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1. Fejezet: Sejttan (Citológia) 

1.1. A sejtfogalom és a sejtelmélet kialakulása, változása 

Ma már egyértelműen elfogadott a tény, hogy valamennyi élőlény teste 

sejtekből áll. A 17. század közepéig azonban a kutatóknak nem volt 

egyértelmű tudomásuk arról, hogy minden szervezet kisebb építőelemekből 

állna. Az 1650-es években Jan Swammerdam holland természettudós 

fedezett fel ovális testecskéket a vérben, majd megállapította azt is, hogy a 

békák embriója apró gömböcskékből áll. Az első növényi sejteket Robert 

Hooke írta le 1663-ban, fás szár paraszövetének vizsgálata során. 

Micrographia című munkájában ő volt az első kutató, aki a megfigyelt, 

méhsejtekre emlékeztető rekeszeket „cellula” („méhsejt”) névvel illette: tőle 

származik tehát a sejtek megnevezése is. (Habár ő úgy vélte, hogy a 

„cellulák” vízszállításra szolgáló csövecskék, s később kiderült, hogy 

valójában nem is élő sejteket, hanem holt sejtek sejtfalait látta 

mikroszkópjában, a megnevezés azóta is megmaradt.) 

Az első sejtleírások után több mint 150 évnek kellett eltelni ahhoz, hogy 

valamennyi élőlényre kiterjesszék a sejtes szerveződés elvét. 1838-ban 

osztotta meg megfigyeléseit egymással Mathias Jakob Schleiden német 

botanikus ill. Theodor Schwann német fiziológus: előbbi a növényi szervezet, 

míg utóbbi az állatok testével kapcsolatban állapította meg a sejtes 

szerveződés általános mivoltát. Eredményeiket 1839-ben Schwann 

könyvében tették közzé, ebben fogalmazták meg a klasszikus sejtelmélet 

pontjait is: 

1. Valamennyi élőlény anatómiai, élettani és szerveződési 

alapegysége a sejt; 

2. a sejt kettős természetű: egyszerre különálló, élő egység és a 

szervezet építőköve; 



3. a sejtek – a kristályokhoz hasonlóan – az élettelen anyagból 

szerveződnek. 

 

Az utolsó pont alapján Schleiden és Schwann úgy vélték, hogy az élő sejt 

sejtmagja egy idő után kikristályosodik, a sejten kívüli térbe kerül, ahol 

kiterjed, majd belőle újra élő sejtek jönnek létre; az élettelen és élő fázisok 

tehát váltogatják egymást. Ez a spontán keletkezés („natura non facit saltus”) 

elmélete. A klasszikus sejtelmélet 3. pontját később Robert Remak, Albert 

Kölliker és Rudolf Virchow sejtek szaporodási folyamataira irányuló kutatásai 

döntötték meg. Virchow mondta ki először azt a tényt, miszerint „minden élő 

sejt élő sejtek közvetlen leszármazottja” („omnis cellula e cellula”), ami azóta 

is elfogadott vélemény. 

 

A sejtelmélet megfogalmazását követően a tudományos kutatás első sorban a 

sejtek működésének megfejtését célozta: a mikroszkópiai módszerek 

tökéletesedésével sorra fedezték fel a különböző sejtalkotókat, jellemezték azok 

működését. (1897 az endoplazmatikus retikulum,  1898 a mitokondrium és a 

Golgi készülék felfedezésének éve, 1882-ben Walther Flemming ábrákkal mutatta 

be a sejtosztódás folyamata során lezajló változásokat.) Az orvostudomány 

ekkortól már az egyes sejtek működési zavaraiban kereste a betegségek hátterét, 

és a gyógymódok is egyre inkább a sejtfunkciók megváltoztatását célozták meg. 

