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Kedves tanulók! 

Környezetismeret- és természettudomány-órákon már sok mindent megtudtunk az élővilágról. Tanultunk nö-
vényekről, állatokról, testfelépítésükről, életműködéseikről. Arról is szó esett, hogy milyen környezeti feltételek 
mellett fordulnak elő, milyen kapcsolatokba kerülhetnek egymással élőhelyeiken. Ezeket röviden e könyv olda-
lain is megtaláljátok, kiegészítve új ismeretekkel.

Új tantárgyunk, a biológia magyarul az élet tudománya (két görög szó összeolvadásával született, a bio élőt, a 
logosz tudományt jelent). Az élővilág részletesebb megismerését segíti. Rendszerbe foglalja a már megtanultakat, 
alaposan kibővíti és elmélyíti azokat. 7. és 8. osztályban áttekintjük az élővilágot a parányi szervezetektől kezdve 
egészen az emberig: kialakulásuk történetét, előfordulásukat a trópusi esőerdőktől a sarkvidékekig, életközössé-
geik törvényszerűségeit, az élővilág és az ember kapcsolatát, benne a környezet- és természetvédelem kérdéseivel. 
Végül rólunk, emberekről is szó lesz, megismerkedünk testünk felépítésével, és megtanuljuk, miképpen őrizhető 
meg egészségünk.

A tankönyvben és az órán tanultakat a munkafüzeti feladatok elvégzésével alaposan begyakorolhatjátok.
A tankönyv és a munkafüzet esetében is a 7. és 8. évfolyam anyagát egy kötetben találjátok, az előbbit zöld–na-

rancssárga, utóbbit kék-narancssárga fejléces oldalakon. A tananyag felépítése a két kiadványban megegyezik: 
ahogy haladtok a tankönyvben, úgy oldhatjátok meg a munkafüzeti feladatokat.

Eredményes felkészülést kívánnak a könyv készítői!

Előszó

3
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Jó tudni tanulás közben 

– A leckéket kérdések vezetik be, ezek a korábban tanultak felidézésére hívják fel a � gyelmet.

– A leckecím melletti nyitókép a lecke egyik kulcskérdésére vagy a leckében szereplő egyik fajra utal. 

– A kísérletet jelöli. Kísérletezés közben minden alkalommal be kell tartani néhány fontos szabályt!

•  Kísérletet csak a tanárod jelenlétében és az ő útmutatása szerint végezhetsz! Kivéve azokat, amelyeknél 
ott találod, hogy „Otthon is elvégezheted”.

• A kísérlethez csak az előírt eszközt használhatod, mást nem!
•  Folyamatosan ügyelj a magad és társaid testi épségére!

– A gondolkodtató kérdéseket jelöl.

–  A projektfeladat: egyéni vagy csoportos, írásbeli kutatómunka elkészítésére biztat, vagy internetes böngé-
szést javasol.

– A olvasmányt jelöl. Ezt nem kell megtanulni, de érdekes információkkal bővíti ismereteidet.

– A leckék végén lévő kérdések a tudásunk ellenőrzését szolgálják.

–  Néhány lecke után fotógalériát találsz. Figyeld meg a képeket, olvasd el a rövid ismertetőket! Nézz utána, mit 
érdemes még megjegyezni róluk! 

– A fejezeteket összefoglalás zárja, amely összegzi a tanultakat.
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Az élőlények

A biológia az élőlényekkel foglalkozik. Az élőlények és az élettelen 
anyagok legtöbbször már ránézésre könnyen megkülönböztethetők 
egymástól. Vannak azonban kivételek. Például egy kukoricaszem élette-
lennek tűnik, de ha elültetjük és meglocsoljuk, egy élő növény fejlődik 
belőle, tehát ez a mag él. Ám az is lehet, hogy élettelen, mert kiszáradt, 
és elpusztult. 

Az élőlényeket a rájuk jellemző tulajdonságok, az életjelenségek alap-
ján ismerjük fel. Életjelenség az anyagcsere. Az anyagcsere anyagok ki-
cserélődését jelenti, ami az élőlény és környezete, valamint a sejtek és 
környezetük között is lejátszódik. Az életjelenségek különböző élet-
működésekben nyilvánulnak meg. A  légzés életműködés: az élőlény a 
környezetéből oxigént vesz fel, és szén-dioxid-gázt ad le oda. A sejtek 
a belélegzett oxigént felveszik a vérből, felhasználják, átalakítják azt, a 
felesleges anyagokat, bomlástermékeket pedig visszajuttatják a vérbe. 

Életjelenség az aktív mozgás, a környezethez való alkalmazkodás 
képessége, vagyis az ingerlékenység, valamint a növekedés és a fejlődés is. 
Láthatjuk, hogy a napraforgó virágzata a fény felé fordul, az éticsiga 
az árnyékba mászik, ha rásüt a nap. Az élőlények ugyanis érzékelik 
a környezetük hatásait, azaz ingerlékenyek, és mozgással vagy 
valamelyik életműködésük megváltoztatásával alkalmazkodnak az új 
körülményekhez. A  növekedés során nagyobbak lesznek, mert nő a 
testtömegük. A növekedés tehát mennyiségi változás. A fejlődés viszont 
minőségi változás, mert ennek során új tulajdonságok vagy képességek 
jelennek meg. Például egy � atal gyümölcsfa terebélyesedése növekedés, 
azonban ha termőre fordul, és gyümölcsöt érlel, az fejlődés. Az élőlények 
önmagukhoz hasonló utódokat tudnak létrehozni, ezzel nemzedékről 
nemzedékre fennmaradnak. Ez az életjelenség a szaporodás képessége. 

Az élő és élettelen anyagok megkülönböztetését az is nehezítheti, 
hogy az élőlények életműködései nem minden időszakban azonos mér-
tékűek. Télen például ránézésre nem tudunk megkülönböztetni egy ki-
száradt fát egy élőtől, mert a fák ilyenkor nem mutatnak látható életje-
lenségeket, elvesztik leveleiket, mivel nyugalmi állapotban vannak. 

A biológia területei

A Földünket benépesítő élővilág rendkívül gazdag. Ebben a sokszínű-
ségben el kellett igazodni, így alakult ki elsőként a rendszertan tudo-
mánya a biológián belül, amely az élőlényeket osztályozta és elnevezte, 
például növényekre és állatokra osztotta fel. A további osztályozás a ha-
sonlóságok és eltérések, azaz a testük felépítése alapján történt. Így ki-

A biológia tudománya

 Milyen tulajdonságok különböztetik meg az élőt és az élettelent?
 A biológia mely tudományterületeiről hallottál már?
 Hogyan döntenéd el, hogy a képen látható kukoricaszemek élnek-e?

1. ábra. Az aktív mozgás életjelenség

2. ábra. A szaporodás képessége élet-
jelenség

 Keress példákat arra, amikor egy 
élőlény látszólag nem mutat élet-
jelenségeket!
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alakult a szervezettan, amely azt vizsgálja, hogy egy élőlény teste milyen 
szervekből és szövetekből áll, és azok milyen sejtekből épülnek fel. Arra 
a kérdésre, hogy a szervek hogyan működnek, az élettan adja meg a vá-
laszt. Ezek a biológia klasszikus tudományterületei. 

Később, a tudományos fejlődés eredményeképpen a biológia számos 
új önálló kutatási területe jött létre. A mikroszkóp felfedezése lehetővé 
tette, hogy bepillanthassunk az emberi tekintetek előtt addig rejtve ma-
radt, titokzatos mikrovilágba. Megszületett a mikrobiológia és a sejtbioló-
gia, később pedig az egyre gyorsabb ütemben gyarapodó kémiai isme-
retekre építő molekuláris biológia. Velük párhuzamosan jött létre a XX. 
században a tulajdonságok öröklődését vizsgáló örökléstan vagy geneti-
ka, a viselkedést tanulmányozó magatartás-biológia más néven etológia,
valamint az élőlények és környezetük kölcsönhatásait elemző ökológia.

A biológia kutatási eredményeit a mindennapi életünkben nagyon 
sok területen hasznosítják és fejlesztik tovább. Ezek a biológia alkalma-
zott tudományterületei. Ilyen például az orvostudomány, az állattenyész-
téstan, a növénytermesztéstan, a környezetbiológia és a biotechnológia.

3. ábra. Az orvostudomány alkalmazza a biológiai ismereteket.

 Mutasd be egy példán, hogy az or-
vostudomány hogyan alkalmazza 
az emberi test felépítésére vonat-
kozó ismereteket!

 Készíts előadást az „orvoslás aty-
jának” tartott ókori görög orvos, 
Hippokratész  munkásságáról!

 Nézz utána, mivel foglalkozik a bio-
technológia!

Tanárod segítségével egy 
főzőpohárba tölts kétujjnyit 

a vízüvegből! Tölts hozzá nagyjá-
ból kétszer annyi vizet, és egy üveg-
bottal vagy kanálkával keverd el 
alaposan! Ezt követően dobj bele 
néhány vas-klorid-kristályt, és fi -
gyeld meg a bekövetkező válto-
zást!

A kristály látszólag élő anyagként 
viselkedik, belőle szemmel lát-
ható gyorsasággal vékony falú, 
egyre nagyobbra növő hólyagok, 
nyúlványok fejlődnek.

4. ábra. Mesterséges sejt

Mikor született meg a biológia tudománya?
A biológia gyökerei az emberi kultúra bölcsőjéig nyúlnak vissza. 

Az élővilággal kapcsolatos első ismereteket az alapvető emberi szük-
ségletek hozták létre. Ezek kielégítésére pedig kezdettől fogva a termé-
szethez fordultak. A természet megismerésére a táplálék megszerzése, 
a ragadozók elleni védelem, később a ruházkodás és tüzelőanyag biz-
tosítása, majd a gyógyítás, vagyis az alkalmazkodás kényszere volt a 
legfőbb hajtóerő.

Életjelenségeket mutató élettelen anyagok?
Az élő és az élettelen anyagok megkülönböztetését az is nehezíti, 

hogy egyes életjelenségeket élettelen anyagok is mutathatnak. Például 
a cseppkő is növekedik – igaz, lassan –, pedig nem él.

Egy hajó aktív mozgással halad a tengeren, egy pohár víz anyag-
cserét folytat a környezetével, mert vizet ad le oda (párolog), és oxigént 
vesz fel, mert a levegő oxigéntartalmának egy része oldódik benne.

Kérdések, feladatok

1.  Mi alapján különböztethetjük meg 
az élőlényeket az élettelen anya-
goktól?

2. Mit nevezünk életjelenségnek?
3. Mit értünk ingerlékenységen? 
4.  Hasonlítsd össze a növekedést és 

a fejlődést!
5.  Sorold fel a biológia főbb tudo-

mányterületeit!
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A biológiai kutatás

 Milyen tudományos kutatói módszerekről hallottál már? 
 Milyen kutatási eszközöket használhatsz te is az iskolában?
 Milyen kísérletet végeztél már korábban?

A biológiai kutatás módszerei

Az élővilág első kutatói az élő természetben megfi gyelhető jelenségekre 
próbáltak magyarázatot találni. Kérdéseket fogalmaztak meg, és vála-
szokat kerestek rájuk: például miért van az, hogy egyes növények tavasz-
szal virágzanak, mások nyáron, megint mások csak ősszel? Mi az oka az 
emberi betegségeknek? 

A modern biológiai kutatások esetében sincs ez másként. A  kuta-
tó találkozik egy problémával vagy jelenséggel, és ennek magyarázatára 
feltételezést – tudományos szóval hipotézist – állít fel. A hipotézis iga-
zolására vagy elvetésére a kutatók megfelelőnek látszó kutatási módsze-
reket választanak, és munkájuk során alkalmazzák azokat. 

A legrégebbi kutatási módszer a megfi gyelés. Az etológus például 
megfi gyeli a madarak viselkedését, a biokémikus megfi gyeli a biológiai 
folyamatok során bekövetkező biokémiai változásokat. Egy másik ku-
tatási módszer a kísérletezés. Sokféle kísérlet létezik, de közös jellem-
zőjük, hogy a kutató teremti meg a vizsgált folyamat végbemenetelének 
feltételeit. A kísérlet végrehajtására kialakított rendszerben egyetlen té-
nyezőt változtat meg, így egyértelműen megállapíthatók az összefüggé-
sek. Például a motorkerékpárok kipufogógázának a magok csírázására 
gyakorolt hatását úgy vizsgálták, hogy több műanyag zacskóba 100-100 
búzaszemet tettek, majd az egyiket egy, a másikat kettő, a harmadikat 
három stb. percig a zacskóban felfogott kipufogógázban tartották, azután 
elvetették őket. A kicsírázott búzaszemek számát összehasonlítva követ-
keztetni lehetett a károsító hatás mértékére. Az ilyen kísérleteknél min-
dig lenni kell kontrollnak is, amelyre az eredeti állapot jellemző (példánk-
ban egyes búzaszemeket nem tettek ki a kipufogógáz hatásának), hogy 
legyen mihez hasonlítani az eredményt. A tudományos kísérlet tetszés 
szerint – mások által is – megismételhető, ezért nagy a bizonyító ereje.

Kutatási módszer a modellkészítés és a szimuláció is. A kutató a 
modellkészítés során a valóságban lezajló folyamatokat utánozza mes-
terséges körülmények között. A szimuláció egy későbbi várható változás 
bekövetkezésének előidézése modell alkalmazásával. Például egy új vízi-
erőmű-rendszer tervezési időszakában olyan modellt készítenek, amely 
szimulálja, hogy a völgyzáró gát megépítése és az erőmű működtetése 
milyen környezeti hatásokkal jár. 

A kutatás eredményeit a kutatók értékelik. Ez sokféle módon történ-
het, például táblázatokba foglalva, grafi kusan vagy matematikai mód-
szerekkel. A  fenti kísérletünk eredménye matematikai módszerrel, a 
kikelt búzaszemek %-os arányának megadásával értékelhető. Ugyanezt 
az eredményt grafi kusan is ábrázolhatjuk, például a kikelt magok szá-
mának megadásával, a kipufogógázos kezelés idejének függvényében. 

1. ábra. A vadon élő állatokat vadkame-
rákkal fi gyelik meg.

 Feltételezzük, hogy grafi kusan sze-
retnéd ábrázolni a leckében sze-
replő kipufogógázos kísérlet ered-
ményeit! Melyik adat kerül a füg-
gőleges, és melyik a vízszintes 
tengelyre? (A kísérlet leírását a tan-
könyv 23. oldalán megtalálod.)

 Mutasd be a tudományos és a hét-
köznapi megfi gyelés eltéréseit né-
hány konkrét példán  keresztül!

 Keress példát szimulációra!
 Gyűjts áltudományos híreket, okos-

kodásokat a médiából! Miért eze-
ket választottad?

OH_BIO78TB_1_224_korr6.indd   8 14/06/22   16:21



9

A kutatók eredményeiket szakfolyóiratokban, tudományos közle-
mények formájában teszik közzé. Sajnos az interneten és a médiában 
sokszor áltudományos hírek és megállapítások is megjelennek. Fontos, 
hogy csak tudományosan megbízható forrásokból tájékozódj!

A biológiai kutatás eszközei

A biológiai kutatásokhoz legrégebben használt eszközök egyike a na-
gyító. A  nagyítók kétszeres domborúra csiszolt üveg- vagy műanyag 
lencsék, amelyekkel 2–25-szörös nagyítást lehet elérni. Kiválóan alkal-
masak kisebb rovarok, virágrészek, madártollak, csigaházak, termések 
tanulmányozására. A  sejtek kutatásában óriási előrelépést jelentett a
XVII. században az első fénymikroszkóp és a XX. században az 
első elektronmikroszkóp megalkotása. A  mai fénymikroszkópokkal 
2500-szoros nagyítás is elérhető, és ami legalább ennyire fontos, nőtt 
a felbontóképességük is, azaz sokkal részletgazdagabb képek rajzolód-
nak ki bennük. Az elektronmikroszkópokban a tárgyat fénysugarak 
helyett elektronsugarak világítják meg és képezik le. A  nagyítás akár 
100  000-szeres is lehet, a felbontóképességük pedig 0,3 nanométer
(a nanométer a milliméter milliomodrésze, jele: nm).

A fénymikroszkóp felépítése és használata

A fénymikroszkóp egy összetett nagyítórendszer. A talp tartja a beren-
dezést, amelyhez egy állvány csatlakozik. Az állvány hordozza a tubust. 
A tubus felső végében helyezik el a cserélhető szemlencsét (okulárt). A tu-
bus alján találjuk a tárgylencséket (objektíveket). A foglalat elcsavarásával 
a tárgylencséket egyetlen mozdulattal kisebb vagy nagyobb nagyítá-
súra cserélhetjük. Az állványhoz kapcsolódik a tárgyasztal is, erre kell 
helyezni a vizsgálandó készítményt (preparátumot). A készítmény és a 
lencsék egymástól való távolságát élességállító csavarokkal szabályozhat-
juk, így állítjuk be a képélességet. Alul beépített izzó vagy tükör bizto-
sítja, hogy a fény keresztülhaladjon a preparátumon. 

A fénymikroszkóp használata:
1. lépés:  Az objektívek elforgatásával állítsuk be a mikroszkópot úgy, 

hogy a legkisebb nagyítású objektív kerüljön a tárgyasztal fölé.
2. lépés:  A tárgyasztalt a durvabeállító csavar segítségével emeljük fel a 

legmagasabb pozícióba.
3. lépés:  Csak ezt követően helyezzük a tárgyasztalra a preparátumot, és 

rögzítsük a leszorító lemezekkel.
4. lépés:  Kezdjük el süllyeszteni a tárgyasztalt a durva élességállító 

csavarral a kép megjelenéséig, majd állítsuk a képet élesre a 
fi nom élességállító csavarral.

3. ábra. A fénymikroszkóp felépítése

2. ábra. Elektronmikroszkóp

 Nézz utána, ki készítette az első fénymikroszkópot, és mikor!
 Állíts össze egy kiselőadást az elektronmikroszkóp működéséről!
 Mi a különbség a nagyítás és a felbontóképesség között?

Kérdések, feladatok

1.  Sorold fel a biológiai kutatás mód-
szereit!

2. Mit értünk hipotézisen?
3.  Mik egy tudományos kísérlet jel-

lemzői?
4.  Miben egyezik meg és tér el a mo-

dellkészítés és a szimuláció?
5.  Hasonlítsd össze a fénymikrosz-

kópot és az elektronmikroszkópot!

szemlencse

forgatható
tárgylencse-
foglalat 

tárgyasztal

megvilágítás

tubus

állvány

talp
élességállító
csavarok
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 Mit tanultál Földünkről mint égitestről? 
 Tavaly tanultunk a populációkról és a társulásokról. Hogyan határoz-

tuk meg őket? Milyennek képzeled el az első élőlényeket?

A Föld kialakulása

Csillagászati ismereteink szerint Földünk közel 5 milliárd évvel ez-
előtt, izzó bolygóként jött létre. Ezt követően lassan hűlni kezdett, és 
kialakult a külső, szilárd kőzetburka, melyett egy gázburok, az őslégkör 
vett körül. A mérések szerint a legrégebbi kőzetek kora 4,6 milliárd év, 
és ennyinek bizonyult a Holdról hozott kőzetminták kora is. A lehűlés 
folytatódott, ennek eredményeképpen a vízgőz lecsapódott az őslégkör-
ből, és kialakultak az ősóceánok.

A  további hűlés lassan megteremtette az élet megjelenésének a
feltételeit. Ehhez azonban az is kellett, hogy a közben zajló kémiai vál-
tozásokkal olyan, energiában gazdag anyagok – a kémia nyelvén vegyü-
letek – keletkezzenek, amelyek az ősi élet kialakulásához nélkülözhetet-
lenek voltak. Ilyenek például a fehérjék.

Az élet születése

Az élet mintegy 3,5 milliárd évvel ezelőtt jelenhetett meg. Első képvise-
lői egyszerű felépítésű, önállóan élő sejtek voltak az ősóceánok mélyebb 
rétegeiben. Az ősi élet feltételei ugyanis csak ott voltak meg, mert a felső 
vízréteg megvédte őket a Nap roncsoló hatású, ultraibolya (UV) sugarai-
tól. Parányiak voltak, méretüket a milliméter ezredrészével (mikron, µ)
fejezhetjük ki. Osztódással szaporodtak. Fejlettebb leszármazottaik ma is 
élnek, például a papucsállatka is egyetlen sejt. Idővel egyes osztódó sejtek 
nem váltak szét, hanem együtt maradtak. Ezzel kialakultak az első sok-
sejtűek. A mai fejlett élőlények, a gombák, növények, állatok és az em-
ber mind soksejtű. Testük felépítésében akár több milliárd sejt vesz részt.

Egy soksejtű szervezet belsejében lévő sejtek azonban nem tudták 
tápanyagaikat közvetlenül az ősóceánból felvenni, ezért a sejtek között 
munkamegosztás alakult ki. A külső sejtek vették fel a tápanyagokat, és 
védték a belső sejteket, a belsők feldolgozták a felvett anyagokat, és a 
késztermékeket eljuttatták valamennyi sejthez. Ez a működésmegosztás 
azonos működésű sejtcsoportok, a szövetek kialakulásához vezetett. 
Szövet például a növények anyagszállítását végző szállítószövet vagy 
az állatok mozgását biztosító izomszövet. A  különböző szövetek idő-
vel az életműködések hatékonyabb ellátására alkalmas szervekké szer-
veződtek. Szerv például a növények gyökere, lomblevele, az állatok szíve, 
kopoltyúja, tüdeje. A fejlett állatokban a szervek szervrendszereket al-
kotnak a bonyolult életműködések megvalósítására. Például az emlősök 
anyagszállító szervrendszere szívből és erekből áll. Az összehangolt mű-
ködésű szervrendszerek egysége a szervezet. Önálló szervezet például 
minden fejlett virágos növény, madár és az összes ember.

1. ábra. Mai elképzelések szerint az 
első, sejtként működő képződmények 
3,8 milliárd éve alakulhattak ki (Kísérleti 
úton előállított „ősleves” látható a ké-
pen.)

Honnan tudjuk?
Arra csak következtetni tu-

dunk, hogy az életjelenségeket 
mutató első anyaghalmazok sej-
tek lehettek. Egyrészt különböző 
modellekből: például a Gánti Tibor
(1933–2009) magyar tudós által 
létrehozott mesterséges rendsze-
rek – a kemotonok – spontán el-
határolódtak a környezetüktől, hár-
tyába csomagolták önmagukat, 
ami szükségszerű is az önálló mű-
ködésükhöz. Másrészt kőzettani 
vizsgálatokból: a földi élet legko-
rábbi, mintegy 3,5 milliárd éves bi-
zonyítékaiban egyértelműen sejtes 
szerkezeteket lehet felismerni.

 Miért pontatlan kifejezés, ha egy-
sejtű szervezetekről beszélünk? 

 Nézz utána, mikor hozott az ember 
magával a Holdról kőzetmintákat!

Az élővilág
szerveződése
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A szerveződési szintek 

A sejt–szövet–szerv–szervrendszer–szervezet – az élővilág szerveződé-
si szintjei. A ma élő élőlények vagy egysejtűek, ők egyetlen sejtből állnak, 
vagy soksejtű szervezetek. Csak ezek a szerveződési szintek képesek ön-
állóan létezni. 

Egy papucsállatka a sejt szerveződési szintjén lévő önálló egyed. Egy 
soksejtű szervezet, például egy fűzfa vagy egy barna medve is önálló 
egyed. Teste sejtekből, szövetekből, szervekből – az állatoké szervrend-
szerekből is – tevődik össze. Ezek a biológiai szerveződés egyed alatti 
szintjei. 

A természetben az egy időben, egy helyen együtt élő egyedek a ro-
konsági kapcsolataiknak megfelelően populációkat alkotnak. Egy popu-
láció például egy erdőben az együtt élő bükkfák összessége, egy másik 
populáció az összes fekete rigó, az összes őz, és így tovább. Egy élőhe-
lyen annyi populáció van, ahányféle élőlény él együtt ott. A populációk 
bonyolult kapcsolatokban állnak egymással. Például az egyik növény 
a másikat leárnyékolja, az egyik állatpopuláció a másikkal táplálkozik. 
A  populációkat a kapcsolatok hálózatai társulásokká, más néven élet-
közösségekké szervezik. A társulások magukba foglalják az együtt élő 
valamennyi populációt. Egy társulást képez például egy erdő, a benne 
élő összes élőlénnyel. A társulások biomokat alkotnak. Egy biomot képez 
például valamennyi trópusi esőerdő. Földünkön a biomok a legmaga-
sabb szerveződési szintet, az egységes rendszerként működő bioszférát
alkotják. A bioszféra magába foglalja Földünk teljes élővilágát. A po-
puláció–társulás–biom–bioszféra jelenti az egyed feletti szerveződési 
szinteket.

2. ábra. Az egyed alatti szerveződési 
szintek az ember táplálkozási szerv-
rendszerének példáján

3. ábra. Az egyed feletti szerveződési szintek

A szerveződési szintek kapcsolatai egymással
A szerveződési szintek mindegyikére jellemző, hogy magába 

foglalja az összes alatta lévő, alacsonyabb szintet. Az együtt létrehozott 
magasabb szintnek olyan új tulajdonságai lesznek, amelyekkel az ala-
csonyabb szintek nem rendelkeznek. Például egy vaddisznó egyednek 
életkora van. Egy erdőben a sok vaddisznóból álló populációra viszont 
nem az életkor, hanem a matematikailag kifejezhető koreloszlás jellem-
ző, mert eltérő számú, különböző korú egyed él együtt, a malacoktól a 
magányos vadkanokig.

Egy társulás abban tér el egy populációtól, hogy képes önállóan, hosz-
szú ideig fennmaradni. Ez egy populációra már nem igaz, például egy 
állatpopuláció nem tudna mivel táplálkozni, ezért nem maradna fenn.

 Egy populáció egyedekből áll. Ke-
ress példát olyan tulajdonságokra, 
amelyek a populációkra jellemzők, 
de egy egyedre nem!

 Készíts rövid áttekintést a szerve-
ződési szintek méretskálájáról, a 
sejtektől a bioszféráig!

Kérdések, feladatok

1.  Hány éves lehet a Földünk, és hány 
évvel ezelőtt jelentek meg rajta az 
első élőlények?

2.  Milyen lépések vezettek az első 
soksejtű szervezetek kialakulásá-
hoz?

3.  Sorold fel a szerveződési szinteket, 
és mondj rájuk egy-egy példát!

4.  Mi a bioszféra?

szervrendszer

szerv

szövet

sejt
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 Mit tanultál korábban a sejtekről? Nagyjából mekkora egy sejt? 
 Hány sejtből állhat egy soksejtű szervezet? 
 Mivel tanulmányozhatók a sejtek?

Az első sejtek

Az ősi sejtek felépítése

Az első élőlények nagyon egysze-
rű felépítésűek voltak. Napjaink-
ban is élnek az ősiekhez hasonló 
egysejtűek, ezek a baktériumok. 
Egyetlen sejtből állnak, melyet 
sejthártya határol. A sejthártya ki-
felé sejtfalat termel, ez védi a sej-
tet, rajta nyálkás burok is lehet.
Belsejüket sejtplazma tölti ki, 
ami nagy víztartalmú, kocsonyás
anyag, sokféle összetett vegyületet 
tartalmaz, amiket a sejt maga állít 
elő. A sejtplazma gazdag fehérjék-
ben. Fontos összetevője még az 
örökítőanyag, rövidített tudomá-
nyos nevén a DNS. Az örökítőanyag szerkezetében hordozza a sejt felépí-
tésére és működésére vonatkozó utasításokat, amiket géneknek nevezünk. 
A DNS tehát gének láncolata. A génekbe foglalt biológiai információkat a 
fehérjék hajtják végre a sejtekben. 

A sejtek azon anyagait, amiket a sejtek energiafelhasználásával ma-
guk állítanak elő, és a környező ásványi világból hiányoznak, szerves 
vegyületeknek nevezzük. Szerves vegyületek a cukrok, a zsírok, a fehér-
jék és az örökítőanyag is. A szerves vegyületek közös tulajdonsága, hogy 
tartalmaznak szenet.

Az ősi sejtek – szemben a fejlettebb sejtekkel – még nem tartalmaz-
tak sejtmagot, csak örökítőanyagot. Ezeket sejtmag nélküli élőlények-
nek nevezzük, és közéjük tartoznak a baktériumok.

A sejtek nyílt rendszerek

A sejtekben zajló életfolyamatok alapja a sejtek anyagcseréje. Ahhoz, 
hogy az első sejtek fennmaradjanak, és képesek legyenek szaporodásra, 
tápanyagokra és energiára volt szükségük. Tápanyagok és energia fel-
használásával építették fel saját testanyagaikat, és olyan szerves vegyüle-
teket is, amelyek az energia elraktározását szolgálták. Ezek lebontásával 
szükség esetén energiához jutottak, amivel életműködéseik energia-
szükségletét fedezték. A nyersanyagokat a környezetükből vették fel, és 
felesleges anyagaikat oda adták le. Azokat a rendszereket, amelyekben a 
környezettel anyag- és energiakicserélődés megy végbe, nyílt rendsze-
reknek nevezzük. Minden élőlény nyílt rendszer. 

Ollóval vágd össze vékony 
csíkokra tigriske (Sanse-

vieria szobanövény) vagy más ke-
mény levelű növény lomblevelét, 
és tedd porcelán tégelybe! Tégely-
fogóval óvatosan hevítsd gázégő 
felett! Tarts föléje egy üveglapot 
(óraüveget), és fi gyeld meg a vál-
tozást! Vedd el az üveglapot, és 
hevítsd tovább a tégelyt! Milyen 
újabb változást tapasztalsz? Ezt 
követően is izzítsd tovább az anya-
got egy újabb változás bekövetke-
zéséig! Mi ez a változás? Tapasz-
talataidat jegyezd fel! 
Figyelem! Csak tanári felügyelet 
mellett dolgozhatsz!

Az óraüveg bepárásodik, mivel a 
levélből víz távozott el a hevítés 
hatására. A kiszáradt levéldarab-
kák hamarosan megfeketednek, 
igazolva ezzel, hogy szenet is 
tartalmaznak. Végül az elszene-
sedett anyag felizzik, mert a szén 
elég, és hamu, ásványi anyag ma-
rad vissza.

2. ábra. Lomblevéldarabkák izzítása 
tégelyben

ostor

örökítőanyag

sejtfal

sejthártya

sejtplazma

tok

1. ábra. Baktériumsejt felépítése
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Az anyagcsere típusai

Az anyagcseréjüket tekintve az ősi egysejtűek két típusa alakult ki, 
aszerint, hogy mi szolgált számukra szén- és energiaforrásul. Az egyik 
anyagcseretípus esetében az energiaforrás a Nap sugárzó energiája, a 
szénforrás pedig a légkörben lévő szén-dioxid-gáz. Az ebbe a csoportba 
tartozó egysejtűek a felvett szén-dioxidból és vízből képesek voltak a 
Nap energiáját felhasználva cukrot előállítani. A cukor kiindulásul szol-
gált az összes többi szükséges szerves vegyület előállításához. A folya-
mat során melléktermékként keletkező oxigént a környezetükbe adták 
le. Ezt az anyagcseretípust képviselik a mai kékbaktériumok. Vizekben, 
nedves talajban élnek. 

A másik anyagcseretípusú egysejtűek szénforrása az élő vagy már el-
pusztult többi egysejtű kész szerves anyaga volt. Ezzel táplálkoztak, és 
anyagcseréjük során ezeket az anyagokat átalakítva építették fel saját 
testanyagaikat. Idetartoznak például a mai kórokozó baktériumok. 

Ez a két anyagcseretípus a mai fejlett, soksejtű élővilágban is jelen 
van. A növények a napfény energiájának felhasználásával, szén-dioxid-
gázból és vízből oxigén termelése mellett építik fel szerves vegyületei-
ket. Ez a folyamat a fotoszintézis. Mivel a növények nem szorulnak rá 
más élő szervezetekre testfelépítésükhöz, autotróf anyagcseréjűek. Az 
állatok (és az ember) viszont kész szerves anyagot használnak szén-
forrásul és energiaforrásul. Az ilyen szervezetek heterotróf anyagcse-
réjűek. Az autotróf és a heterotróf anyagcsere a felépítő anyagcsere két 
formája. 

Valamennyi élőlényre jellemző, hogy a sejtjeikben szerves vegyületek 
formájában tartalékolt energiát képesek felszabadítani és a sejtek ren-
delkezésére bocsátani, ha szükséges. Ez a lebontó anyagcsere. Ennek is 
két formája van. Ha a sejt oxigént használ fel a lebontáshoz, a folyamat 
neve légzés. Ha a lebontás oxigén nélkül megy végbe, abban az esetben 
erjedés játszódik le. A növények és állatok rendszerint légzéssel jutnak 
energiához, a gombák egy része és a baktériumok erjedéssel. 

3. ábra. A kékbaktériumok többnyire sejtcsoportokat alkotnak

 Mit gondolsz, egy élőlényben a fel-
építő vagy a lebontó anyagcsere 
lehet nagyobb mértékű?

Kérdések, feladatok

1.  Miből épültek fel az ősi sejtek?
2.  Miért nyílt anyagi rendszer minden 

élőlény?
3.  Mi jellemzi az autotróf anyagcse-

rét?
4.  Mi jellemzi a heterotróf anyagcse-

rét?
5.  Mi az alapvető különbség a felépítő 

és a lebontó anyagcsere között?

Miből ered az autotróf és hetrerotróf kifejezés?
Az autotróf ugyanabból a szóból származik, mint az autó, és pe-

dig mindkettő a latin eredetű automatikus – magyarul önmagától műkö-
dő – kifejezésből. Az elnevezés arra utal, hogy az ilyen szervezetek más 
élőlény nélkül, önmaguk képesek szerves anyagaik felépítésére. A he-
teroszó ugyancsak latin eredetű, lefordítva mást, másikat jelent, azaz a 
heterotróf anyagcseréjű sejteknek egy másik sejt szerves anyagaira van 
szükségük felépítő anyagcseréjükhöz. 

4. ábra. A növények autotróf anyag-
cseréjűek

5. ábra. A gombák heterotróf anyag-
cseréjűek
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 Mely növény- és állatcsoportokról tanultál már korábban?
 Milyen ősmaradványokról hallottál már?
 Szerinted mit értünk az élőlények változékonyságán?

Az élővilág kialakulása

A biológiai evolúció

Földünk élővilága nem mindig volt olyan, mint napjainkban. A ma élő 
egysejtűek, növények és állatok, hosszú fejlődés során, évmilliárdok alatt 
jöttek létre. Az első egysejtűekből lépésről lépésre egyre bonyolultabb, 
többsejtű élőlények fejlődtek ki, míg kialakult az élővilág mai képe. Ezt 
a hosszan tartó folyamatot biológiai evolúciónak – más néven törzs-
fejlődésnek – nevezzük. Az élővilág biológiai evolúciójának gondolatát 
Charles Darwin angol természettudós fogalmazta meg elsőként, és ő 
foglalta össze bizonyítékait.

Az evolúció mozgatórugói

Mindennapos tapasztalatunk, hogy a testvérek csak többé-kevésbé ha-
sonlítanak egymásra. Egy kisgyerek egyes tulajdonságaiban az édesany-
jára, másokban az édesapjára hasonlít. Ennek az az oka, hogy az örö-
kítőanyagban kódolt, a testünk felépítésére vonatkozó információk az 
utódokban kombinálódhatnak, sőt, az örökítőanyag kismértékben meg 
is tud változni. Ezért akár új tulajdonságok is megjelenhetnek. Az élő-
lényeknek ez a változékonysága a biológiai evolúció alapja. 

De nem állandóak a külső körülmények sem. A Föld története so-
rán többször változott a tengervíz átlaghőmérséklete, a légkör gázössze-
tétele, a napsugárzás ereje vagy egy terület vízellátottságának mértéke. 
Az élőlények eltérő adottságaik révén különböző mértékben képesek 

1. ábra. Charles Darwin (1809–1882)

2. ábra. Az evolúció során nemcsak keletkeztek, hanem el is tűntek fajok. Egy 
véletlenszerű esemény (aszteroida becsapódása)  miatt például az őshüllők is 
kipusztultak.

Az ősmaradványok
vagy fosszíliák

Az egykor élt élőlények maradvá-
nyai megfelelő körülmények között 
az utókor számára fennmaradhat-
nak. Ezek az ősmaradványok, ami-
ket tudományos néven fosszíliák-
nak nevezünk. Az ősmaradványok 
megkövesedve mint kövületek, fe-
nyőgyantába keményedve mint bo-
rostyánkő és lenyomatok formá-
jában is fennmaradhatnak. A  fa 
termetű ősi harasztokból a föld 
mélyén, sok millió éve keletkezett 
kőszén is tartalmazhat lenyomato-
kat vagy egyéb maradványokat.

3. ábra. Egy hal ősmaradványa le-
nyomat formájában
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alkalmazkodni az élőhelyi környezetük megváltozásához. Az ott élő 
növények és állatok közül mindig azoknak az utódai szaporodnak el, 
amelyek számára a körülmények a legkedvezőbbek, amelyek a legráter-
mettebbek. Az alkalmazkodni nem képes egyedek viszont elpusztulnak, 
anélkül hogy utódokat hagynának maguk után. Ez a természetes ki-
választódás (szelekció) folyamata. Minden ősi élőlény – például az ős-
hüllők – kipusztulása is ezzel magyarázható: a rátermettebb leszárma-
zottaik évmilliók alatt kiszorították kevésbé fejlett őseiket, és a helyükre 
léptek. A biológiai evolúció ma is tart. Nincs előre meghatározott célja, 
véletlenszerűen létrejövő változások irányítják. 

Az ősi egysejtűek fejlődése három irányban haladt. Az autotróf egy-
sejtűek fejlődése a növényvilág, a heterotróf egysejtűek fejlődése a gom-
bák és az állatvilág kialakulásához vezetett.

Az élőlények hatása környezetükre

Az élővilág korai képviselői is hatással voltak a környezetükre. A foto-
szintézis oxigént termelt, ebből pedig az őslégkörben ózonréteg alakult 
ki. Az ózonréteg elnyeli a napsugárzás roncsoló hatású, az életre káros 
ultraibolya (UV) sugarait, így az élet felhúzódhatott a felsőbb vízréte-
gekbe, és később meghódította a szárazföldet. 

Az ember hatása az evolúcióra

A természetben zajló evolúciós folyamatok rendkívül lassúak. Az evolú-
ciót azonban az ember befolyásolni képes, ha a természetes kiválasztó-
dás helyére lép, és azt céljainak megfelelően végzi. Ez történik például az 
állattenyésztésben és a növénytermesztésben. A mai kutyafajták száma 
meghaladja a több ezret. A sokféle fajta úgy jött létre, hogy különböző 
öröklött jellegekkel rendelkező házi kutyákat meghatározott cél szem 
előtt tartásával kezdtek tenyészteni. A kölykök közül pedig mindig csak 
a célnak megfelelő tulajdonságú kiskutyákat szaporították tovább. Így 
alakultak ki a legkülönbözőbb méretű, alakú, fejformájú, színű, szaglású, 
gyorsaságú stb. fajták.

Mivel – szemben a természettel – a kiválasztódást az ember tudato-
san egy cél elérésének irányába végzi, a változások sorozata felgyorsul. 
Jó példa a házi nyúl is, fajtáit a kosorrútól a hosszú szőrű angórán ke-
resztül a fl amand óriásnyúlig alig másfél évszázad alatt alakították ki a 
tenyésztők. A vadalmából származó kerti almának ma már több száz 
változata ismert.

4. ábra. A házi kutyák nagy változatos-
ságot mutatnak.

 Mit gondolsz, miért bizonyultak evo-
lúcióképesebbeknek a szövetes ál-
latok, mint azok, amelyek még nem 
rendelkeztek szövetekkel?

 Mutasd be képeken az internet se-
gítségével a házi galambok vagy a 
házi tyúkok sokféleségét!

 Igazold az internetről keresett ké-
pes példákkal a kerti díszként ülte-
tett nemes rózsa sokféleségét!

Biotechológia és evolúció
Géntechnológiai eljárással ma már képes az ember arra, hogy az 

örökítőanyag egy részét megfelelő helyen mintegy „kiszabva” kiemelje 
egy sejtből, és egy másik sejt örökítőanyagába vigye át. Ezzel új tulaj-
donságok bevitele történik.

A technika, amilyen nagyszerű lehetőségeket rejt az orvoslásban be-
teg gének egészségesre történő kicserélésével vagy egy tenyészállatba 
egy kedvező tulajdonságot eredményező gén bevitelével, legalább ak-
kora veszélyt is jelent a természetes evolúcióba való beavatkozással. 
Ráadásul a bevitt örökítőanyag-darabok és a régi gének között fellépő 
kölcsönhatásokról még nagyon keveset tudunk. 

Kérdések, feladatok

1.  Határozd meg a biológiai evolúció 
fogalmát!

2.  Mi a biológiai változékonyság alap-
ja?

3.  Mit értünk rátermettségen?
4.  Mi a természetes kiválasztódás lé-

nyege?
5.  Hasonlítsd össze a természetes és 

a mesterséges szelekciót!
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 Mely növénycsoportokról tanultál már korábban?
 Mi a virág? 
 Hogyan szaporíthatjuk a kertben a növényeket?

A növények
törzsfejlődése

A sejtmagvas egysejtűek

Az élővilág evolúciója során mintegy 2,5 milliárd évvel ezelőtt jelentek 
meg az első olyan egysejtűek, amelyeknek már sejtmagjuk volt. A sejt-
mag nem más, mint a kis térfogatba összesűrített örökítőanyag és fehérje, 
amit vékony hártya vesz körül, és választ el a sejtplazmától. Az örökítő-
anyag ebben a formában hatékonyabb működésre volt képes. Az auto-
tróf anyagcseréjű sejtmagvas egysejtűek voltak a mai növényvilág ősei.

A növényi sejt

A mai fejlett növények sejtjei 
sokban emlékeztetnek az ősi sej-
tekre. Kívülről rugalmas, porózus
sejtfal határolja őket, amely szi-
lárdítja a sejtet. A sejtfalat az alat-
ta lévő vékony sejthártya termeli. 
A  sejthártya elhatárolja, egyben 
össze is köti a sejtet környeze-
tével. Fontos tulajdonsága, hogy 
féligáteresztő, ami azt jelenti, hogy 
a kis méretű részecskékből álló 
anyagok, például a víz, könnyen 
átjutnak rajta mindkét irányban, a 
sejt belsejében lévő nagyobb mé-
retű részecskékből álló anyagok, az oldott cukrok, fehérjék viszont nem 
jutnak ki a sejtből. Belső, kocsonyás alapállománya a sejtplazma. Ebben 
helyezkedik el a sejtmag, amit sejtmaghártya határol. A sejtmag örökítő-
anyagból és fehérjéből áll, irányítja a sejt életműködéseit. A felsoroltakon 
kívül más sejtalkotók vagy más néven sejtszervecskék is vannak a plaz-
mában. Bennük zajlanak a sejtek életműködései. A zöld színtestek végzik 
a fotoszintézist, a mitokondriumok a sejtek energiaszükségletét biztosít-
ják. Főleg az idősebb sejtekben folyadékkal telt sejtüregeket és kristályokat
is találunk. Ebben a formában raktározódnak el a sejt által kiválasztott 
anyagok. Például a narancs hámozásakor érzett kellemes illatú, könnyen 
párolgó illóolajok a megsérült sejtek sejtüregeiből kerülnek a levegőbe. 

A mai növényvilág kifejlődése

A több sejtből álló mai növények úgy jöttek létre az ősi egysejtűek-
ből, hogy az osztódásokat követően létre jövő sejtek nem váltak el 
egymástól, hanem együtt maradtak. A  legelső növények egymás mel-

a) Vöröshagyma belső, vé-
kony burokleveléből vágj ki 

ollóval egy kicsiny lapocskát!
Tedd tárgylemezre, cseppents 

rá egy csepp jódoldatot, majd fedd 
le fedőlemezzel, és vizsgáld meg 
fénymikroszkópban közepes na-
gyításon! Készíts rajzot a látottak-
ról!

b) Mohanövényke egy levélkéjét 
óvatosan vágd le, és tedd tárgy-
lemezre! Cseppents rá vizet, fedd 
le fedőlemezzel, majd vizsgáld 
fénymikroszkópban közepes na-
gyításon! Készíts rajzot vagy tele-
fonoddal fényképet a látottakról!

A hagymalevél sejtjeiben a jód a 
sejtmagot sötétre festi, így jól lát-
hatóvá válik. A  mohanövényke 
levélkéje tele van kerekded alakú 
zöld színtestekkel.

2. ábra. Zöld színtestek moha-
levélke sejtjeiben

sejtfal

sejthártya zöld színtestek  

egyéb sejtalkotók

sejtmag

sejtüreg

1. ábra. A növényi sejt felépítése

 Keress az interneten növényi sej-
teket ábrázoló mikrofotókat, és 
fi gyeld meg a bennük lévő sejt-
alkotókat!

OH_BIO78TB_1_224_korr6.indd   16 14/06/22   16:21



17

3. ábra. A telepes szerveződés formái

6. ábra. A mohák és a harasztok spórával szaporodnak.

7. ábra. A hímivarsejteket virágpor (pollen) formájában a szél és a rovarok szál-
líthatják a másik virágra.

4. ábra. Fonalas zöldmoszat (béka-
nyál)

5. ábra. Lemezes zöldmoszat (tengeri-
saláta)

 Gondold végig, milyen előnyei és 
hátrányai lehetnek a két eltérő sza-
porodási formának!

Kérdések, feladatok

1.  Mikor jelentek meg az első sejt-
maggal rendelkező egysejtűek?

2.  Miből áll a sejtmag anyaga?
3.  Sorold fel a növények sejtalkotóit!
4.  Miért nevezhetjük a sejtalkotókat 

sejtszervecskéknek?
5.  Milyen felépítésűek voltak az első 

soksejtű növények?
6.  Mi jellemzi a telepes növényeket?
7.  Mely növények tartoznak a telepes 

növények csoportjába?

lett elhelyezkedő sejtekből álló sejtfonalak voltak. Ma is élnek ilye-
nek, például a békanyál moszat. Később egyre nagyobb méretű és bo-
nyolultabb szerveződésű növények alakultak ki a vízben. A  sejtek 
térben kétirányú osztódásával lapszerű, majd háromirányú osztódásá-
val teleptestes formák jöttek létre. Mai képviselőik a különböző mo-
szatok. Közülük a tengerparti régiókban élő zöldmoszatok apálykor 
rendszeresen kikerültek a vízborítás alól. Megkezdődött a növényvilág 
szárazföldi körülményekhez történő alkalmazkodása a növényi szöve-
tek, majd a szervek kialakulásával. Napjainkban azonban a szárazföldön 
is élnek olyan növények, amelyeknek még nincsenek szöveteik, ezek a 
mohák. Valamennyi, szövetekkel még nem rendelkező vízi és száraz-
földi növény a telepes növények csoportjába tartozik. A  szövetekkel 
és szervekkel rendelkező fejlettebb növényeket pedig hajtásos növé-
nyeknek nevezzük. Ezek a harasztok, a nyitvatermők és a zárvatermők.

A növények szaporodása

Az evolúció során kétféle szaporodási forma alakult ki a növényvilág-
ban. Az egyik esetben egy sejtből apró szaporítósejtek, spórák szabadul-
nak ki, amelyekből új növények fejlődnek. A másik esetben a növény 
kétféle szaporító sejtet, hím- és női ivarsejteket termel. Az ivarsejtek a 
vízben ugyanazon faj egy másik egyedének ellentétes ivarsejtjével egye-
sülnek, abból fejlődik az új növény. A  spórákkal történő szaporodás 
ivartalan, mert nem előzi meg ivarsejtek egyesülése. Az ivarsejtek egye-
sülésével bekövetkező szaporodást ivaros szaporodásnak nevezzük. 

fonalas lemezes telep-
telep telep test

A sejtosztódás iránya

egy kettő három
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 Keress példákat olyan tulajdonságokra, amelyekben a gombák és az 
állatok megegyeznek!

 Miben térnek el egymástól az állatok és a növények?

Az állatok és a gombák
kialakulása

Az állatok és a gombák fejlődése

Az állatok egyik legszembetűnőbb tulajdonsága a növényekkel szem-
ben, hogy képesek helyük gyors megváltoztatására. A gombák a növé-
nyekhez hasonlóan nem képesek erre. Az állatok és a gombák fejlődé-
sét azért tárgyaljuk mégis egy leckében, mert összeköti őket egy sokkal 
fontosabb közös tulajdonság: mindkét csoport heterotróf anyagcseréjű. 
A gombák evolúciója azonban külön úton járt, a növényektől és az álla-
toktól függetlenül, velük párhuzamosan fejlődtek. 

Az állati sejt

Az állatok testét felépítő sejtek 
sokban hasonlítanak a növényi 
sejtekhez, de vannak eltérések 
is. Például szemben a növényi 
sejtekkel, az állati sejtek nagyon 
sokféle alakúak lehetnek. Elő-
fordulnak közöttük kerekdedek, 
hegyesek, vékonyak, vaskosak és 
olyanok is, amelyeknek hosszú 
nyúlványaik vannak. Kerekde-
dek a vérben lévő egyes sejtek, 
hegyesek az izomsejtek, vékony 
és vastag sejtek egyaránt talál-
hatók a bőrben, és nyúlványosak például az idegrendszer sejtjei. A mé-
retük megegyezik a növényi sejtekével, sejtfaluk azonban nincs, a sejtet 
csak a féligáteresztő tulajdonságú sejthártya burkolja be. A  belsejüket 
sejtplazma tölti ki, ebben helyezkedik el a sejtmag, amit sejtmaghártya
határol. Az állati sejtekből hiányoznak a zöld színtestek, ezért fotoszinté-
zisre sem képesek. Gyakran sok mitokondrium van bennük, ezek száma 
a sejt működésétől függ. Sejtüregeket vagy kristályokat az idősebb sejtek 
sem tartalmaznak. 

A mai állatvilág kifejlődése

A mai állatvilág kialakulása heterotróf egysejtűekből indulhatott meg. 
Az első soksejtű képviselőik igen egyszerű felépítésű sejthalmazos ál-
latok voltak, amelyek szövetekkel még nem rendelkeztek, de a sejtjeik 
között már volt működésmegosztás. Ennek napjainkban legfejlettebb 
formáját, az álszövetes szerveződést a tengerekben és az édesvizekben 
is élő szivacsok mutatják. Testük kehelyszerű, mindössze két sejtsorból 

A  sejthártya féligáteresztő
sajátosságáról magad is 

meggyőződhetsz. Tölts meg egy 
szűk szájú kis poharat háztartási 
ecettel. Helyezz bele egy tojást, 
úgy, hogy ne essen a pohárba, de 
az alja az ecetbe lógjon. Hagyd 
így egy napig. Másnap óvatosan, 
a pohárból kilógó, keményen ma-
radt résznél fogva vedd ki a tojást 
az ecetből, és tedd át egy nagyobb 
pohár vízbe, hogy a víz az egész 
tojást ellepje. Ismét várj egy na-
pot, majd fi gyeld meg, mi történt a 
tojással! Szúrd ki egy tűvel a kitü-
remkedett részt! Mit tapasztalsz? 
Magyarázd meg a vizsgálatod 
eredményét!

A  tojás egy óriási sejt. Az ecet 
leoldja a tojás kemény héját, és 
a víz az alatta lévő, féligáteresz-
tő tulajdonságú héjhártyával fog 
érintkezni. A  víz szabadon átjár 
rajta, ezért a víz egy része bekerül 
a tojásba, a nagy méretű fehérjék 
viszont nem tudnak kijutni belőle. 
A tojásfehérje megduzzad, és ki-
türemkedik a héjból. Ha megszúr-
juk, a szúrás helyén a víz szökőkút-
szerűen kispriccel belőle.

2. ábra. Tengeri szivacs

1. ábra. Az állati sejt vázlatos rajza

sejthártya

sejtmag

sejtplazma

mitokondrium

belső
hártyarendszerek
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Kérdések, feladatok

1.  Mit jelent az, hogy az állatok és a 
gombák párhuzamosan fejlődtek?

2.  Hasonlítsd össze egy állati sejt fel-
építését egy növényi sejtével!

3.  Mi jellemző a sejthalmazos álla-
tokra?

4.  Miből épül fel a gombák teste?

áll. A kehely az aljzathoz rögzül, ezért a helyüket nem tudják 
változtatni. A külső réteget kova- vagy szaruanyagot termelő 
sejtek képezik, amelyek szilárdítanak, és a rajtuk lévő apró lyu-
kakon (pórusokon) keresztül a víz bejut a kehely belsejébe. Úgy 
táplálkoznak, hogy a belső sejtsor sejtjei hosszú nyúlványaik – 
ostoraik – segítségével kiszűrik a vízből a tápanyagot. 

Később megjelentek a jóval nagyobb alkalmazkodóképes-
ségű szövetes állatok, amelyeknek különböző fejlettségű cso-
portjai például az ízeltlábúak, a madarak és az emlősök a vizek 
mellett a szárazföldet, sőt a levegőt is meghódították. Az állat-
világ fejlődése során is kialakult az ivarsejtekkel történő szapo-
rodás. 

A mai gombák kifejlődése

A gombák a növények és az állatok mellett az élővilág harmadik önálló 
csoportját képezik. Őseik feltehetően heterotróf egysejtűek voltak. Test-
felépítésük alapvetően különbözik a növényekétől, de legalább ennyire 
eltér az állatokétól is. Legfejlettebb típusaikban sem találunk szöveteket. 
Az egyszerű gombák – például az élesztőgombák – sejtek láncolatából 
állnak. 

A fejlettebb gombák testét megnyúlt sejtekből álló gombafonalak épí-
tik fel. A fonalaknak a növényi sejtekhez hasonlóan sejtfaluk van, ben-
nük a sejtplazmát és a sejtalkotókat ugyanúgy megtaláljuk. Szaporodá-
suk spórákkal történik.

3. ábra. A szivacstest felépítése

4. ábra. A boltban vásárolható élesztő 
összepréselt élő gombákból áll.

5. ábra. A ma ismert gombák között nagyon változatos megjelenésűeket ta-
lálunk.

kivezetőnyílás

űrbél

pórussejt

vándorsejt

sejtek
galléros ostoros

 Keress az interneten állati sejteket 
ábrázoló elektronmikroszkópos fel-
vételeket, és fi gyeld meg a bennük 
lévő sejtalkotókat!

 Mit gondolsz, milyen működéseket 
végeznek azok a sejtek, amelyek-
ben sok a mitokondrium?
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 Milyen ősi emberleletekről hallottál már korábban?
 Mely emberszabású majmokról hallottál már? 
 Hogyan jellemeznéd Közép-Afrika őslakóit?

Az ember megjelenése

A majomemberek 

Az élővilág többi képviselőihez hasonlóan az ember is hosszan tartó 
evolúció eredményeképpen jelent meg a Földön. Törzsfejlődése mintegy 
25 millió évvel ezelőtt vált el a mai emberszabású majmok – a gorilla, 
a csimpánz és az orangután – fejlődésétől. Az ekkor élő tölgymajom
lehetett a közös ős. Ennek testtömege 20–45 kg volt, agyának térfogatát 
300 cm3 körülire becsülik. Fogsorainak íve U alakú volt, két párhuzamos 
szárból állt. Nemcsak a fákon élt, hanem már sokat tartózkodott a talajon 
is. Fejlettebb leszármazottai, a majomemberek körülbelül 6–3 millió 
évvel ezelőtt éltek. Közülük a déli majom még mindig majomszerű volt, 
de már két lábon járt, és nagyobb agytérfogata – kb. 500 cm3 – jelzi, 
hogy idegrendszere fejlettebb lehetett. Fogíve már – akár a mai embe-
ré – széttartó volt, és szemfogai sem álltak ki a fogsorból. Az egyre tö-
kéletesebb idegrendszer nélkülözhetetlennek bizonyult az emberré válás 
folyamatában, hiszen ez teremthette meg a társas kapcsolatok kialakulá-
sának és a kommunikációnak a feltételeit.

Az előemberek

A korai emberformákat gyűjtőnéven előembereknek nevezzük. Az 
első valódi ember, az ügyes ember agytérfogata körülbelül 800 cm3 volt. 
Csontvázrendszerének fejlődése lehetővé tette a magabiztos két lábon 
járást. Növényi és állati táplálékot egyaránt fogyasztott. A  rendszeres 
csoportos gyűjtögetés és a közös vadászat a társas kapcsolatok nagymér-
tékű fejlődését eredményezte. A valódi ember egyik típusából fejlődött 
ki a felegyenesedett ember, a mai ember közvetlen elődje. Agytérfogata 
már 1300 cm3-re nőtt, jellegzetessége a koponyáján a szemöldök fölött 
kinyúló csonttaraj, a homlokeresz kialakulása. Közösségekben élt, kőesz-
közöket használt, és ismerte a tüzet. 

Az ősemberek

A mai emberhez közel álló emberelődök az ősemberek. A korai értelmes 
embernek több típusa is élt mintegy 400 000 évvel ezelőtt. A legismer-
tebbek a Neander-völgyből előkerült leletek. A mai emberhez képest 
eltérő sajátosság volt a homlokeresz megléte, a mai emberre jellemző 
állcsúcs – állunk kúpszerű előrenyúlása – viszont még hiányzott. Agy-
térfogatuk elérte az 1500 cm3-t. Átlagosan 150 cm magasak voltak, vég-
tagjaik erőteljesebbek, vaskosabbak, mint a mai embereké. Szervezett 
hordákban éltek. Csoportosan, munkamegosztással vadásztak, és a hor-
da tagjai primitív beszéddel kommunikáltak egymással. 

3. ábra. A „felegyenesedett ember” ko-
ponyája

4. ábra. A Neander-völgyi ember kopo-
nyája

1. ábra. Déli majom koponyája

2. ábra. Az „ügyes ember” keze és kő-
eszközei
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Kérdések, feladatok

1.  Sorold fel az emberelődöket idő-
rendben!

2.  Jellemezd a tölgymajmot!
3.  Mi a különbség az előemberek és 

az ősemberek között?
4.  Miben tér el egy mai ember kopo-

nyája a korábbi embertípusok ko-
ponyáitól?

5.  Melyek a mai ember nagyrasszai, 
és miben térnek el egymástól?

6.  Sorold fel az emberi evolúciót be-
folyásoló tényezőket!

A mai ember kialakulása

A mai értelmes ember – latinul Homo sapiens – mintegy 300  000 
évvel ezelőtt alakult ki. Jellemző rá a 160-180 cm-es testmagasság, a 
boltozatos koponya. A szemöldök feletti eresz eltűnt, kifejlődött viszont 
az állcsúcs. Csontváza könnyebb és fi nomabb felépítésű lett. Az eltérő 
környezeti hatásoknak megfelelően négy formájuk – nagyrasszuk – jött 
létre: az europid, a mongolid, a negrid és a veddo-ausztralid. Az egyes 
rasszok képviselői külső tulajdonságokban, például az arc felépítésében, 
az orr alakjában, a bőr színében, a szem alakjában térnek el egymástól. 
Az emberi populációk keveredésével ma már a földrajzi elkülönülésük 
jóval kisebb mértékű, mint korábban. A  ma élő rasszok testileg és 
szellemileg tökéletesen egyenértékűek. A köztük lévő eltérések az eltérő 
környezeti hatásokhoz való alkalmazkodásra, valamint az egyenlőtlen 
ütemű és különböző irányú társadalmi fejlődésre vezethetők vissza. 

Az emberi evolúciót befolyásoló tényezők

Az ember kialakulására sokféle tényező volt hatással. Döntő lehetett 
kezdetben a két lábon járás kialakulása, ami felszabadította a mellső 
végtagot, és így egyre több új tevékenység végrehajtására vált alkalmassá. 
Meghatározó volt az agy fejlődése, a vadászó-gyűjtögető életmód, ami 
komoly szerepet játszhatott a társas kapcsolatok kialakulásában és fejlő-
désében, továbbá szükségessé tette a kommunikációt. A tagolt beszéd és 
a nyelv csak az emberre jellemző, az állatok egyikére sem. 

5. ábra. Az értelmes ember koponyája

6. ábra. A nagyrasszok képviselői

 Derítsd ki, hogy a világ mely pont-
jaiból kerültek elő emberelőd-
leletek, és készíts egy világtérké-
pet a helyek megjelölésével!

 Nézz utána, honnan kerültek elő 
emberelődleletek hazánk területé-
ről! Jelöld be a helyeket egy Ma-
gyarország térképen!

 Mutasd be kiselőadásban valame-
lyik emberi nagyrasszot!

 A környezet mely hatásai voltak 
befolyással az ember evolúciójára?

Mikor hódította meg a Homo sapiens a világot?
2005-ben egy kutatás kezdődött azzal a céllal, hogy kiderítsék, 

az ősi ember mikor indult az egész világot meghódító útjára. A vizsgálat 
során az ember egy anyai ágon öröklődő genetikai molekulacsoportját 
követték nyomon. Eszerint a kiindulási pont Afrika volt, a Homo sapiens 
mintegy 210 000 évvel ezelőtt hagyta el több irányban is a kontinenst. 
A  kedvező klímaváltozást kihasználva – felmelegedési időszak zajlott 
több csapadékkal – mintegy 120 000 évvel ezelőtt érte el Európát.
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Gyakorlati óra

Porszennyezés vizsgálata „cellux-módszerrel”
Ez a már kiülepedett porszennyezés szemléltetésére és össze-

hasonlítására szolgáló vizsgálat.
3-4 cm hosszú celluxcsíkot ragasszunk fák, bokrok leveleire, kerítés-

oszlopok tetejére, ablakpárkányra, asztal, pad felületére úgy, hogy a 
ragasztást követően az elszakadás veszélye nélkül a felületről a cellux-
darabot könnyen le tudjuk majd választani. Hasonlítsuk össze a külön-
böző helyekről származó adatokat (cm2/porszemszám), és ábrázoljuk 
oszlopdiagramon!

A ragasztószalag felületére a porszemcsék ráragadnak, és a leválasz-
tás után nagyító alatt könnyen megszámolhatók. 

Vizsgálódjunk nagyítóval!
Ötödik osztályban tanultuk, hogy a konyhakert talajában számos 

apró élőlény él. Egy lapát nedves kerti földet tegyél egy fehér papírlapra, 
és húzd szét a kezeddel! Vizsgáld meg nagyító alatt! Keress meg minél 
többet a talajminta „lakói” közül! Készíts rajzot róluk!

A talajban számos apró, gerinctelen állat él. A rovarokat hat, az atká-
kat nyolc lábukról ismered fel. Lehet, hogy ezerlábúakat és parányi 
csigákat is találsz.

Penészgombák vizsgálata
Vizsgáljuk meg penészes kenyér és gyümölcs felületét kézi na-

gyítóval! Készítsünk rajzot a látottakról!

A penésztelep fonalakból áll. Kicsiny gömbök láthatók rajtuk, ezekben 
érlelik a spóráikat.

Penészes kenyér Penészgomba-tenyészet Petri-csészében

Nagyítóüveg használata

OH_BIO78TB_1_224_korr6.indd   22 14/06/22   16:21



23

Növényi szövet vizsgálata 
Tanárod segítségével muskátli lomblevelének alsó felszínét óva-

tosan csippentsd meg hegyes csipesszel, és próbáld meg lehúzni róla 
az egyetlen sejtrétegből álló legkülső réteget! Ha sikerült, lehetvékony, 
átlátszó (nem zöld!) nyúzatot kaptál. Ezt – vagy ennek kis darabkáját – 
tedd tárgylemezre, cseppents rá vizet, simítsd el ecsettel, majd fedd le 
fedőlemezzel! A preparátumot helyezd fénymikroszkópba, és vizsgáld 
meg közepes nagyítás mellett! Készíts rajzot a látottakról, vagy telefo-
noddal készíts róla fényképet!

A  lomblevél alsó felszínét átlátszó, egyetlen sejtrétegből álló szövet 
burkolja, amely viszonylag könnyen lehúzható róla. A sejtek hullámos 
szélűek, szorosan illeszkednek egymás mellé. Ezen kívül apró nyílá-
sok, babszem alakú zárósejtjeit is megfi gyelheted. Az általuk közbe-
zárt nyíláson keresztül folytat a növény a környezetével gázcserét.

Állati szövet vizsgálata
Tanárod segítségével állíts be fénymikroszkópban egy csontból 
készült mikroszkópi preparátumot! Figyeld meg közepes nagyí-
tás mellett a sötétnek látszó, egymással nyúlványaik révén kap-

csolatban álló csontsejteket!

A csontsejtek koncentrikus köröket képezve helyezkednek el, a kö-
rök belsejében egy kis csatorna fut, ezt nagyobb, halványabb körnek 
látod. A  csontsejtek között a mészsókból és a képen nem halvány 
fehérjéből álló csontanyagokat látod barnás színnel, gyakorlatilag ez 
az anyag „tölti ki” a sejtek közötti tereket. Ennek köszönhető a csont 
szilárdsága, keménysége és rugalmassága.

Kipufogógázok növényekre gyakorolt hatásának
vizsgálata

Számoljunk le 50 darab búzaszemet, és tegyük műanyag zacskóba. 
Ezután a zacskóba fogjuk fel egy benzin- vagy dízelmotoros személy-
kocsi vagy egy motorkerékpár kipufogógázát, majd a zacskót kössük 
el. Tartsuk a búzaszemeket legalább 30 percig a kipufogógázban, ez-
után vegyük ki őket. Ültessük el egy cserépbe, ugyanakkor ültessünk el
50 darab olyan búzaszemet is egy másik cserépbe, amelyet nem kezel-
tünk. Azonos körülmények között neveljük őket.

Számoljuk ki mindkét cserépben a csírázási százalékot! Ábrázoljuk 
oszlopdiagramon! Hasonlítsuk össze a két cserépben nevelt növények 
fejlődésének ütemét! Magyarázzuk meg a tapasztalatainkat!

A kísérlet befejeztével azt tapasztaljuk, hogy minél hosszabb ideig vol-
tak a búzaszemek a kipufogógáz hatásának kitéve, annál alacsonyabb 
a csírázási százalék.

Figyelmeztetés: A kipufogógáz felfogását kizárólag szabad levegőn, kel-
lő óvatossággal végezzük!

Lomblevél fonákjának felszínéről készí-
tett nyúzat mikroszkópi képe

Csontból készült szövettani preparátum 
mikroszkópi képe

Kísérlet beállítása

Mikroszkópos vizsgálatok

idő
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írá
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 %
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Összefoglalás

A biológia az élőlényekkel foglalkozik. Az élőlényeket a rájuk jellem-
ző tulajdonságok, az életjelenségek összessége alapján ismerjük fel. 
Az életjelenségek különböző életműködésekben nyilvánulnak meg. 

A biológia számos tudományos részterületre osztható fel. Leg-
fontosabb területei a rendszertan, a szervezettan, az élettan, a mikro-
biológia, a sejtbiológia, a molekuláris biológia, az örökléstan, a maga-
tartásbiológia, az ökológia. A biológia kutatási eredményeit a biológia 
alkalmazott tudományterületein, az orvostudományban, az állattenyész-
téstanban, a növénytermesztéstanban, a környezetbiológiában és a bio-
technológiában hasznosítják.

A biológiai kutatás során a ku-
tató feltesz egy kérdést, és ennek 
magyarázatára egy hipotézist állít 
fel, amelynek igazolására valami-
lyen kutatási módszert alkalmaz. 
Kutatási módszer a megfi gyelés, 
kísérletezés, a modellkészítés, a szi-
muláció. A  kutatási módszerek 
eredményeit a kutatók értékelik 
és tudományos közlemények formá-
jában teszik közzé. 

A kutatás eszközei sokfélék le-
hetnek. Ilyen például a nagyító, a 
fénymikroszkóp, az elektronmikro-
szkóp.

Az ősi egysejtűek körében az evo-
lúció során kétféle anyagcsere-
típus alakult ki aszerint, hogy mi 
szolgált számukra szén- és ener-
giaforrásul. Ez a két típus az auto-
tróf anyagcsere és a heterotróf 
anyagcsere.

Az élet mintegy 3,5 milliárd évvel ezelőtt jelenhetett meg a Föl-
dön. Első képviselői egyszerű felépítésű sejtek voltak. Idővel egyes 
osztódó sejtek nem váltak szét, ezzel megindult a fejlődés a soksej-
tűek kialakulásának útján. A soksejtű szervezetekben a sejtek között 
munkamegosztás lépett fel, amely azonos működésű sejtcsoportok, a 
szövetek kialakulásához vezetett. A szövetek szervekké szerveződtek. 
A fejlett állatokban a szervek szervrendszereket alkotnak. Az össze-
hangolt működésű szervrendszerek egysége a szervezet.

A sejt–szövet–szerv–szervrendszer–szervezet vagy egyed az élővilág 
egyed alatti szerveződési szintjei. A  természetben az egy időben, 
egy helyen együtt élő egyedek a rokonsági kapcsolataiknak megfe-
lelően populációkat alkotnak. A  populációkat a közöttük kialakuló 
kapcsolatok hálózatai társulásokká szervezik. A  társulások biomokat
hoznak létre. Földünkön a biomok a legmagasabb szerveződési szin-
tet, az egységes rendszerként működő bioszférát alkotják. A bioszféra 
magába foglalja a Föld teljes élővilágát. Ezek az egyed feletti szer-
veződési szintek.

Az első egysejtűekből lépésről lépésre egyre bonyolultabb többsejtű 
élőlények fejlődtek, míg kialakult az élővilág mai képe. Ez a hosz-
szan tartó folyamat a biológiai evolúció. A biológiai evolúció alap-
ja az élőlények változékonysága. A növények és állatok közül mindig 
azoknak az utódai szaporodnak el, amelyek számára a körülmények 
a legkedvezőbbek, amelyek a legrátermettebbek. Ez a természetes ki-
választódás folyamata. A biológiai evolúció eredménye Földünk élő-
világa, beleértve az embert is.
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A rendszerezés szükségessége

A nagy földrajzi felfedezések és az azt követő utazások során rengeteg 
addig ismeretlen növényt és állatot hoztak magukkal az utazók a távoli 
tájakról. Így érthető, hogy egyre inkább szükségessé vált valamiféle cso-
portosításuk, hogy el lehessen igazodni közöttük. A tudományos rend-
szerezés ma is használatos alapjait a XVIII. században Carl Linné svéd 
természettudós rakta le. 

A faj fogalma

Linné bevezette a rendszerezés alapegységére a faj fogalmát. Egy fajba 
tartoznak azok az élőlények, amelyek lényeges külső és belső tulajdonsá-
gaikban megegyeznek, és egymás közötti szaporodással termékeny utódokat
hozhatnak létre. Ennek alapján egy fajba tartozik az összes vöröshagy-
ma, valamennyi fehér gólya, minden barna medve, függetlenül attól, 
hogy Földünk melyik pontján él vagy élt. 

Linné javaslatot tett a fajok egységes tudományos elnevezésére is. Latin 
nyelvű, kettős nevet adott minden addig ismert élőlénynek. Ebben a 
második név a faj neve, az első pedig az a legközelebbi csoport, amely-
be a fajt besorolta. A kettős elnevezést a mai napig alkalmazzák, és ez a 
tudományos magyar elnevezésekben is tükröződik. Hazánkban például 
vörös róka él, a sarkvidéken pedig kisebb, fehér színű, kerek fülű sarki 
róka. Az első név – a vörös és a sarki – a megkülönböztető fajnév, a má-
sodik név azt a csoportot jelöli, ahová a faj tartozik: a rókákat. A vörös 
róka megjelenésében és életmódjában különbözik ugyan a sarki rókától, 
de sok tulajdonságukban meg is egyeznek. Ezért mindkét állat rókaféle, 
a rókák nemzetségébe tartozik. Linné megalkotta azokat a rendszertani 
kategóriákat is, amelyek segítették a további eligazodást is. Az egymás-
hoz közel álló nemzetségeket családokba, a családokat rendekbe, a rende-
ket osztályokba, az osztályokat törzsekbe, a törzseket országokba rendezte. 

 Mikor zajlottak a nagy földrajzi felfedezések? Milyen hatással voltak a 
biológia fejlődésére és az ismeretanyag bővülésére?

 Mit gondolsz, miért kell az élőlényeket rendszerbe foglalni?

Az élővilág
rendszerezése

1. ábra. Carl Linné (1707–1778)

2. ábra. Vörös róka és sarki róka
3. ábra. A  vörös róka helye az állatok 
rendszerében

 Mit gondolsz, a vörös róka mely 
tulajdonságai alapján tartozik a ku-
tyafélék családjába, a ragadozók 
rendjébe, az emlősök osztályába, 
a gerincesek törzsébe?

 Linné sokoldalú tudós volt, nem-
csak a rendszerezés alapjait alkotta 
meg. Mutasd be kiselőadásban 
Carl Linné életét és munkásságát!

 Linné a fajon belül is állított fel ka-
tegóriákat. Nézz utána, hogy mi a 
különbség a faj és a fajta között!

vörös róka

rókák nemzetsége

kutyafélék családja

ragadozók rendje

emlősök osztálya

gerincesek törzse

állatok országa
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Ennek alapján a vörös róka a rókák nemzetségébe, a kutyafélék család-
jába, a ragadozók rendjébe, az emlősök osztályába, a gerincesek törzsébe, 
illetve az állatok országába tartozik. 

A mesterséges és természetes rendszer

Linné az élőlényeket az általa kiválasztott külső tulajdonságok szerint 
osztályozta. A virágos növényeket például a virágokban lévő porzók szá-
ma alapján. Emiatt rendszere mesterséges rendszer. Mint láttuk, egy 
évszázaddal később Darwin az evolúciós elméletében az élőlények ha-
sonlóságát közös származásukkal, a rokoni kapcsolattal magyarázta. Ezt 
követően a rendszerezés szempontja a feltételezett leszármazás, a ro-
konság lett. Ezért a mai tudományos rendszerek természetes, fejlődés-
történeti rendszerek.

A mai rendszer

A mai tudományos rendszerek az élőlényeket két egysejtű és három sok-
sejtű országba sorolják. Az egyik országot a sejtmag nélküli egysejtűek 
– a baktériumok – alkotják. A másik országba a fejlettebb sejtmagvas 
egysejtűek tartoznak. A soksejtűek felosztása a három eltérő fejlődési 
irányt tükrözi: a növények, a gombák és az állatok országából áll. 

A vírusok

A vírusok – bár veszélyes kórokozók vannak közöttük – nem élőlények, 
nem illenek az élővilág tudományos rendszerébe. Nem sejtek, csupán 
örökítőanyagból és az azt burkoló fehérjéből állnak. Ha bekerülnek 
egy szervezetbe – ezt gazdaszervezetnek nevezzük –, annak sejtjei a 
vírus örökítőanyaga alapján másolatokat készítenek róluk, azaz a sejtek 
maguk szaporítják el a vírust. Közben ezek a sejtek elpusztulnak, a 
vírusok kiszabadulnak, és újabb sejteket fertőznek meg. Az egészséges 
szervezet belső védekezőrendszere előbb-utóbb észreveszi a tévedést, és 
harcot indít a vírusok megsemmisítésére. A különböző vírusok eltérő 
tüneteket okoznak. Vírus okozza a himlőt, a járványos gyermekbénulást, a 
veszettséget, az infl uenzát és a náthát. Vannak olyan vírusok is, amelyek a 
szervezetbe kerülve csak évekkel később fejtik ki hatásukat. Napjainkban a 
COVID–19 koronavírus okozott tüdőgyulladás-világjárványt. Ismerünk 
növényi megbetegedéseket kiváltó és baktériumokat pusztító vírusokat is. 

Kérdések, feladatok

1.  Határozd meg a faj fogalmát!
2.  Mit értünk kettős nevezéktanon?
3.  Melyek a rendszertani kategóriák?
4.  Mi a különbség a mesterséges és a 

természetes rendszer között?
5.  Készíts kiselőadást a vírusok felfe-

dezéséről!

4. ábra. Az élővilág öt országa

5. ábra. A vírus felépítése

6. ábra. A  vírusok sokszorozódása a 
gazdasejtben

Az első rendszerező
Az élővilág legkorábbi tudományosnak nevezhető rendszerét 

Arisztotelész görög fi lozófus (Kr. e. 384–322) alkotta meg. Felismerte, 
hogy az élettelen és az élővilág eltérő, és az élőlények sem egyformák. 
A  bonyolultság szerinte a kőzetektől a növényvilágon és az állatvilá-
gon keresztül az ember felé haladva egyre nő, és eszerint állította rend-
szerbe őket. A kőzetek, a levegő és a tenger csak létezik. A növények 
léteznek, emellett működnek is, és szaporodni is képesek. Az állatok 
rendelkeznek az élettelen világ és a növények valamennyi lényeges 
tulajdonságával, emellett érzékelnek, indulataik és érzelmeik vannak. 
A létező világ csúcsán pedig az ember áll, aki nemcsak létezik, műkö-
dik, hanem gondolkozik, átalakítja környezetét.

növények

gombák

állatok

sejtmagvas egysejtűek

sejtmagnélküliek

 Készíts a füzetedbe egy halmaz-
ábrát, amelyről leolvasható a rend-
szertani kategóriák egymáshoz vi-
szonyított helyzete!

örökítőanyagfehérjeburok

gazdasejtvírus
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 Mit tanultunk a baktériumok felépítéséről?
 Mi a különbség az autotróf és a heterotróf anyagcsere között? 
 Mely sejtalkotókról tanultunk már korábban?

Az egysejtűek

Az egysejtűek rendszere

Az egysejtű élőlények teste egyetlen sejtből áll, az látja el az összes élet-
működésüket. Fejlettségük alapján két rendszertani országba soroljuk 
őket, a sejtmagnélküliek és a sejtmagvas egysejtűek országaiba. 

A sejtmagnélküliek országa

A sejtmagnélküli szervezetek a baktériumok. Egyszerű felépítésükkel 
már megismerkedtünk. Lehetnek gömb, pálcika vagy csavarodott 
alakúak, sőt, egyeseknek még hosszú ostoruk is van, amellyel mozogni 
képesek. Kedvező körülmények között igen gyorsan el tudnak 
szaporodni. Ha kedvezőtlen körülmények közé kerülnek, vastag falú 
tokot képeznek maguk köré, és nyugalomban maradnak, így vészelik 
át ezt az időszakot. Vannak közöttük autotróf anyagcseréjűek, ilyenek 
például a kékbaktériumok. Nevüket kékeszöld színű festékanyagaikról 
kapták, ezek segítségével fotoszintetizálnak. Főleg tavakban élnek. 
Fontos táplálékul szolgálnak más élőlények számára. Olyan tömegben 
is elszaporodhatnak, hogy megfestik a vizet. Ez a vízvirágzás jelensége. 

A baktériumok túlnyomó többsége heterotróf anyagcseréjű. Közéjük 
tartoznak azok is, amelyek megbetegedéseket okoznak. Ilyen például a 
kolera, a tüdőgümőkór, a skarlát, a lepra vagy a tetanusz kórokozója. Szá-
mos baktérium okozta megbetegedés védőoltással megelőzhető. Más 
bakteriális fertőzések megfelelő antibiotikumos kezeléssel gyógyítha-
tók. 

A heterotróf baktériumok többsége azonban hasznos, mert fontos 
szerepet töltenek be a természet körforgásában. Egyesek a táplálkozá-
suk során lebontják az elpusztult szervezetek szerves anyagait, és ezzel 
a növények számára tápanyagban gazdaggá teszik a talajt. Más fajok 
képesek a levegő nitrogénjének a megkötésére. Például a lucerna gyö-

Kertben lévő pocsolyából 
vagy régóta kinn álló esővíz-

gyűjtő edényből, madáritatóból ve-
gyél ki kevés vizet! Tanárod segít-
ségével tegyél belőle egy cseppet 
kimélyített tárgylemezre – köröm-
lakkal is képezhetsz a tárgyleme-
zen minimedencét –, fedd le fedő-
lemezzel, tedd fénymikroszkópba, 
és közepes nagyítás mellett keress 
benne egysejtűeket! Figyeld meg 
a színüket és a mozgásukat! Kajé-
szíts rajzot a látottakról!

Szerencsés esetben sokféle egy-
sejtűt találhatsz a vízben: sebesen, 
testük körül forogva haladó csil-
lósokat, mozdulatlannak tűnő, át-
tetsző állábas egysejtűeket és
zölden csillogó, orsó alakú osto-
rosokat.

1. ábra. Kékbaktériumok mikroszkó-
pos képe

2. ábra. Különböző alakú baktériu-
mok

3. ábra. Lucerna gyökerén lévő gyökér-
gümők. Ezekben élnek a nitrogéngyűjtő 
baktériumok.

Kimélyített tárgylemezt ma-
gad is készíthetsz. A  tárgy-

lemezre a fedőlemez szélességé-
nek fi gyelembevételével ragassz 
fel duplán celluxot! Közéjük csep-
pentsd a vizsgálandó vizet, majd 
fedd le fedőlemezzel, úgy, hogy a 
fedőlemez a celluxcsíkokra feküd-
jön fel!
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Kérdések, feladatok

1.  Hasonlítsd össze a sejtmag nélküli 
egysejtűek és a sejtmagvas egy-
sejtűek szerveződését!

2.  Jellemezd a kékbaktériumokat!
3.  Mutasd be a zöld szemesostorost!
4.  Miben egyezik meg, és miben tér 

el egymástól az óriásamőba és a 
papucsállatka?

kerén élők duzzanatokat, gümőket fejlesztenek a gyökéren, és azokban 
szaporodnak el. A levegőből összegyűjtött nitrogénből azután a gazda-
növény is részesedik. Vannak olyan baktériumok is, amelyeket az ember 
hasznosít. Az erjesztőbaktériumok közreműködésével készül a joghurt, a 
savanyú káposzta, a kovászos uborka vagy az ételecet. 

A sejtmagvas egysejtűek országa

A fejlettebb, sejtmaggal rendelkező egysejtűek tartoznak ide. Közös jel-
lemzőjük, hogy sejtmaghártyával körülhatárolt sejtmagjuk van, a sejtplaz-
májukban pedig különböző működéseket ellátó sejtalkotókat találunk. 
Egy részük a növényekre emlékeztet, mert sejtfaluk van, és fotoszinteti-
zálnak. Ilyenek például a diatómák vagy régebbi nevükön kovamoszatok,
ezek főleg állóvizekben élnek. Másik részüknek nincs sejtfala. Közéjük 
soroljuk az ostoros, az állábas és a csillós egysejtűeket. Vízben élnek. 

Az ostoros egysejtűek jellemző képviselője a zöld szemesostoros. Orsó 
alakú sejtjét hosszú ostorának propellerszerű forgása hajtja előre. Plaz-
májában zöld színtesteket találunk, ami azt jelzi, hogy fotoszintézisre 
képes. A fényt szemfoltjával érzékeli. Tartós fényhiány esetén heterotróf 
anyagcserére tér át, és bomló szerves anyagokkal táplálkozik. Vannak 
tehát növényi és állati sajátosságai is. 

