkező szervek (általános-
ságban belső szervek, zsigeri szervek) működése (nagy-
részt) akaratunktól független. Az ezeket a szerveket köz-
vetlenül irányító idegsejtek nem az agykéregben, hanem 
a gerincvelő mellett, illetve a szervek közelében vagy ma-
gában a szervben találhatók. Ezek a környéki idegrendszeri 
központok, idegsejtcsoportok a vegetatív dúcok. Szoros 
kapcsolatban vannak a központi idegrendszerrel (agytörzs-
zsel, gerincvelővel), azzal kommunikálnak. 

A vegetatív idegrendszer által belső szerveink kettős 
beidegzés (serkentő és gátló) alatt állnak. Egy szerv mű-
ködése fokozódhat, illetve lassulhat, csökkenhet. Például 
futáskor a szív működése és a légzésszám is gyorsul, megál-
láskor, pihenéskor lassul. Táplálkozás során a bél erei tágul-
nak, vérátáramlása fokozódik. Futáskor a bél erei szűkülnek, 
vérátáramlása csökken. Mozgáskor a vérnyomás nő, pihe-
néskor ennél alacsonyabb.

nyaki
szakasz

mellkasi
szakasz

ágyéki
szakasz

szakasz
keresztcsonti 

gerincoszlop
oldalnézetben

A gerinc szakaszai és az adott szakasz által beidegzett területek a testen

A vérellátás szabályozása

 •  A grafikon adatai alapján írd le a szervrendszerek 
nyugalomban és fizikai terhelés alatti vérellátásá-
ban mutatkozó különbségeket!

•  Fogalmazz meg magyarázatot a különbségek biológiai 
hátterére!

1 000

nyugalom

keringési perctérfogat
nyugalomban: 5040 cm3

�zikai terhelés alatt: 17 000 cm3

�zikai terhelés

2 000

3 000

4 000

10 000

15 000

cm3/perc

vázizom bőr szív bél-
rendszer

vese agy
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   Állati jó szemek!

•  Keressetek példákat az állatvilágban jellemző 
szemtípusokra, különleges látási képességek-
re!

•  Nézzetek utána, hogy látnak például a sóly-
mok, a méhek, a halak vagy a kutyák és a 
macskák!

A LECKE ALAPJÁN:

•  megismered, hogyan működnek az 
érzékszerveink

•  megérted, hogyan segíti látásunkat 
a szemüveg

•  felismered a térbeli hallás biológiai 
alapját

•  megtudod, tanulható-e a szaglás és 
az ízlelés

Érzékelés, érzékszervek57. 
Miben különbözik az érzet és az észlelés?

Az érzékelés alatt az ingerek érzékszer-
veinkben található receptorok segítsé-
gével történő felvételét és annak ingerü-
letté, azaz elektromos jelekké alakítását 
értjük.

Alapvető érzékszerveink a szem, a fül, 
a bőr, az orr és a nyelv.

Az érzékszervekből az elektromos jel az agykéreg meg-
felelő helyére jut, és ott alakul ki az érzet.

Az észlelés az érzékszervi információkra épülő folyamat, 
amelynek során további jelentéssel ruházzuk fel pl. a látott 
tárgyakat. Például a képen látható fa, lepke, tenyér, üveg 
földgömb együttesen felhívhatja figyelmünket a boly-
gónk védelmére, az élővilág törékenységére és a felelős-
ségünkre.

Hogyan látjuk a világot?
Az ember legfontosabb érzékszerve a szem. A környezetünkről a látás 
szállítja a legtöbb információt számunkra. A tárgyak által kibocsátott 
vagy azokról visszaverő fény formákat, színeket és mozgásokat is ér-
zékelhetővé tesz. 

A látható fény az elektromágneses hullámok egyik tartománya. 
Az emberi szem érzékelőképessége az evolúció során alakult ki. Az ál-
latvilágban vannak nálunk élesebb vagy szélesebb hullámtartományo-
kat érzékelő fajok is.

Az elektromágneses hullámok tartományai, ezen belül a látható fény

rádióhullám infravörös

100 m 1 m 1 cm 0,01 cm 1000 nm 10 nm

700 nm 400 nm

0,01 nm 0,0001 nm

ultra-
ibolya

látható fény

gamma-
sugárzás

röntgen-
sugárzás

  
Láss neki!

Végezd el az alábbi kísérleteket!
Térérzékelés:

•  Nyújtsd ki az egyik kezedet, és tartsd fel-
felé a mutatóujjadat!

•  Csukd be előbb az egyik, majd felváltva 
a másik szemedet!

•  Hol látod a mutatóujjadat a háttérben 
lévő tárgyakhoz képest a jobb, illetve a 
bal szemeddel?

„Térvakság”:
•  Köss kendőt az egyik szemedre!
•  Próbálj elvégezni fél szemmel valami-

lyen ügyességet, térérzékelést igénylő 
feladatot (pl. építs kockákból tornyot, 
vagy kapj el feléd dobott labdákat)!

•  Hogy sikerülnek ezek a gyakorlatok fél 
szemmel, vagy ha mindkét szemedet 
használhatod?
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  Lencsék mögött

Nézz utána, és hasonlítsd össze egy fényképe-
zőkamera és az emberi szem felépítését és mű-
ködését!

A szem felépítése
A szem a látás páros érzékszerve. 
A szemek a csontos szemüreg-
ben helyezkednek el. A szem-
golyó fala 3 rétegű. A legkülső 
réteg a kötőszövetes ínhártya, 
ennek külső felszínén tapadnak 
a külső szemmozgató izmok. 
Az ínhártya elülső folytatása az 
átlátszó, domború szaruhártya. 
A középső réteg a szem vérellátását szolgáló érhártya. Ennek gyűrű-
szerű megvastagodása a szaruhártya szélénél a sugártest. Belőle ered 
a szem színét adó szivárványhártya, amelynek középső, kerek nyílása 
a pupilla. Ennek szűkítésével szabályozható a szembe jutó fény meny-
nyisége.

A szemgolyó legbelső rétege az ideghártya, más néven retina. 
Ez tartalmazza a fényingert felvevő és elektromos jellé átalakító recep-
torsejteket, a csapokat és a pálcikákat. Az éles látás helye a sárgafolt. 
A vakfolt területén nincsenek receptorsejtek, mert a látóideg itt lép 
ki a szemből. A szemgolyó belsejét kitöltő átlátszó, kocsonyás anyag 
az üvegtest. A pupillán bejutó fénysugár útjába illeszkedik a szem-
lencse, amely a sugártesthez rögzül. A szemlencse és a szaruhártya 
között helyezkedik el a szemcsarnok, amelyet a sugártest által termelt 
csarnokvíz tölt ki.

A szem járulékos szervei a szemöldök, a szemhéj és szempilla.
A szemhéj egyrészt a külső 

mechanikus hatásoktól, más-
részt a könny szétoszlatásával 
a szemszárazság ellen is véd.

A szempilla valamelyest védi 
a szemet a napfénytől, a portól 
és egyéb szennyeződésektől.

A kötőhártya gazdagon ere-
zett nyálkás hártya, összeköti 
a szemgolyót a szemhéjjal, fel-
adata szintén a védelem.

A könny víztiszta, enyhén sós 
folyadék, amelyet a könnymirigy 
folyamatosan termel. Immunfe-
hérjéket tartalmaz, baktérium-
ölő hatása van, a szaruhártya 
nedvességét biztosítja. A könny-
mirigy váladéka egy vezetéken 
át az alsó orrjáratba jut.

Hogyan keletkezik a kép a szemünkben?
A szaruhártya és a szemlencse is gyűjtőlencseként működik. Együttes 
fénytörésük hatására az ideghártyán fordított állású, kicsinyített,  
valódi kép keletkezik.

szivárványhártya

pupilla

ínhártya

szemmozgató izom

ínhártya
érhártya

ideghártya
sárgafolt

vakfolt

látóideg

üvegtest
lencsefüggesztő rostok

szivárvány-
hártya

pupilla

szem-
lencse

szaruhártya
sugártest

Az emberi szem külső képén megfigyelhető 
részletek

A könnymirigy és a könnycsatorna 
elhelyezkedése

könnymirigy

kivezetőcsövek

orrüreg

könnycsatorna
könnyvezeték

    Gyűjtsetek össze minél több szem-
pontot a szemöldök élettani és eto-
lógiai szerepével kapcsolatban!

Látható-e kínai nagy fal a Holdról? 

   „A kínai nagy fal az egyetlen, ember-
kéz alkotta építmény, ami olyan hatal-
mas, hogy még a világűrből is látszik 

– tartja a legenda. Annyira erősen beleette 
magát a köztudatba, hogy Neil Armstrong 
szerint a leggyakoribb kérdés, amit a holdra 
szállás után interjúkban és közönségtalálko-
zókon kapott, az volt, hogy látta-e a Holdról a 
nagy falat. Nem látta – hangzik a kissé kiáb-
rándító válasz, de hát érdemes magunk elé 
idézni a Holdról készült leghíresebb Föld- 
fotót, a Kék üveggolyót, amin a legkisebb, a 
körvonalai alapján még simán kivehető és 
beazonosítható dolog Madagaszkár szigete.”

Forrás: index.hu

Igen, de mégsem

 •  Mi lehet az alapja a cikkben leírt le-
gendának?

•  Miért nem látható mégsem emberi 
szemmel a kínai nagy fal a Holdról?

•  Válaszodat indokold a szem működési jel-
lemzői alapján!
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Hogyan látjuk a színeket?
A színek a látható fény különféle 
hullámhosszú tartományai. A hosz-
szabb hullámokat vörösnek, a rö-
videket ibolyakéknek látjuk, közöt-
tük helyezkednek el a szivárvány 
színei. 

Szemünk ideghártyájában he-
lyezkednek el a látás receptor-
sejtjei, a pálcikák és a csapok. 
A pálcikák csak fekete-fehér látásra 
tesznek képessé, de félhomályban 
is látunk velük. A színek érzékelé-
sét a csapok biztosítják. Három típusuk a hosszú (vörös), a rövid (kék) és 
a közepes (zöld) hullámhossztartományba eső fény érzékelésére képe-
sek. Ezek ingerületei alapján az agy keveri ki a megfelelő színélményt. 

A képnek megfelelő mintázatban a receptorsejtekben ingerület 
keletkezik, amelyet a látóideg, illetve a látópálya szállít a nyakszirt-
lebenybe, ahol a látásérzet keletkezik.

A térbeli viszonyok érzékelését az teszi lehetővé, hogy a jobb és a 
bal szemünk más-más szögben látja a tárgyakat. Ennek mértéke a kö-
zeli és a távolabbi tárgyak esetében eltérő, így az agy képes kialakítani 
a térbeli érzékletet.

Miért lehet szükségünk szemüvegre?
Közelre nézéskor a sugártest izomzata összehúzódik, és a szemlen-
cse domborúvá válik. Távolra nézéskor a sugártest izmai elernyednek, 
a szemlencse ellaposodik. 

Rövidlátás esetén a szem csak a közeli tárgyakról alkot éles képet. 
A távoli képek az ideghártya előtt keletkeznek, ezért „hátrébb” kell vin-
ni. Ennek javítására homorú vagy negatív dioptriájú (mínuszos vagy 
szóró-) lencse alkalmazható. 

Távollátás esetén a távolabbi tárgyakról alakul ki éles kép. A közeli 
képek az ideghártya mögött keletkeznek, ezért közelebb kell a képet 
hozni, az ideghártyára. Ez a szemhiba domború vagy pozitív dioptriás 
(pluszos) lencsével javítható.

szemgolyó
látóideg

átkapcsolódás
látópálya

látókéreg

A látás folyamata

rövidlátás távollátás

szórólencse gyűjtőlencse

rövidlátás távollátás

szórólencse gyűjtőlencse

A rövidlátás és a távollátás kialakulása és szemüveggel történő javítása

csapokpálcikák

Pálcikák és csapok

  Mi fán terem a dioptria?

•  Nézz utána, mit jelent a szemüvegek esetében 
alkalmazott dioptria kifejezés!

•  A szemüveglencsék mely jellemzőjét fejezi ki?
•  Miért lehet pozitív és negatív értéke is?

Hét. Öt.

A különböző látószög által okozott optikai csalódás

   Hiszem, ha látom?

•  Keressetek az ábrán láthatóhoz hasonló látási 
illúziókat, optikai csalódásokat bemutató ké-
peket!

•  Hogyan vannak összefüggésben a látottak a 
szem felépítésével, agyunk működésével? 

Optometriai vizsgálat
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Hogyan érzékeljük a hangokat? 
A hang a fényhez hasonlóan hullámszerűen terjed. Lényeges különb-
ség közöttük, hogy a hang csak valamilyen közegben képes haladni, 
míg a fény a vákuumban is. A közeg lehet gáz, folyadék vagy szilárd 
anyag is. A hallás folyamatában mindhárom közegben áthalad a hang. 
A hang lényegében nyomáshullám, ezért a túl erős hangok nyomása 
károsítja a hallószervünket. A fényhez hasonlóan rendelkezünk jellem-
ző hallástartománnyal. Fiatalok esetében ez nagyjából 20 és 20 000 Hz 
között lehet, idősebb korban főleg a magas hangok érzékelése csök-
ken. A füllel már nem hallható, magas rezgésszámú hangok az ultra-
hangtartományba esnek. Ezeket több állatfaj is használja a tájékozó-
dásához.

A fül
Fülünk páros szerv, a hallás és az egyensúlyozás érzékszerve. Alap ve-
tően három részre tagolódik: külső fül, középfül és belső fül.

A külső fül a porcos fülkagylóból és a külső hallójáratból áll. Ezek 
feladata a hang összegyűjtése, a levegő rezgéseinek a középfül felé 
továbbítása.

egyensúlyérző 
szerv

félkörös ívjáratok

külső 
hallójárat

hallócsontok

dobüreg

csiga

ovális ablak

fülkürt

halántékcsont

dobhártya

fülkagyló

A fül felépítése

A fül felépítése

  A fülükkel látnak?

Az állatvilágban több csoport is rendelkezik a 
hangok alapján történő tájékozódás képessé-
gével. Vannak közöttük szárazföldi és vízi élet-
módúak is. 
Nézz utána, mely csoportokra, fajokra jellemző 
az „echolokáció” képessége!
Készíts bemutatót vagy kiselőadást a talált in-
formációk alapján!

Pallas hosszú nyelvű denevérje, egy dél- és közép-
amerikai, nektárral táplálkozó denevérfaj

A középfül a dobhártyával kezdődik. Ez a vékony, rugalmas lemez 
választja el a külső hallójáratot a dobüregtől. A levegővel telt dob-
üreget vékony járat, a fülkürt köti össze a garattal. A fülkürtön keresz-
tül egyenlítődhet ki a nyomás a dobhártya két oldala között.

A dobüregben három hallócsontocska található: a kalapács, 
az üllő és a kengyel. A kengyel talpa a belső fülhöz vezet. A külső fülön 
bejutó hanghullámok megrezegtetik a dobhártyát, majd a rezgések 
végighaladnak a hallócsontocskákon. A kengyel rezgése végül a belső 
fület kitöltő folyadékot hozza mozgásba.

A középfül feladata a hangok felerősítése. A csontos vezetés lehe-
tővé teszi, hogy ne legyen lényeges energiaveszteség a terjedés során, 
sőt valamennyire felerősödik a rezgések okozta kitérés (amplitúdó). 
Erős zaj esetén a hallócsontocskákhoz tapadó izmok megfeszülnek, és 
a kengyel nem adja tovább a rezgéseket. Ez valamennyire védi a belső 
fül érzéksejtjeit a túl erős hangok okozta károsodástól.

hang

hallócsontok:
erősítés

csiga:
érzékelés

hallópálya:
továbbítás

hallóközpont:
érzet kialakulása

fülkagyló:
begyűjtés

  Hallod-e?

1.  Nézz utána: melyik közegben (levegő, csont, 
folyadék) a legnagyobb a hang terjedési se-
bessége? Hogyan függ ez össze a fülünk fel-
építésével és működésével? 

2.  Mozart és Beethoven is rendelkezett abszo-
lút halással. Mit jelent az abszolút hallás?

Fogalmazz magyarázatot!

 •  Miért csak a hangrezgések kitérése 
növekszik a középfülben, miért nem 
növekedhet a hang energiája?

•  Hogyan oldják meg ezt a problémát az elekt-
ronikus hangerősítők? 
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a nyelv hámrétege
táplálék-

részecskék

nyílás

érzéksejt

ízlelőbimbó

körülárkolt szemölcs

gomba alakú
szemölcs

fonál alakú
szemölcs

érző idegvégződések

A belső fül egyik részét a benne lévő üregrendszer feltekeredése 
miatt csigának nevezzük. Ebben található az a folyadék, amit a halló-
csontocskák megrezegtetnek. A csiga üregét két hártya osztja 3 rész-
re. Az egyik hártya neve alaphártya. Ezen találhatók a receptorsejtek, 
amelyekben a rezgési hullámok hatására elektromos jel keletkezik. 
Az elektromos jelet a hallóideg vezeti az agyba. 

 Miért szédülhetünk forgás után?
A belső fülben találhatók más üregrendszerek is, amelyek szintén fo-
lyadékkal teltek.

A tömlőcske és a zsákocska fejünk térbeli helyzetéről szolgál-
tat információt. A receptorsejtek fölött kocsonyás rétegbe ágyazódva 
apró mészkristályok helyezkednek el. Ezek a kristályok tömegüknél 
fogva nyomják az alattuk lévő receptorokat, amelyekben elektromos 
jel keletkezik. Ha a fej térbeli helyzete megváltozik, változik a mészkris-
tályok által keltett erő, amit érzékelnek a receptorsejtek.

Fejünk elfordulását, mozgását a három félkörös ívjárat segítsé-
gével érzékeljük. Ha a fej elmozdul, az ívjáratban lévő folyadék tehetet-
lensége miatt az ellenkező irányba áramlik. Az áramló folyadék sodrása 
elhajlítja a receptorsejteket. A receptorsejtekben keletkező elektromos 
jelet az egyensúlyozóideg szállítja az agyba.

Mit jelez a szaglás és az ízlelés?
A kémiai típusú ingerek, azaz a különfé-
le kémiai anyagok érzékelése a szaglás 
és az ízlelés együttes feladata. Az anya-
gok oldódhatnak a levegőben vagy va-
lamilyen folyadékban is, de abból el is 
párologhatnak. A gáznemű anyagokat a 
szaglás, az oldott állapotúakat az ízlelés 
azonosítja.

A szaglás receptorsejtjei az orrüreg 
felső, hátsó részén, a szaglóhámban ta-
lálhatók. Ezek az orrnyálkahártyát borí-

tó folyadékrétegben oldódó anyagok ingereit érzékelik. Az ingerület 
a szaglóidegen keresztül jut az agyba. Egyes becslések szerint az em-
ber körülbelül 10 000 különféle szag megkülönböztetésére képes.

Az ízérzékelés receptorainak túlnyomó része a nyelv felszínéhez 
közel található. A nyelv nyálkahártyájának kiemelkedései a szemölcsök 
(lásd ábra). Ezek mikroszkopikus méretű ízlelőbimbókat tartalmaznak. 
Az ízlelőbimbókban receptorsejtek vannak, amelyek az alapízek érzé-

gégefedő

fonál alakú
szemölcs

torokmandula

körülárkolt
szemölcs

gomba alakú
szemölcs

ívjáratok

tömlőcske

zsákocska

mészkristályok

kocsonyás
réteg

érzéksejtekidegrostok

érzéksejtek kocsonyás kúp

a fej balra fordul

a folyadék a kocsonyás 
kúpot jobbra dönti

a fej előredől

a mészkristályok 
oldalról nyomják
az érzékszőröket

  
Fordulj, perdülj!

Végezd el a következő kísérletet:
1.  Fordulj körbe többször egy helyben állva 

és minél gyorsabban úgy, hogy a tested 
és a fejed mindig egy irányba néz!

2.  Végezd el a forgásokat úgy is, hogy a fejed 
és a tekinteted mindig visszatér egy kivá-
lasztott pontra (pl. egy képre a falon)!
•  Melyik esetben szédültél jobban?
•  Mi lehet a magyarázat?

A belső fülben lévő mechanikai érzékszervek 
(egyensúlyszerv) felépítése

A szaglás receptorainak 
elhelyezkedése

Az ízérzékelés receptorainak elhelyezkedése és felépítése
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Jó, ha tudod!

   Az érzékelés az ingerek érzékszerveinkben található receptorok segítségével történő felvételét és annak ingerü-
letté, azaz elektromos jelekké alakítását jelenti. 

   A környezet fizikai és kémiai hatásai (pl. fény, hőmérséklet, hang, kémiai anyagok) a nekik megfelelő érzékszer-
vekben alakulnak át ingerületté.

   Az érzékszervek által képzett ingerületeket az agyunk érzetté, jelentéssel rendelkező érzékletekké dolgozza fel. 
   A látás érzékszerve a szem, amely képalkotásra, a színek érzékelésére és páros szervként a tér érzékelésére is 
képes. Szemünk a látható fény tartományában képes érzékelni. A túl erős UV-fény maradandó látáskárosodást 
okozhat.
  A hangok a levegőben vagy más közegben terjedő hullámok. Érzékelésükben a külső, közép- és a belső fül is sze-
repet játszik. A belső fülben helyezkednek el a térérzékelés szervei, amelyek a fej helyzetéről és elmozdulásáról 
is küldenek jeleket az agyba.

   A kémiai ingerek, az anyagfajták azonosítása a szaglás és az ízlelés feladata. Ezek receptorai az orrüreg felső 
részén, illetve a nyelvünkben helyezkednek el. A két rendszer együttműködése alakítja ki a komplex szag- és 
ízérzeteket.

   A bőr a tapintás érzékszerve, amely a mechanikai ingerek mellett a hőérzékelésben is szerepet játszik. Ezek az 
érzékletek a bőreredetű gerincvelői reflexek kiindulópontjai lehetnek.

kelésére alkalmasak. Az édes, a sós, a savanyú és a keserű 
ízek különböző arányú keveréke hozza létre az összes íz-
kombinációt.

Miért tekinthető érzékszervnek a bőrünk?
Bőrünk irharétegében mechanikai, hő- és fájdalomérző 
idegvégződések találhatók. A mechanikai receptorok kö-
zül a tapintásérzők a bőrfelszín közelében, a nyomásérzők 
mélyebben helyezkednek el. A melegreceptorok a bőr 
hőmérsékletének emelkedésére, a hidegreceptorok pe-
dig annak csökkenésére érzékenyek. A túl erős, már károsí-
tó hatású ingerek fájdalomérzetet alakítanak ki agyunkban.

A bőr idegvégződéseiben keletkező ingerületek az agy-
kéreg fali lebenyébe kerülnek. Az idegvégződések a bőr-
ben nem egyenletesen oszlanak el. A kézen például sokkal 
több van belőlük, mint a háton vagy a mellkason. Ennek 
megfelelően az egyes bőrfelületek agykérgi képviselete is 
különböző. Minél több receptor van egy adott területen, 
annál nagyobb idegsejtcsoport tartozik hozzá az agy-
kérgen.

tapintásérző receptor

idegvégződés

hidegérző receptor

idegvégződés

nyomásérző receptor

melegérző receptor

A bőr receptorai

„A parfümőr az az illető, aki kitalálja, majd megalkotja 
az illatokat saját elképzelés vagy megrendelés alapján. 
De  nem lehet ám akárkiből parfümőr! Kivételes, finom 

szaglás kell hozzá, el kell tudni képzelni az illatokat, valamint 
az illatmemória képességére is nagy szükség van ebben a vi-
lágban. […] Egy parfümőr képes arra, hogy rénézésre meg-
mondja, hogy melyik illatért mentél be a boltba, és arra is pon-
tosan emlékszik, hogy 15 évvel ezelőtt milyen illatok keringtek 
a levegőben, miközben a teraszán itta a kávéját. Akár 300 illa-
tot is fel tud ismerni egyetlen szippantásból, sőt ki is tudja ke-
verni azt, amit megszagolt. 
A  parfümőrök képesek ér-
zéseket, történéseket meg-
eleveníteni az illatvilágban, 
képesek megalkotni a há-
borúnak, a bánatnak vagy 
a születésnek az illatát, és 
körül is tudják írni azokat.”

Forrás: vip-parfum.hu

A szaglás és az ízlelés nem csak a száj- és az orrüreg-
ben működik együtt. Az általuk szerzett információk 
az agyunk egyik ősi területén is találkoznak. Ez az agy-

terület a rövid távú memóriáért, az érzelmekért (boldogság, 
düh, harag, szeretet), a szexuális izgalomért, a táplálkozási 
folyamatokért egyaránt felelős. Egyes kutatások szerint az így 
érzékelt illatanyagok (feromonok) segítségével képesek lehe-
tünk a rátermettebb utódok nemzéséhez vezető párkapcso-
latok kialakítására. 
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A LECKE ALAPJÁN:

•  megérted a hormonális szabályozás 
elvét, biológiai szerepét

•  megismered a fontosabb hormon-
termelő mirigyeket, hormonjaikat és 
hatásaikat

•  felismered néhány, a hormonháztar-
tás zavarára visszavezethető beteg-
ség hátterét, kockázati tényezőit

•  megérted, hogyan hatnak a hormo-
nok a nemi működésre

Hormonrendszer58. 
Az idegrendszer szabályozó működését már megismer-
ted. A szabályozásban azonban a hormonrendszer is je-
lentős mértékben segít. A két rendszer működése egy-
mást kiegészíti. Az idegrendszer gyors és kevésbé tartós 
működését hatásosan ellensúlyozza a hormonrendszer 
lassú, tartósabb hatása.

Hogyan hatnak a hormonok?
A hormonális szabályozás elvi alapja az, hogy egy kémiai jel, a hírvi-
vő molekula találkozik az üzenetet érzékelni képes sejtekkel. A hírvivő 
maga a hormon, ami a vérben keringve jut el a sejtekhez. A hormon az 
üzenet címzettjének megfelelő sejtek felszínén vagy sejtplazmájában 
lévő receptormolekulákhoz kapcsolódik. Ez megváltoztatja a célsejt 
– és ezáltal a célszerv – anyagcseréjét, így a hormon kiváltja a megfe-
lelő hatást. Az adott hormonra receptorral nem rendelkező sejtek mű-
ködése ugyanakkor változatlan marad.

Valamilyen kémiai jelmolekula termelésére majdnem minden sejt ké-
pes. Néha a szöveti sejtek csupán önmaguknak vagy a közeli sejteknek 
üzennek. A hormontermelő szervek, a belső elválasztású mirigyek 
által kiválasztott hormon a véráramba kerülve a szervezet távolabbi 
részeibe is eljut. Kémiai jelmolekulákat idegsejtek is képesek termelni, 
ezek további hormontermelő szervekre lehetnek hatással. Így végül is 
összekapcsolódhat az idegi és a hormonális szabályozás, ezért beszél-
hetünk neuroendokrin szabályozásról is. 

agyalapi mirigy

pajzsmirigy
mellékpajzsmirigy

hasnyálmirigy

mellékvese

here

petefészek

mirigysejtek

hormonok

receptorok

szöveti
sejtek

vér

anyagcsere-változás

A hormonhatás kialakulása

  Görög vagy latin?

A hormon kifejezést rendszeresen használjuk a 
mindennapokban, régóta része a biológia tu-
dományának is.
•  Nézz utána, hogy mit jelent, és milyen eredetű 

szó!
Vajon a növényeknek is vannak hormonjaik?

A férfi- és a női szervezet belső elválasztású mirigyeinek elhelyezkedése

58.  Hormonrendszer
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  Törpék és óriások

Megszoktuk, hogy a környezetünkben átlagos 
testmagasságú felnőtt emberekkel találkozunk. 
Az ennél jóval alacsonyabb vagy magasabb 
termetűekre felfigyelünk, régebben akár látvá-
nyosságnak is tekintettük őket.
•  Nézz utána, mi a biológiai alapja az egészsé-

ges törpenövés és az óriás termet (gigantiz-
mus) kialakulásának!

•  Mi a következménye, ha például felnőtt spor-
tolók tiltott doppingszerként alkalmaznak 
hormonokat?

•  Állíts össze kiselőadást vagy házi dolgozatot 
a témáról! 

  

•  Csoportban dolgozva hasonlítsátok össze:
∙  a szövegben leírt és az ábrán is látható kal-

ciumszint-szabályozást
∙  és a korábban tanult testhőmérséklet-szabá-

lyozás elvét!
•  Próbáljátok elmondani egymásnak mindkét 

folyamat célját és lépéseit!
•  Keressetek hasonlóságokat és különbségeket!

Hogyan épül fel a hormonrendszer? 
A neuroendokrin szabályozás azt jelenti, hogy a hormonok termelődé-
sét az idegrendszer felől érkező jelzések befolyásolják. Ez úgy valósul-
hat meg, hogy az agy alsó részén (a hipotalamuszban) lévő idegsejtek 
által termelt szabályozóanyagok az idegsejtek nyúlványain keresz-
tül (és részben a véráram közvetítésével) eljutnak a hormonrendszer 
központjaként működő agyalapi mirigybe. Innen indul ki a további 
hormontermelő mirigyek szabályozása.

Agyalapi mirigy
Az agyalapi mirigy borsószem nagyságú szerv, amely a koponya ala-
pi részén lévő csontos mélyedésben, a töröknyeregben ül. Egyik része 
hormonokat termel, a másik része az agy alsó részén elhelyezkedő 
idegsejtek által termelt hormonokat tárolja. Nagyobbrészt olyan hor-
monokat termel, amelyek más belső elválasztású mirigyek működését 
szabályozzák. Serkentő hormonoknak is nevezik őket, mert hatá-
sukra fokozódik a célszervek, például az ivarmirigyek, a pajzsmirigy 
vagy a mellékvesekéreg hormontermelése.

Innen ürül ki az idegsejtek által termelt oxitocin is. Ennek a hormon-
nak a szülésben, az anya-gyermek kötődésben, a társas kapcsolatok 
kialakításában kiemelt szerepe van. 

Az agyalapi mirigynek közvetlen hatású hormonja a növekedé-
si hormon. A szervezet szinte minden sejtjének anyagcseréjére hat.  
Fiatalkorban serkenti a csontok hosszanti megnyúlását, a vázizomzat 
gyarapodását, biztosítja a belső szervek arányos növekedését. Felnőt-
tekben elősegíti a szervek sejtjeinek megújulását.

Pajzsmirigy
A pajzsmirigy a gége közelében, a pajzsporc előtt helyezkedik el. 
Kívülről kapcsolódik hozzá a mellékpajzsmirigy. A pajzsmirigyben 
termelődik például a tiroxin nevű hormon. Ennek fontos szerepe 

van a növekedésben, egyedfejlő-
désben és az anyagcserében. Hatá-
sukra fokozott a sejtek anyagcseréje, 
oxigénfogyasztása és hőtermelése. 
A pajzsmirigy megfelelő hormon-
termeléséhez szükség van jódra 
is, amelyhez az ivóvízből és a táp-
lá lékból juthatunk. Szükség esetén 
ezt az üzletekben kapható jódozott 
konyhasó fogyasztásával egészít-
hetjük ki.

A pajzsmirigyben termelődő má sik hormon, a kalcitonin fokozza 
a kalciumionok beépülését a csontokba, így csökkenti a vér kalci-
umszintjét. Ezzel ellentétes hatást eredményez a mellékpajzsmirigy  
parathormon-termelése, amely a csontok, a vesék és a bél sejtjeire 
hatva növeli a vérben található kalcium szintjét.

Egy óriás- és egy 
törpenövésű ember 
találkozása (London, 1927) 

pajzsporc

légcső
pajzsmirigy

növekvő
Ca++ -szint

pajzsmirigy

kalcitonin
csont

 Ca++ -beépülés
fokozása

 Ca++ -kiválasztás
fokozása

Ca++

vér kalciumszintje

csökkenő
Ca++ -szint

mellékpajzsmirigy
parat-

hormon

csont
Ca++-

felszabadítás
fokozása

Ca++-
visszavétel
fokozása

bél

Ca++

vese

vese

A vér kalciumszintjének szabályozása

Szabályozok így is, úgy is

58.  Hormonrendszer
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sportolás

gondoskodás

beszélgetés

kertészkedés

meditáció

szaksegítségÖtletek
a stressz

csökkentésére

Mellékvese
A mellékvese a vese felső csúcsán elhelyezkedő páros szerv. Kéreg-
állományának hormonjai a só- és vízháztartásra, cukor anyagcserére 
egyaránt hatnak. Szerepet játszanak a másodlagos nemi jellegek ki-
alakításában is.

A mellékvese velőállományában termelődő, készenléti reak cióért 
felelős hormon az adrenalin. Hatására a szívműködés fokozódik, 
emelkedik a vérnyomás és a légzésszám, miközben a működő izma-
inkba több vér áramlik. Ugyanakkor a bélcsatornánk vér ellátása csök-
ken, működése lassul. Megváltozik az anyagcsere is, a májsejtekből 
nagy mennyiségű szőlőcukor kerül a vérbe, így fokozódik a sejtek 
energiatermelése.