A 20. században az elektronmikroszkópia ill. a különböző 

elválasztástechnikai módszerek megjelenésével már ultrastrukturális szinten is 

vizsgálhatták a sejtalkotókat. A biokémiai technikák az anyagcserefolyamatok 

feltárását és sejten belüli elhelyezését tették lehetővé, majd a múlt század 

második felétől a molekuláris biológiai módszereknek köszönhetően a 

sejtműködés genetikai háttere is kutathatóvá vált. A rohamosan gyarapodó 

tudásanyag szükségessé tette a korábbi sejtelmélet megváltoztatását, kibővítését 

is. A klasszikus alapokon megszületett a „modern” sejtelmélet. Ennek pontjai: 

1. Valamennyi élőlényt sejtek építenek fel; 

2. valamennyi élőlény anatómiai és működési egysége a sejt; 

3. minden sejt élő sejtek leszármazottja; 

4. a sejtek öröklődő információt tartalmaznak (DNS formájában), ami a 

sejtosztódás során sejtről sejtre adódik tovább; 

5. a sejtek alapvető kémiai felépítése megegyezik; 

6. az élet energia-áramlással járó (biokémiai és anyagcsere-)folyamatai 

sejtekben mennek végbe. 



 

 

1.2. A sejtek evolúciója: a prokarióta és az eukarióta sejt összevetése, az 

eukarióta sejt típusai 

 

Az első élő sejtek megjelenésére vonatkozóan csak közvetett 

bizonyítékok állnak rendelkezésünkre. Ezek alapján kialakulásukat mintegy 

3,8-4 milliárd évvel ezelőttre becsüljük. Habár az evolúcióbiológusok számos 

elméletet dolgoztak ki arra vonatkozóan, hogy milyen lépések során jöttek 

létre az ősóceánok vízében oldott szerves makromolekulákból az első élő 

sejtek, a molekulák egymásba alakulását jelentő prebiológiai evolúció és a 

biológiai evolúció közti határ átlépéséről máig csak feltételezéseink vannak. 

Az evolúció során elsőként megjelent élő sejtek felépítése még igen 

egyszerű volt. Napjainkban a különböző baktérium-csoportok sejtjeinek 

felépítésében figyelhetjük meg ezeket az ősi bélyegeket. A legfontosabb 

jellemzője ezeknek a sejteknek, hogy örökítő anyaguk még szabadon úszik a 

sejtplazmában, még nincsen valódi, sejtmaghártyával körülhatárolt 

sejtmagjuk. Ezen tulajdonságuk alapján ezeket az élőlényeket (és valamennyi 

ma élő baktériumcsoportot) prokariótáknak nevezzük, szemben a 

sejtmaghártyával határolt valódi sejtmagvas eukariótákkal, amelyek kb. 2-3 

milliárd éve alakultak ki. A sejtmag hiánya mellett számos egyéb különbséget 

is fel tudunk sorolni a két sejttípus között (ezeket az 1. táblázat összegzi): a 

prokarióta sejtben nincs kiterjedt belső membránrendszer, nem tartalmaz 

nagyobb sejtorganellumokat, mérete néhány mikrométeres nagyságrendű 

szemben az eukarióták 10-100 mikrométeres sejtjeivel, eltér a két sejt DNS-

ének szerveződései is. 

 

1. táblázat. A prokarióta és az eukarióta sejt összehasonlítása. 

 PROKARIÓTA SEJT EUKARIÓTA SEJT 

Megjelenés 3,8 mlrd éve 2,7 mlrd éve 

Méret ~ 1 μm 10-100 μm 

Sejtmag Nincs Van 



Örökítőanyag 

1 db, 

gyűrű alakú DNS-

molekula 

Mindig több, nyílt láncú 

(lineáris) DNS-molekula 

„Nem-hiszton” 

fehérjékhez kötött DNS 

Hisztonfehérjékhez kötött 

DNS 

1×10
6 

― 5×10
6 
bázispár 1,5×10

7 
― 5×10

9 
bázispár 

Replikáció 
Egy ponton indul (ún. Θ-

replikáció) 
Több ponton indul 

Sejtciklus Nincs Van 

Osztódás 

Hasadás (amitózis) Mitózis, meiózis 

A kromoszómák mozgása 

a sejthártyához kötött 

A kromoszómák mozgása 

a magorsóhoz kötött 

Belső membránrendszer Kevés Kiterjedt (ER, Golgi stb.) 