Az állábas egysejtűek közé soroljuk az óriásamőbát. Az álláb kifejezés 
arra utal, hogy a sejtplazmájából időnként nyúlványokat – „állábakat” – a 
bocsájt ki, ezekkel mozog, és segítségükkel táplálkozik. Az állábaival kör-
befolyja az apró szerves törmeléket, elpusztult baktériumot, és a sejthár-
tyán keresztül a plazmába juttatja, bekebelezi, majd a körülötte létrejött 
emésztőűröcskében megemészti. Csak heterotróf anyagcserére képes. 

A csillósok ugyancsak heterotróf anyagcseréjűek. Egyik leggyakoribb 
fajuk a papucsállatka. Alakja állandó, sejthártyájának felszínét rendezett 
sorokban csillók borítják. Ezek segítségével, teste körül forogva halad. 
Szerves törmelékből álló táplálékát a sejtszáján keresztül veszi fel, és 
emésztő üregecskékben bontja le. Fontos szerepe van a vizek tisztulásában. 

5. ábra. A zöld szemesostoros (a), az óriásamőba (b), a papucsállatka (c) fénymikroszkópos képe

4. ábra. A zöld szemesostoros (a), az óri-
ás amőba (b), a papucsállatka (c) rajza

 Nézz utána, hogy milyen egyéb, a leckében nem szereplő megbetege-
dések okozói baktériumok!

 Sejtmagvas egysejtű okozza a malária és az álomkór trópusi betegsé-
geket is! Nézz utána, mit érdemes tudni róluk!

 Nézz utána, milyen kórokozó felelős a vérhas kialakulásáért! Hogyan 
fertőződhet meg valaki a kórokozóval?

 Mit gondolsz, miért nem pontos a 
kovamoszat elnevezés?

ostor

szemfolt

sejtmag

színtest sejthártya

sejtmag

sejthártya

álláb

emésztő-
űröcske

emésztő-
űröcske

sejtmagok

csillók

sejtszáj

sejthártya

a)

a)

b)

b)

c)

c)
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 Milyen telepes szerveződésű növényekről tanultunk?
 Hol élnek a moszatok?
 Mit tanultunk korábban a szerveződési formákról?

A telepes növények

A telepes növények soksejtűek, sejtjeik között munkamegosztás van, de 
szövetekkel még nem rendelkeznek. Közülük vízben élnek a moszatok
vagy másik nevükön algák. A telepes növények szárazföldi képviselői a 
mohák. 

A moszatok

Eltérő fejlettségük alapján a moszatokat több törzsbe soroljuk. Közülük 
a vörösmoszatok törzsébe tartozó fajok többnyire teleptestesek, nagy 
termetűek, melegebb tengerekben élnek. Színanyagaik kékesvörösek, ez 
határozza meg a színüket. A tengerekbe legmélyebbre behatoló fény-
sugarakat is képesek felhasználni a fotoszintézisükhöz, ezért a mélyebb 
vízrétegekben élnek. 

Egy másik törzsükre, a barnamoszatokra a sötétebb, barnás, sárgás 
szín jellemző, mert a közéjük tartozó növényeknek a zöld mellett ilyen 
színű festékanyagaik vannak. Többségük teleptestes. Hatalmas terme-
tűek, ismerünk több száz méter hosszúra megnövő fajokat is. Óriási tö-
megekben élnek, főleg a hideg tengerekben. A tengerparti népek szá-
mára takarmánynövények, és trágyáznak is velük. 

A tengerekben és az édesvizekben is elterjedt egy harmadik törzs, a 
zöldmoszatok képviselői. A közéjük tartozó fajok zöld színűek, őseik a 
szárazföldi növények elődei voltak. Ma élő képviselőik között találunk 
egyszerűbb felépítésű fonalas és lemezes típusokat és fejlettebb fajokat 
egyaránt. Nálunk legelterjedtebbek a fonalas szerveződésű békanyál-
fajok. A fejlettebbek teleptestűek, és külsőleg a szárazföldi növények-
re emlékeztetnek. Ilyenek például a tavainkban is élő csillárkamoszatok. 
A zöldmoszatok nagy jelentőségűek, mert oxigént termelnek. Emellett 
táplálékul szolgálnak sok vízben élő rovarnak, csigának, de a halaknak 
és a madaraknak is. A vizek öntisztulásában szintén szerepet játszanak. 
A tengerparti népek számos teleptestes fajt fogyasztanak közülük.

 Mit gondolsz, a tengerekben me-
lyik vízrétegben él a zöldmoszatok 
többsége?

2. ábra. Vörösmoszat 3. ábra. Barnamoszat 4. ábra. Zöldmoszat (csillárkamoszat)

1. ábra. A moszatok helyenként valósá-
gos erdőket alkotnak.
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A mohák

A mohák ősi zöldmoszatoktól származ-
nak. Telepes szerveződésű szárazföldi nö-
vények. A  legtagoltabb felépítésű típu-
saik sem rendelkeznek még szövetekkel és 
szervekkel, ennek megfelelően valódi gyö-
kerük, száruk és lomblevelük nincs. Gyö-
kérszerű fonalak rögzítik őket a talajban, 
szárszerűvé vált sejtek hordozzák az egy 
sejtrétegből álló levélkéiket. A vizet egész 
testfelületükön veszik fel. Szaporodásuk 
ivartalanul, spórákkal történik. A  spórák 
a növényke csúcsán fejlődő, hosszú nyélen 
ülő spóratermő tokokban keletkeznek.

Csoportosan párnákat képezve fordul-
nak elő a talajon, sziklákon, fák oldalán. 
Olyan élőhelyeken is megélnek, ahol más 
növények nem találják meg az életfeltéte-
leiket. Sok vizet tudnak tartalékolni, ezért 
megakadályozzák a talaj gyors kiszáradását, és védik a lemosódástól is.

Hazai erdeinkben él a nagy szőrmoha, a fehérlő vánkosmoha. Víz bo-
rította talajon, lápokban élnek a tőzegmohák. Felső részük folyamatosan 
növekedik, az alsó lassan pusztul, maradványaiból a mohapárna alatt tő-
zeg képződik. Hazánkban valamennyi tőzegmohafajt természetvédelmi 
törvény oltalmazza.

Kérdések, feladatok

1.  Hasonlítsd össze a vörösmoszato-
kat és a barnamoszatokat!

2.  Mi a biológiai jelentősége hazai vi-
zeinkben a zöldmoszatoknak?

3.  Mutasd be egy mohanövényke fel-
építését!

4. Mivel szaporodnak a mohák?
5.  Mi a mohák jelentősége egy erdő 

életében?

Vizsgálj meg nagyítóval egy 
kis mohanövénykét! Mi min-

dent látsz rajta?

 Nézz utána, miért van nagy tudo-
mányos jelentősége az évezredek 
alatt felhalmozódott mohatőzeg-
nek!7. ábra. Erdei szőrmoha 8. ábra. Tőzegmoha

6. ábra. Az erdőkben a vánkosmoha 
nagy párnákban fordul elő.

5. ábra. Egy mohanövényke 
testfelépítése

spóratartó

gyökérszerű szőrök

levélszerű
képződmények

A mohák szerepe az emberek életében
Az ember számára közvetlenül 

hasznot jelentő mohafaj kevés akad. Tő-
lünk északra, azokon a területeken, ahol 
a tőzegmohák nagy mennyiségben for-
dulnak elő, a szárított mohatőzeget az 
istállókban alomként használják, mert 
sok nedv felszívására képes. A dísznö-
vénykertészek ugyancsak szívesen al-
kalmazzák talajlazító adalékanyagként és 
vízmegtartó tulajdonsága miatt is. Mivel 
bizonyítottan baktériumölő hatású, régebben a friss tőzegmohát seb-
kötözésre is használták. A tőzegmohák ilyen alkalmazása hazánkban 
nem jöhet szóba, mert ritkaságuk miatt valamennyi hazai fajuk védett.

9. ábra. Tőzegmohaszőnyeg
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 Mely növényi szervekről esett már szó korábban?
 Melyik szervnek mi a feladata?
 Milyen tulajdonsága teszi lehetővé e funkció ellátását?

A növényi szövetek

A hajtásos növények testfelépítése

Az ősi zöldmoszatokból a szárazföldön – párhuzamosan a mohákkal – 
hajtásos növények is kialakultak. A hajtásos növények közös tulajdon-
sága, hogy szemben a telepes növényekkel szöveteik és szerveik vannak. 

A növények szövetei

A szövetek azonos működést ellátó, ezért többé-kevésbé azonos alakú, kö-
zös eredetű sejtek csoportjai. Működésük alapján a növények szövetei 
osztódószövetek és állandósult szövetek lehetnek.

Az osztódószövetek

Az osztódószövetek a növények csúcsi részein találhatók, és szüntele-
nül osztódnak. A keletkezett sejtek viszont nem osztódnak tovább, va-
lamilyen állandósult szövet lesz belőlük. Az osztódószövetek működése 
eredményezi a növény növekedését és a szár vastagodását. 

Az állandósult szövetek

Az állandósult szövetek sejtjei nem osztódnak tovább, hanem va-
lamilyen működést látnak el. Közülük a bőrszövet a friss szárak és a 
lomblevelek felszínét védi a külső hatásoktól és a kiszáradástól. Sejtjei 
egyrétegűek, laposak, szorosan illeszkednek, mint egy csempeburkolat. 
A bőrszövet felületét gyakran zsírszerű bevonat fedi, akár a csempét a 
zománcréteg. A sejtek között helyezkednek el a gázcserenyílások bab ala-
kú zárósejtjei. A gázcserenyílások a szükségletnek megfelelően lehetnek 
nyitott vagy zárt állapotban. A nyitott gázcserenyílásokon keresztül a 
növény gázcserét folytat a környezetével. 

A szállítószövet az anyagszállítást végzi. Hosszú, megnyúlt sejtek-
ből áll, amelyek egymáshoz kapcsolódva csőrendszerhez hasonlíthatók. 

Tanári segítséggel vizsgálj 
meg mikroszkópban külön-

böző növényi szervekből készített 
metszeteket! Készíts róluk rajzot, 
vagy fényképezd le ezeket a tele-
fonoddal!

1. ábra. Hajtáscsúcs osztódószöveté-
nek fénymikroszkópos képe

2. ábra. Bőrszövet elektronmikrosz-
kópos képe gázcserenyílásokkal

3. ábra. Szállítószövet hosszmetsze-
téről készült fénymikroszkópos kép

 Milyen gázok cserélődnek ki a gáz-
cserenyílásokon keresztül a lomb-
levél és a környezete között?
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Kérdések, feladatok

1.  Határozd meg a szövet fogalmát!
2.  Hasonlítsd össze az osztódó és az 

állandósult szöveteket egymással!
3.  Mi jellemző a bőrszövet működé-

sére?
4.  Miről ismernéd fel a szállítószöve-

tet mikroszkópban egy szár hossz-
metszetében?

5.  Milyen működéseket látnak el a kü-
lönféle alapszövetek? Sorold fel!

A növényben a szállítás két irányba történik, és ennek megfelelően a 
szállítószövet is kétféle lehet. Egyrészt a gyökerek felől történik a víz 
és ásványi sók szállítása a levelek irányába, ahol a táplálékkészítés fo-
lyik. Ezt a feladatot a vízszállító csövek látják el. Másrészt a levelek felől 
történik a kész tápanyag elszállítása a növény minden részébe. Ezt a 
rostacsövek végzik. A  rostacső elnevezés arra utal, hogy az egymáshoz 
illeszkedő végeiken a sejtfalakat rostaszerűen sok kis nyílás töri át. Eze-
ken keresztül a sejtplazmák kapcsolatban állnak egymással, ami meg-
gyorsítja a kész tápanyag szállítását. A növényekben a vízszállító csövek 
és a rostacsövek együtt szállítónyalábokba rendeződnek. Bennük a víz-
szállító elemek együttesét farésznek, a szerves anyagot szállító elemeket 
együtt háncsrésznek nevezzük. 

Az állandósult szövetek harmadik típusa az alapszövetek csoport-
ja. A lomblevelekben találjuk a táplálékkészítő alapszövetet, amelyben a
fotoszintézis zajlik. Sejtjei nagyok, és sok zöld színtestet tartalmaznak. 
Szerkezetük gyakran laza, ez megkönnyíti a gázok sejtek közötti moz-
gását. A legtöbb növényi szárban szilárdító alapszövet is van. Ez vastag 
falú sejtekből áll, és fő feladata a szár erősítése. Gyakori a raktározó alap-
szövet is. Főleg a növények föld alatti hajtásaiban, a hagymákban, gu-
mókban fordulk elő. Tartalék tápanyagot raktároz. A burgonya gumója 
például sok keményítőt tartalmaz. A búzaszem raktározó alapszöveté-
ben sok a fehérje, ez a glutén.

4. ábra. A szállítószövet elemei közötti 
fal lyukacsos, vagy teljesen hiányzik.

5. ábra. A levél keresztmetszetén jól 
látszik a táplálékkészítő alapszövet

6. ábra. Raktározó alapszövet fény-
mikroszkópos képe

 Keress az interneten különböző 
növényi szövetekről készült mikro-
fotókat, és mutasd be őket!

A következő kísérleteket
otthon is elvégezheted.

a)  Vágj le néhány szeletet egy bur-
gonyagumóból, tedd kis tányér-
ra, majd cseppents rá egy-két 
csepp fertőtlenítésre használa-
tos jódoldatot! (Minden gyógy-
szertárban kapható.) Mit tapasz-
talsz?

A  jód a keményítővel lilás-feke-
téskék színreakciót ad, ez alapján 
a raktározó alapszövetben a ke-
ményítő kimutatható.

b)  Tegyél a tányérra különböző nö-
vényi anyagokat (vöröshagyma-
karika, fokhagymagerezd, alma-
szelet, búzaliszt, banánkarika, 
félbevágott babszem stb.), és 
állapítsd meg, hogy a bennük 
lévő alapszövet raktároz-e ke-
ményítőt! Megfi gyeléseidet je-
gyezd le a füzetedbe!

A szállítószövet működése
Arra, hogy a növényekben ho-

gyan és milyen irányban mozognak 
az anyagok, gyűrűzési kísérletekkel 
találtak magyarázatot a kutatók.

Fiatal cserjék hajtásain készítet-
tek körben gyűrűszerű bemetszése-
ket. Ha csak a kérget távolították el 
a hajtásról, semmiféle változást nem 
tapasztaltak. Ha a kéreggel együtt az 
alatta lévő a háncsrészt is, néhány 
hónap múlva a gyűrű felett egy jól lát-
ható kidudorodás keletkezett. Ha a 
faelemeket is eltávolították, a hajtás 
elszáradt.

Ezzel bizonyították, hogy a szerves 
tápanyagok szállítása a hajtás kéreg 
alatti külső sejtsoraiban játszódik le, a 
víz szállítása pedig beljebb, a farész-
ben történik.

7. ábra. A gyűrűzési kísérletben 
a kidudorodás egyértelműen a 
növény által készített anyagok 
felhalmozódására utal.

növényi hajtás

fémgyűrű
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 Mi a különbség a főgyökérzet és a mellékgyökérzet között?
 Milyen szártípusokat ismersz?
 Mi a lomblevél legfontosabb biológiai működése?

A növények szervei.
A harasztok

A harasztok a Földön elsőként megjelent, szövetekből felépülő valódi 
szervekkel rendelkező növények. A növények szervei a gyökér, a szár, a 
levél, a virág és a termés. A szervek nem egyszerre jelentek meg az ősi 
növényeken. Először a szár alakult ki a szárazföldön megtelepedő növé-
nyeknél. Később a lomblevelek, melyek növelték a fotoszintézis mérté-
két, legkésőbb a kapaszkodást, valamint és a víz- és tápsófelszívást segítő 
gyökér alakult ki. A szárat és a lomblevelet együtt hajtásnak nevezzük. 
A harasztoknak csak gyökerük, száruk és levelük van, ezért hajtásos, de 
virágtalan növények. Spórával szaporodnak.

A gyökér és a hajtás

A gyökér rögzíti a növényt a talajban, felszívja a vizet és az ásványi sókat, 
majd továbbítja azokat a szár felé. A gyökerek együtt gyökérzetet alkotnak. 
A gyökérzet állhat egy erős, középső főgyökérből és a belőle kiinduló, sok-
kal vékonyabb oldalgyökerekből. Az oldalgyökerek még vékonyabb hajszál-
gyökerekben végződnek. Ilyen például a paprika, a napraforgó gyökérzete. 
De állhat egy gyökérzet egyforma nagyságú mellékgyökerekből is. A mel-
lékgyökereken is vannak hajszálgyökerek. Ez a típus jellemző például a 
vöröshagymára és a kukoricára. A hajszálgyökereken csak mikroszkóp-
ban látható, apró gyökérszőrök ülnek, ezek a felszívást végzik. A gyöke-
rek raktározhatnak is tápanyagokat, mint például a sárgarépa karógyökere.

Az új hajtások rügyekből fejlődnek: a  levelek levélrügyből, a virágok 
virágrügyből, de vannak levél- és virágkezdeményt rejtő vegyes rügyek is. 

A szár a növény tengelye, összeköti a gyökérzetet a lomblevelekkel. 
Szöveti felépítése alapján lehet lágy, és lehet fás. A lágy szár általában egy 
vagy két évig él. Kívülről bőrszövet burkolja, belsejét alapszövet tölti ki, 
ebbe ágyazva találjuk a szállítónyalábokat. A fás szár sok évig élhet. Kí-
vülről elhalt kéreg borítja. A többéves szárban a szállítónyalábok háncsré-
szei és farészei egységes hengerré nőnek össze. A háncsrész a kéreg alatt 
található, vékony szövetréteg. Ez alatt a mindössze egy-két sejtrétegből 
álló osztódószövet, a kambium van, legbelül pedig a vastag farész. A kam-
bium osztódásakor a szár központja felé újabb vízszállító csöveket, kifelé 
újabb rostacsöveket hoz létre. Így vastagodik a szár évről évre. Tavasszal, 
a csapadékosabb időszakban vastagabb szállítószöveti elemek keletkez-
nek, mint nyáron, amikor kevesebb az eső. Így jönnek létre a fatörzs ke-
resztmetszetén a szabad szemmel is jól látható évgyűrűk. 

A lomblevél a fotoszintézis, a párologtatás és a gázcsere szerve. Levél-
nyélből és levéllemezből áll. A levélnyél a benne futó szállítónyaláb révén 
ellátja a levél lemezeit vízzel és ásványi sókkal, valamint elszállítja belő-
lük a keletkezett szerves anyagokat. A levélnyél szállítónyalábja a levél-
lemezben elágazik, és a levél erezetét képezi. Az erezet lehet hálózatos, 

3. ábra. Lágy szár (a) és fás szár (b) ke-
resztmetszetének mikroszkópos képe

1. ábra. A növények szervei

2. ábra. A főgyökérrendszer (a) és a 
mellékgyökérrendszer (b)

gyökér

termés

szár

levél

virág

a)

a)

b)

b)
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Kérdések, feladatok

1.  Sorold fel a harasztok legjellem-
zőbb tulajdonságait!

2.  Mi a hajtás?
3.  Milyen működéseket lát el a gyö-

kérzet?
4.  Mi a különbség a lágy szár és a fás 

szár szöveti felépítése között?
5.  Milyen működéseket lát el egy 

lomblevél?
6.  Hasonlítsd össze a mezei zsurlót és

az erdei pajzsikát!

amely egy főérből és a belőle kiágazó oldalerekből áll. Hálózatos erezete 
van például az almafának, a paradicsomnak. Az erezet lehet párhuzamos 
is, ebben az esetben egyforma méretű, ívelt mellékerekből áll. Párhuza-
mos erezet jellemzi például a kukoricát vagy a tulipánt. A lomblevél szö-
vettani felépítésére jellemző, hogy mindkét oldala felől bőrszövet fedi. 
Közöttük táplálékkészítő alapszövet található, amelyben nagy számban 
találhatók zöld színtestek. Bennük játszódik le a fotoszintézis folyamata. 

A harasztok rendszere

Egykor fa termetű harasztok, pecsétfák, pikkelyfák népesítették be a Föl-
det. Elszenesedett maradványaik a föld alatt hatalmas kőszéntelepeket 
alkotnak. Ma élő képviselőik kis termetűek.

A zsurlók osztályába tartozik a mezei zsurló. Föld alatti szárából kör-
körösen elágazó, apró pikkelylevelekkel borított, zöld színű meddőhaj-
tások és barna színű spóratermő hajtások fejlődnek. Vizes talajon sok-
felé előfordul. A  páfrányok osztályának elterjedt képviselője az erdei 
pajzsika. Szára ugyancsak a föld alatt húzódik, abból fejlődnek a tölcsér-
szerűen elhelyezkedő, nagy méretű, tagolt lomblevelei. Spóráit a lomb-
levelek alsó felén – fonákján – hozza. Nyirkos erdőkben él. Lehullott 
spórái csak nedves környezetben indulnak fejlődésnek. Számos rokon 
faja közül a láperdőkben élő védett struccpáfrányt és a mészkősziklafala-
kon előforduló gímpáfrányt említjük. 

5. ábra. Az ősharasztok közé tartoztak az óriási pikkelyfák (a) és pecsétfák (b)

6. ábra. A mezei zsurló zöld szárán sűrű 
körben állnak a már el nem ágazó oldal-
hajtások. A spórákat barna színű spóra-
termő hajtások termelik.

4. ábra. A hálózatos (a) és a párhuza-
mos (b) levélerezet

7. ábra. A  struccpáfrány egy méter 
magasra is megnőhet, lomblevelei 
alul összeszűkülő tölcsért alkotnak.

8. ábra. A  gímpáfrány lomblevelei 
hosszúak, nyelv alakúak, ezért egyes 
vidékeken anyósnyelvnek is nevezik.

 Nézz utána az interneten, hogy mi-
ből származik a zsurló elnevezés!

 Kiselőadásban mutass be néhány 
hazánkban élő páfrányfajt!

 Derítsd ki, milyen harasztok a kor-
pafüvek, és miért tekintjük őket 
„élő kövületeknek”!

a)
b)

a) b)
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 Milyen nyitvatermőket ismertünk meg tanulmányaink során?
 Mely fákra jellemző a tűlevél és a toboz? 
 Mit értünk azon, hogy egy fa örökzöld?

A nyitvatermők

A ma élő legfejlettebb növényeknek gyökéren, száron és levélen kívül 
virágjuk is van. A virágos növények ősi típusú harasztokból fejlődtek ki. 
A virág kialakulása a szárazföldi körülményekhez való jobb alkalmaz-
kodást tükrözi, mivel a virágos növények szaporodása már nem igényel 
nedves környezetet. Képviselőiket két törzsbe, a nyitvatermők, illetve a 
zárvatermők törzsébe soroljuk. 

A virág

A virág a szaporodás szerve, amely a lomblevelekből alakult ki. A por-
zók által termelt virágporszemben vagy másik nevén pollenben fejlődnek 
a hímivarsejtek. A termőben kialakul a magkezdemény, ami a petesej-
tet tartalmazza. A megporzás során a pollen a termőre kerül, majd a 
hímivarsejt megtermékenyíti a petesejtet. A megtermékenyített petesejt 
a zigóta, amely később a magkezdeményből maggá alakul. A magban a 
zigótából csíra fejlődik, és tartalék tápanyag is található benne. A mag 
kihullását követően a csírából fejlődik az új növény. 

A nyitvatermők rendszere

Az első nyitvatermők mintegy 250 millió évvel ezelőtt jelentek meg a 
Földön. Azért nevezzük nyitvatermőknek őket, mert virágaikban a mag-
kezdeményeik a termőleveleken szabadon ülve fejlődnek. Legismertebb 
képviselőik a fenyők osztályába tartoznak. A fenyők fás szárúak, lomb-
leveleik hegyes tűk vagy pikkelyszerűek. Egylakiak, mert egyivarú virá-
gaik egy növényen találhatók. Porzós virágaik sűrű, tömött virágzatba 
tömörülnek. Szélbeporzásúak, ezért termős virágaik nem feltűnőek, ké-
sőbb többnyire elfásodó tobozt képeznek. Abban alakulnak ki a mag-
kezdeményekből a magok.

2. ábra. A toboz felépítése

Hosszú életű fenyők
A fenyők közé tartoznak a

világ leghosszabb ideig élő nö-
vényei. Az Észak-Amerikában élő 
simatűjű szálkásfenyő egyik pél-
dánya több mint 5070 éves. A fák 
magassági rekordját is fenyő tartja, 
a legmagasabb ismert fa Kaliforni-
ában él, egy örökzöld mamutfenyő, 
amely 115,83 méter magas.

A ginkgo
A mintegy 300 millió év-

vel ezelőtti időszak ősi nyitvater-
mőinek magányos élő tanúja a 
páfrányfenyő, tudományos nevén 
Ginkgo biloba. Hazája Kína, ahol 
nagy állományai élnek a Jangce fo-
lyó mentén. Levelei legyező alakú-
ak, villás erezetűek. Lombhullató. 

1. ábra. Páfrányfenyő leveles hajtása

tobozpikkely
termőlevél

mag a mag
szárnya
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Kérdések, feladatok

1.  Határozd meg a virág fogalmát!
2.  Mi a különbség az egyivarú és a 

kétivarú virág között?
3.  Mi a különbség az egylaki és a két-

laki növény között?
4.  Jellemezd a nyitvatermőket!
5.  Mutasd be két őshonos fenyőfa-

junkat!

Hazai fenyők

Egyik legismertebb fenyőnk a közönséges 
lucfenyő. Tűlevelei rövidek, egyesével ülnek 
a hajtásokon. Hazánkban nem őshonos, 
de sokfelé telepítik. Kedvelt karácsonyfa, 
mert illatos, ám levelei a meleg szobában 
hamar lehullanak. Magányosan ülnek a 
közönséges jegenyefenyő tűlevelei is. A  tű-
levelek laposak, a fonákjukon húzódó két 
viaszcsíkról ismerhetők fel. Tobozai érés 
után szétesnek, nem hullanak le egészben. 
Hazánkban az Alpokalján őshonos. Az 
erdeifenyő és a feketefenyő tűlevelei viszont 
kettesével állnak, és jóval hosszabbak. Az 
erdeifenyő rókavörös törzséről ismerhető 
fel, másik jellegzetessége, hogy tűlevelei 6–8 centiméteresek. Hazánk-
ban az Őrségben és a Bakonyban őshonos állományai vannak. A fekete-
fenyő kérge szürke, tűlevelei nagyon hosszúak, elérhetik a 10–12 cm-t; 
meleg- és szárazságkedvelő fa. Nem őshonos nálunk, de kopár területek 
fásítására régebben sokfelé telepítették. Ma már kevésbé ültetik. Egyet-
len lombhullató fenyőnk a vörösfenyő. Könnyű felismerni rövid, csomók-
ban álló tűleveleiről és apró tobozairól.

A fenyőfélék közé tartozik a ti-
szafa is. A Bakonyban vadon is él, 
parkokba díszfának ültetik. Ter-
mős virágai nem képeznek tobozt. 
A  magját piros magköpeny bur-
kolja. Őshonos nyitvatermő cser-
jénk a közönséges boróka. Az Al-
földön és a Dunántúl déli részén 
gyönyörű borókás erdők vannak. 
Magját kék színű tobozbogyó rejti. 

5. ábra. Az erdeifenyő törzse jelleg-
zetes színű.

6. ábra. A vörösfenyő tűi csomókban 
állnak, toboza apró.

9. ábra. Borókás erdő az Alföldön

7. ábra. A feketefenyő

 Nézz utána, miért nem telepítenek ma már a dolomitkopárosokra feke-
tefenyőt!

 Idézd fel a virág részeinek elnevezéseit! Mi őrzi az elnevezésekben azt, 
hogy a virág lomblevél-eredetű?

3. ábra. A közönséges luc-
fenyő a leggyakoribb kará-
csonyfa.

4. ábra. A közönséges jegenyefenyő tű-
levelei és toboza

8. ábra. A tiszafát sokfelé ültetik ker-
tekbe, parkokba.
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 Mely zárvatermőket ismertük már meg tanulmányaink során?
 Mi jellemző a paprika és a paradicsom gyökérzetére?
 Milyen termése van a szilvának és a meggynek?

A zárvatermők

Az ősi zárvatermők

Az első zárvatermők mintegy 120 millió évvel ezelőtt ősi nyitvatermők-
ből alakultak ki. Hamarosan az egész Földet meghódították. Nagy faj-
gazdagságuk annak köszönhető, hogy szerveik tovább tökéletesedtek. 
Megjelent a lágy szár, víz- és szervesanyag-szállításuk felgyorsult, sza-
porodásuk még jobban alkalmazkodott a szárazföldi körülményekhez. 
A magkezdemények a termőlevelek széleinek összenövésével létrejövő 
zárt magházban fejlődnek, így védettebbek a kiszáradástól. A zárt mag-
házból kialakult az utódokat már terjeszteni is képes szerv, a termés. 
Változatos megjelenésű virágaik többsége rovarmegporzású.

Kétszikűek és egyszikűek

A zárvatermőket két osztályba soroljuk. Az egyik osztály magjában két 
csíralevél fejlődik, ezek a kétszikűek, a másikban viszont csak egy, ezek 
az egyszikűek. E két osztályba tartozó fajok számos, jól látható tulaj-
donságban különböznek egymástól. Az eltéréseket a következő táblázat 
foglalja össze: 

Kétszikűek osztálya Egyszikűek osztálya

Sziklevelek száma 2 1

Gyökérzet típusa főgyökérrendszer mellékgyökérrendszer

Szár típusa lágy vagy fás lágy

Hajtásrendszer elágazó nem elágazó

Szállítónyalábok elhelyezkedése
a szár keresztmetszeti képén körkörös szórt

A levél erezete hálózatos erezet: 
az erek hálózatot képeznek

párhuzamos erezet: 
az erek ívelten futnak

Virágtakaró levelek
(csészelevelek és sziromlevelek)

kettős: a csészelevél és a sziromlevél
eltérő megjelenésű

egynemű lepellevelek, 
a csészelevelek és a sziromlevelek egyformák

porzó

termő

portok

porzószál 

ta
ka

ró
le

ve
le

k

szirom-
levél

ivarleveleka) b)

csésze-
levél

kocsány

vacok
virág-

tengely

magház 

petesejt mag-
kezdemény

termő porzó lepellevelek (takarólevelek)

4. ábra. A kétszikű virág (a)
és az egyszikű virág (b) felépítése

3. ábra. A kétszikű és az egyszikű növény szerveinek összehasonlítása

1. ábra. Kétszikű virág: az alma virága

2. ábra. Egyszikű virág: a tulipán virága
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Kérdések, feladatok

1.  A zárvatermők mely sajátságai tet-
ték lehetővé, hogy az egész Földet 
meghódíthatssák?

2.  Hasonlítsd össze az egyszikű és a 
kétszikű növények felépítését!

3.  Mi a termés, és miből alakul ki?
4.  Csoportosítsd a terméseket tulaj-

donságaik alapján!

A zárvatermők virága és termése

A zárvatermők virágát a kocsány kapcsolja a szárhoz. A kocsány felső, 
kiszélesedő része a vacok. A virágtakaró levelek két körben, egy külső és 
egy belső körben ülnek. A kétszikűek virágjában különbözőek, a külsők 
a kisebb, általában zöld csészelevelek, a belsők az általában nagyobb, szí-
nes, rovarcsalogató sziromlevelek. A sziromlevelek összességét pártának
nevezzük. Az egyszikűek virágtakaró levelei a két körben egyformák, 
ezek a lepellevelek. A takaróleveleken belül az ivarleveleket, a porzókat
és a termőt találjuk. A porzó részei a porzószál és a portok. Ebben kelet-
keznek a virágporszemek, a pollenek. A termő részei a magház a mag-
kezdeménnyel és a bibe. A magházból fejlődik a termés.

A virágok egy részében a porzók és a termők egyaránt megtalálhatók. 
Az ilyen virágok kétivarúak. Kétivarú virága van például az almafának, a 
paprikának és a búzának. Vannak olyan növények is, amelyeken a por-
zók és a termők külön-külön virágban vannak. Például a kukoricán a 
porzók a növény csúcsán a címervirágzatban, a termők a levelek hónal-
jában fejlődő torzsavirágzatban – „a kukoricacsövön” – ülnek. Az ilyen 
virágok egyivarúak. Egyivarú virága van a mogyorónak is. E növények 
egylakiak, mert a különböző ivarú virágok ugyanazon a növényen „lak-
nak”. De ismerünk olyan növényeket is, amelyek egyivarú virágai külön 
növényeken vannak, ezek a kétlaki növények. Kétlaki például a kender, a 
zöldjuhar és a termesztett kivik egy része is. 

A termések lehetnek száraz termések, ezek éretten kevés vizet tartal-
maznak. Az érett termés felnyílik, és a magok kiszóródnak. A száraz ter-
mések egy részében több mag van. Ilyen a bab és a borsó hüvelytermése, 
a mák és a vadgesztenye toktermése, a káposztafélék becőtermése. A má-
sik részük egymagvú. Ilyen a sárgarépa ikerkaszattermése, a napraforgó 
kaszattermése, a bükkfa makktermése és a búza, a kukorica szemtermése.
A termések másik csoportját a vízben gazdag, lédús húsos termések ké-
pezik. Ilyen az uborka és a görögdinnye kabaktermése, a paradicsom és a 
szőlő bogyótermése, a szilva vagy a cseresznye csonthéjas termése. Az alma 
termése nem igazi termés, mert nemcsak a termőből fejlődik, hanem a 
vacok is részt vesz a kialakításában. Az ilyen terméseket áltermésnek
nevezzük. 

A virágszerkezet virágdiag-
rammal szemléletesen ábrá-

zolható. Ezt úgy szerkesztjük meg, 
hogy a virágban egy magasságban 
eredő csészelevelek, sziromleve-
lek, a porzók eredési helyeit kö-
rökkel ábrázoljuk. A  koncentrikus 
körök kívülről befelé haladva az 
egymás felett elhelyezkedő eredési 
köröket szimbolizálják. A  legbelső 
kör közepére rajzoljuk a termőt. 
A  diagramról nemcsak a virágré-
szek számai, de az elhelyezkedé-
sük is leolvasható.

Készítsd el a nyitva termő 
és zárva termő növények 

termőlevelének egyszerű makett-
jét! Egy A/4-es papírt hajts félbe, 
majd az összehajtás egyik végéből 
kiindulva vágd le félkörívben a pa-
pír szélét úgy, hogy ollóval a félbe-
hajtás másik szélső pontjához ér-
kezzél! Hajtsd szét: egy levélformát 
kaptál!

Ragassz a közepébe egy gyu-
fásdobozt, és tegyél bele néhány 
kis papírgalacsint! Máris kész egy 
nyitvatermő termőlevél makettje! 

Mit kell tenned ahhoz, hogy zár-
vatermő termőlevelének makettje 
legyen belőle? Mit helyettesítenek 
a papírgalacsinok?

5. ábra. Terméstípusok

almatermés

becőtermés kaszattermés makkterméshüvelytermés toktermés

bogyóterméskabaktermésszemtermés csonthéjas termés
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A sokvirágú boglárka rétjeink
jellemző, tömeges vadvirága.
Öt sárga sziromlevele van.

A vetési pipacsnak négy nagy,
vörös sziromlevele van,
tövükön sötét folttal.

A gyepűrózsa tüskés cserje.
Öt rózsaszín sziromlevele van,
áltermése a C-vitaminban gazdag 
csipkebogyó.

A szennyes bükköny elterjedt
gyomnövényünk.
Virágának alakja
pillangóra emlékeztet.

A pirosló hunyor kora tavasszal
nyílik. Csészelevelei nagyok,

a sziromlevelek alig láthatóak.
Védett.

Gabonatáblák gyomnövénye
a vérehulló fecskefű.

Négy narancsos sziromlevele van,
hasonló színű tejnedve

szemölcsirtó hatású.

A havasalji rózsa egyetlen tüskétlen 
vadrózsánk. Védett faj.

A nagyvirágú lednek
pillangós virágainak sziromlevelei 

rózsaszínűek.

Galéria – zárvatermők

Kétszikűek osztálya

Boglárkák rendje

Rózsavirágúak rendje

Hüvelyesek rendje

OH_BIO78TB_1_224_korr6.indd   40 14/06/22   16:22



41

A vadmurok a sárgarépa
vadon élő őse. Apró virágai
nagy ernyőben állnak.

A mezei zsálya réteken nyílik.
Virága egy felső és egy alsó ajakból 
áll, a sziromlevelek színe kékes lila.

A nadragulya virága csupor alakú, 
fényes, fekete bogyója
halálosan mérgező!
Régebben gyógyszeralapanyagot
vontak ki belőle.

A közönséges gyújtoványfű a kerti 
tátika rokona. Virága „tátogató”,
a szirmok sárgák, nagy narancssár-
ga folttal.

Az őzsaláta lomblevelei alul zöldek, 
a virág körül sárgák, ernyői aprók.

A piros árvacsalán közönséges
tavaszi gyomnövényünk.

Levele a csalánéhoz hasonló,
de ártalmatlan.

A fekete csucsor
a burgonya közeli rokona.
Öt sziromlevele összenőtt.

A sárga gyűszűvirág
erdei irtásokon tömeges lehet.

Virágának alakja
gyűszűre emlékeztet.

Ernyősvirágzatúak rendje

Ajakosvirágúak rendje

Burgonyavirágúak rendje

Az erdei ibolya jellegzetessége,
hogy virágai
elágazó hajtásokon ülnek.

Az illatos ibolya a tavasz hírnöke. 
Virágai a tőről erednek,

erősen illatosak.

Ibolyafélék rendje
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A kocsányos tölgy a sík vidéki erdők 
nagyra növő fája.

Az erdei holdviola sziklás,
árnyas erdőkben él. Virága négy, 
keresztben álló sziromlevélből áll, 
halvány lilás.

A réti margitvirág hegyi réteken
nyílik. Fészektányérjának közepe 
sárga, apró csöves virágokból áll,
a fehér sziromleveleknek látszók
kicsiny nyelves virágok.

A konkoly virága öttagú,
a csészelevelek
a szirmoknál hosszabbak.
Védett vetési gyomnövényünk. 

Az európai bükk sudár,
erdőalkotó fánk,

törzse ezüstszürke színű.
Nyáron szinte teljesen hiányzik a 

bükkös aljnövényzete.

A kányazsombor üde erdőkben,
parkokban, tavasszal virágzik.

Virága apró,
négy fehér sziromlevél alkotja.

Az útszéli bogáncs
utak mentén gyakori, szúrós levelű 

gyomnövény. Fészke csak
csöves virágokból áll.

A dunai szegfű sziromleveleinek 
csúcsa fogazott.

Szárazabb erdőszegélyek,
tisztások lakója, védett.

Bükkfavirágúak rendje

Szegfűvirágúak rendje

Keresztesvirágúak rendje

Fészkesvirágzatúak rendje
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A turbánliliomot
visszafelé hajló lepelleveleiről
ismerhetjük fel.
Védett faj.

Virágaik jellegzetessége
az előreugró, lefelé álló mézajak.
A karcsú gömböskosbor (balra)
 és az erdei ujjaskosbor (jobbra)

hegyi rétek védett ritkasága.

Az ujjas sás kora tavasszal,
erdőkben nyílik. Apró virágfüzérei 
ujjszerűen szétállnak.

A csomós ebír az egyik leggyakoribb 
fűféle, virágai csomókban állnak.

A tüzes liliom hegyi rétek ékessé-
ge, hazánkban a Bükk-fennsíkon 

tenyészik. A Szigetköz több pontján 
is előfordul, ahová feltehetőleg az Al-
pokból a Duna közvetítésével került.

A keskenylevelű gyapjúsás virágzata 
az érést követően

fehér, gyapjúszerű üstököt formál.

Az angolperje
kerti pázsitok gyakori faja.

Virágai kétoldalt rendezettek.

Spárgavirágúak rendje

Perjevirágúak rendje

Egyszikűek osztálya

Liliomvirágúak rendje
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Gyakorlati óra

Vizsgálj meg egy lomblevélből készült keresztmetszet-preparátumot is! Milyen növényi szöveteket találsz 
benne? Miről ismered fel az eltérő szöveteket? 

Készíts a metszetekről rajzot vagy telefonod segítségével fotókat! A tanultaknak megfelelően nevezd meg a 
rajz vagy a fotó részeit!

Tanárod segítségével tanulmányozd fénymikroszkópban egy lágy szárú növény (pl. a búza) és egy fás szárú 
növény (pl. a hársfa) szárkeresztmetszetének mikroszkópos preparátumát! 
Ábrák vagy az interneten található képek segítségével próbáld meg azonosítani a kétféle szár felépítésében 

részt vevő szöveteket! 

Gyűjts be egy virágzó gyomnövényt! Vizsgáld meg a gyökérzetét, azonosítsd a gyökérzet részeit, fi gyeld 
meg nagyítóval a hajszálgyökereket! Tanulmányozd a szárat, a lombleveleket, végül szedd szét, és nagyí-

tóval vizsgáld meg a virág részeit is!
Készíts rajzot a látottakról! A tanultaknak megfelelően nevezd meg a rajz részeit!

Egy mohapárnából húzz ki néhány növénykét, és vizsgáld meg őket kézi nagyítóval! Keresd meg a gyökér-
szerű szálacskákat, fi gyeld meg a levélkéket hordozó száracskáját, és az apró levélkéket (tudod, ez nem 

igazi gyökér, szár és levél). Hogyan helyezkednek el? Mi ennek a jelentősége? Nézd meg a spóratartó tokokat, 
tartalmaznak-e spórát!

Rajzold le a füzetedbe, mit láttál! A tanultaknak megfelelően nevezd meg a rajz részeit!

Lágy szár fénymikroszkópos
felvétele

Fás szár fénymikroszkópos
felvétele

Növényszövettani vizsgálatok

Növényszervezettani vizsgálatok

bőrszövet alapszövet

gázcserenyílásszállítószövet

A lomblevél keresztmetszetének rajza
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Keresd meg a Növényismeret című könyv (szerzők: Simon Tibor – Seregélyes Tibor) képeinek segítségével 
az alábbi fotókon szereplő növényeket! Felépítésük alapján melyik zárvatermő osztályba tartoznak?

A könyv segítségével sorold be őket a megfelelő családokba és rendekbe is!

Telefonoddal vagy fényképezőgéppel készíts te is fényképeket  különböző növényekről! Próbáld meg ki-
deríteni a nevüket növényhatározó vagy az internet segítségével! Ha nem sikerül, kérd a tanárod segítségét!

Növényrendszertani vizsgálatok
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Összefoglalás

A tudományos rendszerezés ma is használatos alapjait a XVIII. szá-
zadban Carl Linné svéd természettudós fektette le. A rendszerezés 
alapegységeként bevezette a faj fogalmát, javaslatot tett a fajok egy-
séges tudományos elnevezésére, és megalkotta azokat a rendszertani 
kategóriákat is, amelyek tovább segítették az eligazodást. Az élőlé-
nyeket az általa kiválasztott szempontok szerint osztályozta. Később 
Darwin evolúciós elméletében az élőlények hasonlóságát közös szár-
mazásukkal, a rokoni kapcsolattal magyarázta. Ezt követően a rend-
szerezés szempontja a feltételezett leszármazás, a rokonság lett.

A ma élő élőlények szerveződé-
sük szerint két egysejtű és három 
soksejtű országba sorolhatók: a 
sejtmag nélküli egysejtűek, a sejt-
magvas egysejtűek, a növények, a 
gombák és az állatok országába.

A hajtásos növények szervei a 
gyökér, a szár, a levél, a virág és a 
termés. A gyökér rögzíti a növényt 
a talajban, felszívja a vizet és az 
ásványi sókat, majd továbbítja 
azokat a szár felé. A hajtás a leve-
les szár, amely a rügyből fejlődik. 
A szár a szöveti felépítés alapján 
lehet lágy, és lehet fás. A lomble-
vél a fotoszintézis, a párologtatás 
és a gázcsere szerve.

Az egysejtű élőlények teste egyetlen sejtből áll, az 
látja el az összes életműködésüket. Közéjük tartoz-
nak a sejtmag nélküli baktériumok, valamint az osto-
ros, az állábas és a csillós sejtmagvas egysejtűek. A nö-
vények soksejtűek, a telepes növények sejtjei között 
munkamegosztás van, de szövetekkel még nem ren-

delkeznek. Közéjük tartoznak a vízben élő moszatok, 
szárazföldi képviselői pedig a mohák. Az ősi zöldmo-
szatokból a szárazföldön a mohákkal párhuzamosan 
a hajtásos növények is kialakultak. A hajtásos növé-
nyeknek közös tulajdonsága, hogy szemben a telepes 
növényekkel szöveteik és szerveik vannak.

Működésük alapján a növények szövetei osztódó-
szövetek és állandósult szövetek lehetnek. Az osztó-
dószövetek a növények csúcsi részein találhatók, és 
szüntelenül osztódnak. A  keletkezett sejtek viszont 
nem osztódnak tovább, valamilyen állandósult szö-
vet lesz belőlük, és meghatározott működést látnak 
el. Az állandósult szövetek közé tartozik a bőrszövet, 
a szállítószövet és az alapszövetek. A bőrszövet a friss 
szárak és a levelek felszínét védi a külső hatásoktól 
és a kiszáradástól. A  szállítószövet az anyagszállítást 
végzi. Egyrészt a gyökerek felől a vízszállító csövek-

ben történik a víz és ásványi sók szállítása. Másrészt 
a levelek felől történik a kész tápanyag elszállítása 
a növény minden részébe, ezt a rostacsövek végzik. 
A növényekben a vízszállító csövek és a rostacsövek 
együtt szállítónyalábokba rendeződnek. Bennük a víz-
szállító elemek együttese a farész, a szerves anyagot 
szállító elemek együttese a háncsrész. Az alapszövetek
többféle működést végezhetnek, ez alapján többfélék 
lehetnek: lomblevelekben a táplálékkészítő alapszövet 
van, a legtöbb növényi szárban a szilárdító alapszövet,
és gyakran a raktározó alapszövet is megtalálható.

A harasztoknak gyökerük, száruk és levelük van, ezért hajtásos, de 
virágtalan növények. Közéjük tartoznak a zsurlók és a páfrányok. 
A ma élő legfejlettebb növényeknek gyökéren, száron és levélen kívül 
virágjuk is van. A virágos növények ősi típusú harasztokból fejlőd-
tek ki. A virág kialakulása a szárazföldi körülményekhez való jobb 
alkalmazkodást tükrözi. A virág a szaporodás szerve, módosult lomb-
levelekből alakult ki. A virágos növények képviselőit a nyitvatermők,
illetve a zárvatermők közé soroljuk. A nyitvatermők virágjaikban a 
magkezdeményeik a termőleveleken szabadon ülve fejlődnek. Legis-
mertebb képviselőik a fenyők osztályába tartoznak. A zárvatermőkön
a magkezdemények a termőlevelek széleinek összenövésével létrejö-
vő zárt magházban fejlődnek, így védettebbek a kiszáradástól. Fajai-
kat a kétszikűek, illetve az egyszikűek osztályába soroljuk.
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Az állatok szövetei – beleértve az emberét is – a hámszövetek, a kötő-
és támasztószövetek, az izomszövetek és az idegszövet csoportjába sorol-
hatók.

A hámszövetek

A hámszövetek sokfélék lehetnek, de mindegyik a test külső és belső 
felszínét borítja. Sejtjeik szorosan illeszkednek, egy vagy több rétegben 
helyezkednek el. A fedőhámok védik az alattuk lévő szöveteket. Az em-
lősök sok sejtrétegű bőrében a felszíni hámrétegek elhalnak, kemény, 
ellenálló védőréteget képeznek. Az ereket vékony, egyetlen sejtrétegből 
álló fedőhám béleli. A légcsövet belül burkoló egyrétegű hám felszínén 
csillókat találunk, amelyek csapkodásukkal kiszűrik a lebegő szennyező-
déseket. A mirigyhámok sejtjei váladékot termelnek. Ilyen hám található 
például a halak bőrének felszínén. A mirigytermelő sejtek csoportokat 
képezhetnek, ezek besüllyednek az alattuk lévő szövetbe, így jönnek lét-
re a mirigyek. A mirigyek váladéka kivezetőcsövön keresztül jut a fel-
színre, ilyenek például az emlősök nyálmirigyei. 

A kötő- és támasztószövetek

A kötőszövetek szerveket, szervek részeit választják el egymástól, egy-
úttal össze is kötik őket. Sejtjeik lazán helyezkednek el, közöttük sejt 
közötti állomány van. A sejt közötti állományt a sejtek termelik, sok szá-
las fehérje, rost van bennük, ami rugalmassá, hajlékonnyá teszi a szöve-
tet. Az emlősök bőrének hámját laza rostos kötőszövet kapcsolja az alatta 
lévő izmokhoz. Kötőszövet a zsírszövet is, melynek zsírtartalma tartalék 
tápanyagul szolgál egyben hőszigetelő, mint például a fókák bőrében.
A kötőszövet rostjai tömötten is rendeződhetnek. Tömött rostos kötőszö-
vetből áll az izmokat a csontokhoz kapcsoló ín, amelynek nagy a szakí-
tószilárdsága, de nem nyúlik. 

 Helyezd el a szöveteket a biológiai szerveződés szintjei között!
 Mlyen szövetféleségekről tanultál már? 
 Mit tanultunk az emberi bőrről?

Az állati szövetek

1. ábra. Az egyrétegű hám (a) és több-
rétegű hám (b) fénymikroszkópos képe

2. ábra. A laza rostos kötőszövet fény-
mikroszkópos képe

3. ábra. A tömött rostos kötőszövet 
fénymikroszkópos képe

4. ábra. A zsírszövet fénymikroszkó-
pos képe

Szövetmaradványból 
állat

A szövetmaradványok sejtjeiből 
mai technikai tudásunk szerint az 
örökítőanyag kivonható. Ha egész 
sejtek megmaradnak, akár a teljes 
örökítőanyag birtokába is jutha-
tunk. Ebből akár az állat felépítése 
és szerveinek működése rekonst-
ruálható.

a)

b)
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A támasztószövetek közé a porcszövet és a csontszövet tartozik. Merev 
tartást adnak a testnek, ezzel meghatározzák az állatok alakját, és segítik 
a gerinces állatok mozgását. A csontszövet nyúlványos sejtjei körkörösen 
helyezkednek el, közöttük sejt közötti állomány van. A sejt közötti állo-
mány magas ásványisó-tartalma nagy keménységet, az ugyancsak magas 
fehérjetartalma rugalmasságot biztosít a csontnak. A porcszövet sejtjei 
kettesével-hármasával ülnek. A  sejtcsoportok között lévő sejt közötti 
állomány kevés ásványi sót, ellenben sok fehérjét tartalmaz, és magas a 
víztartalma is. Ezért a porcszövet nem annyira kemény, viszont rugal-
masabb, mint a csontszövet. 

Az izomszövetek

Az izomszövetek összehúzódásra és elernyedésre képesek, ezzel lehe-
tővé teszik a mozgást. A harántcsíkolt izomszövet a vázizmokat építi fel. 
Metszete mikroszkópi képén jellegzetes keresztbe csíkozottság látható, 
erre utal az elnevezés is. Sok sejt egyesüléséből származó izomrostok épí-
tik fel, amelyek erőteljes munkavégzésre képesek, de fáradékonyak. A si-
maizomszövet izomsejtekből áll. A belső szervek: az erek, a bélcsatorna 
izomzatát képez, de a férgek és a puhatestűek bőrizomtömlőjét is sima-
izomszövet alkotja. Működése lassúbb, mint a harántcsíkolt izomszöveté, 
viszont nem fáradékony. Akaratlagosan nem irányítható. Az izomszöve-
tek harmadik típusa egy különleges izomszövet, a szívizomszövet. Össze-
húzódásának ingerét önmaga képes előállítani. Ez alkotja a gerincesek 
szívének fő tömegét. A szívizomszövet rostokból áll, nagy erőkifejtésre 
képes, és nem fáradékony. 

Az idegszövet

Az idegszövet idegsejtekből áll. 
Jellemző rájuk, hogy ingerelhe-
tők, azaz a környezet változása-
ira, az ingerekre reagálnak, és in-
gerület formájában továbbítják 
azokat. Az idegsejtek az ingere-
ket rövid nyúlványaikkal veszik 
fel, majd a hosszú nyúlványon a 
központba juttatják. A központ 
válaszai is az idegsejtek révén 
kerülnek a szervekhez. Műkö-
désük során elektromos változások zajlanak le a sejtben, ezért a hosszú 
nyúlványokat zsírszerű szigetelőréteg választja el egymástól. 

Kérdések, feladatok

1.  Sorold fel az állati (emberi) szerve-
zetre jellemző szövettípusokat!

2.  Milyen működéseket láthat el a 
hámszövet?

3.  Hasonlítsd össze a porcszövetet 
és a csontszövetet!

4.  Miben tér el a harántcsíkolt izom-
szövet és a simaizomszövet felépí-
tése és működése?

5.  Mi jellemző az idegszövetre?

Tanulmányozz tanári segít-
séggel különböző állati szö-

veteket fénymikroszkópban! Ké-
szíts a látottakról rajzot vagy tele-
fonod segítségével fotókat!

5. ábra. A csontszövet fénymikroszkó-
pos képe

6. ábra. A porcszövet fénymikroszkó-
pos képe

7. ábra. Harántcsíkolt izomszövet fény-
mikroszkópos képen

8. ábra. Simaizomszövet fénymikrosz-
kópos képen

9. ábra. Szívizomszövet fénymikrosz-
kópos képen

10. ábra. Az idegszövet fénymikroszkó-
pos képe
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 Mely esetben kétoldalian szimmetrikus egy tárgy?
 Hogyan mozog a földigiliszta?
 Milyen a földigiliszta testének felszíne?

A férgek

Nagyon sokféle férget ismerünk. Vannak közöttük egyszerűbb és bo-
nyolultabb felépítésűek egyaránt. Ennek megfelelően számos törzs-
be soroljuk őket. Közülük csak azokról tanulunk, amelyek az ember 
szempontjából jelentősek. A  férgek hosszúra nyúlt, kétoldalian szim-
metrikus állatok. Testfelépítésük az eltérő fejlettségi szintjüknek meg-
felelően különbözik egymástól. Valamennyire jellemző azonban, hogy 
teljes testfelületükön keresztül lélegeznek, és mozgásszervük simaizom-
szövetből felépülő bőrizomtömlő. Bőrizomtömlőről akkor beszélünk, ha 
az állat izomzata az egész testén végighúzódik, henger alakú, körbe-
veszi a belső szerveket, és külső felületén összenőtt az őt borító bőrrel. 
A bőrizomtömlő hosszanti és körkörös simaizomrétegekből áll. A réte-
gek egybehangolt összehúzódása és elernyedése biztosítja ezen állatok 
mozgását, a féregmozgást.

A laposférgek

A laposférgek teste erősen lapított. Egy részük szabadon él, ilyenek a 
patakvizekben gyakori apró, ragadozó örvényférgek. Többségük azonban 
gerincesek bélcsatornájában élősködik. A mételyekhez tartozó májmétely
elsősorban juhok máján vagy annak közelében telepszik meg, és a már 
felszívott táplálékot veszi el a gazdaszervezettől. Az embert is megfer-
tőzheti. Lárvája nedves legelőkön a fűszálakról kerülhet a szervezetünk-
be. A laposférgek egy másik csoportja, a galandférgek szintén élősködők. 
Szervezetük annyira alkalmazkodott az életmódjukhoz, hogy szájnyílá-
suk és bélcsatornájuk sincs, az egész testfelületükön keresztül képesek 
felszívni a táplálékot. Lárvájuk hatósági állatorvos által nem ellenőrzött, 
félig főtt vagy rosszul füstölt húskészítményekkel fertőzheti meg az em-
bert. Kutyákban és macskákban is élősködhet. 

1. ábra. A féregmozgás

2. ábra. Élősködő laposféreg

3. ábra. A májmétely fertőzési útvonala

 A galand és a tömlő két régi ma-
gyar szó. Nézz utána, melyik mit 
jelent!

 Hogyan kerülhet májmétely az em-
ber szervezetébe? A válaszhoz fi -
gyeld meg a 3. ábrát!
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Kérdések, feladatok

1.  Mi a bőrizomtömlő?
2.  Mondj példát szabadon élő és más 

szervezetekben élősködő laposfér-
gekre!

3.  Mit értünk zárt keringési rendsze-
ren?

4.  Hasonlítsd össze a földigiliszta és 
az orvosi pióca táplálkozását!

5.  Miért nevezzük hímnős állatnak a 
földigilisztát?

A fonálférgek

A fonálférgek hengeres testűek. Egyetlen sejtrétegből álló vékony bő-
rükön vastag, védő kutikularéteg fejlődik. Szabadon élők és élősködők 
is vannak közöttük. A  szabadon élők alig 1–2 mm hosszúak, óriási 
számban fordulnak elő a talajban, és fontosak a szerves anyagok le-
bontásában. Az élősködők közül az orsógiliszták arasznyiak; ló, szarvas-
marha, juh bélcsatornájában élnek, de az embert is megfertőzhetik. 
A cérnagiliszta vagy másik nevén hegyesfarkú bélgiliszta az egyik leg-
elterjedtebb emberi élősködő. Leginkább kisgyerekek végbelében 
élősködik. Az emberi székletben kiürülő petéivel fertőz, ezért már 
óvodáskorban nagyon fontos a WC-használat utáni alapos kézmosás 
megtanulása. 

A gyűrűsférgek

A gyűrűsférgek a legfejlettebb férgek közé tartoznak. Testük gyűrűsze-
rű szelvényekre tagolódik. Ismert képviselőjük a közönséges földigiliszta. 
Bőre mirigysejtekben gazdag. A sejtek nyálkás váladéka óvja meg testét 
a kiszáradástól. A talajt fogyasztja el, amelyből a bélcsatorna egyes sza-
kaszai kivonják a fontos tápanyagokat, a többi pedig kiürül. A felszívott 
tápanyagokat zárt vérkeringési rendszer juttatja el a szervezet minden 
pontjába. A zárt keringési rendszerben az érrendszer olyan csőhálózat, 
amelyből a vér nem kerül ki. A bomlástermékeket külön kiválasztószerv, 
a vesécske üríti a külvilágba. Idegrendszere a hasoldalon található hasdúc-
lánc. Testszelvényenként egy pár, idegsejtekből felépülő dúcból áll, ame-
lyeket hosszirányban és keresztben is egy-egy idegköteg köt össze. Az 
ezekből kiinduló idegek az egész testet behálózzák, és összehangolják az 
állat életműködéseit. Hímnős állat, ugyanis minden példány hím- és női 
ivarszerveket egyaránt tartalmaz. Két egyed között a megtermékenyítés 
mindig kölcsönös. Petével szaporodik. 

A gyűrűsférgek közé tarto-
zik az orvosi pióca is. Vízben él, 
tapadókorongjával gerinceseken 
tapad meg. Szájnyílásával sebet 
ejt rajtuk, és a vérüket szívja, az-
zal táplálkozik. A felszívott vér 
nem alvad meg, mert az orvosi 
pióca véralvadást megakadályo-
zó anyagot, hirudint termel, és ezt juttat a sebbe is. A hirudin fontos 
gyógyászati alapanyag, ezért az orvosi piócát nagyüzemileg is tenyésztik. 

4. ábra. A földigiliszta testfelépítése

bőrizomtömlő

kiválasztószerv

agydúc

„szívek”

nyelőcső begy gyomor középbél háti ér

garat testüreg hasi ér idegrendszer

szájnyílás

5. ábra. Orvosi pióca

 A hasdúclánc idegrendszert régeb-
ben kötélhágcsó-idegrendszernek 
is nevezték. Magyarázd el, hogy 
miért!

A következő kísérletet
otthon is elvégezheted.

Áss ki a kertben vagy kirándulás 
közben az erdőszegélyen, folyópar-
ton vagy legelőn egy nagyobb föl-
digilisztát! Horgászboltokban áru-
sítják is. Fogd meg a bal kezedben
a végénél, emeld magad elé, majd a 
jobb kezed mutató- és hüvelykujját 
húzd végig rajta! Tedd egy üveglap-
ra, azután egy papírlapra, és hagyd 
mászni! Mit tapasztalsz?

Érezni fogod, hogy mennyire nyál-
kás a bőre. Azt is érzed, hogy a 
felülete nem sima: mintha apró, 
merev szálak állnának ki belőle. 
Ezek a sertelábacskák, amikből 
szelvényenként négy pár ered. 
A sertelábacskák a haladását se-
gítik, mert féregmozgás közben a 
talajszemcsékbe kapaszkodnak. 
Az üveglapon nem tud haladni, hi-
ába mozog a bőrizomtömlő, mert 
a sertelábacskáknak nincs mibe 
kapaszkodniuk. A  papírlapon vi-
szont igen. A vizsgálatok után a 
földigilisztát engedd szabadon!
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 Mely ízeltlábú állatokról tanultunk? 
 Hogyan épül fel a testük?
 Mit tudsz az egyedfejlődésükről?

Az ízeltlábúak.
Rákok, pókszabásúak

1. ábra. Az ízeltlábúak a legnépesebb 
állattörzs

2. ábra. A rákok és a pókok testfelépítése (a rovarok testfelépítését a következő leckében találod)

3. ábra. A folyami rák patakokban és fo-
lyókban él.

Az ízeltlábúak törzse az állatok országának legnépesebb csoportja. Több 
millió fajukat ismerjük, és rendkívül nagy számban népesítik be a Földet. 
Az ősi gyűrűsférgekből származnak. Testük szelvényezett, a szelvények 
azonban testtájakká nőnek össze rajtuk. Csőszerű ízekből álló lábaik
vannak, ezek segítségével mozognak. Testüket egyrétegű hám burkolja. 
A  hámsejtek rugalmas, kemény külső vázat, kitint termelnek, amely 
védi a testüket. Ennek belső felületéhez harántcsíkolt izomszövetből 
felépülő, különálló izmok tapadnak. Az izmok működése teszi lehetővé 
a szelvények és a lábak mozgását. Háromszakaszos bélcsatornájuk 
előbélből, középbélből és utóbélből áll. Az előbél a szájnyílással kezdődik, 
az utóbél a külvilágba nyílik. Keringési rendszerük nyílt, ami azt jelenti, 
hogy az érrendszerük nem zárt csőhálózat, a benne keringő testfolyadék 
az erekből a szövetek közé folyik, és távolabb újra összegyűlik 
bennük. Légzésüket a külső hám egy részéből kialakult légzőszerv
végzi. Idegrendszerük fejlett dúcidegrendszer. Petékkel szaporodnak, 
közvetlenül vagy lárvaalakon keresztül átalakulással fejlődnek.

A rákok osztálya

Nagyon sokféle fejlettségű és megjelenésű rákot ismerünk. Túlnyomó 
többségük vízben él. Rákok az alig milliméternyi vízibolhák, a patakok-
ban, a kövek alatt mindenütt előforduló, 1–2 cm-es bolharákok és a fejlett 
tízlábú rákok is. A tízlábú rákok közé tartozik legnagyobb testű rákunk, az 
arasznyira megnövő folyami rák. A rákok néhány csoportja meghódította 
a szárazföldet, például az ászkarákok nedves földben, kövek alatt élnek. 

A folyami rák teste két testtájra, fejtorra és potrohra különül. A fej-
toron találjuk a két pár csápot, a szemeket és a szájnyílást. A fejtorhoz 
kapcsolódik öt pár járóláb, ebből az első pár ollóvá módosult. Az olló 
segíti a táplálékfelvételt, és egyben védekezőeszköz is. Kitinvázába 
mész rakódik, ezért páncélja különösen kemény. A kitinpáncél ugyan 
tágulékony és rugalmas, de nem nő az állattal, ezért időnként a rák 
leveti azt, vedlik. Tápcsatornája végighúzódik a testén. A fejtor két ol-

a többi
állattörzs
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fejtor potroh

szájnyílás

gyomor
kiválasztószerv kopoltyú

szív

dúcidegrendszer

ivarmirigy bél

végbélnyílás

végbélnyílás

agydúc szív

méregmirigy

főér

középbél

ivarmirigy

nyelőcső

lemezes tüdő szövőmirigy
szövőszemölcs

csáprágó

pontszem
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Kérdések, feladatok

1.  Sorold fel az ízeltlábúak testszer-
veződésének jellegzetességeit!

2.  A folyami rák melyik testtáján lehet 
jól látni a szelvényezettséget?

3.  Hasonlítsd össze a rákokat és a 
pókokat egymással!

4.  Milyen eredetű az ízeltlábúak lég-
zőszerve?

5.  Mit értünk dúcidegrendszeren?
6.  Miért jelenthet veszélyt az, ha kul-

lancs fúródott a bőrünkbe?

 A Lyme-kór antibiotikumos kezeléssel ma már teljesen gyógyítható. 
Nézz utána, miért veszélyes megbetegedés a Lyme-kór! Mik a tünetei? 
Mely tünet esetén kell nyomban orvoshoz fordulni? 

 Mutasd be kiselőadásban a skorpiókat!
 Derítsd ki, hogy honnan ered a kecskerák elnevezése!

5. ábra. Bokrok ágai közé szövi fogóhá-
lóját az óriás keresztespók. Barna színű 
potrohmintázatáról ismerhető fel.

6. ábra. Kullancs szakszerű eltávolítása 
a bőrből

4. ábra. Ászkarák

dalán elhelyezkedő kopoltyúkkal lélegzik, a friss oxigént testfolyadék
juttatja el a sejtekhez. Keringési rendszere nyílt, a testfolyadékot a fej-
tor hátoldalán lévő szív mozgatja. Petékkel szaporodik, a kis rákok 
közvetlenül fejlődnek.

A pókszabásúak osztálya

A pókszabásúak teste a rákokéhoz hasonlóan két testtájra, fejtorra és 
potrohra osztható. Szárazföldi állatok. Több rendbe soroljuk őket.

A pókok rendjébe tartoznak a különböző pókok. Valamennyien ra-
gadozók. Erőteljes csáprágóikkal ragadják meg a zsákmányukat, azután a 
szájnyílásukon keresztül emésztőnedvet bocsátanak rá, végül szívógyom-
rukkal az elfolyósodott zsákmányt felszívják. Lapos fejtorukról négy pár 
ízelt láb ered. Légzőszervük a hámból fejlődött vékony lemezekből álló 
tüdő. Anyagszállító szervrendszerük nyílt. Gömbölyded potrohuk vé-
gén szövőmirigyeket találunk, ezek váladékából pókfonalat állítanak elő. 
A pókok egy része a pókfonalból fogóhálót sző, ezzel ejtik el zsákmányu-
kat. Fogóhálót sző például a koronás keresztespók. 

A pókszabásúak között önálló rendbe tartoznak az atkák. Kis mére-
tű, 1–10 mm-es ízeltlábúak. Vannak közöttük élősködők, ilyen például 
a közönséges kullancs, amely emlősök vérét szívja. Ez az emberre is veszé-
lyes. Nem a vérveszteséggel okoz bajt, hanem azzal, hogy súlyos beteg-
ségeket, például Lyme- (lájm) kórt és agyvelőgyulladást terjeszt. (Ezek 
védőoltással megelőzhetők.) A  bőrünkbe fúródott kullancsot minél 
hamarabb el kell távolítani! Nem szabad kiszakítani, hanem csipesszel
– vagy ha nincs kéznél csipesz, akkor a körmünkkel – a feji részét a bőr-
höz minél közelebb kell megfogni, és óvatos mozgatás közben kihúzni. 

A torzpókok
A trópusi madárpókok ha-

zai rokonai a védett torzpókok. 
A  torzpókok nem fogóhálót, ha-
nem fogóharisnyát szőnek, ezzel 
ejtik el zsákmányukat.

A fogóharisnya szára az avar-
ban vagy a fűben elrejtve fek-
szik, feji vége egy mély, függőle-
ges aknában van a talajban. Ott 
bújik meg a pók. Ha egy rovar 
véletlenül átmászik a harisnyán, 
annak rángatása jelzi a póknak 
a zsákmányt. Erre előrohan rej-
tekéből, és a harisnyán keresz-
tül hatalmas csáprágóival megöli 
áldozatát. 8. ábra. Kövi torzpók fogóharisnyája

7. ábra. A kövi torzpók testfelépí-
tése aránytalan: a fejtor hosszabb, 
mint a potroh
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Pókháló készítése

Galéria – rákok és pókszabásúak

A vízibolhák 1–2 mm-es állatok,
haleledelként ismertek

A krillek, más néven világítórák-félék
az óceánokban óriási tömegben él.
A halak és a cetek rendkívül fontos 
tápláléka. 

Hazai vizeinkben is él a kecskerák.
Méretében alig kisebb a folyami ráknál,

de ollója keskenyebb. Védett.

A karéjos keresztespók az Alföld
homokgyepeiben szövi hálóját.
Potroha jellegzetesen karéjos.

A nádi állaspók a nádasok szegélyének 
lakója. Karcsú, hosszú lábai vannak. 

Minden éjszakára új fogóhálót sző. 
Napfelkeltekor a hálóját is

elfogyasztja, majd elbújva pihen.
Védett faj.

A barlangi vakrák nevéhez híven 
barlanglakó. Az örök sötétség miatt 

színanyagait elvesztette.

A garnélarák-fajok is
tömegesen fordulnak elő

az óceánokban, fontos haleledel. 
Emberi táplálékok is.

A kövirák hegyi patakjaink
ritkasága. 10 centiméternél
nem nagyobb. Védett faj.

A parti tarisznyarák tengeri faj.
A rátelepedő algák miatt

nehéz észrevenni. 
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A kaszáspók lábai
aránytalanul hosszúak.
Ha kiszakadnak, a bennük 
lévő idegdúc miatt még
egy ideig kaszáló
mozgást végeznek,
erre utal az elnevezés.

A mérges dajkapók hosszú lábú faj.
Fejtora vörös, potroha sárga.
Marása az emberre nézve súlyos következményekkel járhat.

A mérges dajkapók petéit és ivadékait
növényekre készített szövedékben őrzi.

A szongáriai cselőpók legnagyobb 
termetű hazai pókunk. Szikeseken 
és köves pusztaságokon él. Védett.

A pávapók Ausztráliában honos,
kb. 5 mm hosszú. Érdekessége
a potrohára boruló ernyője, amely 
széttárva a pávák díszes faroktollaira 
emlékeztet.

A pokoli cselőpók az egyik
legnagyobb méretű pókunk.
Függőleges tárnákban lakik.

Ijesztő, de ártalmatlan. Védett.

Zsákmányra les a karolópók
egy gyepűrózsavirágban.

Áldozatára ront, átkarolja, pókfonal-
lal megkötözi, úgy fogyasztja el. 

A képen
egy mediterrán területeken honos faj, 
a homoki skorpió látható.

A skorpiók is pókszabásúak,
hazánkban nem élnek. 

A hangyautánzó pók
kis méretű faj.

Hálót nem sző,
hanem

lerohanja
zsákmányát.

Gondozatlan háziállatokról kerülhet át 
az emberre a rühatka.

A rühesség viszketéssel jár. 

A takácsatka növényeken él, a levél 
fonákján szívogat. Szobanövényeken 

is gyakori.

 A mikroszkopikus méretű poratka 
minden lakásban jelen van. A lehámló 

bőr apró pikkelyeivel táplálkozik.
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 Sorolj fel olyan rovarokat, amelyekről már tanultunk!
 Mi jellemző rájuk?
 Mit jelent az, ha valami kérészéletű?

A rovarok

A rovarok az ízeltlábúak legné-
pesebb osztálya. Meghódították 
a levegőt, a vizet és a szárazföl-
det egyaránt. Testükön három 
testtájat különítünk el, a fejet,
a tort és a potrohot. A szájnyílás 
körül találjuk a táplálékfelvételt 
segítő szájszerveket, ezek a táp-
lálkozástól függően sokfélék le-
hetnek. A  fejen vannak az érzékszervek is: a tapogatást és a szaglást 
végző csápok, valamint a látást biztosító két összetett szem. A  torhoz 
kapcsolódnak a mozgás szervei: három pár ízelt láb és két pár szárny. 
Belső szerveik a potrohban találhatók. Bélcsatornájuk előbélből, közép-
bélből és utóbélből áll. Keringési rendszerük nyílt, központja a potroh 
hátoldalán elhelyezkedő cső alakú szív. Légzőrendszerük az egész szer-
vezetet behálózó légcsőrendszer, ezek nyílásai a potrohszelvények két 
oldalán vannak. Az anyagcsere-folyamatok bomlástermékeit kiválasz-
tószervek gyűjtik össze, és juttatják a bélcsatornába, onnan ürülnek ki. 
Idegrendszerük fejlett, hasdúclánc idegrendszer. Egyedfejlődésük több-
féle módon, de mindig átalakulással történik. 

Fontosabb csoportjaik

A kérészek törékeny testű rovarok. Szárnyuk sűrűn erezett. Gyengén re-
pülnek. Egyedfejlődésük átváltozás. A petéből kikelő lárva egy vagy több 
évig vízben él. Az érett lárva kimászik a vízből, és a kifejlett, szárnyas ro-
var a szárazföldön közvetlenül a lárvabőrből bújik elő. Csak néhány óráig 
élnek. Közéjük tartozik a védett tiszavirág és dunavirág. 

A szitakötők jól repülő rovarok. Két pár szárnyuk van. Ragadozók, a 
levegőben röptükben ejtik el zsákmányukat. Ebben hatalmas szemeik és 
erős rágóik segítik őket. Átváltozással fejlődnek. Lárváik vízben élnek, 
ragadozók. Hegyi patakok mentén él a védett kisasszony-szitakötő. 

agydúc

szív
csáp

bélcsatorna

nyálmirigy

szájszerv

hasdúclánc
kiválasztó-
szervek

összetett
szem

1. ábra. A rovarok testfelépítése

3. ábra. A rovarok fejlődési típusai: teljes átalakulás (a), kifejlés (b), átváltozás (c)

4. ábra. A Duna vizének javuló minősé-
ge miatt újra megjelent benne a duna-
virág. Augusztusban meleg estéken tö-
megesen rajzik.

2. ábra. Gyantába ragadt ősrovar. Azok 
az évmilliókkal ezelőtt élt ősrovarok, 
amelyek fenyőgyantába ragadtak, és 
így fosszilizálódtak, ma is szinte eredeti 
állapotukban tanulmányozhatók.

lárva

pete pete petebáb

a) b) c)kifejlett állat kifejlett állat kifejlett állat

lárva

lárva

lárva

lárva
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Kérdések, feladatok

1.  Sorold fel a rovarok testtájait!
2.  Mely szervekből áll a rovarok kerin-

gési és légzési rendszere?
3.  Hasonlítsd össze a kifejlést és az 

átváltozást!
4.  Mi a hernyó, és mi a nyű?
5.  Mely rovarcsoportok tartoznak a 

hártyásszárnyúak közé?

Az egyenesszárnyúak közé sáskák, szöcskék, tücskök tartoznak. Első 
pár szárnyuk keskeny, pergamenszerű, a második pár hártyás. Rágó száj-
szervük van. A sáskák falánk növényfogyasztók, tömeges előfordulásuk – 
a sáskajárások – esetén óriási károkat okoztak régebben nálunk is. A ke-
leti vándorsáska azonban hazánkban annyira megritkult, hogy ma már 
természetvédelem alatt áll. A tücskök növényevők, a szöcskék ragadozók. 
Egyedfejlődésük kifejlés. A petéből kikelő lárva megjelenésében és élet-
módjában is a kifejlett rovarhoz hasonlít, csak szárnya nincsen. A foko-
zatos növekedést vedlések szakítják meg, ezután válik az állat ivaréretté. 

A bogarak első pár szárnya kemény szárnyfedővé alakult. Repülésük 
közben csak a második pár, a hártyás szárnyuk mozog. Szájszervük rágó. 
Egyedfejlődésük teljes átalakulás, ugyanis a petéből kifejlődő lárva egy 
nyugalmi szakaszon, bábállapoton megy keresztül kikelése előtt. Közé-
jük tartozik a védett nagy hőscincér, a nagy szarvasbogár és a bőrfutrinka. 
Mezőgazdasági szempontból kártevők a cserebogárfajok.

A lepkék szárnyát apró kitinpikkelyek – hímpor – borítják. Szájszer-
vük hosszú, kiölthető szívó pödörnyelv. Lárváik növényevők, hernyóknak
nevezzük őket. Egyedfejlődésük teljes átalakulás. Védett képviselőik kö-
zül a nappal repülő fecskefarkú lepke és az admirálislepke lakott területeken 
is megjelenhet. Az éjszaka aktív fajok közé tartozik Európa legnagyobb 
lepkéje, az ugyancsak védett éjjeli nagy pávaszem. Számos fajuk vesze-
delmes erdészeti kártevő, mint a gyapjaslepke. 

A legyek, szúnyogok, bögölyök a kétszárnyúak közé tartoznak, mert csak 
első pár szárnyuk fejlett hártyás szárny, a második pár csökevényes. Száj-
szervük szívásra vagy szúrásra alkalmas. Teljes átalakulással fejlődnek. 
A legyek lárváit nyűnek nevezzük. Az érett cseresznyében előforduló „ku-
kac” is nyű, a cseresznyelégy lárvája. A házilégy kellemetlen lakótársunk. 

A méhek, darazsak, hangyák
népes társasága a hártyásszár-
nyúak közé tartozik. Mindkét 
pár szárnyuk hártyás. A  dara-
zsak és a hangyák szájszerve 
rágó, a méheké nyaló. A nősté-
nyek többségének fullánkja van. 
Fejlődésük teljes átalakulás. Egy 
részük társasan él. Legfejlettebb 
a háziméhek és a hangyák szer-
vezett munkamegosztással mű-
ködő állama.

6. ábra. A keleti vándorsáska nagy ter-
metű, jól repülő sáskafaj. Hazánkban 
nagyon ritka. Védett faj.

7. ábra. A nagy hőscincér teste lapos, 
csápja, különösen a hímeké, hosszú. 
Lárvája tölgyekben fejlődik. Védett faj.

5. ábra. A kisasszony-szitakötő karcsú 
testű, színes szárnyú faj. A  nőstény 
bronzszínű, a hím kék. Védett faj.

8. ábra. A  fecskefarkú lepke szárnya 
sárga alapon fekete mintás, két piros 
pettyel, apró fecskefarokkal. Védett faj.

9. ábra. A réti vöröshangya színe vörös, 
a toron fekete folttal. A lapos bolyok 
száraz réteken, mezőkön fedezhetők fel.

 Nézz utána, hogyan szerveződik és 
működik a háziméhek rovarállama!

 Készíts kiselőadást néhány védett 
bogár vagy lepke bemutatásával! 

 Derítsd ki, milyen életmódot foly-
tatnak az érdekes nevű fürkészda-
razsak!

 Gondold végig, vajon mi lehet a 
„hangyatojás”!

 Valójában miért nem helyes a „ti-
szavirág-életű” kifejezés?
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Galéria – rovarok

A tiszavirág teste sárgásbarna, 
potrohfüggelékben végződik. A képen 
épp kibújik a lárvabőrből. Védett faj.

Az erdélyi virágszöcske hegyvidéki 
erdők tisztásain él. Vaskos potrohú, 
lomha mozgású szöcske. Védett faj.

Megnyúlt teste, hosszú lába
egy ágdarabhoz teszik hasonlóvá
a botsáskát. Hazánkban nem él.

A nappali pávaszem védett lepkénk. 
Hernyója csalánon él.

A csermelyszitakötő potroha sárga 
alapon fekete mintás. Lárvája tiszta 
vízű patakokban fejlődik. Védett faj.

Hegyi rétek ritkasága a szép hegyi-
sáska. Háta tarka, lábszára vörös. 

Védett faj.

A levélutánzó sáskák a bokrokon ész-
revehetetlenek, beleolvadnak
a környezetbe. Trópusi fajok.

Az éjjeli nagy pávaszem Európa
legnagyobb lepkéje. Hernyója

gyümölcsfákon fejlődik. Védett faj.

A frissen kikelt szitakötő néhány óra 
alatt kiszíneződik, majd szárnyra kel. 

Alatta még ott a lárvabőr. 

Az óriás énekeskabóca szárnyait
háztetőszerűen tartja, rajta az erek 
vörösek. Ritkán látható, védett faj.

Imádkozó sáska a fogólábúak közé 
tartozik, ezért neve megtévesztő.

Falánk ragadozó.

A kacsafarkú szender a virágok előtt 
lebegve szívogat. Ősszel gyakran
a városi kertekben is megjelenik.
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A nagy szarvasbogár Európa
legnagyobb méretű bogara. Lárvája 
korhadó fában fejlődik. Védett faj.

Az ágyi poloska kellemetlen lakótárs, 
éjjel az alvó emberek vérét szívja.

Nappal elbújik.

A gyötrő szúnyog hegyes szúró-szívó 
szájszervével átszúrja az ember bőrét. 

Lárvája sekély vizekben fejlődik.

A góliátbogár tenyérnyi nagyságú 
virágbogár.

A trópusi Afrika őserdőiben honos.

A zöld bogyómászó poloska növényi 
nedveket szívogat, kertészeti kártevő. 

Fejlett bűzmirigye van.

A verőköltő bodobács növényi
és állati nedvekkel táplálkozó
poloska. Bűzmirigye nincs.

A rózsabogár vagy aranyos virágbogár 
a góliátbogár hazai rokona. Virágokon,

érett gyümölcsökön gyakori.

A közönséges molnárpoloska a víz 
felszínén szedi össze táplálékát.
Tévesen vízipóknak is nevezik.

A csótány az ember környezetében, 
lakásokban, közműcsatornákban él. 
Minden szerves anyagot elfogyaszt.

Az őshonos hétpettyes katicabogár 
piros szárnyfedőjű,
rajta hét fekete pettyel. 

A májusi cserebogár
április végétől repül, mindenféle
növény lombját fogyasztja.

A harlekinkatica szárnyfedői
változó színűek és mintázatúak.

Nálunk jövevényfaj. Gyors terjedése 
a hétpettyes katicabogarat

már sok helyen kiszorította.

A burgonyabogár jóval kisebb,
mint a cserebogár, szárnyfedői

csíkosak. Kizárólag burgonyaféléken
fi gyelhető meg.

Nálunk jövevény.
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1. ábra. A puhatestűek testfelépítése

3. ábra. A kúpos kerekszájú csiga a Du-
nában él, nagyon ritka, védett faj.

 Mely puhatestűekről tanultunk már?
 Hogyan mozognak a csigák?
 Mi a csigaház fő építőanyaga?

A puhatestűek

A puhatestűek közé a kagylók, a csigák és a fejlábúak tartoznak. Lapos-
féregszerű ősöktől származnak. Testük szelvényezetlen maradt. Három 
testtájat különítünk el rajtuk: a fejet, a lábat és a zsigerzacskót. A fejen 
találjuk a szájnyílást és az érzékszerveket. A láb a mozgás szerve, sima-
izomszövetből épül fel. A zsigerzacskó a belső szerveket foglalja magá-
ba. Jellemző szervük a bőrük egy részéből kialakuló köpeny. A köpeny
építi fel mészből és fehérjéből a csigák házát és a kagylók héját.