A stressz szó feszültséget, megpróbáltatást, erős igénybevételt 
jelent. Hatására szervezetünk fel tud készülni egy nehezebb, illet-
ve vészhelyzet megoldására. Éppen ezért a rövidebb ideig tartó 
stresszhelyzetek mind fizikai, mind pszichológiai fej lődésünkhöz 
elengedhetetlenek. Ezek hiányában a nehézségekkel való megbir-
kózás képessége nem vagy csak nehezen alakul ki. Az adrenalin 
a rövid távú stressz esetén elősegíti az alkalmazkodást, pl. fokozza 
a légzési és szívfrekvenciát, a vázizmok vérellátását.

Ha viszont a stresszhelyzet hosszú ideig hat, akkor a szervezet 
reak ciója is tartósan fennmarad. Állandósul a magas vérnyomás, 
így a fejfájás, az alvászavarok is. Ennek eredményeként végül a szer-
vezet energiatartalékai kimerülnek, az immunrendszer működése 
gyengül, ennek következtében súlyos betegségek alakulhatnak ki. 

   Megelőzhető a cukorbetegség?

•  Társaiddal keressetek információkat a 2-es tí-
pusú cukorbetegség kialakulásának kockáza-
tát növelő, illetve csökkentő hatásokról!

•  Keressétek meg azokat, amelyeket összefüg-
gésbe tudtok hozni a saját életmódotokkal!

  Te hogy kezeled?

A tartós stresszhelyzetekkel való megküzdés-
nek sokféle módja lehet. Vannak valódi, tartós 
megoldások, mások inkább a probléma részei.
•  Társaiddal beszéljétek meg az alábbi ábrák, 

képek és a stressz kezelése, feloldása közötti 
kapcsolatot!

•  A képek és a megbeszélésetek alapján szer-
kesszetek gondolattérképet a stresszkezelés 
lehetőségeiről!

•  Ellenőrizzétek az összefüggések helyességét 
ta nárotokkal! 

  Hormonális memória

•  Csoportban dolgozva készítsen mindenki 
egy-egy kártyát, amelynek az egyik oldalán 
egy hormonnak a neve, a másik oldalán a hor-
monnak egy hatása van ráírva!

•  Tegyétek le egy asztalra a megírt kártyákat 
úgy, hogy a hormon neve legyen alul!

•  Próbáljátok kitalálni a hormon nevét a leírások 
alapján!

Tulajdonképpen mi a stressz? Ez egy angol szó, mely ere-
detileg feszültséget, nyomást, nyomatékot, megpróbálta-

tást, erőkifejtést jelent. Először Walter Bradford Cannon, bostoni 
élettanász használta 1914-ben a belső elválasztású mirigyek és az 
idegi jelenségek összefüggéseit tárgyaló művében, de Selye János 
magyar kutató nevéhez fűződik ennek mint élettani-kórtani jelen-
ségnek a felismerése 1936-ban.

Hasnyálmirigy
A hasnyálmirigy emésztésben betöltött szerepét már megismerted. 
Az emésztőenzimeket termelő sejtek mellett hormontermelő mirigy-
sejtek is találhatók benne. Ezek a sejtek termelik az inzulint is, amely 
a vércukorszintet csökkentő hormon. Elősegíti, hogy a sejtek a vér-
ből szőlőcukrot vegyenek fel. A hormon hiányában cukorbetegség, 
tudományos nevén diabétesz alakul ki. Cukorbetegség esetén a vér-
plazma szőlőcukor-koncentrációja (a vércukorszint) tartósan maga-
sabb a normálisnál. Egyik típusa (1-es típusú) nem előzhető meg, mert 
e lpusz tul nak az inzulint termelő sejtek. A cukorbetegség másik típusá-
nak (2-es típusú) a kialakulásában a mozgásszegény életmódnak és a 
helytelen táplálkozásnak nagy szerepe van. A vércukorszint rend szeres 
ellenőrzése segíti a betegség időben történő felismerését, ez lehető-
séget ad az életmódváltásra vagy a szükséges terápia beállítására.
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Hogyan szabályozzák a hormonok  
a nemi működéseket?
Az emberi nemek közötti biológiai különbségek elsődle-
gesen az öröklődésre, a nemi kromoszómákra vezethe-
tők vissza. Ezek határozzák meg azt, hogy a nőkben pete-
fészkek, a férfiakban herék alakulnak ki. Ennek megfelelően 
alakulnak ki a nemi szervrendszerek is. A nemi érés során 
a szabályozás már a nemi hormonok segítségével törté-
nik, ezek alakítják ki a másodlagos nemi jellegeket, és irá-
nyítják a szexuális élet, az utódnemzés és a magzati fejlő-
dés folyamatait. 

Ivarmirigyek
Amikor a petefészket vagy a herét mint ivarmirigyeket ne-
vezzük meg, akkor elsősorban hormontermelő funkciójuk-
ra utalunk. A here sejtjeiben termelődik a férfi nemi hor-
mon, a tesztoszteron. Hatására alakulnak ki a férfias nemi 
jellegek (széles váll, erős csont- és izomrendszer, mélyebb 
hang, arcszőrzet), valamint a serdülőkor után fenntartja a 
hímivarsejtek termelését.

A nőkben a petefészkek a kis- és a nagymedence hatá-
rán talál hatók. A petefészkek hámsejtjei termelik a tüsző-
hormonokat, ezek az ösztrogének. Hatásukra alakulnak 
ki a nőkre jellemző másodlagos nemi jellegek, valamint 
részt vesznek a női nemi működések szabályozásában. 

A nemi működést a szaporodásról szóló fejezetben tár-
gyaljuk részletesebben.

Milyen az étvágyad? 

   Az emberi testben vannak olyan hormonok is, ame-
lyek a jóllakottságért vagy az éhségérzetért felelnek. 
A leptin a zsírszövetben termelődik, fő feladata, 

hogy jelezze az agyunknak, ha már jóllaktunk. Ha csak ala-
csony koncentrációban van jelen a szervezetünkben, ak-
kor éhséget érzünk. Egy másik hormonnak, a ghrelinnek is 
szerepe van az étvágyunk szabályozásában. Ezt a hormont 
elsősorban az emésztőszervrendszer termeli. Amikor a 
szervezetünk energiatartalékai kimerülnek, arra ösztönzi 
a  szervezetünket, hogy kezdjen el zsírt raktározni. A két 
hormon egyensúlya az éhség és jóllakottság szabályozása 
által hatással van a testtömegünkre is. A kutatások kimu-
tatták, hogy a kevés alvás csökkenti a leptin-, és növeli 
a  ghrelinszintet, fokozza az éhségérzetet, így elhízáshoz 
vezethet.

étkezés előtt étkezés után

éhség jóllakottság

ghrelin
leptin

leptin
ghrelin

gyomor

zsírszövet
GHRELIN

a bélcstorna
sejtjei

termelik

LEPTIN
a zsírszövet

sejtjei
termelik

GHRELINLEPTIN

gyomor

zsírszövet

Az étvágyunkat szabályozó hormonok

Jó, ha tudod!

    A hormonok olyan jelmolekulák, amelyek valamilyen célszerv sejtjeinek receptoraihoz képesek kapcsolódni. 
A hormon és a receptor kapcsolódása megváltoztatja a szervek működését. 

    Az agyalapi mirigy egyes hormonjai más belső elválasztású mirigyek működését serkentik, más hormonok köz-
vetlenül fejtik ki a hatásukat. A növekedési hormon hatása testünk egészében érvényesül.

    A pajzsmirigy hormonja az anyagcserét és az egyedfejlődést szabályozza. A mellékpajzsmiriggyel együtt kiala-
kítja a vér megfelelő kalciumszintjét.

    A mellékvese hormonjai a só- és vízháztartást, az anyagcserét szabályozzák, és részt vesznek a nemi jellegek 
kialakításában. A mellékvesében termelődő adrenalin a szervezet terheléshez való alkalmazkodásában játszik 
szerepet. 

    A stressz rövid távon a szervezet alkalmazkodását teszi lehetővé, feloldatlan stressz esetén hosszú távú hatása 
a szervezetre káros lehet, megbetegedésekhez vezet.

    A hasnyálmirigy belső elválasztású hormonja csökkenti a vércukorszintet. Hiánya vezethet a cukorbetegség ki-
alakulásához.

    A nemi hormonok irányítják a férfi és a női ivarsejtek termelődését.
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Hol húzódik a határ?

A függőséggel kapcsolatba hozható szerek és viselkedé-
sek között vannak, amelyek kevésbé tűnnek veszélyesnek 
(például az alkoholfogyasztás vagy a játék), a társadalom 
bizonyos mértékig elfogadja vagy kifejezetten támogatja 
is. Mások esetében (mint például a kokainfogyasztás vagy 
a lopás) zéró tolerancia az általános hozzáállás. Érdemes 
azonban a mértékkel elfogadható típusoknál is figyelem-
be venni, hogy meglepően rosszul mérik fel az emberek 
a saját határaikat, ezért társadalmi szinten – a fenti példák-
nál maradva – legalább akkora probléma az alkoholizmus, 
mint a drogfüggőség.

Mit jelent a függőség?
A tudatmódosító vagy pszichoaktív szerek 
(a köz nyelvben drogok) azok a természetes vagy 
mesterséges anyagok, amelyek az emberi szer-
vezetbe kerülve a központi idegrendszerre hat-
va megváltoztatják annak működését. Túlzott 
izgalmi vagy lehangolt állapotot okoznak, téves 
észleléseket váltanak ki, mozgásbeli, ítélőképes-
ségbeli, magatartásbeli, felfogóképességi és tu-
dati zavarokat idéznek elő. A pszichoaktív szerek krónikus használata 
gyakran okoz pszichés és fizikai függőséget. A függőség visszatérően 
ismétlődő viselkedésformák, szokások összessége. Ezeket a függő sze-
mély kényszeresen újra és újra végrehajtja, annak ellenére, hogy ennek 
önmagára és többnyire a környezetére is káros következményei vannak.

Megkülönböztetünk kémiai és viselkedési függőséget is, melyek 
közös jellemzői:

•  kényszeresség;
•  a viselkedés feletti kontroll elvesztése;
•  az élet egyéb dolgai elvesztik jelentőségüket, örömszerző jellegü-

ket;
•  a függő személy hatalmas összegeket áldoz szenvedélyére;
•  elhanyagolja életének korábban fontosnak számító dolgait.
Kémiai függőség: Olyan vegyületek hatására alakul ki, amelyek 

szerkezetükben és ezért hatásukban is hasonlítanak az örömérzetet, 
eufóriát okozó természetes kémiai anyagokra (dopamin, endorfin, 
szerotonin), és így az agyi receptorokat ingerelve boldogságérzetet 
váltanak ki. Viselkedési függőség: Bizonyos cselekvések örömérzetet 
okozó anyagok termelődését váltják ki az agyban. Belső késztetés ala-
kul ki, melynek célja még több örömszerző anyag termelése.

A függőség lelki háttere

Több olyan személyiségtényező 
is van,  amiről tudjuk, hogy befolyásolják 
a szerhasználatot. Például az is egyénileg 
változó, hogy ki mennyire keresi az új és 
izgalmas élményeket. Akik erősen élmény-
keresők, azok valószínűleg gyakrabban, 
többet fogyasztanak kábítószert. Előbb is 
próbálják ki, ők tehát veszélyeztetettebbek. 
Ez azonban csak egy a személyiségtényezők 
közül, és e mellé jön az érzelmi intelligencia 
(EQ). A vizsgálatainkból az derült ki, hogy 
ha az EQ szintje alacsonyabb, akkor intenzí-
vebb szerhasználat jelenik meg. Ugyanakkor 
a terápiás gyakorlatból azt is látjuk, hogy a 
kényszeres szerhasználat eredményeként is 
megjelenhetnek problémák az érzelmi ké-
pességekben. A téma szakértői azt vallják, 
hogy az EQ fejleszthető. Dolgoznak olyan 
programok kialakításán, melyek az érzelmi 
intelligencia fejlesztését célozzák. A kutatá-
sok ugyanis azt is mutatják, hogy azok az 
emberek sikeresebbek, akiknek magasabb 
az EQ-ja. eletestudomany.hu alapján

    Fogalmazd meg néhány mondatban: 
mit jelent az, hogy egy betegnek nincs 
betegségtudata?

A LECKE ALAPJÁN:

•  megérted, hogyan hatnak, és miért 
veszélyesek az emberi szervezetre 
a drogok

•  felismered, hogy mik a függőség 
okai, és hogyan lehet segíteni egy 
függőségben szenvedő embernek

•  megkülönbözteted a stressz bioló-
giai funkcióját és a tartós stressz ká-
ros hatásait

Tudatmódosító szerek59. 
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Játékfüggőség

Bulimia

Lelki válságban lévő 
fiatalember és segítő 
közössége

Drogellenes figyelemfelhívó 
plakát 

  Közösségben

•  Beszéljétek meg, miről is szólhatnak a képek, 
mi a képek üzenete!

•  Fogalmazzatok meg a képekhez illő szövege-
ket! 

  Segítők a bajban

Szervezzetek találkozót olyan szakemberekkel, 
akiknek az a feladatuk, hogy segítsék a függő-
ségben szenvedőket!
Fogalmazzatok meg – a tanultakat is figyelem-
be véve – hozzájuk intézhető kérdéseket!

Jó, ha tudod!

    A pszichoaktív szerek (drogok) az olyan kémiai anyagok, amely megváltoztatják az idegrendszer működését.
    Rendszeres használatuk függőséghez vezet, kihat az agy és más szervek működésére, az egészségre, a viselke-

désre és a személyiségre is.
    A viselkedési függőségek biológiai alapja hasonló a kémiai alapú szerfüggőségekhez.

A hozzászokás a függőség egyik jellemzője. Egy adott szer ismé-
telt használata során a használónak egyre nagyobb mennyiségre lesz 
szüksége ahhoz, hogy ugyanazt a hatást elérje.

Kiút a függőségből
A beteg gyógyításának a legjobb módszere a kiváltó ok megszünteté-
se. A kiváltó okok között leggyakrabban családi problémák, szülőkkel 
való nem megfelelő kapcsolatok, iskolai (testi, lelki) bántalmazások, 
zaklatások, sikertelenség, kudarcok, pozitív megerősítések hiánya,  
állandó stressz szerepelnek.

Hogyan hatnak a különféle drogok?
Az alkohol többféle módon befolyásolja az agy idegsejtjeit. A gátló 
hatások felerősödnek, a serkentő hatások gátlódnak. Ezen alapul az 
alkohol nyugtató, szorongásgátló, álmosító hatása. Ugyanakkor nő 
a mozgások reakcióideje, fokozódik az agresszivitás, mozgáskoordiná-
ciós zavarok lépnek fel, ami együttesen fokozott balesetveszéllyel jár. 
A tanulási és az emlékezési folyamatok is romlanak. A dohányzáskor 
szervezetbe jutó nikotin fokozza az idegsejtekre ható egyik anyag  
(dopamin) termelődését és kibocsátását az agyban. Mivel a dopamin 
az agyban természetes módon örömérzéskor szabadul fel, a dohányo-
sok többször is elő szeretnék idézni mesterségesen ezt az állapotot. 
Ez a későbbiekben rendkívül erős függőséget okoz. Mivel a dohányzás-
kor rendkívül sok rákkeltő anyag is kerülhet a szervezetbe, így a rászokás 
miatt ezen anyagok károsító hatása is egyre valószínűbb a szervezet-
ben. A kávé fő hatóanyaga a koffein, a teában teobromin, teofillin ta-
lálható, a kakaó fő élvezeti hatóanyaga szintén a teobromin, de koffeint 
és teofillint is tartalmaz. Ezek élénkítő, de egyben vízhajtó hatásúak. 

Minden, a szervezetbe bevitt anyagnál figyelembe kell venni, hogy 
mekkora mennyiséget bír el a szervezet! Ne feledd, mit mondott Para-
celsus: „Minden anyag méreg, ha önmagában nem is az, csupán 
a mennyiség teszi, hogy méreggé váljon.”

Viselkedési függőség például a:
•  kóros játékszenvedély; 
•  kényszeres körömrágás; 
•  munkafüggőség, munka-

mánia;
•  számítógép-, mobiltelefon-, 

internetfüggőség;
•  anorexia nervosa 

(pszichés eredetű evészavar, 
kóros fogyás);

•  izomdiszmorfia (testedzés-
függőség);

•  bulimia nervosa (pszichés ere-
detű evészavar, falásrohamok 
és önhánytatás jellemzi);

•  orthonexia nervosa 
(pszichés eredetű evészavar, 
beteges egészségmánia 
az evés területén).
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Szervezetünk elsődleges védelmi vonalai
Az idegen anyagoknak, pl. kórokozóknak a szervezetbe jutáshoz jó 
néhány fizikai, kémiai, illetve biológiai akadályt kell legyőzniük. 
A bőrünk hámsejtjei szorosan zárnak, erős szaruréteget is képeznek, 
így csak sérülés esetén jutnak át rajta a kórokozók. A testnyílásokon 
azonban ártalmas idegen anyagok, fertőző mikrobák is bejuthatnak. 
A légutakat bélelő csillós nyálkahártya a garat felé továbbítja a be-
jutó port és fertőző anyagokat. A szájon keresztül érkező kórokozókat 
a nyálban lévő védőanyagok várják, majd a gyomorba jutnak. A savas 
gyomornedv és a gyomorban lévő emésztőenzim fertőtlenítő sze-
repe védi a tápcsatorna további részét. 

A velünk tartósan együtt élő mikrobák (baktériumok, gombák, víru-
sok) a jóindulatú mikrobiom alkotói. Közéjük tartoznak például a tej-
savképző baktériumok, amelyek enyhén savassá teszik a bőrünket, 
a női hüvely vagy a vékonybél falának kémhatását. Ilyen környezetben 
a kórokozók kevésbé képesek elszaporodni. Ezenkívül fontos szerepet 
játszanak az ember szinte minden élettani folyamatában. 

Hogyan működik az immunrendszerünk?
A szervezet elsődleges védővonalai nem nyújtanak teljes biztonságot 
a kórokozók ellen. De a saját testünkben is kialakulhatnak ellensé-
ges, rosszindulatú daganatos sejtek. Ellenük veszi fel a küzdelmet az  
immunrendszer. Működési módja alapvetően kétféle lehet.

A behatoló kórokozók elleni azonnali védekezést a születésünktől 
működő, veleszületett rendszer biztosítja. Ez a képesség már emb-
rionális korban kialakul. Nem válogat a kórokozók között, minden, 
idegenként azonosított célpont ellen bevethető. Ez a fajta természe-
tes immunitás a vérben található fehérvérsejtek egyik csoportjának, 
a szövetekbe kivándorló falósejtek tevékenységének és a vérben ol-
dott védőanyagok hatásának köszönhető.

Az immunrendszer rendelkezik a tanulás és az emlékezés képes-
ségével is. Ez biztosítja a szerzett immunitás kialakulását. Lényege, 
hogy a szervezetünk alkalmazkodik az újabb és újabb kórokozók 
megjelenéséhez. A velük való találkozás során megtanulja felismer-
ni például a vírusok vagy baktériumok anyagainak egy-egy jellegze- 
tes részletét. Ezek az antigé-
nek, amelye ket a fehérvérsej-
tek közé tar tozó nyiroksejtek 
sa ját re cep toraikkal felismer-
nek. Kö  zöttük vannak olyanok 
(T-sejtek), amelyek elpusztítják 
a kórokozókat, a vírussal fertő-
zött vagy rosszindulatúvá ala-
kult saját sejteket. Ez a sejtes 
immunválasz.

a fehérvérsejt
bekebelez

egy baktériumot

a baktérium
megemésztése

A falósejt működése (fagocitózis)

  Védd magad!

•  A szervezeted elsődleges védelmi vonalainak 
jó működéséért te is sokat tehetsz! Gondolj 
végig néhány lehetőséget!
∙  Nézz utána, mi a különbség fertőtlenítés és  

sterilizálás között! A szappanos kézmosás 
melyik csoportba tartozik?

∙  Miért lehet előnyösebb az esti zuhanyzás, 
mint a reggeli?  

∙  Hogyan segíti a beltéri levegő megfelelő 
pártartalma a légúti kórokozók elleni véde-
kezést? 

•  Miért nevezik Semmelweis Ignácot az anyák 
megmentőjének? Mi volt a felismerésének lé-
nyege?

  Tévhitek

Az immunrendszerrel (pl. immunerősítéssel) 
kapcsolatban főként járvány idején terjednek el 
tévhitek, összeesküvés-elméletek. Fontos, hogy 
felismerjük ezeket, és a tényekre alapozottan 
alkossunk véleményt.
•  Milyen tévhiteket találtok az immunrendszer 

működésével kapcsolatban?
• Mik a védőoltást ellenzők állításai, nézetei?
•  Szakemberrel, tanárotokkal konzultáljatok a 

témával kapcsolatban!

A LECKE ALAPJÁN:

•  megismered a szervezetünk védeke-
zőrendszereinek működését

•  megkülönbözteted a veleszületett 
és a szerzett immunitást

•  megérted, hogyan alakul ki az im-
munválasz és az immunmemória

•  felismered és értékeled a védőoltá-
sok jelentőségét

Az immunrendszer60. 
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Jó, ha tudod!

    Szervezetünk elsődleges védelmi vonalát különféle fizikai, kémiai és biológiai hatások és képességek alakítják ki.
    Az immunrendszer a külső eredetű fertőzések és rosszindulatúvá vált saját sejtjeink ellen is véd.
    A veleszületett immunitás a fertőzést követően gyorsan működésbe lép, de nem rendelkezik a tanulás képessé-

gével.
    A szerzett immunitást kialakító nyiroksejtek felismerik a kórokozók antigénjeit, ellenük célzott védekezést ala-

kítanak ki. Az ebben részt vevő nyiroksejtek közvetlenül vagy ellenanyagok segítségével pusztítják el a kóroko-
zókat.

    Az immunmemória a már felismert kórokozóval történő újabb fertőződés ellen gyors és hatékony védekezést 
biztosít. 

mandulák

csontvelő

lép

féregnyúlvány

csecsemőmirigy

nyirokcsomók

A nyirokszervek elhelyezkedése

A nyiroksejtek másik típusa (B-sejtek) a felismert antigén szerkeze-
téhez igazodó antitestek előállítására képes. A megfelelő ellenanyag 
sokféle lehetséges „kísérleti” változatból válogatódik ki. Ha ez sikeres, 
akkor megindul az ellenanyag nagy mennyiségben történő előállí-
tása. A termelt antitestek a vérből is kimutathatók, ezzel ellenőrizhető 
az adott kórokozó elleni védettség. Az ellenanyagok hozzákötődnek 
a kórokozókhoz, így azok már nem tudnak tovább fertőzni. Az ellen-
anyaggal jelölt kórokozókat a falósejtek bekebelezik és lebontják.

Az immunrendszer sejtjei az idegrendszer és hormonrendszer 
működéséhez hasonlóan jelátvivő anyagokkal képesek egymással 
kommunikálni. Ezekkel a jelekkel erősíthetik és gátolhatják is egymás 
működését. Az immunválaszt öröklött tényezők és az életmód is be-
folyásolja, ezért egyéni módon megy végbe.

A védekezőképesség az életkorral 
változik. A születés után az anyatej-
ben levő védőanyagok segítik az új-
szülöttet. Ezt követően az első élet-
években kialakul és megemelkedik 
az immunvédelem szintje. Fiatal- és 
felnőttkorban erőteljes, majd az öre-
gedési folyamatok következtében 
hanyatlani kezd. Ezért vannak jobban 
kitéve a fertőzések veszélyének az 
idősek. A kiegyensúlyozott lelkiálla-
pot, a társas kapcsolatok megőrzése 
és a szellemi aktivitás viszont erősítő 
hatású lehet.

Mi a szerepük a nyirokszerveknek?
Az immunsejtek a szervezet minden részében megtalálhatók, hiszen 
minden szervünket több irányból is megtámadhatják kórokozók. 
A fertőzési kapukban lévő nyirokszervek azonban nagyobb számban 
tartalmaznak nyiroksejteket. Ilyenek például a garatban körben el-
helyezkedő mandulák, a szervezetben szinte mindenhol előforduló 
nyirokcsomók, a testünk bal oldalán elhelyezkedő lép, a bélcsator-
na nyirokképződményei (nyiroktüszők, féregnyúlvány), a csecse-
mőmirigy vagy a vörös csontvelő is; ezek mind-mind nyirokszervek. 
A nyirokszerveknek fontos szerepük van a nyiroksejtek érésében is.

antitest

antigén
másik típusú
antigénkórokozó

A kórokozó antigénjét a megfelelő 
antitest képes felismerni 

  A himlőtől a koronavírusig

A védőoltások a biológia és az orvostudomány 
nagy felfedezései, vívmányai. A középkor nagy 
járványainak pusztítása után a 19. századtól 
jelentősen csökkent a fertőző betegségek ve-
szélye. Az antibiotikumok mellett ez főként a 
védőoltásoknak köszönhető.
•  Nézz után, hogyan fedezte fel a himlő elleni 

védőoltást Edward Jenner!
•  Mely betegség elleni védekezés kutatásában 

volt jelentős szerepe Hőgyes Endrének?
•  Hogyan sikerült elejét venni a gyermekbénu-

lás-járványoknak?
•  Melyik védőoltástípus kutatásában vett részt 

Karikó Katalin?
Készíts kiselőadást vagy bemutatót erről a té-
máról!



A TANULT TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁS

AZ IMMUNTERÁPIA

Miről tanultál ebben a fejezetben? 

 

Antigént bemutató fehérvérsejt 
és nyiroksejtek találkozása

Szabályozórendszer Idegrendszer Hormonrendszer Immunrendszer

Részei Központi idegrendszer  
(agy és gerincvelő)  
Környéki idegrendszer  
(idegek, dúcok)

Agyalapi mirigy  
Pajzsmirigy  
Mellékvesék  
Hasnyálmirigy  
Ivarmirigyek  
(herék, petefészkek)

Csontvelő  
Nyirokcsomók  
Mandulák  
Féregnyúlvány  
Bőr  
Baktériumflóra

Sejttípusai Idegsejtek,  
gliasejtek

Mirigysejtek Fehérvérsejtek  
(falósejtek, nyiroksejtek)

Jelátadás típusa Rendszerbe kapcsolódó ideg-
sejtek közvetítésével

Véráramba kerülő 
hormonok  
közvetítésével

Antigénnel való  
közvetlen találkozás útján

Feladata A szervezet összehangolt működésének a biztosítása. A szervezet jellemző értékeinek normál 
tartományban tartása.

 Gondolkodtató kérdések, kutatási feladatok

1.  A táblázatban szereplő információk hogyan utalnak arra, hogy a három szabályozórendszer működése egy-
mással szorosan összefügg?

2.  Mindegyik szabályozórendszer működésére lehet következtetni vérvizsgálattal vagy képalkotó (CT-, MRI-) 
vizsgálattal? Válaszodat indokold!

3.  Válassz ki egy szabályozórendszert! Magyarázd el, hogyan érvényesül ebben a visszacsatolás elve!
4.  Fogalmazz meg érveket az alábbi, a szervezetünk felépítésére és működésére vonatkozó állítások mellett!

a) működése szabályozómechanizmusokhoz kötött,
b) egy adott irányban ható változás ellentétes irányban ható választ vált ki

  Feladat

A szöveg alapján foglald össze néhány mondatban a rákbetegségek elleni immunterápia lényegét! Nézz utána az interne-
ten, hol tartanak ezek a kutatások, és mik az újabb eredmények! Készíts róluk feljegyzést!

A FEJEZETBEN MEGISMERT 
ÚJ FOGALMAK: 
központi és környéki 
idegrendszer, gerincvelő, érző- 
és mozgatópálya, reflex, belső 
elválasztású mirigy, hormon 
és receptor, agyalapi mirigy, 
pajzsmirigy, mellékvese, 
nemi mirigyek és hormonjaik, 
immunrendszer, veleszületett és 
szerzett immunitás, védőoltás

A kiemelt fogalmakat megtalálod 
a könyv végén, a Kislexikonban.

Még az immunrendszer ellenőrző tevékeny-
ségét elkerülni és osztódni képes rákos sej-
tek is hordoznak valamiféle antigéneket. Ha 
az ilyen antigének ellen immunválaszt tud-
nánk kiváltani, az lehetővé tenné a rák gyó-
gyítását. Pontosan ez a célja a napjainkban 
folyó klinikai vizsgálatoknak. A tumoran-
tigéneket és az immunrendszer működését 
fokozó anyagokat kombináló kezelés a rák elleni védőoltás 
ígéretét hordozza. Az immunterápia önmagában nem képes 
nagy méretű rákos daganatok elpusztítására. Ezeket a daga-
natokat először sebészeti úton távolítják el, azután jöhet az 

immunterápia, hogy eltakarítsa a maradék rákos sejtekből 
álló apró áttéteket. Így alkalmazva a kezelés hatékony mód-
szernek ígérkezik a rák kiújulásának megakadályozására. 

efis.org alapján
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TUDÁSHÁTTÉR – AMIT MÁR 
TUDSZ!
A korábbi években már megismerkedtél a testi- 
lelki egészséggel kapcsolatos alapvető tudni-
valókkal. Tudod már, hogy az életjelenségeinket 
a szervek és szervrendszerek együttesen biztosít-
ják. A szaporodás is életjelenség, amelyhez a női 
és a férfi nemi szervek megfelelő működésére van 
szükség. Ebben a könyvben is találkozhattál már 
az élőlények felépítésének és működésének főbb 
jellemzőivel. A növények és az állatok szaporodá-
sáról tanultak is hozzájárulnak az emberi szaporo-
dás és öröklődés megértéséhez. 

Az alábbi kérdések és feladatok alapján idézd 
fel a meglévő tudásodat! 
1.  Melyek az ivarsejtek típusai, mi jellemzi a terme-

lődésüket?
2.  Hogyan épül fel a női és a férfi nemi szervrend-

szer?
3.  Miben különbözik az ivartalan és az ivaros sza-

porodásmód?
4.  Mit jelent a biológiai információ, hogyan tároló-

dik a sejtekben?
5.  Hogyan működik a hormonális szabályozás?
6.  Mi a szerepe a mai élővilág kialakulásában a sok-

féleségnek és a természetes kiválasztódásnak?
7.  Hogyan befolyásolja a környezet az élőlények 

tulajdonságait?

Az élővilágban a nemen belüli versengés általában arra a nemre vonatkozik, amelyiket vá-
lasztják, ezek többnyire a hímek. Ez a folyamat játszik szerepet például a szarvasagancs kiala-
kulásában. Ennek az evolúciós hatásnak köszönhető a hímek nőstényekhez képest nagyobb 
testmérete is. A hímekben kialakult nemi jellegek előnyöket jelentenek a nőstényekért folyó 
vetélkedésben. A párválasztás a kiválogató nem, többnyire a nőstények viselkedését jellemzi. 
Számukra sokféle módon üzen a másik nem a saját genetikai 
értékéről: győz a vetélkedésben (erős vagyok), ajándékot hoz, 

fészket épít (gondoskodó vagyok), látványos díszeket fejleszt (messziről látszom, mégsem kap el 
a ragadozó). Természetesen megjelennek a „csalók”, akik ugyan kevésbé rátermettek, mégis azt 
tudják üzenni, hogy őket válasszák. Érdemes észben tartani, hogy az ember esetében erre több 
iparág is ráépült!

A TUDOMÁNY ALKALMAZÁSA 

ÜZENÜNK A GÉNJEINKRŐL 

KORÁBBAN TANULT FOGALMAK:
szerv, érzékszerv, szervrendszer, szervezet, egészség, betegség, 
járvány, egészséges életmód, szenvedélybetegség

XI. 
Életünket a szüleinktől kap-
juk, és a gyermekeinknek 
adjuk tovább. A család a 
biológiai létünk és a társada-
lom alapegysége. A felme-
nő rokonsági ágon találjuk 
a dédszüleinket, de a még 

korábban éltekről keveset tudunk. Pedig a tulajdonsá-
gok átörö kítése évezredek, évmilliók óta tart. A lemenő 
rokonság, a gyermekek, unokák, dédunokák rajzolják 
majd fel a családfánk ágas-bogas szerkezetét. A modern 
emberi fajt az együttműködés képessége tette sikeressé. 
Az utódok gondozása is közös feladat lehetett, amelyben 
az idősebbek is részt vettek. A nemzedékek együttélését 
a modern társadalmakban felváltotta a kétgenerációs 
modell. Mindeközben meghosszabbodott a várható élet-
kor, a nagyszülők is tovább élnek. Az egyéni életpályák 
építése mellett a nemzedékeket összekötő gondoskodás 
továbbra is öröklött, örök emberi tulajdonság marad.

