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

napfénynek szerepe van a: 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.



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.
A környezeti tényezők változásának legalacsonyabb értéke, amit az élőlény már 
elvisel a minimum, a legmagasabb, amit még elvisel a maximum. Ahol az 
élettevékenység a legmagasabb, az az optimum.
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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.



A következő oldalakon a sárga részek a fontosak, legalább 

felsorolás szintjén.

A fehéret is olvasd el, segít a megértésben, ill. példák vannak 

benne.



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



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.



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)
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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.


