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AZ ÉLŐVILÁG VÁLTOZATOSSÁGA 

Követelmény: 

BEVEZETŐ FOGALMAK: rendszertani kategóriák – taxonok: ország, törzs, osztály, rend, család, 

nem/nemzetség, faj; kettős elnevezés; prokarióta, eukarióta; 

VÍRUSOK: általános tulajdonságok, osztályozás: adenovírusok, ribovírusok, példák emberben élősködő 

vírusokra 

ORSZÁGOK: osztályozás, általános jellemzés: minden csoportnál az ország, törzs, osztály jellemző 

tulajdonságait kell kiemeln – élőhely, életmód, testfelépítés, mozgás típusa, táplálkozása, légzés, 

szaporodása (szaporodási ciklusok nélkül), jelentősége és jellegzetes képviselői; 

- Monerák országa: Baktériumok 

- Protiszták országa:  Ostorosok;  

Spórások; 

Egysejtű moszatok; 

- Gombák országa:  Tömlősgombák;  

Bazídiumos gombák; 

 

Kidolgozás: 

 

A rendszerezés alapjai 

Az élőlényeket meghatározott szempontok alapján csoportokra osztjuk. A csoportokat a hasonlóságok és 

különbségek alapján különítjük el. A csoportokon belül kisebb csoportok határolhatók el.  

Az élővilágot öt nagy csoportba (országok - regnum) sorolják: 

1. Baktériumok (Monera)  

2. Protiszták 

3. Gombák 

4. Növények 

5. Állatok 

 

Latinul Magyarul 

regnum ország 

phylum / divisio törzs 

classis osztály 

ordo rend 

familia család 

genus 
nemzetség[7] (növényeknél és 
gombáknál), nem (állatoknál) 

species faj 

 

Hivatalos megnevezés: latin nyelvű 

 Minden faj tudományos neve két tagból, egy generikus és egy faji névből áll. Az alfajok tudományos 

neve háromtagú, ilyenkor a második tag a fajra, a harmadik az alfajra vonatkozik. 

 A tudományos fajnevek első tagja mindig nagy kezdőbetűvel írandó, a második mindig kicsivel. Kis 

kezdőbetűvel kell írni az alfajokra vonatkozó harmadik nevet is, viszont a fajok feletti rendszertani 

kategóriák tudományos nevei mindig nagy kezdőbetűvel írandók. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1g_(rendszertan)
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6rzs_(rendszertan)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oszt%C3%A1ly_(rendszertan)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rend_(rendszertan)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csal%C3%A1d_(rendszertan)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzets%C3%A9g_(rendszertan)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzets%C3%A9g_(rendszertan)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nem_(rendszertan)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Faj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Faj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Faj
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 A két tagot a latin nyelv nyelvtani szabályai szerint kell egyeztetni. Így ha a második tag latin melléknév, 

akkor a végződése az első tag nyelvtani neméhez illeszkedik. A kettős név nyelvtanilag igen 

gyakran birtokos szerkezetű. Ilyen esetben a második tag egyes szám birtokos esetben (singularis 

genitivus) áll, az alkalmazandó főnévragozásnak (declinatio) megfelelő végződéssel, ami leginkább -

ae, -i, (esetleg -ii), -is, illetve -us végződés lehet. 

 A tudományos neveket nemek (nemzetségek), fajok és alfajok esetén kurzív (dőlt) betűkkel (kézírásnál 

és írógép használatakor aláhúzással) szokás írni, az ennél magasabb kategóriák neveit álló betűkkel. 

A dőlt betűs írást a Zoológiai Nevezéktan Nemzetközi Kódexe ugyan csak ajánlásként fogalmazza meg, 

de célszerű betartani. 

 Az állatfajok neveinél előfordulhat tautonímia, azaz lehet megegyező az első és a második tag 

(például Gorilla gorilla, Vulpes vulpes, Lynx lynx) – a növények, gombák, cianobaktériumok és 

baktériumok fajainál azonban nem fordul elő ilyen. 

 A tudományos neveket mindig a latin ábécé betűivel kell írni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nem_(nyelvtan)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Birtokos_eset
https://hu.wikipedia.org/wiki/Declinatio
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tauton%C3%ADmia&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Latin_%C3%A1b%C3%A9c%C3%A9
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VÍRUSOK 

 NEM élőlények, fertőző részecskék, csak elektronmikroszkóppal láthatóak 

 Nincs sejtes szerkezetük, nincs anyagcseréjük, nem képesek önállóan szaporodni 

 Kötelezően élőlényekhez kötődik a létük – kötelező élősködők (paraziták) – baktériumokon, 

növényeken, gombákon, állatokban, emberben 

Szerkezetük: 