 KÉRDÉSEK, PROBLÉMÁK

•  Mik az emberi nemek közötti biológiai különbségek?
•  Hogyan alakul ki és fejlődik a magzat az anyaméhben?
•  Melyek a születés utáni egyedfejlődés főbb szakaszai?
•  Hogyan öröklődnek a tulajdonságok nemzedékről 

nemzedékre?
•  Mi a szerepe a környezetnek és az életmódnak a tulaj-

donságaink kialakításában?

Szaporodás, öröklődés,  
életmód 
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Hogyan alakultak ki az emberi nemek?
Az emberi nemek létezése olyan biológiai tény, amin nem szoktunk 
elgondolkodni. Körülöttünk lányok és fiúk, nők és férfiak élnek. Ma-
gunkat is besoroljuk egyik vagy másik nembe. Ez a kettősség az ál-
latvilágból is ismert, a hím és nőstény egyedek számos faj esetében 
különböznek. A szarvasbikák agancsa vagy a madárvilágban a hímek  
(pl. a kakasok) díszes tollazata feltűnő jelleg. Ez az ivari kétalakúság 
megnyilvánulhat a testméret, a testi erő különbözőségében is. Más ál-
latfajok esetében (pl. egerek) nincs vagy a fiatalokon (pl. csirkék) még 
nem látható eltérés a hím- és nőivarú egyedek között. A nemek élet-
tani és viselkedési jellemzői akkor is különböznek, ha ennek nincs külső 
jele. 

Az ivartalan szaporodás során egy egyed hozza létre az utódokat. 
Ezek hasonlóak lesznek a szülőhöz és egymáshoz is. Az állatvilágban 
erre példa a levéltetvek szűznemzéssel történő szaporodása. Az ivaros 
szaporodáshoz két egyed kell. Az utód a két szülő ivarsejtjeinek egye-
sülésével jön létre. Az ivaros folyamat előnye az utódok sokfélesége. 
Ez növeli a változó környezethez való alkalmazkodás esélyét.

A nemek közötti különbségeket evolúciós folyamatok alakítják ki. 
Egyes fajoknál az erősebb nemi jelleget mutató egyedek több utó-
dot hoznak létre. Az előny a párválasztás során jelentkezik, amikor az 
erősebb, díszesebb vagy ügyesebb egyedek párosodhatnak. A nemi 
kiválasztódás elősegíti az egészségesebb génállomány átörökítését.

Miben különbözik egymástól a női és a férfitest?
Az emberi nemek különbözősége a külső és a belső testfelépítésben, 
valamint az élettani működésekben is megfigyelhető. A testméret, 
az alak, a testszőrzet és az arc eltérései szembetűnőek, ezek a másod-
lagos nemi jellegek. További különbség jelentkezik a felnőttek hang-
színében, ennek kialakulása a fiúk esetében a mutálás.

A testalkatra az életmód is hatással van. A túlsúly mindkét nem 
esetében módosítja a derék- és csípőarányokat. Ezért nem mindig 
érvényesül például a férfiakra jellemző keskenyebb csípő vagy a nők 
esetében a vékonyabb derék.

A LECKE ALAPJÁN:

•  megérted az emberi nemek külön-
bözőségének biológiai hátterét

•  azonosítod az elsődleges és másod-
lagos nemi jellegeket

•  felismered a nemi szervrendszerek 
felépítése és működése közötti ösz-
szefüggést

Az emberi nemek 61. 

  Párosan szép!

A nemek különbözősége az állatvilág szinte 
minden szintjén megfigyelhető.
•  Keress példákat a hímek és nőstények eltérő 

külső jellemzőire!
•  Gyűjts az interneten gerinctelen és gerinces 

állatpárokat ábrázoló fotókat! A felnőttek és a serdülők testalkatában megfigyelhető nemijelleg-különbségek

Az emberi nemek befolyásolják 
például a szív- és érrendszeri beteg-

ségek, auto immun betegségek és asztma elő-
fordulását és súlyosságát is. Az  orvosbioló-
giai kísérletekben általában mégis egynemű 
egereket használnak. Új kutatások azt mutat-
ják, hogy a hím és nőstény egerek közötti 
különbségek befolyásolhatják az eredménye-
ket. A kutatók több mint 50 000 egér 234 fi-
zikai jellemzőit elemezték. A  mérhető jel-
lemzők kb. 10%-ában (például a vérnyomás 
vagy a vércukorszint esetében) eltérést talál-
tak a hímek és a nőstények között. A kutatók 
ezért azt ajánlják, hogy az orvosi kutatások 
során lehetőleg azonos számú hím és nős-
tény egeret használjanak.

ebi.ac.uk alapján

Fehéregér-pár
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Mit árul el az emberi arc?
A nemek közötti különbségek a női és a 
férfiarcokon is megfigyelhetők. A férfias és 
nőies jellegek jól felismerhetők, de egyút-
tal a sokféleség is jellemző. Az erőteljesebb, 
szögletesebb arc férfiasabb, a kerekebb for-
ma és a nagyobb szem nőiesebb. Fajunk evo-
lúciója során ez nem volt mindig jellemző. 
A nők férfiasabb alkata a nehezebb időkben 
segíthette az erőforrások megszerzését. A tár-
sadalmak fejlődése során változtak a nemi  
ideálok, néha a harciasabb, máskor a szelí-

debb arctípusok voltak előnyben. Ma már ebben is inkább a divat a 
meghatározó. A férfiak szakáll- és bajuszviselése például koronként 
változó. Legtöbbször a felnőtté válást jelzi, de egy-egy népre, vallási 
csoportra is jellemző lehet. 

Az arc meghatározza az emberi szépséget is. A szimmetrikus forma, 
az „aranymetszés” aránya vonzalmat kelt másokban. Ennek evolúciós 
háttere az lehet, hogy a szabályosabb vonások egészségesebb génál-
lományra, jobb szaporodóképességre utalhatnak. A modern társadal-
makban ez is megváltozott, inkább a divat diktálja a szépségideálokat. 
A szépségipar ki is használja a lehetőséget, a hajviselet, a kozmetika és 
a smink kedvelt eszközök. A biológiai sokféleség azonban az emberi 
arcokban is megnyilvánul. A pozitív testkép, az egyediségünk elfoga-
dása erősíti az önbizalmunkat, és segíthet a párválasztásban is.

A női és a férfi nemiszerv-rendszer
A nemek közötti lényegi különbségek a nemiszerv-rendszerük felépí-
tésében és működésében vannak. Az elsődleges nemi jelleg ezek 
külső és belső szerveit, elemeit foglalja magában. A biológiai funkció-
juk részben hasonló, részben eltérő. A női és a férfiszervezetben is ter-
melődnek ivarsejtek. A férfiakban ezek a hímivarsejtek, a nőkben pe-
dig a petesejtek. A hímivarsejtek óriási számban és szinte a teljes élet 
folyamán termelődnek. A petesejtek száma jóval kisebb, csak néhány 
ezer. Kezdeményeik már a születéstől fogva jelen vannak a nőkben. 
A  nemi éréstől kezdve ebből csak néhány száz jut el az érett, megter-
mékenyíthető állapotba. 

Az ivarsejtek találkozása a női szervezeten belül 
történik. Ez a belső megtermékenyítés, aminek 
több formája ismert az állatvilágban. Az ember 
esetében a hímivarsejtek bejutását a hímvesz-
sző mint párzószerv segíti. A petefészkek páros 
szervként a hasüreg alsó részében, a kismeden-
cében helyezkednek el. Mindkét petefészek mel-
lől (de nem belőle) egy-egy petevezeték indul, 
majd torkollik a méh üregé be. Peteérés rendsze-
rint a két petefészekben felváltva következik be. 

A nők nemiszerv-rendszere többféle feladatot 
végez, mint a férfiaké. Az új egyed a születésé-
ig a méhen belül fejlődik. Ennek előkészítése és 

Az ember testalka-
ti jellemzői a né-

pességen belül normál el-
oszlást mutatnak. Ez azt 
jelenti, hogy az átlagos tar-
tományban sokan vannak, 
míg a kisebb és nagyobb 
érté kek egyre ritkábbak. 
2017 tavaszán a 16 évnél 
idősebb magyar népességen 
belül:
•  a férfiak átlagos magassága 

176 centiméter, a nőké 164 
centiméter,

•  a férfiak átlagos testsúlya 
83 kilogramm, míg a nőké 
69 kilogramm volt (KSH-
adat).

De ha figyelembe vesszük az 
átlagtól való eltéréseket, ak-
kor kiderül, hogy a felnőtt 
fér fiak 10%-a könnyebb az 
átlagos testtömegű nőknél.

Egy, de mégis különböző: 
a női és a férfiarc

Normál eloszlást modellező, 
úgynevezett Galton-doboz

A férfi nemiszerv-rendszer és a környező szervek

húgyhólyag

medencecsont

gerincoszlop

végbél

ondóhólyag
prosztata

ondóvezeték

mellékhere

here
herezacskó
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a magzati fejlődés fenntartása bonyolult idegi és hormonális sza-
bályozást igényel. Erről a korábbi fejezetben tanultál. Ha nem törté-
nik megtermékenyítés, akkor az embrió befogadására felkészült méh 
megvastagodott nyálkahártyája lelökődik. Ez a menstruációs vérzés, 
ami néhány napig tarthat. A nemi érést követően átlagosan 28 na-
pos menstruációs ciklusok követik egymást. A várandósság alatt ez 
szünetel, így a havivérzés kimaradása jelzi is a magzat jelenlétét. A női 
termékenység időszakának vége a klimax, ezután sem peteérés, sem 
menstruáció nem történik.

A menstruációs ciklus
A női ivarszervek működése ritmusos, ez a menst-
ruációs ciklus. Az első menstruáció (havivérzés) 
megjelenése a nemi hormonok termelődésének 
intenzív beindulását jelzi. Magyarországon ez át-
lagosan 12-13 éves korban történik meg. 

A menstruációs ciklus átlagos hossza 28 nap. 
A női szervezet minden hónapban felkészül arra, 
hogy utódja legyen. Ehhez a méhnyálkahártyának 
meg kell vastagodnia, hogy a megtermékenyített 
petesejtet be tudja fogadni. Ha nincs megtermékenyítés, a megvasta-
godott méhnyálkahártya elhal, lelökődik, vérzés kíséretében távozik. 

A ciklus kezdetén valamelyik petefészekben megindul egy pete-
sejt érése. Körülötte a tüsző hámrétege hormontermelő szervvé ala-
kulva felszabadítja az ösztrogén hormonokat. Belsejében folyadék 
halmozódik fel, majd a ciklus 14. napján az érett tüsző felreped, 
és a petesejt kisodródik a petevezetékbe. Ez a tüszőrepedés, az ovu-
láció. A kilökődött petesejt megkezdi útját a petevezetékben a méh 
felé. Eközben a visszamaradó tüszőből létrejön a sárgatest. Továbbra 
is termeli a tüszőhormont, de emellett megkezdi a sárgatesthormon, 
a progeszteron termelését is. A sárgatest további sorsa attól függ, 
hogy a petesejt megtermékenyül-e, vagy sem. Megtermékenyülés 
esetén a sárgatest tovább fejlődik, és fenntartja a terhességet. Ha nincs 
megtermékenyítés, akkor a megvastagodott méhnyálkahártya elhal, 
és vérzés kíséretében távozik. A menstruáció általában 4–7 napig tart. 
A ciklus első napja a menstruáció jelentkezésének első napja, innen 
kell kezdeni a ciklusnapok számolását. A menstruációs ciklus folyamata 
is az agyalapi mirigy szabályozása alatt áll.

A női nemiszerv-rendszer részei és a környező szervek

  Aranymetszés a természetben

Az aranymetszés egy 
érdekes matematikai 
arányosság, amely a ter-
mészetben is gyakran 
megfigyelhető. Legegy-
szerűbb esete, amikor 
egy szakaszt úgy osz-
tunk két részre, hogy 
arányuk kb. 1,6 legyen  
(a : b = 1,6).

Bonyolultabb esete a Fibonacci-spirál, amely 
például a csigaházakon is megfigyelhető.
•  Keressetek olyan képeket a növény- és állat-

világból, amelyeken megfigyelhető az arany-
metszés aránya! Igazoljátok méréssel is!

•  Keressetek az interneten portréfotókat, mér-
jetek rajtuk arányokat (pl. arc, szem, orr széles-
sége és magassága)!

•  Alkossatok véleményt, igazolható-e ezen 
a módon a szépség! 

  Állati jók

Az állatvilágban a párkapcsolatok is nagyon 
sokfélék. Vannak hűséges monogámok és 
csapo dár poligámok is. A stratégia sikeressé-
gét a  faj fennmaradása, elterjedése igazolja 
vissza. Az udvarlás, a nász és az ivadékgondo-
zás öröklött program, amit generációkon át 
játszanak.
•  Nézz utána, milyen szaporodási magatartás-

formák jellemzőek az alábbi állatfajokra:

nyári lúd, sirályok, túzok, fókák, 
törpecsimpánz

•  Keress videókat a lugasépítő madarakról! Mi 
lehet az előnye ennek a párválasztási mód-
nak?

a

b a

b

Csigaház arányai

petevezeték 

méh

méh

hüvely

hüvelyhúgycső

szeméremajkak

csikló

szeméremcsont

húgyhólyag

petevezeték
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végbél

petefészek

elölnézetoldalnézet

menstruáció
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  Számolj utána!

A nemi ciklus során vannak olyan napok, ame-
lyekben a fogantatás valószínűsége nagyobb.
•  Az ábra segítségével számold ki, hogy há-

nyadikán következik be a tüszőrepedés egy 
nő petefészkében, ha menstruációjának első 
napja november 12-e volt!

•  Ha nem történik megtermékenyítés, akkor 
decemberben milyen napra fog esni az ovu-
láció?
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A menstruációs ciklus eseményei

Jó, ha tudod!

    Az ivari kétalakúság egy faj hím és női egyedeinek eltérő testfelépítését jelenti. Az állatvilágban ezzel függhet 
össze a nemi kiválasztódás.

    A másodlagos nemi jellegek a női és férfitestalkat és az élettani működések közötti különbségek. Az emberi arc 
jellegzetes női és férfivonásokat hordoz, de a szépségideálok gyakran változnak. A nemi jellegek nem kizáróla-
gosak, az átlagtól való eltérés természetes.

    Az elsődleges nemi jellegek a női és férfi külső és belső nemi szervek felépítését és működését foglalják maguk-
ban.

    A nők ivarsejtjei a petesejtek, amelyek a petefészekben találhatók. A férfiak heréiben a hímivarsejtek termelőd-
nek.

    Az emberi szexualitás a szaporodás biztosítása mellett az emberi élet, a felnőttpár-kapcsolatok fontos része is. 

Az emberi szexualitás biológiai alapjai
Az ember nemiszerv-rendszerének alapfeladata a szaporodás bizto-
sítása. Ebben elég jól teljesítünk, hiszen fajunk tíz- és százezer éveken 
át fennmaradt. A szaporodóképességet a környezet eltartóképessége 
korlátozza. A világnépesség jelenlegi gyors növekedése sem korlátlan, 
hiszen a Föld is véges erőforrásokkal rendelkezik. A szűkösebb időkben 
az ember szaporodási ösztöne a túlélés feltétele volt. Ennek biológiai 
alapja a nemi vágy, amely jórészt öröklött. Az emberi közösségekben 
szokások és szabályok alakították ki a nemi élet formáit. 

A várandóssággal és a szoptatással együtt a születések között több 
év telhetett el. Az ember szexuális késztetése ebben az időszakban is 
folyamatos, annak ellenére, hogy a nők peteérésének, azaz a fogam-
zóképességnek nincs látható jele. Az állatvilágban általában elkülö-
nülnek a szaporodási időszakok, amikor lehetőség van az utódnem-
zésre. Ekkor beindul a versengés a párosodásért, ami sok energiát 
igényel, és csak a győzteseknek fizetődik ki. Az agresszió általában 
a hímek viselkedését jellemzi, de semmiképp sem nyugodt időszak 
a közösség életében. Ebből az is következhet, hogy ha nem kell vetél-
kedni a párosodásért, akkor csökken az agresszió, nagyobb lehet a 
csoport létszáma is. A modern emberi faj elterjedésében ez is szere-
pet játszhatott.

A szexualitás további bioló giai szerepe a párok összetartozásá-
nak erősítése. Felnőttkorban a párkapcsolat része a kiegyensúlyozott 
nemi élet is. A nemiszerv-rendszerek bizonyos területein érzékeny 
idegvégződések találhatók. Ezekhez kapcsolódik a gerincvelő és az 
agy érzékelő és mozgató működése. Ebben a bonyolult rendszer-
ben automatikus reflexek és tanult magatartási elemek keverednek. 
A felnőtté válás azt is jelenti, hogy megtanuljuk a saját testünk érzé-
kenységét, de figyelni tudunk egy másik ember igényeire is.

Ma a legtöbb emberi kultúrában a monogám párkapcsolatok jel-
lemzőek. A tartós párkapcsolatok evolúciós előnye a rokonsági viszo-
nyok átláthatósága. Mindkét szülő biztos lehet abban, hogy a gyermek 
az ő génjeit örökölte. Világos lehet a több nemzedéket átfogó öröklő-
dés is. A rokonság alapján az egyének és a csoportok is kölcsönösen 
segítik egymást (rokonszelekció). Ezzel szemben állhat a minél több 
utód nemzésének biológiai érdeke. A modern társadalmakban lehető-
ség van a párkapcsolat felbontására, a válásra. Az elköteleződés hiánya, 
a párkapcsolatok sérülékenysége azonban már nem biológiai kérdés.
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A LECKE ALAPJÁN:

•  megérted, hogyan jön létre az ivar-
sejtek egyesülésével egy új egyed

•  azonosítod a magzat méhen belüli 
fejlődésének főbb lépéseit

•  megismered az ideális fogamzás, il-
letve a fogamzás megelőzésének le-
hetőségeit

•  megérted a felnőtté válás során be-
következő biológiai változások lé-
nyegét

Várandósság, szülés 62. 
Hogyan kezdődik egy új emberi élet?
Életünk kezdetének a szüle-
tést tekintjük. A világrajöve-
tel indít el a felnőtté válás, 
az önállóság felé. Életünknek 
azonban van egy másik kez-
dőpontja is. A szülői géneket 
hordozó petesejt és hímivar-
sejt egyesülése. A megtermé-
kenyülés során egy új sejt jön 
létre, amely felerészben anyai, felerészben apai eredetű 
kromoszómákkal rendelkezik. A kezdeti sejtcsomó hetek, 
hónapok alatt alakul át működő, érző emberi testté. 

Mi történik a megtermékenyítés előtt?
Egy új élet fogantatásához az ivarsejtek egyesülésére van szükség. 
A petesejtek magzati korban kezdenek kialakulni. Születéskor már 
több százezer van a női petefészkekben, később már nem keletkez-
nek újak. A petesejtek a körülöttük lévő hámsejtekkel együtt alkotják 
a tüszőket. A nemi érés kezdetén ezek egyikében befejeződik egy pe-
tesejt osztódása, hámrétege megvastagszik, és hormonok termelőd-
nek. 14  nappal később a tüsző felreped, és a benne lévő folyadékkal 
együtt a petesejt is kisodródik. Ez az ovuláció, amely a nők életében 
a változókorig átlagosan 28 naponként következik be. A tüszőrepe-
dést követően a petesejt a petevezetékbe kerül. Önálló mozgásra 
nem képes, ezért a petevezeték összehúzódásai és a csillós hámsej-
tek továbbítják a méh felé. Ha nem történik megtermékenyítés, akkor 
kb. 1 napig él.

Magzati fejlődés vizsgálata ultrahangos 
képalkotással

A petesejt útja a petefészektől a méh felé, a megtermékenyítés  
és az embrió fejlődésének első napjai

A művi abortuszról

 A megtermékenyítés és a születés kö-
zött a magzatnak még nincsenek sze-
mélyiségi jogai. Ez az időszak súlyos 

etikai kérdéseket vet fel. A magzat fejlődésében 
lehetnek zavarok, ami vetéléshez vezethet. 
A terhesség megszakítása mesterséges úton is 
lehetséges. Ezt a hatályos törvények szabályoz-
zák, amelyek egyaránt tekintettel vannak a vá-
randós nő és a magzat érdekeire. A magzati élet 
védelme elsődleges szempont, de figyelembe 
kell venni a beavatkozás testi és lelki kockázata-
it is. A nem kívánt terhesség megelőzésének 
számos módja van. Ismeretük és alkalmazásuk 
segíthet összehangolni a nemi élet és a gyer-
mekvállalás szempontjait.
•  Milyen érvek szólhatnak a művi abortusz mel-

lett?
•  Vitassátok meg, szerintetek melyik érv elég 

erős ahhoz, hogy indokolja a műtétet!
•  Nézzetek utána, mi a leggyakoribb ok a ter-

hességmegszakítások mögött!

ABORTUSZ?

igen nem

petesejt

Embrió fejlődése

petefészek

embrió  
beágyazódása

méh ürege

méh falaméhnyálkahártya

megtermékenyítés
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A hímivarsejtek a herékben, a herecsatornák falában folyamato-
san termelődnek. A férfiak nemzőképessége a hímivarsejtek számá-
val és az állapotukkal is összefügg. Idősebb korban is fennmaradhat 
az ivarsejttermelés. A hímivarsejtek – más néven a spermiumok –  
a herékből a mellékherékbe kerülnek át, ahol egy ideig tárolódnak.

Hogyan történik a megtermékenyítés?
Az ondóhólyag és a prosztata váladékával keveredve alakul ki az ondó. 
Ez a nemi aktus során jut át a női szervezetbe. Összetevői energiával 
látják el a spermiumokat, és kedvező közeget teremtenek a számukra. 
Az ondó kilövellése (ejakuláció) a merevedett hímvesszőn keresztül tör-
ténik. Ekkor jutnak át a hímivarsejtek a női testbe. Ott a hüvely kedvezőt-
len, enyhén savas kémhatása fogadja őket. A méh hüvely felőli nyílása a 
méhszáj, az onnan érkező kémiai jelzés hatására arrafelé kezdenek úszni.

A méhből továbbhaladhatnak a pe-
tevezeték irányába. A petesejttel való 
találkozásra több napot is várakozhat-
nak, addig életképesek maradhatnak. 
Az „úszóversenyt” csak a spermiumok 
egy része tudja sikeresen teljesíteni. 
Közülük egy átfurakszik a petesejt 
burkán, ezután a „kapuzárás” megaka-
dályozza további társai bejutását. 

Hogyan tovább, embrió?
A megtermékenyített petesejt a zigóta. A további fejlődése már a pe-
tevezetékben megkezdődik. A kialakuló embrió sejtjeinek száma fo-
lyamatosan nő. A belső részben egy folyadékkal teli üreg kezd kialakul-
ni, létrejön a hólyagcsíra. 

A 7. napon jut el a méhbe, ahol a méhfalhoz tapadva további 2–4 
napig fejlődik. Ezt követi a beágyazódás a méhnyálkahártyába, ami 
5 napig tartó folyamat.

Az egyedfejlődés első – embrionális – szakasza a megtermékenyí-
téstől számítva a 11–15. napon fejeződik be. 

A petesejt és a hímivarsejtek 
találkozása

Az embrió fejlődésének első néhány napja

első
osztódás

4 sejtes
állapot

sejt-
csomó

beágyazódásra
kész állapot

megtermékenyülés zigóta

1. nap 1. nap 2. nap 2. nap 5. nap 6. nap

A megtermékenyített petesejt csak az esetek 25-30 százalékában 
ágyazódik be. A megtermékenyített petesejtek 70-75 százaléka elhal, 
és észrevétlenül távozik a szervezetből. Az ikerterhességnek kétféle 
esete lehetséges. Az egypetéjű ikrek esetében 1 hímivarsejt 1 pete-
sejttel találkozik. A kétpetéjű ikerterhességhez viszont 2-2 pete-, illet-
ve hímivarsejtre van szükség. Ez okozza, hogy a kétpetéjű ikrek között 
nincs akkora hasonlóság, mint az egypetéjűek esetében. 

  A hímivarsejtek rövid távon megle-
pően gyorsak. Egy másodperc alatt 
nagyjából a 0,05 mm-es testhosszuk-

nak megfelelő távot tesznek meg. Ez arányai-
ban megfelel egy jó gyorsúszó teljesítményé-
nek. Mindezt népes mezőnyben teszik, egy 
alkalommal akár 50–100 millió társukkal 
együtt küzdenek a petesejthez jutásért.

  A hímivarsejt nem minden része jut 
be a petesejtbe. A feji részben lévő 
22 darab testi és egy ivari kromoszó-

ma DNS-fonalai átkerülnek, és a petesejt 
mag anyagával együtt kialakítják az új egyed 
gén állományát. A középrészben lévő mito-
kondriumok legtöbbször kívül maradnak. Így 
nem tudják átadni a bennük lévő néhány 
gént sem. Az új egyed sejtjeinek energiaellá-
tásért felelős szervecskéi tehát csak anyai 
öröklődéssel jönnek létre.

középrész
ostor

örökítőanyagmitokondriumok

fej

A hímivarsejt részei 

  Mik az esélyek?

A diagram az ovuláció előtti és utáni napokban 
történő teherbe esés valószínűségét mutatja 
be.
•  Magyarázd az adatokat az ivarsejtekről és az 

embrió kialakulásáról tanultak alapján!
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A teherbe esés becsült valószínűsége a menstruációs 
ciklus ovuláció napjához viszonyított napjain
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A várandósság korai jelei
A terhesség legismertebb jelei, a gyen geség, fáradékonyság, szé-
dülés, hányinger, hányás nem mindenkinél és nem ugyanúgy je-
lentkeznek. Határozott és szembetűnő jel a menstruáció elmara-
dása. Ennél korábban terhességi teszt elvégzésével mutatható ki. 
A módszer a petesejt beágyazódása után termelődő hormon (HCG)  
kimu ta tásán alapszik. Mivel a beágyazódás az ovulációt követő 
6–10. napon történik, ezelőtt a teszt még negatív eredményt fog adni. 
A terhességi teszt recept nélkül kapható, kiskorúak is korlátozás nélkül 
vásárolhatják. A dobozában lévő tájékoztató segíti a helyes haszná-
latát.

Élet az anyaméhben
A méh falába ágyazódó embrió már sok sejtből áll. A többrétegű külső 
sejtsora a magzatburok. A méh falának sejtjeivel együtt ebből egy 
közös anyai-magzati szerv, a méhlepény jön létre. A magzat ezen ke-
resztül jut tápanyagokhoz és oxigénhez. A méhlepény felépítése azt 
is biztosítja, hogy az anya és a magzat vére nem keveredik egymással. 
A méhlepényből a köldökzsinór továbbítja az anyagokat a magzat 
testébe. A magzatot a belső magzatburok védi. Üregében magzatvíz 
található, amelyben lebeg a magzat.

A várandósságot az utolsó menstruáció első napjától számolják.  
Ettől kezdve a szülésig 280 nap (40 hét, azaz 9 hónap) telik el, azonban 
fontos észben tartani, hogy a megtermékenyítés valójában két héttel 
később történik. A teljes időtartamot harmadokra szokták osztani.

Az első harmadban a nyolcadik hétre kialakul a köldökzsinór, 
az embrió már emberi formát ölt, ettől kezdve magzatnak nevezzük. 
A magzat ekkor mintegy 3 cm hosszú, szervezetében a szövetek és 
a szervek már megjelentek. A későbbiekben növekednek, fejlődnek, 
de új szervek már nem képződnek. A magzat szervezete ebben az első 

3 hónapban a legérzékenyebb a külső 
és belső hatásokra. 

A terhesség második harmadá-
ban a magzat mozgása már az anya 
számára is észrevehető, a baba „rúg”. 
A magzat szívdobogása jól érzékelhe-
tő. Kialakulnak egyes reflexek. Szopja az 
ujját, ökölbe szorítja a  kezét. A terhes-
ség külső jelei megjelennek az anyán. 
A súlygyarapodás részben a magzat 
tömegének növekedéséből, részben a 
magzatvíz növekvő tömegéből adódik.

Az utolsó harmadban nő a legna-
gyobb mértékben a magzat tömege. 
A baba a külvilág számára is észreve-
hetően egyre többet és egyre erőtel-
jesebben mozog. Az időszak végére 
a magzat fejjel lefelé befordul a méh-
száj felé.

  Nézz utána!

•  Mit jelent a HCG-hormon neve?
•  Hogyan működik a terhességi teszt?

Terhességi teszt

köldök-
zsinór

magzati erek
magzat

magzatvíz

magzatburok

anyai erek

oxigéndús 
vér

szén-
dioxidban
gazdag vér

Az anya és a magzat vérkeringése közötti kapcsolat, 
a méhlepény felépítése (a magzat ábrája kicsinyített)

A terhesség három szakasza (trimesztere) és a szervrendszerek fejlődésének  
időszakai

embrionális
szakasz

1. hónap 2. hónap

nagyon sérülékeny időszak kevésbé sérülékeny időszak

3. hónap
1–23 g

4. hónap
23–190 g

5. hónap
190–500 g

6. hónap
500–1000 g

7. hónap
1000–1900 g

8. hónap
1900–2600 g

9. hónap
2600–3400 g

magzati szakasz

1. trimeszter 2. trimeszter 3. trimeszter

központi idegrendszer

szív

fül

szem

végtagok

fogak

ivarszervek
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Hogyan jön világra az újszülött?
A méhen belüli fejlődés befejeződésével a magzat készen áll a világ-
rajövetelre. Ennek kezdetén a méhszáj kinyílik, a magzatburkok felre-
pednek, és elfolyik a magzatvíz. Ha nincsenek szövődmények, akkor 
ezt követi a normál vagy hüvelyi szülés. Ez a folyamat három szakaszra 
osztható:

1.  A tágulási szakasz során a méhnyak kitágul, és a medence be-
menete felé fordul. Eközben a méh izomzatának összehúzódá-
sát egyre gyakoribb fájások kísérik. A tágulás időtartama változó, 
de  az első szülésnél általában hosszabb (9-10 óra). 

2.  A kitolási szakasz során a magzat áthalad a szülőcsatornán. 
Az első szülés alkalmával ez kb. 1 óra alatt történik meg. A kito-
láshoz szükséges nyomást részben a méhfal összehúzódásai, 
részben az anya aktív izommunkája (hasprés) hozza létre. A szü-
lőcsatornában a baba fejjel előre halad, a váll ezt rugalmasan kö-
veti. Végül a törzs és a lábak már akadály nélkül jönnek világra.

3.  A lepényi szakasz a méhlepény leválása és távozása az anya 
testéből. Ez kb. 10-20 perc alatt történhet meg. Utána kb. 2 órás 
megfigyelési időszak következik.

Az újszülött első légvételével kitágítja a tüdejét, felsír. Sírása erőtel-
jes, egyéni színezetű. A köldökzsinórt elvágják, a csonkot elkötik. Meg-
kezdődik az új ember önálló élete, de  még sokáig az anyára van utalva.

A szülést követően megmérik az újszülött súlyát, hosszát, fej- 
és mellkaskörfogatát. Testtömege átlagosan 3000–3500 g, hossza 
50–56 cm. Az orvos meghatározza, hogy kb. hány hetes terhességi 
korban jött világra. Ellenőrzik a testnyílások átjárhatóságát, illetve az 
esetleg jelentkező fejlődési rendellenességeket.

A szülés után az anya emlőiben működni kezdenek a tejmirigyek. 
Beindul, majd fokozódik a tejelválasz-
tás. Az anyatej összetétele alkalmaz-
kodik a baba igényeihez, biztosítja az 
élelmet a fejlődő csecsemő számára. 
Emellett vitaminokat és a fertőzések 
ellen védelmet nyújtó ellenanyago-
kat is tartalmaz. Ezért nagyon fontos, 
hogy a szoptatás időszaka a lehető 
legtovább tartson.

Az anyatej nemcsak a legjobb táplálék, 
de az anya-gyermek kötődést is erősíti

  A hüvelyi szülés elakadása vagy 
egyéb veszélyeztető körülmény 
esetén császármetszést alkalmaz-

nak. Ez sebészeti beavatkozás, amely során 
az anya hasfalát, majd a méhfalat is meg kell 

nyitni. Ilyenkor a baba nem halad át a szülő-
csatornán, ahonnan általában jóindulatú 
mikrobák kerülnének be a szervezetébe. Szá-
molni kell a műtéti kockázatokkal is. Az előre 
tervezett császármetszések orvosi javaslatra 
történnek, de bizonyos esetekben az anya is 
kérheti. A császármetszések aránya növek-
szik, aminek többféle oka lehet.

A császármetszés során közvetlenül  
a méhből emelik ki a babát

  Az újszülöttek vizsgálatának egyik 
módja az Apgar-teszt. A baba 1, 5 
és 10 perces életkorában mérik a 

pulzusszámát, légzésszámát, megfigyelik 
a bőrszínét, izomtónusát, reflexeit és bőr-
színét. Az  eredményeket 0–2-es skálán 
pontozzák.  A  teszt eredménye egészsé-
ges újszülött eseté ben általában 7 és 10 
pont közé esik. A 7 alatti pontszám azt jel-
zi, hogy a babának orvosi beavatkozásra 
(pl. légzéstámogatásra, a szívverés megfi-
gyelésére) van szüksége.