A csigák osztálya

A csigák között vannak vízben élők és szárazföldiek egyaránt. Bőrük 
mirigyekben gazdag. Többségük növényevő. Táplálékukat a szájnyílás-
ban lévő reszelőnyelvükkel aprítják fel. Lábuk izmos hasláb, ennek se-
gítségével lassú féregmozgással haladnak. Zsigerzacskójukat betakarja a 
felcsavarodott ház, amelybe veszély esetén az egész állat visszahúzódhat. 
Keringési rendszerük nyílt, testfolyadékuk kékes színű. Légzőszervük a 
köpenyből kialakult üreg hámja, a szárazföldi csigákét tüdőnek, a vízi-
csigákét kopoltyúnak nevezzük. Legfontosabb érzékszervük a fejen talál-
ható két pár tapogató. Közülük a hosszabb tapogatók végén ül egy-egy 
egyszerű felépítésű szem. Hímnős állatok, női és hímivarmirigyekkel 
egyaránt rendelkeznek. A megtermékenyítés kölcsönös. Egyedfejlődé-
sük közvetlen, lárvaalakjuk nincs.

Hazánkban több száz fajuk él. Legnagyobb közülük az éticsiga. Ker-
tekben, erdőkben fordul elő. 
Védett. Ugyancsak védett a víz-
ben élő pettyes csiga és borsócsiga, 
másik nevén kúpos kerekszájú 
csiga. Vannak házatlan csigák 
is, közülük nem egy veszedel-
mes kerti kártevő, mint a kerti 
meztelencsiga és a narancsszínű 
spanyol meztelencsiga. 

2. ábra. A pettyes csiga nevét a pety-
tyes házáról kapta. Folyókban él. Ritka, 
védett faj.

A következő kísérletet
otthon is elvégezheted.

Keress kirándulás közben üres csi-
gaházat, és vidd haza! A  felületét 
gyengén csiszold meg dörzspapír-
ral, tedd egy kis tálkába, és tegyél 
rá egy kanálka ecetet! Mit tapasz-
talsz? Vajon miért?

A csigaház ecettel érintkező, meg-
csiszolt felülete pezsegni kezd, 
akár a mészkő, ha ecetet csep-
pentünk rá. Ez igazolja, hogy a 
csigaház egyik építőanyaga a 
mész.

köpeny

köpenyüreg

légzőszerv

láb

fej fej

fejlábúkagylócsiga

fejláb

héj

zsigerzacskó

köpeny

köpenyüreg

légzőszerv

héjzsigerzacskó
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A kagylók osztálya

A kagylók kizárólag vízben élnek. Testüket két szimmetrikusan el-
helyezkedő ovális, kemény héj fogja közre. Lábuk balta alakú, a kissé 
szétnyitott héjak közül dugják ki, és lassú féregmozgással haladnak az 
iszapban. Fejük visszafejlődött, szájnyílásuk közvetlenül a zsigerzacskó-
ban lévő bélcsatornába vezet. A vízből kiszűrt lebegő szerves anyagokkal 
táplálkoznak. Egyedfejlődésük lárvaalakon keresztül történik. Hazai fo-
lyóvizeink védett ritkasága a tavikagyló és a tompa folyamkagyló. A ten-
geri kagylók közül az éti osztrigát fogyasztják, a Földközi-tenger és az 
Atlanti-óceán partvidékén kedvelt csemege. Nevezetesek a gyöngy-
kagylófajok is, amelyekben az igazgyöngy képződik. Ez úgy történik, 
hogy a kagyló köpenyére szemmel nem látható, parányi szennyeződés 
kerül, amit az állat fokozott váladéktermeléssel körbevesz. 

A fejlábúak osztálya

A fejlábúak kizárólag tengerekben élő puhatestűek. Nagyságuk válto-
zó, akadnak közöttük többméteres fajok is. Fejlábúaknak azért nevezik 
őket, mert a testtájaik közül a láb első fele a fejjel egységes fejlábbá nő 
össze, ami a szájnyílás körül mozgékony karokká tagolódik. A karokon 
található tapadókorongok segítik a zsákmány elejtését. A  láb másik 
vége tölcsérszerű, ezen keresztül préselik ki a vizet, és így haladnak 
előre. Ragadozók, halakkal, rákokkal, csigákkal táplálkoznak. Meszes 
vázuk csak csökevényes formában, a hátoldalukon van meg. Legismer-
tebb képviselőjük a Földközi-tengerben is előforduló közönséges tin-
tahal. Neve arra utal, hogy ha veszély fenyegeti, a köpenyében lévő 
festékmirigyének váladékával a körülötte lévő vizet zavarossá teszi, és 
eközben elmenekül. 

6. ábra. A  tompa folyamkagyló héja 
teknőszerű, tompán ívelt. Védett faj.

5. ábra. A  tavikagyló héja feltűnően 
lapos, világos színű. Ritka, védett faj.

8. ábra. A fejlábúaknak fejlett, a gerin-
cesekre emlékeztető felépítésű szeme 
van. (A képen tintahal látható.)

7. ábra. A kagylók által termelt igaz-
gyöngy fő építőanyaga mész

4. ábra. Az éti osztriga sokak által ked-
velt csemege. Európában nyersen fo-
gyasztják.

Kérdések, feladatok

1.  Sorold fel a puhatestűek csoport-
jait!

2.  Melyek a puhatestűek testtájai?
3.  Hasonlítsd össze a csigák és a 

kagylók testfelépítését!
4.  Mi a köpeny működése?
5.  Mutasd be a fejlábúak csoportját!

 Készíts kiselőadást hazánk néhány 
védett csigájának bemutatásával!

 Nézz utána, hogy mihez hasonlít-
ható a tölcsér működése!

 Miért nem szerencsés elnevezés a tintahal név? 
 Miben egyezik meg, és miben tér el a szárazföldi csigák tüdejének és a 

vízicsigák kopoltyújának működése?

Fejlett fejlábúak
A fejlábúak a legfejlettebb puhatestűek. Szemük felépítése – bár 

teljesen eltérő eredetű – a gerincesek szeméhez hasonló felépítésű, 
szemlencse és ideghártya is van benne. Dúcidegrendszerük összeol-
vadva agyvelőszerű képződményt alkot.
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 A gerincesekre jellemző tulajdonságok közül melyekről tanultunk már 
korábban? 

 Mely halakról hallottál már? Mi jellemző rájuk?

A gerincesek. A halak

A gerincesek a legfejlettebb állattörzs. Közös jellemzőjük, hogy testü-
ket porcszövetből és csontszövetből álló belső váz szilárdítja, amelynek 
tengelyét a gerincoszlop adja. Emésztőrendszerük háromszakaszos, elő-
bélből, középbélből és utóbélből áll. Két nagy emésztőmirigyük a máj és 
a hasnyálmirigy. Anyagszállító rendszerük zárt, benne vér folyik. Ideg-
rendszerük fejlett csőidegrendszer. Öt osztályukat különítjük el, a halak, a 
kétéltűek, a hüllők, a madarak és az emlősök osztályát. 

A halak testfelépítése

A halak vízben élnek. Alakjuk 
áramvonalas, alkalmazkodott a 
vízi életmódhoz. Testük fejre, 
törzsre és farokra tagolódik. 

Bőrük több rétegből áll. Kül-
ső rétege vékony, mirigysejtek-
ben gazdag hám, ezért felülete 
nyálkás. Az alatta lévő irhába
ágyazva, tetőcserépszerűen csontos pikkelyek ülnek. Egyes fajokon a pik-
kelyek hiányoznak, ezért bőrük csupasz. Vázrendszerük az ősibb porcos 
halaknál csupán porcokból áll, ilyen a cápák és a ráják váza. A fejlettebb 
csontos halaknál porcszövetből és csontszövetből épül fel. A vázrendszer-
hez kapcsolódik az egységes izomzat. Végtagjaik nincsenek, a mozgá-
sukat a páros mellúszók, a szintén páros hasúszók és a páratlan farokúszó
a törzs izomzatával együtt valósítja meg. A páratlan hátúszó és a farok 
alatti úszó a test egyensúlyi helyzetét biztosítja.

Keringési szervrendszerük egyetlen vérkörből áll. Ennek központi 
szerve a kétüregű, egy pitvarból és egy kamrából álló szív. A szív a kopol-
tyúkba pumpálja a vért, amely ott oxigénnel felfrissül, majd a szétágazó 
verőérrendszer közvetítésével a hajszálérrendszer látja el a szerveket vér-
rel. Onnan az elhasznált vért a gyűjtőérrendszer vezeti vissza a szívbe. 
A  légzés szervei a fej két oldalán elhelyezkedő kopoltyúk. A kopoltyú 
az előbél légzésre módo-
sult szakasza. Sűrűn elhe-
lyezkedő lemezkéi nagy 
felületet eredményeznek. 
A halak a szájukba eresz-
tik a vizet, amely átmossa 
a kopoltyúkat, majd két-
oldalt kifolyik a kopol-
tyúfedők alatt. Eközben 
a kopoltyú dús hajszálér-

1. ábra. A halak testfelépítése
mellúszók hasúszók farok alatti úszó

kopoltyú

úszóhólyag hátúszó

farokúszó

4. ábra. A halak vérkeringésének vázla-
tos rajza

2. ábra. A pikkelyek védik a halak testét 
a külső hatásoktól

3. ábra. A halak kopoltyújának működése

kopoltyúfedő

kopoltyúk

a vízáramlás
iránya
belépéskor

oxigéndús
vér

oxigénben
szegény vér

szív

szív

kamra   pitvar

a test erei

kopoltyúk
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Kérdések, feladatok

1.  Jellemezd a halak bőrét!
2.  Miből épül fel a halak belső váza?
3.  Magyarázd el, hogyan lélegeznek a 

halak!
4.  A szívből kiindulva mutasd be a vér 

útját a halak testében!
5.  Mi jellemzi a halak tápcsatornáját?
6.  Mi a halak kiválasztószerve?

hálózatán átfolyó vér felveszi a vízben oldott oxigént, és leadja a szén-
dioxidot. Jellegzetes szervük, az úszóhólyag nem légzőszerv, az állat a 
benne lévő gáz mennyiségének változtatásával tudja szabályozni a fajsú-
lyát. Táplálkozási szervrendszerükre jellemző, hogy a szájüregben rá-
gásra alkalmas fogak nincsenek, és nyál sem termelődik benne. A halak 
egészben nyelik le táplálékukat, amely a gyomorba jut. Itt kezdődik meg 
az emésztés. Onnan a középbélbe kerül tovább, ide önti emésztőnedveit 
a máj és a hasnyálmirigy. Az emészthetetlen maradékok az utóbélen ke-
resztül ürülnek ki. A felesleges víz és a mérgező anyagok kiválasztását a 
vérből egyszerű felépítésű vesék végzik. 

A halak idegrendszerének központja az agyvelő. Látásuk és szag-
lásuk gyenge. Különleges érzékszervük a törzsük két oldalán húzódó 
áramlásérzékelő oldalvonal. Változó testhőmérsékletű állatok, testük hő-
mérséklete a környezet hőmérsékletétől függ.

A halak váltivarúak. Külső megtermékenyítésűek, a nőstények által a 
növények közé vagy az iszapba lerakott petéket – az ikrákat – a hímek 
ott termékenyítik meg. A halak többségének kloákája van, azaz a végbél, 
a húgyvezeték és az ivarutak közös nyílással vezetnek a külvilágba. Pe-
tékkel vagy más néven ikrával szaporodnak. Egyedfejlődésük közvetlen. 

A halak csoportjai

A porcos halak közé tartoznak a cápák és a ráják. A cápák ragadozók, 
éles fogaik a zsákmány elharapását teszik lehetővé. Többségük tengerek, 
óceánok lakója. Egyes területeken a fürdőzőkre, szörfözőkre, búvárokra 
veszélyes cápafajok élnek, ezért a helyismeret és a tájékozódás fontos, ha 
ismeretlen vizekre merészkedünk. Farokúszójuk jellegzetes, aszimmet-
rikus. A ráják lapos testű, széles halak. Ugyancsak ragadozók. A cápák 
között vannak belső megtermékenyítésűek is.

Hazai halaink a csontos halak közé tartoznak. Az oxigénben gaz-
dag vizű hegyi patakok lakója a ragadozó életmódú sebes pisztráng. Fo-
lyó- és állóvizeink leggyakoribb hala a vegyes táplálkozású tőponty, a 
dévérkeszeg és a kárász. Ugyanezen élőhelyek falánk ragadozója a csuka. 
A nálunk élők között védett fajok is vannak, például a hegyvidéki pata-
kokban élő Petényi-márna. 

5. ábra. A cápák az óceánok falánk ra-
gadozói.

6. ábra. A lapos testű ráják könnyen el-
rejtőzhetnek a tengerfenéken.

9. ábra. A dévérkeszeg teste oldalról 
lapított, tömege az egy kilóst is meg-
haladhatja. Kedvelt horgászhal.

10. ábra. A kárász az oxigénben igen 
szegény állóvizekben is megél. Az 
aranyhal nemesített kárász.

7. ábra. A sebes pisztráng: az oldalán 
lévő piros foltok miatt olyan, mintha vé-
res lenne, erre utal a neve.

8. ábra. A csuka az édesvizek „tigrise”. 
Rendkívül falánk ragadozó.

 Hasonlítsd össze egy kiselőadásban hazai vizeink két jellemző halfaját, 
a tőpontyot és a csukát!

 Nézz utána, ki volt Petényi János Salamon!
 Mit gondolsz, milyen hőmérsékletű vizekben él a sebes pisztráng?
 Melyek a hazai horgászvizekben fogható nem őshonos halfajok!
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 Miért nevezik ezt az állatcsoportot kétéltűeknek? 
 Mivel táplálkoznak a kétéltűek? 
 Melyik hazai békafaj él a fák lombkoronájában is?

A kétéltűek

A kétéltűek sikeresen hódították meg a szárazföldet. Elődeik sekély vi-
zekben élő, átmenetileg a kiszáradást is elviselő ősi halak voltak. Szár-
mazásukat igazolja, hogy egyedfejlődésük vízben zajlik, és csak a kifej-
lett állatok élnek a szárazföldön. 

A kétéltűek testfelépítése

Mirigyekben gazdag bőrüket
a  mirigyek váladéka állandóan 
nedvesen tartja, ezzel megaka-
dályozza a testfelszín kiszára-
dását. Vázrendszerük legfon-
tosabb újdonsága, hogy ötujjas 
végtagjaik vannak, amelyeket 
csontos váz kapcsol a gerinc-
oszlophoz. Bordáik nincsenek. 
Izmaik elkülönültek egymás-
tól, ami a halakhoz képest jóval 
sokoldalúbb mozgást biztosít 
számukra. Vízben élő lárváik 
kopoltyúval, a kifejlett kétéltűek 
tüdővel lélegeznek. A tüdő – a 
kopoltyúhoz hasonlóan – lég-
zésre módosult bélszakasz, a 
nyelőcső tövénél ered. Két egyszerű zsákból áll, ami nem képes elegen-
dő oxigént biztosítani, ezért a bőrükön keresztül is folytatnak gázcserét. 

Keringési szervrendszerük a halakéhoz képest bonyolultabb, mert 
szívük háromüregű, két pitvarból és egy kamrából áll. Ennek megfele-
lően már két vérkör alakult ki. Keringése során a vér a szív bal pitva-
rából a kamrába kerül, onnan egy része a verőérrendszer segítségével a 
szervekbe jut. A szervekből az elhasznált vér útja a gyűjtőérrendszeren 
keresztül a jobb pitvarba vezet, majd onnan ugyancsak a kamrába. Ez a
nagy vérkör. A kamrából a vér másik része a tüdőbe kerül, ahol felfrissül, 
majd onnan a bal pitvarba folyik. Ez a kis vérkör. A bal pitvarból a vér 
átfolyik a kamrába, és a folyamat kezdődik elölről. Emiatt az elhasznált 
vér és a friss vér a kamrában összekeveredik, ezért a szervekbe is és a 
tüdőbe is minden alkalommal kevert vér jut. A  szívben a pitvarok és
a kamrák határán billentyűk biztosítják a vér egyirányú áramlását. 
A  kétéltűek ragadozók. Rágófogaik nekik sincsenek, a zsákmányukat 
egészben nyelik le. Kiválasztószerveik a halakénál bonyolultabb mű-
ködésű vesék. Idegrendszerük fejlettebb, mint a halaké. Érzékszerveik 
közül a szemük kiváló látást biztosítnak. Hallószervük is van. Az ősi 

1. ábra. A kétéltűek légzőszervei. (A nyi-
lak a belélegzett levegő útját jelölik.)

tüdőorrnyílás
gége

tüdő

tüdő

bal pitvar

kamra

jobb pitvar

kis vérkör

nagy vérkör

2. ábra. A  kétéltűek vérkeringésének 
vázlata

Miért „liheg” a béka?
Ha megfi gyelsz egy üldögé-

lő békát, szembeszökő, hogy szün-
telen fel-le mozog a „tokája”. En-
nek az a magyarázata, hogy – mivel 
nincsenek bordái – nem tud ember 
módjára lélegezni, hanem nyeli a 
levegőt. Belégzéskor csukott száj 
mellett leereszti a szájfenekét, en-
nek következtében a szájüregének 
térfogata megnő, a benne lévő le-
vegő nyomása lecsökken, ezért az 
orrlyukán keresztül levegő áramlik 
be. Ezt követően orrlyukát elzárja, 
szájfenekét felemeli, ezzel csök-
ken a szájüreg térfogata, aminek 
következtében a levegő a gégefőn 
keresztül a tüdőbe préselődik.

A hazánkban élő összes kétéltű-
faj természetvédelmi törvény ál-
tal védett, ezért begyűjteni, tarta-
ni vagy élőhelyükön háborgatni, 
bántani őket bűncselekmény!
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Kérdések, feladatok

1.  Mely állatcsoport ősi formáiból 
származnak a kétéltűek?

2.  Mi igazolja a kétéltűek ősi rokonsá-
gi kapcsolatait?

3.  Hasonlítsd össze a halak és a két-
éltűek váz-, keringési és légzési 
szervrendszerét!

4.  Mi az ebihal?
5.  Miben különböznek a gőték és a 

szalamandrák a békáktól?

4. ábra. A foltos szalamand-
ra a legnagyobb testű két-
éltűnk. Az erdei avarban rej-
tőzködve él.

5. ábra. A tarajos gőte a 
legnagyobb méretű gőténk. 
Ősszel elhagyja a vizeket, 
és az avar alatt telel át.

6. ábra. A pettyes gőte nem 
fordul elő a tarajos gőtével 
együtt, mert az nagyobb 
nála, és zsákmányul ejti őt.

7. ábra. Az alpesi gőte ma-
gasabb hegyvidékeink ritka 
farkos kétéltűje. Hasa egy-
színű vörös.

3. ábra. A kétéltűek átalakulással fejlőd-
nek

8. ábra. Az erdei béka 
színe az avarban tökéle-
tes rejtőszín. Védett faj.

9. ábra. A barna varangy  
csigákkal és gilisztákkal 
táplálkozik. Védett faj.

10. ábra. A hím kecske-
béka hanghólyagja fel-
erősíti az állat hangját. 

kifejlett kétéltű

pete

ebihal

 Készíts képekkel illusztrált kiselőadást a trópusi nyílméregbékákról!
 Nézz utána, hogyan segítik az önkéntes természetvédők a vizektől távo-

labb élő békákat abban, hogy tavasszal eljussanak peterakó helyeikre!

 Arany János írja a Családi kör című 
versében:
„Mintha lába kelne valamennyi 
rögnek, lomha földi békák szana-
szét görögnek…” Vajon mely fa-
jokra gondolhatott a költő?

halakkal való kapcsolatukat mutatja, hogy lárváiknak áramlásérzékelő 
oldalvonaluk van. Testhőmérsékletük változó.

Egyedfejlődésük átalakulás. A vízbe rakott petéből farkos lárva ala-
kul ki, ezután a hátulsó, majd az elülső lábak jelennek meg.

A kétéltűek csoportjai

A kétéltűeket két alosztályba soroljuk. A  farkos kétéltűek megnyúlt 
testűek, kifejlett állapotban is van farkuk. Hegyvidéki erdeinkben sok-
felé előfordul az arasznyira is megnövő foltos szalamandra. Nedves, esős 
időben találkozhatunk vele. Bőrváladéka mérgező, ezért nem tanácsos 
kézbe venni. A gőték jóval kisebbre nőnek. A tarajos gőte és a pettyes gőte
vízelvezető árkokban, csatornákban, tavakban él. Az alpesi gőte a maga-
sabb hegyvidékeink lakója. Útszéli pocsolyákban fejlődik.

A farkatlan kétéltűeknek vagy békáknak kifejlett állapotban már 
nincs farkuk. Testük zömök, hátulsó pár lábuk ugróláb. Rovarokkal, 
csigákkal, gilisztákkal táplálkoznak. Jellemző zsákmányoló szervük a 
kicsapható nyelvük, amely elülső végével ered a szájfenéken. A  zsák-
mányt a nyelv ragadós felszíne tartja fogva. A békák lárváját ebihalnak
nevezzük. Álló- és folyóvizeink mellett gyakori a hosszú lábú kecskebéka. 
A víztől távolabb, az erdők avarában vadászik a hatalmas ugrásokra ké-
pes erdei béka. A lomha mozgású barna varangy és a zöld varangy is a ta-
lajon vadászik éjszaka, gyakran a kertekben is megjelennek. A növények 
lombozatában él a zöld levelibéka. Az ujjai végén lévő tapadókorongok 
segítik a kapaszkodásban.
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 Mely hüllőkről hallottál már?
 Vajon mire utalhat a „hüllő” elnevezés? 
 Ha élnének, a hüllők közé sorolnánk a sárkányokat. Miért?

A hüllők

A hüllők testfelépítése

A hüllők mintegy 300 millió évvel ezelőtt jelentek meg a Földön. Éle-
tük már végképp elszakadt a víztől, az első igazi szárazföldi gerinces álla-
tok. Ezt bőrük is tükrözi: száraz, mirigyeket nem tartalmaz. A legkülső 
hámrétege elszarusodik, gyakran vastag pikkelyeket, pajzsokat képez. 
Az állatok ezt a szaruréteget a növekedésük során többször egészben 
vagy részletekben levetik, vedlenek. 

Vázrendszerük tengelye a mozgékony gerincoszlop. Két pár végtag-
juk ötujjú, rövid lábaik azonban nem képesek a testet megemelni, ezért a 
mozgásuk kígyózó, és a törzsük izmai is szerepet játszanak benne. A hül-
lők közé tartozó kígyók lábai teljesen el is csökevényesedtek. A gerinc-
oszlophoz bordák kapcsolódnak, így kialakul a tökéletesebb tüdőlégzést 
biztosító mellkas. Tüdejük a kétéltűekhez hasonlóan páros, üreges szerv. 
Légzési felülete azonban jóval nagyobb, mivel belül kamrákra tagolt, így 
bőrlégzésre nincs szükségük. Keringési rendszerük is fejlettebb a kétél-
tűekénél. A szívük már négyüregű, mert a két pitvar mellett a kamra is két 
üregre tagolt. Mivel a kamrák között a válaszfal nem teljes, a vérük kis-
mértékben keveredik. Ennek következménye, hogy testhőmérsékletük 
változó. Rágófogaik a hüllőknek sincsenek, de szájüregük szarukáváján 
apró, kisebb-nagyobb, gyökértelen fogak lehetnek. Többségük ragado-
zó, de növényevő csoportjaik is vannak. Kiválasztószervük a páros vese. 
Felépítése és működése megegyezik a madarak és az emlősök veséivel. 
Idegrendszerük összetettebb működésre képes, mint a halaké vagy a 
kétéltűeké. 

Egyedfejlődésük közvetlen. Lágy – bőrszerű – héjú tojásokkal sza-
porodnak, amelyeket laza talajba raknak le. Kiköltésüket a nap melegére 
bízzák. 

A hüllők csoportjai

A hazánkban élő hüllők a pikkelyes hüllők és a teknősök közé tartoznak. 
Csoportjaik közül a krokodilok és a kaméleonok nem élnek hazánkban. 

A gyíkok közül legnagyobbra a zöld gyík nő meg. Teste fűzöld, a 
hímek torka párzáskor égszínkékben tündöklik. Szívesen tartózkodik 
bokrok ágain, fatörzseken. Rovarokkal táplálkozik. Az emberi lakóhe-
lyek környékén gyakran találkozhatunk a barna mozaikmintás fali gyík-
kal. Hegyvidéki erdőkben él a lábatlan gyík vagy kuszma. Megjelenése 
kígyószerű, mert lábai csak alig látható, piciny csonkok. A gyíkok sa-
játossága, hogy ha a támadójuk a farkuknál kapja el őket, az azonnal 
letörik, és az állat elmenekül. A letört farok hamarosan újra kinő, rege-
nerálódik.

tüdő

bal pitvar

kamra

jobb pitvar

tüdő

légcső

1. ábra. A hüllők tüdejének vázlatos fel-
építése

2. ábra. A hüllők keringési rendszerének 
vázlata. (A nyilak a véráramlás irányát 
jelölik.)

 Régen a kétéltűeket és a hüllőket 
egy rendszertani csoportba vették, 
és csúszómászók néven emleget-
ték. Mi lehetett ennek az alapja?

A hazánkban élő összes hüllő-
faj – a kétéltűekhez hasonlóan –
természetvédelmi törvény által 
védett, ezért begyűjteni, tarta-
ni vagy élőhelyükön háborgatni, 
bántani őket szigorúan tilos!
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Kérdések, feladatok

1.  Miért tekinthetők a hüllők az első 
igazi szárazföldi állatoknak?

2.  Jellemezd a hüllők bőrét!
3.  Ismertesd a vér útját a hüllők kerin-

gési rendszerében!
4.  Miért nincs szükségük a hüllőknek 

bőrlégzésre?
5.  Miben különbözik a kétéltűek és a 

hüllők egyedfejlődése?

A kígyók hosszan megnyúlt testű, lábatlan állatok. Szemhéjukat nem 
tudják mozgatni, ezért tekintetük merev. Vízparton, nedves réteken él a 
vízisikló. Szürke vagy feketés színű, kétoldali sárga pofafoltjáról ismer-
hetjük fel. Hazánkban két mérgeskígyó-faj fordul elő, a nagyobb keresz-
tes vipera és a kisebb parlagi vipera. Mintázatuk jellegzetes. 

Hazánkban egyetlen őshonos teknősfaj él, a mocsári teknős. Vízben 
él. Testét az elcsontosodott bőréből származó teknő védi, ebbe a fejét és 
a lábait is képes visszahúzni. Ragadozó: vízirovarokkal, csigákkal, apró 
halakkal táplálkozik, de növényi táplálékot is fogyaszt. 

9. ábra. Mocsári teknős

6. ábra. Erdei sikló 7. ábra. Vízisikló 8. ábra. Keresztes vipera

 Mit gondolsz, miért napoznak reg-
gel a kígyók és a gyíkok?

Hogyan fér el a méregfog a keresztes vipera szájában?
A méregfog a csukott szájban vízszintes 

helyzetben van. Harapáskor az állat a száját ki-
tátja, ekkor az állkapocs elmozdul, és mozgás-
ba hozza a koponya két másik csontját. Ennek 
következtében az állkapocs felső csontja elő-
relendül, és a méregfog felmered. A méregfog 
„harapásra kész” állapotba kerülése tehát a 
száj kinyitásával automatikusan bekövetkezik. 

A dinótemetők
A mai tudományos nézet szerint az őshüllők mintegy 65 millió 

évvel ezelőtti kihalását egy a Földnek ütköző aszteroida okozta. Ennek 
tömege kb. 500 millió tonna, átmérője nagyjából 10 km volt. A becsapó-
dás helyét a Mexikói-öböl térségében megtalálták. A becsapódás hatá-
sára keletkezett iszap- és porfelhők hosszú időre elhomályosíthatták a 
napot, cunamik indultak meg. Ez az elmélet megoldja a „dinótemetők” 
rejtélyét is. Az Egyesült Államokban, Kínában és Mongóliában egy-egy 
helyről igen sok dinoszauruszfosszília került elő: különböző korú egye-
dek teljes csontváza, tojások. Könnyen elképzelhető, hogy a becsapó-
dás által közvetlenül sújtott területekről az állatok igyekeztek azokra a 
területekre vándorolni, ahol kedvezőbb feltételeket találhattak.

10. ábra. Keresztes 
vipera méregfoga

 Nézz utána, miért különleges a ke-
resztes vipera és a hegyi gyík sza-
porodása!

 A krokodilok is a hüllők közé tar-
toznak. Derítsd ki, hogy felépítésük 
miben tér el a többi hüllőétől!

3. ábra. Zöld gyík 5. ábra. Lábatlan gyík4. ábra. Hegyi gyík
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 Hogyan tükröződik a madár táplálkozása a fehér gólya és az ege-
részölyv testfelépítésén?

 Mi a különbség a fészeklakó és a fészekhagyó fi ókák között?

A madarak

A madarak az ősi hüllőkből származnak, ennek bizonyítéka a már régen 
kihalt ősgyíkmadár megmaradt lenyomata, amelyen hüllő- és madársajá-
tosságok is megfi gyelhetők. A madarak hüllőkkel való rokonságát a lábu-
kat borító szarupikkelyek és szaporodásuk módja is igazolja. Meszes héjú 
tojásokat raknak, és azokat testük melegével költik ki. Ivadékgondozásuk 
fejlett, a tojásból kikelő fi ókáikról hosszabb-rövidebb ideig gondoskod-
nak. Repülő életmódot folytatnak, ami jól tükröződik testfelépítésükön.

A madarak testfelépítése

Bőrük felszíne elszarusodik, mirigyek nincsenek benne. Egyetlen nagy 
mirigyük a farok tájékán található farkcsíkmirigy. Ennek zsíros váladéka 
ápolja és vízlepergetővé teszi a tollaikat. A tollak szaruképződmények, a 
hám alatti irharétegből fejlődnek. Többfélék lehetnek: a laza szerkezetű 
pehelytollak hőszigetelik a madár testét, a merev fedőtollak takarják, az 
erős evezőtollak pedig a repülésüket segítik. Vázrendszerük mozgékony, 
csontjaik vékonyak, de kemények. A  bordáik a hasoldalon lévő lapos 
szegycsonthoz kapcsolódnak, ezzel fokozódik a test vázának szilárdsá-
ga. A szegycsonton levő hatalmas taraj igen fejlett, a repülést biztosí-
tó mellizmok tapadását szolgálja. Mellső végtagjaik a repülés szervévé, 
szárnnyá módosultak. A két hátsó végtagjuk járóláb. Sok madárnak a 
lába egyben a táplálékszerzés eszköze is, mint a tyúkok kapirgálólába 
vagy a ragadozó madarak markolólába. 

Bélcsatornájuk kezdeti szakasza a szájnyílásukat körülvevő csőr. En-
nek mérete és alakja a tápláléktól függően nagyon sokféle lehet. A nyelő-
cső vége tágas beggyé módosult, amely a táplálékot átmenetileg tárolja. 
A madarak gyomra kétüregű, az első a mirigyes gyomor, ebben felpuhul a 
táplálék, a második az izmos falú 
zúzógyomor, ahol a pépesítés 
történik. A  középbelük hosszú. 
A végbelük kloákát képez. Lég-
zőrendszerük a gerincesek kö-
zött a legfejlettebb. A  tüdejük-
nek igen nagy a belső felülete, 
és belőle légzsákok indulnak az 
izmok közé, sőt egyes csontok-
ba is. A madár belégzése során 
a tüdőből a levegő egy része a 
légzsákokba kerül, majd kilég-
zéskor visszajut a tüdőbe, így a 
kilégzés során is gázcsere való-
sul meg. Keringési rendszerük

1. ábra. Az ősgyíkmadár lenyomatáról 
készült fotó

2. ábra. A madártoll típusai és szerkeze-
te. (A kontúrtoll két típusa az evezőtoll 
és a fedőtoll.)

pehelytoll

kontúrtoll

tollágak

3. ábra. A  madarak légzési rendszeré-
nek felépítése

légcső

légzsákok

tüdő

 Gyakran látni, hogy a madarak 
csőrükkel a tollaikat rendezgetik. 
Mit gondolsz, mit csinálnak  ilyen-
kor?
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Kérdések, feladatok

1.  Hogyan tükröződik a madarak test-
felépítésén a repülő életmód?

2.  Sorold fel a madarak táplálkozási 
szervrendszerének szakaszait!

3.  Milyen újdonság jelenik meg a ma-
darak keringési rendszerében?

4.  Miért tekinthetjük a madarak légzé-
si szervrendszerét a legfejlettebb-
nek az állatvilágban?

5.  Mondj példát arra, hogy egy madár 
csőre és lába alapján következtetni 
lehet a táplálkozási  módjára!

5. ábra. A fácán Ázsiából származik, 
de napjainkra nálunk is meghonoso-
dott, vadászható madár. A hím díszes 
tollazatú, a tojó egyszerű barnás.

6. ábra. A  nagy fülemüle egyszerű 
megjelenésű, rejtőzködő életmódú, 
kellemes hangú énekesmadár. Bok-
ros sövényekben költ. Védett faj.

7. ábra. Az uhu éjjel vadászik, ilyen-
kor hallatja jellegzetes, mély „buh-buh” 
hangját. Kisemlősökkel táplálkozik, de 
őzgidát is zsákmányolhat. Fokozottan 
védett madarunk.

 Nézz utána, mely madarak nem tudnak repülni!
 Derítsd ki, hogy hány tyúktojásból készült rántottának felel meg az, amit 

egyetlen strucctojásból készítenek el!

Madárvédelem
Hazánk madárvilága gazdag, a fajok többsége védett. Több 

szervezet foglalkozik madárvédelemmel és -megfi gyeléssel. A Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület Közép-Európa egyik legna-
gyobb ilyen szervezete. Munkájukat önkéntesként te is segítheted.

A következő kísérletet
otthon is elvégezheted.

Egy kis tálkába önts kevés vizet, 
majd helyezz rá egy madártollat. 
Figyeld meg, mi történik! Ezt köve-
tően mártsd bele a tollat kevéske 
gázolajba, motorolajba vagy étolaj-
ba, mozgasd meg egy kicsit, majd 
újra tedd a vízbe. Mit tapasztalsz? 
Kísérleted alapján magyarázd meg, 
miért jelent nagy veszélyt az olaj-
szennyezés természetes vizeink 
madárvilágára!

Egy ép, friss madártoll vízleper-
gető, ágacskái rendezett szer-
kezetet képeznek, ez segíti a re-
pülést. Az olaj megbontja ezt a 
szerkezetet, összetapadnak a toll 
részei, átengedi a vizet, és repü-
lésképtelenné teszi a madarat.

tovább tökéletesedett, ugyanis a szív 
kamrái között végig egy válaszfal hú-
zódik, ezért egyáltalán nem kevere-
dik a test felől és a tüdőből érkező vér 
a szívben. Két, egymástól teljesen el-
különült vérkörük van. Állandó test-
hőmérsékletűek. Kiválasztószerveik
a páros vesék. 

Idegrendszerük fejlett. Tájéko-
zódóképességük, látásuk és hallásuk 
kiváló, szaglásuk gyenge. 

A madarak csoportjai 

A madaraknak mintegy 8500 faja él 
a Földünkön. Életmódjuk nagyon sokféle, ami elsősorban a csőr és a láb 
formájának eltéréseiben mutatkozik meg, ám egyben rokonsági kapcso-
lataikat is tükrözi. Például a hazánkban élők közül a gólyaalkatúakra a 
hosszú, hegyes vágócsőr és az ugyancsak hosszú gázlóláb jellemző. Az 
idetartozó fehér gólya és szürke gém a sekély vízben, partokon, nedves 
réteken lépegetve keresi táplálékát. A lúdalkatúakra – a nyári lúd és a 
tőkés réce is közéjük tartozik – úszóhártyás láb és szűrögetőcsőr jellem-
ző. A sólyomalkatúak ragadozók, tépőcsőrük és erős markolólábuk van. 
Közéjük tartozik az egerészölyv és a parlagi sas. A tyúkalkatúak csőre sze-
degetőcsőr, lábuk pedig kapirgálóláb. Hazai képviselőik például a védett 
fogoly és a fácán. A bagolyalkatúak éjjeli ragadozók, lábuk és csőrük a 
sólyomalkatúakéhoz hasonló. Legtermetesebb hazai képviselőjük az uhu. 
A verébalkatúak vagy énekesek nagyon változatosak, rokonságukat fej-
lett hangadó szervük igazolja. Közéjük tartozik a füstifecske, a házi veréb, 
a széncinege és a nagy fülemüle is.

tüdő

bal pitvar

bal kamra

jobb pitvar

jobb kamra

4. ábra. A madarak keringési rend-
szerének vázlata
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Galéria – madarak

A szürke gém vizek mentén,
fákon költ. Főleg apró halakkal

táplálkozik. Védett faj.

Az egerészölyv főleg apró rágcsálókat 
fogyaszt. Szántóföldek, utak mentén  

lesi zsákmányát. Védett faj.

A fogoly szántóföldeken, réteken,
mezőkön él. Számuk napjainkra

nagyon megcsappant. Védett faj.

A nyári lúd a házi lúd őse.
Ártéri erdőkben, nádasokban költ. 
Nyáron is hazánkban tartózkodik.

A parlagi sas hegyvidékeink
peremén élő, nagy testű ragadozó 

madár. Védett faj.

A kakukk nem rak fészket, tojásait 
idegen madarak fészkébe csempészi, 

és a kiköltésüket is rájuk hagyja.

A tőkés réce a házi kacsa őse.
A hím madár, a gácsér díszesebb

tollazatáról ismerhető fel.

Az erdei fülesbagoly fülszerű
tollpamacsairól ismerhető fel. Télen 

behúzódik a településekre. Védett faj.

A nagy fakopáncs a fákban élő
lárvákat vésőcsőrével kopácsolja ki. 

Faodvakban költ. Védett faj.

A tyúkot kb. 4000 évvel ezelőtt
háziasították. Vad ősei ma is ott

kapirgálnak Délkelet-Ázsia erdeiben. 

A gyöngytyúk megjelenése ma sem 
tér el sokban az Afrikában vadon élő 

ősöktől. Nálunk kevésbé elterjedt.

A pulyka háziasítása az azték
birodalomban történt. Vad alakja

ma is él Észak- és Közép-Amerikában.
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A füstifecske gyakran költ
istállókban, táplálékát repülő rovarok, 
főleg szúnyogok, bögölyök teszik ki.

A búbos vöcsök vízimadár, kiválóan 
úszik. Fején lévő tollbóbitájáról

ismerhető fel. Védett faj.

Az emu Ausztráliában honos
futómadár. Repülni nem tud.

A nagy füves pusztaságok lakója.

Sárga-fekete csíkos mellényéről
ismerhető fel a széncinege.

Nagy rovarpusztító.

A jégmadár apró halakkal
táplálkozik, fészkét vízparti üregekbe 

rakja. Védett faj.

A szövőmadarak telepekben költenek. 
A képen látható faj a fehérfejű

szövőmadár, Közép-Afrikában honos.

A szikes tavak ritka madara a karcsú 
testű, felfelé hajló csőrű gulipán.

Az iszapból szedi össze táplálékát.

A házi veréb településeink jól ismert
madara. Fészkét tető alá rakja.

Állandó madár. Hasznos! 

A lugasépítő madarak Ausztráliában
és Új-Guineában élnek. A hímek

színes „lugasokat” építenek a nász-
időszakban

A zöld küllő a fakopáncsfélékkel áll 
rokonságban. Odvakban költ.

Szívesen táplálkozik hangyákkal.

A mézmadár Afrikában honos. Méhek 
lárváival, lépdarabokkal táplálkozik. 

Mézkalauznak is hívják.

A fl amingók Ausztrália kivételével 
minden kontinensen honosak.

A képen a rózsás fl amingó látható.
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 Mit tanultunk korábban az anyaméhről?
 Mi jellemző a házi egér fogazatára? 
 Miről ismernéd fel egy kutya koponyáját?

Az emlősök

A legfejlettebb gerinces állatok az emlősök. Ősi hüllők leszármazott-
jai. Ennek bizonyítéka, hogy a ma élő legegyszerűbb emlősök – mint 
az Ausztráliában élő kacsacsőrű emlős – bőrhéjú tojásokkal szaporodnak. 
Az emlősök változatos testalkatú és életmódú állatok. Vannak közöttük 
néhány centiméteres apróságok – mint a törpecickány – és 30 méteres 
óriások is, mint az ámbráscet. 

Az emlősök testfelépítése 

Bőrük külső felszíne védőréteg, elszarusodó hám. Alatta, az irharéteg-
ben lévő szőrhagymákból fejlődik a testüket borító szőrzet. Szőrük csak 
az emlősöknek van. A bőr legalsó rétege, a bőralja sok zsírszövetet tar-
talmaz, amely a hideg tengerekben élőkön – például a fókákon – fon-
tos hőszigetelő szerepet tölt be. Vázrendszerük mozgékony csontváz 
négy végtaggal. Emésztőrendszerük a táplálékhoz alkalmazkodott: a 
növényevőké jóval hosszabb, mint a ragadozóké, és a növényevők gyom-
ra többüregű is lehet. A kérődző párosujjú patásoké – például a szar-
vasmarháké – négyüregű. Anyagszállító szervrendszerük a madaraké-
val megegyező, két vérkörből álló keringési rendszer. Szívük négyüregű. 
Testhőmérsékletük állandó. Nagy belső felületű tüdővel lélegeznek. Ki-
választószervük a páros vese. 

Az érzékszervek és az agyvelő fejlettsége ebben a csoportban éri el a 
legmagasabb szintet az állatvilágban.

A tojásrakóktól eltekintve elevenszülők. Fejlett az ivadékgondozá-
suk, utódaikat emlőik tejével táplálják. 

1. ábra. Kacsacsőrű emlős

2. ábra. Az emlősök általános testfelépítése 3. ábra. Az emlősök fogtípusai

csontváz

agy
nyelőcső

légcső

tüdő
máj húgy-

hólyag

végtagok

szív

gyomor

vese
középbél

végbél

metszőfog

szemfog

húsevők növényevők

gumós zápfog

mindenevők

tarajos zápfog redős zápfog

 Nézz utána, hogy mi a különbség 
az elefánt agyara és a vaddisznó 
agyara között!
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Kérdések, feladatok

1.  Mi jellemző az emlősök bőrére?
2.  Ismertesd a keringő vér útját egy 

emlős szervezetében a szív bal 
kamrájából kiindulva!

3.  Mi a cetek légzőszerve?
4.  Miért mondhatjuk azt, hogy az em-

lősök ivadékgondozása fejlett?

Az emlősök csoportjai

A mai emlősöket szaporodásuk módja szerint három eltérő fejlettsé-
gű csoportba soroljuk. A  tojásrakók lágy héjú tojásokkal szaporodnak. 
Az erszényesek elevenszülők, de igen fejletlen utódokat hoznak világra, 
melyeket hosszú időn keresztül a hasoldalukon lévő bőrredő, az erszény
védelmében gondoznak. A legismertebb erszényesek az Ausztráliában 
élő kenguruk. Az akár 1 m 80 cm magasságot is elérő vörös óriáskenguru
újszülöttje alig 2 cm. A méhlepényes emlősök utódai sokkal fejlettebben 
jönnek világra. A méhlepény az anyaméhben kialakuló szerv, ezen ke-
resztül táplálkoznak a fejlődő ivadékok az anyai vérből. 

A méhlepényes emlősök csoportjai

Legősibb képviselőik a rovarevők. Közéjük tartozik a keleti sün és a va-
kondok. Kis testűek, fogazatuk apró, kúp alakú fogakból áll. Rovarokat, 
lárvákat, gilisztákat fogyasztanak. Közvetlen rokonaik a denevérek, az 
egyetlen repülni képes emlőscsoport. A denevérek éjszakai állatok, re-
pülő rovarokkal táplálkoznak. Látásuk gyenge, a tájékozódásban és a 
zsákmányszerzésben az általuk kibocsátott ultrahang segíti őket: az elé-
jük kerülő tárgyakról és a zsákmányról az ultrahang visszaverődik, azt 
érzékelik. 

Az ősi rovarevőkből származnak a főemlősök, a majmok. Ez a legfej-
lettebb emlőscsoport. Szemük előre néz. Lábukon a hüvelykujj a többi 
ujjal szembefordítható. Mindenevők. Többségük fákon él. Az embersza-
bású majmok, az Afrikában élő csimpánz és gorilla, valamint az Ázsiá-
ban élő orangután az emberrel közös őstől származnak. 

A ma élő emlősök mintegy 40%-a a rágcsálók közé tartozik. Fogaza-
tukra jellemző, hogy zápfogaik felszíne redős, szemfogaik hiányoznak, 
két-két metszőfoguk viszont állandóan növekedik, ezért folyton rág-
csálniuk kell. Legnagyobb testű képviselőjük, az európai hód tömege 5–6 
kilót is elérhet. 

A ragadozók élő állatokat zsákmányolnak, vagy dögevők. Szárazföl-
dön élnek, mint például az oroszlán, vagy vízben, mint például a fókák. 
Szemfogaik fejlettek, zápfogaik tarajos felszínűek. Legnagyobb hazai 
képviselőjük a szürke farkas. A legnagyobb testű ma élő állatok, a vízi élet-
módhoz tökéletesen alkalmazkodott cetek ősi ragadozókból származnak. 

A patások növényevők, zápfogaik redős felületűek. Két csoportba 
soroljuk őket. A páratlanujjú patások közül az orrszarvúak három, a lo-
vak egyetlen ujjuk hegyén járnak. A párosujjú patások négy ujja fejlett,
közülük mindig kettővel érik a talajt. A  disznófélék – például a vad-
disznó – nem kérődznek. A tülköt viselő szarvasmarhafélék – például az 
európai bölény – és az agancsot viselő szarvasfélék – például a dámszarvas –
a kérődzők csoportjába tartoznak. 

4. ábra. Szürke óriáskenguru

5. ábra. Közönséges vakond

6. ábra. Nagy patkósorrú denevér

7. ábra. Európai hód

8. ábra. Európai bölény

 A denevér repülő emlős. Sorolj fel bizonyítékokat arra nézve, hogy igaz 
ez a megállapítás, és a denevér nem madár!

 Mit gondolsz, miért hosszabb a növényevők bélcsatornája a ragadozó-
kénál?

 Hogyan tudnád eldönteni, hogy egy erdőben talált kis koponya egéré 
vagy vakondé lehetett?
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Galéria – emlősök

Észak-Amerikában őshonos
a mosómedve, de már Európába is 
behurcolták, hazánkban ugyancsak 

megjelent. 

Egér nagyságú pelénk a mogyorós 
pele. Erdőlakó. Főleg magvakkal

táplálkozik. Kiválóan kúszik és ugrik.

A tigris nagy elterjedésű faj,
Ázsia trópusi erdeitől Szibériáig élnek

fogyatkozó populációi.

A dámszarvas hazánkba betelepített 
szarvasféle. Agancsa lapáttá fejlődik. 

Vadászható vadfajunk.

A foltos hiéna Afrika szavannáin él. 
Főleg dögevő, de élő állatot is

zsákmányol. Fogazata igen erős.

A sárganyakú erdei egér
a hazai erdők leggyakoribb rágcsálója.

Éjszaka aktív.

A törpecickány a legkisebb emlősünk. 
Csak rovarokkal táplálkozik.

Feje megnyúlt, orra hegyes. Védett.

A keleti sün tüskékké módosult
bundájáról ismerhető fel. Rovarokat 
és növényeket is fogyaszt. Védett.

A mezei nyúl teste barna,
fülei nagyok. Gyors futása szökellő. 

Egy vagy két utódot hoz világra.

A csincsilla az Andok lakója, puha 
prémű rágcsáló. Hazánkban

díszállatként tartják.

A szélesszájú orrszarvú Afrika
szavannáin él, fűféléket legel.

A legnagyobb testű és tülkű orrszarvú.

Az ázsiai vadló a háziló őse.
Belső-Ázsia félsivatagos pusztaságain 
él. Napjainkban a kipusztulás fenyegeti.
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Az orangután Délkelet-Ázsia
szigetvilágában él. A bennszülöttek 
nyelvén erdei embert jelent a neve.

A Közép-Afrikában élő gorilla
a legnagyobb termetű emberszabású 
majom. Kinézete ellenére békés állat. 

A csimpánz az emberhez
törzsfejlődésileg  legközelebb álló faj. 

Közép-Afrikában él.

A jegesmedve a legnagyobb testű 
medveféle. Csak az északi féltekén, 
az örök hó és jég birodalmában él.

A vidra kiválóan úszik,
hosszú időt képes eltölteni a víz alatt. 

Ujjai között úszóhártya feszül. 

A fülesfókák közel húsz faja ismert.
A többi fókafélétől

fülkagylójuk megléte különíti el őket.

A nagy ámbráscet tömege elérheti
az 54 tonnát. Az összes óceánban 

előfordul, a sarkkörökig is eljut.

Az orka vagy közönséges
kardszárnyú delfi n az óceánok lakója. 

Társasan vadászik.

A legismertebb delfi n a palackorrú
delfi n. Vele találkozhatunk

leggyakrabban a delfi náriumokban.

A koboldmaki Kelet-Ázsia szigetein 
honos. Nevét hatalmas szeméről
kapta. Éjszakai életmódot folytat.

A gyűrűsfarkú maki Madagaszkár 
erdeinek lakója. Nappal aktív. Sokat 
tartózkodik a fákon és a talajon is. 

A fehérfejű csuklyásmajom Közép- és 
Dél-Amerika trópusi őserdeiben él. 
Csoportokban gyűjtöget a fákon.
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 Mit tanultunk a gombák evolúciójáról? 
 Miből épül fel a gombák teste?
 Mely esetben beszélünk telepes szervezetről?

A gombák

A gombák nagyon ősi csoport, a sejtmagvas egysejtűekből váltak ki. 
A mai gombák heterotróf anyagcseréjűek. Egy részük korhadékfogyasz-
tó, mint a csiperkegomba és az őszi laskagomba, mások élősködők, mint 
a gyümölcsökön megtelepedő monília és a szőlőt károsító peronoszpóra. 
Többségük azonban fák gyökérzetével áll kapcsolatban. Gombafonalaik 
tömegével segítik a fák víz- és tápanyagfelvételét, cserébe kész táplálé-
kot kapnak tőlük. Ilyen a jól ismert kalaposgombáink többsége, például 
a gyilkos galóca vagy az ízletes vargánya. Nedves, nyirkos helyeken élnek. 
Valamennyien spórával szaporodnak. 

A gombák felépítése

A gombák lehetnek egysejtűek, amilyenek például az élesztőgombák. 
A  bolti élesztő összepréselt élő gombasejtekből áll. A  kelt tészta ké-
szítésekor a gomba a liszt keményítőtartalmának egy részét elbontja és 
hasznosítja, a tésztát az eközben fejlődő szén-dioxid-gáz fújja fel. Sütés 
közben a gomba elpusztul. 

A gombák többsége azonban soksejtű, telepes szervezet. Testük gom-
bafonalakból áll. A fonalakat sejtfal határolja, ennek anyaga a rovarok 
páncéljához hasonlóan a kitin. A  gombafonalak laza szerkezetű szö-
vedéket képeznek, kedvező körülmények között gyorsan növekednek. 
Az egyszerűbb felépítésűek, például a fejespenész egy-egy felemelkedő 
fonálvégen, szabad szemmel is látható kis fejecskében érleli meg a spó-
ráit. A penészek között gyógyászati szempontból igen fontos gombák 
is vannak: például az ecsetpenészek termelik a ma már nélkülözhetetlen 
baktériumölő antibiotikumot, a penicillint. 

A  fejlettebb gombák gombafonalai a szövedékből kiemelkedő, tö-
mött fonalakból álló termőtesteken hozzák a spóráikat. A  termőtest 
az, amit a köznyelv gombának nevez. Részei a tönk, a 
kalap, a gallér és a bocskor. A gallér és a bocskor megléte 
azonosítási bélyeg. A spórák a kalap alján a sejtfonalak 
végén vagy parányi üregekben, tömlőkben fejlődnek. 

A gomba mint emberi táplálék

A gombák termőteste fontos táplálékul szolgál. Fo-
gyasztásuktól sokan idegenkednek, mert néhány gom-
bafaj halálosan mérgező vegyületet tartalmaz. Ha azon-
ban betartjuk azt az általános szabályt, hogy kizárólag 
vizsgázott gombaszakértő által ellenőrzött gombát 
fogyasztunk, mérgezéstől nem kell tartanunk. A halá-
los mérgezéseket csaknem minden esetben gyilkos ga-

1. ábra. A csiperkegomba termőteste

Tegyél magad elé egy fehér 
papírt! Boltban vásárolt vagy 

kirándulás során szedett gombát 
(Ne legyen gyilkos galóca!), emelj a 
papír fölé az egyik kezeddel kalap-
jával lefelé tartva, majd óvatosan 
ütögesd meg a kalap tetejét! Mit 
tapasztalsz?

A  papírra kipotyognak a parányi 
spórák.

2. ábra. A gombák testét gombafonalak építik fel

spóra

termőtest

gombafonalak 
szövedéke

gombafonalak

tönk

kalap

gallér
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Kérdések, feladatok

1.  Mely ősöktől származnak a gom-
bák?

2.  Miért tekintjük a gombákat telepes 
szerveződésű élőlényeknek?

3.  Mit értünk termőtesten?
4.  Sorold fel a termőtest részeit!
5.  Miben tér el egymástól a gyilkos 

galóca és a réti csiperke?
6.  Miért különleges felépítésűek a 

zuzmók?

lóca okozza, mert az ehető csiperkefajokkal tévesztik össze. Lényeges 
eltérés köztük, hogy a csiperkék kalapjának alja, a spóratermő lemezek 
színe soha nem fehér, rózsaszíntől sötétbarnáig minden árnyalat lehet, 
a gyilkos galócáé viszont fehér. A gallér a csiperkéknél és a gyilkos ga-
lócánál is megfi gyelhető, utóbbinak azonban jól fejlett bocskora is van, 
ami a csiperkékről hiányzik. 

Egy különleges kapcsolat eredménye

Különleges telepes szervezetek a
zuzmók. Félig gombák, félig mosza-
tok, mert a telepben gombafonalak 
és algasejtek élnek olyan szoros köl-
csönhatásban úgy, hogy új szervezet 
jött létre belőlük.

A  gombafonalak megszabják a
telep alakját, vizet és tápanyagokat 
vesznek fel, az algasejtek fotoszin-
tetizálnak. Leváló teleprészekkel és
spórákkal is szaporodnak. Igényte-
len, rendkívül ellenálló szervezetek.
A  tápanyagban szegény sziklákon,
futóhomokon is képesek megtele-
pedni, ezért jelentősek a termőtalaj-
képződés megindításában.

felső gombakéreg

moszatsejtek

alsó gombakéreg

rögzítő gombafonalak

3. ábra. Nagyon fontos, hogy meg tudjuk különböztetni a csiperkét és a gyil-
kos galócát!

4. ábra. Szakállzuzmó

5. ábra. A zuzmótelep felépítése

 Nézz utána, mi a teendő gomba-
mérgezés gyanúja esetén!

 Hallottál már a mennyei mannáról? 
Derítsd ki, mi lehetett az!

Tanárod segítségével ke-
vés bolti élesztőt tegyél egy 

csepp vízbe egy tárgylemezen, 
majd fedd le fedőlemezzel! Vizs-
gáld meg a preparátumot fény-
mikroszkópban közepes nagyítás 
alatt! Készíts a látottakról rajzot 
vagy telefonoddal fényképet!

A  mikroszkópban jól láthatók a 
magányos vagy kettesével, hár-
masával láncokat képező élesz-
tősejtek.

 Tudod, hogy miről lehet megismer-
ni a mérges gombát? Áll az erdő-
szélen, és veri a földhöz a kalapját? 
(Ugyanis a gomba nem lehet mér-
ges, legfeljebb mérgező!)
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Galéria – gombák

Rókagomba

Piruló galóca

Erdőszéli csiperke

Óriáspöfeteg

Ízletes vargánya

Őszi laskagomba

Nagy őzlábgomba

Ízletes kucsmagomba

Ehető gombák

A tankönyvben bemutatott képek a tájékoztatást szolgálják. Fajmeghatározásra nem alkalmasak,
mivel a gombafajok egyedei változatos megjelenésűek lehetnek!

A fajmeghatározáshoz szaktudás és sok gyakorlati tapasztalat szükséges!
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Légyölő galóca

Párducgalóca

Világító tölcsérgomba

Széngömbgomba

Harkálytintagomba

Gyilkos galóca

Májgomba

Sárga kénvirággomba

Gyűrűs tuskógomba

Júdásfülegomba

Néhány mérgező gombafaj

Fogyasztásra nem javasolt, illetve étkezésre nem alkalmas gombák
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Az állatok a növényekhez hasonlóan soksejtű szervezetek, testük 
szövetekből, szervekből, szervrendszerekből áll össze egy szerve-
zetté. Az állatok szerveit felépítő szövetek – beleértve az emberét 
is – a hámszövetek, a kötő- és támasztószövetek, az izomszövetek és az 
idegszövet csoportjaiba sorolhatók. A gombák viszont telepes szer-
veződésűek, szöveteik nincsenek, testüket gombafonalak építik fel.

Egy másik fejlődési vonalat kép-
viselnek a puhatestűek. Közé-
jük a kagylók, a csigák és a fejlá-
búak tartoznak. Laposféregszerű 
ősöktől származnak. Testük 
szelvényezetlen maradt, testtá-
jaik a fej, a láb és a zsigerzacskó.

A legfejlettebb állattörzs a gerincesek. Kialakulásuk az ősi férgek fej-
lődési vonalától vált el, és önálló útra tért. Közös jellemzőjük, hogy 
testüket porcszövetből és csontszövetből álló belső váz, a gerincosz-
lop szilárdítja. Idegrendszerük fejlett csőidegrendszer. Öt osztályukat 
különítjük el: halak, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök. 

Az állatvilág egyszerű felépítésű képviselői a férgek. A férgek nem 
egy rendszertani kategória, hanem gyűjtőnév, ugyanis több törzsbe 
soroljuk őket. A  laposférgek lapos testű, egyszerű felépítésű állatok. 
Szabadon élők közülük a ragadozó örvényférgek. A  mételyek és a 
galandférgek élősködők. A fonálférgek ugyancsak lehetnek szabadon 
élők és élősködők egyaránt. A legfejlettebb férgek a gyűrűsférgek. Tes-
tük szelvényezett, zárt vérkeringési rendszerük, kiválasztószervük és 
hasdúclánc idegrendszerük van.

Az ősi gyűrűsférgekből származnak az ízeltlábúak. Ezt tükrözi tes-
tük szelvényezettsége, a szelvények azonban testtájakká – fej, tor, pot-
roh – nőnek össze rajtuk. Csőszerű ízekből álló lábaikkal mozognak. 
Kívülről kemény váz védi testüket. Ennek belső felületéhez haránt-
csíkolt izomszövetből felépülő, különálló mozgatóizmok tapadnak. 
Petékkel szaporodnak, közvetlenül vagy lárvaalakon keresztül átala-
kulással fejlődnek. Jellemző képviselőik a rákok, a rovarok és a pókok. 

Összefoglalás
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Alkalmazkodás
és tűrőképesség

Környezeti feltételek

A következő fejezetben látni fogjuk, hogy a trópusi esőerdőket más 
fafajok alkotják, mint a hazai lombhullató erdőket, ahogy egész más 
összetételű a babérlombú erdő és a tajgaerdő is. De nemcsak növény-
zetükben térnek el egymástól, hanem állatvilágukban is különböznek. 
Más állatok élnek a szavannán, mint a prérin vagy a sarkvidéken. En-
nek az az oka, hogy az élőlények csak ott képesek megélni és szaporod-
ni, ahol képesek alkalmazkodni a környezeti feltételekhez, vagy azok 
számukra kedvezőek. A környezeti feltételek részben élettelen földrajzi, 
fizikai és kémiai adottságok, a fénymennyiség, a hőmérséklet, a levegő, a 
talaj összetétele, az eső mennyisége. Ugyanakkor az egy helyen élő élő-
lények között kölcsönhatás van. Mindegyik hat a másikra, hiszen a növé-
nyek elfogják egymás elől a fényt, elszívják a vizet, az egyik állat a má-
sikkal táplálkozik, és így tovább. Az együtt élő élőlények jelentik egymás 
élő környezetét. Az élettelen és élő környezeti tényezők együtt határozzák 
meg, hogy egy élőhelynek milyen összetételű az élővilága.

A tűrőképesség

Az élőlényeknek öröklött tulajdonságuk, hogy egy-egy környezeti té-
nyezővel szemben milyenek az igényeik. Ezt nevezzük tűrőképesség-
nek. A trópusi területeken élők, például a kaucsukfa vagy a korallszirtek 
halai melegkedvelők, alacsonyabb hőmérséklet mellett már nem képesek 
megélni. A császárpingvinek viszont hidegtűrők, mert még a –50 °C-os 
hőmérsékleten is jól érzik magukat. A  mocsári gólyahír nagy vízigé-
nyű, ellenben a kaktuszok a hosszú ideig tartó szárazságot is elviselik. 
Az élőlények igényei minden környezeti tényezőre nézve meghatározott 
értékhatárok között vannak. Ezt grafi kusan is ábrázolhatjuk. A grafi -
kon függőleges tengelyéről azt olvashatjuk le, hogy az élőlény mennyire 
érzi jól magát, a vízszintes tengely pedig a környezeti tényező értékeit 
mutatja. A környezeti tényezőnek az az alsó értékhatára, amely az élő-
lény számára éppenhogy megfelelő, a minimumpont, a felső határa pe-
dig, amit még elviselni képes, a maximumpont. A két szélsőérték közötti 
értékek mutatják a fajok tűrőképességét a vizsgált tényezőre nézve. Kö-
zöttük vannak olyan értékek, amelyek az élőlény számára a legkedve-
zőbbek. Ezek az értékek jelentik az optimumot.

A grafi kon lefutása minden fajra és minden környezeti tényezőre más 
és más. Azok a fajok, amelyek tűrőképessége egy tényezőre nézve tág ha-
tárok közé esik, arra a tényezőre nézve tág tűrésűek. Azok pedig, amelyek 
minimumpontja és maximumpontja közel van egymáshoz, szűk tűrésűek. 
A hőmérsékletre nézve tág tűrésű például a lucfenyő, mert a hideg és a 

 Mit gondolsz, mitől függ az, hogy egy élőlény melyik biomban él? 
 Sorold fel a biomok éghajlati jellemzőit!
 Milyen élőhelyeken élhetnek élőlények egy biomon belül?

1. ábra. A környezet tényezői

2. ábra. A  tűrőképesség ábrázolása a 
hőmérséklet mint környezeti tényező 
példáján.
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Kérdések, feladatok

1.  Mit értünk környezeti feltételeken?
2.  Mit értünk tűrőképességen?
3.  Mondj egy példát szűk tűrésű és 

egy példát tág tűrésű élőlényre!
4.  Mit jelent az indikátorszervezet ki-

fejezés?

mérsékelt övezetben is megél. Szűk tűrésűek ellenben a meleg tengerek 
korallszirtjeinek halai. Sok faj egy-egy környezeti tényezőre nézve szűk 
tűrésű, másikra nézve viszont tág tűrésű. Például a foltos maláriaszúnyog 
a hőmérsékletre nézve tág tűrésű, mert a trópusi területektől kezdve a 
mérsékelt övezeti területekig sokfelé megél, de csak ott, ahol a páratarta-
lom eléri a 90%-ot, mert arra nézve már szűk tűrésű. A szűk tűrésű fajok 
előfordulási helyükön megmutatják egy-egy környezeti tényező érték-
határait. Ezért azokat jelző-, vagyis indikátorszervezeteknek nevezzük. 
Például a tőzegmohák csak a savas talajon, savanyú vizű lápokban élnek 
meg. Ezért ha rájuk bukkanunk, azonnal tudjuk a talaj kémhatását is. 

A több tényezőre nézve tág tűrésű fajok nagy területen fordulnak elő, 
azaz nagy az elterjedési területük. A több tényezőre nézve szűk tűrésű fajok 
elterjedési területe viszont kicsi, előfordulásuk kis területre korlátozódik. 

3. ábra. A hiúz, a mókus és a tonhal hőmérsékletre nézve tág tűrésű állat.

4. ábra. A bálna, a siketfajd és a csimpánz hőmérsékletre nézve szűk tűrésű 
állat.
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 Rajzold fel a füzetedbe egy szűk 
tűrésű, melegkedvelő élőlény tűrő-
képesség-grafi konját!

 A vándorpatkány az egész világon 
előfordul. Milyen lehet a tűrőké-
pesség-grafi konja több környezeti 
tényezőre nézve is?

 Keress példákat az interneten indi-
kátorfajokra! Indokold meg, hogy a 
választott élőlények miért azok!

 A 3. ábrán a hőmérsékletre nézve 
tág tűrésű fajok tűrőképesség-gör-
béje látható, a 4. ábrán pedig szűk 
tűrésű fajoké. Mégis, miben külön-
böznek a 3., illetve a 4. ábrán lát-
ható fajok (tűrőképesség-görbék) a 
hőmérséklettűrés szempontjából?

Nagy túlélők
Az élőlények nagy túlélői közt extrém tűrőképességű csoportok 

is akadnak. Ilyenek a termálforrásokban élő baktériumok szélsőséges 
hőtűrő képességükkel, a mélytengerek lakói extrém nyomástűrő képes-
ségükkel. Különösen nagy túlélők a medveállatkák. A  medveállatkák 
egy ősi, az ízeltlábúakkal rokonságban lévő csoport. Mikroszkopikus 
méretűek. Amíg az emberre (és más fejlett gerinces állatcsoportok-
ra) 500 röntgen radioaktív sugárzás már végzetes, a medveállatkák 
570 000 röntgensugárdózist is elviselnek. Sőt, ha fokozatosan hűtötték 
le őket, majd fokozatosan melegítették fel, a −250 °C-ot is elviselték.

Vándormadarak
A madarak között számos vonuló faj akad. Ha a külső körül-

mények megváltoznak, olyan területekre vonulnak, ahol kedvezőbbek 
a feltételek. Például ősszel a fehér gólyáink Dél-Afrikába vonulnak. Ma 
már tudjuk, hogy nem a hőmérséklettel szemben szűktűrésűek, hanem 
az élelemhiány készteti vándorútra őket. Állatkertben tartott trópusi pa-
pagájokról pedig az derült ki, hogy ha elegendő élelmiszer áll rendelke-
zésükre, és éjszakára fagymentes helyre húzódhatnak vissza, nappal a 
kemény hideget is elviselik.
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Az élettelen környezeti 
tényezők
 Hogyan alkalmazkodtak a halak a vízi életmódhoz?
 Hogyan képesek a sivatagok növényei a tartós vízhiány elviselésére?
 Miért csukja össze a hajnalka a sziromleveleit nappal?

A fényerősség
és az állatok aktivitása

Hogy a fény erőssége mennyire 
meghatározó az állatok életében, 
azt a legutóbbi (1999-es évi) tel-
jes napfogyatkozás során is meg-
tapasztalhattuk. Dél körül, amikor 
alkonyati sötétség borult a táj-
ra, megjelentek az ilyenkor repü-
lő szenderlepkék, és ciripeltek az 
ilyenkor megszólaló szöcskék.

A fény és a hőmérséklet

A napsugárzás egyszerre fény és hő. A fény azért fontos, mert nélkü-
lözhetetlen a fotoszintézishez, viszont nem egyenletesen oszlik el a Föl-
dön. Az Egyenlítő környékén és a magashegységekben erősebb, mint 
a sarkvidéken vagy a tenger szintjén. Egy élőhely fényviszonyait azon-
ban a területet borító növényzet is befolyásolja. Egy erdei tisztásra jóval 
több napfény jut, mint az erdők aljára. A fényben gazdag élőhelyeken 
fénykedvelő fajok élnek, a fényben szegény területek növényei és állatai 
viszont árnyéktűrők. Fénykedvelő a növények közül például a nyírfa és 
a szeder, árnyéktűrő a bükkerdők mélyén előforduló szagos müge. A fény 
hatással van az állatok viselkedésére: megszabja élettevékenységeik napi 
ritmusát. Vannak fényben aktív állatok, ezek nappal tevékenykednek. 
Ilyen például a káposztalepke és a fekete rigó. Vannak olyanok, amelyek 
szürkületben jelennek meg, mint a szúnyogok, és vannak olyanok is, 
amelyek sötétben mozognak, például az éjjeli nagy pávaszem lepke és a 
legnagyobb baglyunk, az uhu. Tavasszal a hosszabbodó nappalok indít-
ják be a madarak tojásrakását és a gímszarvasok agancsképzését. 

A fényhez hasonlóan a napsugarak is egyenlőtlenül oszlanak el a Föl-
dön, ezért eltérő mértékű a különböző élőhelyek felmelegedése is. Az 
Egyenlítőtől a sarkok felé haladva csökken az évi átlaghőmérséklet. Ha-
sonló változás fi gyelhető meg a hegységekben felfelé haladva is. Ennek 
megfelelően a trópusi élőlények melegkedvelők, a lombos erdők növé-
nyei és állatai számára a hűvösebb éghajlat is megfelelő, míg a tundra 
vagy a magashegységek növényzete és állatvilága hidegtűrő. 

A víz

A víz valamennyi élőlény számára nélkülözhetetlen környezeti tényező. 
A csapadék éves mennyisége és eloszlása jelentősen befolyásolja egy-egy 
területen az élőlények elterjedését. A vízi élőlények számára tartózkodási 
közeg a víz, állandóan vízben élnek. Ilyenek például a tengeri moszatok 
vagy a hínárnövények. A hínárok zárva termő növények, de a vízben 
gyökereznek, mint például a fehér tavirózsa. Az állatok közül a halak 
vagy a cetek soha nem hagyják el a vizet. A kétéltűek a víz és a száraz-
föld határán élnek, a hüllők és az emlősök a szárazföldön alakultak ki, 
de egyes fajaik vízi életmódra tértek át.

A  trópusi esőerdők élőlényei nedvességkedvelők. A  füves puszták 
élővilága vagy a lombos erdők biomjában élők a lényegesen kevesebb
csapadékkal is jól gazdálkodnak. A száraz rétek növényei vagy a siva-
tagok élővilága szárazságtűrő, sikeresen alkalmazkodtak a tartós víz-
hiányhoz.

1. ábra. A nagy gyöngyházlepke fény-
kedvelő, ezért az erdei tisztásokon nap-
pal szálldos. 

2. ábra. A vízi életmódhoz alkalmazko-
dott vízitök levelei a víz tetején terülnek 
szét, gyökere az iszapban rögzül.
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Kérdések, feladatok

1.  Sorold fel az élettelen környezeti 
tényezőket!

2.  Milyen hatása van a napsugárzás-
nak az élővilágra?

3.  Miért tekinthetjük a vizet tartózko-
dási közegnek is?

4.  Mi a humusz?
5.  Milyen anyagokat tartalmaz a tiszta 

levegő? Milyen arányban fordulnak 
elő ezek az anyagok benne?

 Nézz utána, milyen talaj a csernoz-
jom! Mutasd be rövid kiselőadás 
formájában!

A talaj

A talaj alapvetően meghatározza a rajta kialakuló növényvilágot. A táp-
anyagban kellően gazdag, szellős, megfelelő víztartalmú talajokon sok-
színű élővilág alakulhat ki. A füves puszták változatos növényvilága a 
kiváló minőségű talajának köszönhető. Hasonlóan sokszínű a lombos 
erdők humuszban gazdag talaján kialakuló növényzet is. A  humusz
a lehulló levelek, elpusztult élőlények lebontásából származó szerves 
anyag, amely megköti a vizet, segíti a növények tápanyagfelvételét, és 
végül maga is tápanyaggá bomlik le. Ezzel szemben a tajgaerdők talaja 
tápanyagban szegény, a szikes talajok pedig magas sótartalmúak és rossz 
vízgazdálkodásúak.

A levegő

A levegő összetételével és mozgásával (áramlásával) is ha-
tással van az élővilágra. A tiszta levegő 21% oxigént, 78% 
nitrogént és 0,03% szén-dioxidot, valamint kis mennyiség-
ben egyéb gázokat is tartalmaz. Emellett mindig jelen van 
benne valamennyi vízgőz is. 

A szél segíti a növények elterjedését, és sok faj esetében 
a megporzást is elvégzi. Ugyanakkor szárító hatásával káros 
lehet, és letörheti a fák ágait, virágait.

Sok jól repülő madár a szelet a repülés megkönnyítésére 
energiaforrásnak használja fel. 

3. ábra. A hazai szikes puszták talaján 
csak kevés élőlény él meg

5. ábra. A feketeföld jó minőségű talaj, mezőgazdasági mű-
velésre kiváló.

8. ábra. A pongyola pitypang termé-
sét a szél terjeszti.

7. ábra. Az uralkodó szélirány torzítja 
a fák koronáját.

4. ábra. A futóhomokos talajt kevés növényfaj képes meg-
kötni.

6. ábra. Rétisas leszállás közben. A ragadozó mada-
rak jól kihasználják a felfelé szálló meleg légáramlá-
sokat, és nagy magasságokba képesek felemelkedni.
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A környezetszennyezés 
hatásai
 Mely környezetszennyező anyagokról hallottál már? 
 Mit tehetsz te a környezetszennyezés megakadályozására?
 Milyen tevékenységek fenyegetik környezetünket szennyezéssel?

A társadalmi és a gazdasági fejlődés velejárói, a városok és az úthálózat 
kiépülése, gyarapodása, a bányászat fellendülése és a mezőgazdasági te-
rületek növekedése miatt a természetes élőhelyek zsugorodnak. Ez vi-
lágjelenség. A természet mesterséges átalakítása a környezeti tényezők 
megváltozásával is jár. Napjaink fontos kérdése a környezetünk egyre 
nagyobb mértékű szennyezése is. 

A talajszennyezés

A talajművelés a mezőgazdálkodás alapja. A növénytermesztés során a 
talajba jutó vegyszerek befolyásolják a talaj tulajdonságait. A vegyszerek 
egy része műtrágya, amely megfelelő mennyiségben adagolva növeli a 
talaj termőképességét. Ha azonban túl sok kerül belőle a talajba, az ká-
rosan hat a növényekre. A permetezőszerek veszélyeztetik a talaj élővi-
lágát, főleg a rovarokat és a gombákat, ezért alkalmazásuk mindig nagy 
körültekintést kíván. 

A vízszennyezés

A talajba kerülő káros anyagok nem csak a szennyezés helyén hatnak. 
A  talajvízzel bejuthatnak a folyóvizekbe. A műtrágya táplálékbőséget 
okoz a vízben. Ennek következtében a mikroszkopikus méretű algák 
gyorsan elszaporodnak, ami terített asztalt jelent a velük táplálkozó pa-
rányi állatok számára. Így utóbbiak száma robbanásszerűen növeked-
ni fog. Mivel ők oxigént nem termelnek, csak fogyasztanak, illetve az 
elpusztult algatömeg lebomlása miatt oxigénhiány léphet fel a vízben, 
amely az élővilágot akár ki is pusztíthatja. 

A természetes vizek – a folyó- és állóvizek – közvetlenül is szeny-
nyeződhetnek. A szennyező anyagok egy részét a benne élő szerveze-
tek képesek lebontani, vagyis ártalmatlanítani. Ez a természetes vizek 
öntisztuló képessége. Ha azonban nagyobb mértékű vagy folyamatos 

2. ábra. A sérült olajszállító tankhajó rakománya szétterül a tenger felszínén.

1. ábra. A feleslegben használt vegy-
szerek a talajban felhalmozódhatnak.
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 Nézz utána, miért és hogyan befolyásolja a talaj és a víz szennyeződé-
sét az áruszállítás miatt megnövekedett közúti forgalom!

 Nézz utána, mit jelent az, hogy a víz nitrátos, és ez miért jelent veszélyt!
 Mutasd be kiselőadásban, milyen hatással volt a Tisza élővilágára a 

2000 telén Romániából induló ciánszennyezés! 
 Derítsd ki, hogy mi a szmogriadó, és kinek, mikor kell elrendelnie!

Kérdések, feladatok

1.  Hogyan befolyásolják a talajba ke-
rülő anyagok a termőtalaj minősé-
gét?

2.  Mit értünk a vizek öntisztuló ké-
pességén?

3.  Milyen emberi tevékenységekből 
származnak a levegő szennyező 
anyagai?

4.  Mi a szmog?

a szennyezés, az élőlények elpusztulhatnak. A  tengerek tisztaságát a 
szennyvíz, a háztartási szemét, az ipari hulladék, legfőképpen pedig az 
olajszennyezés veszélye fenyegeti. A partról is sok olajszennyezés mo-
sódik a vizekbe, ha viszont egy tartályhajó megsérül, és rakománya a 
tengerbe kerül, az ökológiai katasztrófát okoz. Az olaj ugyanis szétterül 
a felszínen, és elzárja a levegőtől az alatta lévő vízrétegeket. A hullámzás 
az olajat a partra is kimossa, ezzel a parti élővilágot is károsítja. 

A levegőszennyezés

Az emberi tevékenységek a levegő tisztaságát is veszélyeztetik. A váro-
sok és az ipartelepek környékén sok mérgező gáz kerül a levegőbe. Külö-
nösen veszélyes közülük a kén-dioxid, ami a páratartalomban feloldódva 
savas esőként hull vissza a földre. A savas eső egészségkárosító, mérgező 
a növényzetre és az állatvilágra is. Hasonlóan súlyos levegőszennyezési 
forrás a gépjárművek kipufogógáza. A jóval kevésbé környezetszennyező 
elektromos autók elterjedése csak napjainkban kezdődött. Az ipari üze-
mek és a háztartások – elsősorban télen, a fűtési idényben, illetve azokon 
a településeken, ahol jellemzően szilárd tüzelőanyaggal fűtenek – nagyon 
sok szilárd szennyező anyagot juttatnak a levegőbe. Közülük a korom a 
szén tökéletlen elégése során keletkező finom por, a pernye pedig a ha-
muból származik. Súlyosan egészségkárosítók, és a felületükön rákkeltő 
anyagok is lehetnek. A nagyvárosokban szélcsendes időben – elsősorban 
télen – a levegőben felszaporodhatnak a szennyező anyagok, és füstköd, 
szmog alakul ki. A szmog minden élőlény életminőségét rontja, de a leg-
súlyosabb fenyegetést a légúti megbetegedésben szenvedőknek jelenti. 

Környezetünk védelme csak akkor lehet eredményes, ha abból min-
denki – felnőtt és gyerek, cégek és magánszemélyek – kiveszi a részét. 
A természetes táj és értékeinek megőrzése napjaink komoly kihívása!

3. ábra. A  tenger olajszennyezésétől 
összetapad a tengeri madarak tolla. 
Sem úszni, sem táplálkozni nem tud-
nak, elpusztulnak.

4. ábra. A gépkocsik kipufogógázai erő-
sen szennyezik a levegőt.

5. ábra. A széntüzelésű erőművek és a kazánok kéményeiből a mérgező gázo-
kon kívül sok korom és pernye kerül a levegőbe.
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A természetes talajokon mint szűrőkön 
keresztülhaladó, források formájában 
előtörő vizek kristálytiszták és ihatók.Az olaj jellegzetesen színezi be a víz felszínét.

Állapítsd meg, hogy az iskolaudvar és/vagy az osztály levegője mennyi szilárd szennyező anyagot tartal-
maz!

Tenyérnyi alufóliadarabra rajzolj fel egy 10 × 10 cm-es négyzetet. Kend be a felszínét egészen vékonyan vaze-
linnel (egy vonalzóval egyenletesen elteríthető), majd helyezd el az ablakpárkányon vagy iskolaudvaron. (Tegyél a 
szélére nehezéket, hogy a huzat vagy a szél ne vigye el!) Hagyd kint 30 percig, majd nagyító alatt számold meg 
a beleragadt szilárd szennyezőanyag-szemcséket, porszemeket! Hasonlítsd össze egymással a különböző he-
lyekre elhelyezett lapokat! A vizsgálatod eredményeit jegyezd fel a füzetedbe!

a) Oldj fel 1 liter desztillált vízben 1 g alumínium-szulfátot. Az oldatot öntsd ketté. Az egyik felét töltsd vala-
milyen természetes állóvízből származó 500 ml vízhez, a másik felét pedig ugyanannyi csapvízhez. Kever-

gesd a két edényben lévő mintákat, majd tíz percig hagyd ülepedni őket. 

A kiülepedett anyagok mennyiségéből következtethetsz a vizek szennyezettségének mértékére. A tiszta csapvíz 
az összehasonlítás alapjául szolgáló kontroll. Megállapításaidat jegyezd fel a füzetedbe!

b) Egy tányérra tölts ki vizet. Ezután cseppentővel cseppents a közepére egy csepp olajat. (A kísérlet motorolajjal 
vagy gázolajjal igazán látványos.) Mit tapasztalsz?

Az olajcsepp nem keveredik a vízzel, szétszalad a víz felszínén, és nagy felületet beborít.

A levegő szennyezettsége

A természetes vizek szennyezettsége

Gyakorlati óra
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A növényzet kiirtását követően lemosott termőtalajú hegyoldal

Felhagyott kőbánya. A  termőtalaj csak évszázadok alatt képes újraképződni 
rajta.

A mező- és szántóföldvédő erdősávok fontosak a szél szárító és talajhordó 
hatásainak a mérséklésében.

A növényzet talajvédő hatásának megfi gyelése

A következő kísérleteket 
otthon is elvégezheted.

a) Két lapos gyümölcstároló ládát 
állíts be úgy, hogy az aljuk a víz-
szintessel kb. 30°-ot zárjon be. Ez-
után az egyik ládába helyezzünk el 
szorosan illeszkedve néhány gyep-
téglát, a másik ládába kb. ugyan-
olyan vastagságban töltsünk ter-
mőföldet. A ládák végéhez tegyünk 
egy-egy tálcát, majd öntözőkanná-
val permetezve locsoljunk lassú 
ütemben egy fél kanna vizet a ta-
lajok felszínére. Hasonlítsuk össze 
a tálcákon összegyűlt, lemosódott 
talaj mennyiségét!

A gyeptéglákkal töltött ládából jó-
val kevesebb talaj fog lemosódni, 
igazolva azt, hogy a természetes 
növénytakarónak rendkívül nagy 
jelentősége van a talajpusztulás, 
másik nevén a talajerózió meg-
akadályozásában.

b) Két lapos gyümölcstároló láda 
közül az egyikbe helyezzünk el né-
hány gyeptéglát, a másikat töltsük 
meg kb. ugyanolyan magasságig 
termőfölddel. A  ládák végénél ál-
lítsunk fel függőlegesen két tálcát. 
Ezután a ládák másik végétől haj-
szárító segítségével keltsünk mes-
terséges szelet a talajok felszínére. 
Azonos távolságból azonos ideig 
fújjuk mindkét láda talajfelszínét.

Hasonlítsuk össze a szél által 
felkapott, a tálcák által felfogott, 
illetve az aljuknál összegyűlt talaj 
mennyiségét!

A  szabad felületű termőtalajból 
a szél lényegesen többet sodor 
magával. A kísérlet igazolja, hogy 
a természetes növénytakarónak 
nagy jelentősége van a szél talaj-
elhordó hatásának megakadályo-
zásában.
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Az élő
környezeti tényezők
 Mik az élőlények élő környezeti tényezői? 
 Hogyan, miből épül fel a zuzmók teste?
 Hogyan táplálkoznak a galandférgek?