Sejtváz Nincs (kezdetleges) Van 

Sejtorganellumok Kevés Vannak 

Mozgató sejtszervecskék 

Fehérjeszálak 

(„bakteriális” csilló ill. 

ostor) 

Valódi csilló, ostor 

Riboszómák mérete 70S (30S + 50S) 80S (40S + 60S) 

Transzkripció és 

transzláció 
Egy térben Térben elválasztva 

Sejtkapcsoló struktúrák Nincsenek Vannak 

Differenciálódási 

képesség 
Nincs (alacsony szintű) Van 

Citózis Nincs Van (lehet) 

Többsejtűség 
Ritkán (pl. 

kékbaktériumoknál) 
Többnyire többsejtűek 

Porgramozott sejthalál 

(apoptózis) 
Nincs (bizonytalan) Van 

 

Az eukarióta sejtek prokarióta sejtekből történő kialakulását napjainkban az 

endoszimbionta elmélettel magyarázzuk. A Lynn Margulis által 1967-ben közölt 

teória értelmében az ősi prokarióta sejtek először sejtfalukat elveszítve 

megszerezték a bekebelezés (endocitózis) képességét. Ezzel párhuzamosan a 

sejthártya betüremkedésével kialakultak a sejt belső membránrendszerei: az 

endoplazmatikus hálózat és a Golgi-készülék előfutárai. A DER (lásd később) egyes 

ciszternái folyamatosan körülvették az örökítő anyagot: sejtmaghártyává 

alakulásukkal létrejött a valódi sejtmag. Az endocitózisra képes ősi eukarióta sejt 

kisebb (prokarióta) sejtek felvétele révén jutott tápanyagokhoz. Előfordult azonban, 



hogy a felvett sejt nem emésztődött meg az ősi eukarióta belsejében, hanem olyan 

evolúciós előnyökhöz jutatta azt, amelynek köszönhetően egy kölcsönösen előnyös, 

szimbiotikus kapcsolat jött létre. Igazoltan ilyen esemény eredményezte a 

mitokondriumok illetve az első színtestek kialakulását (részletesebben lásd a 

megfelelő sejtalkotók tárgyalásánál). 

 

Annak ellenére, hogy alapvető felépítésükben megegyeznek, az eukarióta 

élőlények sejtjei is különböznek egymástól attól függően, hogy melyik 

eukarióta királyságba (regnum) tartozó szervezetet alkotják (2. táblázat). A 

legszembetűnőbb különbség, hogy a növényi és gombasejtek állandó alakját 

és térfogatát biztosító sejtfal hiányzik az állati sejtek esetében. A sejtfal 

összetétele azonban eltérő a két királyságban: a növények sejtfalában 

található legfontosabb poliszacharid a cellulóz, míg a legtöbb gombasejt 

esetében ez valamilyen – az állatvilágban is előforduló – kitinhez hasonló 

vegyület. Az állati sejtek általában rendelkeznek a helyváltoztatás 

képességével: állábakkal, csillókkal vagy ostorok segítségével mozoghatnak. 

A gombák körében már ritkábban, de még mindig több esetben találkozunk 

ostoros sejtalakokkal (zoospórákkal, ivarsejtekkel vagy az ostorosgombák 

vegetatív sejtjeivel), viszont a növények körében csak egyes hímivarsejtek 

képesek aktív mozgásra. (A zárvatermők körében már ezt sem figyelhetjük 

meg.) Minden eukarióta sejtben találhatók kisebb-nagyobb méretű, 

folyadékkal telt ún. sejtüregek. A növények és a gombák esetében ezek 

nagyméretű, elsősorban raktározásra szolgáló vakuólumok (amelyek 

folyadéktartalmából akár kristályzárványok is kiválhatnak), míg az állati 

sejtben az emésztésre szolgáló lizoszomális rendszer tagjait találjuk meg. 