Az újszülötteket lemérik

A normál szülés kitolási szakasza

0

1

2
Apgar-teszt
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  A magzati fejlődés követése

A magzatok (és a gyerekek) fejlődésének kö-
vetésére gyakran használnak ún. percentilis 
grafikonokat. Leolvasható róluk, hogy például 
a vizsgált magzat testtömege hol helyezkedik 
el a kor és nem szerinti csoporton belül. A leg-
alsó és legfelső (5% és 95%) érték azt jelzi, hogy 
adott életkorban mekkora az a testsúly, amit 
csak a magzatok 5%-a ért el vagy lépett túl.
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Jó, ha tudod!

    A női petefészekben 28 naponta érik meg egy petesejt. Ha nem következik be terhesség, akkor a méh megvasta-
godott nyálkahártyája vérzés kíséretében leválik. 

    A petesejt az ovuláció után a petevezetékben találkozhat a hímivarsejtekkel. Egy petesejt és egy hímivarsejt 
egyesülése a megtermékenyülés. 

    A megtermékenyített petesejt további osztódás és fejlődés során embrióvá alakul. Az embrió a második hét vé-
gére beágyazódik a méh falába.

    A magzat és az anya szervezete között a méhlepény teremti meg az anyagcsere-kapcsolatot. A magzatot a méh-
lepénnyel a köldökzsinór köti össze. 

    A méhen belüli fejlődés 9 hónapig tart. A terhesség első harmadának végére kialakulnak a szervek kezdeményei.
    A szülés a méh tágulásával kezdődik, a kitolási szakaszban jön világra az újszülött.  A szülés utolsó szakaszában 

a méhlepény kiürül a női szervezetből.
    Az újszülött táplálásának természetes és legegészségesebb módja a szoptatás.
    A tudatos gyermekvállaláshoz a tervezett és ideális fogamzás is hozzátartozik. 

Hogyan tervezhető a gyermekvállalás?
A gyermekvállalás felelősséggel jár, amelyet csak tudatos döntéssel 
tudunk vállalni. A szülőknek meg kell tervezniük, mikor és hány gyer-
meket szeretnének. Ez sokféle körülmény figyelembevételét és közös 
megbeszélését jelenti. 

A gyermekek tervezett időben 
történő születését a fogamzásgát-
lás teszi lehetővé. Ennek leghaté-
konyabb módját a 20. században 
kialakult hormonális módszerek 
jelentik. A tabletták hatóanyagai gá-
tolják a tüszőérést, így nem terme-
lődik megtermékenyíthető petesejt.  
Kényelmesebb változata a hüvely-
gyűrű, amely folyamatosan biztosítja a szükséges hormonokat. A meg-
felelő készítmény kiválasztása és a használata is csak orvosi javallatra 
történhet.

Hatékony és más szempontból is biztonságos módszer a gumi óv-
szer alkalmazása. Mivel akadályozza a testnedvek cserélődését, a nemi 
úton terjedő fertőzések ellen is véd. A spirál méhbe helyezhető esz-
köz, amely korábban már szült nőknek ajánlható. A természetes csa-
ládtervezés alapja a naptármódszer. Ezt a menstruációs ciklushoz kell 
igazítani. A 14. nap körül bekövetkező peteérés előtt és után néhány 
napig eshet teherbe a nő, ezalatt kerülendő a nemi aktus. A pontossá-
ga több tényező figyelembevételével közel 100%-ig növelhető, ami-
hez ma már telefonos alkalmazások is a párok rendelkezésére állnak. 
Gyakori tévhit, hogy a megszakított közösüléssel is elkerülhető a ter-
hesség. Ugyanis a férfi előváladékában is lehetnek spermiumok, illetve 
a nemi aktus hevé ben a megszakítás sem mindig működik.

Ha eljött a tervezett gyermekvállalás ideje, akkor érdemes figyelni az 
ideális fogamzás feltételeire. Ehhez ismerni kell a peteérés időpontját, 
amit enyhe, kb. félfokos testhőmérséklet-emelkedés jelez. Ha ezt kö-
vetően történik a megtermékenyítés, akkor van a legnagyobb esélye, 
hogy az apai és anyai génállomány még károsodásmentes.

Nőgyógyászati tanácsadás 
a hormonális fogamzásgátlásról

Állapítsd meg a grafikon alapján:

1.  A terhesség hányadik hetében éri el a fiú 
magzatok 95%-a az 1 kilogrammos testtö-
meget?

2.  Hány gramm lehet a különbség a 40. héten 
a  fiú és a lány magzatok 50%-a által elért 
testtömeg között?

3.  Miben különbözik a grafikon alakja a 30. hét 
előtt és után? Mi lehet ennek az oka?

62.  Várandósság, szülés 63.  Az öröklődés alapjai  
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Hogyan alakult ki az öröklődésről alkotott 
tudásunk?
A kutatóknak már régóta voltak elképzeléseik az öröklő-
désről, vagyis arról, hogy miért hasonlítanak vagy éppen 
miért nem teljesen hasonlítanak az utódok elődjeikre. 
Megfigyelték, hogy az utódok tulajdonságai nagymérték-
ben függnek attól, milyenek voltak a szüleik, nagyszüleik. 
Arra is rájöttek, hogy a tulajdonságok generációk közötti 
közvetítésében az ivarsejteknek (hímivarsejt, petesejt) van 
szerepe. Megfigyelések, kísérletek sokasága után az embe-
riség kezdte megérteni az öröklődés szabályait, a biológiai 
információ tárolásának és átadásának módjait.

Az öröklődés kutatásának mérföldkövei
•  1865. A kísérletes genetika első képviselője 

Gregor Mendel osztrák származású szer-
zetes volt, aki nagyszámú növényegyed 
(borsó) vizsgálatán keresztül fedezte fel az 
öröklődésben érvényesülő szabályszerű-
ségeket. 

•  1869. Friedrich Miescher svájci orvos a sejt-
magból egy óriásmolekulát különített el, 
amit ma DNS-nek hívunk, és tudjuk, hogy ez 
az örökítőanyag.

•  1933. Thomas Hunt Morgan a kromoszó-
mák öröklődésben játszott szerepének 
a vizsgálataiért Nobel-díjat kapott.

•  1953.  James D. Watson és Francis Crick kö-
zölte a DNS-molekula szerkezetét, és utaltak 
rá, hogy a DNS felépítése alapján alkalmas 
önmaga lemásolására, az információ átadá-
sára.

•  1993. Nobel-díjat adtak egy viszonylag egy-
szerű eljárás (PCR) létrehozásáért, amellyel 
a DNS mennyisége megsokszorozható.

•  2003. Lezárult az a program, amelyben 
meg fejtették az emberi DNS-t felépítő alap-
egységek, a nukleotidok sorrendjét. Ez a 
biológiai információ, amelynek megértése 
további kutatásokat igényel.
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A LECKE ALAPJÁN:

•  megismered az öröklődés kutatásá-
nak néhány mérföldkövét

•  felismered az ivarsejtekben átvihető 
genetikai információ formáit és je-
lentőségét

•  megérted a testi és az ivarsejtek osz-
tódása közötti hasonlóságokat és 
különbségeket 

•  belátod az ivaros szaporodási folya-
matok és a biológiai sokféleség kö-
zötti összefüggést 

63. Az öröklődés alapjai

Gregor Mendel és az egyik 
kísérletének ábrája

A DNS-molekula kettős 
csavar modellje

„A genetika a korszerű orvoslás ki-
hagyhatatlan részévé vált. Sikeres, 

modern orvos csak az lehet, aki ismeri és 
szakmájában alkalmazni is tudja ennek a tu-
dománynak az eredményeit. De nemcsak az 
orvosoknak, hanem valamennyi, a 21. szá-
zadban élő embernek tisztában kellene  
lennie a genetika alapvető eredményeivel és 
azok alkalmazási lehetőségeivel a maga és 
utódai életminőségének javítása és egészsé-
ge megőrzése érdekében.”

Forrás: Klinikai genetika

  Kutatók és kutatások

Készíts kiselőadást az alábbi témák egyikéről!
•  Gróf Festetics Imre szerepe a genetika (örök-

léstan) tudományában
•  Az emberi genom, a HUGO (Human Genom) 

program
•  Nők a tudományban: Jennifer Doudna és 

Emmanuelle Charpentier, a 2020-as kémiai 
Nobel-díj nyertesei 

63.  Az öröklődés alapjai  
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A DNS a sejtek sejtmagjában található rendkívül összetömörödött 
állapotban, de ez nem egyetlen hosszú molekula, hanem 23 darabban 
van jelen egy ivarsejtben. Az ivarsejtek (petesejt és hímivarsejt) egye-
sülésével jönnek létre a testi sejtek, amelyekben így 2 × 23 darab DNS 
található. Az információ fele anyai, másik fele apai eredetű.

A sejtek osztódása
A növekedés, fejlődés és a szaporodás alapja az, hogy a sejtek létre 
tudják hozni önmaguk utódait. Ez a sejtosztódás, ami a testi és a sza-
porítósejtek esetében eltérően megy végbe.

A testi sejtek osztódása úgy zajlik, hogy a sejt információtartalma  
(a DNS-molekulák másolódásával) először megduplázódik, majd a sej-
tek kettéválásakor egyenlően oszlik el az információ a két utódsejtben. 

Így a kiindulási sejt és a keletkezett 
sejtek információtartalma (a kromo-
szómaszáma is) megegyezik. Ezért 
ezt számtartó osztódásnak (mitózis) 
is nevezik. Ez a folyamat most is zaj-
lik a testedben, az elpusztult sejteket 
így pótolja a szervezeted.

•  2020. Nobel-díj. A CRISPR/Cas rendszer kifejlesztésében végzett út-
törő munkáért adták, amellyel a DNS-ben tárolt genetikai informá-
ciót tetszőleges helyen, nagy hatékonysággal és pontosan módosí-
tani lehet.

Hogyan kerülnek a tulajdonságok a sejtjeinkbe?
Az emberi testet alapvetően kétféle sejttípus építi fel: a testi sejtek 
és az ivarsejtek. Testi sejtek az izomsejtek, a bőr sejtjei, a csont sejtjei, 
az idegsejtek stb. Ivarsejtek a nőkben a petesejtek, illetve férfiakban 
a hímivarsejtek.

őssejt bélhámsejt

vörösvérsejt

porcsejt idegsejt

zsírsejt

csillós hámsejt simaizomsejt

fehérvérsejt
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nyiroksejt

46 kormoszóma
(23 pár)

számfelező
osztódás

számfelező
osztódás

petesejt
23 kromoszóma

megtermékenyítés

zigóta
46 kormoszóma

(23 pár)

46 kormoszóma
(23 pár)

hímivarsejtek
23 kromoszóma

számtartó osztódások

embrió
46 kormoszóma

(23 pár)

sejt

sejtmag

kromoszóma

örökítőanyag (DNS)

gén

  Pángenezis 

Az ivarsejtek és az öröklődés kapcsolatáról már 
az ókorban is születtek elképzelések.
•  Nézz utána, mit gondoltak erről a pángenezis 

hívei!

Az emberi szervezet néhány sejttípusa

A gének elhelyezkedése a DNS, 
 a kromoszóma és a sejt szintjén

A kromoszómák száma és a továbbadásuk útja az emberi szaporodás során

A testi sejtek osztódásának folyamata

63.  Az öröklődés alapjai  
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  Az élőlények fejlettsége és kromoszó-
maszáma nem függ össze egymással. 
Az orsóféregnek mindössze két kro-

moszómája van, a pontynak 104, a levelibé-
kának és a gyermekláncfűnek egyaránt 24. 
Az ember testi sejtjeiben 46 kromoszóma 
van, de ugyanennyi a magas kőris kromoszó-
maszáma is. A zöld szemesostoros kromoszó-
maszáma 200. A harasztok közé tartozó kí-
gyónyelv páfrány testi sejtjeinek kromoszó - 
ma száma1260.

63.  Az öröklődés alapjai  

A sejtosztódás rendkívül szabályozott folyamat. Azonban ha hiba 
keletkezik a szabályozásban, akkor a sejtek osztódása nem áll le, ha-
nem korlátlanul osztónak, így kóros sejtburjánzás, rákbetegség alakul-
hat ki.

A testi sejtek mellett ivarsejtek is keletkeznek az emberben. Ekkor 
is kétszeres kromoszómaszámú sejtből indul ki az osztódás, és először 
szintén megduplázódik a sejt információtartalma. Azonban itt nem-
csak egyszer válik ketté a sejt, hanem kétszer. Minden szétváláskor 
az információtartalom egyenlően oszlik el a sejtekben. Tehát itt egy 
sejtből nem kettő, hanem négy sejt keletkezik, és a keletkezett sej-
tek (ivarsejtek) információtartalma (és kromoszómaszáma is) csak 
fele annyi, mint a kiindulási sejté. Ezért ezt számfelező osztódásnak 
(meiózis) is nevezik.

A sokféleség magyarázata 
A testi sejtjeink felerészben anyai, felerészben apai információt tar-
talmaznak, 23 db kromoszómánk anyai, 23 db pedig apai eredetű. 
Az ivarsejtek képződésekor azonban az addig tisztán anyai vagy apai 
kromoszómák között véletlenszerű géncsere történik. Az így kiala-
kult kevert kromoszómáknak is csak a fele jut át az ivarsejtekbe. Hogy 
éppen melyik, az valamennyi ivarsejt esetében véletlenszerűen dől el. 
További véletlen, hogy éppen melyik petesejt érik meg, és azt melyik 
hímivarsejt termékenyíti meg. Így az ivarsejtek egyesülésével keletkező 
utódok eltérő információkat tartalmazó kromoszómákat kapnak.

Ez a többszörösen véletlenszerű ivaros szaporodási folyamat okozza 
azt, hogy ilyen sokfélék vagyunk.

Jó, ha tudod!

    Az emberi testet alapvetően kétféle sejttípus építi fel: a testi sejtek és az ivarsejtek.
    A gén a DNS-molekula azon része, amely egy tulajdonság kialakulásért (önmagában vagy más génekkel kölcsön-

hatásban) felelős.
    A gének a kromoszómákon helyezkednek el, belőlük a testi sejtekben 2 × 23 db található.
    Az ivarsejtek kromoszómaszáma 23, ebből 1 a nemi kromoszóma (X vagy Y). 
    Az ivarsejtek keletkezése során (a sejtosztódás folyamatában) az anyai és az apai génváltozatok között véletlen-

szerű cserélődés történik.
    Az ivaros szaporodás növeli az utódok genetikai sokféleségét.

DNS
megkettőződése

meiózis 2.

meiózis 1.

  A sokféleség eredete

Az élővilág fejlődése című fejezetben tanultak 
alapján válaszolj! Milyen folyamat eredménye 
a sokféle génváltozat, ami aztán az ivaros sza-
porodás eseményei során véletlenszerűen ke-
veredik?

A ráksejtek kontrollálatlanul osztódnak

Az ivarsejtek keletkezése, a számfelező osztódás folyamata
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A LECKE ALAPJÁN:

•  megismered a tulajdonságok örök-
lődésének főbb típusait

•  megérted, hogy némely tulajdonság 
öröklődése különbözik a nők és fér-
fiak esetében

•  láthatod, hogy a családfa hogyan 
ábrázolja a tulajdonságok családon 
belüli öröklődését

•  felismered, hogy a mennyiségi tulaj-
donságok öröklődését több gén vál-
tozatai határozhatják meg

•  megismered a genetikai betegség 
fogalmát, megkülönbözteted ennek 
főbb típusait

Az emberi öröklődés 64. 
Hogyan öröklődnek a tulajdonságok?

Az előző lecke segítségével már megtanultuk, hogy min-
den emberben ott vannak az apától és az anyától kapott 
információk. Ezek véletlenszerűen és egymástól többé-
kevés bé függetlenül öröklődnek. Ha mindkét szülőnktől 
azonos az örökségünk, akkor egyértelmű, hogy az adott 
tulajdonságunk meg is jelenik. Akkor válik izgalmassá 
a kérdés, ha a két szülő más-más tulajdonságát örököltük, 
márpedig ez igen gyakori eset. Ilyenkor vajon hogyan dől 
el, hogy milyenek leszünk?

Domináns-recesszív öröklés
A példa kedvéért olyan tulajdonságot választunk, amelynek a műkö-
dés szempontjából kétféle génváltozata (allélja) lehet.

Az egyik génváltozatot jelöljük A-val. Ennek a génváltozatnak az 
információja alapján elkészül egy olyan molekula (fehérjeenzim), 
amely képes egy T anyagot átalakítani M anyaggá. Az A ezért a műkö-
dőképes változat. A másik génváltozatot jelöljük a-val. Ennek a gén-
változatnak az információja alapján az T anyag nem képes átalakulni 
M anyaggá.

Albinizmus
A T anyag legyen a fehérjék egyik építőegysége, a tirozin nevű ami-
nosav. Az M anyag pedig a bőr (de a szem és a haj) színét legfőkép-
pen meghatározó barna színű melanin. Ennek a festékanyagnak 
a hiá nyában kialakul az albinizmus egyik típusa (több típusa is van). 
A bőr világos, a bőr erei mi-
att rózsaszínű, a szem szivár-
ványhártyájából és a hajból is 
hiányozhat a melanin.

Az albinizmus jellemzőit 
mutató gyermek nem albínó 
társai között

Vallj színt!

 •  Szemszínét tekintve melyik betűpárral 
(AA Aa aa) jelölnéd a fényképen látható 
szem tulajdonosát?

•  Mi a közös, és miben különbözik a nemek örök-
lődése a domináns-recesszív típustól?

•  Milyen esetben fordulhat elő, hogy két barna 
szemű szülőnek kék szemű gyereke születik? 
Az ilyen szülőknek barna szemű gyerekük is le-
het?

 

64.  Az emberi öröklődés 
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Mivel az utód mindkét szülőjétől kap egy génváltozatot, ezért a követ-
kező lehetőségek állnak fenn:

Egyik szülő 
ivarsejtje

Másik szülő 
ivarsejtje

Utód
Átalakítja 

a T anyagot 
M anyaggá?

Tulajdonság

A A AA IGEN
Melanin van: 
barna szem-
szín

A a Aa IGEN
Melanin van: 
barna szem-
szín

a a aa NEM
Melanin 
nincs: világos 
szemszín

Recesszív (lappangó) egy tulajdonság, ha csak akkor nyilvánul meg, 
ha mindkét génváltozat egyforma. Az albinizmus csak aa esetben nyil-
vánul meg.

Domináns (uralkodó) egy tulajdonság, ha akkor is megnyilvánul, ami-
kor a két génváltozat különböző (Aa), és akkor is, amikor azonos (AA). 
A barna szemszín domináns, mert Aa és AA esetekben is megnyilvánul.

A nemek kialakulása
Az emberi testi sejtekben 2 × 23, azaz 46 darab kromoszóma található. 
Ezek közül 2 darab kromoszóma a test egyéb tulajdonságai mellett a 
nemet, azaz az ivart is meghatározza, ezért nevük ivari kromoszómák. 
A nőkben a 23. pár kromoszóma mindkét tagja egyforma, jelölésük XX. 
A férfiak esetében a pár egyik tagja kisebb, mint a másik, jelölésük XY.

Egy ivarsejtben 23 darab kromoszóma van. A nők petesejtjében 
a 23. kromoszóma X. A férfiak hímivarsejtjeinek felében a 23. kromo-
szóma X, a másik felében Y. Attól függően, hogy az X- vagy az Y-tar-
talmú hímivarsejt termékenyíti meg a petesejtet, jöhet létre lány vagy 
fiú nemű utód.

Lány vagy fiú?

 •  Indokold, hogy miért 50% a való-
színűsége, hogy lány vagy fiú szüle-
tik!

•  Nézz utána a születési statisztikákban, hogy 
megvalósul-e pontosan ez az arány!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 14 15 16 17 18 19 10 21 22 x y

x x

11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 14 15 16 17 18 19 10 21 22

11 12

Az ember nemek szerinti kromoszómakészlete 
petesejthímivarsejt

X

Y

X

X

XY

XY

XX

XX

További bonyodalmak

 Egyes tulajdonságainkat meghatáro-
zó fehérjék, mint például a vörös szín 
érzékeléséhez vagy a véralvadáshoz 

szükséges fehérjék génje a nemi kromoszó-
mákon található. A hozzájuk köthető öröklő-
dő betegségek, mint például a színtévesztés 
és a vérzékenység, ezért nem azonos arány-
ban érinti a férfiakat és a nőket.
Más tulajdonságainkat pedig nem csak egyet-
len gén határozza meg, ezért azokból sokféle 
átmeneti változat is kialakulhat, ilyen például 
a bőrszín vagy a testmagasság.

64.  Az emberi öröklődés 
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A családon belüli öröklődés
Az öröklődés eseményeinek nyo-
mon követésére családfákat 
készítenek és vizsgálnak. Az egy-
más utáni nemzedékeket római 
számokkal jelöljük. Egy nemze-
déken belül arab számokkal kü-
lönböztetjük meg egymástól a 
személyeket.

A kör nőket, a négyzet férfiakat 
jelöl. A sötét kör vagy négyzet az 
adott jelleggel érintett személye-
ket jelöli.

A környezet hatása

A tulajdonságok öröklődésében nemcsak a gének, hanem a környezet 
is szerepet játszik. Ikervizsgálatok révén tudjuk, hogy a cukorbetegsé-
gek, a depresszió, a túlsúlyosság, de akár a rák kialakulása esetében 
is mindkét tényező meghatározó. Ebben az értelemben az életmód is 
környezeti tényező. Hogy mennyit mozogsz, mit eszel, mit iszol, illetve 
mennyi stressz ér, az több nemzedékre kihatással lehet.

A több gén által befolyásolt genetikai hajlamok ismerete (pl. csa-
ládfaelemzés vagy génvizsgálat révén) segítheti a betegség elkerülé-
sét támogató életmód kialakítását.

Genetikai rendellenességek
Egy betegség kialakulása és sú-
lyossága sokkal jobban függ a 
beteg genetikai adottságaitól, 
mint azt korábban gondolták. 
A gyermekosztályokon fekvő be-
tegek kb. 20%-a genetikai erede-
tű betegségben szenved.

Örökletes betegség: valame-
lyik szülőtől származó és a követ-
kező nemzedékre az ivarsejtekkel 
átvitt eltérés.

Veleszületett betegség: a betegség már a születéstől felismerhető.
Az örökletes és a veleszületett fogalma tehát nem ugyanaz, a szüle-

téstől felismerhető rendellenességek nem mindegyike öröklött!

1

1

2

1 2 3 4

I.

II.

III.

Családfa

génjeid
környezeted

és életmódod te magad

Reumás kéz. A hajlam öröklődik, a betegség 
nem veleszületett

Nagy számok alapján

 Az Y-kromoszómát hordozó spermiu-
mok némileg gyorsabban képesek 
haladni, mert az X-kromoszóma na-

gyobb, és emiatt azoknak a spermiumoknak 
van nehezebb dolga, amelyikbe XX-készlet 
jutott. Ennek ismeretében van esély a szüle-
tendő gyermek nemének befolyásolására, de 
ehhez igen pontosan kell tudni az ovuláció 
időpontját. Ha a pár az együttléttel kivárja az 
ovulációt, kb. 70% lesz az esélye, hogy egy 
gyorsabb, Y-kromoszómát tartalmazó hím-
ivarsejt lesz az, ami megtermékenyíti a pete-
sejtet.

  A maláriával hosszú ideje sújtott terü-
leteken olyan mutációk is képesek 
fennmaradni és elterjedni, amelyek 

egyéb körülmények között kifejezetten káro-
sak. A klasszikus példa a vérben az oxigén 
szállításáért felelős hemoglobin S génválto-
zata (HbS). Ha ez párban (SS) van jelen, akkor 
sarlósejtes vérszegénység alakul ki, és az 
érintett kezelés nélkül pár évet élhet csupán. 
Ha viszont S mellett egy normál allél is van 
(Ss), akkor a betegség nem jelenik meg, de az 
egyén védettséget élvez a malária ellen.

A környezet hatását gyakran ikerkutatások  
segítségével vizsgálják

64.  Az emberi öröklődés 64.  Az emberi öröklődés  
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Jó, ha tudod!

   A tulajdonságok öröklődését a génváltozatok párokon belüli kombinációi határozzák meg.
   A domináns tulajdonság a génváltozat egy példánya által is átörökíthető (AA vagy Aa).
   A recesszív tulajdonság csak a génváltozat két példányának párosításával (aa) örökíthető át. 
   A tulajdonságok családon belüli öröklődését genetikai családfán ábrázolhatjuk.
   A mennyiségi tulajdonságok öröklődését több kisebb hatású gén változatai biztosítják.
    A genetikai betegségek több típusa ismert, sok esetben nem is biztos, hogy kialakul a betegség, azonban ettől 

még továbbörökíthető az adott gén.
   Az öröklött hajlamok esetében a betegség kialakulása a környezet és az életmód alakításával befolyásolható.  

A genetikai betegségek többféle csoportba sorolhatók:
•   Valamely ismert gén mutációja révén kialakult betegségek. Csa-

ládfán levezethető öröklődést mutatnak, és a többi tulajdonság-
hoz hasonlóan lehetnek domináns vagy recesszív és nemhez 
kötöttek is. Például színtévesztés, sarlósejtes vérszegénység, 
vérzékenység.

•   Több génre visszavezethető betegségek. Különböző mértékű 
hajlamot öröklünk, a betegség kialakulásában a környezet hatása 
fontos tényező. Például asztma és a cukorbetegség egy fajtája.

•   Kromoszóma-rendellenességek. A gének ugyan egészséges vál-
tozatúak, de valamelyik kromoszómából több vagy kevesebb ju-
tott az utódba. Például Down-szindróma, Klinefelter-szindróma.

kék vagy zöld szem

lenőtt fülcimpa

hátrahajló hüvelykujj

szőke vagy vörös haj

egyenes haj

barna szem

szabad fülcimpa

egyenes hüvelykujj

barna vagy fekete haj

göndör haj

Domináns Recesszív

A hibridek 
A növénytermesztésben és az állat-

tenyésztésben már régen megfigyelték, hogy 
meghatározott párosításokból született 
utód nemzedékek jobb adottságokkal ren-
delkeznek, mint a két szülő. A keresztezés a 
genetikailag különböző egyedek párosítása. 
Ez nem hoz létre új géneket, csupán új gén-
kombinációk alakulnak ki. A keresztezéssel 
fajok vagy fajták közötti hibridek jönnek 
létre. Az ivaros szaporodás újrakeverő hatá-
sa miatt a második generációban már elmo-
sódnak ezek a tulajdonságok, ezért például 
a hibrid vetőmagokat az eredeti szülőpárok 
újabb keresztezésével állítják elő.

Hibrid kukorica-vetőmagok bemutatása egy kísérleti 
területen (USA)

  Fedezd fel önmagad!

Az ábrán különféle, könnyen megfigyelhető, külsődleges emberi tulajdonsá-
gok láthatók.
•  Melyiket fedezed fel magadon?
•  Melyek előfordulására találsz példát a környezetedben?

Szabad és lenőtt fülcimpa



A TANULT TÉMÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMA

MOLEKULÁK ÉS GYÓGYÍTÁS 

Miről tanultál ebben a fejezetben? 
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A mutációk kimutatására 
alkalmazott „DNS-csip”

Minél fiatalabb 
kortól élünk 
egészségesen, 
a káros 
környezeti 
hatások annál 
lassabban 
adódnak össze

 Gondolkodtató kérdések, kutatási feladatok

1.  Nézz utána, mit jelent a molekuláris diagnosztika!  
• Mi a célja ennek a vizsgálatnak?  
• Milyen eljárással történhet?  
•  Hogyan segíti a beteg kezelését?

2.  Milyen szűrővizsgálattal lehet időben kimutatni az emlőrákot?
3. Miért nevezik az LDL-típusú koleszterint rossznak? Miben más a „jó”, a HDL-típusú koleszterin hatása?

A genetikát övező lelkes izgalom mögött a 
világszerte gyakori betegségek, mint a rák, 
szív- és érrendszeri betegségek, cukorbeteg-
ség stb. legyőzésének reménye áll. A való-
ságban ezek öröklődésének felderítése lassan 
halad. Ennek fő oka, hogy több tényező áll-
hat mögöttük. Sok esetben a genetikai anyag 
öröklött megváltozása nem veleszületett be-
tegséghez, hanem betegségre hajlamosító ál-
lapothoz vezet.

Az erős kockázatot jelentő, nagy hatá-
sú mutációk nagyon ritkán fordulnak elő. 
A  gyakori daganatok és a szívkoszorúér- 
betegségek kevesebb mint 5%-áért okolhatók. Példaként 
említhetők a BRCA1 és BRCA2 gének mutációi, amelyek 
fokozzák az emlőrák és a petefészekrák kockázatát. Egy 
másik példa az LDL-koleszterin-szint és a fiatalkori szív-
koszorúér-megbetegedés valószínűségének emelkedését 
okozó génmutáció. Az öröklött hajlam ismerete hasznos 
lehet, mert szigorú orvosi felügyelet mellett, korai beavat-
kozásokkal a betegségek kialakulása és a korai halálozások 
gyakorisága csökkenthető.

A rák és a szívkoszorúér-betegségek többségében gya-
kori, de kis hatású genetikai változások működnek közre. 
Önmagában egyik sem szükséges vagy elégséges az adott 
betegség kialakulásához. Ezek a genetikai változások 
azonban kölcsönhatásban állnak egymással, a környezeti 
hatásokkal, az életmóddal, így hatásuk összeadódhat. Jól 
ismert példa a cukorbetegség kettes típusára való hajlam 
genetikai háttere.

A rák a sejtek szintjén genetikai betegség. A sejtek rá-
kos átalakulásának fő hajtóerejét a sejtekben felhalmozó-
dó genetikai változások, mutációk adják. Mivel szeren-
csére a nagyszámú kritikus fontosságú gén mutációinak 

„összegyűjtéséhez” több évtized szüksé-
ges, a rák többnyire az idősebb korosztály 
betegsége. Az emberi genom több mint 20 
ezer génje közül eddig csak néhány száz-
ról igazolódott be, hogy meghibásodása 

révén részt vesz a daganatképződésben.

A daganatos sejtek néhány jellemző tulajdonsága:
1.  önellátás sejtszaporodásra serkentő „üzenettel”,
2.  érzéketlenség a sejtszaporodást gátló jelzésekre,
3.   végtelen szaporodási képesség (halhatatlanság),
4.   tápanyagellátást biztosító új erek képzése,
5.  áttétképződés a daganattól távolabbi szervekben.
Már a sejtek szintjén is fontos azonban a nem geneti-

kai tényezők szerepe. Az ilyen tényezők hatása a génmű-
ködés befolyásolásán keresztül érvényesül.

matud.iif.hu alapján

A FEJEZETBEN MEGISMERT 
ÚJ FOGALMAK: 
ivari kétalakúság, elsődleges 
és másodlagos nemi jelleg, 
petesejt, hímivarsejt, 
megtermékenyítés, embrió, 
magzat, méhlepény, gén, 
kromoszóma, számtartó 
és számfelező sejtosztódás, 
géncsere, ivari kromoszóma, 
családfa, genetikai betegség, 
hajlam

A kiemelt fogalmak jelentését 
megtalálod a könyv végén, 
a Kislexikonban.
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A TUDOMÁNY ALKALMAZÁSA 

A KETTŐS VAK VIZSGÁLAT 

KORÁBBAN TANULT FOGALMAK:
baktérium, sejt, szövet, csontváz, vázizom, 
túlsúly, alultápláltság, táplálékpiramis, légzés, 
vérkeringési rendszer, érzékszerv, betegség, 
láz, járvány, védőoltás, egészséges életmód, 
szenvedélybetegség

A homeopatikus készítmények 
közül ma Magyarországon egynek 
sincs engedélye. 2020 óta nem 
forgalmazhatók gyógyszerként

XII. 

A megfigyelés és a következtetések képezik minden ismeretszerzés alapját. Erre épül az összes 
tapasztalatunk, következtetések nélkül nem lennének gyógyszereink, terápiáink, nem létezne 
orvostudomány sem. A vizsgálati eredményeket azonban befolyásolja az orvos és a páciens 
személye, illetve az, hogy mit várnak egy adott beavatkozástól. Kimutatható, hogy jobb ered-
ményei vannak az olyan személyeknek, akik tudják, hogy a kezelésük jobb eredményre kell 
hogy vezessen, mint azoknak, akik ugyanazt a terápiát kapják, csak nem tudnak róla. Ezt hívják 
placebohatásnak. A kettős vak vizsgálatnak az a lényege, hogy se a kísérletvezető, se a páciens 
nem tudja, hogy tartalmaz-e hatóanyagot az alkalmazott gyógyszer, vagy sem, így az esetleges 
eredmények biztosan nem az ő elvárásaik miatt alakulnak, tehát ki van zárva a placebohatás. 
Ma Magyarországon csak azt a készítményt szabad gyógyszernek nevezni és úgy forgalmazni, 
ami számtalan vizsgálat mellett a kettős vak próbát is kiállta.