Egy-egy élőhelyen különböző élőlények, növények, állatok, gombák, 
mikroorganizusok élnek együtt egy életközösségben. Az életközösség 
tagjai közvetlenül vagy közvetve általában befolyással vannak egymásra, 
kölcsönhatás alakul ki közöttük. A kapcsolat lehet előnyös a vizsgált 
populációra nézve (jele: +), de lehet hátrányos is (jele: −), sőt, az sem 
zárható ki, hogy a kölcsönhatás közömbös (jele: 0). 

A két populáció közötti legáltalánosabb kölcsönhatás az egyik fél szá-
mára előnyös, a másik fél számára hátrányos kapcsolat (jele: +, −). Ilyen a 
táplálkozási kapcsolat, például a növényevés és a ragadozók zsákmány-
szerzése. A legelő őz az erdei tisztáson az ott élő lágy szárú növényeket 
fogyasztja, ami utóbbiakra nézve káros. A farkas zsákmányul ejti az őzet, 
ami az őzpopuláció csökkenését eredményezi. Hasonlóan az egyik fél 
számára előnyös, a másik számára hátrányos az élősködés. A levéltetvek a 
növények tápanyagait szívják el, a kullancsok és a bögölyök a gerincesek 
vérét. A zsákmányszerzés és az élősködés között fontos különbség, hogy 
a zsákmányszerzés során a zsákmány elpusztul, az élősködés során csak 
károsodik. 

A természetben azonban számos esetben az egymással kapcsolatban 
álló mindkét populáció számára előnyös a kölcsönhatás (jele: +, +). Pél-
dául a lucernát megporzó poszméh táplálékhoz jut, egyben biztosítja a 
növény számára a szaporodás lehetőségét. A  szavannákon legelő orr-
szarvúak bőréből a rájuk telepedő pásztorgémek kiszedegetik az élős-
ködőket. Arra is találunk példákat, hogy a kölcsönhatásban álló két fél 
igen szoros kapcsolatba került egymással az élővilág fejlődése folyamán. 
Például a gombák egy része fák gyökérzetével került szoros kapcsolatba. 

4. ábra. Virágot megporzó poszméh

1. ábra. A szúnyog vérszívása élőskö-
dés.

2. ábra. Sárga fagyöngy egy nyárfán.
A fagyöngy félélősködő, mert csak a vi-
zet szívja fel a fából, maga fotoszinte-
tizál.

3. ábra. Az antilop békésen tűri, ahogy a nyűvágó madár kiszedegeti a bőréből 
a rovarlárvákat.
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 Csoportosítsd az alábbi példák segítségével (más példákat is felhasz-
nálhatsz) az élősködés különböző formáit!
szúnyog—ember, galandféreg—kutya, májmétely—juh, fejtetű—ember,
levéltetű—növény

 Nézz utána, milyen populációs köl-
csönhatás az antibiózis! Mi a gya-
korlati jelentősége?

Kérdések, feladatok

1.  Mik alkotják az élőlények élő kör-
nyezeti tényezőit egy életközös-
ségben?

2.  Hasonlítsd össze a zsákmányszer-
zést és az élősködést!

3.  Mondj példákat asztalközösségre!
4.  Mit jelent az, hogy a versengés po-

pulációk között és egy populáción 
belül is jellemző?

A gyökereken élő gombák vizet és ásványi sókat juttatnak a fáknak, a fák 
pedig elkészült szerves tápanyagban részesítik a gombákat. Láttuk, hogy 
a zuzmókban a moszatok és a gombák együttélése már annyira szorossá 
vált, hogy egy új szervezettípus megjelenését eredményezte. A +, + jelű 
kölcsönhatások gyűjtőneve együttélés vagy szimbiózis.

Az életközösségekben az egyik populáció számára előnyös, a másik 
számára közömbös kölcsönhatás az asztalközösség. Például az oroszlá-
nok zsákmányának maradékát a foltos hiénák és a keselyűk fogyasztják 
el Afrikában. A tundrán a hófajd a rénszarvascsordákat kíséri, és az ál-
taluk hó alól kikapart zuzmómaradékot fogyasztja. Hasonló kölcsönha-
tás például, hogy az erdei fülesbaglyok nem építenek fészket, költésre 
a szarkák vagy más madarak előző évben épített fészkeit használják. 
A trópusi esőerdőkben a fák törzsére települt orchideák fényhez és víz-
hez jutnak, ez azonban a fákat a legkevésbé sem zavarja. 

Minden populációt érint a –, – kölcsönhatás, a versengés. Egy élet-
közösségben minden populáció szüntelen harcot folytat az életért, a 
korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrásokért: a fényért,
a vízért, a táplálékért, a fészkelőhelyért, a legelőterületért és még hosz-
szan lehetne folytatni a sort. Ebben a harcban a versenyképesebb faj 
előnybe kerül, más populációk viszont kiszorulnak az élőhelyről. A ver-
sengés egy populáción belül, a fajtársak között is zajlik. A  versengés 
egy életközösségben fontos szabályozó tényező, meghatározza az egyes 
populációk egyedszámát és az élőlények térbeli eloszlását egyaránt. 

5. ábra. A  hiénák és a keselyűk elfo-
gyasztják a ragadozók táplálkozásának 
maradványait.

6. ábra. Az erdők szintjei a fényért való versengés eredményeképpen alakultak 
ki. Ez az esőerdőkben különösen jól megfi gyelhető.
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 Derítsd ki, honnan származik a bá-
ránypirosító elnevezés!

A társulások változásai

 Milyen változások fi gyelhetők meg egy év alatt a természetben? 
 Mit értünk planktonszervezetek alatt? 
 Milyen élőlények jelennek meg először a kopár sziklákon?

Az élettelen és élő környezeti tényezők határozzák meg azt, hogy egy 
élőhelyen mely populációk élnek együtt, milyen lesz a társulás össze-
tétele. Ezektől függ a társulás szintjeinek száma, és megszabják az egyes 
szinteken való elrendeződésüket, vagyis a társulás mintázatát. Az élet-
közösségek azonban nem állandóak, összetételük, szerkezetük, mintá-
zatuk állandó változásban van. 

A populációk napi és éves ritmusa

A populációk napi ritmusa rövid idejű, ismétlődő változás. A növények 
közül a téltemető csak a meleg délelőtti órákban nyitja ki lepelleveleit, a 
csodatölcsérke csak az alkonyati órákban virágzik. A fecskefarkú lepke nap-
pal repül, a bagolylepkék csak éjjel kelnek szárnyra. 

Az évszakok változásaihoz igazodhatnak az életközösség hosszabb 
ideig tartó, ismétlődő változásai. Például egy bükkös talajszintjén a 
lombfakadás előtt fényigényes növények virágzanak. Nyár elejétől azon-
ban változik a kép. A kora tavasszal virítók addigra eltűnnek, a talajba 
húzódnak vissza hagymájukba vagy gumójukba, és helyüket árnyéktű-
rő növények veszik át. Az állatok életműködéseire is igaz az évszakos 
ritmus. A hajnalpírlepke tavasszal repül, a nagy gyöngyházlepke pedig 
nyár elején bújik ki bábjából. Az éves ritmus a költözőmadarak életében 
is megfi gyelhető. 

A populációk egyirányú változásai

Az életközösségekre azonban olyan, hosszabb ideig tartó változások is 
jellemzők, amelyek az őket felépítő populációk kicserélődésével járnak. 
Ez a szukcesszió. Ezt fi gyelhetjük meg egy élőhely beerdősülése során. 

A futóhomokon egyetlen életközösség sem él meg, de egy-két évszá-
zad alatt homoki erdő alakulhat ki rajta. A futóhomokon elsőként meg-
települő növények több tényezőre nézve is tágtűrésű, igénytelen zuzmók 
és mohák. Jól elviselik a szárazságot, a forróságot, és igen kevés tápanyag-
gal beérik. Gyökérszerű fonalaik olyan savakat termelnek, amelyek mál-
lasztják a homokszemcséket, és a felszabaduló sókat képesek felvenni. 
Ezek az úttörő, a pionír szervezetek. Lassan gyarapodó telepeik tárolják 
a csapadékvizet, elpusztuló teleprészeik pedig szerves anyagot juttatnak 
a képződő talajba. Ezáltal megteremtik más, igényesebb növények meg-
telepedésének a feltételeit. A pionír növényeket a nyílt homoki gyepek
fajai (pl. a báránypirosító) követik. Azért nyíltak ezek az életközösségek, 
mert foltjaik között a talaj még szabadon látszik. A nyílt gyepek további 
növények megtelepedését teszik lehetővé, és a társulás lassan zárt homo-
ki gyeppé alakul át. Ekkor már a talaj nem látszik szabadon a növények 

1. ábra. A futóhomokon elsőként ala-
csonyrendű növények jelennek meg.

2. ábra. A  nyílt homoki gyepen jól lát-
szanak a talajfoltok.

3. ábra. A  báránypirosító vaskos gyö-
kérzetével a futóhomokon is megél.
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A szukcesszió
megfi gyelése

A szukcesszió lépései jól megfi -
gyelhetők például egy bánya mel-
letti meddőhányón. A  termőtalaj 
védelme azért is fontos, mert a talaj 
lemosódása egyetlen zivatar alkal-
mával bekövetkezhet, míg a visz-
szatelepülés évtizedekig eltarthat.

Egy másfajta szukcesszió
A szukcesszió jól megfi gyelhető például erdőtüzet követően, 

vagy ha egy vihar nagy területen kidönti az erdő fáit. Ezeken a helye-
ken a szukcesszió újraindul. Ez a másodlagos szukcesszió, amely során 
átmenetileg olyan fajok is megtelepedhetnek, amelyek korábban nem 
voltak jellemzők a társulásra. Például az erdőirtások helyén úgynevezett 
vágásnövényzet jelenik meg, melynek jellemző fajai a sárga gyűszűvi-
rág, a nadragulya, a málna és a szeder.  Később azonban ezeket az át-
menetileg uralkodó fajokat a lassabban visszatelepülő eredeti növény-
zet váltja fel.

Kérdések, feladatok

1.  Mondj példát napi ritmusra egy 
életközösségben!

2.  Mit értünk szukcesszión?
3.  Hasonlítsd össze a nyílt homoki 

gyepet és a homokpusztarétet!
4.  Mi a zárótársulás?
5.  Ismertesd a feltöltő szukcesszió 

főbb lépéseit!

között. A  következő életközösség a homokpusztarét lesz, ennek jel-
lemző növénye a homoki árvalányhaj. A homokpusztarétek tápanyagban 
egyre gazdagabbá váló talaján már megtelepednek az első fák, és a helyén 
lassan kialakul egy tölgyes erdő sok gyöngyvirággal. A tölgyes erdő nem 
változik tovább, ezért zárótársulásnak nevezzük. A mi éghajlati körül-
ményeink között a természetes zárótársulás minden esetben erdő. 

Ugyanígy zajlik le a sziklák (pl. egy vulkánkitörést követően a kihűlt 
kőzet) beerdősülése is. Rajtuk azonban az életközösségeket felépítő fa-
jok a kőzet fajtájától függően mások. 

A szukcesszió egy másik formája játszódik le az állóvizek feltöltődé-
sekor. A folyamat során a szabad vízfelület egyre kisebb lesz, és csökken 
a víz mélysége is. Ugyanakkor a part felől egyre beljebb hatol a növény-
zet, végül a tó helyén erdő alakul ki. A szukcesszió során ugyanis a víz-
ben élő planktonok és más élőlények elpusztulva a tó fenekére merülnek, 
és lassú iszaposodás indul meg. Ez lehetővé teszi különböző algák és 
gyökerező hínárnövények megtelepedését, ami a szabad vízfelület csök-
kenését vonja maga után. A  vízfenéken felhalmozódó, tápanyagokban 
gazdag üledék további növények számára jelent élőhelyet, a sekély parti 
részeken megjelenik a nád és a széleslevelű gyékény. A növényzet mind 
beljebb nyomul, a végén eltűnik a víz, a nádasokban pedig vízkedvelő 
fafajok, például fehér fűz települ meg. A tó helyét lassan erdő veszi át. 

A szukcesszió tehát egyirányú folyamat, de újra is kezdődhet egy élő-
helyen. Ha például egy sziklás hegyoldalról a víz lemossa a termőföldet, 
vagy bozóttűzben elpusztul a teljes növényzet, a helyén elölről kezdődik 
a szukcesszió.

4. ábra. Homokpusztarét homoki árva-
lányhajjal

5. ábra. A homoki erdő a homoktalajon kialakuló zárótársulás. 6. ábra. Feltöltő szukcesszió egy erdei 
lápban.

7. ábra. Az erdei szeder a másodlagos 
szukcesszió egyik jellemző növénye. 
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Mesterséges tápláléklánc
Termesztett növényeinknek 

is megvannak a maguk fogyasz-
tói. A  kerti meztelencsiga lerágja 
a palánták leveleit, a levéltetvek 
kiszívják a növények szállítószö-
veteiből a táplálékot, az almamoly 
hernyója az almában rág. Az ember 
számára ezek a fajok kártevőknek 
számítanak, mert a termés meny-
nyiségét csökkentik. A gazdák ro-
varölő szerekkel védekeznek el-
lenük. A védekezés csak akkor le-
het eredményes, ha ismerjük az 
életközösségek működésének tör-
vényszerűségeit. A kártevők termé-
szetes ellenségeinek az elszaporí-
tásával, biológiai védekezéssel is 
sikeres lehet a növényvédelem.

Táplálékláncok. Anyag-
és energiaáramlás
 Mivel eteti a fenyvescinke a fi ókáját a képen, és mivel táplálkozott a 

zsákmányul ejtett hernyó? 
 Milyen ragadozó madár ejtheti zsákmányul a fenyvescinkét?

Táplálékláncok – táplálkozási hálózatok

Az élőlények egy életközösségben táplálkoznak. A növények fotoszinte-
tizálnak, az állatok növényeket vagy állatokat fogyasztanak. Így jutnak 
hozzá a testük felépítéséhez szükséges anyagokhoz és a működéséhez 
szükséges energiához. Aszerint, hogy őket mi fogyasztja, és ők mit fo-
gyasztanak, táplálékláncokba ren-
dezhetők. A láncok különböző hosz-
szúságúak lehetnek. Egy tápláléklánc 
például kezdődhet a növényeket fo-
gyasztó mezei pocokkal, és rögtön 
véget is ér az egerészölyvvel, amely a 
mezei pockot fogyasztja, de őt nem 
fogyasztja már semmi. Vagy kezdőd-
het a vándorsáskával, a lánc követke-
ző tagja lehet a sáskákkal táplálkozó 
zöld varangy, majd végződhet a bé-
kákat is zsákmányoló fehér gólyá-
val. Egy trópusi esőerdőkre jellemző 
tápláléklánc kezdődhet orchideákkal, 
folytatódhat nektárfogyasztó rova-
rokkal, velük táplálkozó madarakkal, 
a madarakat is zsákmányoló majmokkal, és végződhet például a jaguárral.

Közös mindegyik láncban, hogy növényekkel kezdődik, ezekkel 
növényevő állatok táplálkoznak, végül őket ragadozók zsákmányolják. 
Ugyanakkor egy növény vagy állat sok lánc tagja lehet, ezért a termé-
szetben a táplálékláncok számos láncszemen keresztül összekapcsoló-
dó táplálkozási hálózatokat képeznek.

A táplálékláncok tagjai

A zöld növények vízből és szén-dioxidból a Nap fényenergiájának a be-
építésével energiában gazdag szerves vegyületet, cukrot állítanak elő. 
A cukrot azután számos más vegyületté képesek átalakítani. A növény-
evők az elfogyasztott növényi részek anyagtartalmát és energiakészletét 
használják fel saját testük felépítésére. A növények állítják elő a szerves 
anyagot, ezért mindig ők a táplálkozási lánc első tagjai, a termelő szer-
vezetek. Az állatok viszont fogyasztók, a már elkészített szerves anya-
gokkal táplálkoznak. A  növényevő állatok az elsődleges fogyasztók, 
mert a termelőket fogyasztják. Ők képezik a másodlagos fogyasztók, 
az állatevő állatok táplálékát. Azok a ragadozók pedig, amelyek másod-
lagos fogyasztókkal táplálkoznak, a harmadlagos fogyasztók. A táplá-

1. ábra. Egy rövid tápláléklánc tagjai
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 Írj fel egy öttagú táplálékláncot!
 Mit gondolsz, miért nem lehetnek a 

táplálkozási láncok a természetben 
végtelen hosszúságúak? 

 Példával igazold, hogy a tápanyag-
áramlás iránya nem fordítható meg 
egy életközösségben!

 Nézz utána, és mutasd be röviden 
a lebontó élőlények sokszínű tár-
saságát!

3. ábra. Táplálékpiramis általános ábrá-
zolása

Kérdések, feladatok

1.  Mit értünk táplálékláncon?
2.  Mit értünk termelő szervezeten?
3.  Hasonlítsd össze az elsődleges és 

a másodlagos fogyasztót egymás-
sal!

4.  Miben tér el egymástól, és miben 
egyezik meg egy táplálék- és egy 
energiapiramis?

lékláncokban az utolsó tagok a csúcsragadozók. A csúcsragadozóknak 
az adott életközösségben nincs természetes fogyasztója. 

Látjuk tehát, hogy egy életközösségben a zöld növények által előál-
lított anyag egy része a fogyasztókon keresztül eljut a csúcsragadozó-
kig. Egy másik részét a tápláléklánc tagjai elhasználják életműködéseik 
biztosítására. Egy harmadik része pedig az elpusztuló szervezetekben 
reked, de nem hosszú ideig. Az ő anyagaikat a lebontó szervezetek
– pl. keselyűk, ganajtúró bogarak, giliszták, rovarok, gombák, baktériu-
mok – hasznosítják és juttatják vissza a tápláléklánc valamelyik szintjére. 

Az anyagok körforgása és az energiaáramlás

A termelők által beépített anyag egy irányban halad a táplálékláncban 
a növényektől a csúcsragadozók felé. Ez valójában körfogás, hiszen az 
elpusztult élőlények testanyagait a 
lebontó szervezetek újra felvehetővé 
teszik a növények számára. A  kör-
nyezetből érkező energiát (a Nap 
fényenergiája) a zöld növények kötik 
meg. Ennek egy részét felhasznál-
ják, a többi a táplálékba épülve ke-
rül a következő táplálékszintre, ahol 
újra fogy belőle. A  leadott hő miatt 
a tápláléklánc minden szintjén hő-
veszteség is fellép. Ezért a növények-
nek újra és újra energiát kell beépíteni a szerves anyagok előállításához. 
Az energia egyirányúan áramlik, a veszteséget a Nap sugárzó energiája 
pótolja. 

A réteken nagyon sok fű nő, a füveken élő vándorsáskákból már ke-
vesebb van, a velük táplálkozó rovarevőkből még kevesebb. Az élet-
közösségekben a termelő szervezetektől a csúcsragadozókig az egyes 
szintek egyedszáma csökken, a testméretük viszont nő. A békák száma 
több egy nedves réten, mint a rájuk leselkedő fehér gólyáké, a gólyák 
testtömege viszont nagyobb. Ezeket a mennyiségi összefüggéseket 
táplálékpiramisokkal ábrázolhatjuk. A piramisok alját a termelők, a 
csúcsát a csúcsragadozók alkotják. A táplálékpiramisok anyag- és ener-
giapiramisok is egyben.

2. ábra. Az energiaáramlás egyirányú folyamat
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4. ábra. Néhány példa termelőkre, fogyasztókra és lebontókra. 
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Földünk különböző pontjain különböző életkö-
zösségek élnek. Ennek az oka az, hogy az élőlé-
nyek csak ott képesek megélni és szaporodni, ahol 
számukra kedvezőek a környezeti feltételek. A kör-
nyezeti feltételek részben élettelen földrajzi adott-
ságok, a fénymennyiség, a hőmérséklet, a levegő, a 
talaj összetétele, az eső mennyisége. Az együtt élő 
élőlények jelentik egymás élő környezetét. Az élet-
telen és élő környezeti tényezők együtt határozzák 
meg, hogy egy élőhelynek milyen összetételű az 
élővilága.

Az élőlényeknek öröklött adottságuk a környeze-
ti tényezőkkel szemben meglévő tűrőképességük. 
A tűrőképesség minden környezeti tényezőre nézve 
meghatározott értékhatárok között van. Ezt grafi -
kusan is ábrázolhatjuk. A grafi kon függőleges ten-
gelyéről azt olvashatjuk le, hogy az élőlény meny-
nyire érzi jól magát, a vízszintes tengelyről pedig 
a környezeti tényező értékeit. A grafi kon lefutása 
minden élőlényre és minden környezeti tényezőre 
más és más. 

Az élőlények egymásra gyakorolt hatásai a populációs kapcsolatok-
ban nyilvánulnak meg. Ezek a populációkra nézve lehetnek előnyösek, 
hátrányosak, de akár közömbösek is. Közülük a táplálkozási kapcsola-
tok minden populációt érintenek. A táplálkozási kapcsolatok táplálék-
láncokban nyilvánulnak meg. A  táplálékláncok bonyolult táplálkozási 
hálózatokat képezhetnek. A táplálékláncok alapjai a zöld növények, a 
termelő szervezetek. Ők kötik meg a szén-dioxidot, és építik be a nap-
fény energiáját cukrok formájában, és teszik hozzáférhetővé minden 
élőlény számára. A táplálékláncok tagjai – az elsődleges fogyasztók, a 
másodlagos fogyasztók, a csúcsragadozók – egyedszáma és össztömege 
a termelőktől a fogyasztókig egyre csökken. A mennyiségi összefüggé-
seket táplálékpiramisokkal ábrázolhatjuk.

A termelő, a fogyasztó és a le-
bontó szervezetek kapcsolatai ál-
landó anyagforgalmat és ener-
giaáramlást tartanak fenn. Az 
anyag állandó körforgásban van, 
az energia útja az életközössé-
gekben egyirányú folyamat. Mi-
vel minden élőlény használ be-
lőle az életműködései fenntar-
tásához és hőveszteség is fellép, 
a veszteséget napsugárzással fo-
lyamatosan pótolni kell. 

Az élet a környezeti tényezők 
által meghatározott keretek kö-
zött zajlik. Rendkívül fontos te-
hát a levegő, a talaj, a víz tiszta-
ságának védelme. 

Összefoglalás

OH_BIO78TB_1_224_korr6.indd   96 14/06/22   16:24



V. B
IOM

OK
 A 

FÖL
DÖ

N

OH_BIO78TB_1_224_korr6.indd   97 14/06/22   16:24



98

 Mit tanultál a hazai társulásokról?
 Hogyan változik az éves csapadékmennyiség és az átlaghőmérséklet 

az Egyenlítőtől a sarkvidékek felé haladva?

Az éghajlati övezetesség 
és a biomok

Már a nagy földrajzi felfedezések időszakának utazói is felfi gyeltek arra, 
hogy a kontinensek hasonló éghajlatú területein az élővilág más és más, 
de az erdők ugyanolyan megjelenésűek. Például azokon a trópusi terü-
leteken, ahol mindennap esik az eső, hatalmas fákból álló, buja erdők 
nőnek, tarka madarakkal és sokféle lepkével, bogárral. 

Földünket nem egyenletesen éri a Nap melege és fénye, továbbá elté-
rő a csapadékmennyiség is. Az eltérő éghajlatú területek az Egyenlítő-
től északra és délre haladva három nagy övezetet alkotnak: a trópusi, a 
mérsékelt és a hideg övezetet. A különböző éghajlatokon más növények 
és állatok élnek. Más fajokból álló populációk más társulásokká szerve-
ződnek, és együtteseik más biomot képeznek. A biomok nagy kiterjedésű 
életközösségek. 

A biomok az éghajlati adottságokhoz alkalmazkodva jöttek létre, az 
éghajlat övezetességét követik. Ezek a zonális biomok. Az Egyenlítőtől 
a sarkokig fi gyelhető meg a vízszintes övezetesség. (Későbbi leckékben 
tanulunk a függőleges övezetességről is.)

A trópusi övezet

A trópusi övezetben az Egyenlítő mentén szinte mindennap esik az 
eső, éves mennyisége 2000 és 10 000 mm között változik. Az évi közép-
hőmérséklet 25-29 °C. Itt a trópusi esőerdők biomja alakult ki, egyetlen 
évszakkal, a forró nyárral. Az Egyenlítőtől távolodva csökken a csapadék-
mennyiség. Ezeken a területeken esős és száraz évszak váltja egymást. Az 
éves csapadék meghaladja az 1500 mm-t, amelynek túlnyomó többsége 
az esős évszakban hull le. Az évi középhőmérséklet alig tér el az Egyenlí-
tő menti területekétől, a napi és az évi hőingás azonban nagyobb. Ennek 

Egyenlítő

°C mm

0 °C

28 °C

esőerdő szavanna sivatag puszta

A

B

lombhullató erdő tajga tundra a jég
világa

1500 mm

Ráktérítő Északi sarkkör Északi-sark

1. ábra. Az évi középhőmérséklet (A) és az évi csapadékmennyiség (B) változása következtében alakul ki a Föld növényvilága.

 Magyarázd meg, miért nem esik 
több eső a sivatagokban!
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Kérdések, feladatok

1.  Sorold fel Földünk éghajlati öveze-
teit!

2.  Mely biomok alakulnak ki a trópusi 
éghajlati övezetben?

3.  Milyen klimatikus viszonyok jellem-
zik a mérsékelt éghajlati övezetet?

4.  Miben tér el egymástól a lombos 
erdők biomja és a tajga biomja?

a trópusi tájnak a biomja a szavanna. Még tovább haladva a térítők felé 
tovább csökken a csapadékmennyiség. Ahol a csapadék éves mennyisége 
nem éri el a 200 mm-t, a sivatagok biomjai terülnek el. Az évi közép-
hőmérséklet 20 °C körüli, de igen nagy a napi hőingás, a forró, akár
50 °C-os nappalokat hűvös, sőt hideg éjszakák követik. 

A mérsékelt övezet

A mérsékelt övezetre négy évszak jellemző. Az évi középhőmérséklet
10 °C körüli, az évi közepes hőingás és a csapadék mennyisége pedig az 
óceánoktól való távolságtól függ. A partok közelében a csapadék átlagos 
mennyisége 500–800 mm, de elérheti az 1000 mm-t. Itt barna erdőtala-
jon  lombhullató erdők alakultak ki. A nyár meleg, a tél hűvös, az óce-
án hatása jól érvényesül. Az óceánoktól távolodva, ahol a csapadék évi 
mennyisége 200–500 mm, füves puszták alakulnak ki. Errefelé a nyár 
meleg és száraz, a tél hideg, kemény fagyokkal és hótakaróval. A csapa-
dék főleg nyár elején és ősszel hull, és a part menti területekhez képest 
nagyobb a hőmérséklet ingadozása. Ha tovább haladunk a kontinensek 
belseje felé, a csapadék 200 mm alá esik, az évi közepes hőingás tovább 
nő. Ezeken a területeken a mérsékelt övezeti sivatagok jöttek létre. 

A mérsékelt övezet trópusi övezet felé eső átmeneti területein ke-
ménylombú erdők és a babérlombú erdők élnek, ahol az enyhe telet és 
a forró nyarat rövid tavasz és rövid ősz köti össze. A mérsékelt övezet 
hideg övezet felé eső átmeneti területei hűvösebbek, 0 °C az évi közép-
hőmérséklet. Ezeken a tájakon tűlevelű erdőket találunk. A nyár meleg, 
de rövid, a tél viszont nagyon hideg és hosszú. Az ősz és a tavasz csak 
egy-két hetes időszakokra korlátozódik. A  csapadék évi mennyisége 
400–600 mm. 

A hideg övezet

A hideg övezetben a sarkkörök mentén, ahol az éves középhőmérséklet
a 0 °C-t sem éri el, a tundra jelenik meg. A csapadék évi mennyisége
200–400 mm, főleg hó formájában hull. Két évszak alakul ki: a hosz-
szú, hideg, szeles tél és a rövid, hűvös nyár. Az állandóan hóval, jéggel 
borított sarkvidéken a sarkvidéki területek biomja húzódik, –30 °C évi 
átlaghőmérséklettel. 

2. ábra. A Föld növényzeti övezetei

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  

 Nézz utána, ki volt Bíró Lajos és 
Molnár Gábor! Mutasd be röviden 
életpályájukat!
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 Milyen éghajlat jellemző a trópusi esőerdőkkel borított területekre?
 Mikor nevezünk egy növényt örökzöldnek? 
 Milyen, a trópusi esőerdőben élő növényekről, állatokról hallottál már?

A trópusi esőerdők
élővilága

Az Egyenlítő mentén Földünk fajokban leggazdagabb biomjai, a trópu-
si esőerdők húzódnak. Legnagyobb összefüggő állományuk Dél-Ame-
rikában az Amazonas medencéjében van, de nagy kiterjedésű az afrikai 
esőerdő is. A harmadik előfordulási területük Délkelet-Ázsia szárazu-
latai és szigetei. 

Az esőerdők növényvilága

Az esőerdők növényzete rendkívül dús. Bennük igen sokféle fa él. A fák 
örökzöld lombos fák, leveleik folyamatosan cserélődnek. Koronáik a fé-
nyért folytatott küzdelemben szintekbe rendeződnek. A legmagasabbak 
az 50–60 méteres óriásfák. Törzsüket támpillérekhez hasonló palánk-
gyökerek támasztják, így óvják a kidőléstől. A  következő két szintet a 
20–30, majd a 10–15 méter magas fák alkotják. A zárt lombkoronán alig 
jut át fény, alattuk napközben is sejtelmes félhomály uralkodik. Ezért 
az erdő alján a virágos növényzet hiányzik. A talajt árnyékkedvelő ha-
rasztok és mohák borítják. A virágos lágyszárúak a fák törzsein, ágain 
telepednek meg. Ide törnek fel a földben gyökerező kúszónövények, a 
liánok is. 

Az Amazonas mentén él a kaucsukfa, amelynek nedve hosszú ideig a 
nyersgumi egyetlen alapanyaga volt, északabbra a kakaófa és a mahagó-
ni. Ázsia és Afrikai esőerdőiben honos az ébenfa és kámforfa, Délkelet-
Ázsia liánnövénye a fűszerként ismert bors. Szobanövényeink közül fán 
lakók a broméliák és az orchideák. Lombleveleik tölcsérszerűen helyez-
kednek el, így a növény tövéhez vezetik a lecsorgó esővizet. 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
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1. ábra. A hőmérséklet- és a csapadék-
eloszlás a trópusi esőerdők területén

3. ábra. Palánkgyökér és lián

4. ábra. A kaucsukfa tejnedve a nyers-
gumi alapanyaga.

2. ábra. A trópusi esőerdő szintjei
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Kérdések, feladatok

1.  Hol találunk trópusi esőerdőket 
Földünkön?

2.  Melyek az Amazonas menti őser-
dők jellemző növényei és állatai?

3.  Hol él a gorilla, és hol él az orangu-
tán?

4.  Sorolj fel néhány, esőerdőre jel-
lemző madarat!

5.  Milyen veszély fenyegeti a trópusi 
esőerdőket, és miért?

Az esőerdők állatvilága

A trópusi esőerdők állatvilága is hihetetlenül gazdag. Az élet főleg a 
fák koronájában zajlik. Dél-Amerikában csodálatos szépségű azúrlepkék
szálldosnak, és itt él a világ legnagyobb bogara, az arasznyi óriáscincér. 
A madárvilág legjellemzőbb képviselői a papagájok és a kolibrik. A papa-
gájok színpompás tollazatú, lármás, odúlakó madarak. Az arapapagájok 
90 cm hosszúra is megnőnek. Csőrük felső kávája erős, kampós, a ka-
paszkodást is segíti. Mag- és gyümölcsevők. Lábuk rövid. A  kolibrik 
színpompás madarak, a virágok előtt lebegve szívják ki a nektárt. A leg-
kisebbek alig cserebogár nagyságúak. A lombkorona lakói az emlősök 
közül a levelekkel táplálkozó háromujjú lajhár és a bőgőmajmok. Utób-
biak nevüket arról kapták, hogy szüntelenül lármáznak, és hangjukat 
a torkukban lévő hanghólyag még fel is erősíti. A talajon a nagy testű 
növényevőket a tapír és a disznóféle örvös pekari képviseli. Rájuk vadá-
szik a foltos bundájú, közönséges macskaféle, a jaguár. 

Az afrikai esőerdők állatvilága hasonlóan gazdag. A  bogarak kö-
zül nevezetesek az ökölnyi góliátbogarak. Az emlősök közül itt honos a 
lombfogyasztó esőerdei zsiráf, az okapi, az alig disznó méretű törpevíziló
és a hatalmas emberszabású majmok, a gorillák. A  gorillák csoporto-
san élő, békés növényevők. A csoportot egy öreg „ezüsthátú” hím vezeti. 
Ázsia trópusi esőerdőiben a majmokat a cerkófok képviselik. Itt honos 
az emberszabású majmok közül az orangután. A lombkoronában tarka 
tollazatú és hosszú dísztollakkal ékesített paradicsommadarak hangos-
kodnak. Itt él a pettyes szarvas, amely fő táplálékát jelenti a biom leg-
nagyobb testű ragadozójának, a tigrisnek. A tigris a jaguárhoz hasonlóan 
kedveli a vizes élőhelyeket, és kiválóan úszik. 

A trópusi esőerdők jelentősége a bioszférában

A trópusi esőerdők a szárazföld alig 7%-át borítják, mégis meghatá-
rozóak a földi élet szempontjából. A  dús növényzet oxigéntermelé-
se jelentős, és itt él az összes faj több mint fele. Az egykor 1,5 millió 
hektárnyi esőerdő napjainkra a felére zsugorodott. Az esőerdőket nagy 
területen kivágják, a maradék növényzetet felégetik. A  helyi lakosság 
is erdőirtással próbál művelésre alkalmas földterületekhez jutni. Mivel 
azonban a trópusi esőerdő talaja sekély és tápanyagban szegény, ösz-
szefüggő növényzet hiányában az esőzések rövid idő alatt lepusztítják 
a termőréteget. Így a talaj mezőgazdasági művelésre alkalmatlanná 
válik, ezért újabb erdőrészeket vágnak ki. Az esőerdők további pusz-
tulása a Föld egészére nézve beláthatatlan következményekkel járna! 

8. ábra. Az erdőirtással nyert területe-
ken ültetvényeket hoznak létre, a fát pe-
dig értékesítik.

5. ábra. A legapróbb madarak a kolib-
rik. 

6. ábra. A vörös bőgőmajom Dél-Ame-
rika trópusi esőerdőiben él. 

7. ábra. A cerkófok elsősorban nö-
vényevők, főleg gyümölcsökkel táplál-
koznak, de rovarokat is fogyasztanak.

 Nézz utána, hogy a kakaófa melyik 
részéből készül egyik kedvenc ita-
lunk, a kakaó!

 Derítsd ki, miért értékes fa a maha-
góni! Mire használják az ébenfát és 
a kámforfát?

 Mutasd be kiselőadáson az afrikai 
trópusi esőerdők rejtélyes lakóját, 
az okapit! Keress róla képeket is!

 Vajon miért szegény tápanyagok-
ban a trópusi esőerdők talaja?
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Galéria – az esőerdők élővilága

Az orchideák fényigényes növények, 
ezért a sűrű esőerdei növényzet 

lombkoronaszintjében élnek.

Az esőerdőkből származik a banán. 
Fa termetűre megnövő

egyszikű növény.

A tenyérnyi azúrlepke magasan, a fák 
lombkoronája körül szálldos.

A nyílméregbékák bőrmirigyeinek
váladéka halálosan mérgező.
Dél-Amerikában több faja él.

Az olajpálmából nyerik a pálmaolajat.
Az esőerdők helyén, az irtásokon 
pálmaültetvényeket hoznak létre.

A botsáskák vékony teste észrevétlen 
az ágak között.

A pápaszemes kajmán Dél-Amerika
folyóvizeinek, mocsarainak

csúcsragadozó hüllője.

Afrikában őshonos a szegfűszeg.
Fűszerként a fa megszárított

virágbimbóit használjuk.

Az anakondák Földünk legnagyobb 
óriáskígyói. Zsákmányaikat

körbeölelik, összeroppantják,
és egészben nyelik le. 

Dél-Amerika esőerdőiben számos 
madárpókfaj él.

A rovaremésztő kancsóka módosult 
levelével ejti el a rovart, és

az emésztőnedv lebontja a zsákmányt.

A fafojtó fi kusz magja a magasban 
csírázik ki, ezután gyökeret növeszt

a talajig, majd indái körbeveszik a fát.
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Dél-Amerika esőerdeiben él
a gyümölcsevő tukán.

A tapírok az esőerdőkben élő
patás állatok, az orrszarvúakkal állnak

távoli rokonságban.

A háromujjú lajhár lomha mozgású,
a fák lombkoronájában élő növényevő.

Kizárólag Dél-Amerikában él.

Az arapapagájok Földünk legnagyobb 
papagájai.

A törpe víziló rejtett életet él az afrikai 
esőerdők mocsaraiban.

A múlt században fedezték fel.

A jaguár a dél-amerikai esőerdő
legnagyobb testű macskaféle
ragadozója. Kiválóan úszik.

A hárpia főleg majmokkal
táplálkozó dél-amerikai sasféle.

Az esőerdők csúcsragadozó madara.

Az örvös pekari hatalmas kondákban 
járja az erdőt. Amazóniában

több pekarifaj él. A vaddisznó rokona.

A leopárd Afrika és Ázsia lakója.
Nem kötődik kizárólag
a trópusi esőerdőkhöz.

A Délkelet-Ázsiában élő
színpompás paradicsommadarak 

a varjúfélékkel állnak rokonságban.

A halászsas az Antarktisz kivételével 
minden kontinensen előfordul.

Nálunk nem költ, de néha megjelenik.

A quetzal Közép-Amerikában honos, 
színpompás tollú madár. Az ősi indián 

kultúrák szimbólummadara volt.
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 Milyen az éghajlat a szavannával borított területeken? 
 Milyen alakú a szavannák jellemző fáinak, az akáciáknak a lombko-

ronája?

A szavannák élővilága

A szavannák élővilágát az egyenetlen csapadékeloszlás és az egyenlete-
sen meleg hőmérséklet határozza meg. 

Az szavannák növényvilága

A trópusi esőerdők az Egyenlítőtől távolodva fokozatosan mennek át 
erdős szavannába. A fák itt már csak 20-30 méter magasra nőnek. Nem 
örökzöldek, mert a száraz évszakban a leveleiket lehullajtják. Lombo-
zatuk lazább, nem zárul egységes lombsátorrá. A  fán lakó növények 
és a liánok csaknem teljesen hiányoznak. Távolabb, ahogy hosszabbo-
dik a száraz évszak, az erdős szavanna fás szavannába megy át. A fás 
szavanna facsoportokkal, magányos fákkal tarkított magas füvű térség. 
Legjellegzetesebbek a fák közül Afrikában az ernyő alakú akáciák, Kö-
zép-Amerikában a királypálma és az ernyőspálma, Ausztráliában pedig 
az eukaliptuszok. Ahol már csak három-négy hónapra korlátozódik a 
csapadék, füves szavanna alakul ki. Itt uralkodnak a fűfélék, helyenként 
azonban egy-egy szárazságtűrő fa emelkedik a magasba. Érdekes meg-
jelenésűek az Afrikában élő majomkenyérfák. Törzsük vaskos, hordósze-
rű, átmérőjük 5–15 méteres is lehet. Virágaik éjjel nyílnak, és denevérek 
porozzák be őket. Jókora, tökre emlékeztető termésük a majmok kedvelt 
eledele. A lágyszárúak között sok a hosszabb szárazságot jól viselő nö-
vény, Afrikában ilyenek a kutyatejfélék, Közép-Amerikában az agávék. 
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1. ábra. A hőmérséklet- és csapadékel-
oszlás a szavannák területén

2. ábra. Az Egyenlítőtől távolodva csökken a csapadék, ami jól tükröződik a növényzet változásában.

 Miért változik a csapadék évi meny-
nyisége az Egyenlítőtől távolodva?

erdős szavanna
1–3 hónap száraz

fás-füves szavanna
4–6 hónap száraz

füves szavanna
7–8 hónap száraz
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Kérdések, feladatok

1.  Milyen típusait ismerjük a szavan-
nának?

2.  Mi befolyásolja azt, hogy a szavan-
na melyik formája hol alakul ki?

3.  Nevezz meg néhányat a szavannán 
élő növények közül!

4.  Melyek a szavanna jellemző kérő-
dzői?

5.  Mi veszélyezteti a szavannák élő-
világát napjainkban?

A füves szavannák növényzete a száraz évszak végére elszárad, és akár 
egy villámcsapástól is könnyen lángra lobban. A tűzben a növényeknek 
csak a felszíni részei hamvadnak el. Föld alatti hajtásaikból a csapadékos 
évszakban hamar újra fejlődnek, a hamu pedig tápanyagban gazdaggá 
teszi a talajt, ezért a természetes tüzek kedvezőek a szavannák életére.

A szavannák állatvilága

A fás és a füves szavannák állatvilága rendkívül gazdag. Az erdős sza-
vannák esőerdőkkel határos részén él a közönséges csimpánz. Genetikai 
vizsgálatok szerint az emberszabású majmok közül a csimpánz áll leg-
közelebb az emberhez. Tenyere, talpa csupasz, ujjai végén köröm van. 
Nincs hosszú farka. A nappalt a földön tölti, de éjjelre a fákon készít 
fészket magának. Mindenevő. Szervezett hordákban él.

Az esős évszak bőséges csapadéka dús füvű legelőket biztosít. Afrika 
füves szavannáin különböző antilopok – pl. a nyársas antilop, a nagy kudu,
a csíkos gnú – és gazellák – például a zsiráfgazella – élnek. Szarvformá-
juk alapján könnyen meg lehet őket különböztetni. Elmaradhatatlanok a 
kis csoportokban élő, hosszú nyakú zsiráfok és a félelmetes kaff erbivalyok 
hatalmas csordái. Valamennyien a párosujjú patások közé tartozó kérő-
dzők. Páratlanujjú patások is vannak a szavannalakók között: a zebrák,
valamint a keskenyszájú és a szélesszájú orrszarvú. Itt él a legnagyobb tes-
tű szárazföldi emlős, az afrikai elefánt is. Elsősorban az antilopokra és a 
zebrákra vadásznak a szavanna nagyragadozói, az oroszlán és a gepárd. 

A madarak közül a talajon táplálkozik a strucc és a különböző gyöngy-
tyúkok. A fák lombkoronájában sokféle madár talál otthonra, ott fészkel-
nek például a szövőmadarak és a különböző papagájok. A nagyragadozók 
zsákmánymaradványainak eltakarításában fontos szerepet töltenek be a 
sakálok, a hiénák és a keselyűk. 

Ausztrália szavannáinak nagy testű erszényesei a vörös és a szürke 
óriáskenguru. Legismertebb kalitkamadaraink, a hullámos papagájok és a 
nimfapapagájok is Ausztrália szavannáin őshonosak. 

A szavannák jövője

Ma már a szavannákon hatalmas szarvasmarhacsordákat is legeltetnek. 
A dúsabb legelők nyerése céljából a pásztorok felgyújtják a száraz füvet. 
A  mesterségesen kiváltott perzselések kezdetben valóban dús legelő-
területet jelenthetnek, de ha túl gyakran okoznak tüzet, a gyepképző 
növények föld alatti hajtásai kimerülnek, elpusztulnak, ezért a legelők 
gyorsan leromlanak. 
Az újra nem képződő 
gyepek helyén a szá-
raz időszakban a szél 
elhordja a talajt, ezért 
a növényzet nem tud 
újraképződni. A haj-
dani dús füvű legelő 
helyén sivatag marad 
vissza. Jó példa erre a 
Száhel-öv.

3. ábra. A nyársas antilop szarva kiváló 
védekezőfegyver.

4. ábra. A zsiráf Földünk legmagasabb 
állata.

5. ábra. A szövőmadarakat a madarak 
építészeinek is szokták nevezni, mert 
fűszálakból és egyéb anyagokból mes-
terien szőtt fészkekben költenek.

6. ábra. Szavannán kialakított ültetvény

 Nézz utána, kik voltak a szavanna 
élővilágának magyar kutatói!
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Galéria – a szavannák élővilága

A majomkenyérfa törzse hordószerű, 
amelyben vizet raktároz. Így képes

elviselni a hosszú száraz időszakot is.

Az agávé húsos levelei sok vizet ké-
pesek tartalékolni. Szúrós tüskéi a 

növényevők ellen védenek.

Az eukaliptuszok levelei déltájban
 párhuzamosak a napsugarakkal,
az erdő alja ilyenkor kivilágosodik.

A termesztett ananász kellemes ízű,
elhúsosodott termését fogyasztjuk.

A termeszek a hangyákhoz
hasonlóan rovarállamban élnek,
de nem rokonaik.

A termeszek termeszvárban élnek, 
amelyet sok millió dolgozó épít fel.

Levegőztető rendszere adta
az ötletet a hatalmas bevásárló-

központok szellőztetéséhez.

A cukorrépa elterjedése előtt főleg
a cukornádból nyerték a cukrot.

Az afrikai vándorsáska
időnként hatalmas tömegben lepi el

a szavannát, ilyenkor óriási területen 
pusztítja el a növényzetet.

A kávécserjék maghéjától megfosztott 
magjából főzik a feketekávét.
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A strucc a legnagyobb testű ma élő 
madár. Repülni nem tud.

Afrika szavannáin él, növényevő.

A szurikáták főleg rágcsálókkal,
rovarokkal táplálkozó mongúzféle

ragadozók. Társasan élnek.

Az oroszlánok társasan vadásznak.
Az elejtett vadból a nagy sörényükről
felismerhető hímek esznek elsőként.

A szavannák vizeiben él
a nílusi krokodil. Tojásait a parti
homokba rakja, és éberen őrzi.

Ausztrália szavannáinak lakója
a struccal rokon sisakos kazuár.

Röpképtelen madár.

A gepárd 110 km/óra sebességre is 
képes, „utazósebessége” 70 km/óra 
körüli. Testfelépítése viszont gyenge.

Az oroszlán zsákmánymaradékára 
váró keselyűk.

A zebrák csíkjait a forróságban
a vibráló levegő összemossa
egymással és a környezettel.

A papucscsőrű madár Közép-Afrika 
mocsaraiban él, a vízből szűrögeti ki

a táplálékát.

A nílusi víziló hatalmas testű
növényevő. Csapatosan él.

Éjjel jár ki a szárazföldre legelni.

A panyókás sakál róka méretű,
de annál hosszabb lábú kutyaféle.
Afrikában él, elsősorban dögevő.

Az afrikai elefánt hatalmas füle
a hőleadást segíti, és legyezőül szolgál.

Ormányával fákat képes kidönteni.

OH_BIO78TB_1_224_korr6.indd   107 14/06/22   16:25



108

 Milyen éghajlati viszonyok között alakulnak ki a sivatagok?
 Hogyan alkalmazkodnak a növények a vízhiányhoz?
 Hogyan alkalmazkodnak az állatok a forrósághoz?

A sivatagok élővilága

A sivatagokban csak kevés növény és állat képes megélni, ezért a si-
vatagok nagy területen lakatlanok. Azok az élőlények pedig, amelyek 
képesek dacolni a forró, nagy hőingadozást mutató klímával és a tartós 
vízhiánnyal, testfelépítésükben, életműködéseikben vagy éppen életrit-
musukban alkalmazkodtak a mostoha körülményekhez. 

A sivatagok növényvilága

A sivatagok növényzete rendkívül gyér. Jellemző növényei Ameriká-
ban a kaktuszok. Száruk pozsgás, ami azt jelenti, hogy elhúsosodott, nyál-
kás alapszövete sok víz raktározására alkalmas. A nagyobb fajok, például 
az óriáskaktusz több mint száz liter víz tartalékolására is képesek. Le-
veleik tövisekké módosultak, mert így a felületük nagyon lecsökken, és 
alig párologtatnak vizet. Virágaik nagyok, színesek, messziről maguk-
hoz csalogatják a nektárjukkal táplálkozó, eközben a megporzást elvég-
ző rovarokat, madarakat, denevéreket. Hasonló megjelenésűek Afriká-
ban a kutyatejfélék és az aloék. A Kalahári sivatag „kavicsvirágai” látszólag 
élettelen kavicsok, valójában gömbölyded pozsgás növények, amelyek ily 
módon alkalmazkodtak a szárazsághoz. Vannak olyan sivatagi cserjék, 
mint a hamis jerikói rózsa, amelynek gyökere akár 120 méter mélyre is 
lehatol a talajba, és szerteszét kúszva nagy területet behálóz, így próbálja 
a szükséges vizet összegyűjteni. Más növények csak igen rövid ideig, és 
csupán addig tenyésznek, amíg víz áll rendelkezésre. Néhány óra alatt 
kihajtanak, egy-két nap alatt elvirágoznak, majd termést érlelnek. Ezt 
követően akár évekig mag formájában pihennek a forró talajban. A leg-
nagyobb összefüggő sivatag Afrikában a Szahara és a Kalahári sivatag, 
Ázsiában pedig a Góbi sivatag.
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1. ábra. Hőmérséklet- és csapadékel-
oszlás a trópusi sivatagok területén

2. ábra. Az óriáskaktusz kiválóan elviseli 
a szárazságot és a forróságot.

4. ábra. Kavicsvirágok. Ha nem virág-
zanak, akár kavicsoknak is nézhetjük 
őket.3. ábra. Éles különbség fi gyelhető meg az oázis és a környezete között.

Sivatagok a Földön
Sivatagok nemcsak a forró 

övezetben (zonális sivatagok), ha-
nem más övezetekben (kontinen-
tális sivatagok) is kialakulhatnak, 
mert a sivatag kialakulása nem 
övezet, hanem területi vízellátás 
kérdése.
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Kérdések, feladatok

1.  Hol találhatók a Földünkön sivata-
gok?

2.  Milyen formákban alkalmazkodik 
az élővilág a forró és száraz körül-
ményekhez?

3.  Mit jelent a „pozsgás növény” ki-
fejezés?

4.  Sorolj fel néhány sivatagi állatot, és 
mondd meg azt is, hol élnek!

A sivatagokban üde színfoltot jelentenek a víznyerőhelyek, ahol víz 
tör a felszínre. Ezek az oázisok. Az oázisok jellemző fája a Szaharában 
és az Arab-félszigeten a datolyapálma. A datolyapálmák kétlaki fák, édes 
gyümölcsük kedvelt csemege.

A sivatagok állatvilága

A sivatagok állatvilága szegényes. A rovarvilág jellemzői például a feke-
te színű gyászbogarak. A nappalt kövek alatt vagy a homokba ásva töltik, 
csak éjjel aktívak. Bomló szerves anyagokkal táplálkoznak. A szárazság-
hoz néhány hüllőfaj is alkalmazkodott, például a legnagyobb termetű 
gyíkok, a varánuszok vagy az Ázsia sivatagjaiban honos kirgiz teknős. 
A kirgiz teknős több mint nyolc hónapig a homokba ásva magát alszik 
„nyári álmot”, és csak a nedvesebb tavaszi időszakban aktív. A Szahara 
jellegzetes emlősei a sivatagi ugróegerek, rájuk vadászik a nagy fülű siva-
tagi róka. Patások is élnek itt, például a fehér kardszarvú antilop. A ko-
pár sziklahegységek lakója a sörényes juh. A sivatagok jellegzetes lakói 
a tevék. Az egypúpú dromedárnak ma már csak háziasított formája is-
mert Észak-Afrikában és Kis-Ázsiában. A kétpúpú teve ma is vadon él a 
Góbi sivatagban. A tevék tökéletesen alkalmazkodtak a sivatagi élethez. 
A lábaik lépés közben nem süllyednek a homokba, mert ujjaik között 
bőrredő feszül. Növényevők, kérődzők. Nagyszerűen bírják az éhezést 
és a szomjazást. A hátukon lévő púp zsírraktár, ennek felhasználásával 
nemcsak táplálékhoz jutnak, de közben víz is felszabadul, amit hasz-
nosítani képesek. Régebben a sivatagokat átszelő áruszállító karavánok 
nélkülözhetetlen teherhordói voltak. 

5. ábra. A sivatagi róka kizárólag Észak-
Afrika sivatagos területein honos.

6. ábra. Sörényes juh Közép-Afrika kő-
sivatagos hegyein él. A hímeknek hosz-
szú szakálla van.

7. ábra. Az egypúpú tevét a sivatag hajójának is nevezik.

Ausztrália vad tevéi
Egypúpú tevék ma már nem élnek vadon, kivadulva azonban 

igen. Az ausztráliai telepesek ugyanis főleg a XIX. században sok dro-
medárt vittek be a déli kontinens száraz területeire. Ezek egy része el-
szökött, elvadult, és ma nagy vadteve-csapatok élnek Ausztrália siva-
tagjaiban.

 Nézz utána, ki volt Almásy László!

 Már tanultuk, hogy a sarki róka füle 
kicsi, kerek, a mi vörös rókánké na-
gyobb, a sivatagi rókáé pedig még 
nagyobb. Mit gondolsz, hogyan 
függ össze a fül mérete az élő-
hely éghajlati viszonyaival? Vajon 
miért?
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 Miben tér el egymástól a keménylombú erdők és a babérlombú er-
dők élőhelye?

 Ismered-e a parafát? Honnan?

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
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1. ábra. A hőmérséklet- és csapadékel-
oszlás a keménylombú erdők területén 

2. ábra. A paratölgy vastag kérge jó hő-
szigetelő, amit időről időre lehántanak.

3. ábra. A  gekkó ujjai végén tapadó-
korong van, ezért a függőleges felüle-
teken is gyorsan szaladgál.

4. ábra. A  kaméleonok hosszú, kiölt-
hető, ragacsos nyelvükkel ejtik el ro-
varzsákmányukat.

5. ábra. A mufl on Korzika szigetén ős-
honos, hazánkba az elmúlt évszázad-
ban telepítették be. 

A trópusi és a mérsékelt 
övezet határán

A trópusi és a valódi mérsékelt övezet közötti átmeneti zónában ke-
ménylombú és babérlombú erdők alakultak ki.

A keménylombú erdők élővilága

A keménylombú erdők legnagyobb előfordulása a Földközi-tenger me-
dencéjében van, de Kaliforniában és Dél-Ausztráliában is találunk ha-
sonló növényzetű tájakat. Az ember évezredek alatt a tájat átalakította, 
az eredeti növényzet már csak nyomokban van meg. A fákat hajóépítés 
vagy legelők nyerése céljából kivágták, a csupaszon maradt hegyolda-
lakról a csapadék a talajt lemosta, ezért az erdők nem tudtak megújulni. 
Helyüket áthatolhatatlan tüskés bozót, a macchia (makkia) foglalta el, 
amelynek jellemző növénye a krisztustövis. Az eredeti erdők névadó fái 
és cserjéi örökzöld zárvatermők. Lomblevelük kemény, szélük éles, he-
gyes. Gyakori rajtuk a viaszszerű bevonat, így védekeznek a vízveszteség 
ellen. Itt őshonos a paratölgy, aminek vastag, puha kérgét, a parafát sok-
féle célra használják. A lombos fákat helyenként tűlevelűek váltják fel. 
Közülük jellegzetes a libanoni cédrus és a mandulafenyő. Dísznövényként 
nálunk is ültetik az innen származó magyalt, az oleandert és a mirtuszt.  

A rovarvilág jellemző képviselői a kabócák. Reszelésszerű muzsiká-
juktól zeng az erdő reggeltől napnyugtáig. A kabócák szájszerve a szúró-
szívó szipóka. A poloskákkal állnak rokonságban. Két pár merev hártyás 
szárnyuk van. Egyedfejlődésük kifejlés. Legtöbbjük több évig fejlődik, 
olyan észak-amerikai fajokat is ismerünk, amelyek lárvája 17 évig él a 
tápnövényül szolgáló fában. Az európai babérlombú erdők leggyakoribb 
faja a 3-4 cm-es mannakabóca. Az eredeti gerinces állatvilág is ma már 
csak nyomokban van meg. A mai lakók a lombhullató erdők zónájából 
húzódnak ide. A patások közül ezen a területen őshonos a mufl on és a 
menyétfélékhez tartozó ragadozó, a közönséges mongúz. A mufl on vad-
juh, a házi juh őse. A hüllők közül jellemző a növényevő görög teknős, a 
közönséges kaméleon és a gyíkok közé tartozó gekkók. 

 Mit gondolsz, mire utal az a mon-
dás, hogy „a kabóca vígan él, fele-
sége nem beszél”?
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Kérdések, feladatok

1.  Hol húzódnak a keménylombú er-
dők?

2.  Milyen befolyással volt az ember 
a keménylombú erdők biomjára a 
Földközi-tenger medencéjében?

3.  Milyen gyümölcs- és fűszernövé-
nyeket termesztenek a kemény-
lombú erdők helyén?

4.  Mi jellemző a kabócákra?

A babérlombú erdők élővilága

A forró és a mérsékelt övezet közötti átmeneti övben, a kontinensek 
óceánnal határos keleti sávjában alakultak ki a babérlombú erdők. Itt 
az éghajlat szubtrópusi monszun. A fákra jellemző, hogy leveleik babér-
szerűek, de lágyabbak, mint a keménylombú erdőket alkotó fák levelei. 
Legszebb állományaik Kelet-Ázsiában és Amerikában élnek. Jellemző 
fájuk a kanári sárkányfa, amely egyszikű, a liliomfélék közé tartozik. Itt  
élnek a hatalmasra megnövő, fásodó szárú fűfélék, a bambuszok is. 

A babérlombú erdők állatvilágának összetétele kontinensenként vál-
tozó. Legnevezetesebb fajai Kínában az óriáspanda és a kis panda, Új-
Zélandon az ősi felépítést mutató hidasgyík és a kivi félék.

Az övezet termesztett növényei

A Földközi-tenger vidékén, a mediterrán tájon számos fontos, nálunk is 
népszerű gyümölcsöt és fűszernövényt termesztenek. Hatalmas citrom-, 
mandarin- és narancsültetvényeket gondoznak, pedig egyik sem őshonos 
ezen a tájon. A citrom a Himalája déli lejtőiről származik, a narancs és 
a mandarin Kínában és Indonéziában él vadon. Az olajfának viszont ez 
az őshazája. Termése az olajbogyó, ebből nyerik ki az egyik legfi nomabb 
növényi olajat, az olívát. A gyógy- és fűszernövények közül a nemes ba-
bér, a rozmaring, illetve a közönséges levendula – bár északabbra is meg-
terem – innen származik. 

6. ábra. A  hőmérséklet- és csapadék-
eloszlás a babérlombú erdők területén

9. ábra. Bambuszerdő8. ábra. Sárkányfa

10. ábra. Olajfaliget 11. ábra. Nemes babér

7. ábra. Babérlombú erdő

Egy fehér papírlapon dör-
zsölj szét egy héjától meg-

tisztított napraforgómagot! Ezután 
nem messze tőle a papíron dör-
zsölj szét egy kis darab narancs-
héjat! Mit látsz a papíron a szétdör-
zsölés után? Mit tapasztalsz rövid 
idő elteltével?

A napraforgómag és a narancshéj 
is olajfoltot hagy a papíron. Rö-
vid idő elteltével a narancs foltja 
eltűnik, a napraforgómag foltja 
viszont megmarad. A két folt lát-
szólag hasonló. A  narancs által 
hagyott folt illóolaj, ami gyorsan 
elpárolog. Illóolaj adja a mentol 
ízét és sok fűszernövény (pl. a ka-
por) ízét, aromáját.
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Galéria – a keménylombú
és a babérlombú erdők élővilága

A mandulafenyő a mediterrán
tengerparti táj jellemző alakú
nyitvatermője. Szereti a homoktalajt. 
Mintegy 20 méteresre nő meg.
Magját évezredek óta fogyasztják.

A macchia az évezredekkel ezelőtt
kiirtott erdők helyén kialakult
másodlagos növényzet. Áthatolhatatlan 
tüskés, indás cserjékből,
alacsony fákból álló bozóterdő. 

A libanoni cédrus a mediterrán táj
és az örökkévalóság  szimbólumnövénye. 
Emiatt építtette Salamon király
libanoni cédrusból
a jeruzsálemi templomot.

A krisztustövis
az akácfélékkel rokon cserje vagy 

kisebb fa. Ágtövisei tűhegyesek,
10-12 cm-re is megnőnek.

A mirtusz örökzöld cserje
vagy kisebb fa, a macchia egyik

jellemző fás szárú növénye.
A görög–római mitológiában a szerelem 

és a hűség szimbóluma volt,
ezért ma is kedvelt dísze az esküvői 

csokroknak. Termése bogyó.

A magyal kedvelt, igénytelen cserje 
vagy kisebb fa. Lomblevele

rendkívül kemény, hegyes, a tölgy 
levelére emlékeztet. Örökzöld,

termése piros bogyó.

A közönséges levendula az ajakos-
virágúak közé tartozó illatos fűszer- 
és dísznövény. Már a rómaiak is ter-

mesztették. 

A narancs Kelet-Ázsiából származik, 
de a mediterrán területeken vannak

az óriás ültetvények. Kedvelt gyümölcs.

A szőlőt is évezredek óta termesztik. 
Több száz csemege-

és borszőlőfajtát ismerünk.
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Az álarcos manó a hazánkban is élő 
ájtatos manó közeli rokona. Falánk 
ragadozó.

A görög teknős szárazföldi állat.
Zöld növényi részekkel, levelekkel, 
gyümölcsökkel táplálkozik.

A tarajos sül közel méteresre is megnő, 
testtömege a 30 kg-ot is elérheti.
Rágcsáló. Őshazája Afrika, a rómaiak 
közvetítésével került Európába.
Éjszaka aktív. Magvakkal, gyümölccsel 
táplálkozik.

A kivifélék Új-Zélandon élő, röpképtelen
madarak. Szárnyuk nincs.
Csőrük hosszú és vékony,
rovarokat fogyasztanak.
Kültakarójuk tollazat helyett
az emlősök szőrzetére hasonlít.

Dél-Európában él a kárpáti skorpió. 
Éjjel aktív. Szúrása nem jár komoly 

következményekkel.

A hidasgyík ősi felépítést mutató hüllő. 
Testfelépítésében sok olyan

sajátosság van, amely a kihalt
őshüllőkre volt jellemző. Kizárólag

Új-Zélandon él.
Félméteresre nő meg. Ragadozó állat.

Az egyiptomi mongúz a macskafélékkel 
rokonságban álló, kis testű ragadozó.

Nem védett a kígyómérgek hatása ellen,
azonban gyors mozgásával általában

ő kerül ki győztesen
az ilyen összecsapásokból.

Az óriáspanda a természetben
csak Közép-Kínában él, nagyon ritka faj.

A nemzetközi természetvédelem
címerállata. A medvefélék közé tartozik, 

ennek ellenére növényevő,
bambuszrügyekkel táplálkozik.
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A lombhullató erdők 
élővilága

1. ábra. A hőmérséklet- és csapadékel-
oszlás a mérsékelt övezeti lombhullató 
erdők területén

2. ábra. Míg a bükkerdő (a) cserje- és 
gyepszintje nyáron nagyon szegényes, 
a tölgyesé (b) egyedekben gazdag.

3. ábra. A tölgy- (a) és bükkerdők (b) növényzeti szintjei

Hazánk nagy részére ez a biom jellemző. Az uralkodó természetes nö-
vényzet erdő, melyet lombhullató fafajok alkotnak. A levelek őszi lehul-
lását a csapadékhiány váltja ki. A trópusi esőerdőkkel szemben ezek az 
erdők jóval fajszegényebbek, sokszor alig néhányféle fa képez összefüggő 
állományokat. A lombkoronaszintek száma is kevesebb, egy vagy kettő. 

A lombhullató erdők növényvilága

Az erdőket a bennük túlnyomó többségben előforduló fákról neve-
zik el. A melegebb klímájú alföldeken, a domb- és alacsonyabb hegy-
vidékeken, mintegy 400 méter közötti magasságban tölgyes erdőket
találunk. Meghatározó fáik különböző tölgyek: az alföldeken a kocsá-
nyos tölgy, 200 méter fölött a kocsánytalan tölgy és a csertölgy. A tölgyek
30 méter magasra is megnövő erőteljes, repedezett kérgű, jellegzete-
sen karéjos levelű fák. Termésük makktermés. Lombkoronaszintjük 
laza, átsüt rajta a nap, ezért alattuk fejlett a cserjeszint és a gyepszint.
A hűvösebb alföldeken és 400 méter felett vegyes erdőtípus jellemző, 
a tölgyek között ugyanis megjelenik a közönséges gyertyán. A gyertyán 
kérge szürke, vöröses és fekete hosszanti csíkozással. Leveleik épek, de 
a szélük fűrészfogas. Az óceánokhoz közeli, leghűvösebb alföldeken és 
a hegyvidéken mintegy 600 méter magasságban a gyertyános-tölgye-
seket bükkös erdők váltják fel. Uralkodó fajuk a bükkfa. Hatalmasra 
növő, sudár, ezüstszürke törzsű fák. Lomblevelük ép és a szegélye sem 
fogazott. A gyertyános-tölgyesek és a bükkösök lombkoronája zártabb, 
csak kevés fény jut rajta keresztül. Emiatt a cserjeszint hiányos, és a 
gyepszint is csak kora tavasszal, a lombkorona kifejlődését megelőzően 
gazdag nyíló virágokban. A tölgyek, a közönséges gyertyán és a bükk 
közös jellemzője, hogy virágaik egyivarúak. Termős virágaik kicsik, 
porzós virágaik barkavirágzatot alkotnak. Szélbeporzásúak. 

 Mit tanultál tavaly az erdő „emeleteiről”?
 Milyen éghajlati körülmények között alakulnak ki lombhullató erdők? 
 Milyen a lombhullató erdők talaja?

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
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A lombhullató erdők állatvilága

A lombhullatú erdők állatvilága vál-
tozatos. A  lágy szárúakból álló aljnö-
vényzet jellemző lakói a különböző 
csigák, például a kerti csiga. Az avarban 
ragadozó futóbogarak, futrinkák va-
dásznak. Sokfelé előfordul a kékfutrin-
ka. Az öreg tölgyerdők lakója a védett 
orrszarvúbogár, a bükkösök dísze az 
ugyancsak védett havasi cincér. A nyir-
kos avarban él a kétéltűekhez tartozó 
erdei béka. Nappal elrejtőzik, alkonyatkor és éjjel vadászik csigákra, gi-
lisztákra. Jellemző erdőlakó az erdei sikló is. Hírhedt fészekrabló: tojá-
sokkal, madárfi ókákkal táplálkozik, de sok egeret is zsákmányol. 

Gazdag a madárvilág is. Egymás között felosztják a táplálékszerző 
helyeket. A rigó az avarban keresgél, a csuszka a fák kéregrepedéseiből 
szedegeti ki rovarokból és lárvákból álló zsákmányát, a kék cinege az ága-
kat tisztogatja meg, a nagy fakopáncs a kéreg alól és a fatörzs belsejéből 
kopácsolja ki zsákmányát. A ragadozó madarak közül a karvaly és héja
nappal, az erdei fülesbagoly és az uhu éjszaka vadászik. 

A növényevő emlősök között sok a rágcsáló, például a sárganyakú er-
dei egér és a lombkoronában élő európai mókus. A rágcsálókkal táplálkozó 
menyétfélék megnyúlt testű, karcsú, rövid lábú ragadozók. Legkisebb kö-
zülük a 20-30 cm-es menyét. Főleg egerekkel és pockokkal táplálkozik. 
Jóval nagyobb nála a nyuszt és a nyest. A nyuszt ügyesen mozog a fák 
ágain, leginkább madarakat és mókusokat zsákmányol. Nappal portyá-
zik. A hozzá hasonló nyest éjszakai vadász. Jól alkalmazkodott az em-
ber közelségéhez, napjainkban már a nagyvárosokban is megtelepedett. 
A lombhullató erdők nagy testű növényevői az európai őz és a gímszarvas. 
A gímszarvast a lomberdők díszének tartják. Agancsot csak a hímek, az 
őzbakok és a szarvasbikák fejlesztenek. A biom nagy testű ragadozói a 
vadmacska, a hiúz, a farkas és a barna medve. A vadmacska egy cirmos 
házimacskához hasonló, csak valamivel nagyobb, és a farka vaskosabb. 
A  kuvasz méretű hiúz is macskaféle. Az egerektől kezdve a nyulakon 
át az őzig, szarvasborjúig sokféle állat a zsákmányát képezheti. A barna 
medve testtömege a 300 kg-ot is elérheti. Vegyes táplálkozású. Emlősö-
ket is zsákmányol, szereti a dögöt, a halat és a rovarokat, csigákat is. Sok 
növényi táplálékot is fogyaszt, főleg erdei gyümölcsöket, friss hajtásokat, 
de a zsenge fűvel is beéri. Téli álmot nem alszik, de hosszú időszakokat 
pihen a vackában. Ilyenkor a táplálékdús nyári időszakban felhalmozott 
zsírtartalékait éli fel. Tél végén hozza világra két-három bocsát.

Kérdések, feladatok

1.  Melyek a lombhullató erdők jellem-
ző fái?

2.  Miről ismernél fel egy tölgyfát?
3.  Példákkal igazold, hogy a lombhul-

lató erdőknek gazdag a madárvilá-
ga!

4.  Hasonlítsd össze a hiúzt és a vad-
macskát!

9. ábra. Az őz a lombos erdők elterjedt 
kérődzője. Agancsát minden évben le-
veti, majd újraképzi.

4. ábra. A kocsányos tölgy 
levelének rövid a nyele.

5. ábra. A  kocsánytalan 
tölgy levele hosszú nyelű.

6. ábra. A  csertölgy levele 
szabályos karéjozott.

7. ábra. A bükk levélszéle 
ép.

Lombos erdő
vagy lombhullató erdő?

Valójában minden erdő lombhulla-
tó – még az örökzöldek is – olyan 
értelemben, hogy a fák cserélik 
lombjukat. A  trópusi esőerdők fái 
és a fenyők is, csak nem egyszer-
re, hanem folyamatosan. A  valódi 
mérsékelt övezetben élő fák vi-
szont egyszerre hullajtják le leve-
leiket: a tél közeledtével teljes lom-
bozatukat elvesztik.

8. ábra. Az erdei béka kültaka-
rójának színe jó rejtőszín.
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Galéria – a lombhullató erdők
élővilága

A tölgyek virágzata

A bükk egylaki fa. Termése a bükk-
makk, amelyet az erdőlakók szíve-
sen fogyasztanak.

A közönséges gyertyán porzós
és termős virága ugyanazon

az egyeden van,
tehát a növény egylaki.

Jellemző kép a kora nyári
tölgyesben: a gyepszintben uralkodó
a gyöngyvirág.
Levele hasonlít a medvehagymáéra, 
azonban erősen mérgező!

A csertölgy makktermése
a sallangos,

cafrangos kupacsa révén
különíthető el

a többi tölgyféle makkjától.

A tavaszi bükkösök dísze az odvas 
keltike, fehér és lila színváltozata 

együtt fordul elő. 

Csomós harangvirág.
Lilás színű „harangjai” csomókban 

ülnek.

A medvehagyma árnyas erdőkben 
fordul elő, kora nyáron sokan gyűjtik 

fokhagymaillatú levelét.

Az enyves zsálya félárnyékos
erdők, főleg bükkösök nyári virága. 

A növény megfogva ragadós.
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A szürke farkas télen
társasan vadászik. A táplálékot
a falkán belüli
rangsornak megfelelően osztják el.

Medve lábnyomaFarkas lábnyoma

A havasi cincér
hazánk egyik legszebb bogara,
a Duna–Ipoly Nemzeti Park
címerállata. 

Az európai bölény Európa legnagyobb
testű kérődzője. Erdőlakó.
Hazánkban vadon nem él,
de rezervátumban szép állománya van
az Őrségben.

Az eurázsiai hiúz óvatos
macskaféle ragadozó.
A fülén lévő bojtról
könnyen felismerhető.

A barna medve Európa legnagyobb 
testű ragadozója.

A lombhullató erdőkben és a tajga 
fenyőerdőiben is előfordul.

A nyestkutya
néhány évtizeddel ezelőtt jelent meg 

hazánkban.
Kurta lábú kutyaféle.

Lomberdeink erősen megritkult
macskaféle ragadozója a vadmacska. 

Rendkívül óvatos,
kerüli az ember közelségét.

Fokozottan védett!

A keleti kékfutrinka domború hátú,
fürge mozgású bogár. Szárnyfedői kékek,

 jellegzetes lila szegéllyel.
Ragadozó, gilisztákat, csigákat fogyaszt. 

Védett.
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A füves puszták
élővilága
 Mely gabonafélékről tanultál már? Milyenek a termőhelyi igényeik?
 Milyen éghajlati körülmények között alakul ki ez a biom?
 Milyen termőtalaj jellemző a füves pusztára?

A füves puszták valamennyi kontinensen megtalálhatók. Végeláthatat-
lan, összefüggő, hullámzó gyepeket képeznek. Közös jellemzőjük, hogy 
növényzetük főként egy- és kétszikű lágyszárúakból áll. Eurázsiában 
sztyeppnek, Észak-Amerikában prérinek, Dél-Amerikában pampáknak
nevezzük őket. A  csapadékmennyiségtől függően a sivataggal határos 
szegélyterületeiken törpefüves puszták, a lombhullató mérsékelt övezeti 
erdőkkel határos területeiken erdős puszták alakultak ki. Az erdős pusz-
tákon laza foltokat képezve a fák is megjelennek. 

A füves puszták növényvilága

A füves puszták növényvilága a zord télhez és a forró nyárhoz alkal-
mazkodott. A füvek felemelkedő hajtásai télen és nyáron is elpusztul-
nak, csak a földre simuló tőleveleik vagy a gyökérzetük éli túl a nehéz 
időszakot, azok hajtanak újra és újra ki. A növényzet másik része hagy-
más vagy gumós, ezek a föld alatti hajtásokba húzódnak vissza. A pá-
zsitfüvek közül a különböző csenkeszek és árvalányhajfajok, a hagymás 
növények közül a nálunk dísznövényként ismert jácintok, tulipánok, nő-
szirmok őshazája is a füves puszta. 

A füves puszták állatvilága

Az állatvilág gazdag. A virágokat sokféle rovar: lepkék, méhek, dara-
zsak látogatják, a gyepben szöcskék, sáskák, tücskök, bogarak élnek. 
A növényevő emlősök részben kis testű rágcsálók, részben nagy testű 
kérődzők. A törpefüves sztyeppek lakója a tatárantilop és a kihalás szé-

lére sodródott ázsiai vadló. 
A dúsabb füvű pusztákon a 
kisemlősök közül a rágcsá-
lók közé tartozó közönsé-
ges ürge és a mezei hörcsög a 
jellemző. Főleg magvakkal, 
növényi részekkel táplál-
koznak. 

A prérin él a villásszar-
vú antilop és az amerikai 
bölény. Kérődző párosujjú 
patások. Két és fél évszá-
zaddal ezelőtt milliós bö-
lénycsordákról számoltak 
be a telepesek. Napjainkra 
óriási erőfeszítéssel, nem-

1. ábra. A hőmérséklet- és csapadékel-
oszlás a füves pusztákon

2. ábra. Árvalányhaj

3. ábra. A füves pusztákon elterjedt rág-
csáló a közönséges ürge.

5. ábra. A mezei hörcsög pofazacskós 
rágcsáló. Kis termete ellenére agresszív, 
támadó kedvű állat.

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
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4. ábra. A tatárantilopok száma napjainkra 
nagyon megfogyatkozott.
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Kérdések, feladatok

1.  Hogyan nevezzük az egyes konti-
nensek füves pusztáit?

2.  Melyek a füves puszták jellemző 
emlősei?

3.  Mely dísznövényeink származnak a
füves pusztákról?

4. A füves puszták fennmaradását mi-
lyen tényezők veszélyeztetik?

zetközi összefogással sikerült megmenteni őket a kipusztulástól, mert a 
prériket feltörték, az eredeti növényzet helyét gabonatáblák foglalták el, 
így a bölények egyre kisebb területekre szorultak vissza. A prérin az ürge 
közeli rokona, a prérikutya jellemző. Többezres kolóniákban, föld alatti 
járatrendszerben él, hagymákkal, gumókkal táplálkozik. Ugató hang-
járól kapta a nevét. A  prérik ragadozója a prérifarkas és a nagy testű 
medve, a grizzly. 

A pampák jellemző lakója a struccal rokon, nagy testű futómadár, 
a nandu. Különlegesség a termeszekkel táplálkozó sörényes hangyász. 
Nagyobb kutya méretű, hosszú szőrű állat. Erős karmaival szétbontja a 
termeszvárak falát, a repedéseken benyújtja ragadós nyelvét, annak se-
gítségével húzza ki a rovarokat.

A füves puszták
a növénytermesztés fő színterei

A füves puszták talaja tápanyagban gazdag, ezért növénytermesztésre 
kiváló. Az őshonos növénytakaró helyén ma mesterséges életközössé-
geket, hatalmas gabonaföldeket találunk. A legjobb minőségű talajt az 
Amerikából származó, melegkedvelő kukorica igényli. A búza is meleg-
kedvelő, ezért a két gabona vetésterülete azonos. Ahol egy kicsit hűvö-
sebb a klíma, ott a kenyérgabonák közül rozsot és árpát, a takarmány-
növények közül zabot termesztenek. 

A füves puszták védelme

A füves puszták kelet felől hazánk területére is átnyúlnak. Délkelet-
Magyarországon kisebb maradványait fi gyelhetjük meg a Körös–Maros 
Nemzeti Park területén. Északabbra, a Tiszántúlon és a Duna–Tisza kö-
zén az erdős puszták foltjai terülnek el. Valaha összefüggő növényzet bo-
rította ezt a területet. Kiváló termőtalaja miatt azonban az erdőket már 
több mint egy évezreddel ezelőtt kiirtották, az ősgyepeket feltörték, és 
mezőgazdasági művelés alá vonták. A hajdani növényvilág képviselői né-
hány véletlenszerűen megőrződött helyen vagy nehezen megművelhető, 
és ezért érintetlenül hagyott területen maradtak meg. Ilyen például a fo-
kozottan védett vadvirágunk, a kónya zsálya. A folyóvizek mentén is em-
beri beavatkozás, a folyószabályozás tette tönkre az erdős pusztát. A talaj-
vízszint csökkenése ugyanis rossz termőtalajú szikesekké változtatta őket. 

 Mit gondolsz, miért jó minőségű a 
füves puszták termőtalaja?

 Nézz utána, hol és hogyan őrzik ma 
hazánkban a füves puszták eredeti 
élővilágát!

6. ábra. A pampa lakója a termeszekkel 
táplálkozó sörényes hangyász.

7. ábra. A pannon sáska szikes pusz-
táink ritka sáskaféléje. 15–25 mm hosz-
szúra nő meg. Csak növényi táplálékot 
fogyaszt. Egyszínű barna vagy több-ke-
vesebb zöld folttal tarkázott. Hazánk-
ban védett.

8. ábra. A szikes területek növénytakarója nem összefüggő, kisebb-nagyobb 
foltokban látható a fehéres felszín.
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A tűlevelű erdők
élővilága
 Milyen éghajlati körülmények jellemzők a tűlevelű erdők biomjára?
 Hogyan különbözteted meg a lucfenyőt, az erdeifenyőt és a vörös-

fenyőt?

A tűlevelű erdők növényvilága

A mérsékelt övezetben a lombhullató erdők fokozatosan mennek át tű-
levelű erdőkbe. Ezek főleg az északi féltekén képeznek összefüggő er-
dőségeket. Ilyenek például az oroszországi tajgaerdők. Uralkodó fajuk a 
közönséges lucfenyő, az erdeifenyő és a vörösfenyő. A fenyők jól alkalmaz-
kodtak az itteni éghajlati körülményekhez. Gyökérzetük sekély tányér-
gyökérzet, nem hatol mélyre, a felszín közelében azonban dúsan elága-
zik. A törzsük sudár, hajtásrendszerük kúp alakú, ezért nem marad meg 
rajta a hó, lecsúszik anélkül, hogy az ágak letörnének. A tűlevelek kis 
felületűek, viaszréteg vonja be őket, emiatt keveset párologtatnak. Sok 
gyantát tartalmaznak, ezért a legnagyobb hidegben sem fagynak meg.

Helyenként lombos fák keverednek a zárt tűlevelű állományokba, leg-
inkább a fehér nyír telepszik a fenyők közé. A  fehér nyír fénykedvelő, 
magja könnyű, a szél messzire szállítja. A viharban kidőlt fenyőfoltok he-
lyén hamar megjelenik. Gyorsan nő, és a fenyőt kiszorítja. Hazánkban is 
előfordul, fekete mintás fehér kérgéről ismerhető fel. Virágai egyivarúak, 
a porzós virágok barkák. Szélbeporzásúak, lombfakadás előtt nyílnak.

A fenyőerdőkben a cserje- és gyepszint a legtöbb helyen nem alakul 
ki. Ennek az az oka, hogy a sűrű fenyőállomány zárt lombozata keveset 
ereszt át az egyébként is szűkös fényből. Annál dúsabb viszont a moha-
szint, a talajt borító mohatakaró vastagsága a fél métert is elérheti. Ahol 
a talaj felső rétegében sok víz gyűlik össze – mert az alsóbb, állandóan 
fagyott rétegek nem eresztik azt át –, pangó-vizes lápok alakulnak ki. 
Növényzetüket különböző tőzegmohák alkotják.

A tajga esővíz által kimosott talaján a fenyőfélék gyökereivel köl-
csönhatásban sokféle gomba él. Főleg a nedves időszakokat követően 
gazdag gombákban a mohaszint.

 Mit gondolsz, miért alakult ki a luc-
fenyőnek tányérgyökérzete?

1. ábra. A hőmérséklet- és csapadékel-
oszlás a tajgaéghajlaton

2. ábra. A tajgaerdő növényzeti szintjei 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

˚C

20

10

0

–10

–20

–30

–40

–50

mm

100

0

OH_BIO78TB_1_224_korr6.indd   120 14/06/22   16:25



121

Kérdések, feladatok

1.  Mely fafajok alkotják a tajgaerdőt?
2.  Miről ismernéd fel a fehér nyírt?
3.  Sorold fel a tajga jellemző mada-

rait!
4.  Hogyan alkalmazkodott a tajga vi-

szonyaihoz a jávorszarvas?

A tűlevelű erdők állatvilága

A tajga állatvilága a lombhullató erdőkéhez képest szegényesebb. Az 
ízeltlábúak közül a fenyőkben sokféle bogár, elsősorban szúbogarak és 
cincérek fejlődnek. A  szúbogarak néhány milliméteresek, lárváik a fa-
törzsben fejlődnek. A cincérek lárvája a fákban fejlődik, a bogarak hosszú 
csápjukról ismerhetők fel. Ilyen például a nagy fenyvescincér. A tajgaer-
dőben sokféle madár él. A  siketfajd jókora tyúk nagyságú, zömök ma-
dár. Főleg fenyőtűvel táplálkozik. A kakasok párzási időben násztáncot 
járnak, amit dürgésnek nevezünk. Ezalatt valósággal megsüketülnek (erre 
utal a magyar elnevezés is), miközben a tyúkokat csalogatják. A nyírfajd
kisebb termetű, farka lant alakú. A fenyők lombozatában költ a veréb-
félék közé tartozó keresztcsőrű. 