- vírusgenom: DNS vagy RNS molekula – tartalmazza a vírusra vonatkozó információkat 

- víruskapszid: fehérjeegységekből épül fel, kristályos szerkezetű, nem változik, körülveszi a genomot és 

megvédi a vírus terjedési szakaszában 

- vírusburok: a kapszidon kívüli védőszerkezet (nem minden vírusnak van) 

Működésük: 

- gazdasejtbe csak a vírusgenom jut be, ahol lebénítja a gazdasejt saját információs rendszerét és 

ráveszi, hogy őt szaporítsa 

- ha a támadás gyors, a vírus gyorsan szaporodik, megöli a gazdasejtet és újabb sejteket támad meg 

- egyes DNS vírusok genomja beépülhet a gazdasejt génállományába és hosszú ideig megmaradhat ott, 

átörökítődve a következő nemzedékeknek – ezek a lassú vírusok 

Osztályozásuk: 

- a vírusgenomot alkotó nukleinsav típusa szerint – DNS vírusok / RNS vírusok 

- a vírust alkotó kapszid és burok alakja, kristályosodási rendszere szerint – spirális, sokszögletű, 

gömbölyű 

 

 
- a gazda-élőlény szerint: bakteriofágok, növényi-, állati-, emberi kórokozók 

Példák emberi betegségeket okozó vírusokra: 

 

Influenza vírus – változó genom, légúti 

tünetek, általános gyengeség 

 

 

 

 

 

 

Veszettség vírusa – állatot és embert is 

fertőz, az emberre a veszett állat harapásával 

kerül át 
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HIV vírus (Szerzett immunhiányos 

tünetegyüttes) – az ember immunrendszerét 

támadja, a T-limfocitákat pusztítja  

 

 

 

 

Herpesz vírus – megtelepszik az idegdúcokban 

és onnan lendül támadásba, amikor a szervezet 

ellenállóképessége csökken – apró, folyadékkal 

telt hólyagok jelennek meg a száj vagy a nemi 

szervek környékén, majd kihasadnak és 

pörkösödnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Más példák embert támadó vírusokra, betegségekre, amelyeket vírusok okoznak: hepatitis vírus :fertőző 

májgyulladás; Corona vírusok: madárinfluenza, SARS, COVID-19; bárányhimlő, fekete himlő, 

rózsahimlő, kanyaró, járványos gyermekbénulás (poliomyelitis), mumpsz (fültőmirigy gyulladás) 

 

PROKARIÓTÁK  

A baktériumok 

 A baktériumok a Föld legelterjedtebb, 

legegyszerűbb felépítésű élőlényei. Mindenhol 

előfordulnak, talajban, vízben, levegőben, emberi 

és állati szervezetekben is. 

 Méretük alig haladja meg a milliméter ezred 

részét (mikrométer, µm) - csak mikroszkóppal 

látható. 

 Alakjuk gömb (kokkusz), pálcika (bacilus), 

csavart (spirillum), vessző (vibrió). 

 

 Egyetlen sejtből felépülő sejtmagnélküli 

élőlények. 

 Egyes fajok önálló táplálkozásúak (autotróf), mások a 

szenet csak szerves anyagokból tudják felvenni 

(heterotróf). A heterotróf táplálkozású baktériumok 

lehetnek paraziták (élő anyag hasznosítása) és 

szaprofiták (elhalt anyag hasznosítása). 
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 Osztódással (kettéhasadással) szaporodnak, kedvező körülmények között igen gyors ütemben. 

Kedvezőtlen körülmények között tokot növesztenek, amely védi őket. 

 Több ezer fajuk létezik:  

o betegségokozó: TBC, kolera, pestis, lepra, skarlát 

o elpusztult szervezetek anyagait lebontó 

o a levegő nitrogénjét megkötő 

o erjesztőbaktériumok: tejtermékek, savanyúságok, ecet előállítása. 
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EGYSEJTŰEK – PROTISZTÁK  

A protiszták rendkívül változatos csoportot képviselnek. Előfordulnak nedves helyeken, vizekben, emberi 

és állati szervezetekben. 

Általános jellemzőik 

 Méretük alig haladja meg a milliméter ezred részét (mikrométer, µm) - csak mikroszkóppal láthatók. 

 Alakjuk változatos. 

  

 

 

 Egyetlen sejtből felépülő sejtmagvas élőlények. Mozgásszerveik lehetnek: ostor, álláb vagy csilló.  

 Egyes fajok önálló táplálkozásúak (autotróf), többségük a szükségletüket más élőlények által 

előállított szerves anyagból fedezik (heterotróf). A heterotróf táplálkozású protiszták lehetnek 

paraziták és szaprofiták. 