Az „egészség” szó eredeti jelenté-
se: ép, sértetlen, egész… Ha a mai 
jelentését keressük, akkor szembe-
állíthatjuk a „betegség” fogalmával. 
Aki beteg, az nem lehet egészséges, 
és fordítva: az egészség a betegség 
hiánya. Ez az értelmezés azonban 
nem helyes. Az  egészség többet je-

lent, mint a betegség hiányát. Fontos része az egészségtudat. 
Gondoljunk csak a veleszületett, de nem súlyos mozgásszer-
vi problémákra vagy a megfelelő életmóddal egyensúlyban 
tartott alapbetegségekre. Akár a kerekesszékkel közlekedő, 
akár a rendszeres gyógyszerbevitellel élő emberek élete lehet 
teljes és boldog. Az átlagtól eltérő, nem tipikusan fejlődő em-
berek is egészségesek. Az átlagos többség és a nem tipikus 
kisebbség közötti eltérések jelentkezhetnek például a tanulás 
módjában is. Ez a sokféleség is belefér az egészség fogalmába.

 KÉRDÉSEK, PROBLÉMÁK

•  Mit jelent az egészség? 
•  Mik az egészséges életmód legfontosabb tényezői?
•  Mely betegségek érintenek sok embert a világon és Magyar-

országon? Mik ennek az okai?
•  Melyek a járványos fertőző betegségek kórokozói és a terje-

désük jellemzői?
•  Hogyan állapítják meg az orvosok az egészségi állapot jel-

lemzőit vagy a betegségeket?
•  Hogyan tudunk bajba jutott embertársainkon segíteni 

egészségi vészhelyzetben?

TUDÁSHÁTTÉR –  
AMIT MÁR TUDSZ!
Az előző években a környezetismeret és a 
természettudomány tantárgyakat tanul-
tad. 

Az alábbi kérdések és feladatok alapján 
idézd fel a meglévő tudásodat! 

1.  Mik a baktériumok felépítésének és 
életmódjának fontosabb jellemzői?

2.  Mely sejttípusok és szövetek fordulnak 
elő az emberi szervezetben? 

3.  Hogyan segíti elő az egészség megőr-
zését a mindennapi testmozgás?

4.  Mit kell tennünk fogaink egészségé-
nek megőrzése érdekében?

5.  Mely élelmiszereket és milyen arány-
ban java solt fogyasztanod?

6.  Mit tehetünk a légzőrendszerünk 
egész sé géért?

7.  Hogyan védhetjük a szívünk és az ér-
rendszerünk egészségét?

8.  Mit nevezünk betegségnek?
9.  Miért alakul ki a láz?

10.  Hogyan terjednek a fertőző betegsé-
gek?

Egészségügy, elsősegély  
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Ha nem vagyok beteg, akkor egészséges vagyok?

Biztosan előfordul, hogy megkérdezik tőled, hogy érzed 
magad, egészséges vagy-e. Ilyenkor általában átgondolod, 
hogy az elmúlt időszakban voltál-e beteg, szereztél-e va-
lamilyen baleseti sérülést. Ha szüleidnek, nagyszüleidnek 
teszik fel a kérdést, megemlítik, hogy fáj a hátuk, nehezen 
tudnak lehajolni, vagy esetleg magas a vérnyomásuk. 

Egészségünket igyekszünk a mindennapi életmódunk-
kal is minél tovább megtartani. Próbálunk változatosan ét-
kezni és mindennap mozogni. De egy fertőzés időlegesen 
vagy a helytelen életmód akár hosszabb időre is kikezdhe-
ti egészségünket. 

• Akkor ennyit jelent egészségesnek lenni?

•  Mi történik egy emberben, ha saját ma-
gát túlsúlyosnak látja (pedig nem az), és 
kórosan lefogy?

•  Miért használ tudatmódosító szereket 
egy ember, ha nem tud a mindennapjai-
ban boldog lenni?

•  Ezek a kérdések arra hívják fel a figyel-
münket, hogy a testünk egészsége mel-
lett éppolyan fontos lelkünk egészsége 
is.

A mentális egészség
Az egészséged megőrzéséhez fontos a megfelelő mennyiségű moz-
gás és alvás, a változatos étkezés, valamint a testi és a környezeti 
h igié nia. Tested egészségének megőrzése mellett fontos a lelki (men-
tális) egészséged megőrzése is. Fontos, hogy ismerd meg és fogadd 
el önmagad. Találd meg a helyed más emberek társaságában, és építő 
jelleggel vegyél részt egy közösség életében. De ez fordítva is igaz: egy 
egészséges környezet (fizikai és szociális) sokat tud segíteni számodra 

abban, hogy egészséges maradhass. A saját testi és 
lelki egészségeden túl fontos a környezeted, a téged 
körülvevő emberek testi és lelki egészsége is. Ez egy 
kölcsönhatási rendszer, amelyben a te egészséged 
pozitívan hathat a környezetedre, és fordítva. De igaz 
az is, hogy egy ember megmérgezheti az egészet.

A LECKE ALAPJÁN:

•  megismered a test és a lélek egész-
ségének kapcsolatát

•  felismered, hogy az egészség egyéni 
és közösségi érték

•  megérted az egészségmegőrzéssel 
kapcsolatos hiteles információk fon-
tosságát

Test és lélek egészsége, egészség  megőrzés65. 

  Pont – egészséges!

Ítéld meg, hogy a következő jellemzők közül 
melyek azok, amelyeknek teljesülniük kell, 
hogy egészségesnek nevezd magad!
•  Ha mindegyik állítás egy pont, te hányat sze-

reznél?
eleget mozogsz;  

elfogadod önmagad;  
tisztán tartod magad; 

eleget alszol;  
másokkal együtt tudsz 

működni;  
jól érzed magad barátaid, 

családod körében;  
változatosan étkezel;  

elviseled a kudarcokat 

Az egészséget a testképzavarok is 
veszélyeztetik

Kamaszkorban felerősödik 
a kortárscsoporthoz való kötődés

Jövőkép

   Képzeld el a leendő munkahelyedet!
•  Milyen fizikai környezetet képzelsz el 

benne?
•  Mik lennének a veled együtt dolgozók leg-

fontosabb tulajdonságai?
•  A leírt tulajdonságok alapján lelkileg egész-

séges emberek lennének a munkatársaid?
A mai munkaerőpiaci szakemberek (HR-esek) 
a szaktudáson túl úgynevezett „soft skill”-eket 
is vizsgálnak egy munkavállaló interjúja során.
•  Melyek lehetnek ezek a „soft skill”-ek?
•  Hogyan segítik a munkahely „egészségét”?
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A stressz és a tudatmódosító szerek
A stressz külső ingerekre adott válasz, egyfajta 
belső szorongás, folyamatos feszültség. Sokféle 
külső hatás kiválthatja életünk során.

A stresszel különböző módokon küzdhetsz 
meg. Segíthetnek a barátaid is, ha beszélsz velük 
a problémáról. Vannak viselkedéses módszerek:  
relaxációs gyakorlatok, testmozgás, amik szintén 
segíthetik a stresszel való megküzdést. Ezek a 
módszerek a stressztűrő képességedet is nö-
velik. 

Néhány embernél ezekre a módszerekre nincs 
lehetőség, vagy csak nem segítenek neki a stressz 

csökkentésében, ezért más utakat keres. Ilyenkor kerülhetnek elő a 
tudatmódosító szerek. Ezek az anyagok szorongáscsökkentők, míg 
más szerek élénkítő hatásúak lehetnek, vagy aktiválják az agy jutalma-
zó központját. Az utóbbi miatt a szerrel kapcsolatban erős függőség 
alakul ki. A használó ezért egy idő után bármit megtesz a szer beszer-
zéséért, hogy a hatást újra átélhesse. Ez az állapot veszélyes, mert a 
leszokás már fizikai fájdalommal jár, és önszántából a használó nem 
vállalkozik rá. Az elvonástól való félelem miatt pedig gátlástalanul 
mindent elkövet a szer beszerzése érdekében. A használó így a külső 
hatások okozta szorongást ismét egy külső hatás (a szer hiánya) okozta 
szorongásra cserélte. Különösen veszélyesek az ismeretlen forrásból 
származó, ismeretlen összetételű (dizájner-) drogok. Ezek gyakran 
okoznak súlyos, életveszélyes hatást, amelynek a kezelését is nehezíti 
az anyag ismeretlensége.

Az egészséges étrend jellemzői
Az étrend vagy más néven a 
diéta nem tévesztendő ösz-
sze a fogyókúrával, aminek 
az egyetlen célja a testsúly 
csökkentése. Az egészséges 
étrendnek vannak alapvető 
jellemzői, de ezeken belül 
sokféle változat lehetséges. 
Bizonyos egészségügyi hely-
zetben vagy egyéni elhatáro-
zásból speciális étrendek, 

diéták is választhatók, amelyeket akár egész életen át lehet tartani.
A vegetáriánus diétát követők kizárólag növényi eredetű élelmi-

szerekkel táplálkoznak, és részben, esetleg teljes mértékben elutasítják 
az állati eredetű ételek fogyasztását. A vegetarianizmus hagyományos 
irányzatai:
• Lakto-ovo vegetáriánus: növényi élelmiszerek, tej- és tojásfogyasztás
•  Lakto-vegetáriánus: növényi élelmiszerek és tejtermékek fogyasztá-

sa, tojást és húst nem fogyasztanak
• Szemi-vegetáriánus: növényi élelmiszerek, hal és csirke fogyasztása
• Vegán: csak növényi eredetű élelmiszereket fogyaszt

  Mindennapi stresszünk

•  Gondold végig, mik azok a külső hatások, 
amik szorongást váltanak ki nálad!

•  Hol ér téged a legtöbb ilyen hatás?

A társas kapcsolatok, 
a közösségi élet 
az egészség szem-
pontjából is fontosak

  Dietetikai tanácsok

Az étkezéssel, étrenddel foglalkozó egészség-
ügyi szakemberek a dietetikusok. Tanácsaikra 
és ajánlásaikra sokféle élethelyzetben szüksé-
günk lehet. 
•  Nézz utána, hogy az alábbi állapotok vagy 

életmódok esetén szükség lehet-e valamilyen 
különleges étrendre!
∙  Túlsúlyosság
∙  Cukorbetegség
∙  Epekő miatt eltávolított epehólyag
∙  Lisztérzékenység
∙  Vegán étrend választása

•  Keress egy mostanában divatos diétát, olvasd 
el, hogy mit ehetnél a diéta alapján!
∙  Elemezd, hogy biztosítja-e megfelelő táp-

anyagbevitelt!
∙  Olvass orvosi véleményt a diétáról!

Növényi túlsúlyú, kiegyensúlyozott étrend 
alapanyagai

Modern világ

 A glikémiás diétát annak alapján ál-
lítják össze, hogy a szervezet milyen 
sebességgel bontja le az összetett 

szénhidrátokat, és megadja az egyszerre elfo-
gyasztható adagjukat is. Segít az éhségérzet 
csökkentésében, ezáltal a testsúly csökkenté-
sében. Hasznos lehet a cukorbetegség kiala-
kulásának megelőzésében.
A rugalmas, flexitáriánus étrend a növényi 
fehérjeforrásokra épül, de megengedi az állati 
eredetű alapanyagok mértékletes fogyasztá-
sát is. Mértékletessége és kiegyensúlyozottsá-
ga révén segíti a normál testsúly megőrzését, 
csökkenti a krónikus betegségek, mint pl. a 
szív- és érrendszeri, egyes daganatos és a 2-es 
típusú cukorbetegség kockázatát.
A mediterrán diéta sokak szerint a hosszú élet 
egyik receptje. Nemcsak étkezési mód, hanem 
egyfajta életszemlélet is. A napsütést szinte az 
asztalunkig viszi a sok zöldség és gyümölcs, 
hüvelyes és teljes kiőrlésű gabona. A sovány 
húsok, sok hal és tenger gyümölcsei mellett 
az olívaolaj és olajos magvak állnak a diéta kö-
zéppontjában. Jó hatással van a vérzsírokra, 
növeli a jó koleszterin arányát.

Test és lélek egészsége, egészség  megőrzés
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Jó, ha tudod!

    Lelked egészsége legalább olyan fontos, mint a testedé. Egyéni jólléted mellett pedig tartsd szem előtt környe-
zeted jóllétét is!

    A stressz mindennapjaink része. Meg kell küzdenünk vele, és növelni kell a tűrőképességünket vele szemben.
    A tudatmódosító szerek nem jelentenek választ hétköznapjaid problémáira, csak egy újabb problémába hajszo-

lod vele magadat!
    Egy étrend akkor tartható hosszú távon, ha a szervezet igényeit kielégíti; ezek a korral és nemtől függően változ-

nak.
    A mindennapos testmozgás segíti testi és lelki egészséged megőrzését, és a stressztűrő képességedet is növeli!

Miért fontos a rendszeres testmozgás?
Az egészséggel kapcsolatban gyakran hallunk 
a rendszeres testmozgás jótékony hatásáról. 
De mit is tekintsünk mozgásnak, mikor meg-
felelő a fizikai aktivitásunk? Az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) meghatározása szerint 
fizikai aktivitásnak tekinthető minden olyan 
testmozgás, mely energiaráfordítást igényel 
a harántcsíkolt izomzat részéről. Ebbe bele-
tartoznak azok a mozgásformák, melyeket 
munka, játék, sportolás, ház körüli munkák 
során végzünk, vagy épp utazás és kikap-
csolódás közben. A kisebb intenzitású, kedvtelésből végzett fizikai ak-
tivitás egyik legjobb formája a szabad levegőn végzett kertészkedés.

A fizikai aktivitás Egészségügyi Világszervezet által megfogalma-
zott kedvező egészségi hatásai: 

•  Jelentős egészségügyi előnyökkel jár a szív, a test és a lélek szá-
mára

•  Hozzájárul a nem fertőző betegségek, például a szív- és érrendszeri 
betegségek, a rák és a cukorbetegség megelőzéséhez és kezelé-
séhez

•  Csökkenti a depresszió és a szorongás tüneteit
•  Fejleszti a gondolkodást, a tanulást és az ítélőképességet
•  Biztosítja a fiatalok egészséges növekedését és fejlődését
•  Javítja az általános közérzetet
Kedvezőtlen jelenségekre is felhívják a figyelmet:
•  Világszerte 4 felnőttből 1 nem teljesíti a fizikai aktivitás globálisan 

ajánlott szintjét
•  Akár évi 5 millió haláleset is elkerülhető lenne, ha a világ lakossága 

aktívabb lenne
•  A nem eléggé aktív emberek halálozási kockázata 20-30%-kal na-

gyobb a kellően aktív emberekéhez képest
•  A világ serdülőkorú lakosságának több mint 80%-a nem eléggé 

aktív fizikailag
A rendszeres testmozgást érdemes beépíteni a mindennapjainkba. 

Ez jelenthet néhány buszmegállónyi sétát, vagy jó időben választhat-
juk a kerékpározást a tömegközlekedés helyett. Az a legelőnyösebb, ha 
valamilyen rendszeres sporttevékenységet is sikerül beilleszteni a heti 
programunkba.

A kertészkedés a fizikai 
és a mentális egészségre 
is kedvezően hat 

Kék zóna – így nevezik a tudósok 
és a demográfiával foglalkozó szak-

emberek azokat a régiókat, ahol az emberek 
általában a legtovább élnek. Öt ilyen kék 
zóna található a Földön, például a japán 
Okinava, a görög Ikária vagy az olasz Szardí-
nia, de Közép- és Dél-Amerikában is van 
egy-egy ilyen terület. A tudósok szerint, 
akik összehasonlították az öt kék zóna lakó-
inak életét, a hosszú élet titka az étrendben, 
a testgyakorlásban, az életcélban, valamint a 
kiegyensúlyozott és szoros társas viszonyok-
ban rejlik, vagyis abban, hogy sok barátunk 
legyen, és jó családi kapcsolataink. Ezek a 
közösségek jól osztják be az idejüket, ami 
csökkenti a stresszt, kevés húst fogyaszta-
nak, az ételek feldolgozása egészségesen tör-
ténik, alkoholfogyasztásuk mértékletes. 
Mindennap mozognak valamit, a gyaloglást 
választják a kocsival szemben. Mindegyik 
területen jellemző a kertészkedés, ami min-
dennapos fizikai aktivitást követel meg, 
ugyanakkor alacsony intenzitású mozgás.

mit-ehetek.hu alapján
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Népbetegségnek nevezzük azokat a betegségeket, amik 
egy terület lakossága esetén magas arányban vannak je-
len. A fejlődő országokban (pl.: afrikai, dél-amerikai és 
ázsiai országok) a fertőző betegségek a leggyakoribb nép-
betegségek, amiket a rossz higiénés viszonyok, a fejletlen 
egészségügyi rendszer és az oltóanyagok elérhetetlensé-
ge okoz. A fejlett országokban (pl.: európai, észak-amerikai 
országok) a modern életmódból származó civilizációs be-
tegségek a fő népbetegségek.

Mit jelent a modern életmód?
Magyarország fejlett országnak minősül, a legtöbb ember a modern, 
városi életmódot követi. Néhány fontosabb jellemzője:
•  Az étrendünk energiadús, sok benne a zsír és a szénhidrát. 
•  Általában autóval, busszal, vonattal közlekedünk, ritkábban használ-

juk a saját fizikai erőnket. 
•  A munkahelyen, az iskolában sokat ülünk.
•  Magas a „képernyőidőnk”, a számítógép, a mobiltelefon vagy a tévé 

előtt töltött idő.
•  Jelentős a munkahelyi, iskolai stressz, a megfelelési kényszer.

A LECKE ALAPJÁN:

•  megérted, hogy a modern életmód 
miért vezet bizonyos betegségek 
arányának növekedéséhez

•  felismered a szív- és érrendszeri be-
tegségek és a rák kialakulásához ve-
zető tényezőket

66.  Népbetegségek 

Óriásplakát figyelmezteti 
az embereket 
az ebolajárványra Maliban 
(Afrika)

A kerékpáros kirándulás egészséges 
családi program

Az elhízás a fiatalok körében is terjedő 
világjelenség

Modern világ

 Mit jelent a modern életmód? A kér-
dések alapján gondold végig a saját 
magad és szüleid egy-egy napját!

•  Mit reggelizel?
•  Hogyan jutsz el az iskolába/munkahelyre?
•  Mit csinálsz ott egész nap?
•  Mit ebédelsz?
•  Mit csinálsz délután?
•  Mit vacsorázol?
•  Mikor fekszel le, hány órát alszol?
•  Milyen lehetett a korábbi évszázadokban 

egy mezőgazdasággal foglalkozó család 
életmódja?

•  Hogyan változik a vidéki, a falusi életmód?
•  Vannak-e még nyomai a világban a termé-

szetközeli életmódnak?
Keress konkrét civilizációs betegséget!
•  Nevezd meg a modern életmódból szárma-

zó fő okait!
•  Tégy javaslatot, hogy milyen életmóddal 

lehet megelőzni vagy kezelni ezt a betegsé-
get!

65.  Test és lélek egészsége, egészségmegőrzés 66.   Népbetegségek   
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•  Közvetlen környezetünkben több olyan vegyülettel találkozunk, ami 
a modern világ nélkül nem lenne jelen (kipufogógáz, növényvédő 
szerek, gyógyszerek, kozmetikumok).

Ezek a jellemzők hosszú távon megnövelik a szív- és érrendszeri 
problémák, a daganatos betegségek, a cukorbetegség és a mozgás-
szervi betegségek valószínűségét. A modern életmódból fakadó be-
tegségek a civilizációs betegségek. Előfordulásuk nagy száma miatt 
a fejlett országokban, így Magyarországon is népbetegséggé váltak.

A keringési rendszer leggyakoribb betegségei
A szív- és érrendszeri betegségek hazánkban jelenleg a leggyakoribb 
halálozási okok. Különösen aggasztó, hogy ezek részben megelőzhe-
tők, részben időben kitolható a megjelenésük. Kialakulásukért a gene-
tikai tényezők mellett elsősorban az életmódunk a felelős. Így tehát mi 
magunk is tehetünk azért, hogy elkerüljük a korai halálozást, és egész-
ségesen éljük le időskori életéveinket is.

Az emberi test nem olyan, mint egy gép, ami attól kopik, ha üzemel, 
és azzal őrizhetjük meg a gyári állapotát, ha be sem indítjuk. A szer-
vezetünket, ha folyamatosan, megfelelő mértékben terheljük, azzal 
segítjük egészséges állapotának fenntartását.

Helyes étrenddel és testmozgással megelőzhető, hogy az erek falán 
lerakódjon a felesleges koleszterin, és érelmeszesedés alakuljon ki. 
A meszesedésnél az érátmérő csökkenése miatt nyomásnövekedés 
alakul ki, ami egy idő után az ér elrepedéséhez is vezethet. A mesze-
sedés növeli a vérrögképződés valószínűségét is. A vérrögök (trom-
busok), illetve az érfalról leváló meszes darabkák az érrendszerben 
érelzáródást okozhatnak. Különösen veszélyes, ha életfontosságú 
szerveinket, az agyat, a tüdőt vagy a szívet ellátó ereket érinti az érel-
záródás.

A szívet behálózó koszorúerek 
elzáródása miatt kialakuló 
szívinfarktus

Felmegy a pumpa

 Az érrendszer egy zárt csőrendszer változtatható csőátmérővel, 
a benne keringő folyadék mennyisége egészséges emberben kö-
zel állandó.

•  Ebből kiindulva fogalmazz meg magyarázatot: ennek a rendszernek mely 
változásai okozhatnak vérnyomás-emelkedést?

  Vedd a szívedre!

•  Keress minél több lehetséges okot az élet-
módból fakadó szív- és érrendszeri bántal-
makra!

•  Javasolj megelőzési és kezelési módot!
A használat növeli a szív izomzatának töme-
gét, a teljesítménye fokozódik, és erekkel lesz 
átszőve.
•  Miért okozhat problémát, ha nem terheljük 

rendszeresen a szívünket?
•  Miért vezethet szívelégtelenséghez, ha egy 

mozgásszegény életmódot folytató ember 
hirtelen nagy terhelésnek teszi ki szervezetét?

elhalt szívizom

beszűkült koszorúér

  Egyes esetekben javíthatja a vérke-
ringés problémáit, ha a beszűkült 
véreret mesterségesen kitágítják. 

Egy könnyen megközelíthető nagy vénán 
keresztül bevezetik a katétert, ami egy kis 
ballon felfújásával kitágítja a szűkült részt. 
Egy hálós szerkezetű fém pedig ott marad, 
hogy folyamatosan tág maradjon a vérér.
Ez természetesen nem helyettesíti a meg-
előzést, a vérkeringés javításával a mozgás 
lehetőségét teremti meg. Ha a páciens nem 
változtat a korábbi életmódján, ismét jelent-
kezni fognak a panaszai. 
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A magas sótartalmú étrend a vizeletkiválasztás csökkentésével a 
vér mennyiségének növekedését eredményezi. Az azonos átmérőjű 
csőrendszerben keringő nagyobb térfogatú folyadék nyomásfoko-
zódást okoz. Tartós fennállása esetén kialakul a magasvérnyomás- 
betegség. Ehhez hozzájárulhat a tartós stressz is, amely az erek izom-
zatának összehúzódását okozva emeli a vérnyomást.

A szívroham, leggyakrabban a szívinfarktus bármikor kialakulhat, 
munkában, sportolás közben, pihenéskor, illetve mozgás esetén is. 
A szívinfarktust megelőző jelek: 
•  nyomásérzés a mellkas közepén vagy szorító, több percig fennálló 

mellkasi fájdalom;
•  a mellkasból a váll, a kar, a hát vagy az állkapocs irányába kisugárzó 

fájdalom;
•  egyre sűrűsödő mellkasi fájdalmak;
•  folyamatosan fennálló fájdalom a has felső részén;
•  légszomj, izzadás, hányinger, hányás;
•  ájulás.

Erős, szorító mellkasi fájdalmat érző személy. 
A fájdalom utalhat szívinfarktusra

Idős korban a sztrók kialakulásának 
esélye megnő

Az időben érkező orvosi ellátás megelőzheti a maradandó követ-
kezményeket vagy a halálos kimenetelt is. Szívinfarktus gyanúja esetén 
mindig hívjunk mentőt!

A vérellátás hirtelen megszűnése az agy valamely területén is be-
következhet. Ez az agyi érkatasztrófa, közismert nevén az agyvérzés 
vagy szélütés (sztrók). A fellépő oxigénhiány következtében az agyszö-
vet egy része elhalhat. A vérellátás leggyakrabban érelzáródás miatt 
áll le, de egy agyi ér megrepedése miatt vérzés is felléphet. A fejlett 
országok nagy részében az egyik leggyakoribb halálok. A túlélőkben 
számos esetben marad vissza mozgáskorlátozottság és beszédzavar. 
Az agyi érkatasztrófa gyanúja esetén is azonnal mentőt kell hívni!

Mit kell tudnunk a daganatos betegségekről?
A rák korunk félelmetes betegsége. Nem is minden ok nélkül, mivel 
számos formáját az orvostudomány ma sem képes sem megelőzni, 
sem gyógyítani. A betegség lefolyása is számos esetben erős fájdal-
makkal, szenvedéssel jár. A rákbetegségek előfordulása a 20. század-
ban nagyon gyakorivá vált. Ebben olyan hatások is közrejátszottak, 
mint a radioaktív anyagok óvatlan használata vagy a rákkeltő vegyi 
anyagok elterjedése. Az utóbbi években azonban a helyzet sokat ja-
vult. A kutatások feltárták a daganatképződés általános folyamatát. 

Gondold végig!

 •  Mi állhat annak hátterében, hogy 
ókori, középkori feljegyzésekben 
kevés nyomát találjuk a mai civilizá-

ciós betegségeknek? Adj minél többfajta 
magyarázatot!

•  Keress magyarázatot arra, hogy evolúció-
san miért nem alakult ki ennél hatékonyabb 
rendszer az ember szervezetében a szív- és 
érrendszeri, illetve a daganatos  megbete-
gedések következményeinek csökkentésére!

A ráksejt túljár az eszünkön

•  Hogyan jutnak át egyes ráksejtek az agy 
erősnek, megbízhatónak hitt védelmi rend-
szerén?

•  A tumorsejtek elég „okosak” ahhoz, hogy 
több módszert is alkalmazzanak a vér-agy 
gáton való átvándorlásra. Mi azt találtuk, 
hogy a melanómasejtek olyan enzimeket 
termelnek, amelyek képesek lebontani a 
vér-agy gát felépítésében részt vevő fehér-
jéket.

•   Milyen kísérletek vezettek erre a felisme-
résre?

•   Ezeket a kísérleteket sejttenyészeteken vé-
geztük. Ha az egér nyaki ütőerébe beadjuk 
a tu mor sej te ket, azok a keringéssel eljutnak 
az agyba. Mi egy koponyaablakon át látjuk, 
ahogy a tumorsejtek a kiserek, a hajszál-
erek szintjén megakadnak, és átvándorol-
nak a keringésből a vér-agy gáton keresztül 
az agyba. 

•   Mi lehet ennek az agresszív viselkedésnek 
az oka?

•  Az egyik ok az, hogy egyszerűen jól érzi 
magát az agyi környezetben, s mindent 
megtesz azért, hogy oda jusson. Ha áttör-
te a falat, nyert helyzetben van. Őt magát 
már védi a vér-agy gát, az agyban pedig 
olyan faktorok vannak, amelyek segítik a 
növekedését. Azt is tudjuk, hogy az agy-
ban lévő glia sejtek, a központi idegrend-
szer támasztósejtjei is védik, segítik a me-
lanómasejteket.

Forrás: eletestudomany.hu - Interjú Wilhelm Imolával 
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Számos daganattípus korai felisme-
rése és sikeres kezelése is lehetővé 
vált. Újabb reménykeltő módszer az 
immunrendszerünk célzott daganat-
elhárító működésének serkentése is.

A daganatképződés a sejtek osz-
tódásában beállt zavar következmé-
nye. Ez történhet valamilyen belső 
okból, véletlenszerűen vagy külső 
(rákkeltő) hatás következtében is. Ha 
a sejtekben működő hibajavítás nem 

képes elhárítani a zavart, akkor az immunrendszer feladata a beteg 
sejtek megsemmisítése. Sajnos ez sem mindig sikeres, és megindul 
a daganatképződés. A rák elnevezés a daganatok (tumorok) szabályta-
lan alakjára utal. A ráksejtek korlátlan számú osztódásra képesek, ezzel 
együtt megnő a tápanyagigényük, elvonják a szervezet erőforrásait. 
A kiterjedésükkel akadályozhatják a létfontosságú szervek működé-
sét. A rosszindulatú daganatokból sejtek sodródhatnak el a szervezet 
más részeibe, ahol újabb da-
ganatokat, áttéteket képez-
hetnek. Ebben a szakaszban 
a betegség gyógyulási esélye 
már egyre kisebb.

A rákkal szembeni har-
cot nehezíti, hogy valójá-
ban nem is egy betegségről 
beszélünk. Attól függően, 
hogy melyik szervben ala-
kul ki, és milyen szövettípust 

A túlsütött, égett ételek is 
bizonyítottan rákkeltők

  Minden rákot okoz?

A mindennapi életben gyakran találkozunk 
szélsőséges nézetekkel a rákbetegségekkel 
kapcsolatban. Egyesek szerint nem érdemes 
figyelnünk az életmódunkra, hiszen úgyis „min-
den rákot okoz”. Mások abban is veszélyeket 
látnak, amiben bizonyítottan nincs semmi rák-
keltő. A kiegyensúlyozott és bizonyítékokra ala-
pozott véleményalkotás valóban nem könnyű. 
Azért némi kereséssel ma már sok és megbíz-
ható információt érhetünk el.
•  Keress információkat, és állíts össze rövid be-

számolót a kémiai, fizikai és biológiai rákkeltő 
hatásokról!

•  Figyelj a megbízható, mégis közérthető for-
rások használatára! Ezek felismeréséhez taná-
rodtól is kérhetsz segítséget. 

MRI-vizsgálat

A gyulladás a szervezet összetett vé-
dekezőreakciója. Többféle tényező is 
kiválthatja, így kórokozók, sérülések 

miatti szövetkárosodások (pl. izomsérülés, 
bőrbe ment tüske, savmarás). A gyulladás he-
lyén fokozódik a vérátáramlás, a szövet piro-
sabb, melegebb lesz, majd duzzanat lép fel, 
ami nyomhatja az idegvégződéséket, ezért 
fájdalommal jár. Mindezek eredményeképpen az adott szerv működésé-
nek kiesése is bekövetkezhet. A gyulladás során keletkező elhalt sejt- és 
szövettörmelék tömege a genny, amely fertőző anyag.

Az allergia az immunrendszer túlzott reakciója olyan anyagokra, 
melyek normális körülmények között nem váltanak ki immunválaszt 
a szervezet részéről. Az ilyen anyagok az allergének, például a virágpor 
(pollen), állati szőrök, atkák, penészspórák, különböző állatok mérgei 
(darázsméreg), mikroorganizmusok, élelmiszerek, gyógyszerek, vegy-
szerek, nehézfémek stb.

Virágpor-allergia

  Nézz utána!

Milyen termék volt a „Radithor”? Miért tiltották 
be a forgalmazását? 

Radithor egy példánya 
múzeumban
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érint, különböző rákbetegségeket 
ismerünk (pl.: tüdőrák, bőrrák, vas-
tagbélrák). Mindegyik ráktípus más 
módon alakul ki és halad előre, más-
képp ismerhető fel, és a gyógyítása 
is sajátos lehet. A korai felismerés 
nagyon fontos, ebben segíthetnek a 
laborvizsgálatok a daganatra jellem-
ző anyagok (tumormarkerek) azono-
sításával. Ugyancsak eredményesek 
a modern kép alkotó eljárások, mint 
például a CT és az MRI. A szervekből 
vett szövetmintákat (biopszia) szö-
vettani vizsgálatnak vetik alá, így 
kideríthető, hogy rosszindulatú-e a 
daganat.

A rákos megbetegedések száma az elmúlt száz évben elein-
te emelkedett, de ma már több ráktípus esetében figyelhető meg 
csökkenés is. A szűrővizsgálatok és a gyógy módok fejlődése miatt a 
túlélési idő növekedett, a halálozások aránya csökkent. Ahogy az or-
vostudomány felismerte az életmód-
beli kockázati tényezőket, megkezdő-
dött a társadalom figyelemfelkeltése, 
felvilá go sítása is. A bőrráknál az in-
tenzív napozás, a vastagbélráknál a 
nagy mennyiségű vörös hús (marha, 
sertés) fogyasztása, a tüdőráknál a 
dohányzás bizonyult kockázati ténye-
zőnek. A kockázatok életmódváltással 
jelentősen mérsékelhetők. Ennek is 
köszönhető például a tüdőrák gyako-
riságának csökkenése azokban az országokban, ahol sikeresen vissza-
szorították a dohányzást. A levegőszennyezés és egyes vegyi anyagok 
(például növényvédő szerek) esetében még további erőfeszítésekre 
lenne szükség.