Az emlősállatok közül az európai mókus rágcsáló. Bundája vörös. 
Kiválóan kúszik. Hátsó lába hosszabb az elsőnél, ezért hatalmas ug-
rásokra képes, így közlekedik a fák között. Friss növényi hajtásokkal, 
magvakkal, termésekkel táplálkozik, de kifosztja a madárfészkeket is. 
A fagyok elől faodúkba húzódik, ahová élelmet gyűjt magának. A taj-
gán él a jávorszarvas is. Testmagassága elérheti a két métert. Agan-
csa hatalmas lapáttá fejlődik. Elsősorban nyírfahajtásokkal, vörösfenyő 
friss tűleveleivel él. Kiválóan úszik, szívesen tartózkodik vizekben, 
ilyenkor moszatokat is fogyaszt. Patája szétterpeszthető, ezért bizton-
ságosan mozog a süppedékes talajon. 

A tűlevelű erdők kis testű ragadozói a menyétfélék. Közülük a coboly a 
nyusztra emlékeztet, életmódja is hasonló. A rozsomák kisebb kutya mé-
retű. Támadóit bűzmirigyének váladékával ijeszti el. Itt élő nagyragadozó 
a hiúz, a farkas és a barna medve. 

A tajga védelme

Bár a tajga nagy része összefüggő, érintetlen erdőség, napjainkban egyre 
több veszély fenyegeti: a mértéktelen fakitermelés, amelynek ütemét nem 
képes követni a természetes visszaerdősülés, és a bányászat. Az értékes 
és ritka ásványkincsek feltárása és kitermelése nagy erdőirtásokkal jár. 
A gyakori erdőtüzek is veszélyt jelentenek. Nagy kiterjedésűek is lehet-
nek, mivel a fenyők gyantában gazdag fája nyersen is jól ég. 

 Készíts kiselőadást az észak-amerikai tűlevelű erdők élővilágáról! Ha-
sonlítsd össze Észak-Amerika és Eurázsia tűlevelű erdőinek lakóit!

8. ábra. A  jávorszarvas a legnagyobb 
testű és agancsú szarvasféle.

3. ábra. A szú lárvája jellegzetes járato-
kat rág a fatörzsben.

4. ábra. A siketfajd tyúk nagyságú ma-
dár, a farka legyezőszerű.

5. ábra. A nyírfajd kisebb a siketfajd-
nál, farka jellegzetesen kiszélesedő.

6. ábra. A keresztcsőrű ügyesen szedi 
ki a tobozból a magvakat.

7. ábra. A cobolyt értékes prémjéért kí-
méletlenül pusztították.
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A tundra és a sarkvidék 
élővilága
 Milyen éghajlati körülmények között fordul elő a tundrák biomja?
 Miből szerveződik a zuzmók teste?
 Mely állatokról hallottál már, amelyek az örök hó birodalmában élnek?

A tundra élővilága

A tundra növényzete szegényes, kevés fajból áll. A tűlevelű erdők men-
tén erdős tundra húzódik, amelynek fái kis termetűek, fűz- és nyírfa-
jokból áll. Ezek n em alkotnak zárt állományt, foltokban helyezkednek 
el. Közöttük sarki fűzből és különböző erikafajokból álló törpecserjések 
borítják a talajt. Így igyekeznek felfogni a talajfelszín legkisebb hőki-
sugárzását is. Gyökérzetük sekély, igen lassan fejlődnek. Ahol a nyá-
ron felmelegedő talajréteg már csak néhány centiméter, az erdős tundrát 
gyepes tundra váltja fel. A gyepes tundra növényei különböző évelő fű-
félék, de északabbra haladva egyre inkább a zuzmók válnak uralkodóvá. 
A zuzmók igen ellenálló, hideget, fagyot jól tűrő szervezetek.

A tundra állatvilága fajszegény, de a kevés faj egyedszáma magas. 
A rövid nyári időszakban sokféle madár költ itt, amelyek a kemény tél 
beköszönte előtt délebbre húzódnak. A tundráról vonulnak hozzánk 
a vadlibák közül a nagy lilik és a kis lilik. V alakban repülő csapataik 
késő ősszel jelennek meg, a néphit szerint közelgő hideg időt jeleznek. 
A tundrán élnek a siketfajd közeli rokonai, a hófajdok. A tundra raga-
dozómadara a hóbagoly. Nappal vadászik. A tundrák kiemelkedő pont-
jaira, sziklákra rakja fészkét. Zsákmánya leginkább a lemmingek közül 
kerül ki. A lemmingek a tundra pocokszerű, apró rágcsálói. Egyes évek-
ben hatalmas tömegekben szaporodnak el. Elsősorban lemmingeket 
zsákmányol a sarki róka is. Nyáron bundát vált, fehér szőrzetét barnára 
cseréli. A legnagyobb növényevő ezen a vidéken a rénszarvas. A gím-
szarvasnál kisebb, zömökebb. Nagy egyedszámú csapatokban él. Patája 
szélesebb, a nedves talajon való járáshoz alkalmazkodott. Érdekesség, 

hogy nemcsak a bika, ha-
nem a szarvastehén is vi-
sel agancsot, igaz, ez jóval 
kisebb. A  rénszarvasok a
tundra növényzetével táp-
lálkoznak, a zuzmókat és 
a fűzhajtásokat a hó alól is
kikaparják. A tél közeled-
tével a leghidegebb tájak-
ról délebbre vándorolnak, 
új legelőket keresnek. Év-
ezredek óta ugyanazokat 
az útvonalakat követve. 
Európában háziasították 
őket is, és haszonállatként 
tartják. 

 Hasonlítsd össze a jávorszarvas 
és a rénszarvas testfelépítését és 
életmódját!
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1. ábra. A hőmérséklet- és csapadékel-
oszlás a tundraéghajlaton

2. ábra. A hóbagoly néha hazánkban is 
megjelenik.

3. ábra. A rénszarvasok a tél közeledtével új 
legelőt keresnek.
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A sarkvidékek élővilága

A sarkvidékek örök hóval és jéggel borítottak. Itt csak egyetlen évszak 
van, a rendkívül hideg, szeles, fagyos tél. A növényvilágot a tengerek-
ben élő, hidegtűrő algák képviselik. A sarkvidékek jellemző lakói a ra-
gadozó fókák. Tökéletesen alkalmazkodtak a hideg, tengeri körülmé-
nyekhez. Testük áramvonalas, kitűnő úszók, lábaik igen rövidek, ujjaik 
között úszóhártya feszül. Bőrük alatt vastag zsírszövet halmozódik fel, 
amely kiváló hőszigetelő. Életük nagy részét a vízben töltik, legfel-
jebb napozni mennek ki a szárazföldre, ahol ügyetlenül mozognak. Az 
Északi-sarkvidéken él a rozmár és a borjúfóka. A rozmár nagy terme-
tű, akár háromméteresre is megnő, és testtömege elérheti a 1,5 tonnát. 
Agyarrá nőtt szemfogai segítségével kaparja le a sziklákról, jégfalakról, 
vagy túrja fel az iszapból a csigákból, kagylókból, rákokból álló zsákmá-
nyát. A borjúfóka kisebb, leginkább halakat zsákmányol. A Déli-sark-
vidéken élnek a déli elefántfókák. A legnagyobb termetű fókafélék, test-
hosszuk meghaladhatja a 3,5 métert, testtömegük elérheti a 4 tonnát. 
Halakkal táplálkoznak. Ormányszerű orruknak csak az egyedek közötti 
kommunikációban van szerepe. Az Északi-sarkvidék ragadozója a jeges-
medve. Nagy testű állat, ennek ellenére gyors, és kitartóan úszik. Bun-
dája fehér, ami tökéletes rejtőszín a hó és jég birodalmában, egyben jó 
hőszigetelő is. Ragadozó, főleg fókákkal táplálkozik. Téli álmot nem 
alszik. Hóba vájt barlangban hozza világa két-három utódját, amelyek 
meglehetősen fejletlenül jönnek világra.

A Déli-sarkvidék jellegzetes madarai a pingvinek. Repülni nem tud-
nak, viszont ragyogó úszók. Úszás közben a szárnyukkal hajtják előre 
magukat. Testüket apró, pikkelyszerű tollak borítják. Halakkal táplál-
koznak. Hatalmas kolóniákban fészkelnek. Az 1,2 m magas császár-
pingvin jégmezőkön költ. A hím egyedül kotlik, és ez alatt az idő alatt 
– ami két hónap – táplálékot nem vesz magához. A pingvinek az ant-
arktiszi télben, –50 °C körüli hőmérséklet alatt költenek, hogy a fi ókák 
az enyhébb időszakban (–10 °C és 0 °C között) megerősödhessenek. Kérdések, feladatok

1.  Mely állatok honosak a tundrán és 
a sarkvidéken?

2.  Milyen növényzet jellemző a tund-
rára?

3.  Milyen felépítésbeli jellegzetessé-
gek tükrözik a fókák hideg vízi élet-
módhoz történt alkalmazkodását?

4.  Milyen tulajdonságok jellemzők a 
pingvinekre?

 Mit gondolsz, zsákmányol-e a ter-
mészetben a jegesmedve pingvi-
neket? 

 Az északi féltekén a gyepes tundra 
régiójában él a pézsmatulok. Nézz 
utána, mit érdemes tudni róla!

 Nyomozd ki, hol élnek még pingvi-
nek a Déli-sarkvidéken kívül!

A viharmadarak
Az Antarktiszon és a hideg tengerek mentén, kizárólag a déli fél-

teke partvidékein költenek a viharmadarak vagy másik nevükön albat-
roszok. Hatalmas madarak, szárnyak fesztávolsága eléri a 3,5 métert. 
Kiválóan repülnek, óriási távolságok megtételére képesek. Úszóhártyás 
lábaik segítségével jól úsznak. Halakkal táplálkoznak. Telepekben köl-
tenek, mindössze egy tojást raknak, fi ókáikat hosszú ideig nevelik.

6. ábra. A rozmár agyara szembetű-
nő, jellemző rá a merev szőrszálakból 
álló „rozmárbajusz” is.

7. ábra. Az elefántfóka neve ormány-
szerűen megnyúlt orrára utal.

5. ábra. A Déli-sarkvidéken él a császár-
pingvin.

4. ábra. A  jegesmedve a legnagyobb 
testű medveféle, kizárólag az északi 
sarkkör mentén él. A klímaváltozás kö-
vetkeztében élettere fokozatosan visz-
szaszorul.
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A tengerek és óceánok 
élővilága
 Mit tanultunk korábban a Föld tengereiről és az óceánokról?
 Milyen hőmérsékletű tengerekben élnek a barna-, és milyen hőmér-

sékletű tengerekben a vörösmoszatok?

A földfelszín 71%-át borítják tengerek és óceánok. E hatalmas víztömeg 
élővilága önálló biomot alkot. Benne az élőlények övezetes elrendező-
dést, zonalitást mutatnak. Vízszintes irányban, a trópusi tengerektől a 
sarkvidékek hideg tengerei felé haladva változik a társulások összetétele, 
és ugyanezt tapasztaljuk a partközeli vizektől a mélytengerek felé ha-
ladva is. 

A partközeli vizek élővilága

A partközeli vizek mélysége nem haladja meg a 200 métert. Ebben 
az övezetben fajokban rendkívül gazdag az élővilág, hiszen a beömlő 
folyók sok tápanyagot hoznak magukkal. A különböző moszatok való-
ságos algaerdőket alkotnak a tengerfenéken. Ebben a dús növényzetben 
és az oxigénben gazdag vízben apró tengeri rákok és csigák tömegei 
fordulnak elő. Az aljzatra tapadva vagy a vízben lebegve sokféle csalá-
nozó él. Közéjük tartoznak a medúzák, a virágállatok és a korallok. Igen 
egyszerű felépítésű állatok. A szivacsoknál fejlettebbek, mert szöveteik 
vannak, de a legegyszerűbb férgek szintjét nem érik el. A medúzák teste 
ernyő alakú. Szabadon úszkálnak a vízben. Az ernyő pereméről erednek 
a zsákmányszerzésben szerepet játszó karok, ezek felszínén csalánsejtek
ezrei ülnek. A megtámadott állatot a csalánsejtek váladékával megbénít-
ják, majd karjaik segítségével a szájnyílásukon át a harang belsejét ké-
pező űrbélbe gyömöszölik, és ott emésztik meg. A megemészthetetlen 
anyagok is a szájnyíláson keresztül távoznak.

A virágállatok és a korallok viszont helytülők. Az ernyő tetejével ta-
padnak meg a sziklákon, ennek megfelelően a szájnyílásuk és karjaik 
is felfelé állnak. Zsákmányszerzésük és táplálkozásuk a medúzákéval 

 Nézz utána, miért lesz egyre söté-
tebb a tenger színe, ahogy benne 
lefelé haladunk!

0 m

tengerszint fény nyomás

állandó sötétség

félhomály

sok fény

100 m

200 m

300 m

400 m

500 m

2. ábra. A koralltelepek mészváza az 
egyedek elpusztulása után is megma-
rad, és így hatalmas korallszirtek jönnek 
létre. A korallzátony a kisebb-nagyobb 
üregeivel ideális élettér sok más tengeri 
élőlény számára, amelyekkel együtt sa-
játos életközösséget alkotnak.

1. ábra. Az életkörülmények változása a tengerekben
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megegyező. A korallok mészből álló tokot választanak ki testük köré. 
Nagy telepeket alkotnak a tengerfenéken.

Különleges tengeri állatok a tüskésbőrűek. Önálló törzsbe soroljuk őket. 
Bőrük alatt mozgékony lemezekből álló meszes váz van. Jellemző képvi-
selőik a tengericsillagok, a tengeri sünök és a tengeriuborkák. A tengericsil-
lagok ragadozók. Öt karjuk erős izmokkal mozgatható, ezekkel feszítik 
szét a zsákmányolt kagylók héját, és jutnak a lágy részekhez, amelyeket 
elfogyasztanak. A tengerisünök teste gömb alakú, a vázukból tűhegyes 
tüskék meredeznek. Ragadozók vagy növényevők. A  tengeriuborkák 
bomló szerves anyagokkal táplálkoznak. A vízből szűrik ki táplálékukat. 

A nyílt tengerek élővilága

A nyílt tengerek a parttól távolabb eső tengerek felső 200 méteres ré-
tegét jelentik. Itt minden élet alapja a mikroszkopikus élőlények – fo-
toszintetizáló és heterotróf egysejtűek, férgek, apró rákok – lebegő tö-
mege, a tengeri plankton. A  meleg tengerek planktonban szegények, 
legnagyobb tömegben a sarkvidéki tengerekben és a hideg tengeráram-
lásokban élnek. A plankton fogyasztói a rákok és a halivadékok serege, 
a halak közül a heringfélék és a szardíniafélék. Ezeket a halakat kísérik a 
ragadozók, például a tonhalak és a cápák.

A plankton legnagyobb tömegű fo-
gyasztói a cetek vagy bálnák. A bálnák 
emlősállatok. Testük szőrtelen, bőrük 
alatt vastag zsírszövetréteg védi őket a 
kihűléstől. Orrnyílásuk a fejük tetején 
van, azon keresztül vesznek lélegzetet, 
és ott fújják ki az elhasznált levegőt 
is. A kiáramló gőzfelhő messziről lát-
ható. Az anyabálna a tengerben hoz-
za világra utódját, és ott is táplálja. 
A legnagyobb testű faj a kék bálna. 25-30 méteresre nő meg, testtömege 
elérheti a 100 tonnát. Kizárólag planktonnal táplálkozik. Fogai nincse-
nek, szájpadlásáról több száz szarulemez, szila csüng le, ezek segítségé-
vel szűri ki a parányi szervezeteket a vízből. A bálnák közé tartoznak a 
ragadozó fogascetek  is. 

A mélytengerek élővilága

A mélytengerek élővilágának egészen különleges körülményekhez kel-
lett alkalmazkodnia. A több ezer méteres mélységben teljes a sötétség, 
alacsony a hőmérséklet, és óriási a víztömeg nyomása. A növények hiá-
nyoznak, az állatok a vízben leülepedő anyagokkal táplálkoznak. Ezért 
az itt élő szivacsok, csalánozók, tüskésbőrűek bomló szerves anyagokkal 
táplálkoznak. Őket fogyasztják a mélytengeri ragadozók, például a ten-
gericsillagok, de halak is vannak közöttük.

Sajnos az óceáni életközösségek jövője sem megnyugtató. A felmele-
gedés következtében olvadnak a jégsapkák. Az óceánkutatók a világten-
gerek savasodását állapították meg. Ennek következtében pusztulnak a 
korallzátonyok. Egyre több folyékony és szilárd hulladék kerül a tenge-
rekbe, növelve azok szennyezettségét. 

 Miért nem helyes biológiai szem-
pontból a cethal elnevezés?

Kérdések, feladatok

1.  Miért tekinthetjük a tengerek élő-
világát önálló biomnak?

2.  Hogyan osztható fel zónákra a ten-
gerek élővilága?

3.  Hasonlítsd össze a parti régió és a 
mélytengeri régió élővilágát!

4.  Mivel táplálkoznak a tengeri tüs-
késbőrűek egyes csoportjai?

5. Mely környezeti viszonyok jellem-
zők a tengerek mély régióira?

4. ábra. Kékúszójú tonhal

3. ábra. Hering

6. ábra. Mélytengeri világító hal

5. ábra. Oroszlánfóka
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Galéria – a vizek élővilága

Az ausztrál kockamedúza
az Ausztrália körüli
vizekben honos. A világ egyik
legmérgezőbb medúzája,
amely az emberre nézve is
halálos fenyegetést jelent.

A tengeriuborka
szerves maradványokkal táplálkozik, 
melyeket a tengervízből szűr ki.

A tengeri kígyókarú csillag
többnyire a tengerek mélyén él,
és szerves törmelékkel táplálkozik.

 A  tengeripillangók különleges
megjelenésű, kizárólag a parti régióktól 
távol, a nyílt tengerekben élő csigák. 
Lebegő-úszó életmódot folytatnak. 
Módosult lábuk szinte uszonyként segíti 
mozgásukat. Mintegy 90 fajukat
ismerjük.

A nemes korallok a csalánozókhoz 
tartozó, külső meszes héjat építő 

állatok.

A közönséges polip a puhatestűek 
közé tartozik. Ragadozó.

A tengerisünök egyszerű felépítésű 
tengeri állatok. Ragadozók vagy

növényevők. Meszes vázukból
tüskék meredeznek.

A párnacsillag a tengericsillagok 
egyik gyakori faja.

Az Adriai-tengerben is előfordul. 
Ragadozó.
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 A tűzhalfajok a Csendes-óceán
déli részén és az Indiai-óceánban
őshonosak. Dekoratív megjelenésűek, 
testüket sűrűn, hosszú, vékony,
tüskeszerű kinövések díszítik. Szúrásuk 
mérgező, az emberre is veszélyes.

A heringcápa veszélyeztetett faj, 
mert kiváló húsa miatt halásszák.

A rövidfarkú albatrosz tengeri
halászmadár. Szinte egész életét
a levegőben tölti.

A lundák telepekben a talajon költő, 
halfogyasztó madarak. Csőrük erős, 
a papagájokéra emlékeztet. Csak az 
északi féltekén élnek.

A gömbhal Délkelet-Ázsia
folyóvizeinek lakója.

10-15 centiméteresre nő meg.
Ragadozó, főleg ivadékokkal,

férgekkel, csigákkal táplálkozik.

A kék cápa több száz méterről
megérzi a vérszagot.

Az alkák megjelenése
a pingvinekére emlékeztet,

de tudnak repülni. Halevők.
Az északi sarkkör környékén élnek.

A nagy kormorán halászmadár,
 kis halakat zsákmányol. Tolla nem 

vízhatlan, azért vadászat után
meg kell szárítkoznia.

A delfi nek a cetek közé tartozó
ragadozó állatok. Ultrahanggal kom-

munikálnak egymással.
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A magashegységek 
élővilága
 A lombhullató erdők mely zónáiról tanultunk már?
 Hallottál már a magashegységek élővilágáról?
 Ismersz kizárólag magashegységekben élő növényeket?

Az élővilág elrendeződése nemcsak vízszintesen, hanem a tengerszint 
feletti magasságtól függően függőleges kiterjedésben is övezetességet 
mutat. A magashegységekben a biomok elhelyezkedéséhez hasonlóan 
zónákat képez. Ennek az az oka, hogy a magassággal az éghajlat is vál-
tozik. Felfelé haladva 100 méterenként mintegy 0,5 °C-kal csökken a 
hőmérséklet. Nő a csapadék valószínűsége, gyakrabban fúj erős szél, vi-
szont csökken a légnyomás, ezzel az oxigén mennyisége is. Attól füg-
gően azonban, hogy a hegy melyik éghajlati övezetben fekszik, az egyes 
zónák növény- és állatvilága eltérő fajösszetételű. 

A magashegyek növényvilága

A trópusi magashegységekben a legalsó övezetet mintegy 1000 méte-
rig trópusi esőerdők képezik. Ezt feljebb a hegyi esőerdők váltják fel. A he-
gyi esőerdők örökzöld fákból állnak, lombkoronájuk egységes. A talajt 
harasztok és mohák borítják. 2000 méter felett lombhullató és tűlevelű 
fák jelennek meg. Mivel a levegő páratartalma állandóan magas, ezeket 
az erdőket köderdőknek is nevezik. Az övezet nevezetes növénye Kínában 
a páfrányfenyő. Neve arra utal, hogy az ősi harasztokkal mutat rokonsá-
got. A fahatár 4000 méter körül húzódik, felette a tundrához hasonló 
törpecserjések, majd havasi gyepek következnek. Az örök hó 5500 mé-
teres magasságban kezdődik.

A mérsékelt övezeti magashegységek (pl. a Kárpátok vagy az Al-
pok) legalsó, 200 méter feletti magasságban lévő erdői cseres-tölgyesek. 
400 métertől gyertyános-tölgyesek következnek, majd mintegy 600 mé-
tertől jelennek meg a bükkerdők. A bükkösökben 900-1000 méter körül 
telepszik meg a közönséges jegenyefenyő. Ezt a vegyes erdőt 1100-1200 
métertől lucfenyvesek követik. A lucfenyveseket gyakran éles határral a 

 Mit gondolsz, miért mutat nagy ha-
sonlóságot a biomok megjelenése 
és a magashegységek függőleges 
övezetessége?
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Kérdések, feladatok

1.  Sorold fel a trópusi magashegy-
ségek növényzeti övezeteit lentről 
felfelé haladva!

2.  Miről nevezetes a páfrányfenyő?
3.  Hol él az óriáspanda? Mit kell tud-

nunk róla?
4.  Sorold fel a mérsékelt övezeti ma-

gashegységek növényzeti öveze-
teit lentről felfelé haladva!

5.  Hasonlítsd össze a zergét és a kő-
száli kecskét!

törpefenyők váltják fel. A törpefenyő sűrű, girbegurba ágú, alacsony, nem 
nő 1-2 méternél magasabbra. Gyakran áthatolhatatlan sűrű bozótokat 
képez. Az Alpokban a törpefenyők helyett vagy azokat követve szín-
pompás virágú rododendron törpecserjések következnek. Népi magyar 
nevük: a havasszépe, igazán találó. Mintegy 2000 méternél a havasi gye-
pek kezdődnek. A mészkőhegységek nevezetes lakója itt a havasi gyopár. 
Finom, sűrű szőrbunda borítja, ezzel védi magát a lehűléstől. A gyepek 
ékességei a harsánykék tárnicsok is. Még feljebb, a hóhatár alatt a tund-
ravegetációhoz hasonló, páraszerű növényzet foltjait érjük el. Nagyjából 
3000 métertől az örök hó határa következik.

A magashegyek állatvilága

A magashegyek állatvilága az egyes magassági övezetek növényzetének 
megfelelően, azzal együtt változik. Kínában, a trópusi hegységek ala-
csonyabb régiójában, a babérlombú erdőkben él az óriáspanda. Ez az 
egyetlen növényevő medveféle, főleg bambuszhajtásokkal táplálkozik. 
Rendkívüli ritkaság, a nemzetközi természetvédelem szimbólumállata. 
Hasonló élőhelyeken él a kis panda vagy kis macskamedve is, de közvet-
len rokonságban nem állnak egymással. 

A mérsékelt övezeti magashegységek lucerdőinek jellemző madara a 
fenyőszajkó. Az eurázsiai hegyek sziklabércei között költ a szirti sas, az 
Andokban a kondorkeselyű. A törpefenyő-övezet, és az annál magasabb 
területek emlőse a havasi mormota és a zerge, az Alpokban ezeken kívül  
kőszáli kecske is él. A  havasi mormota az ürgefélékkel rokon rágcsáló. 
Csoportosan, föld alatti üregrendszerben él. A zerge az egyetlen európai 
antilopféle. Kérődző. A kőszáli kecske is kérődző párosujjú patás, a házi 
kecske közeli rokona. A rovarvilág különlegessége a nagy Apolló-lepke. 
A magasabb régiók lakója. Csak a legmelegebb déli órákban kel szárny-
ra, méltóságteljesen vitorlázik a napsütésben. 

A magashegységek természetvédelme

A magashegyek élővilága is egyre veszélyeztetettebb. Az emelkedő át-
laghőmérséklet, az olvadó gleccserek és az egyre intenzívebb turizmus a 
magashegyek élővilága számára megváltozott és egyre kisebb életteret 
eredményez. A  műszaki lehetőségek fejlődése, a gyarapodó úthálózat 
olyan helyeket is megközelíthetővé tesz, amelyek korábban elérhetet-
lennek tűntek.

A kondorkeselyű
A kondorkeselyű nagy mé-

retű madár, szárnyfesztávolsága el-
érheti a 3,5 métert is. Dögevő, főleg 
nagy testű állatok maradványaival 
táplálkozik.

Az elmúlt évtizedekben nagy vi-
ták folytak rendszertani hovatarto-
zásáról. Kutatási eredmények alap-
ján jelenleg dögevő gólyaféle, amely 
életmódja folytán hasonlóvá vált a 
ragadozókhoz.

3. ábra. A hideg ellen szőrréteg védi a 
havasi gyopárt.

6. ábra. Kiválóan mászik és ugrik a szik-
lák között a zerge.

5. ábra. A  havasi mormota a magas-
hegyek rágcsálója. Ha veszélyt észlel, 
hangos füttyöt hallatva menekül.

4. ábra. A szirti sas a magashegyek éles 
szemű ragadozó madara.

7. ábra. A kondorkeselyű az An-
dokban él, rendszertani hovatar-
tozása ma is vitatott
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Galéria – a magashegységek
élővilága

Tipikus magashegyi táj.
A fahatár felett már csak
lágyszárúak élnek.

A lucos övezet felett
jellemző övezetet alkot

a törpefenyő.

A rododendronok nálunk kedvelt
cserepes dísznövények.

Szártalan habszegfű párnafoltja

Harangvirág-párnanövényzet 

Babérlevelű fűz. Nem nő magasabbra 
egy arasznál. Párnavegetációt képez.

Hangamező az Alpokban

Apró kankalin párnafoltja

Kárpáti csorbafűz párnafoltja

Havasi gyepekben díszlik a tárnics.

Sziklavegetáció a gyephatár felett
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Nagy Apolló-lepke.
A magashegységek ékessége.
Eurázsia magashegységeiben
több faja él. 

A kőszáli kecske Eurázsiában és 
Észak-Afrikában él. Szarva hosszú, 
kardszerű. Elképesztő biztonsággal 
mozog a magashegységek szikla-
bércei között.

A puma mérete ellenére a kismacska-
félék közé tartozik. Észak-Amerikától
a Tűzföldig előfordul. Főleg a magas-
hegységek lakója. Minden emlős
vagy madár a zsákmányát képezi.

 A hegyi fehérlepke a mi káposzta-
lepkénkkel rokon magashegységi faj. 

Évente két nemzedéke is kirepül.
Hernyója lágy szárú növényeken

fejlődik.

A kis panda Közép-Ázsia
magashegységeiben él.

Vörös macskamedvének is hívják.

A hópárduc Ázsia magashegységeinek 
macskaféle ragadozója.

Bundája fakó. Farka hosszú,
mozgás közben az egyensúlyozásban 

fontos. Főleg éjjel vadászik,
minden állatra veszélyt jelent.

A vikunya az Andok lakója. Kisebb 
termetű és törékenyebb testű a rokon 

tevefajokhoz képest. 
4800 méter magasságig előfordul. 
Friss növényi részekkel táplálkozik.

Az alpaka Dél-Amerika alpesi füves 
pusztáin és mocsaraiban él.
Szőrzete egyszínű, de több

színváltozat létezik. Gyapja miatt már
évezredekkel ezelőtt háziasították.

A láma a legnagyobb termetű
dél-amerikai teveféle.

Az Andokban él. Bundája tarka. 
Gyapja miatt háziasították,

és teherhordásra is használják. 
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Az éghajlati adottságokhoz alkalmazkodva zonáli-
san, övezetesen helyezkednek el a bioszférát alkotó 
nagy életközösségek, a biomok. Ez vízszintes és füg-
gőleges irányban is megfi gyelhető. 

Az Egyenlítőtől a sarkvidék felé haladva alakult ki a 
biomok vízszintes övezetessége, a függőleges öve-
zetesség pedig a magashegységekre és az óceánokra 
jellemző.

A sarkvidékek élővilágában a 
zord körülmények miatt csak 
kevés faj található, viszont rájuk 
általában a nagy egyedszám jel-
lemző.

Az összes biom veszélyeztetett. Az erdőségeket az erdőirtások fenye-
getik, a szavannát pedig az állattenyésztés. A füves puszták nagy részét 
napjainkra már feltörte, és mezőgazdasági művelés alá vonta az ember. 
A hideg övezet biomjai a globális felmelegedés miatt kerültek veszély-
be. A hulladéktömeg élőhelyekre gyakorolt hatása pedig az élővizekben 
nagyon szembetűnő.

A trópusi esőerdők meleg, csapadékos éghajlata 
rendkívül dús, többszintű erdőt hoz létre. A fényért 
való versengés a liánok és a fán lakó növények külön-
leges életformájú szintjét alakítja ki. Az állati élet is 
a fák koronájában zajlik elsősorban. A trópusi eső-
erdők az Egyenlítőtől távolodva, ahogy a csapadék 
éves mennyisége csökken, fokozatosan mennek át 
erdős szavannába. Még távolabb, ahogy hosszab-

bodik a száraz évszak, az erdős szavannát fás sza-
vanna váltja fel. Ahol már csak három-négy hónapra 
korlátozódik a csapadék, füves szavanna alakul ki. 
A fás és a füves szavannákon az állatvilág fajokban 
rendkívül gazdag. Azokon a trópusi területeken, ahol 
minimális a csapadék, sivatagok alakulnak ki. A si-
vatagokban csak kevés növény és állat képes megélni, 
ezért a sivatagok nagy területen lakatlanok.

Függőleges övezetesség jellemző a tengerek élővilágára. A partközeli 
vizek aránylag nem mély, fényben és tápanyagban gazdag rétegei ki-
váló élőhelyet jelentenek a tengeri növényeknek és a rájuk épülő ál-
latvilágnak. A  nyílt tengerek legfelső régióiban a plankton élőlényei 
élnek. A  planktonra mint táplálékforrásra igen gazdag élővilág épül. 
A mélytengerekbe leszálló holt szervesanyag-tömeggel ugyancsak sok 
állat táplálkozik.

A mérsékelt övezet peremén található a keménylombú és a babérlom-
bú erdők zónája. A mérsékelt övezetbe érve a csapadékban gazdagabb 
területeket a lombhullató erdők foglalják el, a kontinensek belsejének 
szárazabb területein a füves puszták terülnek el. Az erdő szintjeinek 
számát tekintve a mérsékelt övezeti lombhullató erdők szegényebbek a 
trópusi esőerdőknél, és még egyszerűbb felépítésűek a tűlevelű erdők. 
Az egyre mostohább éghajlathoz egyre kevesebb faj tudott alkalmaz-
kodni. A sarkkörök környékén húzódó tundrán kis faj- és egyedszám 
jellemzi az élővilágot.

A függőleges övezetesség a
szárazföldön a magashegységek-
ben fi gyelhető meg. A  növek-
vő magassággal csökken a hő-
mérséklet. Ennek meghatározó 
szerepe van az élővilágra. Ezt 
bizonyos mértékig módosítja a 
földrajzi szélesség, amely jól lát-
ható különbségeket okoz a tró-
pusi és a mérsékelt égövi magas-
hegyek egymást követő zónái 
között.

Összefoglalás
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1. ábra. Kardoslepkék

2. ábra. A rétisas egyik legnagyobb ra-
gadozó madarunk.

Természetvédelem

 Mit gondolsz, miért van szükség a természet védelmére?
 Sorold fel hazánk nemzeti parkjait!
 Melyik a lakóhelyedhez legközelebb eső védett terület?

Az élővilág hosszú fejlődése során alkalmazkodni tudott a változó kör-
nyezetéhez, mivel e változások lassan játszódtak le. Az ember színre-
lépésével azonban változott a helyzet. Az elmúlt évszázad gyors ipari 
fejlődése, az egymás után születő világvárosok, a növekvő zaj rövid idő 
alatt új környezetet teremtett. Ehhez járult a levegő, a vizek, a termőtalaj 
egyre nagyobb mértékű szennyezése, ami az élővilág károsodását ered-
ményezte. Sok faj élőhelye zsugorodott, a fajok egyedszáma csökkent, 
sőt, sok végleg kipusztult. 

A biodiverzitás

A természetes élővilág egyik legfontosabb jellemzője a sokfélesége, 
idegen szóval biodiverzitása. Minél több fajból áll egy életközösség, 
azon belül minél változatosabb a populációk eloszlása, annál több tag-
ból álló táplálékhálózatok alakulhatnak ki benne. A változatos táplálék-
hálózatok növelik az életközösség fennmaradási esélyét. Hiszen ha egy 
láncszem valamilyen oknál fogva kiesik, az anyag- és energiaforgalom 
más útvonalon folyik tovább. A biodiverzitás és a természetes környe-
zet megóvása tehát fontos feladat. A természetvédelem az élővilág és a 
természetes környezet védelmét jelenti. 

A védettség fokozatai

A jó alkalmazkodóképességű fajokat (pl. pongyola pitypang, vándorpat-
kány), kevésbé érintik változások. Vannak azonban olyan fajok is, ame-
lyek nehezen viselik el a zavarást, ilyenkor visszaszorulnak, sőt eltűnnek 
élőhelyeikről. Ezért a különböző fajok különböző természeti értéket
képviselnek. A veszélybe került, kipusztulófélben lévők védelmé-
ről rendelet gondoskodik. Ezek a védett fajok, melyeknek pénz-
ben kifejezett eszmei (természetvédelmi) értékük van. Például a 
megritkult kardoslepke eszmei értéke 10  000 forint. Elpusztítása, 
begyűjtése bűncselekmény. Az erősen veszélyeztetett fajok foko-
zottan védettek. Ilyen például a rétisas, amelynek eszmei értéke 
1  000  000 forint. A  védettség az élőlény minden fejlődési alak-
jára kiterjed. A  növények esetében tehát a magokra és a termé-
sekre, a rovarok esetében a lárvákra és bábokra is, a madaraknál 
pedig a tojásukra és a lakott fészkeikre ugyanúgy vonatkozik.

A fajok védelme önmagában azonban kevés, a természetvéde-
lem élőhelyek, források, tavak, erdők, puszták oltalmára is kiterjed. 
Sőt, élettelen természeti értékek, barlangok, sziklaalakzatok, szép 
tájak is védelmet élvezhetnek. Hazánkban valamennyi barlang és 
például a pákozdi ingókövek is védettek. 

3. ábra. A pákozdi ingókövek geológiai értéket 
képviselnek.
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 Milyen következményei vannak an-
nak, ha egy telepített erdő egyetlen 
fajból áll?

 Mutasd be valamelyik nemzeti parkunk természeti és kulturális értékeit!
 Készítsd el hazánk „természetvédelmi térképét” a nemzeti parkok fel-

tüntetésével!
 Készíts kiselőadást az Aggteleki Nemzeti Park leghíresebb nevezetes-

ségéről!
 Mutasd be lakóhelyed környékének egy természetvédelmi területét!

Kérdések, feladatok

1.  Mi a biodiverzitás?
2.  Mit értünk természetvédelmen?
3.  Miért van szükség a fajok védel-

mére?
4.  Hasonlítsd össze a természetvé-

delmi területet és a tájvédelmi kör-
zetet!

A természetvédelem minden szerveződési szintre kiterjedhet. Védel-
met élvezhet egy egyed (pl. egy öreg fa, mint a mátrai ősjuhar Parád 
határában) és a populációk is, hiszen ha egy faj védett, ez egyben azt 
is jelenti, hogy a védelem minden populációjára és egyedére kiterjed. 
Teljes életközösségek is védelmet élvezhetnek, mint például a keleméri 
Mohos-tavak. 

A sikeres természetvédelem érdekében területek is védelem alá ke-
rülhetnek. A  helyi védettséget élvező területek egy-egy település 
számára jelentenek értéket. Az önkormányzatok jelölhetik ki, és ezek 
gondoskodnak a kezeléséről is. Ilyen például Érd város határában 
a Fundoklia-völgy. Ezzel szemben a természetvédelmi területek, a 
tájvédelmi körzetek és a nemzeti parkok országos szintű védelem alatt 
állnak. A  természetvédelmi területek földtani, víztani, növénytani, ál-
lattani értékeket őrizhetnek. Például a budapesti Sas-hegy különleges 
növény- és állatvilága miatt értékes. A fokozottan védett területek csak 
engedéllyel látogathatók. A tájvédelmi körzetek nagyobb kiterjedésűek, 
és területükön többféle természeti, valamint kultúrtörténeti érték talál-
ható. Ilyen például a Hollókői Tájvédelmi Körzet. A nemzeti parkok 
nagy kiterjedésű területek, ahol több életközösség is jelen van. Területü-
kön települések, tanyák lehetnek, ahol többnyire hagyományos, környe-
zetkímélő ökogazdálkodás folyik. 

Hazánk élővilága nemzeti kincs 
is, ezért megőrzése egyik legfon-
tosabb feladatunk!

4. ábra. A keleméri Mohos-tavak teljes 
életközössége védett.

A keleméri Mohos-tavak
A keleméri Mohos-tavak, a Kismohos és a Nagymohos a magas-

hegységre és a tundrára jellemző tőzegmohás láp. Napjainkra részben 
feltöltődött, de még így is őriz több, nálunk nagyon ritka, de a jégkor-
szakok idején elterjedt reliktumnövényt (reliktum = maradvány). Annak 
idején suvadással jött létre, és sajátos mikroklímája tette lehetővé, hogy 
ezek az értékek napjainkig fennmaradjanak. Az ingó-ringó, járhatatlan, 
több méter vastag, esős időben szivacsszerűen szortyogó mohasző-
nyeg ugyanis elnyelné a betolakodót. 

Növényritkaságai közül kiemelkedő jelentőségű a kereklevelű har-
matfű, amely egy különleges életmódú növény. Mivel a láp a növények 
számára felvehető nitrogénben sze-
gény, a nitrogénszükségletét rovarok 
zsákmányolásából fedezi: ragadozó 
növény! Levelein bunkós végű szőr-
szálak – úgynevezett tentákulumok –
találhatók, amelyek ragadós váladé-
kot termelnek. Ha egy rovar rászáll a 
levélre, az érintésre összecsukódik, és 
a rovar nem tud elmenekülni. A lomb-
levél váladéka a rovart megemészti, 
csak a kitin maradványai maradnak 
meg. 

5. ábra. A kereklevelű harmatfű 
levelei tulajdonképpen rovar-
csapdák.
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A dunavirág
A dunavirág éjszakai rajzá-

sakor óriási tömegben repül a fo-
lyókat szegélyező utak vagy hidak 
lámpáinak bűvkörébe, és anélkül 
pusztul el milliószámra, hogy  peté-
it lerakná. Magyar kutatók is vizs-
gálják, hogy a folyók felett milyen 
hullámhosszúságú fény mestersé-
ges kibocsátásával lehetne a ké-
részek tömegeit a víz felett tartani, 
ezzel elősegíteni szaporodásukat.

1. ábra. A rákosi vipera veszélyeztetett 
faj.

2. ábra. A rákosi vipera egyik szaporító-
állomása.

Aktív
természetvédelem
 Mit értünk szukcesszión?
 Milyen természetvédelmi akcióról hallottál már?
 Melyik természetvédelmi akcióban vennél részt szívesen?

A természetvédelem nem csak törvények megalkotásából áll. Legalább 
ennyire fontosak a természeti értékek oltalmáért végzett tevékenységek, 
az aktív természetvédelem. Ennek egyes feladatainak megvalósításába 
bárki bekapcsolódhat! 

Fajvédelem

Az aktív természetvédelem egyik területe a már a kihalás szélére sod-
ródott fajok megmentése. Ennek érdekében szaporítási programok
zajlanak szerte a világon. Az egyik hazai program a rákosi vipera meg-
mentésére irányul. A Kiskunsági Nemzeti Parkban, Kunpeszér határá-
ban lévő kutatóközpontban szabadban lévő, hálóval lefedett kifutókban 
sikeresen folyik a viperák szaporítása. A már életerős fi atalokat termé-
szetes élőhelyeiken engedik szabadon. Hasonló program szerint törté-
nik a túzok szaporítása Dévaványán a Körös–Maros Nemzeti Parkban. 
Az Őrségi Nemzeti Parkban az európai bölény jelentős állományát őrzik 
és szaporítják. Az európai bölény Európa legnagyobb kérődzője, a XIX. 
században csaknem teljesen kipusztult. 

A fajvédelmet szolgálja a visszatelepítés is. Európa legnagyobb tes-
tű rágcsálója, az európai hód az egész kontinensen végveszélybe került. 
A visszatelepítési programoknak köszönhetően újra jelentős populációi 
élnek a folyók mellett. Igaz, egy faj visszatelepítése is okozhat problé-
mákat, mert az eredeti táplálkozási rendszer nem állítható vissza tel-
jesen. A fajmentés génmegőrzés is, hiszen a védett fajok génkészletét 
őrizzük meg. A fajmentő programokban az állatkertek és a botanikus 
kertek is tevékenyen részt vesznek.

Előfordulhat, hogy egy nagy beruházás – ipari park létrehozása,
autópálya vagy lakótelep építése – nem védett területen élő védett fajo-
kat veszélyeztet. Ilyen esetben a populációkat áttelepítik egy megfelelő 
területre. Az áttelepítés nagy precizitást és szakértelmet igényel. 

Önkéntesek bevonásával zajlanak hazánkban a kétéltűek szapo-
rodását elősegítő „békamentő” akciók. A  barna varangy, a zöld va-
rangy, az ásóbéka, az erdei béka,
a zöld levelibéka messzire elkó-
borol a vízpartoktól. Párzás 
után azonban felkerekednek, 
és ősi ösztöntől hajtva vissza-
mennek a vízhez, hogy lerakják 
petéiket. Az élőhelyeiket szét-
szabdaló utak halálos vesze-
delmet jelentenek számukra. 
Ilyenkor önkéntes természet-

3. ábra. A kifejlett ásóbéka messzire kó-
borol a vizektől, ezért a mentőexpedí-
ciók gyakori alanya.
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 Mit gondolsz, hogyan lehetne ha-
tékonyan védekezni a parlagfű ter-
jedése ellen?

4. ábra. Példák ökológiai folyosókra

5. ábra. A selyemkóró agresszíven terje-
dő gyomnövény. Kiváló mézelő.

6. ábra. A magas aranyvesszőt évelő 
dísznövénynek hozták be az őshazájá-
ból. Gyorsan terjed.

Kérdések, feladatok

1.  Mit értünk aktív természetvédel-
men?

2.  Mivel foglalkoznak a szaporítási 
programok?

3.  Mit értünk invazív fajokon?
4.  Sorolj fel példákat invazív fajokra!

A parlagfű
A parlagfű az egyik leg-

több problémát okozó invazív 
faj hazánkban. Észak-Ame-
rikából hurcolták Európába. 
Fészekvirágzatában rengeteg 
magot termel, ezért rendkívül 
szapora, szinte kiirthatatlan. 
Virágpora az arra érzékeny 
embereknél súlyos allergiás 
reakciókat válthat ki.

8. ábra. A  parlagfű bolygatott, gondo-
zatlan területeken tömegesen fordul elő.

7. A vörösfülű ékszerteknőst hazánkban 
díszállatként tartják.

védők bevonásával terelőfóliákkal irányítva vödrökbe gyűjtik a ván-
dorló példányokat, és a vízhez viszik őket. 

Az ökológia folyosók kapcsolatot biztosítanak az egymástól (pl. 
utakkal, szántóföldekkel) elválasztott élőhelyek populációi között. 
Ökológiai folyosó lehet két csatornát összekötő út alatti áteresz, erdő-
sávok, de akár parlagon hagyott földsávok, bokros sövények is.

Élőhelyek védelme

Az aktív természetvédelem egy másik formája a védett növényeket és 
állatokat őrző élőhelyek szakszerű kezelése. Ennek egyik eszköze a 
megfelelő időpontban végrehajtott kaszálás. Ha nem kaszálnának le 
megfelelő időpontban egy védett növényeknek otthont nyújtó gyepet, 
megindulna rajta a szukcesszió, és a gyepek visszaszorulnának. Idővel 
beerdősülne az élőhely. Így tartják fenn a Zempléni Tájvédelmi Kör-
zetben a Gyertyán-kút-rétet, ahol sok védett növény- és rovarfaj él. 

Az élőhelymegőrzés másik formája az invazív fajok irtása. Az invazív 
fajok nem őshonosak nálunk, hanem behurcolt vagy betelepített növé-
nyek vagy állatok. Mivel idegenek az életközösségben, egyetlen táplálko-
zási láncnak sem tagjai. Ez azt jelenti, hogy nincsenek fogyasztóik, azaz 
természetes ellenségeik. Így elszaporodnak, és kiszorítják élőhelyükről az 
életközösség természetes tagjait. Invazív faj hazánkban az Észak-Ame-
rikából származó selyemkóró, a magas aranyvessző vagy az ázsiai eredetű 
bálványfa. Invazív fajok a rovarok között is akadnak. Az Ázsiában ősho-
nos harlekinkaticát a levéltetvek elleni biológiai védekezés céljából vitték 
be néhány nyugat-európai országba. Mivel falánk és sokkal agresszívebb 
is, mint az őshonos hétpettyes katicabogár, könnyen kiszorítja azt az élő-
helyéről.

Nem szabad könnyelműen szabadon engedni a megunt díszállatokat 
sem! A házi kedvencként tartott, a Mississippi mentén élő vörösfülű ék-
szerteknős szabadon engedett példányai Európa-szerte fenyegetik az ős-
honos, védett mocsári teknőst. 
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1. ábra. A tavaszi hérics erdőszéleken, 
száraz gyepekben sokfelé előfordul.

2. ábra. Tavasszal nyílik a bodzaszagú ujjaskosbor. Két színváltozata van: hal-
ványsárga és sötétrózsaszín.

3. ábra. Az agárkosbor száraz gyepe-
ken, réteken tavasszal nyílik.

Miért kell védenünk?

 Milyen károsításnak lehetnek kitéve az élőlények?
 Miért képviselnek természeti értéket a védett fajok?
 Tudtad, hogy a hóvirág is védett?

A természetben felesleges faj nincs, hiszen mindegyik valamelyik táp-
lálkozási hálózat része. Vannak azonban közöttük olyanok, amelyek na-
gyobb fi gyelmet érdemelnek. Ezek kerültek rá nálunk is a törvény által 
védett fajok listájára.

A fajvédelem különböző szintjei

Vannak közöttük olyanok is, amelyek ugyan még nagy létszámú po-
pulációban élnek, de veszélyeztetettek. Például a kikeleti hóvirág és a 
tavaszi hérics sokfelé előfordul az országban. Látványos viráguk miatt 
a kirándulók szívesen szedték csokorba őket, ezért szükségessé vált az 
oltalmuk. A rovarok közül ilyen a fecskefarkú lepke vagy a Duna–Ipoly 
Nemzeti Park címerállata, a havasi cincér, amely a rovargyűjtőknek ked-
velt célpontja. 

Azok a fajok, amelyek eleve kis számban élnek hazánkban, ritka-
ságuk miatt érdemelnek védelmet. Ilyen például orchideáink többsé-
ge. Például az erdei ujjaskosbor azért ritka, mert különleges környezeti 
igényei vannak, és magjai csak megfelelő gombafonalak jelenlétében 
csíráznak ki. Mások azért ritkák, mert a környező magashegységek az 
igazi hazájuk, ilyen például a gömböskosbor. A madarak többsége azért 
élvez védelmet, mert élőhelyeik zsugorodtak, egyre szűkebb területeken 
találják meg életfeltételeiket. Ilyen például a háborítatlan pusztaságo-
kat igénylő rétisas vagy a tiszta vizű, gyors folyású, zavartalan patakokat 
kedvelő vízirigó (hazánkban főleg az alföldi folyók mentén él). 

Hazai élővilágunk különleges értékei a bennszülött és a maradványfa-
jok. A bennszülött fajok az egész világon kizárólag a Kárpát-medencén 
belül fordulnak elő. Legnevezetesebb a növények közül a Duna–Ipoly 
Nemzeti Park területén élő pilisi len, amelynek állományai a Budai-
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hegységben, ott is egyetlen he-
lyen, a Kis-Szénás meleg lejtőin 
élnek. Hasonlóan kis területen 
– csupán az ország északkeleti 
részén és egy kissé a határon 
túl – él az ikrás fogasír. Nagyobb 
elterjedésű a pirosló hunyor, vele 
hazánk területén a Pilistől a 
Bükkig, határainkon kívül a 
Déli- és a Keleti-Kárpátokban 
találkozhatunk kora tavasszal. 
Az állatok között is akadnak bennszülött fajok. Ilyen a puhatestűek kö-
zül a kárpáti kék meztelencsiga, a halak közül a Petényi-márna, a hüllők 
közül a rákosi vipera, a madarak közül Hortobágyi Nemzeti Park ritka-
sága, a sziki pacsirta.

Letűnt idők élővilágának 
túlélő bizonyítékai a marad-
ványfajok. A  Kárpát-me-
dencében nem mindig voltak 
olyanok az éghajlati viszonyok, 
mint napjainkban. 3 millió év-
vel ezelőtt szubtrópusi klíma 
uralkodott. Ebben az időben a
melegebb trópusi területekről 
számos faj vándorolt hazánk 
mai területére. A meleg idősza-
kot követő lehűlés idején ezek 
kipusztultak az ország terüle-
téről. Néhány melegebb zugban 
egyes képviselőik fennmarad-
tak. Ezeket nevezzük marad-
ványfajoknak. Közéjük tarto-
zik például egy melegkedvelő, 
vízben élő csigafajunk, a fekete 
csiga, amely a lehűlést köve-
tően kizárólag a Bükki Nemzeti 
Park egyetlen hőforrásában maradt fenn. A jégkorszakok idején hide-
gebb és melegebb periódusok váltogatták egymást. Ebből a korszakból 

vannak hideg- és meleg-
kedvelő maradványfaja-
ink is. Melegkedvelő pél-
dául a Vértes déli lejtőin
élő keleti gyertyán. Hi-
degkedvelő lágy szárú 
a jégkorszakok idején a 
magashegységek felső ré-
gióiból lehúzódott cifra 
kankalin, amelynek állo-
mányai néhány hűvösebb 
hegyvidéki völgyünkben 
találhatók meg. 

 Mitől válhatnak a fajok veszélyez-
tetetté?

5. ábra. Az ikrás fogasír a Zempléni-
hegységben kora tavasszal nyílik.

7. ábra. Tiszta, gyors folyású folyóvizek, 
patakok ritka lakója a Petényi-márna.

9. ábra. A mészkőhegységekben több-
felé virít a cifra kankalin.

Kérdések, feladatok

1.  Mit értünk bennszülött fajon?
2.  Milyen fajokat tekinthetünk marad-

ványfajoknak?
3.  Miért jelent nagy természeti értéket 

a fekete csiga?

4. ábra. A pilisi len bennszülött faj.

8. ábra. Féltett kincsünk, a fekete csiga 
a Bükk-hegység lábánál egyetlen meleg 
vizes forrás vizében él.

6. ábra. Eső után, elsősorban éjszaka 
aktív a kék meztelencsiga.

10. ábra. A keleti gyertyán kisebb fa. Levelei 
aprók, szélük fűrészszerűen fogazott. Törzse 
szürke, hosszanti vörhenyes vonalakkal.
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1. ábra. A szentgyörgyfű nálunk nagyon 
ritka, a Kárpátokban gyakoribb.

2. ábra. A kígyózó korpafű szétkúszó 
gyepe több négyzetméteres lehet. 

3. ábra. Királyharaszt

4. ábra. A leánykökörcsin ősi felépítésű 
kétszikű növény. Erre utal a sok porzó 
a virág belsejében és az is, hogy virág-
takarója egynemű, lepellevelek képezik.

Védett hazai növények

 Mit tanultunk a tőzegmohákról? 
 Mik a harasztok legfontosabb jellemzői?
 Mit gondolsz, miért lett védett a képen látható tavaszi tőzike?

Védett virágtalan növényeink

A védett növényeink között virágtalanok és virágosak is vannak. A mo-
hák közül védett az összes hazánkban élő tőzegmohafaj. Csak nedves, 
mészmentes talajon vagy pangó vizekben, lápokban élnek. A védett vi-
rágtalan, hajtásos növények közé tartoznak a korpafüvek. Nevük megté-
vesztő, mert nem a fűfélék közé tartoznak, hanem ősi típusú harasztok. 
Ha közelebbről megvizsgáljuk őket, az őshüllők időszakában hatalmas 
méretű harasztfákra emlékeztetnek. Spóráikat vagy a leveleik hónaljában 
vagy a hajtás csúcsán lévő spórafüzérekben termelik. Csak a magasabb 
hegyvidékeink savanyú talajú erdeiben élnek, nagyon ritkák. A  szent-
györgyfű apró bokrocskákat formál, a kígyózó korpafű hajtásai szerteszét 
kúsznak a földön. A védett páfrányok közül jelentős az ugyancsak ősi, 
embermagasságúra is megnövő királyharaszt. Hazánkban egyetlen po-
pulációja él a Duna–Dráva Nemzeti Park területén.

Védett virágos növényeink

A védett nyitvatermők közül különlegesség a tiszafa. Jégkorszaki ma-
radványnövényünk. Tűlevelei laposak. A  fenyőfélékkel ellentétben női 
virágai nem képeznek tobozt, a magot piros, bogyószerű köpeny védi. 
Kétlaki növény. Hazánkban legnagyobb állománya a Bakonyban van. 

A védett zárvatermők száma meghaladja a félezret. Sokfélék, és a 
legkülönbözőbb élőhelyeken fordulnak elő. Vannak közöttük tavasszal, 
nyáron és ősszel virítók egyaránt. Kora tavasszal bontja szirmait a szár-
talan kankalin. 10-15 centiméter magasra nő meg. Sziromlevelei sárgák, 
tövükön egy narancsszínű folttal. Erdőkben, patakok mentén elsősor-
ban a Dunántúlon fordul elő. A száraz, köves hegyoldalak dísze március 
végétől a leánykökörcsin. Nagy virágai kékes színűek, az egész növény 
dúsan szőrözött. Ezzel védekezik a csípős éjszakák ellen. Alacsony cser-
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 Telefonoddal vagy fényképező-
géppel készíts fényképet a termé-
szetben védett növényekről!

 Nézz utána, mely védett vadvirá-
gok nyílnak még nyáron a homok-
pusztákon!

A tőzegmohalápok tudományos jelentősége
A tőzegmohalápok kiválóan konzerválják a szerves anyagokat, 

így a virágport is. A lerakódott és megőrzött virágpor összetételéből és 
arányaiból következtetni lehet a lerakódás korára és a tőzeglápot an-
nak idején körülvevő növényzet összetételére. Az egymásra következő 
rétegek virágporainak elemzése – a pollenanalízis – alapján rekonstruál-
ható egy terület növényzetének évezredes változása. Hazánkban kevés 
tőzegmohaláp van. Nevezetes a már említett keleméri Mohos-tavak.

5. ábra. Erdei tisztásokon, erdőszegé-
lyeken nyílik a karcsú sisakvirág. 

6. ábra. Az erdei tündérfürt irtások, 
patakvölgyek dísze.

7. ábra. A  szibériai nőszirom nedves 
réteken csoportokban fordul elő.

8. ábra. Petőfi  Sándor Az alföld című 
versében említést tesz a kék szamárke-
nyérről. Jellegzetes virágzatáról köny-
nyen felismerhető.

Kérdések, feladatok

1.  Milyen élőhelyen élnek a tőzegmo-
hák?

2.  Miről ismernél fel egy termős tisza-
fát?

3.  Sorolj fel néhány védett harasztot!
4.  Melyik védett növényünk virít ta-

vasszal, melyik nyáron, és melyik 
ősszel?

je a hegyvidéki erdőkben élő farkasboroszlán. Apró, rózsaszínű, bódító 
illatú virágai márciustól nyílnak. Erősen mérgező, borsószem nagyságú 
piros termései nyárra érnek be.

Több védett növényünk hegyvidéki bükkösök és gyertyános-tölgyesek 
nyári ékessége. Ilyen a karcsú sisakvirág. Egyméteresre nő, virágformája 
a római harcosok sisakjára emlékeztet, erről kapta a nevét. A turbánlili-
om elnevezése is a virág turbánszerű alakjára utal. Erdőszegélyeken, tisz-
tásokon nyílik. Ugyancsak a hegyekben, patak menti völgyek napsütötte 
részein fordul elő egy védett cserje, az erdei tündérfürt. Kétlaki növény, 
virágai hosszú füzérekben rezegnek a leggyengébb légmozgásra is.

A hegyvidéki réteken más, fényigényesebb védett fajokkal találkoz-
hatunk. A réti kardvirág a csokornövényként ismert kardvirág vad őse. 
Törékenyebb, kecsesebb az erőteljes termesztett rokonainál. Gyakran 
együtt fordul elő a szibériai nőszirommal. A szibériai nőszirom nedves 
élőhelyeken, mocsárréteken az Alföldön is előfordul. Az ártéri erdők 
nedves, mocsaras területeinek ékessége a nyári tőzike.

Az Alföldünk szárazabb, nyáron átmelegedő homokos élőhelyein 
megint más növények virítanak. A kék virágú báránypirosító a homok-
puszták lakója. Mélyre hatoló gyökere piros festékanyagot tartalmaz. 
Régen a pásztorok ezzel jelölték meg saját birkáikat, erre utal a növény 
elnevezése. Gömb alakú, acélkék virágzata van a homokvidék másik jel-
legzetes növényének, a kék szamárkenyérnek is. 

Az őszi táj sem marad nyíló, védett növények nélkül. Száraz, köves 
lejtők, löszgyepek augusztus végétől októberig nyíló növénye a vető-
virág. Alacsony, sárga lepellevelei alig emelkednek a talaj fölé. Csak a 
Dunántúl középső részén és a Dél-Alföldön él. Nyár derekától késő 
őszig virágzik a Bükki Nemzeti Park címernövénye a szártalan bába-
kalács is.
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Védett
gerinctelen állataink
 Hogyan tudod ránézésre  megkülönböztetni a szöcskét és a sáskát? 
 Milyen veszély leselkedhet a szép nappali lepkéinkre? 
 Miért jelenthet veszélyt a vízszennyezés a gerinctelenekre?

Azt könnyebb belátni, hogy sok emlős- és madárfaj oltalomra szorul, 
mint azt, hogy számos gerinctelen állat is védelem alatt áll. Ennek az a 
magyarázata, hogy közöttük is sok olyan akad, amely nagy természeti 
értéket képvisel. Vannak veszélyeztetettek, vannak köztük ritkán elő-
fordulók, fenyegetheti őket a kipusztulás veszélye, és az is lehet, hogy 
fontos tagjai valamelyik táplálékhálózatnak. 

Védett hazai puhatestűek,
rákok és pókszabásúak

Jó tudni, hogy a puhatestűek közül védett a legismertebb csigánk, az 
éticsiga is. Ennek az a magyarázata, hogy korábban szervezetten gyűj-
tötték, és szállították külföldre. Egyes országokban kedvelt csemege. 

A rákok közül a már korábban tanult fajok mellett a kövi rák is védett. 
Hazánkban csak a Pilis hegység néhány patakjában, Kőszeg környékén 
és a Mecsekben él. Nem nő meg 10 centiméternél hosszabbra. Érde-
kesség, hogy a többi rákfajjal szemben nem éjjel aktív, táplálékkereső 
példányait fényes nappal is megtalálhatjuk a meder alján sétálgatva.

Legnagyobb testű pókunk, a szongáriai cselőpók is védett. Homok-
pusztákon, szikes legelőkön, köves kopárokon találhatjuk meg függőle-
gesen a talajba ásott, hüvelykujjnyi aknáit. A pók nappal ezekben tar-
tózkodik, csak éjszakára jár ki vadászni. Falánk ragadozó. Ugyancsak 
függőleges aknákat készít lakóhelyül a magyar aknászpók is.

Különleges védett ízeltlábú állatunk egy százlábú, a 15 cm hosszúra is 
megnövő öves szkolopendra. Melegkedvelő maradványfaj, és csak a Vér-
tes néhány, déli fekvésű, meleg, száraz kőtörmelékes lejtőjén él.

Védett hazai rovarok

Szintén melegkori maradványfaj hazánkban az arasznyira is megnövő fű-
részeslábú szöcske. Déli fekvésű gyepes hegyoldalak lakója. Neve arra utal, 
hogy első pár lábán belül hatalmas kitinfogakat látni, ezek közé szorítja 
zsákmányát. Falánk ragadozó, minden kisebb rovarra veszélyt jelent. 
Éjjel aktív. Szintén ragadozó egy különleges védett rovarunk, az ájtatos 
manó. Zsákmányolószerve ugyancsak az erős kitinfogakkal borított első 
pár lába, amelyeket egymás mellett tart, mintha imádkozna. Erre utal 
a magyar elnevezése. Erdőszegélyeken, tisztásokon, réteken sokfelé él. 

Érdekes életmódot folytat a homoktalajú élőhelyeken sokfelé 
előforduló közönséges hangyaleső. Lárvája a talajba tölcsér alakú vermet 
ás, és annak az aljába húzódik. Ha egy rovar véletlenül belecsúszik, ha-
talmas rágóival pillanatok alatt széttépi. A  kifejlett rovarnak két pár 
nagy felületű hártyás szárnya van, de gyengén repül. 

1. ábra. Az öves szkolopendra ragado-
zó. Éjjel vadászik, nappal a laza törme-
lékbe ássa magát.

2. ábra. A fűrészeslábú szöcske Európa 
legnagyobb rovarfaja.
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 Lehet-e összefüggés az óriás tőrösdarázs egyedszáma és az orrszarvú-
bogarak egyedszáma között egy élőhelyen?

 Mutasd be a hazánkban élő, védett 
színjátszó lepkéket!

A halálfejes lepke
A halálfejes lepke hírhedt 

méztolvaj. Nagyon szereti a mé-
zet, és ezért a kedvelt cseme-
géért még a méhkaptárokba is 
behatol. Kemény pödörnyelvével 
átüti a lépek viaszfalát, és kiszív-
ja a mézet. Ez azonban  rend-
szerint az életébe kerül, mert 
a méhek megszurkálják, majd 
viaszba csomagolják, és így mu-
mifi kálódik a kaptárban. Érde-
kesség, hogy a halálfejes lepke, 
ha megfogják, cincogásszerű 
hangot hallat.

Az ájtatos manó
Az ájtatos manó zsákmá-

nyát helyben ülve, mozdulatlanná 
dermedve várja. Hogy minél job-
ban elterelje magáról a fi gyelmet, 
képes a színét változtatni. A lomb-
koronában lesben állva barna szí-
nű, és száraz ágdarabhoz hasonlít. 
A fűben rejtőzködve megnyúlik, és 
zöld színben együtt ringatózik a 
szélfújta növényzettel.

Kérdések, feladatok

1.  Miért szükséges egyes gerinctelen 
állatok védelme?

2.  Mit értünk urbanizáción?
3.  Mi jellemző a közönséges hangya-

leső lárvájának életmódjára?
4.  Mi jellemzi Európa legnagyobb ízelt-

lábúját, a hazánkban védett fűrész-
lábú szöcskét!

A védett bogarak közül a már korábban tanult fajok mellett említést 
érdemel az orrszarvúbogár. Nagy méretű, csillogó fényű, trópusi boga-
rakra emlékeztet. Jókora, pajoralakú lárvái korhadó fák nedves fűrészpo-
rában fejlődnek. Mivel a beteg fákat az erdőművelés során eltávolítják, 
a pusztuló fákkal együtt az orrszarvúbogarak is eltűntek az erdőkből. 
A bogár azonban alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez, be-
illeszkedett az új, ember lakta környezetbe: lárvái napjainkban már a 
városok kertes övezeteinek komposztgödreiben fejlődnek. Júniusban éj-
jel rajzanak. Ilyenkor hangos zúgással repkednek az utcai lámpák körül, 
sőt, a nyitott ablakon keresztül a lakásokban is megjelennek.

A védett lepkéink egyik érdekes képviselője a halálfejes lepke. Nevét 
onnan kapta, hogy torán halálfejszerű rajzolat látható. Nagy termetű, 
orsó alakú teste, hosszú, keskeny szárnyai kiváló repülővé teszik. Sebes-
sége elérheti a 60 km/órát is. Hazája Afrika, de vándorol, és rendszeres 
vendég hazánkban is. A nyár elején érkező példányok utódai ősszel ná-
lunk kelnek ki. A hernyó elsősorban a burgonyafélék leveleit fogyasztja. 

A törvénnyel oltalmazott hártyásszárnyúak közé tartozik a legna-
gyobb testű darazsunk, az óriás tőrösdarázs. Félelmetes külseje ellené-
re békés állat. Lárvája főleg orrszarvúbogarak lárváiban fejlődik. Vala-
mennyi, bolyt építő hangyánk védelem alatt áll. Ilyen például az erdei 
vöröshangya. Jellegzetes, kúp alakú, méteres bolyait elsősorban fenyves 
erdőkben találjuk. 

3. ábra. A közönséges hangyaleső ha-
zánkban sokfelé előfordul, kertekben is 
megjelenhet. Ragadozó, éjjel vadászik 
apró repülő rovarokra.

4. ábra. Az orrszarvúbogár nyáron a 
kertes házak környékén is gyakori.

5. ábra. Az óriás tőrösdarázs nősté-
nyének feje vörös, a hímeké fekete.

7. ábra. Meleg nyarakon nagy szám-
ban jelenik meg hazánkban a halál-
fejes lepke.

6. ábra. Az ájtatos manó száraz ág-
hoz hasonlít.
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2. ábra. A sárgahasú unka színe töké-
letes rejtőszín a pocsolyában.

3. ábra. Sárgahasú unka riasztó póz-
ban.

1. ábra. Réti csík

5. ábra. A haragos sikló neve a támadó 
magatartására utal.

Védett
gerinces állataink
 Mit gondolsz, miért védett minden kétéltű és hüllő Magyarországon? 
 A vadászható gerincesek is meghatározott időszakban lőhetők. Mit 

gondolsz, miért?

Védett hazai halak, kétéltűek és hüllők

A gerincesek mind az öt osztályának hazánkban élő képviselői között 
vannak védettek. A halak közül a nagy folyószabályozások és a mocsa-
rak, lápok lecsapolása miatt számos fajnak nagyon megfogyatkozott az 
élőhelye. Közéjük a tartozik a réti csík és a compó. Korábban tömegesen 
fordultak elő a kisebb-nagyobb állóvizekben. Napjainkra a számuk igen 
megcsappant, ezért védelmük indokolt. A  védett halak horgászenge-
déllyel sem foghatók. 

Tanultuk, hogy valamennyi hazánkban élő kétéltű- és hüllőfaj
védelem alatt áll. A békák közül az alföldi tocsogókban fejlődnek a vö-
röshasú unka ebihalai. A hegyvidéken él egy közeli rokona, a hozzá na-
gyon hasonló sárgahasú unka. Az unkák a vizet csak ritkán, rövid időre 
hagyják el. Kis termetű, iszapszínű állatok. Hasuk azonban élénk színű, 
vörös, illetve sárga. Ha veszély fenyegeti őket, hirtelen a hátukra vetik 
magukat, és hasuk élénk színével igyekeznek elrettenteni támadójukat. 
Messzire elhallatszik mélabús unk-unk hangjuk, erről kapták a magyar 
nevüket.

Hüllőink közül érdemes egy ritka gyíkkal és hazánk legtermetesebb 
kígyójával megismerkednünk. Jégkori maradványfaj a hegyi gyík. Kisebb 
termetű, színe sötét, barnás fol-
tos. A  Kárpát-medencében főleg 
a magashegységek lakója, de né-
hány lelőhelyét ismerjük az Alföld 
ősi jégkorszaki lápterületeiről is. 
A kígyók közül a haragos sikló pe-
dig azért érdemel fi gyelmet, mert 
a legnagyobbra megnövő hüllőnk. 
Elérheti a 2 méter hosszúságot is. 
Ráadásul a legagresszívabb is kö-
zülük, mert szívesen támad és ha-

4. ábra. Hegyi gyík nősténye. Hasa 
duzzadt a tojásoktól.
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 Nézz utána, hol van vidramenhely 
Magyarországon!

Elevenszülő hüllők
Hazai hüllőink közül több 

faj, a gyíkok közül a kuszma, a 
hegyi gyík, a kígyók közül a rá-
kosi vipera és a keresztes vipera, 
valamint a rézsikló nem rakja le a 
tojásait, hanem azok már a nős-
tények petevezetőjében kikelnek. 
Így eleven utódokat hoznak világ-
ra. A szaporodásnak ez a formája 
azonban nem elevenszülés, csak 
álelevenszülés, hiszen az ivadékok 
tojásokban fejlődnek, nincsenek 
közvetlen kapcsolatban az anya 
szervezetével.

Barna medvék Magyarországon
A történelmi Magyarország területén elsősorban Erdély és az 

Északi-Kárpátok magasabb régióinak csúcsragadozója volt a barna 
medve. Hazánk mai területére akkor is inkább csak kóborló példányai 
jutottak el. A múlt században Európa-szerte nagyon megritkult, ezért 
hathatós szabályokat hoztak a faj védelmére. Ennek eredményekép-
pen újra felszaporodott az állományuk Szlovákiában és Romániában 
is. A fi atal, saját vadászterületet kereső példányokból ezért az 1990-es 
évektől egyre gyakrabban bukkant fel újra nálunk.

Először a Börzsönyben, később a Zempléni-hegységben, napjaink-
ban főleg az Aggteleki-karszt és Nógrád-megye területén észleltek 
barna medvéket. Jó alkalmazkodóképességüket mutatja, hogy hamar 
megszokják az ember közelségét, és nem zavartatják magukat. Néhány 
éve egy kóborló fi atal példány észak felől érkezett hazánkba, és egé-
szen az Alföld déli részéig jutott, majd keleti irányban hagyta el Ma-
gyarországot. A barna medvék általában nem agresszívek, kerülik az 
emberrel való közvetlen találkozást. Ennek ellenére jobb elkerülni őket.

6. ábra. A holló a legokosabb madarak 
egyike.

7. ábra. A vidra partszakadásokat, od-
vas fákat választ lakóhelyül.

Kérdések, feladatok

1.  Miért ritkult meg számos halfaj ha-
zánk területén?

2.  Hol élnek az unkák?
3.  Melyik hazánk legnagyobb kígyó-

ja? Mi jellemző rá?
4.  Hasonlítsd össze a vakondok és a 

földikutya életmódját!
5.  Miről ismernél fel egy repülő nagy 

kócsagot?

rap. Méregfogai azonban nincsenek, ezért valójában ártalmatlan. Csak 
a Budai-hegyekben a Duna–Ipoly Nemzeti Park területén, a Dunántúl 
néhány pontján és a Villányi-hegységben él.

Védett hazai madarak

Hazai madaraink túlnyomó többségét törvény védi. Közülük a hazai 
természetvédelem szimbóluma a hófehér tollú nagy kócsag. Gázlóma-
dár, a gödényalkatúak közé tartozik. Repülés közben hosszú lábát ki-
nyújtja, nyakát jellegzetesen begörbíti. Főleg apró halakkal táplálkozik. 
Néhány évtizeddel ezelőtt a kipusztulás szélére sodródott, de sikerült 
megmenteni. Ma már szép állományai élnek a nagyobb tavaink mentén, 
például a Fertő–Hanság Nemzeti Park területén. Az 1960-as években 
szinte már eltűnt hazánkból a legnagyobb testű énekesmadarunk, a hol-
ló. Tyúk nagyságú, de annál karcsúbb madár. Tolla fényes fekete, csőre 
erős. Hangja mély. Főleg döggel táplálkozik. A sikeres védelem eredmé-
nyeképpen ma már a hegy- és dombvidékeinken mindenütt elterjedt. 

Védett hazai emlősök

Védett emlőseink közül különleges természeti értéket képvisel a ma-
gyar földikutya. Legnagyobb állományai a Körös–Maros Nemzeti Park 
területén élnek. A  vakondokhoz hasonlóan föld alatti járatrendszert 
épít. Túrásai azonban jóval nagyobbak és laposabbak a vakondtúrásnál. 
Egész életét a föld alatt tölti, itt hozza világra utódait is. A vakondoknak 
nem rokona, a rágcsálók közé tartozik. Gyökereket, gumókat fogyaszt. 

Legnagyobb menyétfélénket, a vidrát is törvény védi. Folyók, tavak, 
nagyobb patakok mentén fordul elő, ahol fő táplálékát, elegendő ha-
lat zsákmányolhat. Teste áramvonalas, kiválóan úszik. Bundája víz- és 
hőszigetelő, ezért még télen, a jég alatt is vadászik. Hangja jellegzetes 
fütty. 

A Kárpát-medence legnagyobb termetű ragadozója a barna medve. 
Hazánkban nem él, de egyre gyakrabban bukkannak fel hegyvidékein-
ken a szomszéd országokból ide kóborló példányai. Egész Európában 
védett, nálunk is szerepel a védett emlősök listáján. 
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Fenntarthatóság

 Miért tekinthető az ember természeti és társadalmi lénynek is?
 Mennyire becsülhető ma a Föld lakosainak lélekszáma? 
 Értelmezd a szlogent: „Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!”.

Az ember társadalmi lénnyé vált

Az ember kialakulását követően hosszú időn keresztül a természet ré-
szeként élt. Azzal azonban, hogy kultúrát teremtett, és társadalmi lénnyé
vált, egyre inkább beavatkozott a természet folyamataiba. Erdőket irtott 
ki, hogy legelőkhöz és mezőgazdasági művelésre alkalmas termőföldhöz 
jusson, településeket hozott létre, utakat épített. Kezdetben ezek a 
beavatkozások nem voltak számottevők. A  XVII. századtól kezdve 
azonban a folyamatok felgyorsultak, majd az ipari forradalmat követően 
ennek üteme tovább nőtt. Eközben 
Földünk lakossága egyre gyorsabban 
gyarapodott: a XX. század elején 
körülbelül 1,5 milliárd ember élt a
Földön, napjainkban ez a szám eléri 
a 7,91 milliárdot. Ennyi embernek 
egyre több és több élelemre, ener-
giára, lakóterülete van szüksége, ami 
azt eredményezi, hogy az ember 
tevékenységével túlterheli a Földet. 
Ha az ember és a természet kapcso-
latában nem következik be a közeljö-
vőben változás, akkor az egész élővi-
lág, benne az ember léte is veszélybe 
kerül. Az élővilágot veszélyeztető 
folyamatok helyben, lokálisan men-
nek végbe. Hatásuk azonban összeg-
ződik, és az egész bioszférára kihat. 
Az egész bolygót érintő hatásokat 
globális hatásoknak nevezzük.

Az ugrásszerű népességnövekedés
következményei

Az emberiség lélekszámának gyors növekedése élelmiszerhiányt ered-
ményez. Ma Földünkön az ENSZ Egészségügyi Világszervezete szerint 
legalább egymilliárd ember nem jut megfelelő mennyiségű és minőségű 
táplálékhoz. A  fokozódó táplálékszükségletet a termőföld területének 
növelésével próbálják meg kielégíteni, ami a trópusokon az esőerdők 
további irtását és a termőföld kizsákmányolását eredményezi. A  sza-
vannákon a fokozódó állattartás túllegeltetést eredményez, a csökkenő 
vadállomány pedig mind kisebb területre szorul vissza. A természetes 
életközösségek pusztulnak. A  fokozódó termésigény az évszázadokon 

1. ábra. Az ember és a természet kapcsolatának változása az évezredek fo-
lyamán

2. ábra. A külterjes állattartás a biogaz-
dálkodás része lehet.
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 Mit gondolsz, mi az oka annak, hogy a gazdag országokban az embe-
rek többsége többet eszik a kelleténél?

 Gyűjts példákat olyan reklámra, amely megítélésed szerint teljesen fe-
lesleges dolgok megvásárlására ösztökél!

 Vedd szemügyre otthon, hogy milyen árucikkeket vásároltok! Vannak-e 
közöttük olyanok, amelyeket távolról hoznak be, és magyar árucikkel he-
lyettesíthetők lennének? És olyanok, amelyeket csak azért vettetek meg, 
mert a reklámban láttátok, különben eszetekbe sem jutna megvásárolni?

 Nézz utána, hogy Magyarországon mennyi élelmiszer kerül a kukába 
családonként heti, havi, éves átlagban!

Kérdések, feladatok

1.  Mi az oka a fejlődő országokban 
tapasztalható élelmiszerhiánynak?

2.  Jellemezd a biogazdálkodást!
3.  Mit értünk urbanizáción?
4.  Mi jellemző a fogyasztói társada-

lomra?

keresztül zajló hagyományos környezet- és természetbarát biogazdál-
kodást felszámolja, helyét a termesztett növények hatalmas kiterjedésű 
monokultúrái veszik át. A biogazdálkodás vetésforgókat használ, ter-
mészetes trágyával adja vissza a talaj termőképességét. Figyelembe veszi 
annak terhelhetőségét. A  monokultúrák egyetlen kultúrnövényből álló, 
sokhektáros, hatalmas táblák. Alkalmazásuk a biológiai sokféleség csök-
kenésével jár. Emellett az ipari jellegű mezőgazdasági termelés vegy-
szerigénye – műtrágyák, permetezőszerek, gyomirtók – jelentős kör-
nyezetterhelést jelentenek. A vízi életközösségeket is veszély fenyegeti, 
mert a növekvő kereslet miatt nő a túlhalászat mértéke, a kifogható 
zsákmány pedig évről évre csökken. A kialakult élelmiszerhiány nem 
szükségszerű. Földünk teljes mezőgazdasági teherbíró képessége a mai 
keretek között is képes lenne az élelmiszerszükséglet biztosítására. 
Ahhoz azonban, hogy ez megvalósuljon, a megoldás közös gondolkodást 
igényel. Egyebek mellett gyökeresen át kellene alakítani az ENSZ 
termésfelvásárló és újraelosztó rendszerét.

A népesség gyarapodásával a városiasodás, az urbanizáció is egyre 
nagyobb mértékű. Gigavárosok születtek: például Mexikóváros lakos-
ságának a száma 21 millió, New Yorké 18 millió. Területükön alig van 
park, zöldterület. Az ott élők számára az energiát, a vizet, az élelmiszert 
nagy távolságokról kell odaszállítani. Ennek nagy az energiaigénye, és 
környezetszennyezéssel is jár. 

A nagyvárosi lét a múlt század közepétől új, hamis értékrendet ter-
melt ki, a túlzott mértékű fogyasztást. A Föld népességének kb. 10%-a 
a világ összes vagyonának csaknem 80%-át, míg 50%-a a népességnek 
csak a vagyon 2%-át birtokolja. A felgyorsult információáramlással – a 
televízió, majd az internet révén – ez a fogyasztói modell került elő-
térbe. Minden ország arra törekszik, hogy minél közelebb kerüljön az 
élenjárókhoz. Ez a fogyasztásért folytatott hajsza hallatlan terhet jelent 
a bioszférára. Fogyasztási igényeink egy része ugyanakkor erősen mani-
pulált. Ennek egyik eszköze a reklám. A reklámok sokszor olyan dolgok 
megvásárlására ösztönöznek, amelyekre valójában nincs is szükségünk. 

Hogy mekkora terhelést bír el a bioszféra, hol a fenntarthatóság
határa, azt ma még csak becsülni tudjuk. Az azonban biztos, hogy a 
fenntartható társadalomban egy nemzedék csak olyan mértékben elé-
gítheti ki igényeit, ami nem veszélyezteti a következő generáció annál 
nem magasabb igényeit.

3. ábra. A városiasodáshoz köthető a 
fényszennyezés, a zsúfoltság és a foko-
zott környezetszennyezés.

4. ábra. Fontos a városi zöldterületek 
növelése. A sűrűn beépített városré-
szekben a képen látható mód is szóba 
jöhet.
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 Nézz utána, mikor volt a telepü-
léseteken vagy ahhoz közel kör-
nyezetszennyezés! Mi történt? Mi 
váltotta ki? Megállapítható-e a fe-
lelősség?

1. ábra. A megújuló energiaforrások 
hasznosítása esetenként megoldást je-
lenthet a fokozódó energiaigényre.

Anyag-
és energiaválság
 Mit gondolsz, mit értünk „tiszta” energián? 
 Milyen energiaforrásokat használtok otthon a háztartásban? 
 Miért fontos a szelektív hulladékgyűjtés?

A XX. század második felétől a tudomány és technika fejlődésével a 
világgazdaság teljesítőképessége rendkívüli ütemben növekedett. A ter-
melő vállalkozások azonban csak úgy nyereségesek, ha áruikat értéke-
síteni is tudják. Korábban egy televízió 20-30 évig is működött, sőt a 
jó minőségű árucikkeket (pl. bútorokat) több generáció használta. Ma 
már „nem éri meg” a gyártónak, hogy tartós árucikkeket termeljen, mert 
ebben az esetben jóval kevesebb terméket tudna értékesíteni. Valószínű, 
hogy egy ötéves garanciával forgalomba kerülő mosógép 6-7 év után 
elromlik, sőt nem lehet megjavítani, mert nincs pótalkatrész, vagy drága 
a javítás. A rövid használati idejű termékek előállítása pazarláshoz ve-
zet. A pazarló fogyasztáshoz egyre több energiára és nyersanyagra van 
szükség. A  rendelkezésre álló nyersanyagkészletek birtoklásáért egyre 
nagyobb küzdelem folyik a világon, mert ezek a készletek végesek.

Energiaforrások

A fokozottan növekvő energiaigény belátható időn belül a fosszilis 
energiahordozókkal nem lesz biztosítható, mert a források kimerülő-
ben vannak, és használatuk erősen környezetszennyező. A fosszilis ener-
giahordozók, a földgáz, a szén és a kőolaj biológiai eredetűek. A földtör-
ténet korábbi időszakaiban élő élőlények maradványaiból keletkeztek 
a föld vagy az óceán mélyén, levegőtől elzárt körülmények között. Az 
atomenergia sem megújuló energiaforrás. Mellette szól viszont, hogy 
az atomerőművek kis területigényűek, és nagy teljesítményre képesek. 
Ugyanakkor nehézségekkel jár a radioaktív hulladékok biztonságos tá-
rolása. Az atomenergia másik problémája a fogyasztási hullámok ki-
egyenlítése, amire jelenleg a gázerőmű a legalkalmasabb.

