
Az élőlény és környezete

TK: 100. oldal



Élettelen környezeti tényezők:
víziben: fény, hő, nyomás, sókoncentráció, oxigén és szén-dioxid 
tartalom
szárazföldön: napfény, hő, csapadék, levegő összetétel, légmozgás, 
talaj

napfény szerepe: szerves anyag képzésben, élőlények elterjedése 
fénykedvelés szerint, életritmus
hő: a napfény biztosítja, mértéke a földrajzi helyzettől is függ
víz: Testépítő anyag, fontos az életfolyamatokhoz is. A csapadék 
mennyisége meghatározza a terület növény és állatvilágát.
levegő szerepe, összetétele, mozgása: megporzás, magok terjesztése
talaj: vízzel, (levegővel), tápanyaggal látja el a benne és rajta élőket

Az élőlények közötti kölcsönhatások alkotják az élő környezeti 
tényezőket.

Az élő és élettelen környezeti tényezők oda-vissza hatnak egymásra.





• Környezetnek csak az élőlényre ténylegesen ható tényezők 
összességét értjük.

• Az élet fennmaradásához nélkülözhetetlen környezeti tényezők az 
életfeltételek.



MF.: 40. oldal 4. feladat



Életközösségek – 104. oldal
Azt, hogy az élőlények milyen mértékben képesek elviselni a 
környezeti tényezők változását, tűrőképességnek nevezzük.
Azok az élőlények, amelyek a környezeti tényezők nagymértékű 
változását elviselik tágtűrésűek. Amelyek csak a környezeti tényezők 
kismértékű változását viselik el, szűktűrésűek.



MF.: 40. oldal 5. feladat



Az azonos élőhelyen élő élőlények közössége az életközösség, más 
szóval társulás.
Azonos életközösségek faji összetétele viszonylag állandó, az adott 
társulásra jellemző.

Az erdőségekben a növényzet függőlegesen tagolódik. (fény)
A vízpartok növényzete vízszintes elrendeződésű. (víz)

Az élőlények térbeli elrendeződését az élő és 
élettelen tényezők együttesen határozzák meg.



Az életközösségek összetétele nem változik, csak időnként egyes fajok 
előtérbe kerülnek, míg mások visszahúzódnak. (napi, éves ritmus)

Ha az életfeltételek jelentősen megváltoznak, az egyik életközösséget 
egy másik váltja fel.



MF.: 40. oldal 6. feladat



Kölcsönhatások az életközösségekben

TK: 107. oldal



Azonos élőhelyen élő élőlények kölcsönösen befolyásolják egymás 
életműködését.
Ez lehet előnyös (+), hátrányos (-), vagy közömbös (0).

Kölcsönösen előnyös kapcsolat az együttélés, 
szimbiózis (+;+)
- fenyő gyökerei és a gombafonalak együttélése
- gombafonalak, moszatok (zuzmók) együttélése

Mindkét fél számára hátrányos kapcsolat a 
versengés (-;-) pl. (élőhely, táplálék, nőstények, 
fészkelőhely)
- pl. fényért
- talajból felszívott víz
- Negatív hatása nem egyforma a két fél számára. 

Rátermettség.
- Nagyon fontos természetes szabályozó tényező.





Táplálkozási kapcsolat
- az elfogyasztott élőlény számára hátrányos 
- Minden élőlény több táplálkozási lánc része. A táplálkozási 

kapcsolatban álló élőlények kölcsönösen befolyásolják egymás 
egyedszámát.



Asztalközösség (+;0)
- a kapcsolat az egyik fél számára közömbös
- pl. ragadozók által otthagyott tetem, orchideák-óriásfák, fatörzs-

moha



MF. 42. oldal 2-3. feladat



Táplálkozási szintek

TK: 110. oldal



A táplálék tartalmazza a test felépítéséhez szükséges anyagokat, továbbá 
biztosítja az életfolyamatokhoz szükséges energiát.
Az élőlények táplálkozási kapcsolatait a táplálkozási lánc tükrözi.
Az élőlények többnyire több táplálkozási láncnak a részei, így táplálkozási 
hálózatok jönnek létre.



Táplálkozási szintek
• termelők
• fogyasztók
• lebontók

Termelők
• főként zöld növények (zöld színtest)

Egyszerű anyagokból, ún. szervetlen anyagokból, összetett
anyagokat, szerves anyagokat állítanak elő. A folyamat neve
fotoszintézis.

zöldszíntestCO2 (szén-dioxid)

víz

cukor

keményítő

fehérje

olajO2 (oxigén)szervetlen 
növényi 

tápanyagok szerves anyagok

fény



Fogyasztók
• állatok
• más élőlényeket fogyasztanak el és alakítják át saját testük anyagaivá
• lehetnek elsődleges, másodlagos, harmadlagos fogyasztók és 

csúcsragadozók
‐ az elsődleges fogyasztók növényevők
‐ a másodlagos fogyasztók ragadozók, vagy mindenevők
‐ a harmadlagos fogyasztók ragadozók (állatevők)
‐ a csúcsragadozók a tápláléklánc végén állnak

Lebontók
• elhalt növények és állatok anyagait alakítják vissza szervetlen 

anyagokká
• ide tartoznak a baktériumok, gombák, egyes férgek, ízeltlábúak





Táplálkozási piramis
Az egyes táplálkozási szintek mennyiségi viszonyait a táplálkozási piramis 
szemlélteti.