Jó, ha tudod!

    A modern életmóddal az átlagos mozgásmennyiségünk csökkent, az étrendünk szénhidrátban és zsírban gazda-
gabbá vált.

    A szív- és érrendszeri betegségek kialakulása jelentős részben a mozgásszegény életmódra és a nem megfelelő 
étrendre vezethető vissza. Ezeknek a betegségeknek a megelőzését legjobban a kockázatokat kerülő életmód-
dal, például kevesebb cukor és só fogyasztásával érhetjük el.

    A daganatos betegségek előfordulási gyakorisága magas, de bizonyos típusok esetében a megelőzés sikerét 
igazoló csökkenés is megfigyelhető.

    A rákbetegségeknek is vannak az egyéni életmóddal összefüggő kockázati tényezőik, amiktől mindennapjaink-
ban célszerű tartózkodni (túlzott napozás, sok húst tartalmazó étrend, dohányzás). 

    Bizonyos kockázatokat (pl. levegőszennyezés, növényvédőszer-használat) technológiaváltással és közösségi ösz-
szefogással lehet csökkenteni.

rákkeltő hatás

kontrollálatlan
sejtosztódás

daganatsejtek
a véráramba jutnak

A ráksejtek kialakulása, a daganatképződés és az áttétek terjedésének folyamata

A bőrrák megelőzése érdekében 
kerülni kell a túlzott napozást, 
a leégést

   Beszéljétek meg!

Beszéljétek meg csoportban a gyűjtött infor-
mációkat!
•  Keressetek információkat a „rákkeltő” fogalom 

jelentéséről!
•  Hogyan értelmezhető a „nagyobb valószínű-

séggel” és a biztosan bekövetkező egészség-
károsodás?

•  Fogalmazzatok meg néhány ajánlást a rákkel-
tő hatások elkerülésére!
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A LECKE ALAPJÁN:

•  megismered a járványok kialakulásá-
nak okait és a terjedés módjait

•  felismered a bakteriális és a vírusos 
fertőzések közötti különbséget

•  megérted, miért csak indokolt eset-
ben ír fel az orvos antibiotikumot

•  értelmezed a higiénia és a fertőzések 
kapcsolatát

Fertőző betegségek 67. 
Végleg legyőztük-e a járványokat? 

A nagy járványokat oko-
zó fertőző betegségekről 
a középkorban sok törté-
neti beszámoló született. 
Még a 20. század elején 
is pusztított a spanyol-
nátha néven ismert új 
típusú influenza, amely 
több áldozatot szedett, 

mint az első világháború. Később a higiéniés viszonyok ja-
vulása és a védőoltások széles körű elterjedése (pl. a fekete 
himlő) megszüntette vagy visszaszorította (pl. a kanyaró) 
a pusztító járványokat. Az emberi népesség növekedése 
és a közlekedés, főként a repülés fejlődése újra napirendre 
emelte a járványokat és az ellenük való védekezés módjait. 

A fertőző betegségek
A fertőzéseket valamilyen jól meghatároz-
ható fertőző mikroba okozza. Ez lehet vírus, 
baktérium és egyéb kórokozó (gomba, féreg). 
Közös jellemzőjük, hogy képesek egyedről 
egyedre terjedni, ez általában a gazdafajon 
belül hatékony, de előfordul fajok közötti át-
adás is. 

A kórokozó terjedhet: 
•  levegőn keresztül, köhögéssel vagy tüsz-

szentéssel a fertőzött személyből távozó nyál, illetve orrváladék kis 
cseppjeivel, ezek méterekre is eljuthatnak, és órákon keresztül le-
beghetnek a levegőben. A folyadékcseppek kiszáradásával még ap-
róbb aeroszolrészecskék keletkezhetnek;

•  közvetlen érintkezéssel, ekkor valamilyen egyéb testfolyadék (vér, 
ondó, hüvelynedv) tartalmazza a kórokozót, és a testfelszínek érint-
kezésével terjed; 

•  széklettel (vagy széklettel szennyezett vízzel);
•  állati szervezet segítségével (pl. szúnyog, légy, kullancs).

Ha egy területen valamely kórokozó nagyszámú embert fertőz meg, 
akik tovább is adják a betegséget, akkor járvány alakul ki. Lehet helyi 
jellegű (egy országrész, ország, kontinens érintett) vagy világjárvány 

A közegészség fontos eleme a szennyvíz helyes 
kezelése. A középkorban a városok szűk utcáin 
még szabadon folyt a szennyvíz

A kullancsok többféle 
betegséget  
(pl. agyvelőgyulladás, 
Lyme-kór) is terjeszthetnek

  Hogyan terjed a ...?

•  Keress egy-egy konkrét példát a felsorolásban 
szereplő terjedési módokra!

•  Hol terjed ez a betegség nagymértékben? 
Mi ennek az oka?

•  Melyek a betegség fő tünetei?

  Egy téves névadás

A malária kifejezés magyarul rossz 
levegőt jelent (mal = rossz, aria = le-

vegő). Nagyon rég megfigyelték ugyanis, 
hogy a mocsaras területeken könnyű meg-
betegedni. Arra gondoltak, a rothadó lápok 
büdös kigőzölgései betegítik meg az em-
bereket. Ma már tudjuk, hogy a betegség 
kórokozóját a mocsarakban élő szúnyogok 
terjesztik, szagoktól függetlenül. A név azon-
ban meggyökeresedett az orvostudomány-
ban és a köznyelvben egyaránt, pedig a 
magyar nyelv tünetekre utaló „váltóláz” kife-
jezése tudományosan is helyénvalóbb volna. 

Maláriát okozó szúnyog
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(pandémia) is. A helyi járványok továbbterjedése legtöbbször a meg-
felelő intézkedésekkel (pl. karantén) megelőzhető. A fertőzés egyedről 
egyedre való terjedésének mértéke a kórokozóra jellemző, de a járvány 
során meg is változhat. 
Járvány alakulhat ki, ha:
•  egy új kórokozó jelenik meg, például állatról emberre átlépve  

(pl.: koronavírus, HIV);
•  a kórokozó új kontinensen jelenik meg (pl. a zikavírus Dél-Ameriká-

ban);
•  a kórokozóval szemben beoltott emberek száma csökken (pl. kanya-

róoltás visszautasítása miatt);
•  alapvető higiénia hiánya (pl. ebola).

A vírusok és baktériumok okozta megbetegedések részben a tüne-
tek alapján, részben egyéb diagnoszti-
kai módszerekkel ismerhetők fel. A be-
tegtől vett mintából (pl. orrváladék) 
a kórokozó baktérium laboratórium-
ban kitenyészthető. Szükség esetén az 
azonosított baktériumra irányuló, cél-
zott terápia alkalmazható. Baktérium 
okozta fertőzéseknél antibiotikumot 
használhatunk, ezzel segítjük az im-
munrendszert a fertőzés leküzdésé-
ben. 

Vírus okozta megbetegedés esetén a tüneteket enyhítő gyógy-
szereket alkalmazunk, és a beteg immunrendszerére bízzuk a fertőzés 
leküzdését. Fontos a magas láz és a fájdalom csillapítása, a megfelelő 
vitaminbevitel és sok folyadék fogyasztása. Egyes betegségek eseté-
ben lehetőség van vírusellenes szerek alkalmazására is.

Mivel a vírusok önállóan nem életképesek, kitenyésztésük valami-
lyen szöveten vagy az influenza esetében megtermékenyített tyúkto-
jásban történhet. 

Az antibiotikumok
Az antibiotikumok helyes adagolás mellett képesek a fertőzést oko-
zó bak  tériumok szaporodását gá tolni és az immunrendszerünk segít-
ségével elpusztítani. Ha viszont nem az 
orvosi előírás szerint szedjük az antibioti-
kumot, akkor az azzal szemben ellenálló 
baktériumok életben maradnak, és ismét 
képesek elszaporodni a szervezetünkben. 
Az így kialakult, rezisztens kórokozó ellen 
csak egy újabb antibiotikummal tudjuk fel-
venni a harcot. 

A többféle antibiotikumra nézve ellen-
álló, multirezisztens bakté riumok gyak-
ran a kórházi ápolás során fertőzik meg a 
legyengült betegeket. A rezisztencia kiala-
kulásának veszélye miatt fontos az antibio-
tikumok körültekintő használata.

Mintavétel vírusfertőzés vizsgálatához

normál
baktérium

rezisztens
baktérium

elpusztult
baktérium

sok baktérium
közül néhány

rezisztens

az antibiotikum
elpusztítja azokat,

amelyek nem
rezisztensek

a rezisztensek
versenytársak

hiányában
elszaporodnak

a rezisztencia
génje más

baktériumba is
átkerülhet  

Az antibiotikum-rezisztencia kialakulásának folyamata

Napjaink koronavírus-járványa rá-
irányítja a figyelmet a történelem 

nagy járványaira. Feltehető a kérdés: melyik 
világjárvány volt a legpusztítóbb az emberi-
ség történetében? Több kutató az 1918–20-
as spanyolnáthajárványra voksol, ám való-
jában az 1347–1353 közti nagy euró pai 
pestisjárvány bőven megelőzi. Ha a közel 
700 évvel ezelőtti állapotokra tekintünk 
vissza: Európában akkoriban alig 90 millió 
ember élt, ám ennek a népességnek közel 
egyharmadát, tehát legalább 30 millió em-
bert vitt el a rettegett fekete halál vagy má-
sik nevén a „dögvész”. A járvány a későbbi 
évszázadokban is vissza-visszatért Európá-
ba, így máig közel 200 millióra teszik a dög-
vész teljes áldozatszámát. 

jegyzettar.blog.hu alapján
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Hogyan védekezhetünk a járványok ellen?
A legtöbb járvány ellen védőoltásokkal és saját és környezetünk hi-
giénés körülményeinek javításával védekezhetünk. Fontos a szerveze-
tünk védekezőképességének erősítése is, ezt megfelelő vitaminbevi-
tellel, testmozgással segíthetjük. 

A védőoltások a szervezetünk kórokozókkal szembeni válaszreak-
cióját teszik hatékonyabbá. Már a megfertőződés előtt megismertetik 
a kórokozót az immunrendszerünkkel, amely így felkészülten szállhat 
szembe azzal. Az aktív immunizálás a szervezet saját védekezőképes-
ségét erősíti.

Hogyan védi az egyént a védőoltás?
Hogy szervezeted védett legyen a kórokozókkal szemben, rendelke-
zésre kell állniuk azoknak a sejteknek, amelyek elpusztítják a kóroko-
zókat, vagy képesek megfelelő ellenanyagot termelni ellenük. Az im-
munrendszerünk természetes módon, folyamatosan tanul. Minden új 
kórokozó új kihívás, és a sikeres védekezés emlékét megőrzi az immun-
rendszer.

A védőoltások ezt a tanulási folyamatot még a fertőzés bekövet-
kezése előtt lehetővé teszik az immunrendszerünk számára. Ennek 
egyik módja, hogy a kórokozó nem szaporodóképes változatát, vala-
mely részletét vagy annak genetikai információját a szervezetünkbe 
juttatják. A védőoltással mesterségesen bevitt információ alapján 
a szervezet kialakítja a szükséges védekezést. A folyamat során spe-
cifikusan az adott kórokozó ellen hatásos memóriasejtek képződnek. 
A memóriasejtek biztosítják, hogy a szaporodóképes kórokozóval 
történő fertőződést követően rövid idő alatt nagyszámú immunsejt, 
illetve ellenanyag képződjön. Így nem alakul ki, vagy enyhe lefolyású 
lesz a megbetegedés.

  Antibiotikumok és ellenállók

Az első, nagyobb mennyiségben előállított an-
tibiotikum a penicillin volt.

•  Készíts összefoglalót a penicillin felfedezésé-
ről (ki, mikor, hogyan fedezte fel)!

•  Nézz utána, hogyan hat a kórokozó baktériu-
mokra, mi a hatásának a magyarázata!

Az MRSA nevű baktériumtörzs különösen ve-
szélyes.
•  Melyek az MRSA-fertőzésre hajlamosító té-

nyezők? 
•  Milyen tünetei és következményei lehetnek 

a fertőzésnek? 

  Járványok idején

Keress az interneten az ebola és a kolera terje-
dését bemutató videókat!
•  Jegyezd fel, hogyan terjedt a bemutatott eset-

ben a kórokozó!
•  Hogyan lehetne megfékezni a kórokozó ter-

jedését?

Penicillin 
szerkezeti 
képlete

Véd az oltás!
Az ábra egy járvány három lehetséges forgatóköny-
vét mutatja be. Az A, B és C helyzetekben az em-
berek különböző mértékben vették fel a védőoltást. 
Az A, B és C ábrapárok a járvány alatt bekövetkezett 
fertőződés arányát jelzi. Az adatok alapján válaszolj 
a kérdésekre!
1.  Milyen összefüggés van az oltottak száma és a jár-

vány során megfertőződő emberek száma között?
2.  Miért terjed kevésbé a betegség az oltatlanok kö-

zött, ha több az oltott?
3.  Szükséges mindenkit beoltani egy járvány meg-

fékezéséhez? Indokold válaszodat!
4.  Milyen arányban legyenek az oltottak és az oltat-

lanok, hogy ne alakuljon ki járvány?
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y 
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y 
al

at
t

nem beoltott, 
egészséges

nem beoltott, 
beteg (fertőzőképes) beoltott

A1 B1 C1

B2 C2A2
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Hogyan védi a közösséget az oltott egyén?
Az oltott ember védetté válik, így más embernek nem vagy csak ki-
sebb valószínűséggel adja tovább a kórokozót. A vírusok terjedésének 
feltétele ugyanis az, hogy legyenek megfertőzhető, még nem védett 
személyek. A védőoltásokkal csökken a megfertőzhető emberek ará-
nya. Egy adott közösség tagjai közül minél többen védettek egy vírus 
fertőzése ellen, annál védettebbek a nem oltottak is. Ezt nyájimmuni-
tásnak nevezzük. 

Miért fontos a személyes és a környezeti higiénia?
A higiénia fogalmát a leggyakrabban a tisztasággal kapcsoljuk össze. 
Valójában ennél többről van szó. A higiénia a betegségek megelőzé-
sének tudományosan megalapozott, tervszerű módja. Olyan intézke-
déseket jelent, amelyek a fertőző betegségek megelőzésére szolgál-
nak. Magában foglalja a lakóhellyel, munkahellyel, élelmezéssel és 
életmóddal kapcsolatos követelményeket, amelyek a környezetnek az 
egészségre kedvező hatásait biztosíthatják, ártalmas hatásait kiküszö-
bölhetik. 

A fertőző betegségek megelőzését néhány alapvető higiéniai sza-
bály betartásával segíthetjük. Ezekre különösen a járványos idősza-
kokban, például a téli nátha- és influenzaszezonban érdemes – túlzott 
aggodalom nélkül – odafigyelni.

Ilyen lehet a távolságtartás, amely megnehezíti a kórokozók ember-
ről emberre való terjedését. Légúti kórokozók esetén hatékony védel-
met jelentenek az orrot és a szájat eltakaró maszkok, és fontos a zárt 
helyiségek szellőztetése is. Szükség van a fertőzött személyek azonosí-
tására (tesztelés), szükség esetén elkülönítésére (karantén).

Járványmentes időszakban is alapvető a vécéhasználat utáni és az 
étkezés előtti kézmosás, illetve a napi tisztálkodás.

Az általános egészségi állapot szoros összefüggésben van a fertőző 
betegségek súlyosságával, ezért mind magunkat, mind a közösségün-
ket védjük a minél egészségesebb életmóddal.

A konyhai munkafelület, 
a vágódeszkák, 
törlőkendők rendszeres 
fertőtlenítése is ajánlott

  A tisztaság nem jelent teljes mikro-
bamentességet. Különösen a bakté-
riumok túlélőképessége legendás, 

de a vírusok között is vannak nagyon strapa-
bírók. A fertőtlenítés a mikrobák számát, ez-
zel a fertőzés veszélyét is csökkenti. Az em-
beri test felületei az orvosi beavatkozásoktól 
eltekintve nem igényelnek többet, mint 
szappanos lemosást. A konyhában már alkal-
mazhatunk enyhe (pl. alkoholos) fertőtlení-
tőszereket. A fürdőszobában és főként a WC-
ben jöhetnek szóba az erősebb készítmények, 
de ügyeljünk ezek biztonságos használatára! 
A  váladékokkal, vérrel szennyeződött ruhák 
esetében elegendő lehet a 60 oC-os mosás, 
esetleg folyékony fertőtlenítőszeres áztatás-
sal. 

Védőoltás beadása

Jó, ha tudod!

    A fertőző betegségeket leggyakrabban vírusok és baktériumok okozzák. Terjedhetnek a levegőn keresztül, érint-
kezéssel, széklettel vagy állati szervezetek segítségével.

    A vírusos fertőzéseknél a beteg immunrendszerét segítjük a fertőzés leküzdésében, baktérium okozta fertőzé-
seknél antibiotikumokat is alkalmazunk.

    Az antibiotikumok gyakori alkalmazása rezisztens baktériumok kialakulásához vezethet, ezért csak indokolt eset-
ben és az orvos előírásai szerint alkalmazzuk azokat.

    Nagyszámú fertőzés esetén járvány alakul ki. Védekezni védőoltásokkal, járványügyi módszerekkel és az általá-
nos higiénés szabályok betartásával lehet.

    A környezetünk tisztán tartása mellett saját személyes higiéniánk is fontos a fertőzések megelőzéséhez.
    A mindennapi környezetünkben – különösen járványos időszakban – alkalmazhatunk fertőtlenítőszereket, -eljá-

rásokat is.
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  Tapasztalatból tudom

•  Keress a családodban, ismerősi körödben 
olyan személyt, aki már részt vett többféle, 
például labor- vagy képalkotó orvosi vizsgá-
laton! 

•  Kérd meg, hogy mondja el a tapasztalatait az 
eljárásokkal kapcsolatban!

•  Ha te is rendelkezel ilyen élménnyel, írd le né-
hány mondatban!

  Vérképelemzés

Csoportmunkában dolgozva keressetek az in-
terneten vérképet!
•  Csoportosítsátok a vizsgált alkotóelemeket a 

vér összetételéről tanultak alapján!
•  Osszátok fel egymás között, hogy ki melyik 

mért összetevőnek és normál értékének néz 
utána!

•  Mire lehet következtetni a normálistól eltérő 
értékekből?

A LECKE ALAPJÁN:

•  megismered, hogy milyen mód-
szerekkel vizsgálják az orvosok az 
egészségi állapotunkat

•  megérted, hogy miért vizsgál több-
féle módszerrel is az orvos, mielőtt 
megállapítja a diagnózist

•  megérted, hogy miért fontos az 
egészségi állapot rendszeres ellen-
őrzése, a szűrővizsgálatokon való 
részvétel

Az orvosi vizsgálat68. 
Hogyan készül egy diagnózis?
Az orvos többféle módszerrel gyűjt információt állapotod-
ról. Kikérdez, és átnézi az egészségügyi rendszerben rólad 
meglévő információkat, eddigi leleteket, kezelési adatokat. 
Egyszerű fizikális vizsgálatot végez, például meghallgatja 
a mellkasodat. Ha szükséges, további vizsgálatokat kér, vé-
gül a megállapításait egy lelet, azaz diagnózis formájában 
rögzíti. Ez a folyamat az orvosi diagnosztika. Lényege a pa-
naszok mögötti okok felderítése, a különféle lehetőségek 
leszűkítése, a bizonyítékokra alapozott gyógyítás.

Az orvosi vizsgálatok gyakori módszerei
A laborvizsgálatok a szer-
vezet valamely kémiai jel-
lemzőjének mérésével ad-
nak képet a szervezetünk 
állapotáról. Korábban ezek 
nehezebben és lassabban 
történtek, ma már automa-
ta gépekkel gyors és sok-
féle elemzés elvégezhető. 
Az orvosi gyakorlatban a 
laborvizsgálat a kezdő-
pont, ezt követik és kiegé-
szítik a további diagnoszti-
kai eljárások. Az orvos kérhet vizelet-, vér- vagy székletvizsgálatot. 
Mindegyik alkalmas többféle anyag vagy jellemző kimutatására. Ezek 
normális vagy attól eltérő értéke információt ad állapotodról.

A laborvizsgálat során a mintából több alkotóelem koncentrációját 
is meghatározhatják. Ezeket egy táblázatba foglalva kapja meg az or-
vos, ami tartalmazza a mért alkotóelem nevét, normális értéktartomá-
nyát és a betegnél mért értéket. Jelölik azt is, ha az adott érték nincs 
a normál tartományban.

A szervezetünket átszövő érrendszer állapota valamennyi szer-
vünkre hatással lehet. A laborvizsgálattal kimutatott vérzsírok, különö-
sen az ártalmas LDL-koleszterin tartósan magas szintje károsíthatja 
ereinket. Ha ez az állapot magas vérnyomással is párosul, az növelheti 
például az szívinfarktus veszélyét. Ezért a vérnyomás ellenőrzése is 
alapvető diagnosztikai lépés. Ma már automata vérnyomásmérőkkel 
otthon is rendszeresen elvégezhetjük. Az ideális érték 120/80 Hgmm, 
az emelkedett vagy magas értékek növekvő kockázatot jelentenek. 
A magasvérnyomás-betegség életmódváltással vagy gyógyszerekkel 
kezelhető.

Vénából történő vérvétel

68.  Az orvosi vizsgálat
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További bonyodalmak

 A betegek biztonsága érdekében a 
röntgenvizsgálatok során a legki-
sebb kockázattal járó, de orvosilag 

indokolt képalkotó vizsgálatot kell elvégezni. 
A megfelelő eljárás mérlegelése során az elő-
nyök felül kell hogy múlják a kockázatokat. 
Ennek érdekében a röntgengép mindig csak 
nagyon rövid ideig van bekapcsolva. A rönt-
gensugárzás dózisa a mindenkit elérő termé-
szetes háttérsugárzáshoz képest elenyésző. 
Néhány vizsgálattípus dózisa a háttérsugár-
záshoz viszonyítva:  

A szív működéséről az EKG- 
(elektrokardiogram-) vizsgálat adhat 
információkat. A testre felhelyezett 
elektródákkal elvezetett elektromos 
áramokat a készülék valós időben, 
diagramon ábrázolja. Az EKG alakja 
alapján az orvos következtet a szív 
állapotára, betegségeire.

A továbbiakban sor kerülhet képalkotó diagnosztikai vizsgálat-
ra is. Ez lehet ultrahang-, röntgen-, CT- vagy MR-vizsgálat. Képalkotó 
diagnosztikai vizsgálatok során a test egy részét vagy a teljes testet 
vizsgálják. 

Ultrahang- (UH-) vizsgálat során az eszköz emberi füllel nem hall-
ható, nagy frekvenciájú hangot bocsát ki testünk valamely részébe. 
A berendezés a visszaverődő 
hanghullámokat rögzíti, eb-
ből alkot képet. Ez a vizsgálat 
nem költséges, nem igényel 
hosszadalmas előkésztést, 
és nem használ a szervezet-
re káros sugárzást, de a kép 
részletgazdagsága viszony-
lag kicsi. A korszerű UH-ké-
szülékek számítógépes se-
gítséggel képesek javítani és 
elemezni a képeket. 

A röntgen- és a CT-vizsgálatnál is röntgensugarakat használnak. 
Ezek az emberi test különböző szövetein különböző mértékben tud-
nak áthatolni. A röntgenvizsgálattal gyors, fájdalommentes, részletgaz-
dagabb kép kapható, mint ultrahanggal. A CT (komputertomográf ) 
abban különbözik a röntgenvizsgálattól, hogy rétegenként alkot képet 
a test egy-egy szeletéről. Ezeket számítógép dolgozza fel, így részlet-
gazdag, a térbeli viszonyokat is bemutató eredményt kaphat az orvos.  
Ez a berendezés költséges, kevesebb helyen elérhető, ezért általában 
várni kell a vizsgálatra. Az alkalmazott röntgensugárzás energiája is 
magasabb. Egy bizonyos sugárdózis után mind a röntgen, mind a 
CT már káros lehet a szervezetre, ezért csak indokolt esetben és évente 
korlátozott számban végezhetők. Terhes nőknél kerülik ezeket a vizs-
gálatokat.

Normál ritmusú szívműködés  
EKG-görbéje

Egy 4 hónapos (kb.12 cm-es) magzatról készült 
ultrahangfelvétel

Röntgen- (bal) 
és CT- ( jobb) 
felvétel egy szelete 
a mellkasról. 
Melyik kép 
részletgazdagabb?

  Vérnyomásmérés

Csoportban dolgozva automata vérnyomás-
mérővel mérjétek meg egymás vérnyomását 
nyugalmi állapotban és 10 guggolás vagy fek-
vőtámasz után!
•  Foglaljátok táblázatba a mért értékeket!
•  Milyen egyéni eltéréseket tapasztaltok?

  Szívesen!

A szívünk átlagosan 72-t dobban percenként, 
ez a normál pulzusszám.
•  Számítsd ki, eddigi életed során hány dobba-

nást végzett a szíved!
•  Egy dobbanással kb. 0,6 dl vért pumpál át, ez 

a pulzustérfogat. A fent számított dobbanás-
szám alapján hány liter vér áramlott át rajta? 

Testrész Idő

mellkas 2,4 nap 

koponya 12 nap 

gerinc 182 nap

koponya CT 243 nap 

hasi CT 2,7 év 

68.  Az orvosi vizsgálat
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Az MR-vizsgálatnál elekt-
romágnesekkel igen erős mág-
neses teret hozunk létre, és ez-
zel gerjesztjük, „megrezgetjük” 
a szervezetünkben található 
hidrogénatomokat. Ezt a rez-
gést tudja rögzíteni és képpé 
alakítani a berendezés. A vizsgá-
lat gyors, nem lép fel káros su-
gárzás, viszont drága, ezért csak 
indokolt esetben alkalmazzák. 
A kép részletgazdagsága ennél 
a módszernél a legnagyobb.

Hogyan dönt az orvos a vizsgálatok között?
A betegség vagy probléma feltárá-
sa során az orvos több szempontot 
mérlegel. Elsőként végiggondolja 
a már megszerzett információkat, 
ha ezek alapján sem tud diagnó-
zist felállítani, akkor további vizsgá-
lat(ok) elrendelését javasolja. Ezek 
szempontjai:

•  Melyik vizsgálat adhat legtöbb információt a diagnózis felállításához?
•  Melyik vizsgálat a legköltséghatékonyabb?
•  Melyik jár a legkevesebb kellemetlenséggel vagy veszéllyel a betegre   

nézve?

Agyi MRI- (balra) és CT- (jobbra) felvétel  
egy-egy szelete ugyanazon területről.  
Melyik kép a részletgazdagabb? 

Egyrészt – másrészt

 Az előző rész alapján (szöveg és képek) 
fogalmazd meg egy-egy diagnosztikai 
vizsgálat előnyét és hátrányát!

  Betegségek és stádiumok

Válassz egy hosszabb lefolyású betegséget  
(pl.: az adatoknál szereplő emlőrák, prosztata-
rák), és keresd meg, milyen előrehaladási sza-
kaszokat – stádiumokat – különítenek el a be-
tegségnél!
Milyen tüneteket észlel a beteg, és hogyan ke-
zelik egy adott stádium esetén?

A pajzsmirigy ultrahangos vizsgálata

• Prosztatarák gyanújának diagnosztizálása:
A betegen orvosa előbb végbélen át, rektális vizsgálat-
tal kitapintja a prosztatát. Ha rendellenességet észlel, 
ultrahanggal is megvizsgálja. Ezt követően vérvizs-
gálatot kér, amivel a prosztatarákra specifikus fehér-
je jelenlétét mutatják ki a vérben. Magas szintje és a 
megnagyobbodott, kemény prosztata daganatra utal. 
A pontos diagnózishoz mintát vesznek a prosztatából.

A panaszokkal jelentkező páciens betegségének diagnosztizálásának mindig meg-
van a maga útja. A legáltalánosabb, hogy az orvos kér egy vérvizsgálatot, ugyanis ez 

szolgál a legszélesebb körű információkkal.

Nézzünk egy-két példát, milyen vizsgálatokat és milyen sorrendben végez el az orvos egy 
probléma megállapításához:

vizelet

húgyhólyag

húgycső

prosztata

beszűkült húgycső daganat

vizelet

•  Vékonybélgyulladás gyanújának 
diagnosztizálása:

A beteg több hete tartó hasi fáj-
dalommal és hasmenés tüneteivel 
érkezett orvosához. A hasfal tapin-
tása nem volt kemény. Elsőként az 
orvos vérvizsgálatot kért, ami alap-
ján gyulladás meglétére következte-
tett. A  CT-vizsgálat nem mutatott 
ki nagymértékű gyulladást, majd 

kapszulaendoszkópia segítségével találták meg a gyulladt 
területet. További vérvizsgálattal bizonyították, hogy ez egy 
autoimmun bélgyulladás (Crohn-betegség).

Normál 
prosztata,  
rákos 
prosztata
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Jó, ha tudod!

    A leggyakoribb laborvizsgálati módszerek: a vér-, vizelet- és székletvizsgálat, a leggyakoribb képalkotó diagnosz-
tikai vizsgálatok az ultrahang-, röntgenvizsgálat, a CT és az MR.

    Mindegyik vizsgálati módszernek megvan az előnye és a hátránya; orvosod a lehetséges problémád/betegséged 
alapján dönt, melyik módszert választja a diagnózis felállításához.

    Orvosod több vizsgálati módszert is alkalmazhat a pontos diagnózis megállapításához, ezek egymásutánisága 
függ a feltételezett betegségtől; előfordulhat, hogy egy módszerrel többször is megvizsgálnak, mire megállapít-
ják a problémádat.

    A betegségek korai felismeréséhez szűrővizsgálatokon célszerű részt vennünk. Ezek száma korunk előrehalad-
tával nő. Segítségükkel a később akár súlyos betegségek kezelése korán megkezdhető, így nagyobb a túlélési 
arány, és kevésbé terheli meg beteg szervezetét.

Nézzünk ezekre a szempontokra példákat!
•  Ha egy ízületi probléma ultrahanggal diagnosztizálható, akkor az or-

vos nem kér a beteg a számára sugárterhelést jelentő röntgenvizsgá-
latot vagy igen költséges MRI-vizsgálatot. 

•  Ha egy anyag szintje a vizeletből meghatározható, az orvos nem kéri 
a beteg számára kellemetlenebb vérvételt.

A szűrővizsgálatok
Fogaink egészségének megőrzésé-
hez a rendszeres fogápolás mellett is 
évi egyszeri szűrővizsgálat javasolt, 
már iskoláskorban is. Több betegség 
esetén viszont csak idősebb korban 
szükséges részt vennünk valamilyen 
szűrővizsgálaton.

Az egészségügyi rendszerben 
a betegségekről a teljes népességre 
vonatkozóan gyűjtenek adatokat. 

Ezekből megtudhatjuk, hogy egy adott korcsoportban hány beteg 
jut 100 emberre, vagy hány ember között van 1 beteg. Minél több be-
teg jut az összes emberre, annál nagyobb a betegség valószínűsége 
abban a korcsoportban. Nagy valószínűség esetén célszerű a beteg-
ség korai felismerését lehetővé tevő szűrővizsgálaton részt venni.  
Vannak öröklődő betegségek, amelyek ha megjelentek a család vala-
mely felmenő ágán, akkor szintén indokolt lehet a szűrővizsgálat. A leg-
ismertebb a tüdőszűrés, amely a régebben járványos tbc-betegség ki-
mutatására alkalmas. Ezt a vizsgálatot a munkáltatók is előírhatják.

A szűrővizsgálatokkal a betegségeket korai stádiumuk-
ban felismerhetjük. Ilyenkor még nem okoznak tüneteket, 
így teljesen egészségesnek érezzük magunkat, de a beteg-
ség már jelen van a szervezetünkben. A keringési beteg-
ségek és főként a rák esetében a korai stádiumban észlelt 
betegség könnyebben, rövidebb idő alatt és a szervezetet 
kevésbé megterhelően kezelhető. A rákos daganatok példá-
ul a későbbi stádiumokban képeznek áttéteket, ekkor már 
gyakran gyógyíthatatlan a betegség. Rákszűrésre lehetőség 
van például a mell, a prosztata, a vastagbél esetében is.

  Életek és esélyek

A táblázat a férfiak prosztata- és a nők mellrák-
kockázatának az életkorral összefüggő válto-
zását mutatja be. Az adatok alapján válaszolj a 
kérdésekre!
•  50 éves életkorban lévő, tünetmentes szemé-

lyek esetén a következő 10 évben melyiknek 
nagyobb a valószínűsége:
∙  hogy egy férfinál kialakul a prosztatarák, 

vagy
∙  hogy egy nőnél kialakul a mellrák?  