Pótlásukra alternatív, megújuló energiaforrásokra lenne szükség. 
Megújuló energiaforrásnak nevezzük azokat, amelyek nem fogynak 
el, illetve folyamatosan újraképződnek. Ilyen a napenergia, a szélener-
gia,  a vízenergia, a tenger hullámzásának energiája, a  geotermikus 
energia, az  árapály-energia és a biogáz. Többségük szennyező anyag 
kibocsátása nélkül hasznosítható. Ugyanakkor nem alkalmazhatók 
bárhol, és egyik használata sem problémamentes. A nálunk is szóba 
jöhető megoldások közül a folyók vízlépcsőrendszerei nagy környe-
zetátalakítással járnak. A szélturbinák kis teljesítményűek, szélcsend-
ben nem működnek, ugyanakkor nagy területigényűek, tájrombolók 
és egészségkárosítóak, újrahasznosításuk energiaigényes, és veszélyes 
hulladék keletkezésével jár. Hasonló a gond a napelemes megoldások-
kal is. Ha hazánk jelenlegi energiaigényét csak szélturbinákkal és nap-
elemekkel szeretnénk megoldani, ennek területigénye egy Budapest–
Hatvan–Kecskemét–Duna vonala nagyságú négyszög lenne. 
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 Miért kellett műanyag hálót hasz-
nálni a fenti kísérletben?

2. ábra. Illegális szeméttelep

Kérdések, feladatok

1.  Melyek a fosszilis energiahordo-
zók?

2.  Mit nevezünk megújuló energiafor-
rásnak?

3.  Miért nem jelent megoldást ha-
zánkban a szélturbinák alkalmazá-
sa?

4.  Mit nevezünk környezetbarát ter-
méknek?

Otthon végezhető kísérlet
Szerezz be három zöldség-

tároló hálót! Az egyikbe tegyél egy 
marék konyhai hulladékot, a má-
sikba szögeket és fadarabokat, a 
harmadikba összevágott műanyag-
hulladékot! Ásd el ezeket a kertben 
egy ásónyommélységre, egymástól 
félméternyire! 4–10 hét elteltével 
ásd ki a zacskókat, és nézd meg a 
tartalmukat!

A talaj élővilága a talajba kerülő bi-
ológiai hulladékot gyorsan lebont-
ja. Lassan az anyagkörforgalomba 
kerülnek vissza más természetes 
hulladékok is. A  természetidegen 
műanyagoknak nincsenek lebon-
tói, ezért halmozódnak fel szemét-
ként a talajban.

Hulladékkezelés

Az intenzív termelés egyre több hulladék keletkezésével jár. A háztartá-
sok, üzletek, intézmények hulladéka, az utcán összegyűlő és a szennyvi-
zek kiülepítése után visszamaradó szemét jelenti a települési vagy kom-
munális hulladékot. Ezt részben szétválogatják, és az éghető anyagokat 
energianyerés céljából elégetik. Az éghetetlen anyagokat a talajtól el-
szigetelve lerakják, földréteggel befedik, majd erdőt telepítenek rá, a te-
rületet rekultiválják. Ennek megoldása a nagyvárosokban komoly prob-
léma lehet.

A háztartási és ipari hulladék egy része a környezet szempontjából 
különösen ártalmas veszélyes hulladék. Közéjük tartoznak a növény-
védő szerek, gyógyszerek, festékek, oldószerek, a gépjárművek „fáradt 
olaja”, a lemerült elemek, az étolajmaradék, a kidobott elektronikai 
eszközök, mobiltelefon stb. A veszélyes hulladékokat nem szabad ház-
tartási szemétgyűjtőkbe dobni, csak az erre a célra kijelölt tárolókban 
helyezhetők el!

A műanyag termékek és az egyszer használatos csomagolószerek az 
elmúlt néhány évtizedben az egész világon elterjedtek. Környezetvédel-
mi szempontból ma ezek a legnagyobb probléma forrásai. Az igen lassan 
lebomló műanyag hulladék a természetbe kikerülve tartós szennyezést 
okoz. Egyes műanyaghulladékok újrahasznosítása megoldottnak látszik, 
ezért gyűjtik sok helyen külön a műanyag (PET) palackokat.

A „hagyományos” hulladékok, a konyhai maradék, a fém, a papír és 
az üveg napjainkban újrahasznosítható. Ezért fontos ezek elkülönített 
gyűjtése. Hazánkban egyre több településen történik szelektíven a hul-
ladékgyűjtés. A  hulladékokból készített áruk, csomagolóanyagok kör-
nyezetbarát termékek. Jelölésükre logókat használnak.

A környezet védelmét úgy segítheted, ha minél kevesebb hulladékot 
termelsz. Bánj észszerűen a megvásárolt termékekkel, takarékoskodj a 
papírral, a vízzel és az energiával! Gyűjtsd szelektíven a hulladékot! Ha 
kertes házban laksz, komposztáld a konyhai hulladékot! Műszálas ruhák 
helyett lehetőség szerint viselj természetes alapú termékeket! Ezekkel a 
tettekkel te is környezettudatosabb leszel.

3. ábra. A szelektív hulladékgyűjtés az anyagok újrafelhasználásának előfeltétele.
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Globális problémák

 Mi tette lehetővé azt, hogy az élővilág kiléphetett a tengerből, és 
meghódíthatta a szárazföldet?

 Hogyan melegszik fel a Föld légköre?

Globális éghajlatváltozás?

Napjainkban sok szó esik két globális környezeti hatásról. Az egyik az 
ózonpajzs károsodása, a másik a globális éghajlatváltozás. Már tanul-
tuk, hogy a levegőben lévő oxigénből a Nap ultraibolya (UV) sugarainak 
hatására ózon keletkezik. Az ózon kémiai szerkezeténél fogva alkalmas 
arra, hogy a napsugárzásból kiszűrje az élőlényekre káros, roncsoló ha-
tású UV-sugárzást. Így a légkörben kialakuló ózonréteg védőpajzsként 
óvja az egész bioszférát. Ez az ózonpajzs fogyatkozott meg az elmúlt 
évtizedekben az emberi tevékenység következtében. A hűtőgépekben, 
a dezodorok és hajlakkok szórópalackjaiban egy freon nevű anyagot 
használtak hajtógázként. Ez a kémiai szempontból agresszív vegyület a 
légkör felső rétegébe jutva elbontja az ózont. Ennek eredményeként az 
ózonréteg elvékonyodik, és az egészségkárosító, rákkeltő UV-sugarak-
ból egyre több éri el a Föld felszínét. Miután fény derült az ózonpajzs 
elvékonyodásának („kilyukadásának”) okára, erősen korlátozták a freo-
nok használatát. A korlátozás eredménye már tapasztalható, az utóbbi 
évtizedben az ózonpajzs újból elkezdett vastagodni. 

A légkör üvegházhatásának fokozódása napjaink egyik legjelentő-
sebb globális természeti problémája. Földünk felszíne, a talaj, a kőze-
tek, az emberi létesítmények a napsugárzás energiáját elnyelik, majd 
láthatatlan hősugarak formájában kibocsátják magukból. A hősugarak 
azonban nem jutnak vissza a világűrbe, mert a légkör szén-dioxid- és 
vízgőztartalma a hősugarak kisebb részét elnyeli, nagyobb részét pedig 
visszaveri, bent tartja a légkörben. Ugyanúgy, ahogyan az üvegházban az 
üveg is visszaveri, és fogva tartja a meleget. Az üvegházhatás Földünk 
légkörére kezdettől fogva jellemző. Nélküle a levegő átlaghőmérséklete 

Az ózonréteg változása
Az 1. ábrán az ózonpajzs 

vastagságának a csökkenését lát-
hatjuk. A bal oldali képen a kék kü-
lönböző árnyalataival az ózonpajzs 
eltérő, de még megfelelő vas-
tagságú rétegei látszanak, a lilás 
szín a vékonyabb rétegeket jelöli. 
A jobb oldali képen dominálnak a 
kékeslila és a lila különböző árnya-
latai, mutatva, hogy milyen nagy 
területen csökkent az ózonréteg 
vastagsága.

Az ózonréteg 1990 körül volt a 
legvékonyabb. Az azóta hozott in-
tézkedések hatására az ózonréteg 
regenerálódása fi gyelhető meg.

 Miért hívja fel a fi gyelmet a meteo-
rológiai előrejelzés arra, ha fokozó-
dik az UV-sugárzás mértéke?

hősugárzás

kisugárzás

visszasugárzás

felszín

Nap

1. ábra. Az ózonréteg vékonyabb az Antarktisz felett. Az a) kép a megfelelő 
vastagságú, a b) kép az elvékonyodott ózonréteget mutatja.

2. ábra. Az üvegházhatás kialakulása

3. ábra. Az üvegházhatás az üveghá-
zakban megfi gyelhető jelenségről kapta 
a nevét.

a) b)
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Kérdések, feladatok

1.  Mi az ózonpajzs szerepe a bioszfé-
ra védelmében?

2.  Miért veszélyes környezetszennye-
ző termékek a freonok?

3.  Miért nevezhetjük globális kérdés-
nek a klímaváltozást?

4.  Miért jelent veszélyt a bioszférára a 
légkör felmelegedése?

–20 °C körül alakulna. A gond tehát nem az üvegházhatás maga, hanem 
annak fokozódása. Kiváltóját a tudósok többsége abban látja, hogy az 
1820-as évektől az ipari termelés egyre nőtt, a II. világháborút követő-
en pedig Japán, az USA és a fejlett európai országok gyors ipari fejlő-
dése következtében még jelentősebben fokozódott. A  levegőbe került 
egyre nagyobb mennyiségű szén-dioxidot a növények csak fokozatos 
alkalmazkodás révén képesek fotoszintézissel szervezetükbe beépíteni. 
A légkör felmelegedése miatt zsugorodnak a sarki jégtakarók, rövidül-
nek a magashegyek gleccserei. A tenger vízszintje viszont lassan emel-
kedik. Félő, hogy ha nem sikerül csökkenteni a kibocsátott szén-dioxid 
mennyiségét, és a hőmérséklet tovább emelkedik, akkor további tenger-
vízszint-emelkedés is bekövetkezhet. Megváltozik az éghajlati övezetek 
mai elrendeződése, ami számos faj kihalását eredményezi, és az emberi 
életkörülmények megváltozásával is jár. 

Egyes tudósok amellett érvelnek, hogy a fő szén-dioxid-kibocsá-
tó nem is az ember. Hiszen a földtörténet során többször váltakoztak 
felmelegedési és lehűlési időszakok. Véleményük szerint a növekvő 
szén-dioxid-mennyiség az óceánokból kerül a légkörbe. A folyamato-
san pusztuló planktonok tömegei az óceán fenekére süllyedve levegőtől 
elzárt, anaerob körülmények közé kerülnek. Lassú bomlásuk eredmé-
nyeként rothadó iszappá alakulnak át. Ha ez az iszapréteg földrengések, 
azokat kísérő mélytengeri cunamik vagy más hatás miatt oxigénben gaz-
dag környezetbe jut, gyors oxidáción megy keresztül, ami szén-dioxid 
fejlődésével jár. Abban azonban mind a két csoport egyetért, hogy a 
levegőbe kerülő szén-dioxid mennyiségét az ember csak úgy tudja csök-
kenteni, ha erőteljesen mérsékli az általa kibocsátott szén-dioxid meny-
nyiségét. 

 Nézz utána, mi volt a német klima-
tológus és ökológus Heinrich Wal-
ter (1898–1989) kísérlete a levegő 
szén-dioxid-tartalma és a növé-
nyek fotoszintézisének összefüg-
gésével kapcsolatban!

A szén-dioxid mennyiségének növekedése a levegőben
Bár megbízható műszeres mérések a légköri szén-dioxid-tarta-

lomra nézve csak 1950 óta készülnek, pontosan meg lehet állapítani 
a közelmúlt légkörének összetételét a jégben rekedt levegőbuborékok 
vizsgálatával. Az Antarktiszon végzett kutatások eredményei alapján 
1000 és 1800 között egyenletesen 0,029% volt a levegőben a szén-
dioxid-gáz aránya. Napjainkban ez meghaladja a 0,04%-ot. Az emelke-
dés egybeesik az ipari fellendülés időszakával, azaz a fosszilis tüzelő-
anyagok használatának általánossá válásával.

4. ábra. A globális felmelegedés miatt 
egyre gyakoribbak a szélsőséges idő-
járási jelenségek.

5. ábra. A kanadai Medve-gleccser. Egy évtizeddel ezelőtt a jég még kitöltötte 
az egész medret.
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A természetvédelem a természet értékeinek védelme. Különleges fel-
színi formákra, barlangokra, tájakra terjed ki, magába foglalja a vizek 
védelmét, a vadon élő állat- és növényfajok oltalmát, de védheti érté-
kes, eltűnőben lévő háziállatok fajtáit is. A növények és állatok védelme 
egyben a már kialakult genetikai változatosság megőrzése, génmegőrzés 
is. Magába foglalja természetes életközösségek óvását, de az ember által 
telepített együttesek, például fasorok, kertek, parkok között is akad vé-
delemre érdemes. Sőt, megőrizhet régészeti és kultúrtörténeti emlékeket,
eltűnőben lévő gazdálkodási módokat is. 

A természetvédelem szoros kapcsolatban áll a tudományos kutatással. 
Feladatának tartja az ismeretterjesztést, a szemléletformálást, például 
ökoturisztikai programok megvalósításával. Ilyenek a védett fajok be-
mutatása élőben és táblákon, tanösvényeken, hagyományos gazdálko-
dási módok ismertetése és szemléltetése ökogazdaságokban, tájházak-
ban. Jogszabályokba foglalja a természet védelme érdekében lehetséges 
tevékenységeket, ameit a természetvédelmi hatóságok ellenőriznek. 
Területileg védi a nemzeti parkokat, tájvédelmi körzeteket, helyi ter-
mészeti értékeket. A védett növény- és állatfajok hazánkban előforduló 
valamennyi populációja védelem alatt áll.

Összefoglalás
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Testalkattípusok
Korábban voltak olyan tudó-

sok, akik a testalkathoz lelki tu-
lajdonságokat kapcsoltak. A  ma-
gas-vékony alkatú embereket ide-
gesnek, töprengőnek, okosnak tar-
tották. Az arányos testalkatú em-
ber szerintük erőszakos, magabiz-
tos, gátlástalan, míg az alacsony-
kövérkés jó kedélyű, vidám. Ezt a 
felosztást napjaink orvostudomá-
nya nem igazolta. A testalkat és a 
lelki alkat között ilyen egyértelmű 
összefüggés nincsen.

Testünk víztartalma átlagosan 65%, az idősebbeknek ennél kevesebb, a 
fi ataloknak több. A maradékot egyéb vegyületek képezik: fehérjék, zsí-
rok, cukrok, sók. A  víz egy része a sejtekben van. Egy másik része a 
sejtek közötti szövetnedv. A  harmadik rész a keringési rendszer test-
folyadékainak, a vérnek és a nyiroknak alkotója. 

Testünk fő részei – a gerinces állatokhoz hasonlóan: a fej, a nyak, a 
törzs és a végtagok. Megjelenésünk azonban a két lábra állás következté-
ben különbözik tőlük. Ezenkívül testtájaink arányai is megváltoztak, és a 
mellső végtagjaink alkalmassá váltak eszközhasználatra. 

Testünk szimmetriaviszonyai

Testünk többé-kevésbé kétoldalian részarányos. Ugyanis egy hosszirá-
nyú síkkal nagyjából azonos megjelenésű jobb és bal testfélre választható 
szét. További két síkkal két eltérő testfélre osztható: egy vízszintes síkkal
egy alsó és egy felső testfélre, valamint egy függőleges síkkal egy elülső és egy 
hátulsó testfélre.

A tükörbe nézve úgy tűnhet, hogy testünk szimmetrikus, mert bal fele és 
jobb fele egymás tükörképei. Ez nem így van. A két szemünk, a két fülünk, 
a két karunk nem teljesen egyforma, sőt, arcunk két fele is eltér egymás-
tól. Belső szerveink elhelyezkedésére ez ugyanúgy igaz. Egy részük eleve 
páratlan, és nem pontosan a test középvonalában helyezkedik el. A szív 
kissé balra tolódott a mellkasban, ugyanígy a gyomor is inkább a bal ol-
dalra esik. Ugyanakkor a máj nagyobb része a jobb oldalon helyezkedik el. 

A nők és a férfi ak általános testfelépítése

A férfi ak és a nők általános testfelépítése nem egyforma. A nők csípője 
szélesebb, válluk viszont keskenyebb, mint a férfi aké. Törzsük hasi része 
aránylag hosszabb, mint a férfi aké. A férfi ak végtagjai hosszabbak. A női 
testre jellemző a vastagabb zsírpárna a medence, a fartájék és az emlő te-
rületén. A férfi ak testfelépítése erőteljesebb, és erősebb a testszőrzetük is. 
Szembetűnő a lényegesen nagyobb „ádámcsutkájuk”, ami a nagyobb és 
erősebben előugró gégét jelenti. Mivel a gége a hangadás szerve, a férfi ak 
hangszalagjai hosszabbak, és ennek következtében a hangjuk mélyebb.

A testalkat, testkép

Testünk arányai az élet folyamán változnak. Egy hónapos korban a fej 
arányaiban jóval nagyobb, a törzs hossza a fej négyszerese. Kisiskolás- 
korra ez az arány a hatszorosra nő, végül felnőttkorban a fej már csak 
nyolcada a testhossznak. 

 Mit értünk szimmetrián?
 Mit értünk egy test arányain?
 Milyen vegyületek találhatók az ember szervezetében?

Az ember
testfelépítése

1. ábra. Az emberi test átlagos kémiai 
összetétele

2. ábra. Az emberi test arányai Leonardo
da Vinci rajzán

 0,65 kg szénhidrát
 3,35 kg szervetlen só
 7,00 kg zsír
 11,00 kg fehérje
43,00 kg víz

65,00 kg testsúly
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Mérd meg a testmagassá-
godat, a testtömegedet, va-

lamint az alkarod hosszát a be-
hajlított karodon a könyök végétől 
a kézfej tövéig! Hasonlítsd össze 
adataidat az osztálytársak hasonló 
adataival! Foglald táblázatba a leg-
kisebb és legnagyobb értékeket, és 
számolj átlagot is!

 Mit gondolsz, milyen okai lehetnek 
annak, ha valaki nincs megeléged-
ve saját testképével? Mi a vélemé-
nyed erről?

Kérdések, feladatok

1.  Mik az emberi test fő részei?
2.  Miben tér el egymástól a férfi ak és 

a nők általános testfelépítése?
3.  Mi a különbség a testalkat és a 

testkép között?
4.  Sorold fel szervrendszereinket!

3. ábra. A férfi - és női szervezet általá-
nos felépítése

4. ábra. A testarányok változása a növekedés során

5. ábra. Testtömegindex-táblázat

testsúly (kg)
testtömegindex
(TTI) (kg/m2)
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35súlyos elhízás

30

25

19

testmagasság (m)

elhízás

enyhe túlsúly

normális

túl sovány

 Az egyes népcsoportok testalkatilag nem egyformák. Nézz utána, mi 
jellemző a pigmeus népcsoportra és a patagón indiánokra! Honnan 
származik a patagón elnevezés?

 Számold ki a testtömegindexed! Oszd el a kilogrammban mért testtö-
megedet a méterben mért testmagasságod négyzetével! A kapott érté-
ket keresd meg a mellékelt táblázatban!

A testrészek arányai, a testmagasság, a testtömeg együtt alakítják ki a 
testalkatot. Sokféle testalkat létezik. Vannak örökletesen meghatározott 
elemei, ilyen a testmagasság. Életmódunkkal, táplálkozási szokásainkkal, 
tevékenységeinkkel is befolyásolhatjuk formálódását. A mozgásszegény 
életmód, a túlzott zsír- és szénhidrátfogyasztás, a „nassolás” már gyerek-
korban a fokozott zsírraktározás, az elhízás irányába tolja el testalka-
tunkat. Felnőttkorban a túlhajszolt életmód, a rövid éjszakai pihenés, a 
dohányzás, a mértéktelen alkoholfogyasztás a leromlás felé vezet. A tes-
tünkről kialakított véleményünk a testkép. Ennek megítélésében gyak-
ran vagyunk túl szigorúak. Egészséges életmóddal, megfelelő mozgással, 
tudatos táplálkozással a legtöbbet hozhatjuk ki öröklött adottságainkból, 
és harmonikus egységbe kerülhetünk önmagunkkal. 

Szervrendszereink

A kültakaró: elhatárolja a testet a külvilágtól.
A mozgás szervrendszere: biztosítja a mozgást.
A táplálkozás szervrendszere: felveszi és lebontja a táplálékot.
A légzőrendszer: az energiafelszabadításhoz szükséges oxigént biztosítja.
A keringés szervrendszere: szállítja az anyagokat a sejtek között.
A kiválasztás szervrendszere: távolítja el a bomlástermékeket.
A hormonális és az idegrendszer: a szervezet szabályozását végzi.
Az érzékszervek rendszere: a környezet ingereit veszi fel.
A szaporító szervrendszer: biztosítja a faj fennmaradását.

A  keringés, a légzés, a táplálkozás és a kiválasztás szervrendszereit 
együtt zsigereknek nevezzük.
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 Milyen működéseket lát el a vér? 
 Miért nem folyik el az összes vérünk egy kisebb sérülés alkalmával?
 Miért vesznek vért laborvizsgálat alkalmával?

A vér összetétele
és működései

A soksejtű szervezeteknek szükségük van arra, hogy a működésükhöz 
szükséges tápanyagok és az oxigén minden sejtjükhöz eljusson. Az is 
fontos, hogy a sejtek által termelt felesleges vagy káros bomlástermé-
kek és a szén-dioxid eltávozzon a sejtekből. Ezeket a feladatokat az 
anyagszállítás szervrendszere látja el, amelynek szállítói a vér és a 
nyirok. 

A vér összetétele

A vér vörös színű testfolyadék, amely vérplazmából és vérsejtekből
áll. A sejtek a plazmától centrifugálással választhatók szét. A vérplazma 
mintegy 55 térfogatrésze a vérnek, a sejtek pedig 45 térfogatrészt tesz-
nek ki. Egy felnőtt embernek mintegy 5 liter vére van.

A vérplazma
A vérplazma legnagyobb része víz, belőle különböző oldott anyagokat 
mutathatunk ki. Mindig tartalmaz valamennyi cukrot, ennek értékét 
a vércukorszint fejezi ki. A vér cukortartalma a sejtek leggyorsabban 
felvehető tápláléka. További összetevői a fehérjék és az ásványi sók. 
A  fehérjék fontos szerepet játszanak a tápanyagoknak a különböző 
szervekhez történő szállításában, a szervezet kórokozók elleni védeke-
zésében és a vér megalvadásában is. Az ásványi anyagok közül a vízben 
oldott sók, a nátrium-klorid, a kálium-klorid, a kalcium-foszfátok a 
jelentősek.

A vérsejtek
A sejtek többsége vörösvérsejt. Számuk egy mm3 (köbmilliméter) vér-
ben eléri az 5 milliót. Korong alakúak, sejtmagjuk nincs. Színüket a 
bennük levő vörös festékanyag, a hemoglobin adja. Feladatuk a felvett 
oxigén elszállítása a tüdőből a szervekhez, illetve az ott keletkezett szén-
dioxid elszállítása a szervekből a tüdőbe. Az oxigént a vérfesték 
szállítja, a szén-dioxidot pedig a vörösvérsejtek sejtplazmája. 

A vérsejtek másik csoportját a fehérvérsejtek képezik. Gömb 
alakúak, színtelenek. Számuk lényegesen kevesebb, mint a vö-
rösvérsejteké, egy mm3 vérben mintegy 7000. Feladatuk elsősor-
ban a kórokozók elleni védekezés. Többféle típusukat ismerjük 
(ezekről a következő leckében lesz szó). 

A vér sejtes elemeinek harmadik csoportjába a vérlemez-
kéket soroljuk. Valójában nem sejtek, hanem csontvelőőssej-
tekből származó sejttörmelékek. Mennyiségük 1 mm3 vérben 
400 000 körül van. A vér gyors megalvadásában játszanak sze-
repet. 

1. ábra. A vér összetétele
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2. ábra. A vér sejtes alkotói
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 Készíts rövid előadást arról, hogy 
miért jelentett komoly megpróbál-
tatásokat sok versenyző számára 
a mexikóvárosi olimpián való rész-
vétel! Mi az akklimatizáció, és miért 
van rá szükség?

Érdekességek a vérről
A vérünkben lévő vörösvérsejtek összfelülete 3–4 000 m2, ez egy 

labdarúgópálya felének felel meg. Ha egyetlen ember összes vörösvér-
sejtjét egymás mellé raknánk, az négyszer körülérné a Földet.

__________

A vér szerepét a szervezetben az ember már az ősidőktől kezdve alap-
vető fontosságúnak tartotta, sőt túlértékelte. Az öröklött sajátosságok 
átadójának tekintették, amire a testvér, félvér szavaink utalnak. A közös 
vért tartották a kapocsnak a rokonok között, ezért kötöttek vérszerző-
dést honfoglaló vezéreink. A vért tartották a fi atalság és erő letétemé-
nyesének, ma is vérfrissítésről beszélünk, ha egy tenyészetbe új állato-
kat hoznak be.

Kérdések, feladatok

1. Milyen összetevőkből áll a vérünk?
2. Hasonlítsd össze a vörösvérsejte-

ket és a fehérvérsejteket!
3. Mi történik a véralvadás során?
4. A vér milyen jellemzőinek aktuális 

adatait tartalmazza a vérkép?

A vérsejtek folyamatosan pusztulnak és képződnek. A vörösvérsejtek 
három hónapig élnek, a fehérvérsejtek és a vérlemezkék ennél rövidebb 
ideig. A vérsejtek a csontokban lévő vörös csontvelőben keletkeznek.

A véralvadás

Kisebb sérülés esetén a vérzés néhány percen belül megszűnik, mert a 
vér megalvad. Az alvadást a sérült ér közelében lévő vérlemezkék in-
dítják el. Hatásukra a vérplazmából többféle fehérje is kicsapódik, és a 
fehérjefonalak hálóján újabb vérlemezkék akadnak fenn. Ha a vért egy 
kémcsőben állni hagyjuk, a vér akkor is megalvad, és két részre külö-
nül el. A vérsejtek az alsó, barnásvörös, ragacsos alvadékban találhatók. 
A felső, sárgás folyadék, a szérum a vérplazmához hasonló összetételű, 
de hiányoznak belőle a véralvadást kiváltó fehérjék. 

A vérkép

Az egészségügyi állapotunkat jellemző egyik fontos vizsgálat labora-
tóriumban történik. A vérvizsgálat eredményét bemutató vérkép a vér 
pillanatnyi összetételéről nyújt információt. Szerepel rajta az egyes 
vérsejtek száma, arányaik és a vérplazma összetevőinek mennyisége is. 
Ezeknek megvannak az egészséges szervezetre jellemző határértékei. 
Az orvos ezekkel hasonlítja össze. A normálistól való eltérések beteg-
séget jelezhetnek. Például a kevesebb vörösvérsejtszám vérszegénységre 
utalhat. A túl magas fehérvérsejtszámból fertőzésre lehet gyanakodni, 
hiszen a kórokozók elleni védekezés miatt a számuk jelentősen meg-
nőhet. A vérplazma anyagai közül mérik a vércukorszintet, a zsír jellegű 
anyagok (pl. a koleszterin), valamint az ásványi sók mennyiségét is. 

A veszélyes szén-monoxid

Vörösvérsejtjeink egy nap alatt 700 liter oxigént képesek szállítani. 
Ennek túlnyomó része a vörös festékanyaghoz kötődik. A  szén-mo-
noxid-gáz (CO) ugyanakkor szívesebben kötődik a hemoglobinhoz, 
mint az oxigén, ezért ha jelen van a környező levegőben, akkor azonnal 
kapcsolódik hozzá. Ez a kötődés nagyon erős, és a vérsejtek nem képe-
sek többé az oxigén szállítására, és a személy megfullad! Fontos, hogy a 
fűtőberendezéseinkből ne juthasson szén-monoxid a lakótérbe. A leg-
nagyobb biztonságot a szén-monoxid-érzékelő berendezés nyújtja. 

3. ábra. A véralvadékban a fehérjeszá-
lak között fennakadnak a vér sejtes ele-
mei

4. ábra. CO-érzékelő készülék
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 Milyen vérsejttípusokról tanultunk? 
 Hogyan mozognak az amőbák? Hogyan veszik fel a táplálékot?
 Mely védőoltásokról hallottál?

A szervezet
belső védelme

1. ábra. Falósejt

2. ábra. A nyiroksejt (az ábrán középen 
látható) közepén jól megfi gyelhető a ha-
talmas sejtmag (sötétebb, belső rész). 
Körülötte vörösvérsejtek láthatók (szer-
kesztett ábra).

Vérünk fontos szerepet játszik a szervezet védelmében, a bekerülő kór-
okozók (vírusok, baktériumok) vagy egyéb idegen anyagok elleni harc-
ban. Ebben a működésben a fehérvérsejtek vesznek részt. Keletkezé-
sük, méretük és működésük szerint többféle van belőlük a vérben.

A falósejtek

A fehérvérsejtek egy típusa, a falósejt az amőbához hasonlóan aktív 
mozgásra képes. A falósejtek tömegesen a kórokozókhoz vándorolnak, 
és állábaikkal bekebelezik őket. Ha ez nem lehetséges, mert az idegen 
anyag nagyobb (pl. egy szálka), körbeveszik, elszigetelik az ép szövetek-
től, majd a felszínre tolják. Eközben a többségük elpusztul. Az elpusz-
tult falósejtek, a roncsolódott szövetek maradványai és az elpusztított 
kórokozók alkotják a gennyet. Erős fertőzés esetén gyulladás lép fel: a 
szövetek megduzzadnak, ezért a fertőzés környéke fáj. A növekvő vér-
ellátás miatt piros lesz a bőrfelszín. A gyulladást láz is kísérheti, ugyanis 
a magasabb testhőmérséklet gátolja a kórokozók szaporodását. 

A nyiroksejtek

A nyiroksejtek nagy sejtmagvú, gömbölyded fehérvérsejtek. A szerve-
zet belső védekezésében a falósejtektől eltérő módon vesznek részt. Egy 
részük a kórokozókhoz kapcsolódik, és azokat elpusztítja, mások ellen-
anyagokat termelnek az idegen sejtek ellen, vagy közömbösítik azok 
méreganyagait. Megint mások, a memóriasejtek egy-egy megbetegedést 
követően megőrzik a hatékony ellenanyag szerkezetének emlékképét. 
Újabb fertőzés esetén máris rendelkezésre áll az ellenanyag, és a betegség 
nem alakul ki. A nyiroksejtek által megsemmisített anyagokat és az eköz-
ben elpusztuló nyiroksejteket a falósejtek takarítják el a szervezetből. 

Az immunitás

A szervezet védettségét immunitásnak nevezzük. Ha a szervezet egy 
adott kórokozóval szemben védett, akkor arra nézve immunis. Az örök-
lött immunitás azt jelenti, hogy a kórokozó ellen szervezetünk születé-
sünktől kezdve védett. Például a párosujjú patásokra veszélyes száj- és 
körömfájás vírusa emberben nem tud megbetegedést okozni, mert im-
munisak vagyunk vele szemben. 

Bizonyos kórokozók ellen szerzett immunitással rendelkezünk. Ebben 
játszanak szerepet a memóriasejtek: a korábban már leküzdött betegség 
ellen a szervezetben van ellenanyagminta. Például a kanyarón átesettek 
ezt a betegséget újra már nem kaphatják el, mert védetté váltak vele 
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 Nézz utána a veszettség elleni vé-
dőoltás történetének! Tarts kiselő-
adást a témából!

A vércsoportok és a vérátömlesztés
A vércsoportjelleg magzati korban alakul ki, minden vörösvérsejt-

re egységesen jellemző, és életünk végéig ugyanaz marad. A vörösvér-
sejtekhez kétféle cukortartalmú fehérje kapcsolódhat, az egyiket A-val, a 
másikat B-vel jelöljük. Egyes emberek vörösvérsejtjeihez egyik sem, má-
sok vörösvérsejtjeihez egyik – vagy másik –, vagy akár mindkétféle kap-
csolódhat. A lehetőségeknek megfelelően négyféle vércsoport alakulhat 
ki: A, B, AB és 0 vércsoport. Ugyanakkor minden ember vérplazmájá-
ban ellenanyag (antitest) is van minden olyan vércsoportfehérje ellen, 
amellyel nem rendelkezik. Az AB vércsoportúak vérében természetesen 
nincs ilyen ellenanyag, a 0 vércsoportúakéban viszont kétféle is van. 

A vércsoportoknak vérátömlesztés esetén van nagy jelentősége. 
Ilyenkor a beteg vagy sérült ember a vér pótlására idegen vért kap. 
A beteg csak azonos vércso-
portú vért kaphat. Ha külön-
böző vércsoporthoz tartozó 
emberek vére keveredik, a 
vérplazmában lévő ellenanya-
gok az érkező vörösvérsejte-
ket az idegen fehérjéik miatt 
kicsapják.

Kérdések, feladatok

1. Mi a falósejtek szerepe a szerveze-
tünkben?

2.  Milyen működéseket látnak el a 
különböző nyiroksejtek?

3.  Mit értünk immunitáson?
4.  Mi a különbség a természetes és 

mesterséges immunitás között?
5.  Miben tér el egymástól az aktív és 

a passzív immunitás?

3. ábra. Az immunitás típusai

4. ábra. A hazánkban beadott leggyako-
ribb oltások

szemben. A  védettségnek ez a formája természetes, aktív védettség. 
Természetes, mert külső beavatkozás nélkül alakult ki, és aktív, mert 
egyes nyiroksejtek működésén alapul. 

A védőoltások

A védőoltásokkal mesterségesen létrehozott védettség érhető el. 
A védőoltás elölt kórokozót, illetve annak egy részletét vagy magát az 
ellenanyagot tartalmazza. Az elölt kórokozó nem alkalmas arra, hogy 
betegséget okozzon, arra viszont igen, hogy megindítsa az ellenanyagok 
termelését. Az immunitás kialakulása ebben az esetben is aktív, hiszen 
az ellenanyagokat a nyiroksejtek termelik. A gyermekkorban kapott ol-
tások többsége (pl. a járványos gyermekbénulás elleni oltás) ilyen. 

A védőoltással kialakított védettség lehet passzív is. Ebben az eset-
ben kész ellenanyagot juttatnak a szervezetbe. Ezt a módszert akkor 
alkalmazzák, ha az ellenanyag-mennyiség gyors növelése a fontos. Ilyen 
a tetanusz vagy a veszettség elleni védőoltás és a fertőző májgyulladás 
terjedését megakadályozó megelőző oltás is. A mesterséges, passzív im-
munitás nem jelent tartós védelmet, mert az oltással bevitt ellenanyagok 
hamar lebomlanak. 

Immunitás

aktív immunitás
a szervezet aktívan közreműködik

szerzettöröklött

természetes: baktérium- vagy vírusfertőzés váltja ki
az ellenanyag-termelést

mesterséges: oltással bejuttatott, legyengített kórokozó váltja ki
az ellenanyag-termelést

passzív immunitás
a szervezet nem működik közre 

más élőlény által termelt ellenanyagok jutnak a szervezetbe,
ez okozza a gyógyulást

Oltás neve Életkor

BCG (tüdőbaj) 0-4 hét
DTPa (diftéria, tetanusz, szamárköhögés kombinált oltás) 2 hónap
DTPa + IPV + Hib (agyhártyagyulladás ellen) 3 hónap
DTPa + IPV + Hib + PCV 4 hónap
PCV (Pneumococcus-fertőzés ellen) 12 hónap
MMR (kanyaró, mumpsz, rózsahimlő kombinált oltás) 15 hónap
DTPa + IPV (járványos gyermekbénulás ellen)+ Hib 18 hónap
DTPa + IPV 6 év
MMR 6. oszt.

6. oszt.

7. oszt.

DTPa emlékeztető 

Hepatitis B (májgyulladás ellen)

HPV 7. oszt.
lányok

5. ábra. Véradási lehetőségek az AB0 
vércsoportrendszerben

Kapó
AB A B 0

Adó

AB
A
B
0
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 Mit tanultunk korábban a szívizomszövetről?  
 Miben tér el egymástól nyílt és a zárt keringési rendszer?
 Melyek a nyirokszervek?

A keringési rendszer

A vérünk egy zárt csőhálózatban, az érrendszerben szállítja a szükséges 
anyagokat a sejtekhez, és elhozza tőlük a felesleges vagy káros bomlás-
termékeket. A vért a szív keringteti.

A szív felépítése

Szívünk nagyjából akkora, mint az öklünk. Négy üregből áll: felül két
pitvar, alul két kamra alkotja. A szív fala szívizomszövetből épül fel, a 
kamrák fala izmosabb, mint a pitvaroké. A kamrák és a pitvarok határán 
a szelepekhez hasonló működésű szívbillentyűket találunk, ezek bizto-
sítják a vér egyirányú áramlását. A szív működése során ritmikusan ösz-
szehúzódik és elernyed, ezért a vér áramlása folyamatos. A lüktetés még 
a szívből kilépő, rugalmas falú erek felületén is érzékelhető, ezért ezeket 
az ereket verőereknek nevezzük.

A keringő vér útja

A vér a szív bal kamrájából a főverőéren keresztül lép ki. A főverőér ki-
sebb verőerekre ágazik, ezek a szervekhez futnak. A szívet ellátó saját 
erek a koszorúerek. A  verőerek a szervekbe belépve előbb kisebb verő-
erekre, majd hajszálerekre ágaznak, ezáltal teljesen átszövik a szerveket. 
A vér által hozott tápanyagok és az oxigén minden sejthez eljut. Mivel a 
hajszálerek fala igen vékony, azon keresztül megtörténik az anyagok ki-
cserélődése. A hajszálerek közben a sejtekben keletkezett szén-dioxidot 
és bomlástermékeket felveszik, és elszállítják. Előbb kisebb gyűjtőerekké
szedődnek össze, majd egy nagy gyűjtőér formájában kilépnek a szerv-
ből. A gyűjtőerek főgyűjtőérré egyesülnek, amely a szív jobb pitvarába 
vezeti vissza a vért. A zárt érrendszernek az a része, amely a bal kamrától 
a jobb pitvarig tart, a nagy vérkör. A vér onnan a jobb kamrába folyik át. 
A jobb kamrából egy nagy verőér vezet a tüdőbe, ahol hajszálerekre ága-
zik. A hajszálerekben a vér felfrissül: leadja a hozott szén-dioxidot, és 
oxigént vesz fel. A tüdőből egy gyűjtőéren visszajut a vér a szív bal pitva-
rába. Az érrendszer jobb kamrától a bal pitvarig tartó része a kis vérkör. 
Onnan a vér a bal kamrába, majd a nagy vérkörbe kerül. Mindkét vérkör 
kezdeténél, a szívből kilépő verőerek nyílásánál billentyűket találunk.

A szív működése

A szív egyszeri összehúzódása és elernyedése a szívciklus vagy pul-
zus. A felnőtt ember szíve egy alkalommal mintegy 70 cm3 vért lök ki. 
A nyugalomban lévő, egészséges felnőtt ember átlagos pulzusszáma egy 
perc alatt 72. Ha dolgozunk vagy sportolunk, a pulzusszám átmeneti-

1. ábra. A szív részei

2. ábra. Az ember keringési rendszere

főgyűjtőér

jobb pitvar

jobb kamra

billentyűk bal kamra

bal  pitvar

tüdőbe
vezető
verőér

tüdőből
érkező
véna

billentyűk

főverőér

tüdőbe
vezető
verőér

tüdőből
érkező
véna

koszorúerek

főgyűjtőér főverőér
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A következő kísérletet
otthon is elvégezheted.

Ülj le nyugodtan, jobb kezed kö-
zépső és mutatóujját tedd a felfe-
lé fordított bal kezed csuklójára! 
Számold meg, hányat üt az ott futó 
verőér egy perc alatt! Ezt követően 
guggolj le egymás után tízszer, és 
ismét mérd meg a pulzusszámo-
dat! Magyarázd meg a mért értékek 
közti eltérés okait!

 Keress az interneten a szív működését bemutató animációkat! Értel-
mezd, amit a videón látsz!

 Nézz utána, mit jelent az EKG-vizsgálat! Min alapszik, és mire használ-
ják az orvosi gyakorlatban?

 Számold ki, hogy mennyi ideig pihen egy nyugalomban lévő, egészsé-
ges felnőtt ember szíve két összehúzódás között!

 Számold ki, hogy mennyi idő alatt pumpálja ki a szív egy átlagos felnőtt 
ember teljes vérmennyiségét!

Kérdések, feladatok

1.  Milyen részekből áll a szív?
2.  Ismertesd a keringő vér útját a bal 

kamrából kiindulva!
3.  Mi a pulzus?
4.  Mi a nyirok szerepe a szervezet-

ben?

leg jóval több is lehet. A szív működése során a pitvarok és a kamrák 
összehangoltan működnek. Előbb a pitvarok húzódnak össze, ekkor a 
kamrák elernyedt állapotban vannak. Amikor a kamrák összehúzódása 
megkezdődik, a pitvarok ernyednek el.

A nyirok

A hajszálerek vékony falán keresztül nemcsak az oxi-
gén- és tápanyag-molekulák jutnak át a szövetek sejtjei-
hez, hanem a vérplazmából a vér egy része is kiszűrődik. 
Az így létrejövő folyadék a nyirok. A nyirok is áramlik 
a szövetek között, de jóval lassabban, mint a vér. Sok-
féle feladatot ellát: segít a sejtek tápanyagokkal történő 
ellátásában, a bomlástermékek elszállításában, és fontos 
szerepe van a szervezet belső védekezésében. A szivárgó 
nyirok a szövetek között vakon kezdődő nyirokhajszál-
erekbe kerül. 

A nyirokhajszálerek nagyobb nyirokerekké egyesülnek. 
A nyirokerek mentén apró nyirokcsomók helyezkednek 
el, amelyek a bennük lévő fehérvérsejtek segítségével ki-
szűrik és megsemmisítik a szervezetbe került kórokozó-
kat. A  szervezetben több helyen nagyszámú nyirokcso-
móból álló nyirokszervek vannak. Ilyenek például az orr 
és a garat, valamint a torok mandulái és a vakbélen lévő 
féregnyúlvány is. Legnagyobb nyirokszervünk a lép, amely 
egyben vérraktárunk is. Tartós, nagyobb erőkifejtés esetén 
vért juttat a keringési rendszerbe, ezzel növeli az oxigén-
szállító kapacitást. 

3. ábra. A szívciklus

EKG-görbe

A kamrák összehúzódnak.
A pitvar-kamrai billentyűk
zárnak, a kilépő erek szájánál
lévő billentyűk nyitnak.
A vér a verőerekbe jut.

A kamrák elernyednek. 
A pitvarok megtelnek vérrel. 
A billentyűk zártak. 

1. szakasz 2.szakasz 3. szakasz

A pitvarok összehúzódnak,
és a pitvar-kamra határon
lévő billenytűk nyitnak.
A kamrák megtelnek vérrel.
A kilépő erek szájánál lévő
billentyűk zártak.

4. ábra. A nyirokrendszer behálózza az egész szerve-
zetet.

torokmandulák

garatmandulák

csecsemőmirigy

lép

nyirokerek

nyirokcsomók

féregnyúlvány

csontvelő
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 Hány liter levegőt „fogyaszt el” a 
szervezetünk egy óra alatt? Mennyi 
oxigén jut a tüdőbe egy óra alatt?

 Mi a mellkas szerepe a légzésben? 
 Hol találjuk a rekeszizmot? 
 Hányszor veszel levegőt egy perc alatt nyugodtan ülve?

A légzőrendszer

1. ábra. A légzőrendszer felépítése

2. ábra. A tüdő felépítése

Az emberi szervezet nem létezhet oxigén nélkül. A levegő kb. 21% oxi-
gént tartalmaz, ami levegőfelvétellel, a légzés során kerül a szerveze-
tünkbe. A légzés légcsere a szervezet és a külvilág között. Két lépésből áll: 
belégzéskor a levegő a légutakon keresztül a tüdőbe kerül, kilégzés során 
pedig szervezetünk leadja a sejtekben keletkezett szén-dioxidot. 

A levegő útja a tüdőig

A belégzés során a levegő a szájnyíláson vagy az orrnyíláson át a száj-
üregbe, illetve az orrüregbe, majd onnan a garatba kerül. Az orrüreg bel-
ső felszínét borító hámszövet sejtjei nyálkát termelnek, és csillók fedik, 
ezek ütemes csapkodása kiszűri a levegőben levő parányi szennyeződé-
seket. Az orrüregben találjuk a szaglásban fontos szaglóhámot is. 

A garatból a levegő a légcsőbe jut. A légcső garat felőli vége a gége, me-
lyet porcok határolnak. A gégében van a két hangszalag, amelyek segít-
ségével a beszédhangokat képezzük. A légcső 12-14 cm hosszú, C alakú 
porcokból áll, belső felszínét csillós hám fedi. Alsó vége két főhörgővé
ágazik szét, amelyek a tüdőbe vezetnek.

A tüdő

A tüdő a mellüregben helyezkedik el. Páros szerv, a bal tüdő kettő, 
a jobb három lebenyből áll. Benne a hörgők kisebb hörgőkké, majd 
még kisebb hörgőcskékké ágaznak el. A légutak végén nagy belső fe-
lületű, szőlőfürtszerűen elhelyezkedő léghólyagocskák vannak. A léghó-
lyagocskákat kívülről sűrűn átszövik a vékony falú hajszálerek. Eze-
ken keresztül játszódik le az oxigén felvétele és a szén-dioxid leadása, 
vagyis a gázcsere. A léghólyagocskák nagy együttes felszíne alkotja a 
tüdő légzőfelületét. 

A légzőmozgások

A tüdő külső felszínét a mellhártya burkolja be. A mellhártya egy ket-
tős falú zsák, amelynek egyik rétege a mellkas belső felszínéhez, a másik 
pedig a tüdő külső felszínéhez tapad. A két réteg között folyadék van, 
ezért egymáson el tudnak csúszni, de egymástól eltávolodni nem képe-
sek. A tüdőnek nincs saját izomzata, a mellkas izomzata mozgatja. 

Belégzéskor a rekeszizom összehúzódik, a mellkas felemelkedik, és 
a fala magával húzza a hozzá tapadó tüdő falát is. Ennek következtében 
nő a tüdő térfogata, csökken benne a levegő nyomása, ezért a környezet-
ből levegő áramlik bele. Kilégzéskor fordított a helyzet. A mellkas fala 
lesüllyed, a rekeszizom pedig elernyed, és beledomborodik a mellüregbe. 

légcső

főhörgő

bordák

rekeszizom

hörgő

hörgőcskék

léghólyagocskák

orrüreg

orrnyílás
szájnyílás

gége

légcső

garat

borda
bal
tüdőfél

jobb
tüdőfél

jobb
főhörgő

bal
főhörgő

bordaközi
izmok

rekeszizom
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Tanárod segítségével készíts 
meszes vizet! Egy szívószá-

lon keresztül fújj bele! Mit tapasz-
talsz? Nézz utána, mi a változás 
alapja!

A kilélegzett levegő szén-dioxidot 
tartalmaz. A szén-dioxid a meszes 
vízzel kémiai reakcióba lép, és víz-
ben oldhatatlan mészkő (kalcium-
karbonát) keletkezik, amely kicsa-
pódik. Ez teszi zavarossá a vizet.

 Készíts kiselőadást a dohányzás 
káros hatásairól és lehetséges 
egészségügyi kockázatairól!

Mi a csuklás?
A csuklás a rekeszizom görcsös, ismétlődő összerándulása. Bár 

a rekeszizmunkat a be- és kilégzés során a mellkasunk izmaival együtt 
akaratlagosan működtetni tudjuk, az önálló mozgatására nem vagyunk 
képesek. Ezért a görcsös rándulásait sem tudjuk megállítani. Kiváltója 
számos környezeti hatás lehet, amelyek például a bélcsatorna műkö-
désével (pl. erős paprika fogyasztása), a légzőrendszer működésével 
vagy éppen érzelmi hatással (meglepetés, ijedtség) is kapcsolatban áll-
hatnak.

Kérdések, feladatok

1.  Sorold fel a levegő útjának szaka-
szait, ameddig eljut a környeze-
tünkből a tüdőbe!

2.  Mi történik ki- és belégzéskor a 
szervezetünkben?

3.  Hol és hogyan képződik a beszéd-
hang?

3. ábra. A légzőmozgások

Emiatt csökken a tüdő térfogata, a benne lévő levegő nyomása nő, és a 
levegő kiáramlik a környezetbe. 

Az ember nyugodt helyzetben percenként átlagosan 16-szor vesz le-
vegőt. Egy lélegzetvétel alkalmával 0,5 liter levegő cserélődik ki a tüdő 
és környezete között. 

A hangképzés

A hang a gégében keletke-
zik. A két hangszalag között 
belégzés közben van egy kis 
nyílás, ez a hangrés. Kilégzés 
közben a hangrés összeszűkül. 
Beszéd közben a hangszala-
gokat összezárjuk, a kiáram-
ló levegő feltorlódik a hang-
szalagok mögött. A  növekvő 
légnyomás szétfeszíti a hangszalagokat, és a levegő kiáramlik. Ahogy 
csökken a légnyomás, a hangszalagok újra összezárulnak. Beszéd köz-
ben ez ismétlődik, így a hangszalagok rezgésbe jönnek. A hangszalagok 
feletti levegőoszlop is rezgésbe jön, ennek a rezgése kelti a hangot. A hang 
magassága a hangszalagok méretétől és feszességétől, a hangrés tágassá-
gától függ, de befolyásolja a kiáramló levegő sebessége is. Egyéni hang-
színünket a szájüreg boltozata, a fogak és a nyelv helyzete határozza 
meg. Beszélni tehát csak kilégzés közben tudunk.

feldomborodik

KILÉGZÉS

a mellkas lesüllyed

borda

BELÉGZÉS

a mellkas megemelkedik

ellaposodik

tüdő

rekeszizom

4. ábra. A hangszalagok helyzete belég-
zéskor és beszéd közben

OH_BIO78TB_1_224_korr6.indd   163 14/06/22   16:27



164

 Mi a különbség a táplálék és a tápanyag között? 
 Milyen szövetek építik fel a bélcsatornát? 
 Milyen kapcsolat van az emésztőnedvek és az emésztés között?

A táplálkozás

1. ábra. A tápcsatorna felépítése

2. ábra. A gyökeres fog szerkezete

3. ábra. A gégében kereszteződik a táp-
lálék és a levegő útja

A szervezet a felépítéséhez és működéséhez szükséges anyagokat és 
energiát táplálék formájában veszi fel. A táplálék (hús, burgonya, gyü-
mölcsök stb.) különféle tápanyagokat tartalmaz, amelyekhez a táplá-
lék megemésztésével jutunk. Szerves tápanyagok a fehérjék, a zsírok és a 
szénhidrátok (cukrok, keményítő). Ezek a sejtek számára építőanyagként 
és energiaforrásként is szolgálhatnak. Szervetlen tápanyagok az ásványi 
sók és a víz, ezek energiát nem szolgáltatnak, de az életműködésekben 
pótolhatatlanok. A vitaminok ugyancsak nélkülözhetetlenek a szervezet 
működéséhez. 

A bélcsatorna

Emésztőrendszerünk központi része a cső alakú bélcsatorna. Szaka-
szai az előbél, a középbél és az utóbél. Belső felületét végig nyálkahár-
tya borítja. Izmos falára a féregmozgáshoz hasonló, lassú perisztaltikus 
mozgás jellemző. Ez továbbítja a béltartalmat egyre tovább. A bélcsa-
tornában haladó táplálék felaprózódik, elfolyósodik, és a bélbe torkolló 
mirigyek által termelt emésztőnedvek megemésztik. A keletkezett egy-
szerűbb vegyületek szívódnak fel a hajszálerekbe, és a vér szállítja őket 
a sejtekhez. 

Az előbél

Az előbél a szájnyílással kezdődik, amely a szájüregbe vezet. Benne 
találhatók a szilárd táplálék felaprítását végző fogak. Számuk egy fel-
nőtt emberben 32. Az elöl lévő felső, illetve alsó 4-4 fog a metszőfog,
és mellettük van fent és lent, bal és jobb oldalon 1-1 szemfog. Ezekkel 
a fogainkkal harapunk az ételbe. A beljebb levő őrlőfogak (fent és lent, 
bal és jobb oldalon 5-5, összesen 20) a rágást teszik lehetővé. A fogak 
foggyökérrel ékelődnek a csontba, a kiemelkedő részük a korona. A ko-
ronát igen kemény fogzománc borítja. Alatta egy különleges csontszövet 
van, ami csak a fogban fordul elő. Benne található a fogüreg, amelybe a 
fog gyökerén keresztül a szöveteket tápláló hajszálerek és idegek is be-
hatolnak. A gyökeret kívülről cementréteg burkolja be. 

A szájüregünkbe öntik váladékukat a nyálmirigyek. Az általuk termelt 
nyál megnedvesíti a falatot, a benne lévő keményítőbontó enzim pedig a 
keményítőt egyszerű cukrokra bontja. Így az emésztés már a szájüreg-
ben megkezdődik. Itt található a nyelv is, amely összekeveri a táplálékot 
a nyállal, és segíti a nyelést. A szájüreg összeszűkülő vége a torok. A to-
rok a garatba vezet, ahonnan a táplálék a nyelőcsőbe jut. A nyelőcső a 
légcső mögött helyezkedik el, ezért a garatban a táplálék és a levegő útja 
keresztezi egymást. Nyeléskor a garatban lévő porcos gégefedő elzárja 

garat

nyálmirigyek

gyomor

vékonybél

végbél

hasnyálmirigy

szájüreg

nyelőcső

máj

vastagbél

féreg-
nyúlvány

vakbél

epehólyag

zománcréteg 

különleges
csontszövet  

fogüreg 

ce mentréteg

fogmeder

foggyökér 

fogkorona 

orrüregorrüreg

szájüreg

gége

légcső
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A következő kísérletet
otthon is elvégezheted.

Vegyél a szádba egy kenyérhéjda-
rabot! Milyen ízt érzel? Rágd alapo-
san össze a kenyérhéjdarabot, de 
ne nyeld le! Milyen ízt érzel néhány 
perc elteltével?

Kis idő elteltével édes ízt érzünk. 
Ugyanis a nyál emésztőenzime a 
kenyérben levő keményítőt édes 
ízű, egyszerű cukrokra bontja le.

 Nézz utána, mi történik a szerveze-
tünkben a növényi sejtfal fő alkotó-
jával, a cellulózzal!

 Derítsd ki, milyen hosszúak a bél-
csatornánk egyes szakaszai!

 Mit gondolsz, a gombamérgezést 
szenvedett embereknek és az al-
koholbetegeknek miért a mája ká-
rosodik először?

Miért nem szabad beszélni evés közben?
„Magyar ember evés közben nem beszél”, tartja a mondás. Va-

lójában senkinek sem jó, ha beszél evés közben, mert könnyen félre-
nyelhet. Ahogy tanultuk, beszélni csak kilégzés közben lehet. Ekkor a 
gégefedőporc elmozdul, és szabaddá teszi az utat a kiáramló levegő 
előtt. Ha közben nyelünk is, a falat a szabaddá váló légcsőbe is beke-
rülhet. Ilyenkor a szervezetünk köhögéssel távolítja el az idegen anyagot 
a légcsőből.

A máj szerepe
A májat igen sokoldalú működése miatt szokták a szervezet köz-

ponti „anyagcsere-laboratóriumának” is nevezni. A májnak azon túlme-
nően, hogy epét termel, méregtelenítő működése is van. Ezért áramlik 
a felszívott tápanyagokat szállító vér a májon keresztül. A máj számos, 
a szervezet működését biztosító anyagot is előállít. Ilyen például a he-
parin, ami véralvadást gátló anyag, és megakadályozza, hogy ott, ahol 
a vér lassan áramlik, alvadékrögöcske keletkezzen. A máj egy növeke-
dést biztosító anyagot (szomatomedin) is termel. A máj raktározó szerv 
is: a vérből a felesleges cukormolekulákat felveszi, és hosszú láncokká 
kapcsolva glikogénként tárolja.

4. ábra: A  vékonybél keresztmetszete 
és a bélbolyhok felépítése

az utat a légcső felé, így a táplálék csak a nyelőcsőbe kerülhet. A nyelő-
cső izmos fala a lenyelt falatot lépésről lépésre továbbítja a gyomorba. 
A gyomor nyálkahártyájának mirigysejtjei gyomornedvet termelnek. Fala 
izmos, mozgásával a lenyelt falatot összekeveri a gyomornedvvel, amely 
megkezdi a fehérjék lebontását. A gyomorból a már részben megemész-
tett táplálék a középbélbe kerül. 

A középbél és az utóbél

A középbél a vékonybélből és a hozzá kapcsolódó mirigyekből áll. 
A vékonybél a bélcsatorna leghosszabb része. Az elejébe torkollik két 
emésztőmirigyünk, a máj és a hasnyálmirigy kivezetőcsöve. A máj epét 
termel, amely az epehólyagban tárolódik. Zsíros étel fogyasztásakor in-
nen ömlik a vékonybélbe. A vízben nem oldódó zsírok kis cseppecskék-
ké való eloszlatásával segíti a zsírok emésztését. A lebontásukat a has-
nyálmirigy emésztőnedvében, a hasnyálban lévő zsírbontó enzim végzi. 
A hasnyál egyéb enzimjei a keményítőt és a fehérjéket is bontják. A táp-
anyagok emésztését a vékonybél utolsó szakaszának falában termelődő 
bélnedv fejezi be. A vékonybél belső felülete rendkívül nagy, mert falából 
bélbolyhok sokasága nyúlik a bélcső belsejébe. Rajtuk keresztül történik 
a megemésztett tápanyagok felszívódása a hajszálerekbe. A  felszívott 
tápanyagok a hajszálerekből egy gyűjtőéren keresztül a májba jutnak. 
A máj méregtelenít, majd megfelelő átalakítás után a vér szállítja tovább 
az anyagokat a többi szervhez.

A középbélből a meg nem emésztett anyagok az utóbél első szaka-
szába, a vastagbélbe kerülnek. Itt már emésztés nincs, csak a víz és az 
ásványi sók szívódnak fel. A vastagbélben rengeteg hasznos baktérium 
él. Vannak közöttük vitamintermelők és olyanok is, amelyek az ember 
által emészthetetlen cellulózt elbontják. A maradékok összesűrűsödve 
székletként kerülnek a végbélbe. Onnan ürülnek a külvilágba. 

Kérdések, feladatok

1.  Sorold fel a tápanyagainkat!
2.  Melyek a bélcsatorna szakaszai?
3.  Hány foga van egy felnőtt ember-

nek? Milyen típusokra oszthatók, 
és mi a működésük?

4.  A  bélcsatorna mely szakaszaiban 
történik emésztés?

5.  Hasonlítsd össze a középbél és az 
utóbél működését!

kötőszövet

nyálkahártya
erek mirigy

izomrétegek
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 Miben különbözik az élelmiszer, az étel, a táplálék és a tápanyag?
 Miben különbözik egy 14 éves tanuló és egy irodában dolgozó felnőtt 

ember tápanyag- és energiaigénye?

Az egészséges
táplálkozás

2. ábra. Szénhidrátban gazdag ételek

4. ábra. Rostban gazdag élelmiszerek

Az életben maradáshoz megfelelő mennyiségű energiára van szükség. 
Ennek egy része a szervezet fenntartásához és működéséhez kell, másik 
része pedig a napi tevékenységek energiaszükségletét fedezi. A szervezet 
működéséhez szükséges energiamennyiség az alapenergia-szükséglet. 
Ez egy felnőtt, egészséges, nyugalomban lévő szervezet energiafelhasz-
nálása. Értéke függ az életkortól és a testtömegtől is. Átlagos értéke 
7000 és 7500 kJ (1700–1800 kcal) között van. Napi tevékenységeink 
energiaszükséglete alapvetően a végzett munkától függ. Az energia-
szükséglet biztosítására megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyagra 
van szükség. Táplálkozásunk akkor egészséges, ha a tápanyagokat kellő 
arányban és mennyiségben tartalmazza. 

Éhezés és elhízás

Aki a szükségesnél kevesebb tápanyagot fogyaszt, éhezni fog. Ha a táp-
anyaggal bevitt energia nem elegendő, mennyiségi éhezésről beszélünk. 
Ha elégséges energiához jut a szervezet, de a táplálék tápanyag-ösz-
szetétele nem megfelelő, minőségi éhezés lép fel. Minőségi éhezést az 
egyoldalú táplálkozás okozhat. Következménye a szervezet ásványisó-,
fehérje- vagy vitaminhiánya. Fontos, hogy étrendünk változatos legyen! 

Táplálékainkban rendszerint többféle tápanyag található, de külön-
böző arányban. Sok fehérjét tartalmaznak a húsok, a tejtermékek, a 
tojás, a főzeléknövények közül a bab, a borsó és a lencse. Sok zsírt tar-
talmaznak a „disznóságok”: a 
szalonna, a tepertő, a zsíros hú-
sok, a tejtermékek közül a vaj, a
margarin, valamint a dióbél,
a mák és más olajos magvak. 
Magas szénhidráttartalmú élel-
miszer a burgonya, a pékáruk, 
a sütemények és az édességek. 
Ásványi sókban gazdagok a 
zöldfőzelékek (sóska, spenót) 
és a káposztafélék. Egyes vi-
taminokban gazdag a máj és a 
tojás, másokban a gyümölcsök, 
a paradicsom, a paprika. Szük-
séges a napi vízpótlás is 1,5-2 
liter folyadék fogyasztásával. 
A  természetes gyümölcslevek 
cukrot, ásványi sókat és vitami-
nokat is tartalmaznak. 

1. ábra. Zsírban gazdag ételek

3. ábra. Fehérjében gazdag ételek
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Mikor vagyunk éhesek?
Az éhségérzetet egyrészt a vérünk cukortartalmának csökkenése 

váltja ki (ugyanis a vérben lévő cukrot a sejtek tápanyagként a működé-
sükhöz folyamatosan felveszik, emiatt tehát a vérben levő mennyisége 
csökken). Másrészt kiválthatja a gyomor üressége is. A gyomor falában 
feszülést érzékelő sejtek is vannak. Az üres gyomor fala kevésbé feszes, 
mint a telté. Éhségérzetet eredményezhet a nyálelválasztásunk hirtelen 
fokozódása is, amit az étkezéssel kapcsolatos megszokott zajok (pl. az 
evőeszköz csörgése) vagy illatok (pl. egy fi nom ételé) váltanak ki.

 Egy népi szólás szerint: „Regge-
lizz úgy, mint egy király, ebédelj 
úgy, mint egy polgár, és vacsorázz 
úgy, mint egy koldus!” Mire utal ez 
a mondás?

Kérdések, feladatok

1.  Mely esetben beszélhetünk egész-
séges táplálkozásról?

2.  Mi a különbség a mennyiségi és a 
minőségi éhezés között?

3.  Mit értünk rendszeres táplálkozá-
son?

4.  Mik az étkezéssel kapcsolatos ká-
ros szokásaink?

Az egészséges táplálkozás része az is, hogy kellő mennyiségű 
növényi rost kerüljön a bélcsatornába. A rostokat ugyan nem 
tudjuk megemészteni, de szükségesek a bélműködés zavartalan 
fenntartásához. A rostszegény étrend székletürítési problémá-
kat, gyulladásokat okozhat. Rostokban gazdag a teljes kiőrlésű 
kenyér, a zöldségek és a gyümölcsök. 

Ha a szükségesnél több energiát tartalmazó táplálék ke-
rül a szervezetbe, akkor a felesleget a szervezet zsírrá alakít-
va tárolja el. Ez kezdetben túlsúlyt, később elhízást eredmé-
nyez. Az elhízás a fejlett országokban súlyos népegészségügyi 
problémát jelent. Megelőzésére az egészséges táplálkozás és 
a testmozgás a legalkalmasabb módszer. A  „fogyókúrákkal” vigyázni 
kell, mert lehet, hogy közben fontos tápanyagokat vonunk meg a szer-
vezetünktől. 

A rendszeres táplálkozás

Az egészséges táplálkozásnál fontos, hogy étkezésünk rendszeres le-
gyen. Ajánlott a napi ötszöri étkezés, lehetőség szerint azonos idő-
pontokban. Legmegfelelőbb a 
nyugodtan (ülve, terített asztal 
mellett) elfogyasztott bőséges 
reggeli, majd könnyű tízórai, és 
déltájban a főétkezésnek számí-
tó ebéd. Délután könnyű uzson-
na, majd estefelé egy ugyancsak 
könnyű vacsora. A  közvetlenül 
lefekvés előtti kiadós „meleg 
vacsora” túlzottan megterheli 
az emésztőrendszert, és akadá-
lyozza a nyugodt pihenést. 

Helytelen táplálkozási szokásaink

Táplálkozási szokásaink egy része hosszú távon egészségtelen. A ha-
gyományos magyar konyha túl zsíros és fűszeres – bár kétségkívül ízle-
tes és nem véletlenül népszerű. Egészségtelen a reggel „kutyafuttában” 
bekapott reggeli, délben a kapkodva elfogyasztott ebéd és esti főétke-
zésként a bőséges vacsora. Rossz szokásaink közé tartozik a televízió 
előtti nassolás is (amikor éhségérzet nélkül eszegetünk), illetve a szén-
hidrátdús ételek (édességek, tésztafélék) túlzott fogyasztása.

6. ábra. A napi étkezések helyes meny-
nyiségi aránya

ebéd
40%

reggeli
20%

vacsora
20%

tízórai
10%

uzsonna
10%

Név Oldódás Funkció

A-vitamin zsírban hámvédő

D-vitamin zsírban csontképzés

E-vitamin zsírban termékenység 

K-vitamin vízben véralvadás

B1-vitamin vízben izom- és idegsejtek anyagcseréje

B2-vitamin vízben ideg- és hámvédő

B12-vitamin vízben vörösvérsejt-képzés

C-vitamin vízben immunrendszer erősítése

5. ábra. A legfontosabb vitaminjaink összefoglaló 
táblázata

 Nézz utána, hogy milyen tünetek-
kel jár a táblázatban szereplő vita-
minok hiánya!
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 Milyen tényezők befolyásolják azt, 
hogy valaki mennyi folyadékot fo-
gyaszt egy nap!

 Melyek a szervezet folyadékterei? 
 Mi a kiválasztó szervrendszer működésének lényege? 
 Melyek a kiválasztás szervrendszerének szervei?

A kiválasztórendszer

Az ember kiválasztószervei a páros vesék. A vesék a rajtuk keresztül-
áramló vérből szűrik ki a bomlástermékeket, egyben a felesleges vizet is 
eltávolítják a szervezetből. A kiürített folyadék a vizelet.

A vese felépítése

A felnőtt ember veséi kö-
rülbelül 12 cm hosszúak, 
bab alakúak, a hasüregben, 
a gerincoszlop mentén két-
oldalt, hátul helyezkednek 
el. A vesét kívülről egy tok 
burkolja, alatta helyezke-
dik el a kéregállomány, azon 
belül a velőállomány, majd 
a vesemedence. Homorú ol-

dalán lép be egy verőér, és lép ki egy gyűjtőér. Itt hagyja el a vesét a 
vizeletet elvezető húgyvezeték is. 

A vizelet kialakulása

A vese kéregállományában mintegy egymillió parányi szűrőberende-
zés, vesetestecske található. Ezek hajszálérgomolyagok, amiket egy 
kettős falú tok vesz körül. A vesébe belépő verőér ugyanis hajszálerek-
re ágazik, ezek képezik az érgomolyagokat. Az érrendszerben keringő 
vérmennyiség folyamatosan átfolyik a veséken. Eközben a vér nyomása 

keresztülpréseli a vérplaz-
mát és a benne oldott anya-
gok egy részét a hajszálerek 
falán. A  kipréselt oldat a 
vesetestecskék elvezetőcsö-
vébe, a kanyarulatos csator-
nákba jut. Ez a folyadék a 
szűrlet.

A  szűrlet végigvándorol 
a hosszú csatornácskákban, 
és útja során megváltozik 
az összetétele. A  csatornák 
falát alkotó sejtek ugyan-
is visszaszívják a víz nagy 
részét és azokat a kiszűrő-
dött anyagokat, amelyekre a 

1. ábra. A kiválasztás szervrendszere

vese 

húgy-
vezeték

húgyhólyag

húgycső

2. ábra. A vese felépítése

kéregállomány

velőállomány

gyűjtőér

verőér

húgyvezeték

tok

vesemedence

3. ábra. A vesetestecske és a kanyarulatos 
csatornák

hajszálérgomolyag

bevezető
verőér

kivezető
verőér

gyűjtőér

verőér

kettős falú tok

elvezető-
csatorna

gyűjtőcső
hajszálerek
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 Nézz utána, mi a vesekő! Milyen 
problémákat okozhat? Miből, ho-
gyan keletkezik? Hogy kerülhet ki 
a szervezetből?

Miért leszünk szomjasak, ha túl sós ételt fogyasztunk?
Ha a szervezetünkbe a kelleténél több só kerül, a felesleget a 

vese eltávolítja, és a vizelettel kiüríti. A sót azonban a vese csak vizes 
oldatban tudja eltávolítani, ezért a sóval együtt szükségszerűen víz is 
ürül. A vízhiány pedig szomjúságérzetet kelt, ezért innunk szükséges.

A kiválasztás frontvonalai
Az emberi kiválasztás, azaz a felesleges, esetenként mérgező 

anyagok kiszűrése és eltávolítása a szervezetből elsődlegesen a vesék 
feladata. Ez nem jelenti azt, hogy más szervrendszerek ne vennének 
részt a kiválasztásban, közvetve a belső környezet állandóságának biz-
tosításában. Kiválasztást végez a tüdő azzal, hogy a kilégzés során je-
lentős mennyiségű szén-dioxid kerül a külvilágba. A szén-dioxidon kívül 
víz is távozik, elsősorban vízpára formájában. A verejtékmirigyek műkö-
désén keresztül a bőr is ad le vizet: sokat párologtat, főleg meleg idő-
ben. Végül a tápcsatorna is végez kiválasztást. Elsősorban azzal, hogy 
a bélcsatornába kerül az epe, amelynek fő összetevői anyagcsere-vég-
termékekből és bomlástermékekből származnak. A széklettel egyéb 
bomlástermékek is ürülnek.

 Mit gondolsz, van-e hasonlóság a 
tüdő és a vese működésében?

Kérdések, feladatok

1.  Melyek a kiválasztószerveink?
2.  Milyen részekből áll a vese?
3.  Mi a különbség a szűrlet és a vize-

let között?
4.  Mi a művesekezelés lényege?

szervezetnek szüksége van. Visszaszívják például az összes cukrot és az 
ásványi sók többségét. Ugyanakkor kiválasztják az elvezetőcsatornába 
azokat a felesleges anyagokat, amelyek nem szűrődtek ki. 

A  kanyarulatos csatornákat hajszálerek dús hálózata szövi át. Ide 
kerülnek a visszaszívott anyagok, és innen történik a kiválasztás is. Így 
a kanyarulatos csatornában a szűrlet vizeletté alakul, és a gyűjtőcsövön
keresztül a vesemedencébe kerül. Az egészséges vizelet halványsárga 
színű, átlátszó folyadék. Kémiai összetétele a szervezet belső állapo-
táról árulkodik. Emiatt lehet alkalmas egyes betegségek felismerésére. 
A vizelet napi átlagos mennyisége felnőtt emberben 1,5 liter. Ettől je-
lentős eltérést okozhat a tényleges napi folyadékfogyasztás. 

A vizelet ürítése
A vesemedencékből a vizelet a húgyvezetékekbe jut, innen a húgyhó-
lyagba kerül. Végül a húgycsövön keresztül a külvilágba ürül. 

A művese 
Előfordulhat, hogy a vese nem mű-
ködik megfelelően, például csak vizet 
távolít el, a bomlástermékek a szerve-
zetben maradnak. Ebben az esetben 
csak a művesekezelés (dialízis) segíthet 
a betegen. 

A művese egy orvosi berendezés, ame-
lyet meghatározott időközönként (álta-
lában háromnaponként) kötnek a beteg 
érrendszerére. A  berendezésben a vér 
és a dializáló oldat között féligáteresztő 
hártya van, ami csak a vízben oldódó ki-
sebb molekulákat engedi át. A dializáló 
oldatot folyamatosan cserélik, ezért az 
összes méreganyag kiszűrődik a vérből. 4. ábra. Művesekezelés

vér visszavezetése
a vénába

dializáló
oldat

dializáló
oldat

használt dializáló 
oldat a kiválasztott

anyagokkal

vér kivezetése
az artériából

szelektív áteresztő-
képességű

féligáteresztő
membránok hálózata
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 Mi jellemző a csontszövet és a porcszövet felépítésére? 
 Milyen típusú izomszövetből állnak vázrendszerünk izmai?
 A vázrendszer mely csontjait ismered?

A mozgás

3. ábra. Az agykoponya és arckoponya 
csontjai

Mozgásunkat a vázrendszer és az izomzat összehangolt mű-
ködése biztosítja. 

A csontok szerkezete

Csontvázunk építőelemei a csontok. Alakjuk sokféle lehet, 
a felépítésük azonban közös. Kívülről vékony csonthártya
burkolja őket, ebben futnak a csontokat tápláló hajszálerek. 
Alatta erős, kemény, tömött állomány található. A  hosz-
szú, henger alakú csontok (pl. a combcsont) fejszerűen ki-
szélesedő végeiben a csontszövet lemezekből álló szivacsos 
állományt képez. A  lemezek úgy helyezkednek el, hogy a 
legkevesebb anyagfelhasználással a legerősebb szerkezetet 
képezzék. A  közöttük lévő hézagokat vörös csontvelő töl-
ti ki. A  csontok középső részén egy üreg húzódik, ebben 
sárga csontvelő van. A  lapos csontok belsejében végig vö-
rös csontvelő található. A  vörös csontvelőnek a vérképzés-
ben van fontos szerepe. Itt alakulnak ki a vér sejtes elemei.

A csontrendszer felépítése

Fejünk csontos váza a koponya, részei az arckoponya és az
agykoponya. Az arckoponya csontjai között találjuk a páratlan 

állkapocs- és a páros felső állcsontot, va-
lamint a páros járomcsontot. Az agyko-
ponya csontjai közé tartozik a páratlan 
ékcsont, a páratlan homlokcsont és nyak-
szirtcsont. Törzsünk váza a gerincosz-
lop. Egymáshoz illeszkedő csigolyák alkotják, kö-
zöttük porcszövetből álló korongok vannak. Kettős 
S alakban meggörbült, ezért hajlékony és rugalmas. 
Nyaki, háti, ágyéki, keresztcsonti szakaszokra oszt-
ható. Utóbbihoz néhány csökevényes farokcsonti 
csigolya csatlakozik. A  hátcsigolyákhoz 1-1 pár 
(összesen 12 pár) borda kapcsolódik. Elöl a bordá-
kat porcok közbeiktatásával a lapos mellcsont kap-
csolja egybe. Karjaink vázát a lapockacsontból és a 
kulcscsontból álló vállöv, lábunk vázát az ülőcsontból,
csípőcsontból és szeméremcsontból álló medenceöv
kapcsolja a gerincoszlophoz. Végtagjaink váza azo-
nos elvek szerint épül fel. Karunkat a felkarcsont,
lábunkat a combcsont illeszti a függesztőövhöz. 

1. ábra. Az ember mozgási szervrendszere

agykoponya

homlokcsont

felső állcsont
állkapocs

kulcscsont
lapockacsont

felkarcsont

orsócsont
singcsont

kéztőcsontok

csípőcsont

kézközép-
csontok

kézujj-
percek

bordák

járomcsont arckoponya 

keresztcsont

m
ed

en
ce

öv

szeméremcsont
ülőcsont 

combcsont 

térdkalács 

sípcsont

lábtőcsontok 
lábközépcsontok
lábujjpercek

lábujj-
feszítő izom

háromfejű
lábikraizom

(vádli)

szárkapocscsont 

négyfejű combizom

szabóizom

a kéz
feszítőizmai  

kétfejű karizom

deltaizom
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2. ábra. Gerincosz-
lopunk oldalról

nyak-
csigolyák 

hátcsigolyák 

ágyéki
csigolyák 

keresztcsont

farokcsont 
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 Nézz utána, honnan ered a felkar 
izmaira használt muszkli kifejezés!

 Miért didergünk vagy toporgunk 
önkéntelenül is, ha várakozás köz-
ben fázunk?

Hozzájuk kapcsolódik két-két hosszú csont, karunkban az orsócsont és a 
singcsont, lábunkban a vastagabb sípcsont és a jóval vékonyabb szárkapocs. 
A combcsont és a sípcsont előtt egy kerek csont, a térdkalács található. 
Kézfejünk kéztő-, kézközép- és kézujjperccsontokból áll, a lábfejünket pedig 
lábtő-, lábközép- és lábujjperccsontok alkotják.

A legkisebb csontjaink a fülben vannak, ezek a hallócsontocskák, ame-
lyekről az érzékszerveknél tanulunk bővebben.

A csontok kapcsolódásai

Egységes vázrendszerünkben a csontok különböző módokon kapcso-
lódhatnak össze. Egyes csontok összenőnek, például a keresztcsont a 
keresztcsonti csigolyák összenövéséből származik. Az agykoponya la-
pos csontjai fűrészfogszerűen, varratok mentén illeszkednek. Végtag-
jaink csontjait nagy mozgékonyságot biztosító ízületek kapcsolják egy-
máshoz. Az ízületeket kötőszöveti szalagokból álló tok foglalja egybe, 
melyet súrlódást csökkentő ízületi nedv tölt ki. Az illeszkedő csontok 
felületét porcok fedik. 

Izomzatunk

A fej, az arc és a törzs izmai la-
posak (pl. homlokizom, mimikai 
izmok, mellizom, hasizom), vég-
tagjaink izmai orsó alakúak. 
A szájnyílás és a végbélnyílás iz-
mai gyűrű alakúak. Végtagjaink 
izmai nem nyúlékony inakkal
különböző csontokhoz kapcso-
lódnak. Mozgás során emelő-
elv szerint működnek együtt. 
Izomösszehúzódáskor az egyik 
csont helyben marad, a másik 
viszont elmozdul. Egy ízület-
hez általában két, ellentétesen működő izom tartozik: egy hajlítóizom
és egy feszítőizom. Ha a hajlító összehúzódik, a feszítő elernyed, és 
fordítva. 

Az izmok működése sok energiát igényel. Az ehhez szükséges táp-
anyagot – elsősorban cukrokat – az izmok a dús hajszálérhálózatukból 
veszik fel. A kémiai energiát az izmok mozgási energiává alakítják át. Az 
energiaátalakulás során hő is keletkezik, ezért melegszünk ki munka-
végzés közben, és ezért alkalmas az izomzat hőtermelésre is hidegben: 
ha fázunk, akaratlanul is reszketni kezdünk. Az izmok anyagcseréje so-
rán bomlástermékek is keletkeznek, ilyen például a tejsav. Ha az izom-
ban a hosszú ideig tartó működés miatt felhalmozódik a tejsav, az izom-
szálacskák apró sérüléseivel együtt izomlázat okoz. 

Számos izmunk közül a fejbiccentő izom fejünk mozgását biztosít-
ja. Az arc izmai, a mimikai izmok az érzelmek kifejezésében vesznek 
részt. Karunk mozgatását a deltaizom és a kétfejű karizom végzi. A bor-
dák izomzata a légzés során a mellkas mozgatásában játszik szerepet. 
A combizom és a lábszár izmai a láb mozgatását végzik. 

5. ábra. A  varratos (a) és ízületes (b)  
csontkapcsolódás

ízesülő csont-
végek 

ízületi porc

ízületi tok 

ízületi 
szalagok 

ízületi nedv

varratos csontkapcsolat

ízületes csontkapcsolat 

a)

b)

4. ábra. A végtagok alapszerkezete

felkarcsont

alkarcsontok

kéztőcsontok

combcsont

kézközépcsontok 
és ujjpercek

lábszárcsontok

lábtőcsontok

Mellső végtag Hátsó végtag

lábközépcsontok 
és ujjpercek

6. ábra. Karunk hajlításakor a hajlító-
izom összehúzódik, a feszítőizom eler-
nyed.

hajlítóizom

feszítőizom

ín
könyökízület

Kérdések, feladatok

1. Hogyan épül fel a hosszúkás, hen-
geres csont?

2. Nevezd meg az ízület részeit!
3. Nevezd meg a koponya részeit és 

a törzsünk csontjait!
4. Hasonlítsd össze a felső és az alsó 

végtagunk csontvázát!
5. Hogyan biztosítják az izmaink tes-

tünk mozgását?
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 Milyen fi zikai magyarázata van a 
verejték szervezetet hűtő hatásá-
nak?

 Milyen környezeti hatásokkal szemben véd meg minket a bőr?
 Milyen felépítés jellemző rá?
 Mit tanultunk korábban a bőr érzékelő működéséről?

A kültakaró

2. ábra. A szőrhagyma fénymikroszkó-
pos képe

Testünk kültakarója a bőr. Véd a külső hatásoktól, de össze is 
kapcsol a környezetünkkel. Három rétegből áll: a külső a hám, 
alatta helyezkedik el az irha, legalul pedig a bőralja.

A hám

A hámot többrétegű hámszövet építi fel. Felső rétegének 
sejtjei elhalnak, elszarusodnak, ellenálló védőréteget alkotnak. 
A szaruréteg a fokozottabban igénybe vett bőrfelületeken (te-
nyéren, talpon) különösen vastag lehet. Szaruból áll az ujjak 
utolsó percének felső felszínét védő köröm anyaga is. Az elhalt 
sejtek folyamatosan lekopnak, ezeket a legalsó rétegben lévők 
osztódással pótolják, ezzel feljebb nyomva a régebben keletke-
zett sejteket. Így azok folyamatosan cserélődnek. 

A hámsejtek helyenként kesztyűujjszerűen, mélyen az irhába 
süllyednek, szőrtüszőket hoznak létre. A tüszők alján lévő hám-
sejtek csomói, a szőrhagymák képezik a szőrszálakat. A hám mirigyei is 
csőszerűen az irhába mélyednek. Ezek között vannak verejtékmirigyek,
amelyek váladékukat, a verejtéket a bőr felszínére juttatják. A verejték 
fontos a szervezet hűtésében. A  bőr másik típusú mirigyei a faggyú-
mirigyek, amelyek a szőrtüszőkbe nyílnak. Zsíros váladékuk puhává és 
vízhatlanná teszi a bőr felszínét. A hám legbelső sejtsora barna színű 
festékanyagot termel. A festék mennyisége változó: a fehér bőrű embe-
reknél kevesebb, a színes bőrűeknél több, illetve télen kevesebb, míg na-
pozás hatására fokozódik a termelése. A festékréteg védi a bőrünket az 
ibolyántúli sugárzás káros hatásától. 