 Többségük osztódással (kettéhasadással) 

szaporodik, egyes protiszták képesek ivarosan is 

szaporodni.  

 

 

 

 

 

 

Osztályozásuk 

 A protiszták közé a véglények és az egysejtű moszatok tartoznak. 

 Véglények a zöld szemes ostoros, a Giardia, az óriás amőba és a papucsállatka. 

 Az egysejtű moszatok közé az egysejtű zöldmoszat tartozik. 
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Jelentőségük 

 Víztisztító szerepük van.  

 A vízi állatok számára táplálékforrást biztosítanak. 

 Néhány kórokozó protiszta is létezik, ezek betegséget (malária, álomkór) okoznak. 

 

Érdekesség 

 Egysejtűek okozzák a trópusokon még ma is gyakori maláriát (váltóláz), amelybe évente egy 

millióan halnak bele. 

 Ostoros egysejtű okozza a szintén trópusokon gyakori álomkórt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOMBÁK 

Előfordulásuk 

 A gombák vízben és szárazföldön egyaránt élnek. 

Általános jellemzőik 

 Alakjuk, nagyságuk és színük nagyon változó. 

Malária plazmódium életciklusa 

Álomkór kórokozója a vérben 
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 Testüket telep (fonaltelep) alkotja. A telep lehet 

egysejtű vagy többsejtű. A sejtek vékony 

gombafonalakat alkotnak, amelyeket hifáknak 

nevezünk. A hifák alkotják a fonaltelepet, amelyet 

micéliumnak nevezünk. A kalapos gombák termőteste 

tönkből és kalapból áll. A kalap alsó részén csöves 

vagy lemezes felépítésű spóratartók találhatók. A 

kalapos gombák termőteste a talajt behálózó 

gombafonalakból nő ki.  

 

 

 

 

 

 Nem rendelkeznek 

klorofillal, 

táplálkozásuk 

heterotróf: 

szaprofita és 

parazita. Vannak 

szimbionta gombák 

is, amelyek 

szimbiózisban 

(együttélés) élnek 

a fák gyökereivel, 

segítve a 

tápanyagfelvételt. 

 Bimbózással, 

spórákkal vagy 

fonaldarabok 

segítségével 

szaporodnak.  
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Osztályozásuk 

 Táplálkozási módjuk alapján beszélünk szaprofita és parazita gombákról. 

 A szaprofita gombák közé az élesztőgombák, a penészgombák és a kalapos gombák tartoznak. 

 Élesztőgombák a sörélesztő és a borélesztő, míg a penészgombák közé a fejespenész és ecsetpenész 

tartozik. 

 A kalapos gombákat az ehetőség szerint szoktuk elkülöníteni: ehető gombák (mezei csiperke, 

rókagomba, ízletes vargánya), mérges gombák (gyilkos galóca, párducgalóca, sátántinóru). 

 Parazita gombák, mint például a búza gabonarozsdája, a kukoricaüszög, az anyarozs, a lisztharmat, a 

monília.  

Jelentőségük 

 Elpusztult szervezetek anyagainak lebontásában van szerepük. 

 Keményítő, fehérje és vitamin tartalmuk miatt jelentősek a táplálkozásban. 

 Az élesztőgombák erjesztési folyamatai során sör és péksütemények állíthatók elő. 

 A penicillin nevű antibiotikumot gombák termelik (ecsetpenész). 

 Kórokozó gombák is léteznek, ezek betegséget (például bőrbetegségek) okoznak. A gombás fertőzés 

okozta betegségeket mikózisnak nevezzük. 

 Tönkreteszik az öltözetet, lábbelit és más tárgyakat. Az élelmiszerek megromlását okozzák. 
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Veszélyeik 

 Vannak halálos mérgezést okozó fajok! Ha gombát szedtek, mindig forduljatok tanácsért a 

gombaszakértőhöz! Piacon vásárolt gomba esetén kötelező, hogy a csomagoláson lepecsételt címke 

legyen! 

Érdekesség 

 A római korban gombamérgezés áldozata lett Claudius császár, akit felesége, Agrippina mérgezett 

meg. III. Károly magyar király halálát 1740-ben ugyancsak gombamérgezés okozta. Egy Fertő melletti 

vadászat után elfogyasztott, mérgező gombából készült vacsora ölte meg. A korabeli feljegyzések, 

amelyek izzadásról, folyamatos hányásról, majd szívelégtelenség miatt bekövetkező halálról szólnak, 

a gyilkos galóca mérgezésre engednek következtetni.  

 A penicillin felfedezése Alexander Fleming angol tudós nevéhez fűződik. A hatóanyag előállításában 

közreműködő két társával munkájuk elismeréseként 1954-ben megkapták a Nobel-díjat. 

 