MF. 42. oldal 2-4. feladat



Anyagáramlás az életközösségekben

TK: 113. oldal



Az életközösség anyagforgalma a termelők, a fogyasztók és a lebontók 
táplálkozási kapcsolatai révén valósul meg.

Az anyagok állandó körforgást végeznek az élettelen környezet és a 
táplálkozási szintek között. Menet közben többször átalakulnak.

egyszerű anyagok → a termelő szervezetekbe jutnak, melyekben szerves 
anyagokká alakulnak → ezek táplálkozás során a fogyasztók szervezetébe 
épülnek → az ürülék és az elhullott élőlények a lebontó szervezetek által 
szervetlen anyagokká alakulnak → a szervetlen anyagok visszajutnak az 
élettelen környezetbe







AZ ÉLETKÖZÖSSÉG LEHET

Természetes

pl. egy háboritatalan
erdő vagy az óceán

A természetes életközösségek emberi beavatokzástól mentesek.
Az élőlények közötti egyensúlyt az önszabályozó
működés biztosítja.

Mesterséges

pl. egy halastó vagy 
egy szántóföld

A mesterséges életközösségekben az ember szabályozza az
élőlények életét. Faji összetételét az ember
tudatosan választja meg.

Kiírtja a gyomokat kártevőket. Betakarítással
eltávolítja a növényeket, így megszakad az
anyagok természetes körforgása. Ezt trágyázással
pótolja.



Az ember természetátalakító tevékenysége során a növények és állatok 
élettere fokozatosan szűkül.
A halászat, vadászat hatására az egyes állatok egyedszáma drasztikusan 
csökken.
A környezetszennyezés során a fajok élőhelye, továbbá maguk az 
élőlények is pusztulnak.

Ha a táplálkozási láncból egy faj kiesik, az élőlények közötti 
kölcsönhatások átalakulnak, megváltozhat az életközösség.



MF. 44. oldal 1-3. feladat



Anyagáramlás az életközösségekben

TK: 116. oldal



Napjainkra a környezetszennyezés akkora méreteket öltött, hogy a 
természet már nem képes közömbösíteni.

Általános problémák:
• A Föld túlnépesedése – táplálék hiány jelentkezése, a táplálék 

egyenlőtlen eloszlás
• technológia fejlődése → termelékenység növekedése → igények 

növekedése → fogyasztói társadalom → készletek kimerülése
hulladék felhalmozódása

• részmegoldás: újrahasznosítás, megújuló energiaforrások

Az ózonréteg elvékonyodása:
• Az ózonréteg a káros napsugaraktól (UV sugárzás) véd.

Az ózonréteg elvékonyodása során nő a felszínre jutó UV sugárzás 
mennyisége, mely a bőrrák kialakulásának kockázatát emeli.



Időszak Növekedés (millió fő)
A megkétszereződés-

hez szükséges évek

i.e. 10000-től i.e. 7000-ig 5-10 3000

i.e. 7000-től i.e. 4500-ig 10-20 2500

i.e. 4500-től i.e. 2500-ig 20-40 2000

i.e. 2500-től i.e. 1000-ig 40-80 1500

i.e. 1000-től az időszámítás kezdetéig 80-160 1000

az időszámítás kezdetétől 900-ig 160-320 900

900-től 1700-ig 320-600 800

1700-től 1850-ig 600-1200 150

1850-től 1950-ig 1200-2500 100

1950-től 1990-ig 2500-5300 40

1990-től 2085-ig (előrejelzés) 5300-10200 95

A Föld népességének változása:





Az üvegház hatás növekedése:
• A légkör szén-dioxid tartalma biztosítja, hogy a felszínről visszaverődő 

napsugarak egy része visszaverődjön a légkörből a földre.
• Ennek köszönhető a Földi élet számára kedvező átlaghőmérséklet.
• A hagyományos energiahordozók elégetése (szén, gáz, üzemanyag) során, 

továbbá a CO2-ot megkötő, és közömbösítő erdőségek pusztítása során a 
CO2 mennyiség megnövekedett. Ennek köszönhető, hogy nagyobb a 
napsugarak visszaverődése, azaz nő az üvegház hatás. Ezért növekszik a 
légkör átlaghőmérséklete.
További következmények: jéghegyek olvadása, tavak, tengerek kiszáradása, 
tengeráramlatok megváltozása, klímaváltozás, stb.

• Megoldás: szén-dioxid kibocsátás csökkentése



MF. 44. oldal , 7. feladat