Az irha

Az irha rostokban gazdag kötőszövetből áll. A hámnál jóval vasta-
gabb réteg, amit a rostok szövedéke hajlékonnyá és rugalmassá tesz. 
Felszíne hullámos, így a hámmal nagy felületen érintkezik. Ennek 
azért van jelentősége, mert a hámsejtek az irhában lévő hajszálereken 
át végzik a gázcserét és a tápanyagok felvételét. A bőrünk érzékszerv 
is. Az irhában fájdalmat, nyomást, hideget és meleget érzékelő ideg-
végződések vannak. 

A bőralja

A bőralja a bőr legbelső rétege, amely azt az izomzathoz kapcsolja. Az 
irhához hasonlóan rostos kötőszövetből áll, közöttük azonban általá-
ban nagy mennyiségű zsírszövet is található. Ez egyes testtájakon, pél-

1. ábra. A bőr rétegei és szerkezete
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OH_BIO78TB_1_224_korr6.indd   172 14/06/22   16:27



173

 Nézz utána, mit érdemes tudnunk 
az ujjlenyomatokról!

 Nézz utána, hogy a fodrászatban 
alkalmazott hajfestékek milyen ha-
tással vannak a haj eredeti színé-
re (pl. szőkítés), hogyan hatnak a 
hajszálakat alkotó anyagokra (pl. 
fehérjék)!

Mitesszerek, pattanások
A bőrünkben lévő faggyúmirigyeink serdülőkorban bővebben 

termelik a váladékukat. A mitesszerek és a pattanások kialakulása en-
nek a következménye. Ha a faggyúmirigy kivezetőcsöve eldugul, meg-
reked a váladék, és mitesszer alakul ki. Ezt fekete pontként láthatjuk, 
mert a levegő szálló pora beleragad a zsiradékba. A mitesszert óvato-
san, tiszta kézzel vagy papírzsebkendővel, két ujjunkkal oldalról enyhe 
nyomást gyakorolva eltávolíthatjuk a bőrből, de jobb, ha szakemberhez 
fordulunk. Ha begyullad a szőrtüsző vagy a bőrfelület, gennyes góc, 
pattanás alakul ki. Kezelnünk ezt is csak hozzáértéssel szabad, mert 
könnyen elcsúfíthatjuk bőrünket. A pattanások eltüntetésében a fertőt-
lenítő, szárító arclemosó alkalmazása is segíthet.

A haj és a köröm
A hámból nemcsak a bőr szarurétege és a szőrszálak jönnek lét-

re, hanem a köröm és a hajszálak is. A köröm 1 mm vékony, lapos kép-
ződmény, a körömágy hámsejtjeiből jön létre. Kemény, de rugalmas, 
hajlékony, fényes, egész életünk során növekszik. A hajszál felszíne 
pikkelyes szerkezetű, elszarusodott sejtek rétege képezi. Az alatta talál-
ható rész tartalmazza a haj színét meghatározó festékanyagot. A vörös 
hajban nincs festék, a szőkében kevés, a barnában több, a feketében 
pedig sok. A hajszál legbelső rétege kezdetben a hajhagymából táplál-
kozik, később elhal. A hajszálak általában 5–15 év alatt kicserélődnek. 
Fiatalkorban a hajszálak növekedése sokkal gyorsabb, mint később.

3. ábra. A hajszál mikroszkópos képén 
jól látszik a pikkelyes szerkezet.

4. ábra. A mitesszer és a pattanás kialakulása

Kérdések, feladatok

1. Milyen működéseket lát el a bőr?
2. Sorold fel a bőr rétegeit!
3. Hasonlítsd össze a hámréteget és 

az irhát!
4. Mi jellemző a bőraljára?
5. Hogyan ápoljuk bőrünket?

dául a hason, a combon, fartájékon különösen vastag, akár több centi-
méter is lehet. A zsírréteg egyrészt párnaként védi a testünket, másrészt 
fontos a hőszigetelésben.

Bőrápolás

Bőrünket úgy kell ápolnunk, hogy természetes működéseit megőriz-
zük. Tisztán kell tartanunk, erre legalkalmasabb a meleg szappanos víz, 
amely eltávolítja a zsíros szennyeződéseket. Azonban túlzásba sem sza-
bad vinni, mert a bőr zsíros bevonatának fontos szerepe van a szervezet 
védelmében. Felszínén hasznos baktériumok is élnek, ezért az antibak-
teriális szappanok túlzott mértékű használata káros lehet.

A kádban fürdés helyett jobb a zuhanyozás: rövidebb ideig tart, bő-
rünk védőrétege sem ázik fel. Nem mellékesen kevesebb vizet is fogyaszt. 
Jót tehet a bőrnek az időnkénti váltott vizes „vérpezsdítő” zuhanyozás is.

A bőrápoláshoz tartozik a haj és a köröm tisztítása. 

A faggyú felgyülemlik a pórusokban,
majd baktériumok szaporodnak el benne

Levegővel érintkezve a faggyú fekete lesz,
megjelennek a mitesszerek

Piros, gyulladt, fájdalmas duzzanat
(gennyes góc) keletkezik

Az elhalt hámsejtek elzárják
a faggyúmirigy nyílását

A faggyú
a pórusokban
marad
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Gyakorlati óra

Barkás mogyoróbokor-vesszőt tegyél egy vízzel 
töltött vázába, és tartsd fűtött helyiségben ad-

dig, ameddig a virágzat ki nem nyílik. Ekkor ütögesd 
meg a virágzatot egy fehér papírlap felett, és a kihulló 
virágporszemeket vizsgáld meg mikroszkópban köze-
pes, majd nagy nagyítás alatt! Mit látsz? 

A virágporszemek körülbelül kétszer akkorák, mint 
egy vörösvérsejt. Felületük egyenetlen, ezért ha be-
lélegezzük őket, az orrnyálkahártyát izgatják. Az ér-
zékenyebb immunrendszerű emberekben allergiás 
tüneteket (tüsszögés, orrfolyás, gyulladás) váltanak 
ki. A pollenjeikkel allergiát kiváltó növények virágzá-
si idejét a pollennaptárban tanulmányozhatod.

A következő kísérletet otthon is elvégezheted.
Két fehér műanyag kanálba tegyél két-három csepp keményítőoldatot. (Keményítőoldathoz úgy juthatsz, 

hogy egy kanál háztartási keményítőt állandó kevergetés közben feloldasz egy fél pohár meleg vízben.) Mindkettő-
höz adj egy-egy csepp jódoldatot. (A jódoldat sebfertőtlenítő szer, ezért minden gyógyszertárban kapható). Majd 
az első kanálba tegyél 2-3 csepp nyáloldatot. (Nyáloldat készítéséhez vegyél egy korty vizet a szádba, forgasd 
körbe a szájüregedben, majd egy üres pohárba ereszd ki a szádban lévő vizet.) A másodikba ne tegyél semmit, az 
lesz a kontroll. Ha végeztél, egy gombostűvel alaposan keverd össze a kanalak tartalmát. Figyeld meg a változást!

A keményítőoldatok a jód hatására kékesfekete színűvé válnak. Hamarosan az első kanál tartalma a jódoldat sár-
gásbarna színét veszi fel, a második kanál tartalmának színe nem változik. A nyálban keményítőbontó enzim van. 
Az első kanálban lévő bontóenzim a keményítőt elbontja, ezért eltűnik a kék szín, és a jódoldat színe jelenik meg.

Vizsgálat a pollennaptárral
kapcsolatban

A nyál emésztő hatásának vizsgálata

A következő kísérletet otthon is elvégezheted.
Egy 2 literes, kemény falú műanyag palack 

alját vágd le egyenletesen, majd a helyére húzz egy 
hosszúkás lufi t. Szorítsd rá egy széles ragasztósza-
laggal, és egy cérnaszállal kösd el a palack alatt. Ez-
után egy gömb alakú lufi t tegyél a palackba úgy, hogy 
a nyílását körben kihajlítod a palack szájára. Kösd el 
szorosan cérnával. Ha lehúzod az aljára kötött lufi t a 
végénél fogva, a palackban lévő „lélegezni” kezd. Ma-
gyarázd meg!

A műanyag palack a mellkast modellezi, a benne lévő 
lufi  a tüdőt, az aljára kötött lufi  pedig a rekeszizmot. 
Ha a rekeszizmot lehúzzuk, nő a mellüreg térfogata, 
ezért csökken benne a nyomás. A tüdő követi annak 
mozgását, és kitágul. Ez a belégzés. Ha az alsó lufi t 
elengedjük, bekövetkezik a kilégzés is.

A következő kísérletet otthon is elvégezheted.
Egy csirke lábszárcsontját tisztítsd le teljesen, 

hagyd megszáradni, majd fi nom dörzspapírral teljes 
felületén csiszold meg. Egy üvegpohárba tölts 20%-
os ecetet, és tedd bele a csontot úgy, hogy nagyjából 
a fele kiálljon belőle. 24 óra elteltével vedd ki a savból, 
és öblítsd le. Vizsgáld meg a csontot!

A csont ecetből kiálló része változatlan maradt, ke-
mény, ellenálló. Az ecetbe mártott része kifehéredett, 
megpuhult, elvesztette tartását. A  csont rugalmas-
ságát a fehérjék, míg a keménységét főleg a mész 
biztosítja. A meszet a sav elbontotta, ezért a csont 
elvesztette keménységét. Benne a sók és a fehérje 
egyenletesen elkeveredve találhatók. Emiatt az ecet-
savban áztatott rész elvesztette ugyan a mésztartal-
mát, de az alakja és a mérete sem változott meg.

A következő kísérletet otthon is elvégezheted.
Tegyél három akkora tálat az asztalra, hogy a 

kézfejed beleférjen. Az első tálba tölts jéghideg vizet, 
a harmadikba olyan meleget, hogy a kezed még ép-
pen elbírja. A  kétféle vízből keverj össze a középső 
tálba langyos vizet. Tedd a bal kezed az első tál jéghi-
deg vizébe, a jobb kezed a harmadik tál meleg vizébe, 
és tartsd bennük 20 másodpercig. Az idő leteltével 
mindkét kezedet egyszerre vedd ki a tálakból, és tedd 
őket a középső tálba. Mit tapasztalsz?

A hideg vízből kivett kezünk a langyos vizet melegnek, 
a meleg vízből kivett kezünk a langyos vizet hideg-
nek érzi! Ennek az a magyarázata, hogy hőérzéke-
lő idegvégződéseink nem az abszolút hőmérsékle-
tet, hanem a hőmérséklet megváltozását érzékelik.

A légzés modellezése A csont összetételének vizsgálata

A bőr hőérzékelése
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Testünk fő részei megegyeznek a gerinces állatoké-
val, megjelenésünk azonban a két lábra állás követ-
keztében különbözik tőlük. Testtájaink arányai is 
megváltoztak, a mellső végtagjaink alkalmassá vál-
tak eszközhasználatra.

Testünk egészséges működésének alapvető felté-
telét, az állandó belső környezetet a szövetnedv, a 
nyirok és a vér biztosítja a sejtek és a szervek szá-
mára. A  gyarapodásához és a működéséhez szük-
séges nyersanyagok és energia felvételét a táplál-
kozás szervrendszere végzi. Tápanyagaink közül a 
fehérjék, a zsírok és a szénhidrátok energiában gaz-
dag vegyületek. A  víz és az ásványi sók, valamint 
az anyagátalakítási folyamatokban nélkülözhetet-
len vitaminok is fontos tápanyagok. A tápanyagok 

energiatartalmának felszabadításához szükséges 
oxigént a légzés biztosítja.

A légzés légcsere a szervezet és a külvilág között. 
Két lépésből áll: a be- és kilégzésből.  Belégzéskor a 
levegő a légutakon keresztül a tüdőbe kerül, biztosítva 
az oxigént a szervezet számára. Kilégzés során pedig 
szervezetünk leadja a sejtekben keletkező szén-di-
oxidot. Az oxigén a tápanyagok elégetéséhez szük-
séges az anyagcsere-folyamatok során, a szén-dioxid 
pedig az eloxidált szerves vegyületekből származik.

A tápcsatornában felszívódott tápanyagokat és a be-
légzés során felvett oxigént az anyagszállítás szerv-
rendszere juttatja el a sejtekhez, és az szállítja el 
onnan az anyagcsere-folyamatok során keletkező 
szén-dioxidot is a tüdőbe. A legfőbb szállító folyadék 
a vér. Az oxigén és a szén-dioxid szállítását a vörös-
vérsejtek végzik. A vért a négyüregű szív pumpálása 
keringteti a zárt érrendszerben. Az érrendszer ösz-
szetevői a verőerek, a gyűjtőerek és az őket egység-
be kapcsoló hajszálérek. A  vér és a belőle szárma-

zó nyirok szervezetünk belső védekezésében is fontos 
szerepet játszik.  Ebben a működésben a fehérvér-
sejtek vesznek részt. Belőlük keletkezésük, méretük 
és működésük szerint is többféle van a vérünkben. 

Védőoltásokkal mesterségesen létrehozott védettség 
is elérhető. A védőoltás elölt kórokozót, illetve annak 
egy részletét vagy magát az ellenanyagot tartalmaz-
za. Az elölt kórokozó nem alkalmas arra, hogy be-
tegséget okozzon, arra viszont igen, hogy megindítsa 
az ellenanyagok termelését.

A  szervezet mozgását a csontvázrendszerből és izomzatból álló 
mozgásszervrendszer biztosítja. A vázrendszer megtartja a testet, 
egyben a mozgást biztosító izomrendszer hordozója is. Az izmok 
működése sok energiát igényel. Az ehhez szükséges tápanyagot – el-
sősorban cukrokat – az izmok a dús hajszálérhálózatukból veszik fel.

A vízben oldott bomlásterméke-
ket és a felesleges vizet a kivá-
lasztás szervrendszere távolítja 
el a vérből. Szerve a páros vese. 
Vizelet formájában a húgyutakon 
keresztül ürülnek a külvilágba.

Testarányaink az élet folyamán változnak. A test-
részek mindenkori arányai, a testmagasság, a test-
tömeg együtt alakítják ki a testalkatot. Sokféle test-
alkat létezik, vannak örökletesen meghatározott 
elemei, életmódunkkal azonban befolyásolhatjuk 
formálódását.

Testünket a bőr határolja el a külvilágtól, egyben össze is köti vele.  
Fő működése a védelem, de ezenkívül kiválasztást is végez, szerepet 
játszik a hőszabályozásban, érzékszerv is egyben. Ugyanis tapintó, 
nyomásérzékelő és fájdalomérzékelő idegvégződések vannak benne.

Részösszefoglalás
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Szervezetünk megfelelő működéséhez az szükséges, hogy a pillanatnyi 
szükségleteknek megfelelően minden szervünk elegendő táplálékhoz 
és oxigénhez jusson, és a felesleges bomlástermékek kikerüljenek be-
lőlük. Például sportolás közben fokozódjon az izmaink vérellátása, és 
szaporábban vegyük a levegőt. Ugyanakkor egy vasárnapi ebédet kö-
vetően az szükséges, hogy több emésztőnedv termelődjön, és nőjön 
bélrendszerünk vérellátása. Mivel a vérmennyiségünk jelentősen nem 
változhat, a szervezetünknek tudnia kell azt a körülményeknek meg-
felelően szétosztani a szervek között.

Legalább ilyen fontos, hogy a külső környezet változásai ellenére 
szervezetünk belső környezetének állapotjelzői (pl. testhőmérséklet, test-
folyadék mennyisége) meghatározott érték körül mozogjanak: me-
legben növelni tudjuk a hőleadásunkat, hidegben pedig fokozódjon a 
szervezet hőtermelése. Mindehhez az szükséges, hogy szerveink ösz-
szehangoltan, szabályozottan működjenek. Életfolyamataink szabá-
lyozását a hormonális rendszerünk és az idegrendszerünk együtt 
végzi. 

A szabályozás elve

A szervezet szabályozásának működési elve egy termosztáttal szabá-
lyozott központi fűtési rendszerhez hasonlítható. Ahogy a termosz-
táton beállítjuk a kívánt hőmérsékleti értéket, úgy jellemző szerve-
zetünkre is például a testfolyadékaink szükséges mennyisége. Ha sok 
üdítőitalt iszunk, a vérünk hígulni kezd. Ahogy a termosztát érzékeli a 
hőmérséklet csökkenését, és ezt az információt egy központba juttatja, 
úgy érzékelik az erre alkalmas sejtek a vér hígulásának mértékét. Ez-
után tájékoztatják erről a szervezet szabályozóközpontját. A központ 
utasítására a fűtőrendszer egy kapcsolóval beindul. Ugyanígy növeli 
szervezetünk szabályozóközpontja is a felesleges víz eltávolítását a ve-
seműködés fokozásával. 

A hormonális szabályozás

Szervezetünk hormonális szabályozói kémiai ható-
anyagok, a hormonok. Ha a vérbe ürülnek, fokoz-
zák vagy mérséklik egyes szervek működését. Belső 
elválasztású mirigyek termelik őket. Azért nevez-
zük ezeket a mirigyeket belső elválasztásúnak, mert 
nincs kivezetőcsövük, a sejtek a termelt váladékot, a 
hormont közvetlenül a vérbe juttatják. (A mirigyek 
a hámszövetek közé tartozó mirigyhámból épülnek 
fel.)

 Mit értünk szabályozáson? 
 Mi az inger?
 Mi az ingerlékenység? 

Az életfolyamatok
szabályozása

 Nézz utána, mennyi idő telik el attól 
a pillanattól kezdve, hogy a recep-
torsejt érzékelte az ingert, addig a 
pillanatig, ameddig a válasz meg-
érkezik a szervhez!

1. ábra. Étkezés után változik a vér el-
oszlása: több vér jut a tápcsatorna szer-
veibe.

2. ábra. A külső és a belső elválasztású mirigyek működé-
sének vázlata

kivezetőcső

vérárambelső elválasztású
mirigy

külső elválasztású
mirigy

testfelszín

célszerv

belső
üreg felszíne
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Az idegi szabályozás

Az idegsejtekkel meg-
valósuló refl exműkö-
dések jelentik az ide-
gi szabályozás alapját. 
A szervezetben érzéke-
lősejtek csoportjai érzé-
kelik a szervezet külső 
vagy belső környezeté-
nek változásait, az ingereket. Ha például kézzel véletlenül hozzáérünk 
a forró radiátorhoz, azonnal elkapjuk onnan. Ennek az a magyaráza-
ta, hogy a bőrünkben lévő hőérzékelő idegvégződések, érzősejtek vagy 
receptorsejtek érzékelik a hőmérséklet változását, a forróságot. Erről 
nyúlványaikon elektromos változás, ingerület formájában információt 
küldenek az idegi központba. A központ a másodperc tört része alatt 
feldolgozza a beérkező információt, és döntést hoz. A központból ki-
induló mozgatósejteken keresztül utasítást küld a megfelelő szervhez. 
Példánk esetében a megfelelő izmokhoz, és ennek eredményeképpen 
a kezünket elkapjuk. A receptorsejt – információt szállító rendszer – 
központ – választ továbbító rendszer – végrehajtó szerv együttese a 
refl exív.

Negatív visszacsatolás

Látjuk, hogy a hormonális szabályozás és az idegi szabályozás működé-
sében alapvető különbségek vannak, lényegüket tekintve azonban azo-
nosak. Mindkét esetben a szervezet korrigálja, javítja a külső vagy belső 
környezet hatására bekövetkező változásokat, hogy az állandó, legmeg-
felelőbb állapotot fenntartsa a szervezetben. A beavatkozást követően 
a szerv is küld egy visszajelzést a központnak, hogy az utasítást végre-
hajtották. Mivel a beavatkozás ellenkezője annak az eltérésnek, amely 
kiváltotta, a szabályozási módot negatív visszacsatolásnak nevezzük. 
A refl exív a visszacsatolással együtt egy refl exkört alkot.

Kérdések, feladatok

1. Mely szervrendszerek végzik szer-
vezetünk szabályozó működését?

2. Mi a szabályozások közös elve?
3. Mit nevezünk hormonnak?
4. Mi jellemző a belső elválasztású 

mirigyekre?
5. Sorold fel egy refl exív részeit!

Keresztezett refl ex
Ha mezítláb egy éles kavicsra lépünk, „automatikusan” felkapjuk 

a lábunkat, mégsem esünk el. Ennek az a magyarázata, hogy ebben az 
esetben nemcsak a fájó lábunk hajlítóizmai jönnek működésbe, hogy 
refl exválaszként a lábat felemeljék (ezzel megóvva a nagyobb sérülés-
től), hanem a másik láb feszítőizmai is. Ennek köszönhetjük, hogy meg-
őrizzük testtartásunkat.

A következő kísérletet
otthon is elvégezheted.

Kérd meg egy barátodat vagy egy 
családtagot, hogy segítsen a kí-
sérletben! A  kísérleti személyt ül-
tesd le egy székre, úgy, hogy a 
napfény (vagy egy asztali lámpa 
fénye) a szemébe essen. Figyeld 
meg mindkét szemben a pupilla, 
a „szembogár” tágasságát! Ezután 
takard le az egyik szemét egy ösz-
szehajtogatott fekete anyaggal, és 
fi gyeld meg a másik pupilla tágas-
ságát! Vedd le a szemről a takarást, 
és azonnal fi gyeld meg a szabaddá 
vált szemben a pupilla mozgását! 
Mit észlelsz? Miért?

A  szem letakarása előtt mindkét 
szem pupillája azonos nagyságú. 
Az egyik szem eltakarása után a 
másik szem pupillája kissé kitá-
gul, a szabaddá tett szem pupillá-
ja pedig látványosan összeszűkül. 
A  pupilla ugyanis a szembe jutó, 
a látáshoz szükséges fény meny-
nyiségét szabályozza. Kevés fény 
esetében kitágul, egyszerre több 
fényt enged be, erős fényben vi-
szont összeszűkül, így a szembe 
kerülő fény mennyisége mindig a 
legmegfelelőbb lesz.

5. ábra. A pupilla működése erős és 
gyenge fényben

4. ábra. A negatív visszacsatolás

(ingerület) 
„parancs”

visszajelentés 

„válasz”

inger
bőr

„hír”

izom

központ

3. ábra. A refl exív felépítése

inger:
étel íze

központ:
agyvelő

nyálmirigy:
nyáltermelés

ingerület utasítás
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Szervezetünk szabályozását a hormonrendszer és az idegrendszer szoros 
összhangban és kölcsönhatásban látja el. Belső elválasztású mirigyeink 
az agyalapi mirigy, a pajzsmirigy, a páros mellékvese kéreg- és velőállomá-
nya, a hasnyálmirigy szigetei, nőkben a páros petefészek, férfi akban pedig 
a páros here. A hormonok a vérkeringéssel a szervezet minden pontjába 
eljutnak. Hatásukat azonban csak azokban a sejtekben fejtik ki, amelyek 
külső felszínén speciális fehérjék, hormonreceptorok vannak. Ezek „fogják 
ki” a hormonokat a vérből. A hormonok nem kerülnek be a sejtbe, elég, 
ha kívülről kapcsolódnak a sejtekhez. Összekapcsolódásukat követően 
ugyanis közvetítő anyagok révén nyomban megindulnak a sejt belse-
jében a szükséges változások. A hormonális szabályozás működésében 
a negatív visszajelentés alapja a termelt hormon mennyisége. Felesleg 
esetén a belső elválasztású mirigy hormontermelése vagy a hormon vér-
be ürítése leáll. 

Az agyalapi mirigy

Mint a neve is mutatja, a koponyában, az agy alján (alapi részén), minden 
irányból védve helyezkedik el. Mindössze akkora, mint egy cseresznye. 
Dús hajszálérhálózat szövi át. Többféle hormont termel, ezek egy ki-
vételével más belső elválasztású mirigyek működését serkentik, ezért az 
agyalapi mirigy a hormonális szabályozás központi szervének tekinthető. 

 Mit értünk belső elválasztású mirigyeken?
 Mi a hormon?
 Milyen kapcsolat van az idegi és a hormonális szabályozás között?

A hormonális
szabályozás I.

 Az egyik hormontermelő szervünk 
a mellékpajzsmirigy. Nézz utána, 
milyen hatású hormonokat termel, 
és mi kapcsolja a pajzsmirigyhez!

2. ábra. Az arányos törpenövést (a bal 
és jobb oldalon levő személy) a növeke-
dési hormon fi atalkori csökkent műkö-
dése okozza.

agyalapi mirigy

mellékvese

hasnyálmirigy

petefészek
here

pajzsmirigy
és mellékpajzsmirigy

1. ábra. A férfi - és a női szervezet belső elválasztású mirigyei
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Hormonjai közül a növekedési hormon közvetlenül hat a szerve-
zetre, az anyagcserét befolyásolja. Mennyiségétől függ, hogy mennyire 
növünk meg. Fiatalkorban minél több termelődik belőle, annál maga-
sabbak leszünk. Ha rendellenesen működik, és túl sok a növekedési hor-
mon, akkor óriásnövekedés, ha túl kevés, akkor arányos törpeség alakul ki. 
Az agyalapi mirigy serkentőhormonjai közül az egyik a pajzsmirigy 
működését befolyásolja, hatására emelkedik annak hormontermelése. 
Egy másik hormon a mellékvese kéregállományának hormontermelését 
fokozza, egy harmadik hormoncsoport pedig az ivarmirigyek hormon-
termelését növeli. 

Az agyalapi mirigy olyan serkentőhormonokat is ürít a vérbe, ame-
lyeket az agy alapi részének más idegsejtjei termelnek, és átmenetileg az 
agyalapi mirigyben raktározódnak. Az egyik közülük a vese kanyarula-
tos csatornáiban fokozza a víz visszaszívását, a másik szülés közben az 
anyaméh simaizomzatának összehúzódását váltja ki. 

A pajzsmirigy

A pajzsmirigy a gége előtt helyezkedik el. Jódtartalmú hor-
monja a sejtek anyagcseréjében az energiatermelő folyama-
tokat fokozza. Nélkülözhetetlen a szervezet mindennapos 
működésében, a növekedésében és a fejlődésében is. Ha túl 
sok termelődik belőle, a beteg ingerlékeny lesz, szívritmusa 
fokozódik, nő az energiafelhasználása. Sokat eszik, testsúlya 
ennek ellenére csökken. Ha túl kevés van a hormonból, a be-
teg eltunyul, gondolkozása és mozgása is lelassul. Elégtelen 
hormontermeléshez vezethet, ha nem jut elegendő jód a szer-
vezetbe. A jódot általában oldva, az ivóvízzel vesszük fel. Ahol 
az ivóvíz jódhiányos, a tünetek egyszerre sok emberen jelent-
kezhetnek. Ma már ezen úgy segítenek, hogy az étkezési só-
hoz kevés jódvegyületet kevernek. Ha a pajzsmirigy hormon-
hiánya szervi okokra vezethető vissza, és születéstől kezdve 
nem termelődik elég a hormonból, a gyermek testi és szellemi 
fejlődése egyaránt visszamarad. 

Kérdések, feladatok

1. Sorold fel belső elválasztású miri-
gyeinket!

2. Mi a hormonreceptor-fehérjék mű-
ködése?

3. Miért az agyalapi mirigy a hormo-
nális szabályozás központja?

4. Jellemezd a pajzsmirigy hormonjá-
nak szervezetünkre gyakorolt ha-
tásait!

A golyva
A normális működésű pajzsmirigyet kívülről nem lehet látni. Ha 

viszont a működésében probléma merül fel, akkor megnagyobbodik, és 
kívülről is jól látható lesz. Ez a betegség a golyva. Golyva alakul ki a 
pajzsmirigy túlműködésekor, ebben az esetben a mirigyállomány duzzad 
meg. Keletkezhet azonban a pajzsmirigy elégtelen működése esetén is, 
ilyenkor a kötőszövetes állományból lesz több. 

Az akromegália
Rendellenes esetekben előfordulhat, hogy a növekedési hormon 

termelése idősebb korban újra fokozódni kezd. Ezekben az esetekben 
azonban csak a testünk csúcsi részei tudnak növekedni. Emiatt meg-
nyúlik az orr, előregörbül az áll, a kézfejek lapátszerűvé válnak. A be-
tegség neve akromegália. Az ilyen betegeket régen boszorkányoknak 
tartották, ami a mesekönyvek hagyományos ábrázolásain jól látszik.

 Gondold végig, milyen okai lehet-
nek a pajzsmirigy elégtelen műkö-
désének!

3. ábra. A pajzsmirigy fénymikroszkó-
pos képe. A sejtek közötti üregekben a 
kékre festődött hormonváladék látható.

4. ábra. A pajzsmirigy működésének szabályozá-
sa negatív visszacsatolással

agyalapi mirigy

serkentés gátláshipotalamusz

pajzsmirigy

pajzsmirigyserkentő 
hormon
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A mellékvese

A páros mellékvese a szintén páros vese csúcsán helyezkedik el, mű-
ködését tekintve azonban nincs kapcsolat közöttük. Két részből áll: egy 
vastag kéregállományból és egy jóval kisebb velőállományból. 

A kéregállomány háromféle hormont termel. Az egyik a vesékben 
fokozza a sók visszaszívását. Akkor termelődik belőle több, ha – például 
verejtékezéssel – sok sót vesztünk. A mellékvesekéreg másik hormonja 
az anyagcserére hat. A szükségletnek megfelelően befolyásolja, hogy a 
cukrok és a zsírok inkább elraktározódjanak, vagy a sejtekben energia-
nyerés céljából felhasználódjanak. A harmadik hormoncsoportba a férfi  
nemi hormonokhoz hasonló típusú vegyületek tartoznak. A férfi akban 
és a nőkben is azonos mennyiségben termelődnek, segítik a fehérjék 
beépülését a szervezetbe, növelik az izomerőt. A mellékvesekéreg mű-
ködését az agyalapi mirigy serkentőhormonja szabályozza. 

A velőállomány hormonja az adrenalin. Termelődésére nincs hatás-
sal az agyalapi mirigy. Mennyisége izgalmi állapotban vagy vészhelyzet 
esetén nő. Hatására fokozódik a szívritmus és a légzésszám, a máj és 
az izmok cukorraktáraiból nagy mennyiségű cukor kerül a vérbe. Ezzel 
pillanatok alatt mozgósítja a szervezet tartalékait, és az idegrendszerrel 
közösen alkalmassá teszi nagy erőkifejtésre, a vészhelyzet elhárítására.

A hasnyálmirigy szigetei

A hasnyálmirigy kettős elválasztású mirigy, mivel külső és belső elvá-
lasztású működése is van. A hasnyálmirigyben olyan, szigetszerűen el-
helyezkedő sejtcsoportok találhatók, amelyek váladéka közvetlenül a 
vérbe ürül. Ez a hormon az inzulin, amely a sejtek cukorfelvételének 
szabályozója. Ha nő a cukor mennyisége a vérben, azt a hasnyálmirigy 
szigetsejtjei a keresztüláramló vérből érzékelik, és inzulint adnak le. Ha-
tására a cukor a vérből a sejtekbe kerül, vagy elraktározódik a májban és 
az izmokban. Inzulin hiányában a cukor a vérben marad, és zavar támad 
a sejtek működésében. A magas vércukorszint az egész szervezet egész-
ségét veszélyezteti. Ezt a betegséget nevezzük cukorbetegségnek. A has-
nyálmirigy szigetsejtjeire nincs hatással az agyalapi mirigy, működését 
közvetlenül a vércukorszint szabályozza.

Az ivarszervek hormonális működése

A női ivarsejteket termelő páros petefészek és a hímivarsejteket ter-
melő páros here fontos belső elválasztású mirigy is. Az általuk termelt 
hormonok befolyásolják a serdülőkor jellemző változásait és a nemi 

 Melyik belső elválasztású mirigy működésére hat az agyalapi mirigy? 
 Mit tanultunk korábban a hasnyálmirigy működéséről?
 Melyek a nők, és melyek a férfi ak ivarsejteket termelő szervei?

A hormonális
szabályozás II.

1. ábra. A mellékvese felépítése

2. ábra. A hasnyálmirigy szövetében a 
narancsszínű területek a hormonterme-
lő szigetsejtek

kéregállomány
velőállomány
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érést. A petefészek többféle hormont is termel. Ezek az agyalapi mi-
rigy serkentőhormonjaival együtt szabályozzák a női nemi működése-
ket. A petesejt megtermékenyülése esetén különböző hormonok az első 
pillanattól kezdve segítik a magzat fejlődését, és felkészítik a várandós 
kismamát a magzat kihordására, megszülésére és szoptatására. A férfi ak 
nemi működéseit a férfi  nemi hormonok alakítják ki és szabályozzák. 
A női és a férfi  nemi hormonok fontos szerepet játszanak a másodla-
gos nemi jellegek kialakításában. Hatásukra bontakozik ki a nőies jelleg, 
erőteljesebb lesz a férfi ak izomzata, hangjuk mélyebb, és kinő a bajszuk 
és a szakálluk.

Kérdések, feladatok

1. Mely anyagcsere-folyamatokat be-
folyásolják a mellékvesekéreg hor-
monjai?

2. Milyen esetekben emelkedik meg 
a vér adrenalinszintje?

3. Miért tekinthető kettős elválasztá-
sú mirigynek a hasnyálmirigy?

4. Hogyan befolyásolja a vér cukor-
szintjét az inzulin?

5. Mi a serdülés biológiai alapja?

 Nézz utána, mi a biológiai, és mi 
a társadalmi érettség! Milyen fo-
lyamat során és melyik életkorban 
alakul ki?

A stressz
Ha hosszú ideig nehéz-

ségekkel járó hatások, „vész-
helyzetek” érik az embert, ak-
kor stresszről beszélünk.

Ilyenkor nem az adrenalin-
szint emelkedik meg a vérben, 
hanem a mellékvesekéreg hor-
monjaiból termelődik több, így 
készül fel a szervezet a helyzet 
elviselésére. A folyamatos erő-
feszítések, izgalmi helyzetek, 
megpróbáltatások mindig azonos változásokat eredményeznek a szer-
vezetben, és ez hosszú távon egészségkárosító hatású. Ezt a hatást Se-
lye János magyar orvos ismerte fel.

Cukorbetegség
A cukorbetegségnek két formája ismert. Az I. típusú cukorbeteg-

ség általában gyermekkorban jelentkező genetikai betegség. Lényege: 
az inzulintermelés teljes megszűnése. Ezek a betegek inzulinadagolás 
nélkül nem maradhatnának életben. Jellemző tünete az állandó szom-
júságérzet, a vizelet mennyiségének növekedése, fogyás, levertség.  
Az anyagcserezavar miatt egyébként nem jellemző vegyületek jelen-
nek meg a vérben. Ezek a vizeletnek és a kilélegzett levegőnek ace-
tonos – körömlakklemosó – illatát eredményezik.  A II. típusú cukorbe-
tegség oka az, hogy a sejtek nem képesek az inzulin felvételére. Ez a 
forma lassan, idősebb korban alakul ki. Jellemző tünete a látás rom-
lása, az elhúzódó sebgyógyulás, romlik a végtagok vérkeringése. Az 
időben felismert cukorbetegség hosszú ideig egyensúlyban tartható.

A szteroidok
A mellékvesekéreg hormonjai szteránvázas kémiai vegyületek, 

ismertebb nevükön szteroidok. A szteroidok az izomgyarapító hatásuk 
miatt előtérbe kerültek mint doppingszerek. Azokban a sportágakban 
ugyanis, amelyekben az izomerőnek különösen nagy a jelentősége, a ki-
emelkedő eredmények elérésében szteroidok szedésével rövid idő alatt 
látványos javulást lehetett elérni. A szteroidok szedésének mind a fér-
fi aknál, mind a nők esetében súlyos következményei vannak. Károsodik 
a máj, súlyos zavarok lépnek fel a nemi működésben, és a vázrendszer is 
tönkremehet. Az izomgyarapodást ugyanis nem követi az ízületek növe-
kedése, ezért könnyen maradandó sérülések léphetnek fel. A szteroidok 
szerepelnek a tiltott doppinglistákon, elsősorban a sportolók egészsé-
gének a védelmében. 

3. ábra. Stressz a mindennapokban
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Az idegrendszert felépítő idegszövet idegsejtekből és a közöttük lévő 
táplálósejtekből áll. Legfontosabb sajátossága, hogy ingerlékeny, azaz a 
környezet változásaira reagál, az ingereket érzékeli, és azokat ingerüle-
tek formájában továbbítja. 

Az idegsejt felépítése

Az idegsejt sejttestből és nyúlványokból áll. A sejt egyik végén rövid nyúl-
ványok sokasága ered, ezek az ingerfelvevő nyúlványok. A másik végén 
egyetlen hosszú nyúlvány ered, amely a végén ágazik csak szét, ez az 
ingerülettovábbító nyúlvány vagy idegrost. 

Az idegsejtek működése

Az idegrendszer működésének ele-
mei, a refl exek úgy valósulnak meg, 
hogy a receptorsejt által érzékelt 
inger a rövid nyúlványokon keresz-
tül ingerületbe hozza az idegsejtet. 
Az elektromos változás alapja az, 
hogy az idegsejtek sejtplazmájában 
és a szövetnedvben nem azonos a 
negatív és a pozitív töltésű ionok 
(kloridion, nátriumion, káliumion) 
mennyisége, emiatt feszültség van a 
külső, illetve a belső tér között. Ha a 
sejtet inger éri, akkor azon a ponton ionok ki- és beáramlanak, átmene-
tileg megváltozik a töltéseloszlás, azaz áram indukálódik. Ez ingerület 
formájában terjed tovább. Az ingerület elektromos változásként halad 
végig az idegroston. Az idegrost vége faágszerűen szétágazik, ezek a vég-
fácskák. A végfácskákból az elektromos áram hatására ingerületátvivő ve-
gyület szabadul fel, ami információul szolgál a központ számára.

A refl exív bevezető szára több sejtből is állhat. Ebben az esetben a 
receptorsejtből érkező ingerület az idegsejt rostjának végfácskái révén 
nem a központot hozza ingerületbe, hanem a következő idegsejtet. 
Az ingerület ezután vagy a központba, vagy egy újabb idegsejtre ke-
rül. Két idegsejt ingerületet átvevő-átadó kapcsolata a szinapszis. Mivel 
az idegrostokon működésük közben elektromos jel fut végig, zsírnemű 
anyagból lévő szigetelőréteg, velőshüvely választja el egymástól őket, 
hogy egymás működését ne zavarják. A velőshüvelyen megszakítások 
vannak, ami az ingerület továbbítását felgyorsítja. Hatására a következő 
megszakítás jön ingerületbe, tehát az ingerület ugrálva terjed. 

 Mit tanultunk korábban az idegszövetről? 
 Mi az inger, és mi az ingerlékenység?
 Mi a refl ex?

Az idegrendszer
működése

 Nézz utána, mekkora sebességgel 
terjed az ingerület egy idegroston!

1. ábra. Az idegsejt felépítése

sejttest

rövid nyúlványok

hosszú nyúlvány

végfácska

2. ábra. Az ingerület terjedése (na-
rancssárga szakaszok) az idegsejt-
hálózaton.

3. ábra. Az ingerület „átugrálva” terjed 
az idegroston.
3. ábra. Az ingerület „átugrálva” terjed 
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Az idegsejtek típusai

Az ingert felvevő és továbbító sejtek az érzősejtek. Sok érzősejt egy-
mástól elszigetelt rostjainak együttese az érzőideg. Az érzőidegek min-
dig az agyi központba futnak be. A  központból kiinduló válaszokat 
mozgatóidegek közvetítik. A  mozgatóidegek is egymástól elszigetelt 
idegrostok kötegeiből állnak, a hosszú nyúlványok az ingerválaszt meg-
valósító izmokhoz vagy szervekhez futnak. A központból érkező moz-
gató válaszok is több szinapszissal egymással működési kapcsolatban 
álló mozgatóidegsejtek révén érkeznek célba. Az idegrendszerünk egy 
rendkívül bonyolult hálózatnak tekinthető, amelyben minden minden-
nel összefüggésben áll. 

A szomatikus és a vegetatív szabályozás

A külső környezetből folyamatosan érkeznek ingerek, amiket a receptor-
sejteket tartalmazó érzékszervekkel érzékelünk. Érzékszervünk a szem,
amely a fényingereket, a fül, amely a hangingereket és testhelyzetünket 
érzékeli. Érzékszervünk a bőr is, hiszen – amint azt már tanultuk – fáj-
dalmat, nyomást és tapintást érzékelő idegvégződések, valamint hideget 
és meleget érzékelő receptorsejtek vannak benne. A külvilágból érkező 
ingereket feldolgozó és azokra megfelelő válaszokat adó idegrendszeri 
működéseket testi vagy szomatikus működésnek nevezzük. 

Idegrendszerünk az érzőidegek révén a belső szervek és a belső kör-
nyezet állapotáról is folyamatosan kap információkat. Ezek receptor-
sejtjei a belső szervekben vannak. Például a nagyobb verőerek falában a 
vér érfalra gyakorolt nyomását érzékelő, illetve a vér kémiai összetételét 
érzékelő receptorok találhatók. A  tüdő léghólyagocskáiban is vannak 
receptorsejtek, amelyek azok feszességét érzékelik. Ha például a vérnyo-
más nő, válaszként az idegrendszer tágítja az erek izmos falát, és ezáltal 
csökken a vérnyomás. Az idegrendszer belső szervekre gyakorolt szabá-
lyozó hatását zsigeri vagy vegetatív működésének nevezzük.

Kérdések, feladatok

1. Rajzolj le egy idegsejtet, és jelöld 
rajta a részeit!

2. Mi a szinapszis?
3. Mi a különbség a mozgatóideg és 

az érzőideg működése között?
4. Hasonlítsd össze az idegrendszer 

szomatikus és zsigeri működését!

Feszültség a sejthártya két oldalán – a membránpotenciál
A sejthártya (sejtmembrán) két oldala közötti feszültség mérésére 

mikroelektródákat használunk. Ezek olyan vékonyra kihúzott üvegcsö-
vecskék, amelyek vége kb. 1 mikrométer (0,001 mm) átmérőjű. A mérés-
hez két mikroelektróda szükséges. Mindkettőt feltöltik sóoldattal, majd 
mikroszkóp alatt az egyiket a sejt belsejébe, a másikat a két sejt közötti 
térbe szúrják be. A két elektródot érzékeny mérőműszerrel összekötve a 
töltéskülönbség – a feszültség – leolvasható.

Miért haladnak egy irányba az ingerületek?
Egy idegroston az éppen ingerületben lévő befűződésen mozgó 

ionok (az elektromos áram) a tőle mindkét irányban lévő befűződésekre 
egyformán hatnak. Azonban mindig csak a sejttesttől távolabbi követke-
ző befűződés jön ingerületbe, ugyanis az előző, korábban ingerületben 
lévő befűződés még nem állt vissza nyugalomba, ezért az áram nem 
hat rá. A szinapszisokban pedig az egyirányú ingerületvándorlást a ké-
miai átvivőanyagok biztosítják. A felszabaduló ingerületátvivő vegyületek 
mindig csak a következő idegsejt rövid felvevőnyúlványaira vagy magára 
az idegsejt testére hatnak, „visszafelé” nem, hiszen ott szabadultak fel.

 Biofi zikai mérések szerint az ember 
velőshüvellyel borított idegrostja-
in gyorsabban halad az ingerület, 
mint egyes ízeltlábú állatok vagy 
puhatestűek csupasz, velőshüvely 
nélküli rostjain. Magyarázd meg, 
hogy miért!

4. ábra. Az érző- és mozgatóidegsejtek 
felépítése

érzőidegsejt mozgatóidegsejt
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A külső vagy belső környezetünk változásairól az érzékszerveink tájé-
koztatnak. Az érzékszervek az ingereket érzékelő receptorsejtekből és 
különböző, az érzékelést segítő járulékos szervekből állnak. 

A szem felépítése

Fényérzékelő szervünk a páros szem, amely az arckoponyában, 
a szemüregben helyezkedik el. A szemet kívülről befelé halad-
va hártyák burkolják. A külső vastag, védő kötőszövetből álló 
burok az ínhártya. Ehhez kapcsolódnak kívülről a szemet moz-
gató izmok. Az ínhártya elöl a kötőhártyába, az pedig az átlát-
szó szaruhártyába megy át. Az ínhártya alatt a szemgolyót a 
hajszálerekkel dúsan behálózott érhártya fedi. Ez gondoskodik 
a szem tápanyagokkal és oxigénnel való ellátásáról. Az érhár-
tya a szaruhártya mögött a szivárványhártyában folytatódik. 
A szivárványhártya színanyagai határozzák meg szemünk szí-
nét. A legbelső hártya az ideghártya vagy retina, amely a szem-
golyó nagy részét kitöltő, magas víztartalmú üvegtestre simul 
rá. Az ideghártyában találhatók a fényinger felvételére alkalmas 
receptorsejtek. Kétféle típusuk van, a pálcikák és a csapok. A pál-
cikák érzékenyebbek, gyenge fény esetén is működnek, segítségükkel 
„fekete-fehérben” – sötétebb és világosabb képekben látjuk a világot. 
A  csapok erősebb fényben működnek, és a színlátásunkat biztosítják. 
Utóbbinak három fajtája van: egyesek csak a kékesibolya, mások csak 
a zöld fény, megint mások csak a sárga és a vörös fény hullámhosszától 
jönnek ingerületbe. A receptorsejtek nem egyenletesen oszlanak el az 
ideghártyán: a legtöbb receptorsejt a sárgafoltban található. 

A szivárványhártyán van egy kör alakú nyílás, a pupilla. A szivárvány-
hártyában lévő kör alakú izom segítségével a nyílása változtatható, így 
automatikusan szabályozni tudja a szem a belsejébe jutó fény mennyi-
ségét. A pupilla mögött a szemlencse található. Kötőszövetből álló rostok 
függesztik fel. A lencse domborúsága változtatható. Közelre nézéskor a 
rostokat feszítő izom összehúzódik, a rostok ellazulnak, és a szemlencse 
saját rugalmassága következtében domborúbbá válik. Távolra nézéskor 
az izom elernyed, a lencsefüggesztő rostok kifeszülnek, és ellapítják a 
szemlencsét. 

A szem működése

A szembe jutó fénysugarak a levegő és a szaruhártya határán megtör-
nek, áthaladnak a szaruhártyán, majd a pupilla résén keresztül elérik a 
szemlencsét. A szemlencse összegyűjti és újra megtöri a fénysugarakat, 

 Mi a receptorsejtek működése?
 Mit tanultunk a fénytörésről?
 A szem mely részeiről tanultunk már korábban?

Érzékelés, érzékszervek.
A szem és a látás

A következő kísérletet
otthon is elvégezheted.

Tartsd a 2. ábrát jobb kézzel a sze-
medtől mintegy 40 cm távolságra! 
Takard le bal kézzel a bal szeme-
det, és jobb szemeddel fi gyeld a + 
jelet! Lassan közelítsd az ábrát a 
szemed felé addig, amíg változást 
nem tapasztalsz! Mit vettél észre?

A  kör képe egyszer csak eltűnik. 
Ez akkor következik be, amikor a 
kör képe az ideghártyán éppen
a vakfoltra vetül. A vakfolt az ideg-
hártyának az a része, ahol a látó-
ideg kilép a szemből, ezért ott nin-
csenek receptorok.

2. ábra. A vakfolt kimutatására szol-
gáló ábra

1. ábra. A szem részei

szaruhártya
lencsefüggesztő rostok

szivárványhártya

pupilla

ínhártya

érhártya

ideghártya

látóideg

vakfoltüvegtest

szemlencse

sárgafolt
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majd az üvegtesten keresztül az ideghártyáraa. Az ott keletkező 
kép fordított állású, kicsinyített, valódi kép. Az ideghártya recep-
torai az ingert („a képet”) ingerület formájában a látóidegen 
keresztül az agy látóközpontjába juttatják. A látóideg a recep-
torok idegrostjaiból áll. A látóközpont a beérkezett ingerületet 
látási érzetté alakítja át. Így az általunk látott egyenes állású 
kép valójában a látóközpont, azaz az agy működésének ered-
ményeképpen alakul ki.

A két szemünk egymás mellett helyezkedik el, és előre néz.  A 
két szem tengelye nem teljesen párhuzamos, ezért egy kicsit elté-
rő szögben érzékeljük a látott tárgyakat. Ez térlátásunk kialaku-
lásának oka. A két képet az agyunk rakja  össze egy térhatású képpé.
Így alakul ki a térlátás, amelyhez tehát a két szem ép műkö-
dése szükséges.

A szem járulékos szervei

A szemünket a könny óvja meg a kiszáradástól. A könny a könnymiri-
gyek váladéka. Folyamatosan termelődik, pislogáskor a szemhéjunk keni 
szét a szaruhártyán. A szemhéj óvja is a szemet: ha repülő tárgy kerül a 
közelébe, automatikusan lecsukjuk. A szemöldök és a szempilla a szem-
be kerülő verejtéktől és szennyeződéstől védi a szemet.

Látáshibák

Előfordulhat, hogy a szemünkben a fénysugarak nem az ideghártyán 
találkoznak, az éles kép a retina előtt alakul ki. Ez a fénytörési hiba a 
rövidlátás, amin homorú („szóró”) lencséjű szemüveggel lehet segíteni. 
Távollátás esetén a fénysugarak a retina mögött találkoznak. Ebben az 
esetben domború („gyűjtő”) lencséjű szemüveggel lehet a látáshibát kor-
rigálni.

Kérdések, feladatok

1. Rajzban mutasd be a szem felépí-
tését!

2. Hogyan működik a szemünk?
3. Melyek a szem járulékos szervei, 

és mi a működésük?
4. Mi az oka a rövidlátásnak, és mi-

lyen esetben alakul ki távollátás?
5. Hogyan lehet a látáshibákat korri-

gálni?

 Derítsd ki, hogy miért tesz jót a lá-
tásunknak, ha A-vitaminban gaz-
dag ételeket eszünk!

Az adekvát inger
Az adekvát szó magyarul neki megfelelőt jelent. A receptorsejtek-

re jellemző, hogy csak megfelelő erősségű inger hatására jönnek inge-
rületbe. Ezt nevezzük ingerküszöbnek. A receptorok minden olyan inger 
hatására, amely eléri az ingerküszöböt, ingerületbe jönnek, de a nekik 
megfelelő – adekvát – ingerre képesek a rájuk jellemző érzetet kelteni a 
központban. Ha például ütés éri a szemet, „elsötétül előttünk a világ”, 
vagy éppen „csillagokat látunk”, mert a látóreceptor mechanikai inger 
hatására is csak látóérzetet képes az agyunkban kiváltani. Az adekvát 
inger ingerküszöbe jóval alacsonyabb egy receptorban, mint egyéb in-
gereké.

A kancsalság
Kancsalság akkor alakul ki, 

ha a két szem tengelye a normális-
tól eltérő szöget zár be egymással.  
Ha ennél nagyobbat, akkor kifelé 
néző kancsalságról, ha kisebbet, 
akkor befelé néző kancsalságról 
beszélünk. A kancsalság gyermek-
korban kezeléssel, súlyosabb ese-
tekben műtéttel gyógyítható.

 Mit gondolsz, mi lehet az oka a 
részleges, és mi a teljes színvak-
ságnak?

4. ábra. A rövidlátás (a) és a távollátás korrigálása megfelelő lencsével (b)

3. ábra. A gyertya egyes pontjaiból induló fénysu-
garak a szemben az ideghártyára érkeznek.

pupilla

sugártestizom

ideghártya
(retina)

vakfolt

látóideg

lencse

a gyertya „képe”
az ideghártyára esik

a) b)
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Az érzékszerveink közül a fülünkben két receptorcsoport is található. 
Egyrészt a hallást érzékelők, másrészt a testhelyzetet érzékelők. Szag-
lásunk érzékszerve az orr, ízérzékelésünk a nyelv segítségével törté-
nik, míg bőrünkben – ahogy már tanultuk – tapintást, nyomást, fájdal-
mat érző receptorok vannak, és találunk benne hőérzékelő receptoro-
kat is. 

A fül és a hallás

A fül számára a levegőrezgés az 
inger. A  fül külső, közép-, illetve 
belső fülre osztható. A  külső fü-
let a fülkagyló és a külső hallójárat
alkotja, a középfültől a dobhár-
tya választja el. A hanghullámok 
a hallójáraton keresztül érik el 
a dobhártyát, és azt rezgésbe 
hozzák. A  dobhártya rezgését a 
középfülben lévő három halló-
csontocska, a kalapács, az üllő és a 
kengyel veszi át úgy, hogy egymás 
után mindegyik rezgésbe hozza az utána következőt. A kengyel rezgését 
már a belső fülben lévő csigát kitöltő folyadék veszi át. A folyadék a csi-
gában feltekeredve lévő belső hallójáratokat tölti ki. A folyadék hullámzó 
mozgása a csiga receptorsejteit a felettük lévő hártyához nyomja, ennek 
hatására azok ingerületbe jönnek. Az ingerületet a hallóideg vezeti a fül-
ből az agyi központba.

A hang magasságát a hullámok hossza határozza meg. Attól függően 
más és más érzéksejtcsoportokban alakul ki ingerület, és a központban 
más és más érzet alakul ki. Ezáltal tudjuk a mély és a magas hangokat 
megkülönböztetni egymástól. 

A fül és a helyzetérzékelés

A testhelyzetet érzékelő érzékszerveink is a belső fülben vannak. Ezek 
a félkörös ívjáratok, a tömlőcske és a zsákocska. A félkörös ívjáratok 
egy szervet képeznek, mindkét fülünkben van belőlük egy-egy. Három, 
ív alakú, folyadékkal töltött csőből állnak, amelyek a tér három, egy-
másra merőleges irányának megfelelően helyezkednek el. Az alapjuknál 
találhatók az érzéksejtek. Amikor a fejünk elmozdul, a félkörös ívjára-
tokban lévő folyadék a tehetetlenségénél fogva helyben marad, és nyo-
mást gyakorol az érzéksejtekre. A tömlőcskét és a zsákocskát is folyadék 

 Mi a hallószerv ingere?
 Miért tekinthetjük a bőrt érzékszervnek? 
 Milyen receptorokat találunk a bőrben?

Hallás, helyzetérzéke-
lés, szaglás, ízérzékelés

 Hol helyezkednek a mély és a ma-
gas hangokra ingerületbe kerülő 
érzéksejtek? Mi magyarázza ezt?

A következő kísérletet
otthon is elvégezheted.

Kérd meg a padtársadat vagy a 
testvéredet, hogy a pólódon ke-
resztül húzza végig a körmét a ge-
rincoszlopod mellett fentről lefelé! 
Mit tapasztalsz? Miért?

Az ingerlés hatására végigszalad 
a hátunkon a hideg. Ennek az a 
magyarázata, hogy a hátunkon,
a gerincoszlop mentén különösen 
sok hidegérzékelő receptort tar-
talmaz a bőr. Már a gyenge nyo-
más hatására is ingerületbe jön-
nek, és hidegérzetet váltanak ki a 
központban.

1. A fül felépítése

fülkagyló

külső 
hallójárat

halló- és egyen-
súlyozó ideg 

csiga

fülkürt

dobhártya

külső fül

hallócsontocskák

belső fül

kö
zé

pf
ül
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tölti ki, aljukon talál-
hatók az érzéksejtek. 
A  folyadékban lévő 
apró mészkristályok az 
alattuk lévő receptor-
sejteket ingerlik, így 
érzékelik mozdulatlan 
fejünk térbeli helyze-
tét, illetve annak el-
mozdulását. Ha fejünk 
elmozdul, a kristályok 
tehetetlenségüknél fogva helyben maradnak, és más receptorsejteket 
hoznak ingerületbe.

Az orr és a szaglás

Szaglásunk az orrüreg felső részén ta-
lálható szaglóhám segítségével működik, 
amely sok szaglóreceptorsejtet tartalmaz. 
A  szaglóreceptorokban a levegőben lévő 
kémiai anyagok váltanak ki ingerületet. 
Jellegzetességük, hogy ha az inger folya-
matosan éri őket, akkor hamarosan nem 
küldenek jelzéseket a központba, azaz rö-
vid idő múlva hozzászokunk a szagokhoz, 
már nem érezzük őket.

A nyelv és az ízérzékelés

A nyelven lévő ízérző receptorokban a vízben oldott anyagok váltanak 
ki ingerületet. Az ízérzékelés folyamatának megértése napjainkban is 
zajlik. A savanyú, az édes, a sós és a keserű ízt jól el tudjuk különíteni, 
de valójában ennél sokkal többféle íz érzékelésére vagyunk képesek. Az 
ízérző receptorokból érkező ingerületek feldolgozásában, az ízérzet ki-
alakításában az agyunk is részt vesz. 

Kérdések, feladatok

1. Sorold fel a fül részeit!
2. Hogyan történik testhelyzetünk ér-

zékelése?
3. Mi a szaglóhám?
4. Melyek az alapízek, és nyelvünk 

melyik részén érzékeljük őket?

A keserű íz érzékelése
Kiderítették, hogy az emberek keserűíz-érzékelése között nagy 

különbség van, ami velünk született adottság. Ezt PTC-próbával lehet 
vizsgálni. [A PTC (phenil-thio-carbamide) egy rendkívül keserű vegyü-
let.] Vannak, akik a próba során már egészen alacsony koncentrációban 
is erős keserű ízt éreznek, másokban viszont ennek csak a sokszorosa 
vált ki keserű érzetet. A keserűre kevésbé érzékenyek a kesernyés ízt 
kifejezetten élvezetesnek találják, ezért cukor nélkül isszák a kávét, és 
kedvelik a grépfrút és a tonikféleségek keserű ízét. 

 Nyelvünk mely részére érdemes tenni a keserű gyógyszert, ha nem 
akarjuk az ízét érezni?

Külön pohárba tölts ötféle 
szénsavmentes (vagy szén-

savas), különböző ízű üdítőitalt. 
Kösd be a kísérleti személy szemét 
(aki nem tudja, hogy milyen italokat 
készítettünk oda), és az orrát csíp-
tesd össze egy ruhacsipesszel. Te-
gyél a poharakba szívószálat, majd 
kevert sorrendben add a kezébe az 
italokat! A feladat az, hogy mondja 
meg, mit ivott. Hét-nyolc kóstolás 
után tegyél a nyelvére egy csepp 
citromlevet! Ismételd meg a kísér-
letet más sorrendben is!

A  kísérleti személy a harmadik-
negyedik kóstolás után nem tudja 
megmondani, hogy mit ivott. A cit-
romlé kóstolását követően pedig 
fogalma sem lesz arról, hogy mit 
kóstoltattunk vele. Az érzékszer-
veink együtt informálnak bennün-
ket a környezetről. Ha egy (a szag-
lás kiiktatásával) vagy több kiesik, 
az érzékelésünk zavart szenved. 
Ha pedig erős ízinger éri a recep-
torokat (pl. citromlé íze), egy ideig 
képtelenek vagyunk az ízek között 
különbséget tenni.

2. ábra. A helyzetérzékelés szervei

zsákocska és tömlőcske

félkörös ívjáratok

3. A  szaglóhám elhelyezke-
dése az orrüregben

szaglóhám

4. ábra. A négy érzékelő receptorok el-
helyezkedése a nyelven

édes sós

savanyú keserű
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Az előző leckékben megismert érző-
működések központjai a központi 
idegrendszerben vannak. A recepto-
rok és a központi idegrendszer, illet-
ve a központi idegrendszer és a szer-
vek között a kapcsolatot a környéki 
idegrendszer biztosítja. A  központi 
idegrendszer két fő része a gerinc-
velő és az agyvelő. Mindkettőt há-
romrétegű hártya, az agyhártyák bur-
kolják be. Az egyes hártyarétegek 
között agyfolyadék van. A  környéki 
idegrendszer idegekből áll. 

A gerincvelő

A központi idegrend-
szer alsó része a ge-
rincvelő. A  gerincvelő 
keresztmetszeti képén 
belül látható a szürke-
állomány – alakja a
pillangóéra hasonlít –, 
kívül pedig a fehérál-
lomány helyezkedik el. 
A  szürkeállományt az 
idegsejtek sejttestjei, a 
fehérállományt a világos színű hüvellyel burkolt idegrostok tömegei ké-
pezik. A gerincvelőbe 31 pár gerincvelői ideg lép be. A gerincvelői ide-
gek érző- és mozgatóidegrostokat is tartalmaznak. Az érzőrostok a bőr 
receptorsejtjeitől érkeznek, a mozgatórostok pedig az agyvelőből. Belé-
pésük előtt azonban elkülönülnek egymástól az eltérő működésű rostok. 
Az érzőrostok a szürkeállomány hátulsó részébe lépnek be, a választ vivő 
mozgatórostok pedig a szürkeállomány elülső részéből lépnek ki. A ge-
rincvelő néhány refl ex központja is, ilyen például a térdrefl ex.

Az agytörzs

A gerincvelő felfelé az agytörzsben folytatódik. Ebben a fehér- és a 
szürkeállomány keveredik, mert rajta vezetnek keresztül a felsőbb agyi 
központok felé haladó érzőpályák és a felsőbb agyi központból kiindu-
ló mozgató rostok tömegei, a mozgatópályák. Idegpályáknak nevezzük 

 Melyek idegrendszerünk központi szervei? 
 Hogyan néz ki egy idegsejt? 
 Miket nevezünk idegeknek? 

Az idegrendszer
felépítése

A következő kísérletet
otthon is elvégezheted.

Kérd meg a barátodat vagy a test-
véredet, hogy segítsen a következő 
kísérletben! A kísérleti személyt ül-
tesd le egy székre. Lábát tegye ke-
resztbe úgy, hogy az lazán lógjon. 
Egy vonalzó élével üsd meg óvato-
san közvetlenül a térdkalács alatt! 
Mit tapasztalsz?

Az ütést követően a kísérleti sze-
mély lába előrelendül. Ugyanis a 
térdkalács alatt található a comb 
feszítőizmát rögzítő ín. Ha az ín 
végére ráütünk (mivel megnyúlni 
nem tud), az izmot kissé meg-
nyújtja. A  lábszár azért lendül 
előre, mert a comb feszítőizma a 
megnyúlást azonnali megrövidü-
léssel ellensúlyozza.

3. ábra. A térdrefl ex

2. ábra. A gerincvelő felépítése
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IDEGRENDSZER

környéki központi

dúcok

agytörzs kisagy köztiagy
agyidegek

(12 pár)
gerincvelői idegek

(31 pár)

idegek gerincvelőagyvelő

nagyagy

OH_BIO78TB_1_224_korr6.indd   188 14/06/22   16:27



189

a központi idegrendszeren belül haladó idegrostkötegeket. Emellett az 
agytörzsben fontos működési központok is vannak. Ilyenek például a 
légzés, a vérkeringés és a táplálkozás idegi irányításának agyi központjai, 
valamint a nyelés, a köhögés, a tüsszentés központjai.

A nagyagy

Az agytörzs felett a nagyagy található, amely az agyvelő legfejlettebb ré-
sze. Alapi részén közvetlen kapcsolatban áll az agyalapi miriggyel. Felső, 
nagy kiterjedésű része két agyféltekéből áll, amelyek között idegrostköte-
gek biztosítják a kapcsolatot. Az idegsejtek sejttestjeinek tömegei a fél-
tekék feszínén helyezkednek el, ezért kívül van a szürkeállomány, és be-
lül a fehérállomány. A nagyagy szürkeállományát agykéregnek nevezzük. 
Az agykéreg felülete mélyen barázdált, tekervényes, ezért rendkívül sok 
idegsejt fér el rajta. Az agykéregben találhatók az érzékszervek ingerei-
re választ adó érzőközpontok, a látóközpont, a hallóközpont, a 
bőrérzékelések központjai stb. Ennek megfelelően innen indul-
nak ki a választ vivő idegrostkötegek, az idegpályák is. A moz-
gást kiváltó válaszok az idegpályákon keresztül lefelé haladva 
többször is újabb idegsejtekre kapcsolnak át, végül a gerincvelő 
elülső részén kilépő mozgatóidegek közvetítésével jutnak el a 
vázizmokhoz. Az agykéregből érkező mozgatóválaszok automa-
tikusak, azonban az akaratunkkal befolyásolni tudjuk őket. Ha 
például egy hegyes kavicsra lépünk, automatikusan felkapjuk a 
lábunkat, de – ha akarjuk – akár hosszú ideig is a kavicson tart-
hatjuk. 

A nagyagyból 12 agyideg ered, amelyek között érző-, moz-
gató- és – a gerincvelői idegekhez hasonlóan – vegyes (érző- és 
mozgatórostokat is tartalmazó) idegek is vannak. Az érzékszer-
veinkből – a bőr receptorsejtjeit kivéve – az érzőidegek közvet-
lenül a nagyagyba vezetnek. 

A kisagy

A mozgások kivitelezésében fontos szerepe van a kisagynak. Működése 
az egyidejű mozgások összehangolása, a fi nom mozgások kivitelezése és 
a test egyensúlyának megtartása is. 

A legmagasabb rendű idegműködések

A legfejlettebb idegrendszeri működések, a tanulás, az emlékezés, a tu-
dat kialakulása, a beszédkészség mind az agykéreg működésének ered-
ménye. Az emberi agykéreg alig 2-4 mm vastag, azonban az idegsejtjei-
nek száma meghaladja a 3 milliárdot. Működésében azonban nemcsak 
a sejtek száma, hanem a közöttük kialakuló szerteágazó kapcsolatrend-
szerek is meghatározók. 

Kérdések, feladatok

1. Melyek az idegrendszer fő részei?
2. Jellemezd a gerincvelőt!
3. Mely fontos refl exközpontok van-

nak az agytörzsben?
4. Hasonlítsd össze a nagyagy és a 

kisagy működését!
5. Mit értünk a legmagasabb rendű 

idegműködésen?

 Nézz utána, milyen következményei vannak annak, ha agyunk két fél-
tekéjét műtéttel elválasztják egymástól!

 Nézz utána, mi a bolygóideg, és miért nevezzük annak!

 Előfordul, hogy egy eseményre a
szemtanúk eltérő módon emlékez-
nek. Mit gondolsz, miért?

4. ábra. Az agyvelő részei

nagyagy

gerincvelő

agytörzs

kisagy

5. ábra. Az agyidegek
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A belső szervek működésének szabályozása az idegrendszer zsigeri mű-
ködése. A zsigeri szabályozás refl exíveinek receptorai a belső szervek fa-
lában vannak, és pillanatnyi állapotukról informálják a szervezetet. Az 
információkat összegyűjtő érzőidegek a belső szervek felől a gerincvelő-
be vezetnek, onnan az információk többsége tovább halad felfelé. A zsi-
geri központok azonban nem az agykéregben vannak, így a lezajló folya-
matokról közvetlenül nem szerzünk tudomást, és a központból érkező 
válaszokat sem tudjuk akaratunkkal befolyásolni vagy megakadályozni. 

A zsigeri működések szabályozó-központjai

A zsigeri működések központjai – lentről felfelé haladva – a közpon-
ti idegrendszer több részében helyezkednek el. Vannak olyan egyszerű 
refl exek, amelyeknek a központja a gerincvelőben van. Például minél 
több vizelet van a húgyhólyagban, annál jobban összehúzódik a fala. 
Láttuk, hogy feljebb, az agytörzsben életfontosságú zsigeri működé-
si – légzési, vérkeringési, illetve táplálkozással kapcsolatos – központok 
vannak. A nagyagy alapi részén – nem az agykéregben! – találjuk az 
éhség- és jóllakottság-, a „fűtő-” és „hűtőközpontot”, valamint a szer-
vezet belső folyadéktereinek állapotát szabályozó központot is. Az agy-
kéregben zsigeri központok nincsenek. 

A zsigerek beidegzése

A zsigerek működését befolyásoló központokból kifelé haladó válaszok 
kétfélék lehetnek: vagy serkentik a szerv működését, vagy gátolják. 
Ennek megfelelően minden belső szervünk kettős beidegzésű, a közpon-

 Melyek a zsigeri szervrendszereink? 
 Mit értünk az idegrendszer zsigeri működése alatt?
 Milyen esetekben lehet akaratlagos a légzőműködés?

A belső szervek
szabályozása

 Nézz utána, hogy mi az ásítás, és 
mik lehetnek a kiváltó ingerei!

A következő kísérletet
otthon is elvégezheted.

Mérd meg stopperrel vagy a telefo-
nod segítségével, hogy nyugodtan 
ülve hány másodpercenként veszel 
levegőt! Ezután hajts végre gyors 
egymásutánban 20 olyan mély be- 
és kilégzést, amilyenre csak képes 
vagy! Ezután lazítsd el magad, és 
mérd meg, hogy mennyi idő eltel-
tével indul meg újra a légzésed nor-
mális ritmusban!

Nyugodt körülmények között ál-
talában 3 másodpercenként ve-
szünk levegőt. Húsz nagy mély 
ki- és belégzést követően ez az 
idő ennek többszöröse (7-9 má-
sodperc) is lehet. Ennyi időnek kell 
eltelnie, hogy szén-dioxid-többlet 
halmozódjon fel, és a belégzőköz-
pont újra ingerületbe jöjjön.

1. ábra. A belső szervek kettős beidegződése
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toktól serkentő és gátló idegrostokat is kap. Átlagos körülmé-
nyek között a kettő egyensúlyban van egymással. Ha változik a 
helyzet, mindig a szervezet pillanatnyi állapotától és szükségle-
teitől függ, hogy melyik szabályozó hatás kerül túlsúlyba. 

Például vészhelyzetben a zsigeri szerveink közül a szív ritmu-
sa fokozódik, nő a légzésszám is, hogy minél több és oxigénben 
gazdagabb vér juthasson a vészhelyzet elhárításában szerepet 
játszó szervekhez, főleg az agyhoz és az izmokhoz. A szívben 
és a tüdőben tehát a működést fokozó (serkentő) idegi hatások
kerülnek túlsúlyba. A bélcsatorna működése viszont mérséklő-
dik, hiszen a szervezetnek a rendelkezésre álló vérmennyiséget 
át kell csoportosítania a szükségleteknek megfelelően. Ilyenkor 
a zsigeri központok a belektől vonnak el vért. Egy vasárnapi ebé-
det követően azonban éppen fordított a helyzet, a bélcsatorna 
vérellátása nő, hiszen fokozottabb mértékű emésztés történik. 

A vérkeringés és a légzés szabályozása

A szívműködés automatikus, saját ingerületkeltő központja 
van, ez a szinuszcsomó. A szinuszcsomó a jobb pitvar falában 
elöl található, és a szívet ritmikus összehúzódásra készteti. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy a szívműködés teljesen független 
lenne az idegrendszertől. Az idegrendszer a zsigeri idegrend-
szer serkentő- és lassítórostjai által a szükségletnek megfelelően 
tudja befolyásolni a szinuszcsomót. 

A nyúltagyban lévő központ a rajta keresztülfolyó vér szén-
dioxid-koncentrációját érzékeli, és ennek alapján hozza meg 
döntését. Hasonlóan történik a légzés szabályozása is. Az agy-
törzsben lévő légzőközpont kétféle információt is kap. Az egyi-
ket a vérkeringés központjához hasonlóan önmaga érzékeli, ez 
a rajta keresztüláramló vér szén-dioxid-mennyisége. A  másik 
az érzőidegeken keresztül a tüdőből érkezik, ez a tüdő léghó-
lyagocskáinak feszessége. Az előbbi alapján a belégzőközpont 
belégzést vált ki, utóbbi alapján pedig megkezdődik a kilégzés. 
Kilégzés közben csökken a tüdő feszessége, és nő a vér szén-dioxid-tar-
talma, így a kilégzést belégzés követi. Ez a szabályozási rendszer bizto-
sítja a légzés automatizmusát. A mellkas izmainak az agykéregben van a 
mozgatóközpontja, ezért akarattal is tudunk levegőt venni. 

Kérdések, feladatok

1. Hol vannak a zsigeri szervek mű-
ködését szabályozó központok?

2. Mi jellemző zsigereink beidegzé-
sére?

3. Hogy történik a vérkeringés szabá-
lyozása?

4. Miért automatikus a ki- és belég-
zés szabályozása?

A zsigeri működések
és az érzelmi működések kapcsolata

A vegetatív működések összefüggésben állnak érzelmi-pszichikai mű-
ködésekkel is, mert az agykéreg – bár zsigeri központok nincsenek ben-
ne – kapcsolatban áll közvetve a vegetatív központokkal. Ha izgulunk 
vagy megijedünk, kiverhet a veríték, hasmenésünk lehet. Tartós érzelmi 
megterhelés neurózist válthat ki, ami egy betegség. A panaszos szervi 
tünetekkel megy el az orvoshoz, azonban a kivizsgálás nem tár fel sem-
miféle elváltozást. A betegség nem képzelt, hiszen valóban megvan a 
konkrét oka: az állandó szorongás, félelem valamitől. Neurózist kiváltó 
tipikus tényező a megterheltség, az állandó feszültség, a hajszolt élet-
mód. A kiegyensúlyozott, fi zikailag is aktív életforma a megelőzés leg-
jobb eszköze.

 Mit gondolsz, miért tudunk akkor 
lélegzetet venni, amikor akarunk?

3. ábra. A légzés szabályozása
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A szaporodás során az élőlények önmagukhoz hasonló 
utódokat hoznak létre, így biztosítják a faj fennmaradását. 
Az ember váltivarú élőlény: férfi vagy nő. A két nem leg-
alapvetőbb biológiai különbsége az elsődleges nemi jelle-
gekben van. A férfi ak hímivarszervekkel, a nők női ivar-
szervekkel rendelkeznek. 

A férfi  nemi szervek

A férfi ak szaporító szervrendszere a páros herével kezdő-
dik. A herék a hasüregen kívül, a herezacskóban helyez-
kednek el. Kettős működésűek: egyrészt hímivarsejteket, 
másrészt férfi  nemi hormonokat termelnek. A hímivarsej-
tek feji, nyaki és farki részből állnak, aktív helyváltoztató 
mozgásra képesek. Átmenetileg a herékhez kapcsolódó 
mellékherékben tárolódnak, amelyekből az ondóvezetőn ke-
resztül a húgycsövön át jutnak a külvilágba.

Az ondóvezetőbe két mirigy – az ondóhólyag és a 
prosztata – váladéka ömlik, amely táplálja a hímivarsej-
teket. Az ivarsejtek és a mirigyek váladéka együtt alkotja 
az ondót. A férfi ak párzószerve a hímvessző, ennek csúcsi 
része a makk, melyet kettős bőrredő, a fi tyma véd. 

A női nemi szervek

A nők ivarsejttermelő szerve a páros petefészek. A mandula nagysá-
gú szervek a hasüreg alján helyezkednek el. Ivarsejteket és női nemi 
hormonokat termelnek. A petefészek felső részére borul a petevezető 
kiszélesedő szakasza, a méhkürt. A  méhkürt és a pete-
fészek nincs összenőve egymással. Az érett petesejt ak-
tív mozgásra nem képes. Kilökődik a petefészekből, és a 
méhkürtön keresztül a petevezetőbe jut. A kilökődés az 
ovuláció.

A petevezetőt bélelő hámszövet csillóinak csapkodása 
továbbítja a petesejtet az anyaméhbe. A méh fala izmos, 
tágulékony, belső felülete hajszálerekkel dúsan beháló-
zott nyálkahártyával bélelt. Alsó vége elvékonyodik, ez a 
méhszáj, amely a hüvelybe torkollik. A hüvely belső falát 
nyálkahártya béleli, a külvilágba vezető nyílását a szemé-
remajkak fedik. A hüvelybemenetet egy vékony, kötőszö-
vetből álló redő, a szűzhártya szűkíti, amely az első közö-
süléskor kisebb vérzés kíséretében szétreped. 

 Mi a szaporodás jelentősége az élővilágban?
 Melyek a női szaporító szervrendszer szervei? 
 Melyek a férfi  szaporító szervrendszer szervei?

A szaporító
szervrendszer

2. ábra. A hímivarsejtek felépítése

1. ábra. A férfi  nemi szervek felépítése
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A férfi  és női nemi szervek működése

A nemi érést követően a herék működése folyamatos, a petefészkek
működése ellenben ciklusos. Bennük körülbelül 500 ezer éretlen pete-
sejt van. Közülük átlagosan 28 naponként érik meg egy (a nő élete során 
összesen a petesejtek 0,1%-a), és kerül a méhbe, ahol megtapad a nyál-
kahártyán. A petefészek hormonjainak hatására a méh nyálkahártyája 
duzzadttá válik, és alkalmas lesz arra, hogy a megtermékenyített pete-
sejtet befogadja. Ha a megtermékenyülés elmarad, a méhnyálkahártya 
vérzés közben leválik, ez a menstruáció. A vérzés átlagosan 3-5 napig 
tart. A nyálkahártya ezt követően újraképződik, és új ciklus kezdődik. 

A megtermékenyítés

A hímivarsejt és a petesejt egyesülése a megtermékenyítés, ami általá-
ban a méhkürtben vagy a petevezetőben, ritkábban a méhben következik 
be. A hímivarsejtek méhbe juttatását a hímvessző működése teszi lehe-
tővé. Belsejében hajszálerekben gazdag szivacsos kötőszövet van, amely 
ha vérrel telik meg, a hímvessző térfogata megnő, megmerevedik. Ezzel 
lehetővé válik, hogy a hímvessző a hímivarsejteket a hüvelybe juttassa.

Egy-egy közösülés alkalmával sok millió hímivarsejt jut a női ivar-
utakba. Ostorukkal aktívan mozognak, de közülük csak kevés jut el a 
petevezető felső szakaszába. Végül egyetlen hímivarsejt feji és nyaki 
része hatol be a petesejtbe, és létrejön a megtermékenyülés. A  meg-
termékenyített petesejt a zigóta. A női nemi működések ciklusossága 
a várandósság alatt megszűnik, és csak a szülést követően indul újra. 
Megtermékenyülés esetén a menstruáció elmarad, hiszen nem válik le a 
nyálkahártya. Ez a terhesség egyik jele. Idősebb korban a megterméke-
nyülés esélye csökken.

Kérdések, feladatok

1. Hasonlítsd össze a herék és a pe-

tefészkek működését!
2. Mi az ovuláció, és mi a menstruá-

ció?
3. Hogyan jutnak el a hímivarsejtek a 

petevezetőbe?
4. Mi a megtermékenyítés lényege?

 Nézz utána, mit értünk meddősé-
gen, és milyen okai lehetnek!

A fogamzásgátlás
Az emberek számára a nemi 

élet a házasságban a párkapcsolat 
fontos része, ezért nem csupán arra 
az időszakra korlátozódik, amikor a 
házaspár gyermeket szeretne. Mivel 
különösen fontos, hogy a szülők a 
számukra legkedvezőbb időpontban 
vállaljanak gyermeket, fontos a fo-
gamzásgátlás. A  legelterjedtebb fo-
gamzásgátló eszköz a gumi óvszer. 
Ez egy vékony gumi, amit a merev 
hímvesszőre kell felhúzni. Helyes használata esetén szinte 100%-os 
biztonságot nyújt, és nemcsak a fogamzás elkerülésére, hanem a nemi 
úton terjedő betegségek ellen is. A fogamzásgátló tabletták viszont, mi-
vel nemi hormonokat tartalmaznak, általában az ovulációt akadályozzák 
meg. Szedésük 18 év alatt nem javasolt, mert a fi atal lányok hormon-
rendszere még nem fejlődött ki teljesen.

A mesterséges
megtermékenyítés

és a lombikbébiprogram
A mesterséges megtermékenyítést 
a férfi  partner ondójával végzik, a 
méhszáj környékére vagy a méhbe 
fecskendezik.

A  lombikbébiprogram során a 
megtermékenyítésre a testen kívül 
kerül sor. Az eljárás során a nőben 
hormonális kezeléssel több tüsző 
érését váltják ki, majd az érett pe-
tesejteket kiveszik. A kinyert pete-
sejteket a férfi  partner ondójával 
üvegtálban egyesítik. Hozzávetőleg
18 óra múlva bekövetkezik a meg-
termékenyülés, majd 20-30 órá-
val később az első sejtosztódás. 
Az  osztódásnak indult zigótát a 
megtermékenyítés után 24-48 órá-
val ültetik be az az anyaméhbe.

 Egy érett petesejt átlagosan csak 12-24 óráig megtermékenyülő-képes. 
A menstruáció utolsó napjától a következő menstruáció első napjáig 
számítva, mikor van a legnagyobb esély a megtermékenyülésre?

4. ábra. Gumi óvszer
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Az ember egyedfejlődése a megtermékenyítés pillanatától a halálig tart. 
Két fő szakasza a méhen belüli és a méhen kívüli fejlődés. 

A méhen belüli fejlődés

A méhen belüli élet átlagosan 280 napig tart. A megtermékenyített 
petesejt, a zigóta beágyazódik a méh nyálkahártyájába, és gyors fejlő-
désnek indul, embrióvá alakul. A 12. hétre valamennyi szerve kialakul. 
Ettől kezdve magzatról beszélünk.

A  magzatot az anyaméhben kettős magzatburok védi. A  magzat-
burkok magzatvizet termelnek, amely amellett, hogy óvja a magzatot 
a rázkódásoktól, állandó körülményeket is biztosít számára. A külső 
magzatburok teremti meg az összeköttetést az anya és a magzat kö-
zött. Külső felülete összekapcsolódik a méh nyálkahártyájával, és ki-
alakul a méhlepény. A méhlepényt és a magzatot a köldökzsinór köti 
össze, amelyben az anya és a magzat vére nem keveredik egymással. 
A méhlepényben dús hajszálérhálózatot képeznek egymás közelében, 
és ezen keresztül játszódik le az anyagok kicserélődése.

 Mi a zigóta?
 Meddig tart a méhen belüli fejlődés? 
 Sorold fel az emberi élet szakaszait!

Az ember
egyedfejlődése

1. ábra. A méhen belüli fejlődés
2. ábra. Az embrió (fent) és a 12 (közé-
pen), valamint a 20 hetes magzat (lent)

1.: a megtermékenyülő petesejt
2–7.: az embrió kifejlődése a 12. hétig
8–9.: a magzat fejlődése a születésig

5.

6.

7.

8.

9.

méhfal

méhlepény

köldökzsinór

méhszáj

magzatburok

1. 2. 3.

7.

4.
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A szülés

A születés előtt a magzatburok felreped, és a magzatvíz elfolyik. A méh 
izomzata összehúzódik, és a rekeszizom, a törzs és a végtagok össze-
hangolt működése révén világra jön az újszülött. Ha egészséges, hama-
rosan felsír. Ekkor veszi az első lélegzetet, és kapcsolódik össze a tüdeje 
a vérkeringéssel. Eközben a köldökzsinór működése megszűnik, az erei 
elzáródnak. Ekkor elkötik, és levágják az újszülöttről. A méhlepény is 
nemsokára megszületik.