Alapvetően különbözik egymástól a három többsejtű eukarióta királyság 

képviselőinek anyagcseréje. A növények szervetlen anyagokból is képesek 

előállítani saját szerves anyagaikat: autotróf szervezetek. Ezzel szemben a 

gombák és az állatok sejtjei csak szerves vegyületekből képesek szerves 

anyagot (átépítéssel) előállítani, azaz heterotrófok1. Az autotróf anyagcsere 

                                                           
1 Érdekességként megemlíthető, hogy habár szervetlen szénvegyületekből (pl. CO2-ból) a 

gombák valóban nem tudnak szerves vegyületeket előállítani, képesek azonban a szervetlen 

nitrogénvegyületek (NH4+, NO2-, NO3-) szerves molekulákba építésére. Ezen tulajdonságuknak 

köszönhetően nevezzük a gombákat nitrogén-autotrófoknak. 



szolgálatában állnak a csak növényi sejtekre jellemző színtestek, amelyek a 

többi eukarióta sejttípusból hiányoznak.  

 

A gombák speciális sejtalkotói jellegzetes növekedési módjukkal, a fonalas 

növekedéssel függnek össze. A másik két királyságtól eltérő módon a gombák közé 

tartozó fajok szervezetét többnyire megnyúlt sejtekből szerveződő fonalak alkotják. 

Ezek a gombafonalak (hifák) a csúcsukon növekszenek, ennek következtében a 

fonal csúcsán intenzív sejtfal-szintézis zajlik. Mivel a sejtfal anyagainak egy része a 

sejt belsejéből származik, és membránhólyagokba csomagolva érkezik a 

sejthártyához, a gombafonalak növekvő végében nagy mennyiségű 

membránvezikulum halmozódik fel egy speciális sejtalkotót, az ún. csúcsi testet 

(Spitzenkörper) alkotva. Miután ezek a membránhólyagok exocitózissal (lásd 

később) a külvilágba ürítik váladékukat, membránjuk összeolvad a sejthártyával, 

nagy mennyiségű membrántöbblettel növelik meg annak felületét. Ez a „felesleges” 

membránmennyiség a csúcsi testtől valamivel távolabb, intenzív betűrődéseket 

hozva létre visszakerül a sejt belsejébe. A mikroszkópos képeken is megfigyelhető 

membrán-betüremkedés egy további, speciális sejtalkotóként jelentkezik a fonalas 

gombák sejtjeiben – ez az ún. lomaszóma. 

 

2. táblázat. A növények, gombák és állatok sejtjeinek összehasonlítása. 

 

 Növényi sejt Gombasejt Állati sejt 

Szénanyagcsere autotróf heterotróf heterotróf 

Sejtfal van, cellulóz-alapú van, kitin-alapú nincs 

Mozgató 

sejtszervecskék 

csilló, ostor  

(csak 

hímivarsejteken) 

ostor lehet csilló, ostor, álláb 

Sejtüregek 
vakuólum  

(kristályzárvánnyal) 
vakuólum 

lizoszomális 

rendszer 

Speciális 

sejtalkotók 
színtestek 

csúcsi test, 

lomaszóma 
sejtközpont 

 

1.3. A sejtplazma és a sejtváz 

 



Valamennyi élő sejt alapállományát több fázisú vizes oldat, a sejtplazma 

(citoplazma) képezi2. Benne különböző ionok, köztes anyagcsere-termékek 

(cukrok, aminosavak, karbonsavak) és makromolekulák (enzimfehérjék, 

nukleinsavak) találhatók oldott állapotban. A felsorolt vegyületek különböző 

mérete miatt a sejtplazma egyszerre tekinthető valódi és kolloid oldatnak, 

sőt a sejtalkotók 1000 nanométert meghaladó mérete miatt durva diszperz 

rendszernek is. A sejtplazma egyes részein (többnyire a sejthártya alatti 

részen) a fehérjék hidrátburkai összekapcsolódnak, kocsonyás állapotúvá 

(géllé) alakítva a plazmát – ezt nevezzük citogélnek (megkülönböztetve a 

hígan folyó citoszoltól). 