Indokold a válaszod!
•  Mely életkorokban és milyen típusú szűrővizs-

gálatot ajánlanál a nőknek, illetve a férfiak-
nak?  
Indokold a válaszod!

Életkori  
időszak (évek)

Prosztatarák 
valószínűsége

Mellrák  
valószínűsége

0–49 1/441 1/102

50–59 1/57 1/43

60–69 1/21 1/29

70–79 1/12 1/26

Egész élettartam alatt 1/9 1/8

Panaszok nélkül is javasolt rendszeresen 
felkeresni a fogorvost
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Ki vállalja be?

Az elsősegélynyújtás, korának megfelelő szinten és mér-
tékben, mindenkinek feladata. Aki képes értelmezni, hogy 
egy ember milyen sérülést szenvedett, attól elvárható, 
hogy tudásának megfelelően segítsen is. Ehhez részletes 
ismeretek és begyakorolt elsősegélynyújtói képességek 
szükségesek. Ebben segít ez a lecke és három praktikus 
okostelefon-applikáció: az ÉletMentő, az Elsősegély –  
Mit kell tennem? és a SzívCity.

Mi a teendő az elsősegély előtt?
Egy baleset vagy váratlan esemény esetén az azonnali ellátás nem 
előbbre való, mint a segítségnyújtó személy és a sérült/beteg bizton-
sága. Ezért az első feladat a helyszín biztosítása. Az egyes helyszínek 
esetén a feladatok eltérők lehetnek.

Helyszín Főbb teendő(k)

elektromos baleset áramtalanítás

közúti baleset
láthatósági mellények használata, baleset 
jelzése a többi jármű számára

gázszivárgás szellőztetés, szivárgás megszüntetése

forró folyadék kiömlése folyadék eltávolítása

maró folyadék kiömlése folyadék semlegesítése és eltávolítása

kis méretű tűz tűz megszüntetése

Segítségnyújtás
Ha a helyszín már biztonságos, megszólítod a beteget, és felméred az 
állapotát: reakcióvizsgálatot végzel, a légzést figyeled, kérdésekkel tá-
jékozódsz az állapotáról.
•  Ha éber a sérült, de súlyos, az életben maradást veszélyeztető sé-

rülése (pl.: erős vérzés, égés) van, akkor elsődleges ellátást végzel  
(pl. nyomókötés, hűtés), és ezt követően segítséget (mentőt) hívsz, 
majd folytatod az elsősegélynyújtást.

•  Ha eszméletlen, de lélegzik, akkor szabad légutat kell biztosítanod 
(stabil oldalfektetéssel), és ezt követően hívsz segítséget.

•  Ha eszméletlen, és nem lélegzik, akkor hívd a mentőket, ezután 
kezdd el az újraélesztést.

•  Ha a beteg sérülései nem súlyosak, akkor előbb hívj segítséget, majd 
ezt követően végezd el az elsősegélynyújtást.

Ha a sérült éber, kommunikálj vele. Légy türelmes és együttérző, 
de ha szükséges, határozott és lényegre törő. Kisgyermek, idős vagy 
zavart sérült esetén legyél különösen körültekintő és együttérző.

A LECKE ALAPJÁN:

•  megismered a baleseti sérülések 
esetén végrehajtható elsősegély-el-
járásokat

•  megismered a baleset helyszínére 
történő mentőhívás szabályait

•  képes leszel alapszintű elsősegélyt 
nyújtani

•  képes leszel stabil oldalfektetést és 
újraélesztést végezni

Az elsősegélynyújtás alapjai  69. 

Üzemi baleset

Hogyan segíthetsz a következő 
esetekben?

A lány elesett a kerékpárjával

Az autó fának ütközött

A gyalogost elütötték
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Mentőhívás.

Másra utal.

Panasz, tünet.

Igen.

Nincs.

Sérülésre utal.

Mentőhívás.

Sérülésellátás.

Mentőhívás.

Légútbiztosítás.

Újraélesztés.

Légzés.

Reakciókészség.

Szaksegélyhívás.Távozás.

Biztonság
megteremthető?

Vészhelyzet észlelhető?

helyszín

Igen.

Nincs. Van. Van.
Látható sérülés.

Beteg észlelése.

Kimentés.

Nem.

Nem reagál. Reagál.

Nem.

Mentőhívás.

Légzésvizsgálat eszméletlen 
sérültön

  Lépésről lépésre

1.  Csoportban dolgozva, a mellékelt ábra alap-
ján elemezzétek az elsősegélynyújtás me-
netét!

2.  Beszéljétek meg, hogy a következő hely-
zetekben melyek az alapvető különbségek 
a sérült ellátásában!
∙ a sérült eszméletlen, nem reagál
∙ a sérült eszméleténél van, reagál

3.  Játsszátok el mindkét helyzetet úgy, hogy 
végighaladtok a szükséges segélynyújtási 

lépéseken! 

Az elsősegélynyújtás előtt vagy után értesíteni kell a mentőket. 
Mentőt kell hívni minden olyan személyhez, aki azonnali egészség-
ügyi ellátásra szorul. Ilyen lehet például az életveszélyes sérülés (súlyos 
vérzés, csonttörés), a klinikai halál állapota, mérgezés, nagy kiterjedé-
sű égés, szülés megindulása, erős fájdalom, környezetet veszélyezte-
tő magatartászavar vagy más riasztó panasz (bénulás, beszédzavar,  
nehézlégzés). A mentőhívás során röviden, tárgyilagosan megmon-
dod a nevedet, telefonszámodat, a baleset lehető legpontosabb címét, 
a sé rültek számát, az esemény jellegét, a sérültek állapotát (eszmélet-
lenség, légzés, vérzés, deformitás), és hogy szükséges-e 
műszaki mentés (kocsiba szorult sérült, épület romjai alá 
szorult sérült). A sérült állapotától függően az elsősegély-
nek több útja van. Az első feladat, hogy 
megállapítsd, eszméleténél van-e a 
sérült. Mellé térdelsz, és megszólítod. 
Ha nem kapsz választ, vállát határozottan, 
de nem durván megrázod. Ha ekkor sincs 
válasz, légzésvizsgálatot végzel. Az egyik 
kezedet a fejtetőre, a másikat az állcsúcs-
ra helyezed, és a fejet enyhén hátrahajtod. 
Füleddel az orr, a száj közelébe hajolva hall-
gatod a légvételeket, miközben a mellkas 
mozgását is nézed. Hallod, érzed és látod 
a légzőmozgást, ezt hármas érzékelésnek 
nevezzük. 10 másodpercig figyeled, hogy 
a légzéshangok vagy a mellkas mozgása 
alapján volt-e két légvétel. Ha nem volt, 
akkor a beteget klinikai halottnak kell te-
kinteni. Mentőt hívsz, majd megkezded 
az újraélesztést.

Stabil oldalfekvés
Eszméletlen, de lélegző sérült-
nél, ha nem áll fenn gerincsérü-
lés esélye, stabil oldalfektetést 
kell alkalmaznod. Így biztosítod 
számára a szabad légutat.

1.  A sérült feküdjön a hátán, és 
lábai legyenek összezárva. 
Térdelj a beteg csípőjével egy vonalba. 

2.  A közelebbi felkar legyen merőleges a törzsre, és kö-
nyöknél fordítsd derékszögbe. A másik kart tenyérrel 
kifelé fordítva helyezd a sérült arcának hozzád köze-
lebbi részére, és tartsd ott. A másik kezeddel fogd meg 
a távolabbi lábat, és térdnél hajlítsd be, majd fogd 
meg, és óvatosan billentsd magad felé.

3.  A fejet hajtsd kissé hátra, a szájat nyisd ki, hogy az 
esetleges váladék távozni tudjon. 

4.  A felül lévő lábat a csípőnél és térdnél hajlítsd de-
rékszögbe.
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Ebben a pozícióban a légutak átjárhatósága biztosított, de fontos, 
hogy ellenőrizd a beteg légzését időről időre.
Az oldalfektetést követően hívhatod a mentőket.

Mi a teendő vérzéssel járó sérülések esetén?
A vérzéssel járó sérülések okai igen különbözők lehetnek: csonttörés-
hez kapcsolódó, sebzés okozta, a testet ért nagy ütés hatására kialakuló 
(belső) vérzés. A vérzések csoportosíthatók értípus szerint is. A hajszál-
eres vérzés gyenge, ellátása fedőkötéssel történik. A vénás vérzésnél 
a kifolyó vér sötétpiros, folyamatosan folyik, artériás vérzésnél élénk-
piros, és lüktetve, sugárban távozik. Utóbbi esetben a vérzés erősebb, 
ezért nyomókötést és direkt nyomást kell alkalmazni. 

Vérzéssel járó sérüléseknél kialakulhat kivérzéses sokk. A vérveszte-
ség miatt a szervezet nem tudja fenntartani a szervek oxigénellátását, 
és bekövetkezik azok károsodása. A sérült sápadt, gyenge, verejtékezik, 
szomjas, és szédül. Ha ezeket a tüneteket tapasztalod, alkalmazz sokk-
fektetést: a hátán fekvő sérült lábait 45–60 fokos szögben emeld fel!

A vérző sérültnél fertőtleníteni kell a sérülés környékét, és csökken-
teni kell a vérzést. Az utóbbihoz alkalmazz kötéseket.

Fedőkötést gyenge vérzéseknél végezz.

1.  Elsőként tisztítsd meg a seb környékét tiszta vízzel vagy fertőtlení-
tőszerrel átitatott steril kötszerrel.

2.  Ezt követően fertőtlenítsd a sebet Betadine-nal vagy egyéb, nem 
jódtartalmú fertőtlenítővel.

3.  A fedőkötéshez helyezz a sebre steril mull-lapot, majd a végtag vé-
konyabb felénél mullpólyával kezdd el több egymást fedő menettel 
a kötözést.

4.  A menetek a végtag belső oldalától kifelé haladjanak, és részben 
fedjenek át. 

5.  A kötés végén szintén legyen több teljesen átfedő menet, majd rög-
zítsd a kötést.

A nyomókötést erősebb vérzéseknél alkalmazd.

  Baleset a raktárban

Egy baleseti helyszínen a sérült valószínűleg 
összeesett munka közben (nem volt hallható 
puffanás a raktárban). Légzése van. Hogyan 
tudnád olyan stabil helyzetbe forgatni, hogy a 
légutak átjárhatósága biztosítva legyen?
•  Társaiddal (megfelelő helyszínen) végezzétek 

el néhányszor az előző oldalon leírt, stabil ol-
dalfekvésbe hozás lépéseit!

Eszméletlen sérült egy raktárépületben

letörlés
tiszta

kendővel

sérült rész
magasba
emelése

lemosás fertőtlenítő,
hámosító

steril kötés

 
Nézd, hogy csinálom!

•  Ha van rá lehetőség, gyakoroljátok egymá-
son a szövegben leírt kötéseket!

•  Keressetek az interneten a készítésüket be-
mutató videókat!

•  Beszéljétek meg, helyesen végeztétek-e 
a kötözéseket!

Fedőkötés

Nyomókötés

Gyenge vérzés ellátásának lépései

1.  Elsőként nyomj a sérülésre steril mullpólyát. Ennek hiányában más, 
tiszta textília is használható.

2.  Ha a vérzés csökkent, fertőtlenítsd a sebet, majd helyezz rá steril 
sebfedőt (mull-lapot).

3.  A sebfedőt fedd át néhány pólyamenettel.
4.  2-3 pólyamenet után a sérülés fölé érve helyezz egy feltekert pólya-

tekercset a mull-lapra, és a mullpólyával írj le nyolcasokat felette.
5.  A pólyálás végén rögzítsd a kötést. 
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Jó, ha tudod!

    Az elsősegélynyújtás kötelezettségünk a bajba jutott embertársaink felé.
    A sérült ellátása előtt a helyszínt biztonságossá kell tennünk, ezt nevezzük helyszínbiztosításnak.
    Az ellátás során ügyelj az együttérző és segítő kommunikációra.
     A mentőhívás során add meg a legfontosabb információkat (neved, telefonszámod, hol történt a baleset, hány 

sérült van, milyen sérülések történtek, szükséges-e műszaki mentés).
    Eszméletlen sérültnél végezz légzésvizsgálatot, ha van légzés, végezz stabil oldalfektetést, ha nincs, kezdd meg 

az újraélesztést. Ha lehetséges, használj félautomata defibrillátort.
    A vérzés erősségétől függően alkalmazz fedőkötést vagy nyomókötést.

Ügyelj rá, hogy ne legyen túl szoros vagy laza a kötés. Amennyiben 
átvérzik a kötés, helyezz fel a már meglévő pólyatekercsre egy újabb 
nyomókötést!

Újraélesztés
Légzésleállás esetén a mentőhívást követően újraélesztést kell vé-
gezned a sérültön.

1.  A sérült mellé térdelsz, és kézfejeidet az ujjaiddal átkulcsolod.
2.  Az alsó tenyér párnás részét a szegycsont alsó felére helyezed.
3.  Egyenes háttal a karok behajlítása nélkül elkezded a 30 mellkas-

kompressziót, ennek során egyenletes ritmusban 5-6 centiméterrel 
nyomod be a sérült szegycsontját.

4.  Ezután befogod a sérült orrát, másik kezedet az állcsúcsához eme-
led, hátrahajtod a fejét, és két befúvást végzel.

5.  A befúvásokat követően fejed oldalra hajtásával figyeled a mellkas 
süllyedését. 

6.  A kompressziót és befúvásokat 30/2 arányban folytatod. Az ütem 
kialakításában segít az ÉletMentő applikáció!

Az újraélesztést folytasd, amíg helyre nem áll a beteg légzése és 
keringése, vagy megérkeznek a mentők! A folyamatos újraélesztés  
fizikailag megterhelő, ha vannak mások is veled, kérd a segítségüket, 
és felváltva dolgozzatok!

A félautomata és automata defibrillátorok az újraélesztés sikeressé-
gét növelik. Ha rendelkezésedre áll vagy a közelben elérhető, használd! 
A SzívCity app segít megtalálni a legközelebbi eszközt. Ha van segít-
séged, akkor küldd el érte, amíg elkezded az újraélesztést. Ha egyedül 
vagy, és az eszköz messze van, akkor kezdd meg a mentőhívást és az 
újraélesztést. Az eszköz elektromos impulzust ad le, ami a szívet újra-
indítja. Működési elve miatt a nem megfelelő használata a sérültre és 
az elsősegélynyújtóra nézve is veszélyes lehet. Ezért az eszköz folya-
matosan szóban tájékoztat a helyes használat lépéseiről. A tappancsok 
felhelyezése csupasz bőrfelületre 
történik, a jobb kulcscsont alatt és a 
bal oldali bordák alsó részére. A ké-
szülék által végzett ritmusanalízis 
idejére a betegtől el kell távolodni. 
A sokkolást követően folytatódhat 
az újraélesztés, újbóli sokk elvégzé-
sére a berendezés utasítást ad. Az újraélesztés lépései

1 2 3 4

Újraélesztés baleseti helyszínen 

   Mit kell tennem 

Az Elsősegély applikációval nézd meg, hogyan 
kell a félautomata defibrillátort szakszerűen 
használni!

Figyelem!
Az újraélesztés nem gyakorolható 
élő emberen, csak embert model-

lező eszközön! Az újraélesztés gyakorlásá-
hoz használjatok egy levegővel telt lezárt 
PET-palackot, és az ÉletMentő segítségével 
adjátok meg a ritmust a mellkaskompresz-
szióhoz! Legalább 3 percen keresztül végez-
zétek szabályosan a mellkaskompressziót!



Miről tanultál ebben a fejezetben? 

 Gondolkodtató kérdések – a szöveg alapján válaszolj!

1.  Miért kerül egy túlsúlyos ember nagyobb valószínűséggel kórházba Covid-fertőzéssel, mint egy normál 
testsúlyú?

2.  Mi lehet annak az oka, hogy a fiatalabb cukorbetegek kisebb arányban kerültek kórházba, mint az időseb-
bek?

3. Miért tartja fontosnak a tanulmány szerzője a helyes életmódot a Covid-megbetegedések szempontjából?
4.  A szöveg szerint az egészségesebb életmóddal a fertőzések száma vagy a kórházban ápoltak száma csök-

kenthető?
5. A cikk alapján hogyan lehetne csökkenteni a Covid-fertőzöttek számát?

 Feladatok

1.  Gyűjtsd össze, milyen további módszerekkel csökkenthető egy járvány terjedése!
2.  Nézz utána, milyen elképzelések vannak a világjárványt okozó vírus kialakulásáról!

A FEJEZETBEN MEGISMERT 
ÚJ FOGALMAK: 
stressz, lelki egészség, függőség, 
élelmiszer-összetétel és 
minőség, rákkeltő anyag/hatás, 
személyes higiénia, fertőzés, 
járvány, diagnosztikai eljárások, 
szűrővizsgálat, elsősegélynyújtás, 
újraélesztés

A kiemelt fogalmak jelentését 
megtalálod a könyv végén, 
a Kislexikonban.

A kutatók vizsgálták az USA-ban Covid–19 betegséggel 
kórházba került emberek (összesen 906 849 személy) 
adatait. Az alapbetegségek és kockázati állapotok előfor-
dulásának gyakorisága az alábbi volt:

•  a betegek 30 százaléka (274 322 eset) elhízás,
•  26 százaléka (237 738 eset) magas vérnyomás,
•  21 százaléka (185 678 eset) cukorbetegség,
•  12 százaléka (106 139) szívproblémák miatt került 

súlyosabb állapotba.
Járványtani értelemben a fenti arányok azokat a kórhá-

zi kezeléseket mutatják, amelyekre nem lett volna szükség 
az alapbetegség hiányában. Amikor a négy betegség ada-
tait kombinálták, a modell alapján 63 százalékra, 575 419 
esetre jött ki azoknak a covid-os kórházi eseteknek az ará-
nya és száma, amelyeket meg lehetett volna előzni. Ha az 
USA-ban ezeknek az alapbetegségeknek a gyakorisága 10 
százalékkal kisebb lett volna, az összes kórházi Covid–19 
eset 11 százalékát tudták volna elkerülni a modell szerint.

Azért ezt a négy betegséget 
vizsgálták, mert külön-külön 
mindegyik előrejelzi a koro-
navírus okozta tünetegyüttes súlyos kimenetelét. Ezt az 
összefüggést már világszerte számos tanulmány bizonyí-
totta.

A tanulmányban különböző kor- és etnikai csoportok-
ra, illetve nemekre bontva is vizsgálták a kockázati ténye-
zőket. A modell alapján arra jutottak, hogy a négy alapbe-
tegségnek tudható be az etnikai csoportok és az idősebb 
korosztály erősebb érintettsége is. Az 50 év fölöttieknél 
például csak a kórházi ápolást igénylő esetek 8 százaléka 
volt cukorbetegségnek tulajdonítható, míg 65 év felett ez 
az arány már 29 százalékra nőtt.

Az elhízás azonban minden korcsoportban azonos 
arányban fejtette ki negatív hatását.

qubit.hu alapján

A TANULT TÉMÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁS

ALAPBETEGSÉGEK ÉS FERTŐZÉSEK
Amerikai kutatók matematikai szimulációval becsülték meg a koronavírus- 
fertőzés miatt kórházba kerülő, szív- és érrendszeri, illetve emésztőrendszeri be-
tegségekben szenvedő betegek számát és arányát. Esetükben a tünetek súlyosbo-
dása megelőzhető lett volna, ha nem szenvednek ezekben a betegségekben.

Más szerzők arra hívták fel a figyelmet, hogy megállapításaik akár 
azonnali beavatkozást is lehetővé tesznek. A tanulmány vezető szerzője 
elmondta: „a minőségi táplálkozásra való átállás hat-nyolc héten belül 
még fogyás nélkül is jelentősen javítja az emésztőrendszer egészségét”.



     

kozás, légzés, keringés, kivá-
lasztás részfolyamatai tartoz-
nak ide. Az életközösségek 
anyagforgalma a táplálkozási 
hálózatokban valósul meg. 
Az anyagforgalom korlátozá-
sa vagy megszűnése az élő-
lény pusztulását okozza.

Baktériumok

A legegyszerűbb sejttípussal ren-
delkező élőlények. Az élet első 
formái voltak a Földön. Sokféle 
anyagcseretípusra képesek, így 
rendkívül alkalmazkodóképesek. Olyan helyeken is meg-
élnek (pl. oxigénmentes környezet), ahol más élőlény 
nem fordul elő. Fontos szerepük van a földi életközössé-
gek anyagforgalmában, a szer ves anyagok lebontásában. 
Kórokozó formáik növényi, ál lati és emberi megbetegedé-
seket is okozhatnak. Az emberi testben számos jótékony 
hatású baktérium él, csak velük együtt működik normálisan 
az emberi test is.

Belső elválasztású mirigy

Olyan mirigy, amelynek váladéka hormont tartalmaz, és 
nem a test külső vagy belső felületére, hanem a testfo-
lyadékba kerül. A belső elválasztású mirigyek által termelt 
hormonok a vér által, a keringési 
rendszer útján jutnak el a többi 
sejthez, befolyásolják azok mű-
ködését. Legfontosabb belső el-
választású mirigyeink az agyalapi 
mirigy, a pajzsmirigy, a mellék-
pajzsmirigy, a mellékvese, az ivar-
mirigyek és a hasnyálmirigy sejt-
csoportjai.

Belső váz

A gerinces állatok belső vázzal 
rendelkeznek, amelynek alap-
ját a csontok jelentik. Néhány 
gerincescsoportnál a belső váz 
lehet porc is. A belső váz a moz-
gás passzív részét képezi. 

255

Kislexikon 
Agyalapi mirigy

Belső elválasztású mirigy, a hormoná-
lis rendszer központja. Innen kerülnek  
a vérkeringésbe az agy bizonyos idegsejtjei 
által termelt szabályozó anyagok (oxitocin, ADH). Hormon-
termelő sejtjei más belső elválasz tású mirigyekre ható, il-
letve tejelválasztást serkentő hormonokat és a növekedési 
hormont termelik. Az agyalapi mirigy szorosan együttműkö-
dik az idegi szabályozással, a köztiaggyal egységes rendszert 
képez.

Áltudomány

Az áltudományos elméletek 
tudományos fogalmakra hi-
vatkoznak, ezzel igyekeznek 
hihetőnek, hitelesnek látsza  - 
ni. Valójában nem alkalmaz-
zák a tudományos vizsgálati módszereket, így állításaik 
mö gött sincsenek bizonyítékok. Vannak ártalmatlan, in-
kább szórakoztató formái (pl. az asztrológia), de előfor-
dul a szándékos félrevezetés, haszonszerzés is. Ilyenek 
le hetnek a gyors fogyást ígérő diéták, a rákgyógyítás 
cso daszerei vagy a védőoltások elleni rémhírek. Az áltu-
dományt meg kell különböztetni a tapasztalati tudástól  
(pl. gyógynövények hatása), amely kutatásokkal igazolható.   

Antigén, antitest

Antigén: minden olyan 
molekula, amelyet az im-
munrendszer (védekező-
rendszer) idegenként azonosít, és immunválaszt vált ki. Az an-
titestek vagy ellenanyagok olyan fehérjemolekulák, amelyeket 
az immunrendszer termel annak érdekében, hogy felismerje 
és semlegesítse a szervezetbe került (antigénhordozó) ide-
gen anyagokat, mint például a baktériumokat vagy vírusokat. 
Az immunrendszer nyiroksejtjei az antigénekhez kapcsolódni 
képes antitesteket állítanak elő. 

Anyagforgalom

A környezet és az élő rendszerek között végbemenő anyagfel-
vétel és -leadás. Ezek a folyamatok az élet minden szerveződési 
szintjén jellemzőek. A sejtek anyagforgalma a sejthártyán vagy 
a sejthártyán keresztül történhet. A szervezet szintjén a táplál-
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tünetegyüttes mögött álló élettani állapot, azonosítható va-
lamely betegség. A fizikális vizsgálattal érzékelhető a testi ál-
lapot, a laboratóriumi elemzések a belső környezet (pl.  a vér) 
állapotát jelzik. Kép alkotó diagnosztikai eljárások az ultra-
hang-, röntgen-, CT-, MR-vizsgálatok. 

Egysejtű 

Az élőlények testszerveződésének legegyszerűbb formája. 
Vannak közöttük növényi, állati és gomba jellegűek is, belő-

lük alakultak ki a többsejtű élő lények 
megfelelő országai. A baktériumok 
is egysejtűek, de sejtjeik egyszerűbb 
felépítésűek. A baktériumok sokasá-
ga és sokfélesége sajátos életközös-
ségek, közösségi anyagcsere kiala-
kulását eredményezi (pl. a talajban).

Embrió

Az egyedfejlődés első sza-
kasza, amelyben a szervezet 
alapvető felépítése kialakul. 
Ember esetében a terhesség 
8–11. hetének végére már a 
test és a belső szervek végleges formája kialakul. A test mé-
rete ekkor nagyjából 5 cm. Ezt követően a magzati szakasz-
ban tovább növekszik és fejlődik.   

Emésztőnedvek

A tápanyagok lebontását végzik, kisebb, felszívható mo-
lekulákra. A bélcsatorna üregében hatnak. Az emésztő-
nedvekben enzimek és a megfelelő 
kémhatást kialakító anyagok vannak. 
Az emésztőnedveket emésztőmi-
rigyek termelik. Ilyenek például a szá-
jüregbe ürülő nyálmirigyek és a pat-
kóbélhez kapcsolódó hasnyálmirigy 
is. A máj által termelt epe is emész-
tőnedv, de nem bont semmit, csak 
emulzióban (apró cseppekben) tartja 
a zsírokat.

Evolúció

A biológiai evolúció az élő-
lények (fokozatos) változását, 
tör téneti fejlődését foglalja 
magában. Az élő rendsze-
rek lényegi jellemzője. A fo-
lyamatos változások során 

Biológiai információ

A sejtek felépítését és mű-
ködését irányító információ, 
amely a sejtmagban (és kisebb 
részben a mitokondriumok-
ban) lévő DNS-molekulákban van kódolva. Ennek kiolva-
sása alapján készülnek a sejt fehérjéi. A sejtosztódás során 
a másolatai kerülnek át az utódokba. A biológiai információ 
változékonysága az evolúciós folyamatok alapja. A szervezet 
szintjén a különféle sejttípusokban a biológiai információ 
más-más módon működik.

Biom

A Föld éghajlati övezetein végighúzódó, többé-kevésbé 
egységes környezeti feltételekkel jellemezhető életközös-
ség-típusok. Ezek a társuláscsoportok jellegzetes növényzet-
tel és ehhez kapcsolódó állatvilággal, talajtípusokkal rendel-
keznek. Gyakran kapnak valamilyen helyi elnevezést, mint 
például az észak-amerikai füves puszták esetében a préri, 
míg Eurázsiában az ehhez hasonló tájak a sztyeppék.

Bioszféra

A Föld élővilágának legmagasabb szerveződési szintje. Be-
letartozik valamennyi biom, vízi és szárazföldi életközösség. 
A bioszféra része valamennyi élőlénycsoport a mikrobáktól 
az egysejtűeken át a növények, gombák és állatok országáig. 
A bioszféra folyamatosan kölcsönhatásban van a Föld légkö-

rével, vízburkával és a kőzetburok 
legfelső rétegével. Napjainkban 
az emberi tevékenység hatására 
a bioszférában gyors változások 
figyelhetők meg, amelynek fő 
jellemzője a biológiai sokféleség 
csökkenése.

Diagnosztikai eljárások

Az egészségi állapot felmérésére 
szolgáló fizikális, laboratóriumi 
és képalkotó eljárások összes-
sége. A vizsgálatokkal kizárható 
vagy megerősíthető valamely 
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csoportja. Ez a biológiai fajfoga lom kevésbé értelmezhető 
az ivartalanul szaporodó élőlényekre vagy a baktériumokra. 
A köznyelvben használt elnevezések gyakran nem fajokat, 
hanem nemzetségeket vagy ennél is magasabb szintű cso-
portokat jelentenek. Erre példa a róka, amely hazánkban 
a vörös rókát jelenti, de a világban ennek a nemzetségnek 
további 10 faja ismert.   

Fajfenntartás

Alapja a szaporodás, amely a 
faj fennmaradását, az egyedi 
génkészletek átörökítését biz-
tosítja.

Fehérje

Az élő szervezetet felépítő és mű-
ködtető alapvető fontosságú mo-
lekula, amely aminosavakból épül 
fel. A fehérjék a környezeti tényezők 
változásaira érzékenyek, szerkezetük 
könnyen károsodik. 

Felszívódás

Az a folyamat, melynek során az 
emésztés során lebontott táp-
anyagok kisebb molekulái a bél-
csatorna nyálkahártyáján keresz-
tül a keringési rendszerbe jutnak. 

Fotoszintézis

A növényekre (és a kékbaktériu-
mokra) jellemző felépítő anyag-
csere-folyamat. Ennek során a nap-
fény energiájának felhasználásával 
szén-dioxidból és vízből szőlőcukor 
képződik. Az így megtermelt szerves 
tápanyagot a táplálékláncokban a fogyasztó szervezetek 
hasznosítják. A fotoszintézis során jön létre a Föld légköré-
ben lévő, belélegezhető oxigén.

Függőség

A függőség visszatérően ismétlődő 
viselkedésformák, szokások összes-
sége. Ezeket a függő személy kény-
szeresen újra és újra végrehajtja, an-
nak ellenére, hogy ennek önmagára 

a populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre 
változnak. A populáción belüli változatok közül a legráter-
mettebbek maradnak fenn. Ez a természetes kiválasztódás 
biztosítja a változó környezethez való alkalmazkodást. Van-
nak véletlenszerű (semleges) változások is, amelyek nem 
járnak a rátermettség növekedésével.

Éghajlati övezet

A Föld gömb alakja, Nap körüli keringése és a forgásten-
gelyének ferdesége miatt a napsugarak beesési szöge 
ugyanazon a földrajzi szélességen napról napra változik. 
Ez meghatározza a felszínt elérő napenergia mennyiségét 
is. Az Egyenlítőtől a sarkvidékek felé haladva a napsugarak 
beesési szöge csökken, ezáltal a felmelegedés is kisebb 
mértékű. A földrajzi szélesség szerinti különböző mértékű 
besugárzás éghajlati övezetességet alakít ki a Földön. 
Az övezetek sajátos életközösségei a biomok.

Életközösség

Más néven ökoszisztéma. A kör-
nyezetbiológia (ökológia) köz-
ponti fogalma. Magában foglal-
ja valamely élőhely környezeti 
viszonyait (biotóp) és az ott élő 
élőlények popu lációit, a társulá-
sok összességét. Az életközössé-
gen belül az élettelen környezet 
és az élőlények között anyag- 

és energia forgalmi folyamatok mennek végbe. A környe-
zeti vizsgálatok szempontjából életközös ségnek tekinthető 
egy ak  várium, egy kisebb-nagyobb tájegység vagy akár az 
egész bioszféra is. 

Faj

A rendszerezés alapegysége. 
Lényeges külső és bel ső tu-
lajdonságokban megegyező, 
egymással szaporodóképes 
utódokat létrehozó egyedek 
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és többnyire a környezetére is káros következményei van-
nak. Megkülönböztetünk kémiai és viselkedési függőséget 
is. Megfelelő módszerekkel és szakemberek segítségével 
kezelhető.

Gázcsere

A tüdő légzőhámján keresztül történő 
oxigénfelvétel és szén-dioxid-leadás. 
A tü dőben az oxigén a levegőből a vér-
be, a szén-dioxid a vérből a tüdő légte-
rébe kerül. A szöveteknél a gázcsere for-
dított irányú. 

Genetikai betegség

A genetikai eredetű rendellenes-
séget vagy genetikai beteg séget 
egy vagy több gén hibás működé-
se okozza. Ennek következtében az 
egyedek valamely tulajdonsága eltér a normálistól. A hibás 
gének gyakran több nemzedéken át öröklődhetnek az érin-
tett családokban. A hiba kialakulásának oka lehet pl. pont- 
vagy kromoszómamutáció. 

Gerincvelő

A központi idegrendszer része. A gerinccsatornában helyez-
kedik el, fölfelé az agytörzsben folytatódik. A gerincvelőben 
belül található a szürkeállomány, és körülötte helyezkedik el 

a fehérállomány. A gerinc-
velő reflexközpont, ezen-
kívül továbbítja a recepto-
rokból jövő ingerületeket az 
agyvelő felé és az agyvelő 
felől érkező ingerületeket 
a végrehajtó szervek felé. 
A gerincvelőből 31 pár ge-
rincvelői ideg ered.

Gén

A DNS szakasza, amely egy 
vagy több terméket, pl. 
valamilyen fehérjét kódol. 
A DNS információja alapján 
képződött molekulák (pl. 
különböző fehérjék, enzi-
mek) az anyagcsere-folyamatok szabályozásán keresztül 
közvetve határozzák meg az élőlények (külső és belső) tu-
lajdonságait. Vannak olyan tulajdonságok, amelyeket egy 
gén határoz meg, mások kialakításáért több gén felelős. 