A méhen kívüli fejlődés

A méhen kívüli fejlődés több szakaszra osztható. Ezekben a szakaszok-
ban a növekedés és a fejlődés nem egyenletes ütemű. Életünk első tíz 
napja az újszülöttkor, ettől egyéves korunkig tart a csecsemőkor. Erre az 
időre gyors ütemű növekedés és fejlődés jellemző. A csecsemő megtanul 
ülni, járni, kibújnak az első tejfogai, gagyog. Egyéves kortól ötéves korig 
kisgyermekkorról beszélünk. Az időszak elején a gyermek szobatisztává 
válik, kinő az összes tejfoga, teste megnyúlik, testtömege eléri a 20 kilót. 
Szellemileg is változik: érzékelése, emlékezése, gondolkozása, beszéd-
készsége sokat fejlődik. A következő kisiskoláskor (5–12. év) a serdülésig 
tart. Ebben fokozott növekedés és testtömeggyarapodás fi gyelhető meg. 
A serdülőkorban (13–16. év) kiteljesednek a nemek közötti különbségek, 
kialakulnak a másodlagos nemi jellegek. A  lányoknál bekövetkezik az 
első menstruáció, emlőik fejlődésnek indulnak. A fi úknak a hangjuk mé-
lyül, izomerejük növekszik. Kialakulnak a társadalomban játszott nemi 
szerepek, és felébred a másik nem iránti érdeklődés is. Az érzelmi életre 
a szélsőséges végletek jellemzők. A változások mögött a nemi hormo-
nok termelődésének megindulása áll. Az i� úkorban (17–24. év) kialakul a 
végleges testmagasság, a testi és szellemi képességek kiteljesednek. A fel-
nőttkor 65 éves korig tart, ekkor vagyunk fi zikai és szellemi alkotóképes-
ségünk teljében. Ezt követi a biológiai értelemben vett öregkor, amelyben 
lassú hanyatló változások kezdődnek. Romlik az érzékszervek működése, 
a fi zikai teljesítőképesség. A szellemi hanyatlás azonban nem szükség-
szerűen következik be. Az életfolyamatok megszűnésével áll be a halál. 

Kérdések, feladatok

1. Melyik két fő szakaszra osztható 
az ember egyedfejlődése?

2. Mi a méhlepény, és mi az élettani 
szerepe a magzati életben?

3. Hogyan zajlik a szülés?
4. Sorold fel a méhen kívüli fejlődés 

szakaszait!

 Nézz utána, mi a császármetszés, 
és mikor alkalmazzák!

Az ikrek
Az anyaméhben egy időben 

fejlődő, és egyszerre megszülető 
testvérek az ikrek. Az ikrek lehet-
nek egypetéjűek és kétpetéjűek 
is. Az egypetéjű ikrek esetében a 
megtermékenyített zigóta első osz-
tódásakor keletkező két utódsejt 
elválik egymástól, és önállón fejlő-
dik tovább. Az egypetéjű ikrek örö-
kítőanyag-állományukban, és így 
örökletes tulajdonságaikban telje-
sen megegyeznek, személyiségük-
ben azonban különböznek.

A kétpetéjű ikrek esetében egy-
szerre (vagy közel egy időben) két 
petesejt érik meg, mind a kettő 
megtermékenyül, majd magzattá 
fejlődik. Ebből következik, hogy a 
kétpetéjű ikrek egy időben szüle-
tett, de különböző génállományú 
testvérek.

A gyermekágyi láz
A szülést követően a méhben a méhlepény leválása miatt seb-

felület keletkezik, amely hamar regenerálódik. Nem higiénikus körül-
mények között azonban elfertőződhet. Évszázadokon keresztül szedte 
áldozatait a gyermekágyi láznak nevezett megbetegedés a szülő nők 
között. Semmelweis Ignác (1818–1865) magyar orvos, „az anyák meg-
mentője” ismerte fel, hogy a fertőző baktériumokat maguk az orvosok 
juttatják be az anya testébe kezükkel a szülés levezetésekor. Az általa 
vezetett osztályokon elsőként alkalmazott fertőtlenítőszeres kézmosást 
a fertőzések megelőzésére.

3. ábra. A szülés-születés folyamata

4. ábra. Egypetéjű ikrek
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A babavárás egyik legizgalmasabb kérdése a szülők számára, hogy vajon 
kislány vagy kisfi ú lesz-e a család új tagja. Erre a kérdésre a várandósság 
negyedik hónapjában kaphatunk választ ultrahangos vizsgálattal, pedig 
az utód neme már a megtermékenyítés pillanatában eldől.

A testi sejtek osztódása

Egyedfejlődésünk a zigóta sorozatos osztódásával kezdődik. A zigó-
tára – mint minden testi sejtünkre – jellemző, hogy sejtmagja van.
Az osztódásra készülő, még nyugalomban lévő zigótában mélyreha-
tó változások zajlanak le. Ennek során a sejtmag örökítőanyaga tel-
jes egészében megduplázódik. Az osztódás kezdetekor az addig egysé-
gesnek látszó sejtmag anyaga fonal alakú képződményekre, kromoszó-
mákra esik szét.

Az emberi zigótában 46 kromoszóma jön létre a sejtmagból. Mik-
roszkópban tanulmányozva ezeket jól láthatóan nem egyforma hosz-
szúak, hosszabbak és rövidebbek vannak közöttük. Azt is látjuk, hogy 
megduplázódtak, mert minden kromoszóma két, középtájon össze-
kapcsolódott fonálból áll. Mindegyik kromoszómából kettő egyforma 
van. Ennek az a magyarázata, hogy megtermékenyítéskor a hímivarsejt 
és a petesejt is 23 darab kromoszómát tartalmazott a sejtmagjában, így 
a zigóta kromoszómaállománya kettős: egy apai és egy anyai eredetű 
készletet tartalmaz.

Mivel az emberi szervezet felépítésére és működésére vonatko-
zó információk 23 kromoszóma örökítőanyagába vannak kódolva, a 
zigóta keletkezésekor minden információból kettőt 
tartalmaz: egyet az anyai, egyet az apai kromoszó-
mán. Osztódás előtt a teljes örökítőanyag-mennyiség 
megduplázódik, azaz átmenetileg négyszeres lesz az 
örökítőanyag információtartalma. Osztódáskor a két 
utódsejtbe mindegyik típusú kromoszómából egy-egy 
kerül (dupla fonállal), ezért a zigóta két utódsejtjébe 
ugyancsak duplán kerülnek át az utasítások. Ez így 
történik a továbbiakban is, emiatt minden testi sejtünk 
genetikaiinformáció-tartalma kettős.

Az ivarsejtek keletkezése

A sejtek örökítőanyag-mennyisége azonban nem dup-
lázódik a végtelenségig nemzedékről nemzedékre. 
A herékben létrejövő hímivarsejtek és a petefészkekben 
keletkező petesejtek más módon jönnek létre. Az őket 

 Mit jelent egy sejt osztódása? 
 Mit értünk örökítőanyagon? 
 Mi a kapcsolat az örökítőanyag és a DNS között?

Kisfiú vagy kislány?

1. ábra. Kromoszómakészlet

2. ábra. A testi sejtek keletkezése

sejt sejtmag

örökítőanyag

kromoszóma

a kromoszómák szétválnak

kialakulnak
az új sejtmagok

kialakul a két utódsejt

az örökítőanyag
megduplázódik
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előállító anyasejtek sejtmagjainak információtartalma még duplán tar-
talmazza az anyai és az apai eredetű örökítőanyagot, akár a testi sejtek. 
Az osztódásukat megelőzően átmenetileg nekik is négyszeres lesz az 
információtartalmuk. Az osztódásuk során azonban nem kettő, hanem 
négy ivarsejt keletkezik egyszeres információtartalommal. Ugyanis nem 
a teljes kromoszóma, hanem azoknak csak az egyik fonala kerül az ivar-
sejtekbe. Az ivarsejtek keletkezésekor az apai és anyai eredetű kromo-
szómák véletlenszerűen válnak szét egymástól, ezért könnyen lehet, hogy 
egyes ivarsejtekben az anyai, más ivarsejtekben az apai eredetűekből lesz 
több. 

Az ivari kromoszómák

A kromoszómák közül a legkisebb pár kromoszóma a férfi ak és a 
nők sejtjeiben különbözik egymástól. A nők sejtjeiben két egyforma 
kromoszóma van, ezeket X-el jelöljük (XX). A  férfi ak esetében ez a 
kromoszómapár egy X méretű és egy annál jóval kisebb Y-kromo-
szómából áll, ugyanis a nagyobb darabja hiányzik (XY). Ez a kromo-
szómapár felelős azért, hogy a zigótából férfi  vagy nő fejlődik-e.

Mivel az anyasejtben osztódás előtt az információtartalom megket-
tőződik, nők esetében XXXX, férfi ak esetében azonban XXYY lesz az 
örökítőanyag összetétele. A keletkező négy hímivarsejtből kettő XY, 
kettő pedig XX kromoszóma-összetételű lesz. Ha az XX kromoszó-
mával rendelkező petesejtet XX kromoszómával rendelkező hímivar-
sejt termékenyíti meg, lány, ha XY kromoszómákkal rendelkező, akkor 
fi ú lesz az utód neme. 

Kérdések, feladatok

1. Miből alakulnak ki a kromoszó-
mák?

2. Hány kromoszómát tartalmaz min-
den testi sejtünk?

3. Hány kromoszómát tartalmaznak 
az ivarsejtjeink?

4. Milyen ivari kromoszóma-összeté-
tel jellemző a lányokra, és milyen a 
fi úkra?

 Nézz utána, mi a Barr-testecske! Mire alkalmazták az orvosi gyakorlat-
ban?

 Készíts kiselőadást a sejtosztódás két típusáról, a mitózisról és a meió-
zisról!

 Magyarázd meg, hogy egy termé-
szetes populációban a hím és a női 
egyedek aránya miért mindig 1 : 1 
körüli!

Az iskoládban tanári segít-
séggel vizsgálj osztódó sejte-

ket kész mikroszkópi preparátumo-
kon! Készíts rajzot vagy telefonod-
dal fényképet a látottakról! Mit látsz 
a sejtekben? Próbáld beazonosíta-
ni a látottakat!

3. ábra. A nem meghatározása

22+
X

22+
X

22+
X

44+
XX

44+
XX
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fiú fiú

ny lány

44+
XY

44+
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petesejt

hím-
ivarsejt

Mitózis és meiózis
A testi sejtek keletkezési folyamata tudományos néven mitózis. 

Az osztódási folyamat négy szakaszból áll. Az elsőben elkülönülnek a 
kromoszómák, és két kis sejtszervecske, sejtközpont fi gyelhető meg
a sejt két végében. A másodikban a kromoszómák – akár egy félbevá-
gott görögdinnye felszínén – a sejt középső síkjába rendeződnek.  Ez-
után minden kromoszóma és a sejtközpontok között fehérjefonalak kép-
ződnek. A harmadik szakaszban a fehérjefonalak megrövidülnek, és a 
kromoszómákat a sejt két végébe húzzák szét.  A negyedik szakaszban 
a két új sejt elválik egymástól. 

Az ivarsejtek keletkezésének tudományos neve meiózis. Ez a mitó-
zishoz hasonlóan zajlik le, de a folyamatban rögtön egy újabb osztódás 
következik a kromoszómák szétválását követően, anélkül hogy az örökí-
tőanyagból közben sejtmag keletkezne. Ebben a kromoszómák össze-
kapcsolódó másolatai válnak szét egymástól, így négy utódsejt keletke-
zik, amelyek mindegyike egyszeres örökítőanyagot tartalmaz. Még egy 
fontos eltérés van a mitózishoz képest. Az első osztódás során, az apai 
és anyai eredetű kromoszómák egyes részletei kicserélődhetnek egy-
mással.
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Az élőlényeknek, így az embernek is, számtalan tulajdonsága van. A tu-
lajdonságainkért felelős információkat az örökítőanyag tartalmazza. 
Mint láttuk, az örökítőanyag a sejtek osztódásakor kromoszómákra kü-
lönül el. Pontosabban fogalmazunk, ha azt mondjuk, hogy a tulajdonsá-
gokért felelős információk a kromoszómákban találhatók meg. 

Kromoszómák és gének

A kromoszóma egy meghatározott szakasza felelős egy tulajdonság 
megjelenéséért. Ez a kromoszómaszakasz a gén. Egy adott tulajdon-
ságért felelős gén minden ember esetében ugyanazon a kromoszómán, 
ugyanott helyezkedik el. Mivel anyai és apai eredetű kromoszómáink is 
vannak, ebből következik, hogy minden tulajdonságunk az azt örökítő 
génpárok hatásától függ. Nem biztos ugyanis, hogy ha egy adott gén-
változattal rendelkezünk, a tulajdonság meg is jelenik.

Uralkodó és lappangó öröklésmenet

A két gén ugyan azonos, de eltérő tulajdonság megjelenését is eredmé-
nyezheti önmagában. Például a szemünk színéért felelős génnek két 
változata van. Az egyik változat barna szemszínt, a másik kék szem-
színt eredményez. Ha mind a két kromoszómán barna szemszínért fe-
lelős génváltozat kerül a zigótába, az utód szemszíne barna lesz. Két kék 
szemszínért felelős génváltozat kék szemszínt alakít ki. Ha az egyik gén 
barna, a másik kék változat, az utód szemszíne ebben az esetben is barna 
lesz, mert a barna szín uralkodó, és elnyomja a kék szemszín megjele-
nését. A kék szemszínért felelős génváltozat azonban ott van a zigótá-
ban, csak nem jut érvényre, ezért a kék szemszín lappangó tulajdon-
ság. Az is lehet, hogy egy tulajdonságért nem egy génpár, hanem több 
külön-külön azonos hatású génpár a felelős. Erre is jó példa a szemünk 
színe, hiszen attól függ, hogy mennyire lesz világosabb vagy sötétebb 
barna, szürke vagy zöld a szemünk, hogy a szemszínért felelős génpárok 
közül hányon érvényesül az uralkodó, és hányon a lappangó tulajdonság. 
(A  szemszín öröklődését más allélek is befolyásolják.) Uralkodó-lap-
pangó módon öröklődik például az ember hajszíne és fülformája is. 

Velünk született betegségeink okai is uralkodó vagy lappangó hatású 
gének jelenlétére vezethetők vissza. Az uralkodó módon öröklődő meg-
betegedések száma több száz, de többnyire rendkívül ritkán fordulnak 
elő. Így öröklődik például a sokujjúság, az összenőtt ujjak vagy a törpeség
egyik formája. Lappangó módon öröklődik például a fehérbőrűség (albi-
nizmus), a süketnémaság egyik formája, a tejcukorérzékenység és további 
néhány anyagcsere-betegség.

 Miben hasonlítasz inkább édesanyádra, és miben édesapádra?
 Vannak-e hasonlóságok a nagyszüleiddel, a testvéreiddel, illetve az 

unokatestvéreiddel?

A tulajdonságok
öröklődése

 Készíts kiselőadást néhány örökle-
tes emberi megbetegedés öröklés-
tani hátterének bemutatásával!

1. ábra. A kromoszóma felépítése

fehérjeburok

örökítőanyag
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Köztes öröklésmenet

Vannak olyan génváltozatok, amelyek eltérőek, de nem nyomják el egy-
más hatását. Ebben az esetben a két tulajdonság köztes formája jele-
nik meg. Ilyen például a lábujjhossz öröklődése. Az egyik génváltozat 
ugyanis hosszú lábujjat, a másik rövid lábujjat eredményez. Ha az egyik 
szülői kromoszóma a hosszú lábujj génváltozatát hordozza, a másik a rö-
vid lábujjét, átmeneti forma alakul ki. Ez a köztes öröklésmenet, amely 
az ember esetében ritka, a növényvilágban azonban gyakran előfordul. 

Kettős uralkodó hatás

Olyan génváltozatokat is ismerünk, amelyek ha együtt vannak jelen a 
zigótában, egyik sem nyomja el a másikat, és nem is átmeneti tulajdon-
ság jelentkezik, hanem mind a két jelleg egyforma mértékben érvény-
re jut. Így öröklődik például az AB0 vércsoportrendszerünk, amelynek 
háromféle génváltozata ismert. A gén vagy A vércsoportfehérje vagy B 
vércsoportfehérje termeléséért felelős, de az is lehet, hogy a gén néma 
(0), vagyis nem működik. Ennek megfelelően A vércsoportú lesz az a 
személy, aki AA vagy A0 génösszetételű, B vércsoportú az, aki BB vagy 
B0 génösszetételű. Akinek A és B fehérjéért egyaránt felelős génjei van-
nak, AB vércsoportú lesz. Végül az is lehet, hogy mind a két kromoszó-
mán néma a gén (00), ő 0-s vércsoportú lesz.

A mennyiségi jellegek öröklődése

A szemszín, a hajszín és a vércsoport minőségi tulajdonság. Testünk 
tömege viszont mennyiségi jelleg. A mennyiségi tulajdonságok hason-
lóan öröklődnek, mint a minőségi jellegek, érvényesülésüket azonban a 
környezet befolyásolja. Például egy örökletesen magas és testes ember 
vékony marad, ha nem jut elegendő táplálékhoz.

Miért hasonlítunk szüleinkre?

Tapasztalatainkból tudjuk, hogy a gyermekek hasonlítanak a szüleikre. 
Van, aki az édesanyjára, van, aki az édesapjára hasonlít jobban. Ez attól 
függ, hogy melyikük örökítőanyagából került több a zigótába a meg-
termékenyítés során. A négy ivarsejt keletkezésekor mindegyik ivar-
sejtbe mind az anyai, mind az apai kromoszómák közül kerül egy-egy. 
Nyilvánvalóan, ha az egyikbe az apai kromoszómákból kerül több, a 
másikba az anyaiból fog több kerülni. Ez egyaránt igaz a petesejtekre 
és a hímivarsejtekre is. Hogy melyik szülőnkre hasonlítunk jobban, 
attól függ, milyen kromoszóma-összetételű ivarsejtek egyesülnek a zi-
gótában. 

Kérdések, feladatok

1. Mi a gén?
2. Mondj példát uralkodó és lappan-

gó emberi tulajdonságokra!
3. Mi jellemző a köztes öröklésme-

netre?
4. Milyen génösszetételű zigóták ala-

kulhatnak ki az AB0 vércsoport-
rendszer öröklődése szempontjá-
ból?

A Humán Genom Program
A XIX–XX. század fordulójá-

nak egyik legnagyobb jelentőségű 
tudományos vállalkozása a Humán 
Genom Program megindulása volt 
1990-ben. Ennek célja a teljes em-
beri génkészlet megismerése volt. 
Mai ismereteink szerint az ember 
teljes génkészlete az informatika 
nyelvére lefordítva 3,15 milliárd gi-
gabájt információt tartalmaz. A gé-
nek száma – mai ismereteink sze-
rint – viszont csak 20  000 körüli,
nagyjából annyi, mint például egy 
hengeresféregé. Ebből következik, 
hogy a fejlődés során nem a gének 
száma nőtt, hanem a gének köl-
csönhatásaiból kialakuló működési 
rendszereké.

 Egy A0 génösszetételű nő házas-
ságot köt egy B0 génösszetéte-
lű férfi val. Milyen vércsoportúak a 
házastársak? Milyen vércsoportú 
gyermekeik születhetnek?

Az örökítőanyag megváltozhat
Örökletes tulajdonságaink meg is változhatnak, ha megváltozik 

az örökítőanyag korábbi kémiai összetétele vagy szerkezete. Ilyen hatá-
sa lehet például a röntgensugárzásnak, az UV-sugárzásnak, de kémiai 
vegyületeknek is. A változás nemcsak egyes géneket, hanem nagyobb 
kromoszómarészleteket is érinthet.
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Az ivari kromoszómák nemcsak az ivar meghatározását szolgáló géne-
ket tartalmazzák, hanem egyéb emberi tulajdonságok öröklődésében is 
fontosak.

A nemhez kapcsolt öröklődés

Mivel az X-kromoszóma jóval hosszabb az Y-kromoszómánál, sokkal 
több gén található rajta, mint a rövidebb Y-kromoszómán. Ez azt is je-
lenti, hogy az X-kromoszómán lévő gének közül azoknak, amelyek az 
Y-kromoszómáról hiányoznak, nincs párjuk. Akár uralkodó, akár lap-
pangó tulajdonságot hordoz ez a gén, az biztosan meg fog jelenni a fi ú 
utódokban. Így öröklődik például a vérzékenység és a színtévesztés. 

A vérzékenység öröklődése

A vérzékenység súlyos veleszületett betegség. Egy gén hibás működése 
következtében a vér megalvadásához szükséges egyik fehérje hiányzik 
a beteg véréből. Emiatt még viszonylag enyhe sérülések is komoly vér-
veszteséget okozhatnak. A fehérje termeléséért felelős gén az X-kromo-
szómán van, a neki megfelelő rész pedig hiányzik az Y-kromoszómáról. 
A tulajdonság lappangó, emiatt elég, ha az anya szervezetében az egyik 
gén egészséges működésű, ekkor a betegség nem alakul ki, hiszen a fe-

 Milyen ivari kromoszómák jellemzők a férfi akra, és milyenek a nőkre?
 Mit tanultunk a véralvadásról? 
 Tudod, hogy mit vizsgálnak a nyitóképen látható ábrákkal?

Nemhez kapcsolt
öröklődés

 Magyarázd el, miért 50% a való-
színűsége annak, hogy egy vér-
zékenység génjét hordozó nőnek 
egészséges apával kötött házas-
ságából született fi úgyermeke vér-
zékeny legyen!

 Rajzold fel egy olyan család csa-
ládfáját, amelyben az anyai nagy-
apa színtévesztő, az anyai nagy-
mama egészséges, de hordozó! Az 
anya egészséges, az apa viszont 
színtévesztő, és a két gyermekük 
közül a kislány egészséges, a fi ú 
viszont színtévesztő.

1. ábra. Egy európai uralkodóház családfáján a vérzékenység öröklődése
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hérjét a szervezet termelni tudja. Ezeknek a nőknek a szerveze-
tében azonban olyan petesejtek is keletkeznek, amelyek a hibás 
gént hordozzák. Ha egy ilyen petesejtet az apa olyan hímivar-
sejtje termékenyíti meg, amelyik X ivari kromoszómát tartal-
maz, akkor egészséges, de a hibás gént hordozó kislány fog szü-
letni. Ha azonban Y-kromoszómájú hímivarsejt termékenyíti 
meg, vérzékeny fi ú fog születni. Hasonlóan öröklődik a zöld-
vörös színtévesztés is, aminek kimutatására speciális színes áb-
rákat használnak. 

Az így öröklődő megbetegedések általában csak a fi ú utó-
dokban alakulnak ki. Az anyák többnyire csak örökítik a beteg-
ség lappangó génjét, mert maguk csak hordozók. Annak a va-
lószínűsége, hogy egy hordozó nőnek beteg fi a szülessen, 50%. 

A családfaelemzés

Ha egy családban örökletes genetikai megbetegedés fordul elő, akkor 
egy születendő gyermek esetében a várható kockázatot a genetikai ta-
nácsadás segíthet felbecsülni. Az uralkodó módon öröklődő megbete-
gedéseket könnyű nyomon követni, mert az a beteg gént hordozó sze-
mélyekben is megjelenik. A lappangó módon öröklődő megbetegedések 
nyomon követése lényegesen nehezebb feladat. Teljesen egészséges szü-
lőknek is születhet lappangó módon öröklődő betegségben szenvedő 
gyermeke, ha mindét szülő hordozza a hibás gént. Ennek kiszűrésében 
nyújthat segítséget a családfaelemzés. 

Egy családfa ábráján a férfi akat négyzettel, a nőket körrel jelöljük. 
A szülőket egy vízszintes vonallal kötjük össze, ebből ágaztatjuk le füg-
gőleges vonalakkal a gyermekeket. A beteg személyek jelét besötétít-
jük, a hordozókat félig sötétítjük be. Ha a családfát visszamenőleg több 
nemzedékre sikerül felrajzolni, megállapíthatjuk, hogy az anya egy lap-
pangó betegség hordozója-e, illetve mekkora a kockázata egy esetleges 
örökletes betegség átörökítésének és kialakulásának. 

A magzat méhen belüli vizsgálata

Napjaink orvostudománya lehetővé teszi a magzat méhen belüli vizsgá-
latát. Ez már nem valószínűséget tár fel, hanem konkrét tényeket közöl. 
A vizsgálathoz kis mennyiségű magzatvíz kell, amit helyi érzéstelenítés 
után a hasfalon keresztül vesznek. A magzatvízben lévő magzati sejtek-
ből számos örökletes megbetegedés kimutatható.

Kérdések, feladatok

1. Mit értünk nemhez kapcsolt örök-
lődésen?

2. Hogy öröklődik a vérzékenység?
3. Mi a családfa?
4. Hogyan történik az örökletes be-

tegségek kiszűrése magzati kor-
ban?

A mutációk
A mutáció az örökítőanyag megváltozása, aminek eredménye-

képpen a megjelenő öröklődő tulajdonság is megváltozik. A mutációt ki-
váltó külső okokat csak részben ismerjük, általában ártalmas környezeti 
hatások: vegyszerek, radioaktív sugárzás, de mutációt eredményezhet 
az ultraibolya sugárzás is. A mutáció közvetlen oka, hogy a sejtosztódást 
megelőzően hiba csúszik az örökítőanyag másolásába a megduplázó-
dás közben. A mutáció gyakran csak egy-egy gént érint, ebben az eset-
ben génmutációról beszélünk. Néha azonban a kromoszóma jelentős 
része megváltozik (pl. egy része letörik vagy megkettőződik), ebben az 
esetben kromoszómamutációról beszélünk. 

3. ábra. Családfa-ábrázolás a genetiká-
ban. Egy sorban az egy generációhoz 
tartozók helyezkednek el. A fehér kör és 
négyzet egészséges embert, a fekete 
kör és négyzet pedig beteget ábrázol. 

2. ábra. Hagyományos családfa-ábrázolás
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Gyakorlati óra

Ülj le a társaddal szemben. 
Váratlanul lebbents meg egy 

papírlapot közvetlenül a szeme 
előtt! Mit tapasztalsz?

A  szemhéj automatikusan lecsu-
kódik. A  jelenség a szem véde-
kezőrefl exe, amely mindig bekö-
vetkezik, ha a szemet károsodás 
fenyegeti.

Kérd meg az osztálytársaidat, hogy próbálják meg hüvelykujjukat 
kifelé hajlítani, amennyire csak tudják! Mit tapasztalsz?

Az emberek a hüvelykujjukat jól láthatóan kétféle módon tudják hátra-
hajlítani. Kismértékben vagy feltűnően nagy mértékben, szinte derék-
szögben hátrahajtva. Ezt a jelleget egy génpár örökíti, és a jelleg lap-
pangó, tehát aki képes rá, annak erre a tulajdonságra nézve mind a két 
génje ezt a tulajdonságot örökíti. A jelleg nincs nemhez kötve.

Hajtsd végre a próbát a családodban is, és próbáld meg felrajzolni a 
családfát erre a tulajdonságra nézve!

Kössünk egy 20 cm-es fonal végére egy gyűrűt. A másik végét 
kössük fel egy állványra. Takarjuk le az egyik szemünket, majd ve-

gyünk a kezünkbe egy ceruzát, és fél méter távolságból egy határozott 
mozdulattal dugjuk keresztül a ceruzát a gyűrűn! Ismételjük meg a vizs-
gálatot két szemmel! Mit tapasztalunk?

A feladat végrehajtása gyorsabban és pontosabban sikerül, ha mind a 
két szemünk nyitva van, mert a pontos térlátáshoz ez szükséges. A két 
szemünk ugyanis egy picit más szögben látja a vizsgált tárgyat, más 
kép is keletezik róla, ezeket az agyunk állítja össze egy pontos képpé.

Kérjük meg a társunkat, hogy csukja be a szemét, majd érintsük 
meg óvatosan az összezárt hegyes ollóval (pl. szövettani olló) a 

kézfején a bőrt, és kérdezzük meg, hogy érzékelt-e nyomást! Ezután nyis-
suk ki az ollót, majd növeljük az olló két hegye közötti távolságot. Mérjük 
le azt a távolságot az olló két hegye között, amelynél már két nyomás-
pontot érzékelt! Végezzük el vizsgálatot a tenyéren és az ujjbegyen is!

A kétpontküszöb az a legkisebb távolság, amelyen kívül két nyomás-
pontot még éppen meg tudunk különböztetni. A  bőrfelületünk eltérő 
pontjain más és más értékeket kapunk, mert a nyomásérzékelő recep-
torok nem egyenletesen helyezkednek el a bőrben.

A szaruhártyarefl ex 
vizsgálata

A hüvelykujj kifelé hajlíthatóságának
vizsgálata

A térbeli tájékozódás
vizsgálata

Kétpontküszöb-térkép készítése
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Részösszefoglalás

A szervezet egészséges működéséhez a szervek összehangolt, szabá-
lyozott működése szükséges. Az életfolyamatok szabályozását a hor-
monális rendszer és az idegrendszer együtt végzi. 

A szervezetek hormonális szabályozói kémiai hatóanyagok, a hor-
monok, amelyeket a belső elválasztású mirigyek termelnek. A hormon-
rendszer központja az idegrendszerrel kapcsolatban álló agyalapi 
mirigy. Közvetlen hatású és más belső elválasztású mirigyre ható hor-
monjai vannak. További belső elválasztású mirigyek a pajzsmirigy, a 
mellékvesék kéreg- és velőállománya, a hasnyálmirigy szigetei, a nőkben 
a petefészkek, a férfi akban pedig a herék. A hormonok a vérkeringéssel 
a szervezet minden pontjába eljutnak.

Az idegi szabályozás alapjai a refl exműködések. A szervezetben ér-
zékelő sejtek csoportjai érzékelik a szervezet külső vagy belső kör-
nyezetének változásait, az ingereket. Az érzéksejtek érzékszervekbe
tömörülnek. Az érzékszervek fényingereket, kémiai ingereket, hang-
hullámokat, nyomást, fájdalmat és hőmérséklet-változást érzékelnek. 

A szaporító szervrendszer működése a fajfenntartást szolgálja. 
A hímivarszervek a herék, amelyek a nemi érettség elérésétől kezdve 
folyamatosan termelik a hímivarsejteket. A női ivarszervek a pete-
fészkek, amelyekben a nemi érettség elérése után átlagosan 28 na-
ponként érik meg egy petesejt. A megtermékenyült petesejt a zigóta,
amely a méhnyálkahártyába ágyazódva indul fejlődésnek, előbb emb-
rióvá, majd magzattá alakul. Ha nincs megtermékenyülés, a nyálka-
hártya leválik, ez a menstruáció folyamata. Az átlagosan 280 napig 
tartó méhen belüli fejlődés a születéssel zárul. A méhen kívüli fejődés 
szakaszai az újszülöttkor, a csecsemőkor, a kisgyermekkor, a kisiskoláskor,
a serdülőkor, az i� úkor, a felnőttkor, majd az öregkor. Az életfolyamatok 
megszűnésével áll be a halál. 

Az egyedfejlődés a zigóta osztódásával kezdődik. Ez 
előtt a sejtmag örökítőanyaga megduplázódik, majd
kromoszómákra esik szét. Az emberi zigótában 46 
kromoszóma jön létre, mert megtermékenyítéskor a 
hímivarsejt és a petesejt is 23 kromoszómát tartal-
mazott. Így a zigóta kromoszómaállománya kettős, 
egy apai és egy anyai eredetű kromoszómakészlet. 
A legkisebb pár kromoszóma a férfi ak és a nők sejt-
jeiben különbözik egymástól. A  nők sejtjeiben két 
egyforma kromoszóma van, ezeket X-szel jelöljük 
(XX). A férfi ak esetében ez a kromoszómapár egy X 
méretű és egy kisebb Y-kromoszómából áll, ezek az 

ivari kromoszómák. Minden kromoszóma egy meg-
határozott szakasza felelős egy tulajdonság megje-
lenéséért. Ez a kromoszómaszakasz a gén. A gének 
különféle változatokban határozhatják meg az adott 
tulajdonságot. A kromoszómapárokban lévő két gén-
változat azonos vagy eltérő tulajdonság megjelenését is 
eredményezheti. Ha egy zigótában az apai és anyai 
kromoszóma eltérő génváltozatot tartalmaz, lehet, 
hogy az egyik gén elnyomja a másik megjelenését. 
Az is lehet, hogy a két tulajdonság köztes jellege 
öröklődik, és az is, hogy mindkét tulajdonság együt-
tesen érvényre jut. 

Az idegrendszer központi és kör-
nyéki idegrendszerből áll. A  köz-
ponti idegrendszer részei: a ge-
rincvelő, az agytörzs, a kisagy és a 
nagyagy (az agyvelő legfejlettebb 
része), a környéki idegrendszert 
pedig a szervezetet behálózó ide-
gek alkotják. A legfejlettebb ideg-
rendszeri működések, a tanulás,
az emlékezés, a tudat kialakulása,
a beszédkészség mind az agykéreg 
működésének eredménye. A bel-
ső szervek működését az ideg-
rendszernek az akarattal nem 
befolyásolható zsigeri működése 
szabályozza. 

Részösszefoglalás
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Ha a szervezetünkben az életműködések rendben zajlanak, egészségesek
vagyunk. Ehhez az szükséges, hogy testileg, lelkileg és szociálisan is a 
környezetünkkel megfelelő összhangban éljünk. 

A betegségek kialakulása

Ha az életműködéseinkben zavar támad, betegségről beszélünk. A be-
tegségek egy részének az oka fertőzés, ami azt jelenti, hogy kórokozók 
telepednek meg, és szaporodnak el a szervezetünkben. A kórokozók le-
hetnek vírusok. Például a náthát, az infl uenzát, a járványos gyermek-
bénulást, a himlőt, a kanyarót vírusok okozzák. Lehetnek baktériumok, 
például az ételmérgezést, a tetanuszt, a pestist baktériumok váltják ki. 
De például a vérhast sejtmagvas egysejtű, a vérhasamőba, a bőr és a 
köröm fertőzését gomba okozza. Súlyos fertőzéseket okozhatnak a bél-
csatornában megtelepedő laposférgek és hengeresférgek is. 

A kórokozók sokféle módon fertőzhetnek. A szervezetünkbe juthat-
nak cseppfertőzéssel: a kilélegzett levegő apró vízcseppeire tapadt víru-
sok, baktériumok a levegőbe kerülhetnek, melyek belélegezve fertőzést 
okozhatnak. De a kórokozók szennyezett ivóvízzel, romlott ételekkel, 
a sérült bőrön át, állatok harapásával vagy élősködők révén, kullancsok, 
bolhák, tetvek közvetítésével és nemi kapcsolat útján is bejuthatnak. 

A fertőzéseket legjobb megelőzni. Ezt az általános higiéniai sza-
bályok betartásával érhetjük el elsősorban. Iskolából hazaérkezve vagy 
utazás után váltsunk ruhát, WC-használat után mossunk kezet, csak 
tiszta kézzel étkezzünk, mossuk meg a nyersen fogyasztott zöldséget, 
gyümölcsöt, tároljuk megfelelően az élelmiszereket. Családunk és tár-
saink egészségének megóvása érdekében csak zsebkendőbe köhögjünk, 
tüsszentsünk, és utána is mossuk meg a kezünket. A súlyos betegségeket 
okozó fertőzések leghatékonyabb megelőzési módja a védőoltás!

Ha egy fertőző megbetegedés egy időben, egy területen nagy tö-
megeket érint, járványról beszélünk. Ha az egész világra kiterjed
– mint a 2019-ben kezdődő SARS-Covid vírus járványa –, pandémiáról 
van szó.

A betegségek tünetei

A betegségek a szervezetünkben különböző változásokat, tüneteket
okoznak. Általában rossz közérzet és láz kíséri őket. A beteg gyengé-
nek érzi magát, nincs étvágya, fáradékony. A testhőmérséklet emelke-
dése gátolja a kórokozók szaporodását, de a hosszan tartó és túl magas 
láz veszélyes lehet, ezért csillapítani kell. Ugyanakkor a láztalanság még 
nem jelenti szükségszerűen a gyógyulást. A kórokozók okozta betegsé-

 Mit jelent a fertőzés? Mikor beszélhetünk járványról?
 Miért fontosak a védőoltások?
 Mit tehetünk a betegségek elkerülése érdekében?

Egészség, betegség

2. ábra. Köhögéskor, tüsszentéskor vá-
ladékcseppek kerülnek a környezetbe, 
melyek a vírusok, baktériumok a másik 
emberre való közvetlen átadását gyor-
síthatják fel. 

3. ábra. Köhögéskor, tüsszentéskor ele-
mi higiéniás szabály a zsebkendő hasz-
nálata.

1. ábra. A testi egészség megőrzésében 
fontos a helyes táplálkozás és a rend-
szeres szűrővizsgálatok.
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gek gyógyszerekkel kezelhetők. A könnyebb fertőzéseket az egészséges 
szervezet immunrendszere előbb-utóbb legyőzi. A vírusok okozta em-
beri megbetegedések gyógyítására ma még kevés hatékony gyógyszer 
van. A kezelés általában azon alapszik, hogy a beteg immunrendszerét 
erősítik fel. A  baktériumok okozta fertőzések eredményes gyógyítása 
antibiotikumokkal történik. Az antibiotikumok indokolatlan használata 
viszont veszélyes lehet, mert segítheti a velük szemben ellenálló, rezisz-
tens baktériumok elszaporodását. 

A kórokozók elpusztítása a fertőtlenítés. Az eszközök hőkezelésével, 
a fertőzött ruhák kifőzésével, valamint fertőtlenítőszerekkel (pl. hypo) 
végezhetjük. A sebek elfertőződését sebbenzinnel, jódoldattal való ke-
zelésükkel akadályozhatjuk meg.

A betegségek egy része öröklött, ezeket a szülők az utódokba tovább-
adták. Ilyen például a vérzékenység. Sokszor csak egy betegség hajla-
ma öröklődik, kialakulásához az életmód vagy külső környezeti hatások 
kellenek. Ilyen megbetegedés például az érelmeszesedés. Ebben a be-
tegségben az erek fala elveszti a rugalmasságát, merev lesz, törékennyé 
válik, mert belső falára zsírszerű anyagok rakódnak le. Kiváltója lehet 
a zsíros ételek fogyasztása, a dohányzás, a magas vérnyomás. A méhen 
belüli élet során különböző hatásokra veleszületett betegségek jöhetnek 
létre, de ezek nem adódnak tovább az utódokba, például a koraszülés 
következményeképpen jelentkező látáshibák. 

Lelki egészség – lelki betegség

A kiegyensúlyozott élethez a lelki egészség is nagyon fontos. Az egész-
séges lelkű ember nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes életet él. 
Fontos, hogy mindenki megtalálja önmaga számára azokat a tevékeny-
ségeket, amelyek kielégítik, amelyekben sikerélményekhez jut. Hason-
lóan fontos a családi, a baráti, a munkatársi emberi kapcsolatok harmo-
nikus működése.

Aki meghasonlott önmagával, nem tud baráti, társasági kapcsolatokat 
kialakítani, a környezetében csak rosszat és hibát lát, lelkileg kiegyensú-
lyozatlan. Ez éppúgy gyógyításra szorul, mint a testi megbetegedések. 
Ilyenkor fennáll ugyanis annak a veszélye, hogy a lelki beteg a belső 
feszültségét káros tevékenységekben vezeti le. Ilyen lehet egyszerűbb 
esetben például a mértéktelen evés, súlyosabb esetekben az alkoholhoz 
vagy a tudatmódosító szerek felé fordulás. A tartós félelem, a belső nyug-
talanság, az idegesség, az örömtelenség, tartós hatása szervi működési 
rendellenségeket eredményezhet. Ilyen a hasmenés, a fejfájás, a magas 
vérnyomás. A hatások jelentkezhetnek közömbösségben, kimerültségben is.

Kérdések, feladatok

1. Mit értünk egészségen, és mit be-
tegségen?

2. Sorolj fel néhány vírus és néhány 
baktérium okozta megbetegedést!

3. Mi a járvány? Miben különbözik a 
pandémiától?

4. Miért fontos lelki egészségünk?

 Készíts kiselőadást az első antibio-
tikum, a penicillin felfedezéséről!

 Nézz utána, mely betegségek ellen 
kaptál már védőoltást, és mikor!

A gyógyszerek
A korszerű gyógyítás hatékony eszközei a gyógyszerek. Ezek kö-

zött vannak csak orvosi rendelvényre kapható gyógyszerek, recept nél-
kül is kapható gyógyszerek, illetve szabadon árusítható gyógyító hatású 
anyagok. A gyógyszerszedésnek szigorú szabályai vannak, hiszen szinte 
minden gyógyszernek van olyan nem kívánt mellékhatása, amely befo-
lyással van a szervezet működésére. Ennek megfelelően gyógyszereket 
elsősorban csak orvosi utasításra és orvosi ellenőrzés mellett, csakis a 
szükséges mennyiségben és ideig szabad szedni!

4. ábra. Levert, lázas beteg

5. ábra. A lelki egyensúly megtartá-
sához mindenkinek meg kell találnia a 
megfelelő módszert

OH_BIO78TB_1_224_korr6.indd   205 14/06/22   16:27



206

Az orvos a beteget kikérdezi a panaszairól, azoktól függően elvégez 
néhány vizsgálatot, például megnézi a torkát, megméri a vérnyomását, 
émajd a hallottak és a vizsgálati eredmények alapján következtet a be-
tegségre, diagnózist állít fel. Gyakran ezek az egyszerű vizsgálatok nem 
elegendőek a betegség pontos megállapítására, ezért az orvos további 
szakrendelésekre utalja be a beteget. 

A laborvizsgálat

A laborvizsgálat a vér és a vizelet, esetleg még a széklet összetételének 
elemzésével általános tájékoztatást nyújt szervezetük belső környeze-
tének állapotáról. Vannak olyan betegségek is azonban, amelyek esetén 
csak rá jellemző, egyedi anyagok jelennek meg a vérben. Így már ezzel 
az egy vizsgálattal egyértelmű diagnózist adhat az orvos. Ilyen például 
a trombózis.

A képalkotó vizsgálatok

A képalkotó vizsgálatok lehetőséget nyújtanak a testünk bel-
sejébe történő betekintésre. Közülük a legrégebbi a röntgen-
vizsgálat. Azon alapszik, hogy a röntgensugarak a test lágy ré-
szein eltérő mértékben hatolnak át vagy nyelődnek el, ezért a 
hagyományos fényképezési fi lmre képet rajzolnak ki. Nemcsak 
az erős árnyékot adó csontszövet vizsgálatára alkalmas, hanem 
megfelelő kontrasztanyagok segítségével a sugárzást kevésbé el-
nyelő szövetek vizsgálatára is. A röntgensugarak károsítják is a 
szöveteket, ezért alkalmazásukra csak indokolt esetben és kellő 
mértékben kerülhet sor.

A hagyományos röntgenvizsgálatból fejlődött ki a tomográ-
fi a (rétegfelvétel), a test egy kiválasztott rétegének röntgenvizs-
gálata. Akár 1 mm vastagságú rétegről is megfelelő információt adhat. 
Ma már kiterjedten alkalmazzák a komputertomográfi át (CT), amely 
a röntgenvizsgálatot számítógép használatával egészíti ki.

Vannak olyan képalkotó eljárások is, amelyek működése nem rönt-
gensugárzáson alapszik. Ilyen az ultrahangos vizsgálat és a mágneses 
magrezonancia képalkotás (MMI). Az ultrahang az emberi fül szá-
mára már nem hallható nagyfrekvenciájú  hanghullám. Alkalmazása 
azon alapszik, hogy szervezetünk különböző szövetekből álló szervei 
eltérő mértékben vezetik az ultrahangot. Ennek következtében a kü-
lönböző szöveti határokhoz érve az ultrahang a fényhez hasonlóan
különböző mértékben halad tovább, illetve verődik vissza. Az ultra-
hangot egy vizsgálófej állítja elő, amely egyben a visszaverődő hang-

 Milyen orvosi vizsgálatokon estél már át? 
 Melyek belső környezetünk legjellemzőbb állapotjelzői? 
 Melyek az üreges szerveink?

A diagnosztikai
eljárások

1. ábra. Vérvizsgálat a laborban

3. ábra. Ultrahangos vizsgálat

2. ábra. Röntgenvizsgálat

OH_BIO78TB_1_224_korr6.indd   206 14/06/22   16:27



207

hullámokat fogadja is. Az általuk kirajzolódó kép egy ernyőn tanulmá-
nyozható. A vizsgálat semmiféle káros hatással nem jár, ezért tetszés 
szerinti mértékben alkalmazható. 

A mágneses magrezonancia képalkotás (MMI) alkalmazhatósága 
annak köszönhető, hogy a test szövetei erős mágneses térben eltérő mó-
don viselkednek. Az MMI-berendezés egy nagy mágnescső, ebbe fek-
szik bele a beteg. A létrehozott mágneses térben „szeletenként” képet 
lehet alkotni a testről. Az MMI-vizsgálat eredményeképp 3 dimenziós 
képeket kapunk.

Az üreges szervek vizsgálata

Az üreges szervek belsejének vizsgálatára endoszkópokat hasz-
nálnak. Természetes testnyílásokon vagy mesterségesen képzett 
kis lyukon keresztül merev vagy hajlékony csövet vezetnek a 
beteg szervezetébe, amelynek végétől fényvezető kábel közve-
títi a képet az eszköz külső végéhez. A készülék fényforráshoz 
csatlakozik. A hajlékony eszközök vége külön mozgatható. Az 
endoszkóppal többnyire öblíteni és szívni is lehet, szövetmintát 
lehet venni vele, sőt műtéti beavatkozásokat is el lehet végezni. 
Endoszkóppal vizsgálható a bélrendszer, a légutak és a tüdő, a 
kiválasztó- és ivarszervek, mesterséges nyíláson át a has belső 
része és néhány ízület belső felépítése.

Oszcilloszkópos vizsgálatok

Az oszcilloszkóp a szövetekben lezajló elektromos folyamatok érzéke-
lésére és a változások nyomon követésére alkalmas műszer. Oszcillo-
szkóp segítségével rajzolódik ki a szív működésének elektromos fo-
lyamata, EKG- (elektrokardiogram-) görbe formájában, vagy az agy 
elektromos működéseinek változásai az EEG- (elektroenkefalogram-) 
görbéken. 

Kérdések, feladatok

1. Mi a diagnózis?
2. Mi mindenről tájékoztat egy labor-

vizsgálati eredmény?
3. Melyek a képalkotó vizsgálatok?
4. Mire jó az endoszkóp?

 Nézz utána, milyen egy EKG-görbe, és mire lehet következtetni az 
egyes hullámok lefutásából! 

 Derítsd ki, hogy milyen hullámhosszúságú hangokat képes az ember 
érzékelni, és hogy viszonyul ehhez a tartományhoz az ultrahang!

A pészméker 
A pészméker (pacemaker), magyarul  szívritmus-szabályozó, egy 

olyan beültetett berendezés, amely elektródákkal kapcsolódik a szívhez, 
és saját elektromos impulzusaival megfelelő ritmusban működteti a szí-
vet. Azokban az esetekben van rá szükség, amikor megbetegedés miatt 
a szinuszcsomó működése zavart szenved, vagy veleszületett okok 
miatt a természetes ritmusa túl lassú, esetleg a kamrák és pitvarok ösz-
szehúzódása és elernyedése nincs megfelelően összehangolva („szívrit-
muszavar”). Legtöbb esetben a mellkas bőre alá ültetik be. Külső burko-
lata általában titánból készül, ami a szervezet szempontjából közömbös 
anyag, tehát nem lép fel ellene az immunrendszer. A mai pészmékerek 
élettartama meghaladja a húsz évet. „Kimerülése esetén” kicserélik.

4. ábra. Endoszkópos vizsgálat

6. ábra. EEG-vizsgálat

5. ábra. EKG-vizsgálat
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A halálozási okok listáját Magyarországon a szív- és érrendszeri meg-
betegedések, valamint a daganatos megbetegedések vezetik. Pedig a szív 
és a nagy erek öröklött és veleszületett fejlődési rendellenességei a 
megbetegedések csak csekély hányadáért felelősek. A daganatos meg-
betegedések esetében pedig a hajlam öröklődéséről beszélhetünk első-
sorban. Kialakulásuk túlnyomó többségét a helytelen életmód okozza. 
Az egészségtelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód, a folyamatos stressz-
állapot, a zaklatott életmód, a túlzott mértékű alkoholfogyasztás, a dohány-
zás mind-mind kiváltó ok lehet. Gyűjtőnéven ezeket kockázati ténye-
zőknek nevezzük. 

A keringési szervrendszer betegségei

A szív- és érrendszer megbetegedései közül a legáltalánosabban el-
terjedt a magas vérnyomás, amely a verőerekben lévő vér érfalra gya-
korolt nyomásának a tartós emelkedése. Kialakulását követően a bal 
kamrának folyamatosan a normálisnál nagyobb ellenállást kell legyőz-
nie, ami hosszú távon szívelégtelenséghez vezet. A  magas vérnyomás 
növeli az érelmeszesedést, fokozza az agyvérzés és a veseelégtelenség ki-
alakulásának valószínűségét is. Az érelmeszesedés hatására érszűkület
alakulhat ki. A kisebb átmérő és az egyenetlen érfelszín csökkenti a 
szövetek vérellátását, és növeli a valószínűségét annak, hogy parányi 
vérrög alakuljon ki. Ha a vérrög elzárja az eret, trombózis alakul ki. 
Ha a vérrög koszorúérbe kerül, az érintett szívizomterület elhal, és a 
szív működése leáll. Ez a szívinfarktus. Agyvérzés esetén egy agyi ér 
fala pattan el. Következményeként egyes agyterületek nem jutnak elég 
oxigénhez és tápanyaghoz, továbbá a kiömlő vér is működésképtelenné 
teheti őket. Veseelégtelenség fellépésekor a vese nem szűri ki a bom-
lástermékeket, aminek súlyos következményei vannak. Az egészséges 
vérnyomás 120–140/70–80 Hgmm. A  magas vérnyomás alsó határa 
140/90 Hgmm. Az első szám a szív összehúzódásakor, a második az 
elernyedésekor jellemző érték. 

A daganatos megbetegedések

A szervezetben a sejtek osztódási folyamatait az immunrendszer ellen-
őrzi. Ennek ellenére kialakulhatnak jó- és rosszindulatú daganatok. 
A  rosszindulatú daganatok neve tumor, a köznyelv ezeket a megbe-
tegedéseket nevezi ráknak. Jellegzetességük, hogy viszonylag gyakran 
fordulnak elő áttétek, ami azt jelenti, hogy a vérárammal a ráksejtek 
szétterjednek a szervezetben, és máshol is kialakíthatnak szövetbur-
jánzásokat. Ha időben felismerjük a megjelenését, nagy az esélye a

 Mi a stressz? 
 Melyek a keringési szervrendszerünk fő részei?
 Mi az immunrendszerünk biológiai működése?

A leggyakrabban
előforduló betegségek

 Nézz utána, mit érdemes tudnunk 
a koleszterinről és az élettani hatá-
sáról! Miért beszélhetünk „rossz” 
és „jó” koleszterinről? 

 Keress statisztikai adatokat a kü-
lönböző daganatos megbetegedé-
sek hazai helyzetéről!

 Napozzunk, vagy ne napozzunk? 
Készíts kiselőadást a napozás elő-
nyeiről és hátrányairól, valamint a 
biztonságos napozás szabályairól!

1. ábra. Napozás közben fontos a bőr-
védelem

 Milyen életmóddal csökkenthetjük 
az érelmeszesedés kialakulásának 
valószínűségét?
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teljes felépülésnek. Gyógyszeres, kemoterápiás és sugárkezeléssel, 
szükség esetén a beteg szövetrész műtéttel való eltávolításával gyógyít-
ható. 

A daganatos betegségek közül az utóbbi években jelentősen emelke-
dett a bőrrák előfordulása. Az anyajegyek általában magasabb festék-
anyag-tartalmú bőrsejtekből alakulnak ki a napsugárzás UV-sugarai-
nak hatására. Ezért nyáron 11 és 15 óra között, amikor a legerősebb az 
UV-sugárzás, óvakodni kell a túlzott mértékű napozástól, és feltétlenül 
használjunk 50 faktoros naptejet. 

Sajnos magas hazánkban a tüdőrák megbetegedésben szenvedők 
száma is. Fő felelőse a dohányzás (a passzív dohányzás is) és a te-
lepülések szennyezett levegője. Ezért fontos, hogy rendszeresen tar-
tózkodjunk a szabad természetben, kiránduljunk, „szellőztessük ki” a 
tüdőnket. Az évenkénti rendszeres tüdőszűrés nem alkalmas a beteg-
ség időben történő észlelésére, de speciális CT-vizsgálattal erre is le-
hetőség van. 

A nők daganatos megbetegedései közül veszélyes az emlőrák, 
amelyre az emlőben kialakuló csomók hívhatják fel a fi gyelmet. Szűrő-
vizsgálattal időben észlelhető. Vizsgálatára speciális röntgenkészülék 
(mammográfi a) áll rendelkezésre. Hasonlóan veszélyes a méhnyakrák
is. Mai ismereteink szerint az okozója egy vírus (humán papilloma-
vírus, HPV). A HPV ellen védőoltás áll rendelkezésre, amelyet a fer-
tőződés elkerülése érdekében a szexuális élet megkezdése előtt kell 
beadni. 

A férfi ak daganatos megbetegedései közül a hererák a 20. és 40. élet-
év között alakul ki. A herén a rosszindulatú elváltozások csomók formá-
jában tapinthatók. A prosztatarák inkább az idősebb férfi ak megbete-
gedése. A prosztata a férfi  nemi működésekben szerepet játszó mirigy, 
a húgyhólyag mögött helyezkedik el. Nem szabad összetéveszteni a 
prosztata szöveteinek jóindulatú burjánzásával, amely hasonló tünete-
ket okoz: nehéz, akadozó vizeletürítést, gyakori vizeletürítési kényszert. 
Fontos, hogy a férfi ak 45 év felett évente egyszer szűrésen vegyenek 
részt, mert az időben felismert megbetegedés gyógyítható. 

Kérdések, feladatok

1. Mit értünk kockázati tényezőn?
2. Sorold fel az ember egészségének 

kockázati tényezőit!
3. Mikor beszélünk szívinfarktusról?
4. Mi a tumor?

A mozgás és egészség
A rendszeres és megfelelő 

testmozgás, az ismert szóhasz-
nálattal, meghosszabbítja az éle-
tünket. Pedig éppen ellentétesen 
kellene fogalmaznunk, ugyanis a 
hiánya rövidíti meg! A rendszeres, 
de mértéktartó mozgás, edzés, 
mindenféle sporttevékenység sok-
oldalúan hat az ember szerveze-
tére. Hatékonyan fejleszti az izom-
zatot, növeli a szervezet anyag-
csere-intenzitását. Fokozza a máj 
méregtelenítő működését. A vérkeringés és a légzés teljesítménye nö-
vekszik, gazdaságosabban dolgozik, és tovább képes tartós munkára. 
Az is fontos különbség, hogy a rendszeresen mozgó, „edzett” ember (az 
edzés alatt nem a versenyszerű sportolást értjük) sokkal könnyebben és 
gyorsabban áll át a nyugodt működésről a terhelésre, és vissza.

 Miért jelent a dohányzás kockáza-
ti tényezőt a tüdőrák kialakulásával 
kapcsolatban?

2. ábra. Nem dohányzó (fent) és do-
hányzó (lent) ember tüdeje

3. ábra. Fontos, hogy egészséges éte-
lek kerüljenek az asztalunkra!

4. ábra. Mozogjunk, sportoljunk so-
kat a jó levegőn!
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A lelki betegségek legelterjedtebb típusa a szenvedélybetegség. Néhány 
hazánkban népbetegségszámba megy. A betegségek elsősorban függő-
ségben nyilvánulnak meg, a betegek képtelenek lemondani a szenve-
délyükről. Az ilyen betegségek skálája igen széles: mert a számítógépes 
játékoktól, a játékautomatáktól, a szerencsejáték-fogadástól kezdve az al-
koholizmusig, a gyógyszer- és kábítószer-függőségig terjedhetnek.

Az alkoholizmus

A szenvedélybetegségek közül ma kétségkívül az alkoholizmus a leg-
elterjedtebb. Sajnos sokan már egész fi atal koruktól kezdve – legalábbis 
alkalmanként – fogyasztanak alkoholt, mert a szórakozás, a jó hangulat 
biztosításának nélkülözhetetlen kellékének tartják. Pedig jó tudni, hogy 
a 18 évet be nem töltött fi atalokra nézve ezt törvény tiltja. Az alkohol 
fogyasztásának rövid távon és hosszú távon egyaránt súlyos következ-
ményei lehetnek. Rövid távon leggyorsabban a központi idegrendszer 
működése romlik. Hosszú távon súlyos májkárosodás lép fel. Az alkohol-
betegség sok ember egészségét, sok család életét és jólétét teszi tönkre. 

A dohányzás

A dohányzás súlyos károsító hatása az alkoholfogyasztásnál kevésbé 
szembetűnő. Pedig a nikotin egészségkárosító hatása hasonló mértékű. 
A dohányzókat fenyegető, alattomosan kialakuló betegségek az érelme-
szesedés, az agyvérzés, a szívinfarktus és a tüdőrák!

A kábítószerek

Kábítószernek, hétköznapi nyelven drognak minősül minden olyan 
anyag, amely befolyásolja lelki működéseinket, módosítja tudatállapo-
tunkat. Közülük egyeseket régóta használtak a sámánok és a mágusok 
saját felfokozott állapotuk eléréséhez. Korunkban különösen súlyos 
kérdéssé vált a fogyasztásuk. Pedig nemcsak azért veszélyesek, mert az 
egészségre súlyosan ártalmasak, hanem azért is, mert olyan mértékű 
függőség alakulhat ki, mely lehetetlenné teszi a normális életvitelt. 

A kábítószerek között megkülönböztetünk kemény és puha drogokat. 
Az előbbiek közé tartozik a heroin, az ópiumszármazékok, a szintetikus 
crack, az utóbbiak közé a hasis, a marihuána és az LSD. Kétségtelen, hogy 
a puha szerek fogyasztása esetén kisebb a hozzászokás veszélye, de az a 
tapasztalat, hogy a puha drogoktól egyenes út vezet a kemény drogok felé. 

A függőség velejárója a megszokás, azaz a hőn áhított pszichés hatást 
csak egyre nagyobb és nagyobb adagokkal tudja a fogyasztó elérni. Ha 

 Mit értünk lelki egészségen?
 Mi lehet a lelki betegségek kiváltója? 
 Milyen magatartásbeli változások jellemzők a lelki betegségekre?

A szenvedély-
betegségek

2. ábra. Dohányzás elutasítása

1. ábra. Ebéd után kevés vörösbor fo-
gyasztása az étkezési kultúra része le-
het

3. ábra. A drog birtoklása bűncselek-
mény
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ezt megvonják tőle, a beteg elviselhetetlen belső feszültséget és fi zikai 
fájdalmat érez, elvonási tünetek lépnek fel. 

A kábítószer-fogyasztás közvetett veszélyt is rejt magában. A közö-
sen használt injekciós tű fertőzésforrás lehet. A kábítószer hatása alatt 
álló beteg belső egyensúlya felborul, felszabadul a gátlásai alól, nem tud-
ja reálisan megítélni a körülötte lévő világot. Veszélyforrás az is, hogy az 
alkalmi drogfogyasztóknál is előfordulhat túladagolás. A legfőbb prob-
léma azonban az „anyag” beszerzése. Ahogy valaki a kábítószer rabjává 
válik, esély van arra, hogy elindul a bűnözés útján. 

A szenvedélybetegségek megelőzése

A legjobb megelőzés az, ha ki sem próbáljuk a szenvedélybetegségek 
kialakulásához vezető „szereket”. Ha bajok vannak körülöttünk, nem 
úgy sikerülnek a dolgaink, ahogy szeretnénk, csalódás vagy kudarc ér, 
tudatosan kell törekednünk arra, hogy túl tudjunk lépni ezeken, szü-
leink, igazi barátaink segítségével. Ha valakinek tartalmas az élete, biza-
lommal van a szülei, a barátai iránt, a tanulás mellett sportol, zenél, vagy 
valamilyen hobbija van, annak nincs szüksége arra, hogy egy ideig-óráig 
feledést nyújtó virtuális világba meneküljön. Ha elfogy a bizalom, min-
den városban működik olyan ambulancia, ahová segítségért fordulha-
tunk. 

Kérdések, feladatok

1. Melyek a szenvedélybetegségek?
2. Mi jellemző általában a szenve-

délybetegségekre?
3. Miért veszélyes a kábítószerek fo-

gyasztása?
4. Hogyan előzhetjük meg a szenve-

délybetegségek kialakulását?

 Keress rá a neten az ingyenesen 
hívható drogvonalak oldalaira! Ké-
szíts róluk kiselőadást!

Mi kelthet gyanút, hogy valaki a környezetünkben
drogot használ?

Ha valaki drog hatása alatt áll, azt külső jegyek alapján is felismerhet-
jük. Például a szemfehérjén jól láthatók a hajszálerek, a pupillája lehet 
túlságosan szűk, de nagyon tág is. Jellemzők a testtartási zavarok, já-
rási bizonytalanság. Zavart, összefüggéstelen lehet a beszédje, érzelmi 
hullámzások jellemzik: félelem, rettegés jelentkezik, vagy bágyadtság, 
levertség lesz úrrá rajta. A környezetében lévő tárgyak is árulkodók le-
hetnek: kormozott aljú kiskanál, injekciós tű, kézzel sodort cigaretta, szí-
nes, esetleg mintázott tabletták a zsebében vagy a fi ókjában. Gyakran 
kerül pénzzavarba, kölcsönkér, esetleg elemel kisebb-nagyobb, könnyen 
pénzzé tehető tárgyakat. Ha valóban segíteni szeretnénk, erről feltétle-
nül tájékoztatnunk kell olyan személyeket, akikben megbízunk, hogy még 
időben, kellő titoktartás mellett elindulhasson a gyógyulás útján.

4. ábra. Jókedvű baráti társaság
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Mindenkit érhet baleset. Ha bekövetkezik, fontos, hogy tudjunk segí-
teni. A felszíni, kisebb sérüléseket magunk is el tudjuk látni. A súlyo-
sabb balesetek esetén elsősegélynyújtásban kell részesíteni a sérültet. Az 
elsősegélynyújtás célja a sérült életének mentése vagy további egészség-
károsodásának a megakadályozása addig, ameddig az orvos megérkezik. 
Segítséget az ingyenesen hívható számokon kérhetünk. A 104 a mentők 
hívószáma, a 112 az általános segélyhívó. Segélykérésnél meg kell mon-
dani a nevedet és a telefonszámodat, pontosan hol történt a baleset, mi 
történt, kinek van szüksége segítségre, hányan sérültek meg, és van-e 
életveszélyben valaki.

Otthoni balesetek

A lakás minden része, főképp a konyha, veszélyes üzem. Előfordulhat 
forrázás, vérzéssel járó sérülések, zúzódás, áramütés.

A leforrázott, megégett szabad bőrfelületet hideg folyó vízzel hűt-
sük, majd fújjuk le kifejezetten égési sérülésekre való sprével. Ha ilyen 
nincs, tegyünk rá laza, steril fedőkötést. Ha ruha égett a sérülésünkbe, 
nem szabad eltávolítani, azonnal forduljunk orvoshoz. A kisebb vágott, 
szúrt sérüléseket fertőtlenítő jódoldattal kezeljük, majd fedőkötést te-
gyünk rá. Komolyabb vágott sérülés esetén a vérzés jellegétől függően 
járunk el. Gyűjtőeres vérzés esetén folyamatosan folyik a vér a sebből. 
Ilyenkor nyomókötést kell alkalmaznunk. A sebre tegyünk steril gézlapot, 
majd szorosan kössük rá, és gézzel tekerjük körbe. Ütőeres vérzés esetén 
a vér lüktetve jön a sebből. Ilyenkor fennáll akár az elvérzés veszélye is. 
A sebre steril gézlapot kell szorítani, az ujjunkkal nyomni, szorítókötés-
sel leszorítani, és azonnal orvosi segítséget kell kérni. A vérző, felületi 
horzsolásokat, zúzódásokat jódtartalmú fertőtlenítőszeres kezelés után 
lássuk el fedőkötéssel, vagy ragasszuk le steril gézes sebtapasszal. Az orr 
vérzésekor a személy üljön le, hajoljon előre, és az orrnyeregre helyez-
zünk minél hidegebb vízzel átitatott, vastagra hajtogatott papír zseb-
kendőt! A hideg hatására az orr hajszálerei összehúzódnak, és a vérzés 
hamarosan eláll. A bőrre került maró vegyszereket azonnal mossuk le bő 
vízzel (sokáig), majd kössük be! Áramütés esetén azonnal szakítsuk meg 
az áramkört a biztosítékok lecsapásával! Amennyiben égési sérülés is 
van, azt el kell látni. Ha a sérült nem lélegzik, azonnal meg kell kezdeni 
az újraélesztését, és mentőt kell hívni. 

Balesetek sportolás, kirándulás közben

Sportolás, túrázás közben leggyakoribbak a végtagsérülések. Rándu-
láskor az ízületben lévő csontok végei oldalirányban eltávolodnak egy-

 Mit értünk elsősegélynyújtáson?
 Mi a teendő, ha egy sérültnél légzési nehézségeket tapasztalunk?
 Hogyan állapítható meg, hogy egy mozdulatlan sérült lélegzik-e?

Balesetek,
elsősegélynyújtás

1. ábra. Teendők gyűjtőeres (fent) és 
verőeres (lent) vérzéskor
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mástól, de nyomban vissza is ugranak eredeti helyzetükbe. 
Ilyenkor az ízület megduzzad, a hajszálerek sérülése miatt 
keletkező vérömleny sötétre színezi, és fáj. A megrándult 
ízületet borogatni (hűteni) és pihentetni kell. Ha az ízület-
ben lévő kiugrott csont nem kerül vissza a helyére, fi cam
alakul ki. A kiugrott csontot csak orvos teheti vissza a he-
lyére. Ezt követően ugyanúgy kell gyógyítani, mint a rán-
dulást, de a felépülés hosszabb ideig tart.

A csonttörés legenyhébb formájában a csonthártya ösz-
szetartja az eltört darabokat. Súlyosabb esetben a törött 
csontvégek eltávolodnak egymástól. Legsúlyosabb a nyílt törés, ami-
kor a csontvégek a bőrt is áttörik. Bármilyen módon is törik el a csont, 
gipsz- (vagy ennek megfelelő műanyagból készült gipszpótló) kötést 
kell alkalmazni, amit a szakorvos javaslata alapján tesznek fel.

Újraélesztés

Ha a sérültnek nincs légzése, 
abban az esetben a vérkeringé-
se is leállt, ezért az újraélesztést 
haladéktalanul meg kell kez-
deni. A sérültet
�  hanyatt kell fektetni,
�  a légútjait szabaddá tenni,
�  a két karját oldalra kinyújtani.

Az újraélesztést 30, a mell-
kasra ható, gyorsan ismétlődő 
nyomással kell kezdeni. Ezt úgy kell végrehajtani, hogy
�  a karjainkat kinyújtjuk, két kézfejünket egymásra tesszük, és a mellkas 

(szegycsont) alsó harmadára helyezzük,
�  majd nyomást gyakorlunk rá úgy, hogy 4-5 cm-re benyomódjon. 

A mellkast minden nyomás után fel kell engedni. Az újraélesztést ad-
dig kell folytatni, amíg a mentő megérkezik. 

Kérdések, feladatok

1. Mi az elsősegélynyújtás feladata?
2. Milyen vérzéstípusokat ismerünk?
3. Hasonlítsd össze a rándulást, a fi -

camot és a törést!
4. Ismertesd az újraélesztés lépéseit!

 Nézz utána, mi a sokk! Készíts be-
lőle rövid kiselőadást!

A stabil oldalfekvés biztosítása
Ha a sérültnek van pulzusa, a légzése is működik, de nem lehet 

kommunikálni vele, akkor az orvos megérkezéséig stabil oldalfekvésbe 
kell helyeznünk. Ilyenkor húzzuk előre a nyelvét, és az ábrasornak meg-
felelően járjunk el!

A defi brillátor
Ma már az országban sok 

helyen van elhelyezve defi brillátor, 
amelyet az újraélesztéshez hasz-
nálnak. Ezek bekapcsolását és az 
elektródák felhelyezését követően 
(amelyről egyértelműek az instruk-
ciók) a segítségnyújtónak semmit 
nem kell csinálnia, a műszer auto-
matikusan végrehajtja a gyárilag 
beállított életmentő protokollt.

 Miért kell az ájult személyt hanyatt 
fektetni és a lábát felemelni?

4. ábra. A stabil oldalfektetés lépései

5. ábra. Defi brillátor

3. ábra. Az újraélesztés életet menthet

2. ábra. Rándulás és fi cam
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Részösszefoglalás

Ha a szervezetben az életműködések rendben zajlanak, egészségesek
vagyunk. Ehhez az szükséges, hogy testileg, lelkileg és szociálisan is a 
környezetünkkel megfelelő összhangban éljünk. Ha az életműködé-
sekben zavar támad, betegségről beszélünk. A betegségek egy részé-
nek az oka fertőzés. Ha egy fertőző megbetegedés egy területen, egy 
időben, nagy tömegeket érint, járványról beszélünk. Ez lehet helyi 
jellegű (endémia) vagy világjárvány (pandémia) is.

A betegségek a szervezetben különböző változásokat, tüneteket okoz-
nak. 

A betegségek egy része öröklött, ezeket a szülők az utódokba to-
vábbadták. Sokszor csak egy betegség hajlama öröklődik, kialakulá-
sához az életmód vagy külső környezeti hatások kellenek. A kiegyen-
súlyozott élethez a lelki egészség is nagyon fontos.

A betegségekről diagnosztikai eljárásokkal győződnek meg az 
orvosok. A vizsgálati eredmények alapján következtetnek a betegség-
re, diagnózist állítanak fel. Ilyen vizsgálati eljárások a fi zikális, a la-
bor-, a képalkotó vizsgálatok, az üreges szervek endoszkópos vizsgálata 
és az oszcilloszkópos vizsgálatok.

A halálozási okok listáját Magyarországon a szív- és érrendszeri 
megbetegedések, valamint a daganatos megbetegedések vezetik. Túl-
nyomó többségüket a helytelen életmód okozza. Az egészségtelen táplál-
kozás, a mozgásszegény életmód, a folyamatos stresszállapot, a zaklatott 
életmód, a túlzott mértékű alkoholfogyasztás, a dohányzás mind-mind 
kiváltó ok lehet. Gyűjtőnéven ezeket kockázati tényezőknek nevez-
zük.

A lelki betegségek legelterjedtebb típusát a szenvedélybetegségek
jelentik. Közülük néhány hazánkban népbetegségnek számít. A be-
tegségek elsősorban függőségben nyilvánulnak meg.

Bárkit érhet baleset. Ha bekövetkezik, fontos, hogy tudjunk segíte-
ni. A felszíni, kisebb sérüléseket magunk is el tudjuk látni. A súlyo-
sabb balesetek esetén elsősegélynyújtásban kell részesíteni a sérül-
tet. Az elsősegélynyújtás célja a sérült életének mentése vagy további 
egészségkárosodásának a megakadályozása addig, ameddig az orvos 
megérkezik. Segítséget az ingyenesen hívható számokon kérhetünk. 
A 104 a mentők hívószáma, a 112 az általános segélyhívó.
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Név- és tárgymutató

A

agyalapi mirigy 178
agykoponya 170
agytörzs 188
agyvérzés 208
alapenergia-szükséglet 166
alapszövetek 33
alkoholizmus 210
alternatív energiaforrás 148
anyagcsere 6
anyaméh 192
arckoponya 170
asztalközösség 91
atkák 53
autotróf anyagcsere 13

Á

állábas egysejtű 23
állkapocs 170
álszövetes szerveződés 17
átalakulás 65
átváltozás 56

B

babérlombú erdők  élővilága 110
bagolyalkatúak 69
baktérium 12
bambuszfélék 111
barnamoszatok 30
bélnedv 165
belső elválasztású mirigy 176
belső hallójárat 186
bennszülött faj 138
betegség 204
biodiverzitás 134

biogazdálkodás 147
biológiai evolúció 14
bioszféra 11
bocskor 76
bogarak  57
borda 170
bőr 172
bőralja 172
bőrizomtömlő 50
bőrszövet 32

C

cementréteg 164
cetek 73
combcsont 170
combizom 171

Cs

család 26
családfaelemzés 201
csáp 56
csapok 184
csecsemőkor 195
cseppfertőzés 204
csészelevelek 39
csiga (szerv) 186
csigák 60
csillósok 23
csípőcsont 170
csont 170
csonthártya 170
csontos halak 63
csontváz 170
csőidegrendszer 62
csőr 68
csúcsragadozó 95

A név- és tárgymutatóban a tankönyvben található nevek és kifejezések első előfordulása szerepel.
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D

daganatos megbetegedések 208
darazsak 57
Darwin, Charles 14
déli majom 18
deltaizom 171
diagnózis 206 
diatóma 22
DNS 12
dobhártya 186
dohányzás 210
dürgés 121

E

ebihal 65
ecsetpenészek  76
egyenesszárnyúak 57
egyivarú virág 38
egylaki növény 38
egyszikűek 38
együttélés 90
elektronmikroszkóp 9
előbél 52
előember 18
elsődleges nemi jelleg 192
elsősegélynyújtás 212
emlékezés 189
emlősök 72
endoszkóp 207
epe 165
epehólyag 165
elsődleges fogyasztó 94
erszényesek 72
etológia 7
europid nagyrassz 21

É

ékcsont 170
élesztőgombák 76
életjelenségek  6
élettan 7
élősködés 90
érelmeszesedés 208

érszűkület 208
érzőidegsejt 183

F

faggyúmirigy 172
faj 26
farkatlan kétéltűek 65
farkcsíkmirigy 68
farkos kétéltűek 65
fehérállomány 188
fehérvérsejt 156
fej 56
fejbiccentő izom 171
fejlábúak 60
fejlődés 6
fejlődéstörténeti rendszer 27
felépítő anyagcsere 13
féligáteresztő hártya 15
felkarcsont 170
félkörös ívjáratok 186
felnőttkor 195
felső állcsont 170
feltöltődés 93
fenntarthatóság 147
fénymikroszkóp 9
féregmozgás 50
feszítőizom 171
ficam 213
fogüreg 164
fogzománc 164
fokozottan védett faj 134
fonálférgek 51
forró övezet 98
főemlősök 73
főgyökér 28
függőleges övezetesség 98
fül 186
fülkagyló 186
füves puszták élővilága 118

G

gallér 76
garat 162
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genetika 7
genetikai tanácsadás 201
génmegőrzés 136
gerincesek 62
gerincoszlop 62
gerincvelő 188
gólyaalkatúak 69
gombafonál 19
gombák 13

Gy

gyíkok 66
gyomor 165
gyökér 34
gyűjtőerek 160
gyűrűsférgek 51

H

hajlítóizom 171
hajszálerek 160
hajszálgyökér 34
hajtás 34
hajtásos növények 17
halak 62
hálózatos erezet 34
hám 172
hámszövetek 48
hangképzés 163
hangrés 163
hangszalag 162
harasztok 28
harmadlagos fogyasztó 94
hártyásszárnyúak 57
hasdúclánc 51
hasláb 60
hasnyálmirigy 165
hasnyálmirigy szigetei 178
here 178
heterotróf anyagcsere 13
hideg övezet 99
hímivarsejt 17

hímvessző 192
hipotézis 8
hirudin 51
homlokcsont 170
Homo sapiens 21
homokpusztarét 93
hormon 176
hormonális rendszer 176
húgyvezeték 168
húsos termések 39
hüllők 66
hüvely 192

I

ideghártya 184
idegi szabályozás 177
idegrendszer 176
idegrost 182
idegszövet 49
immunitás 158
indikátor szervezetek 83
inger 177
ingerlékenység 6
ingerület 177
invazív faj 137
inzulin 179
irha 172
ivari kromoszómák 197
ivarlevelek 39
ivaros szaporodás 17
ivartalan szaporodás 17
izomszövetek 49

Í

ín 171
ínhártya 184
ízületi nedv 171

J

járóláb 68
járomcsont 170
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K

kábítószer 210
kagylók 60
kalap 76
kalapács 186
kambium 28
kanyarulatos csatornák 169
kékbaktériumok 13
keménylombú erdők élővilága 110
kengyel 186
képalkotó vizsgálatok 206
kérészek 56
kétéltűek 64
kétfejű karizom 171
kétivarú virág 39
kétlaki növény 39
kétoldalian részarányos 154
kétszárnyúak 57
kétszikűek 38
kettős uralkodó hatás 199
kézközépcsontok 171
kéztőcsontok 171
kifejlés 56
kígyók  66
kis vérkör 160
kisagy 189
kísérletezés 8
kisgyermekkor 195
kisiskoláskor 195
kitin 76
kocsány 39
kommunális hulladék 149
komputertomográfia (CT) 206
kontroll 8
kopoltyú  62
koponya 170
korallok  124
köldökzsinór 194
könny 185
köpeny 60
környéki idegrendszer 188
környezeti feltételek 82
köröm 172
kötőszövetek 48
középbél 52

központi idegrendszer 188
köztes öröklésmenet 199
kromoszóma 196
kulcscsont 170
kutikula 51
külső fül 186
külső hallójárat 186

L

laborvizsgálat 206
lapockacsont 170
laposférgek 50
lappangó tulajdonság 198
lebontó anyagcsere 13
lebontó szervezet 95
légcső 162
légutak 162
légzsákok 68
legyek 57
lelki egészség 205
lepkék 57
levegő 85
levéllemez 34
levélnyél 34
Linné, Carl 26
lombhullató erdők élővilága 112
lomblevél 28
Lyme-kór 53

M

macchia 110
madarak 68
mag 36
magas vérnyomás 208
magashegységek élővilága 128
magatartásbiológia 7
mágneses magrezonancia képalkotás (MMI) 206
magzat 194
magzatburok 194
máj 165
majomember 20
maradványfaj 139
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másodlagos fogyasztó 94
maximumpont 82
medenceöv 170
medúzák 124
megfigyelés 8
méhek 57
méhkürt 192
méhlepényes emlősök 73
méhszáj 192
mellékgyökér 34
mellékhere 192
mellékvese 178
memóriasejtek 158
mennyiségi éhezés 166
mennyiségi jelleg 199
mérsékelt övezet 99
mesterséges sejt 8
metszőfog 164
mikrobiológia 7
minimumpont 82
minőségi éhezés 166
mintázat 92
mirigyes gyomor 68
mitokondrium 16
modellkészítés 8
mohák 30
molekuláris biológia 7
mongolid nagyrassz 21
monokultúra 147
moszatok 30
mozgatóidegsejt 183
művese 169

N

nagy vérkör 160
nagyagy 189
napi ritmus 92
napsugárzás 84
negatív visszajelentés 177
negrid nagyrassz 21
nemzeti park 135
nemzetség 26
növekedés 6
növekedési hormon 179

Ny

nyakszirtcsont 170
nyálmirigy 164
nyelőcső 164
nyelv 187
nyílt homoki gyep 92
nyirokszervek 161
nyitvatermők 36
nyomókötés 212

O, Ó

oldalerek 35
oldalgyökér 34
ondóvezető 192
optimum 82
óriás amőba 29
orrüreg 162
orsócsont 171
ország 26
oszcilloszkóp 207
osztály 26
osztódószövet 32
ovuláció 192

Ö, Ő

ökogazdálkodás 135
ökológia 7
öregkor 195
örökítőanyag 12
örökléstan 7
ősember 20
ősgyíkmadár 68
őslégkör 10
összetett szem 56

P

páfrányok 35
pajzsmirigy 178
pálcikák 184
pampa 118
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pandémia 204
papucsállatka 29
páratlan ujjú patások 73
párhuzamos erezet 35
páros ujjú patások 73
penicillin 76
petefészek 178
pionír szervezet 92
plankton 125
pókszabásúak 53
pollen 36
populáció 11
porcos halak 63
porzók 33
potroh  56
pödörnyelv 57
préri 118
puhatestűek 60
pulzus 160
pupilla 184

R

ragadozók 73
rágcsálók 73
rágó 57
rákok 53
rándulás 212
receptorsejt 177
reflexív 177
rend 26
rendszertan 6
reszelőnyelv 60
rovarevők 73
rovarok 56
röntgenvizsgálat 206
rövidlátás 185
rügy 34

S

sárgafolt 184
sarkvidékek élővilága 122
sejt 10
sejtbiológia 7

sejtfal 12
sejthalmazos állatok 18
sejtmag 16
sejtplazma 12
serdülőkor 195
singcsont 171
sípcsont 171
sivatagok élővilága 108
sólyomalkatúak 69
spóra 17

Sz

szaglóhám 162
szájüreg 164
szállítószövet 32
szaporítási program 136
szár 34
száraz termések 39
szárkapocs 171
szárnyfedő 57
szaruhártya 184
szavannák élővilága 104
szeméremajkak 192
szeméremcsont 170
szemfog 164
szemfolt 23
szemhéj 185
szenvedélybetegségek 210
szérum 157
szerv 10
szervezet 10
szervezettan 6
szerveződési szint 11
szervrendszer 10
szimbiózis 91
szimuláció 8
szinapszis 182
szint 92
sziromlevelek 36
szitakötők  56
szív 160
szivárványhártya 184
szívciklus 160
szmog 87
szomatikus működés 183
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szorítókötés 212
szőrhagyma 172
szőrszál 172
szőrtüsző 172
szőrzet 72
szövet 10
szövetes állatok 19 
sztyepp 118
szúnyogok 57
szűk tűrésű 82
szürkeállomány 188
szűrlet 169

T

tág tűrésű 82
tájvédelmi körzetek 135
talaj 85
támasztószövetek 48
tanulás 189
tápanyagok 164
tápláléklánc 94
táplálékpiramis 95
társulás 11
távollátás 185
teleptest 17
teljes átalakulás 56 
tengerek, óceánok élővilága 124
térdkalács 171
térlátás 185
termelő 94
termés 38
természetes kiválogatódás 15
természeti érték 134
természetvédelmi terület 135
termő 39
termőtest 76
testalkat 155
testkép 154
tojásrakók 72
tor 56
tömlőcske 186
tönk 76
törzs 26
törzsfejlődés 14
trombózis 208

trópusi esőerdők élővilága 100
tundra élővilága 122
tüdő 162
tűlevelű erdők élővilága 120
tűrőképesség 82
tüskésbőrűek  125

Ty

tyúkalkatúak  69

U, Ú

ujjpercek 171
újraélesztés 213
újszülöttkor 195
ultrahangos vizsgálat 206
uralkodó tulajdonság 198
urbanizáció 147
utóbél 52

Ü, Ű

üllő 186
ülőcsont 170
üvegtest 184

V

vacok 33
vállöv 170
változékonyság 14
varrat 171
veddo-ausztralid 19
védett faj 134
védőoltás  159
végbél 165
vegetatív működés 183
végfácskák 182
véralvadás 157
vérátömlesztés 159
vércsoportok  159
verébalkatúak 69
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verejtékmirigy 172
vérkép 157
vérlemezke 156
verőerek 160
vérplazma 156
vérsejt 156
versengés 91
vérzékenység 200
vese 168
veseelégtelenség 208
veszélyes hulladék 149
veszélyeztett faj 138
virág 30
vírusok 27 
víz 84
vizelet 169
vízvirágzás 28
vízszintes övezetesség 98
vörösmoszatok 30
vörösvérsejt 156

Z 

zárótársulás 93
zárt homoki gyep 92
zárvatermők 36
zöld szemesostoros 29
zöld színtest 16
zöldmoszatok 30
zuzmók 77
zúzógyomor 58

Zs

zsákocska 186
zsigerzacskó 60
zsurlók 35
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