A sejtplazmában szabadon oldva találjuk egyes meghatározó 

anyagcserefolyamatok enzimeit. Itt zajlik a monoszacharidok lebontásának 

(biológiai oxidáció) első szakasza, a glikolízis és az anaerob erjedés 

(fermentáció) is. A makromolekulák anyagcseréjének folyamatai közül a 

legfontosabb itt zajló folyamat a transzláció (fehérjeszintézis). A folyamat a 

fehérjékből és RNS-molekulákból (rRNS) felépülő makromolekuláris 

komplexek, a riboszómák felületén megy végbe. A riboszómák két részből, 

egy kis és egy nagy alegységből állnak, s feladatuk a hírvivő RNS (mRNS) 

információtartalmának (azaz nukleotid-sorrendjének) a fehérjék 

(pontosabban a polipeptidláncok) aminosav-sorrendjévé „fordítása”. A 

riboszómák kis alegységén találjuk az mRNS megkötéséért felelős felületet, 

míg a nagy alegység rRNS-molekulái katalizálják (mint katalitikus RNS-ek, 

azaz ribozimek) az aminosavak közti peptidkötések kialakulását. A 

riboszómákhoz az egyes aminosavakat a szállító funkciójú transzfer-RNS-ek 

(tRNS) szállítják. 

 

Az élővilágban – felépítése alapján – kétféle riboszóma fordul elő: a prokarióta 

sejtekre (következésképpen a mitokondriumokra és színtestekre is) jellemző kisebb 

méretű, 70S riboszóma, és az eukarióta sejtekben előforduló nagyobb méretű, 80S 

                                                           
2 A citológiai szakirodalomban megkülönböztetik a citoplazma és a citoszol fogalmát 

egymástól. Ebben az értelmezésben a citoplazma a sejt teljes protoplazmáját jelöli, amit a 

vizes alapállomány, a citoszol alkot, a benne elhelyezkedő sejtalkotókkal együtt. (Azaz 

citoplazma = citoszol + sejtalkotók.) 



riboszóma3. Az eukarióta sejtben két helyen találunk riboszómákat: a 

sejtplazmában szabadon úszva valamint membránok felületéhez kötötten. A szabad 

riboszómák a sejt működéséhez szükséges fehérjék szintézisét, míg a kötött 

riboszómák a sejtből leadásra szánt fehérjék előállítását végzik4. Mivel egyetlen 

mRNS-molekulán egyidőben több riboszóma is végighaladhat, az egyszerre 

működő riboszómák a sejt belsejében is kis csoportokban, ún. poliriboszóma 

(poliszóma) formájában vannak jelen. 

 

A sejtplazmában oldott fehérjék között nemcsak enzimeket, hanem a sejt 

belső szerkezetét meghatározó fehérjéket is találunk. Ezek összessége a 

sejtváz (citoszkeleton) (1. ábra). A sejtváz határozza meg a sejtfallal nem 

rendelkező sejtek alakját, belső rendezettséget ad a sejtnek, hozzá köthetők 

a sejten belüli mozgások és a sejt mozgási jelenségei is. A sejtvázfehérjék 

gömb alakú (globuláris) fehérjék, amelyek hosszú fonalakká kapcsolódnak 

össze. Jellegzetes sejtvázfehérje a merev, csőszerű kötegeket, a 

mikrotubulusokat létrehozó tubulin, vagy az elsősorban izomsejtek kapcsán 

ismert, de minden sejtben előforduló aktin is. A sejtvázfehérjékhez mind a 

két rendszer esetében a fehérjeszálakon (ATP-bontás terhére) elmozdulni 

képes ún. motorfehérjék kapcsolódnak. 