A gének összességét genotípusnak nevezzük, a környezeti 
hatások által is módosított tulajdonságok a fenotípust al-
kotják. 

Globális éghajlatváltozás

A Föld éghajlatának kb. 150 
éve kezdődött, egyre gyor-
suló változása. Hatása az 
egész bolygón érzékelhető, 
például a felszíni átlaghő-
mérséklet emelkedésében is 
kimutatható. Mértéke a sark-
vidékeken (és az északi féltekén) nagyobb, mint az Egyen-
lítő vidékén. A folyamatot az emberi tevékenység során 
kibocsátott üvegházhatású gázok okozzák. Ilyen például a 
fosszilis tüzelőanyagok égetése során felszabaduló szén-
dioxid vagy a többféle forrásból (pl. szarvasmarhák, rizsföl-
dek) ke letkező metán. Az éghajlatváltozást szuperszámító-
gépekkel modellezik, ezek előrejelzései a várható károkat, 
kockázatokat is bemutatják.

Hajlam

Általában több, kisebb 
hatású gén által megha-
tározott tu laj donság, amelynek kialakulásában a környezet-
nek és az életmódnak is szerepe van. Általában kimutatható 
a családi halmozódás. A betegségekre való hajlamok isme-
rete segíthet az egészségmegőrzést szolgáló életmód kiala-
kításában. Újabban génvizsgálattal történő kimutatásukra is 
lehetőség van.   

Hasnyálmirigy

A középbélhez tartozó kettős elvá-
lasztású mirigy. Külső elválasztású 
része termeli a hasnyálat, amely a 
patkóbélbe jut. Enzimjei valameny-
nyi tápanyag emésztésére alkalma-
sak. A belső elválasztású része az 
inzulin hormont választja el.

Hemoglobin

A gerinces állatok vérében, a vö-
rösvérsejtekben található vastar-
talmú fehérje. Szerepe az oxigén 
szállítása a légzőszerv és a szöve-
tek között. Az artériákban áramló 
oxigéndús vér élénkvörös, a vé-
nás vér színe sötétebb. 
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Immunrendszer

A szervezet véde-
kezőrendszere. Ré-
szei a nyirokszervek, 
a fehérvérsejtek és a 
szervek azon szövetei, amelyek az immunitás kialakításában 
fontosak. Az immunitás a szervezet védekezőképessége az 
idegen anyagokkal, mikrobákkal szemben. A csontvelőnek 
és a nyirokszerveknek kiemelkedő szerepe van az immu-
nitás kialakításában. A természetes immunitás fertőződés 
következtében alakul ki, a mesterséges immunitást védőol-
tásokkal alakítják ki.

Ivaros szaporodás

Két egyed szükséges hozzá. 
Az utód a két szülő ivarsejt-
jeinek egyesülésével jön létre. 
Az ivaros folyamat előnye az 
utódok sokfélesége. Ez növeli a változó környezethez való 
alkalmazkodás esélyét. Hátránya, hogy hosszú idő alatt vi-
szonylag kevés utód jön létre.

Ivartalan szaporodás

Az ivartalan szaporodás során egy egyed hozza létre az utó-
dokat. Ezek hasonlóak lesznek a szülőhöz és egymáshoz is. 

Előnye, hogy rövid idő 
alatt sok utód jön létre. 
Hátránya, hogy az utódok 
kevésbé rátermettek, és a 
betegségekkel szembeni 
ellenálló képességük is 
gyengébb lehet.

Járvány

Egy adott fertőző betegségnek a vártnál jelentősen gya-
koribb vagy egy meghatározott szintet meghaladó előfor-
dulása egy adott területen, egy meghatározott időtartam 
alatt. Megkülönböztethetünk helyi járványokat (pl. ebola) 
és világjárványokat, pandémiákat (pl. Covid–19).

Hipotézis

A tudományos problémák magya-
rázatára megfogalmazott, valami-
lyen lehetséges válasz, feltevés. 
A hipotézis bizonyítása vagy cáfo-
lata tudományos vizsgálati mód-
szerekkel, megfigyeléssel, mé rés sel, 
kísérlettel történhet. 

Homo sapiens 

A Homo nemzetség egyetlen ma 
is élő faja („értelmes ember”). Af-
rikában jelent meg kb. 300 ezer 
éve. Később egy csoportja onnan 
kivándorolva elterjedt az egész 
Földön. Két alfaja, a Neander-völ-
gyi ember és a mai ember évez-
redekig egymás mellett élt Euró-
pa és Ázsia területén. Mintegy 
28 ezer éve a Neander   -völ gyiek 
eltűntek. A ma élő valamennyi 

ember a modern ember alfajába (Homo sapiens sapiens) 
tartozik. Ezen belül különböztethetők meg a nagyrasszok. 

Hormon

Kémiai szabályozó anyagok. Általában belső elválasztású 
mirigyekben termelődnek, hatásukra megváltozik a célsej-
tek anyag cseréje. A célsejtek-
nek receptoraik vannak az adott 
hormonra. A hormon-célsejt 
kapcsolat indítja el a hormon-
hatás folyamatát.

Humusz

A talajban az elpusztult élőlé-
nyek maradványaiból ke letkező 
sötét színű szervesanyag-keve-
rék. Fontos szerepe van a talaj 
szerkezetének, szervetlen táp-
anyagokat megkötő képességé-
nek kialakulásában. A nagyobb 
humusztartalmú talajok termő-
képessége is magasabb.
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Kísérlet

A tudományos megismerés gyakorlati módszere. A kísér-
lettel szembeni követelmény a mérhetőség, az ismételhe-
tőség, a változók megfelelő kiválasztása, kontrollkísérlet el-
végzése. A kísérlet során valamely független változó értékét 
állítjuk be (pl. hőmérséklet, de lehet az idő is). A függő válto-
zó értékében jelenik meg a beállított hatás következménye  
(pl. egy élőlény növeke-
désének mértéke). Egy kí-
sérlet során csak egy vál-
tozó vizsgálható, a többi 
lehetséges hatást állandó 
értéken kell tartani (rögzí-
tett változó).

Kiválasztás

Az anyagcsere végtermékeinek 
és a fölösleges anyagoknak az el-
távolítása a szervezetből. A kivá-
lasztó szervrendszer részei a vese, 
a húgyvezeték, a húgyhólyag és a  
húgycső. Ezenkívül a máj, a bél, 
a  bőr és a tüdő is részt vesz az 
anyagok eltávolításában. 

Központi idegrendszer

A központi idegrendszer az agyból és 
gerincvelőből áll. Az agyvelő a koponya-
üregben, a gerincvelő a gerinccsator-
nában helyezkedik el. A szervezet mű-
ködését szabályozza, idegsejtek és azok 
támasztósejtjei (gliasejtek) alkotják.

Kültakaró

Az emberi szervezetet határoló, védel-
mező és a környezettel kapcsolatot tar-
tó rendszer. Köznapi nyelven a bőrnek 
felel meg. Szövettani felépítése össze-
tett, a legfelső hámréteg alatt az irha, 
az alatt a bőralja található. A kültakaró a 
mechanikai védelem mellett az érzéke-
lésben, a testhőmérséklet-szabályozás-
ban, valamint az anyagforgalomban is 
részt vesz.

Légcsere

A levegő cseréje a tüdő és a kül-
világ között. Belégzéskor a mellkas 
kitágul, és nyomáscsökkenés miatt 
a levegő a tüdőbe áramlik. Kilég-
zéskor a mellkas elernyed, megnő 
benne a levegő nyomása, ezért a 
levegő kiáramlik a külvilágba. 

Mag

A magvas növények szaporítószerve. A megtermékenyítés 
után a magkezdeményből fejlődik ki.

Magzat

Az ember méhen belüli fejlő-
désének egyik szakasza. 11 he-
tesnél idősebb emberi embrió, 
amelynek főbb szervrendsze-
rei és szervei már kialakultak, emberi formája van. Anyagcse-
réje már a méhlepény közvetítésével (az anyai szervezet által 
biztosítva) történik. Az anyaméhen belül a magzatburkot ki-
töltő magzatvízben lebeg. Ez védi az ütődésektől, de a fejlő-
dése során be is lélegzi. Mozgásai a 20–22. terhességi héttől 
érezhetők. A szüléssel jön a világra, utána már újszülöttként 
kezdi meg a méhen kívüli fejlődését. 

Máj

A szervezetszintű anyagcsere központja, a középbél mi-
rigye. A hasüreg jobb oldalán, a rekeszizom alatt helyez-

kedik el. A szervezet legnagyobb 
mirigye. Minden tápanyag feldolgo-
zásában szerepe van. Többek között 
a vérplazma fehérjéit termeli, szén-
hidrátokat raktároz. Külső elválasz-
tású része termeli az epét, amely a 
középbélbe kerül, és fontos szerepe 
van a zsírok emésztésében.
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Nemi jellegek

A női és a férfi szervezet 
felépítésében és működé-
sében megfigyelhető kü-
lönbségek. Az elsődleges 
nemi jellegek a nemi mi-
rigyek, a petefészek, illetve 
a here alapján határozhatók 
meg. A másodlagos nemi 
jellegek alatt a testméret, testalkat, arcforma, testszőrzet és a 
hang különbözőségét értjük. A nemi jellegek lehetnek erő-
teljesebbek vagy átmeneti jellegűek is. 

Nemi mirigyek

Az emberi szaporodásban és a szexuális működésekben 
szerepet játszó szervek. A női szaporodási szervrendszerben 
ez a petefészek, a férfiszervezetben pedig a here. A nemi 
mirigyek az ivarsejtek (petesejt, hímivarsejt) termelésén túl 
hormonokat is előállítanak. A nőkben az ösztrogén és a pro-
geszteron, a férfiakban a tesztoszteron a fő nemi hormon. 
Kialakítják a másodlagos nemi jellegeket, és részt vesznek 
a nemi működések szabályozásában.

Népességrobbanás

Az ipari forradalom ha-
tására erőteljesebbé vált 
az ipari és a technológiai 
fejlődés, átalakult a me-
zőgazdaság, sokat javult 
az élelmiszer-termelés ha tékonysága, még intenzívebbé 
vált a kereskedelem. Mindezek következtében átalakult a 
társadalom szerkezete is, a 20. század második felétől már 
népességrobbanásról beszélhetünk.

Ökológiai lábnyom

Az ökológiai lábnyom azt fejezi 
ki, hogy az emberek életmód-
ja milyen mértékben veszi 
igénybe környezetük erőforrá-
sait, hogy mennyire használják 
fel vagy használják túl Földünk készleteit. Számszerűvé teszi, 
hogy mennyi erőforrásra, termőföldre, vízre, levegőre van 
szükség egy társadalom életszínvonalának fenntartásához. 

Megtermékenyítés

Más néven fogamzás. Az iva-
ros szaporodásmód egyik lé-
pése, az apai hímivarsejt be-
hatolása az anyai petesejtbe. 
Ember esetében rendszerint 
a női petevezetékben követ-
kezik be. Ezt követően a két ivarsejt genetikai anyagának 
egyesülésével kialakul az új egyed kétszeres kromoszóma-
számú első sejtje. A további osztódásokkal ebből alakul ki 
az embrió.

 Mellékvese

A vesék felső csúcsán elhelyezke-
dő páros belső elválasztású mi-
rigy. Kéregállományának szteroid 
típusú hormonjai a só- és vízház-
tartásra, cukoranyagcserére egya-
ránt hatnak. Szerepet játszanak a 
másodlagos nemi jellegek kiala-

kításában is. A mellékvese velőállományában termelődő, 
készenléti reakcióért felelős hormon az adrenalin.

Mutáció

A genetikai információ (örö-
kítőanyag) megváltozása. 
Az ivarsejtek képződésekor 
lezajló mutációk az utódok-
ba öröklődnek. A legtöbb mutáció a DNS másolása során 
következik be. Kiválthatják környezeti hatások is, mint pél-
dául az UV-sugárzás vagy bizonyos vegyi anyagok.

Nagyrasszok

A modern emberi fajon (Homo 
sapiens sapiens) belüli na-
gyobb csoportok. Kialakulásuk 
összefügg fajunk földrajzi elter-
jedésével. Ennek során a kör-
nyezethez való alkalmazkodás 
alakította ki a nagyrasszok mai 

jellemzőit. A mai embereket az europid, mongolid, negrid 
és veddo-ausztralid nagyrasszokba soroljuk. A különböző-
ségük megfigyelhető például a bőrszín, a testszőr zet vagy a 
koponyaforma alakulásában. A nagyrasszok közötti továb-
bi különbségtétel, minősítés és rangsorolás (a rasszizmus) 
alaptalan és elítélendő.  
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Beletartozik az ipari javak, élelmiszerek előállítása és a meg-
termelt hulladékok kezelése, megsemmisítése is. A lábnyom 
kiszámításának elve, hogy minden tevékenységet, folyama-
tot földterület-egyenértékre számítanak át.

Ősemberek

A köznyelvben a mai emberi faj (Homo sapiens) előtt élt em-
berekre használt kifejezés. Biológiai értelmezése szűkebb, 
csak néhány, ma már nem élő emberfélét sorolnak ebbe 

a csoportba. Ilyen például a Nean-
dervölgyi „ősember” vagy az újabban 
felfedezett gyenyiszovai ember. Előt-
tük az előemberek (pl. Homo erectus), 
még korábban a majomemberek (pl. 
ausztralopitekuszok) éltek. Ezek az el-
nevezések azonban nem pontosak, 
és az egyes fajok besorolása is vitatott.

Pajzsmirigy

A gége közelében, a pajzsporc 
előtt elhelyezkedő belső elválasz-
tású mirigy. Kívülről kapcsolódik 
hozzá a mellékpajzsmirigy. A pajzs-
mirigyben termelődő tiroxin nevű hormonnak fontos szere-
pe van a növekedés, egyedfejlődés és az anyagcsere szabá-
lyozásában. Megfelelő termelődéséhez szükség van jódra 
is, amelyhez az ivóvízből és a táplálékból juthatunk.

Plankton

A felszínközeli vízben lebegő 
mikroszkopikus méretű egysej-
tű vagy többsejtű élőlényekből 
álló életközösség. A növények 
főként moszatok, a fitoplank-
tont alkotják. Ezek termelik a 
többi planktonlakó tápanya-

gát. A zooplanktonban lehetnek lárvaállapotú vagy kifej-
lett állatok, például alsóbbrendű rákok (krillek). Találhatók a 
planktonban különféle baktériumok is, amelyeknek fontos 
szerepe van az életközösség anyagforgalmában.

Rákkeltő (anyag, hatás)

Olyan kémiai anyagok és fizi-
kai hatások, amelyek a sejtek 
örökítő anyagát képesek módosí-
tani. A bekövetkezett változások 
(mutációk) bizonyos valószínű-

séggel a sejtek korlátlan osztódóképességét, rosszindulatú-
vá alakulását is eredményezhetik. Rákkeltő anyag például a 
benzol, fizikai hatás a ra dioaktív sugárzás. Bizonyos vírusok  
(pl. HPV) is okozhatnak rákot.

Reflex

Az idegrendszer működésének alapfolyamata. Egy inger az 
idegrendszer közvetítésével válaszreakciót vált ki. Az ingert 
a receptor alakítja inge-
rületté. Az ingerület a 
központba jut, majd in-
nen a mozgatósejt hosz-
szú nyúlványán hagyja 
el a központot. A vég-
rehajtó szervhez érkező 
ingerület kiváltja a vá-
laszreakciót.

Sejt

Az élet alapegysége, minden élőlény sejtes felépítésű. Egy-
mástól és a környezetüktől a sejthártyával határolódnak el, 
de ezen át folyamatos kapcsolatot is fenntartanak. Legegy-
szerűbbek a baktériumok sejtjei, amelyek már képesek az 
anyagforgalom, az információs működések ellátására és a 
szaporodásra. A fejlettebb sejttípusban belső hártyarend-
szer és sejtszervecskék figyelhe-
tők meg. Utóbbira példa az örö-
kítőanyagot tartalmazó sejtmag, 
az energiaátalakító mitokondriu-
mok vagy a fehérjegyártó riboszó-
mák és a Golgi-készülék. 

Stressz

A szervezet válasza a meg-
terhelő, károsító hatások-
ra. Célja az alkalmazkodás, 
a feladatok sikeres és gyors 
végrehajtása. A szervezet-
re adott élettani változá-
sokat az idegrendszer a 
hormonrendszer közvetí-
tésével irányítja. A legfon-
tosabb stresszhormon a mellékvese által termelt adrenalin 
és kortizol. A rövid távú stressz fontos élettani működés, 
míg a tartósan fennálló, fel nem oldott stresszhelyzet be-
tegségeket okoz. 
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Tápcsatorna

Az előbél a tápcsatorna első 
szakasza. Feladata a táplálék fel-
vétele, aprítása és az emésztés 
megkezdése. Idetartozik a száj-
üreg, a nyálmirigyek, a garat, 
a nyelőcső és a gyomor. A kö-
zépbél a tápcsatorna középső 
szakasza. Feladata az emésztés 
és a felszívódás. A középbél-

hez tartozik a vékonybél, a máj és a hasnyálmirigy. A há-
romszakaszos tápcsatorna utolsó szakasza az utóbél. Itt 
fejeződik be a felszívódás, és megtörténik az emészt- 
hetetlen anyagok ürítése. Részei a vastagbél, a vakbél, 
a szigma bél és a végbél. 

Tápláléklánc

Egy életközösségen belül 
az egymást fogyasztó élő-
lények közötti táplálkozási 
kapcsolatot írja le a terme-
lőtől a fogyasztókon át a le-
bontókig. Egy élőlény több 
másik táplálékául szolgálhat, 
ezért a táplálékláncok táplá-
lékhálózatokat alkotnak. 

Termés

A zárvatermő növények termő-
jének magházából jön létre a 
megtermékenyítés után. Ben-
ne találhatóak a magvak, első-
sorban a növények terjedését 
szolgálják.

Természetes kiválasztódás

Az evolúció Darwin által le-
írt alapfolyamata. Lényege, 
hogy az élőlények változa-
tai nem egyenlő eséllyel 
képesek szaporodni, fenn-
maradni. A rátermettebb 
változatok idővel nagyobb 
arányban lesznek jelen, így 

megváltozhat az adott faj populációjának tulajdonságkész-
lete. A szétválasztó folyamatban egy alapfajból több új ke-
letkezhet, míg az irányító folyamat során az alapfaj változik 
meg.

Szimbiózis

Két vagy több faj populációinak szoros együttélése, amely 
minden résztvevő számára előnyös. Ilyen például a pil-
langósvirágú növények és a gyökereiken élő nitrogén - 

kötő baktériumok együttélé-
se vagy az állatvilágban egyes 
levéltetvek és hangyák viszo-
nya. Az emberi szervezetben a 
vastagbél tartalmaz jóindulatú, 
szimbionta baktériumokat.

Szövet

A biológiai szerveződés sej-
tek feletti szintje. A fejlettebb 
többsejtű élőlényekben (nö-
vények és állatok) valamely 
működésre specializálódott, 
közös eredetű sejtekből és 
sejt közötti állományból álló 

rendszerek. Növényekben ilyen például a táplálékkészítő 
alapszövet vagy az osztódó szövet. Az emberi szervezet 
szövettípusai a hámszövetek, a kötő- és támasztószövet, 
az izomszövet és az idegszövet. Testünk szövetei az egyed-
fejlődés során az embrionális őssejtekből alakulnak ki.

Szukcesszió

Egy területen új élet-
közösségek kialakulása, 
majd ezek továbbala-
kulása más életközös-
ségekké. Az egymásba 
alakuló életközösségek 
meghatározható sorrendben követik egymást. A szukcesz-
szió során változik az életközösségek fajösszetétele, szer-
kezete, működése. Szukcessziós folyamatok indulhatnak 
be ott is, ahol már jelen volt valamely életközösség, csak 
valamilyen zavaró természetes vagy emberi hatás azt eltün-
tette, megváltoztatta.

Tápanyag

Az élőlény testének fel-
építéséhez és energia-
termeléséhez szükséges 
anyagok a tápanyagok. 
Szerves tápanyagok a 
fehérjék, zsírok, szénhidrátok és a vitaminok, szervetlen táp-
anyagok az ásványi anyagok és a víz. A tápláléknak csak egy 
része tápanyag, másik része emészthetetlen, pl. a növényi 
rostok. 
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Védett faj

Törvénnyel biztosított védelem 
a biológiai sokféleség megőrzé-
se céljából arra érdemes vadon 
élő szervezet, állat-, növény-, 
gomba- vagy zuzmófajok, ezek 
életközössége, továbbá termő-, 
tartózkodó- és élőhelyeik szá-
mára. A kiemelt oltalom a védetté nyilvánítással jön létre. 
A védett fajok száma hazánkban megközelíti a kétezret.

Védőoltás

Valamely kórokozó (vírus, baktérium) elleni védelmet, im-
munitást kialakítani képes gyógyászati készítmény. Tartal-
mazhatja a teljes, szaporodásképtelen kórokozót, annak 
valamely alegységét vagy valamelyik vírusfehérje geneti-
kai kódját mRNS vagy DNS formában. A gyermek korban 
kötelezően beadott védőoltásokkal a teljes népessé get 
megvédhetik a fertőző gyermekbetegségektől. A felnőtt 
korban beadható védőoltások véd-
hetnek például az influenza, az agy-
velőgyulladás vagy a baktérium okoz-
ta tüdőgyulladás ellen. Az új típusú 
koronavírus-világjárvány elleni véde-
kezés során a védőoltások sokféle faj-
táját alkalmazták.

Vérkép

A szervezet egészségi állapo-
táról, működéséről nélkülöz-
hetetlen információkat nyújt 
a vér vizsgálata. A vénás vért 
laboratóriumi körülmények között elemzik, az eredménye-
ket leleten összesítik. A vérkép tájékoztat az alakos elemek 
számáról, a vörösvértestek hemoglobintartalmáról, a vér-
plazma összetevőinek mennyiségi viszonyairól, az esetle-
ges eltérésekről. 

Vérszegénység

A vérszegénység olyan állapot, amikor a vér hemoglobin-
koncentrációja valamilyen okból csökken, emiatt az oxigén-
szállító képessége is mérséklődik. Jellemző tünetei az állan-

dó fáradtságérzet, a levertség, 
az aluszékonyság. Hátterében 
leggyakrabban a vörösvérsej-
tek alacsony száma, a vashiány, 
B-vitamin-hiány, a normálisnál 
alacsonyabb hemoglobintar-
talom áll.

Törzsfejlődés

Az élőlények nemzedékek során megfigyelhető, öröklődő 
változásokból kialakuló természetes fejlődési folyamata. 
A törzsfejlődés idő ben távoli eseményeiről, a már elpusztult 
vagy kihalt élőlényekről közvetlenül a maradványaik, kövü-
leteik vagy lenyomataik alapján szerezhetünk információ-
kat. Közvetve bizonyos molekulák (DNS, fehérjeszerkezet) 

vizsgálata is képet adhatnak a 
leszármazás és rokonság kér-
déseiről. A Föld mai élővilága 
az első élőlényekből, több 
milliárd év alatt, a törzsfejlő-
dés, az evolúció folyamatá-
ban alakult ki.

Tűrőképesség

A populációk egyes környezeti 
tényezők változásaihoz történő 
öröklődő alkalmazkodóképes-
sége. Megmutatja, hogy egyes 
környezeti tényezők változásait 
milyen mértékben képesek el-
viselni.

Újraélesztés

Keringés- és légzésleállás ese-
tén alkalmazandó elsősegély-
nyújtási eljárás. Alapszinten a 
mellkas ritmikus összenyo-
mását (szívpumpa) és leve-
gőbefúvást (véroxigenizáció) 
jelent. Ezek pontos módját 
és sorrendjét az újraélesztési 

előírások (protokollok) tartalmazzák. Az újraélesztés során 
automata defibrillátor is alkalmazható. Az időben megkez-
dett újraélesztés életmentő le het.

Üvegházhatás

A Földre beérkező rövidebb hul-
lámhosszú napsugárzás a felszín-
ről hosszabb hullámok formájá-
ban verődik vissza a világűr felé. 
A légköri gázok egy része (üveg-
házgázok) ezt jelentős arányban 
visszasugározza a felszín felé. Mivel a napenergia egy része 
csapdába kerül, így a be- és kisugárzás egyensúlya felbo-
rul. Ez szükséges ahhoz, hogy a Föld élhető hőmérsékletű 
maradjon. Napjainkban a je lenség erősödése váltja ki a glo-
bális éghajlatváltozást.
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Vírus

A megfelelő gazdaszervezetben sokszorozódásra képes, 
önmagában nem életképes biológiai rendszer. A vírusok 
örökítőanyaga változatos, emellett enzimeket is tartalmaz-
hatnak. Ezeket fehérjéből (egyeseknél lipidet is tartalmazó) 
álló burok veszi körül. A gazdasejtek működését önmaguk 
megsokszorozására programozzák át. Közben felélik a sejt 
anyagait és energiáját, így a sejt elpusztul. A sejtből kisza-

baduló vírusok újabb 
sejteket fertőznek. Va-
lamennyi élőlénycso-
portban jelen lehet-
nek, változékonyságuk 
kiemelke dően magas.

Zonalitás

Az élőlények éghajlati öveknek megfelelő előfordulása. 
Kialakulását elsősorban a csapadék mennyisége, a hőmér-
séklet változása, a fény mennyisége és a talaj minősége 

befolyásolja. A vízszintes zonalitás az Egyenlítőtől a sark-
vidékek felé való változását jelenti az életközösségek-

nek. A függőleges zonalitást a magashegységek 
esetében figyelhetjük meg, a hegy lábától a 
csúcs felé haladva. 

A, Á
abortusz 220
adenin 37
adrenalin 208
agyalapi mirigy 206
agyi érkatasztrófa 239
agyi mag 198
agykamra 198
agykéreg 198
agytörzs 198
aktív immunizálás 244
alakos elemek 182
alapanyagcsere 168
alapíz 204
alapszövet 54
albinizmus 228
Alexander Fleming 18
alga 28
alkalmazkodás 7
alkalmazkodóképesség 111
alkohol 211
alkoholizmus 20
állandó testhőmérséklet 75
állandó vízállapotú élőlény 116
állandósult szövet 54
allergia 213
állkapocs 161
áltermés 61
aminosav 21
ammonitesz 39
amőba 28
anatómia 8
anatómiai sík 152
Andreas Vesalius 8
Andrew Scott Waugh 103
anorexia 153
antibiotikum 243
antigén 212
Anton van Leeuwenhoek 8
anyagcsere 26
anyagszállítás 51

anyatej 223
aorta 185
aranymetszés 218
árnyéktűrő növény 114
ártér 132
artéria 186
artériás vérzés 252
aszpektus 122
asztalközösség 118
asztma 180
átmeneti öv 84
atom 20
áttét 241
átváltozás 73
australopithecus 44
axon 196

B
báb 73
babérlombú erdő 82
baktérium 24
barnamoszat 52
beágyazódás 221
bélbaktérium 174
bélboholy 173
belégzési tartalék 180
belső fül 203
belső környezet 194
belső hártyarendszer 26
belső váz 74
belső elválasztású mirigy 206
bibe 57
bibeszál 57
billentyű 186
bimbózás 69
bioetika 9
biogáz 30
biológia 6
biológiai információs rendszer 37
biológiai oxidáció 25
biom 7

biomechanika 164
bioszféra 6
birodalom 29
BISEL-táblázat 113
bomlástermék 169
borda 161
bordaközi izmok 163
bőralja 155
bőrizomtömlő 69
bőrlégzés 76
bőrszövet 54
bulímia 153
bükkös 94

C
Carl Linné 48
cellulóz 21
célszerv 206
cement 172
Charles Darwin 8
ciprusfélék 59
citozin 37
civilizációs betegség 238
combcsont 161
combfeszítő izom 162
CRISPR 226
CT (Computer Tomography) 247
cukorbetegség 208

Cs
család 49
családfa 230
családtervezés 224
csalánozók 69
csalánsejt 69
csap 202
csarnokvíz 201
császármetszés 223
csecsemő 150
csecsemőmirigy 185
cseres-tölgyes 95

Tárgymutató
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csészelevél 57
csigolya 161
csigolyanyúlvány 161
csigolyatest 161
csikló 218
csillós egysejtű 28
csípőbél 173
csíra 60
csírázás 61
Csomolungma 103
csonthártya 159
csonthéjas termés 61
csontoshalak 76
csontritkulás 159
csontsejt 159
csontszövet 67
csontváz 159
csontvelő 159
csőr 78
csúcsragadozó 105

D
David Attenborough 99
defibrillátor 253
deltaizom 162
dendrit 196
dentin 172
devon 40
diagnózis 246
Dian Fossey 86
dinoszaurusz 35
DNS 9
DNS-elemzés 16
dobhártya 203
dohányzás 181
Dolly (bárány) 17
domináns 229
dopamin 211
Down-szindróma 231
drogfüggőség 210

Dzs
dzsungel 88

E, É
ebihal 76
edénynyaláb 54
EEG (elektroenkefalogram) 197
éghajlatváltozás 40
egyed 6
egyedfejlődés 32
egyenlítői öv 84
egyivarú virág 58
egylaki növény 58
egypúpú teve 35
egyszikű 61
együttélés 118
éhbél 173
EKG (elektrokardiogram) 247
ektomorf 153
elektromágneses hullám 200
elektronmikroszkóp 8
élet 6
élettan 6
élettelen környezeti tényező 111
ellenanyag 213
élő környezeti tényező 111

élő kövület 39
előbél 74
élősködés 118
élősködő 62
előtelep 53
élővilág 6
elsődleges fogyasztó 105
elsődleges nemi jelleg 217
elsősegély 250
elvezetőcsatorna 190
emberszabású 43
embrió 60
emelőelv 164
emésztőmirigy 170
emlősök 74
Emmanuelle Charpentier 225
endomorf 153
energiatartalom 175
enzim 23
epe 173
epehólyag 173
érelmeszesedés 189
érelzáródás 238
érhártya 201
Ernst Chain 18
Ernst Ruska 8
érpálya 185
érzékelés 64
érzet 200
érzőpálya 198
észlelés 200
éticsiga 71
europid 157
évgyűrű 55
evolúció 7
evolúcióelmélet 16

F
fagocitózis 26
faggyúmirigy 155
faj 49
fali lebeny 198
falósejt 212
fán lakó növény 85
farész 54
farokcsont 161
fedőkötés 252
fedősejt 68
fehérállomány 198
fehérje 21
fehérvérsejt 182
fej 72
fejláb 71
fejlődéstörténeti rendszer 49
fekete füstölgő 23
felépítő anyagcsere 26
felhám 155
felkarcsont 161
félkörös ívjárat 203
felnőttkor 151
feltevés 10
fenntarthatóság 142
fénykedvelő növény 114
fénymikroszkóp 8
fenyőfélék 59
féregnyúlvány 174
férgek 69

festéksejt 156
feszítőizom 164
fogamzásgátlás 224
foggyökér 172
fogyasztó szervezet 29
fogyókúra 176
fonálférgek 69
foszfor 159
fotoszintézis 25
főemlős 43
földgáz 30
földigiliszta 70
földrajzi elkülönülés 34
földtörténeti idő 40
földtörténeti időszak 40
Francis Crick 9
Friedrich Miescher 225
független változó 13
függő változó 13
függőség 210
fülkürt 203
füves puszta 82

G
gallér 62
galléros ostorossejt 68
garat 172
gázcserenyílás 54
gázcsere 178
gazdaszervezet 25
gége 177
gén 9
genetika 6
genetikai ujjlenyomat 16
géntechnológia 9
génterápia 9
gerincoszlop 74
gerincvelő 161
gerincvelői ideg 198
geszt 55
ghrelin 209
gliasejt 196
globális éghajlatváltozás 136
globális katasztrófa 35
GMO 9
Golgi-készülék 27
gombafonál 62
Gondwana 41
Gregor Mendel 16
guanin 37
gumi óvszer 224

Gy
gyakoriság 33
gyermek 150
gyertyános-tölgyes 95
gyógyszerkutatás 16
gyomor 171
gyomornedv 173
gyökér 54
gyökérszőr 55
gyököcske 61
gyöktörzs 56
gyűjtőcsatorna 190
gyűjtőlencse 202
gyűrűsférgek 69
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H
hajlam 230
hajlítóizom 164
hajszáleres vérzés 252
hajtás 54
halak 74
halántéklebeny 198
hallócsont 203
hallóideg 204
hallójárat 203
hámszövet 66
háncsrész 54
hangrés 178
hangszalag 178
haraszt 56
harmadidőszak 40
hasdúclánc 70
hasizom 162
hasnyálmirigy 171
háttérváltozó 13
havasi rét 102
háziállat 35
héj 71
hemoglobin 178
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(Rövidítések: a – alsó, b – bal, f – felső, j – jobb, k – közép)
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