
Az élővilág rendszerezése



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 
csoportosításuk, hogy el lehessen igazodni közöttük. 
A tudományos rendszerezés ma is használatos alapjait a XVIII . 
században Carl Linné svéd természettudós rakta le .

Carl Linné (1707–1778) 

• Bevezette a rendszerezés alapegységére a faj 
fogalmát. 

• Ő alkotta meg a kettős nevezéktant is (idegen 
néven a binominális nomenklatúrát).
Az élőlényeket két névvel jelölte. Pl. erdei 
fenyő



Linné munkásságát hazánkban Kitaibel Pál 
(1757-1818) folytatta.
A Kárpát-medencében mintegy 260 növényt és 
állatot fedezett fel.

Charles Darwin (1809-1882) angol 
természettudós az elsők között ismerte fel, 
hogy az élőlények közötti hasonlóság oka a 
rokonság.
Az ő tanaira épülő későbbi tudományos 
rendszertan az élőlények testfelépítésének 
és életműködésének hasonlóságait, 
rokonsági kapcsolatokkal magyarázta.
(A fajok eredete - 1859)



Az élőlények csoportosítását kategóriák segítik.
Az élővilág rendszerezésének alapegysége a faj.
Egy fajba tartoznak azok az élőlények, amelyek lényeges külső és 
belső tulajdonságaikban megegyeznek, és egymás közötti 
szaporodással termékeny utódokat hozhatnak létre. 
(A vetési varjú, házi veréb külön fajok, DE egyes tulajdonságaik jelzik a 
köztük lévő rokonságot)

A rokon fajokat osztályokba soroljuk. Pl. a fent említett fajokat a 
madarak osztályába.

Az egymással rokonságban lévő osztályok törzset alkotnak.
(pl. madarak, emlősök, halak stb. közös tulajdonsága, hogy csontvázzal 
és gerinccel rendelkeznek) Ezek az állatok a gerincesek törzsébe
tartoznak.

Az összes rendszertani kategória csökkenő sorrendben:
ország – törzs – osztály – rend – család – nemzetség – faj





A mai rendszertanban az élőlényeket 5 országba soroljuk.

Sejtmag-

nélküliek 
(baktériumok)

Sejtmagvas 

egysejtűek

Növények Gombák Állatok



A vírusok
Nem élőlény, nem sejt, hanem csak egy fehérje burokba csomagolt 
örökítőanyag ( a legkisebb méretű biológiai szerkezetek).
A vírus a gazdasejtbe jutva kicseréli a sejt DNS-ét a víruséra, mely DNS 
a vírus lemásolására, sokszorosítására utasítja a sejtet.
A sejtek elpusztulnak és a megsokszorozódott vírusok újabb sejteket 
támadnak meg.
A szervezet előbb-utóbb felismeri a betolakodókat és az 
immunrendszer mozgósításával el kezdi pusztítani őket.

Vírusok által okozott betegségek:
himlő, járványos gyermekbénulás, veszettség, influenza, nátha, 
herpesz, AIDS