                                                           
3 A 70S ill. 80S jelölésben az „S” az ún. szedimentációs állandót jelöli, ami a centrifugálással 

történő elválasztás során a centrifugacsőben megfigyelt vándorlási sebességgel arányos. 

Minél nagyobb méretű egy részecske, annál nagyobb centrifugális erő hat rá, ezért a 

nagyobb részecskék az elválasztás során gyorsabban mozognak a cső aljáig. 

Következésképpen a szedimentációs állandó – többé-kevésbé – arányos a 

részecskemérettel. 

4 A leadandó fehérjék mellett a kötött riboszómák szintetizálják a lizoszomális rendszerbe 

kerülő bontóenzimeket, és a membránokba merülő saját fehérjéket is. 



 

1. ábra. A mikrotubulusok felépítése (a) és a motorfehérjék működésének 

alapja (b, c). 

(a, c: internetes források nyomán; a - http://www.studyblue.com, c - 

http://www.medicalengineer.co.uk) 

 

A mikrotubuláris váz mintegy 24 nm átmérőjű „csövei” viszonylag merevek, 

ezek képesek a sejtalak fenntartására. A hozzá kapcsolódó motorfehérjéknek 

köszönhetően ehhez horgonyzódnak ki a sejtalkotók, ill. a mikrotubulusok mint 

sínpályák mentén a motorfehérjék (dinein, kinezin) segítségével mozognak a 

sejtorganellumok (pl. a membrán-vezikulumok). Mikrotubulusok a sejtosztódás 

során a kromoszómák mozgatását végző magorsó-fonalak is. 

Az eukarióta sejtekben található 7nm vastagságú5 fehérjefonalakból álló 

aktinhálózat csak az állati izomsejtekben van jelen fénymikroszkóppal is 

megfigyelhető mennyiségben. Ennek ellenére e sejtváz-komponensnek és a rajta 

elmozdulni képes miozin nevű motorfehérjének minden sejt életében szerepe van a 

sejtek osztódást követő kettéfűződésben (citokinézis). 

 

A sejten belüli mozgások irányítása mellett a citoszkeleton felelős a 

helyváltoztatásra képes sejtek mozgásaiért is. A csillók és ostorok egyaránt 

                                                           
5 A sejtvázrendszer harmadik komponensét a mikrotubulusoknál vékonyabb, de az 

aktinfonalaknál nagyobb átmérőjű ún. intermedier (10 nm) filamentumok alkotják. Ezek a 

többnyire vízoldhatatlan fehérjék nem globuláris, hanem fonalas, fibrilláris, 

fehérjeegységekből állnak össze, és alapvetően szerkezetmeghatározó szerepük van. 



mikrotubulusokkal merevített plazmanyúlványok, amelyeket teljes 

felületükön a sejthártya borít be (2. ábra). 

 

 

2. ábra. Az eukarióta csilló (ostor) felépítése. 

 (Internetes forrás nyomán: http://scienceblogs.com) 

 

A csilló (ostor) kihorgonyzása a sejtplazma felé az ún. alapi testtel történik, 

amelynek elsődleges feladata a csillóban, ostorban futó mikrotubulusok 

szétcsúszásának megakadályozása. (A két sejtalkotó molekuláris felépítése és 

működése teljesen megegyezik, de az ostorok hosszabbak és egy-egy sejten csak 

néhány darab található belőlük szemben a rövidebb, a sejtek felszínének nagy 

részét beborító csillókkal.) A csillókban/ostorokban futó mikrotubulusok 

felszínéhez kovalensen olyan motorfehérjék kötődnek, amelyek a szomszédos 

mikrotbubulus-szál felületén képesek elmozdulni. A csilló/ostor lecsapásakor ezek 

a motorfehérjék hozzákapcsolódnak a mellettük futó mikrotubulushoz és 

elindulnak rajta az alapi test felé. Ez elmozdulás elvileg a szomszédos 

mikrotubulusok szétcsúszását eredményezné, amit azonban az alapi test nem 



enged meg. Ehelyett a csillóban levő mikortubulusrendszer elhajlik, azaz maga a 

csilló is lecsap6,7. 

 

1.4. A sejt membránrendszerei 

 

Az eukarióta sejtek belsejében szinte minden esetben kiterjedt belső 

hártyarendszert találunk. Ennek egyik feladata, hogy különböző összetételű 

térrészekre (kompartmentekre) tagolja a sejt belső terét, így elkülöníthetővé 

válnak az egymást zavaró anyagcsere-folyamatok, illetve elválaszthatók 

egymástól olyan anyagcseretermékek, amelyek a sejt számára hátrányos 

reakcióba léphetnének egymással. (Ezt a jelenséget nevezzük 

kompartmentalizációnak.) A belső membránrendszerek kialakulásának másik 

evolúciós előnye, hogy a hozzájuk kötődő enzimek révén kiterjedt felületet 

biztosítanak egyes biokémiai reakciók számára. 

 

Az eukarióta sejt membránrendszerei közé tartozik a sejthártya, a 

sejtmaghártya, a teljes szekréciós apparátus (az endoplazmatikus hálózat, a Golgi-

készülék és a köztük kapcsolatot tartó membránvezikulumok) valamint az anyagok 

lebontásáért felelős lizoszomális rendszer. Habár minden membrán-sejtalkotó 

hártyáinak összetétele egyedi, mégis vannak általános törvényszerűségek, amelyek 

valamennyi biológiai membrán felépítésében megfigyelhetők. Az S. J. Singer és G. L. 

Nicholson kidolgozta folyékony-mozaik membránmodell értelmében a biológiai 

határhártyák alapállományát egy foszfatidokból álló kettősréteg képezi. A 

foszfatidok kettős oldékonyságú (amfipatikus) vegyületek, amelyek vízoldékony 

(glicerint és foszforsavat tartalmazó) részei a membrán külső oldala felé, míg 

víztaszító (zsírsav-oldalláncokból álló) részleteik a membrán belseje felé néznek. A 

foszfatidok mellett egyéb lipideket is (főleg szteroidokat) találunk a 

membránalkotók között. Az említett lipidek halmazállapotának köszönhetően a 

                                                           
6 A prokarióta sejteken is találunk csillókat illetve ostorokat, ám ezek felépítése alapvetően 

eltér az eukarióta csillók szerkezetétől. A bakteriocsillók valójában a sejthártyában 

kihorgonyzott fehérjefonalak, amelyek nem állnak kapcsolatban sejtvázzal, és a sejthártya 

sem borítja be őket. 

7 Az eukarióta sejtek harmadik jellegzetes mozgási mechanizmusa, az állábas mozgás is a 

sejtvázhoz kötődő életjelenség. Alapja az aktinmolekulák fonalakká kapcsolódásának 

(polimerizációjának) és az aktinfonalak szétesésének (depolimerizációjának) dinamikus 

egyensúlya. 



biológiai membránok alapállománya folyékony, a benne található vegyületek a 

membrán síkjában szabadon elmozdulhatnak, „úszhatnak” (a membrán belsejébe 

merülő apoláris részüknek köszönhetően azonban a membrán síkjából nem tudnak 

kiszakadni). 

A lipidek mellett számos fehérje is előfordul a membránokban. Egy részük – 

apoláris oldalláncú aminosavainak köszönhetően – a lipidréteg víztaszító részébe is 

benyúló ún. integráns fehérje (ezek lehetnek a teljes membránon átérő, vagy csak 

bemerülő fehérjék), míg más részük az integráns fehérjékhez kapcsolódó ún. 

perifériális fehérje. A membránok fehérjekomponensei között vannak 

enzimfehérjék, a membrán két oldala közti anyagszállítást végző 

transzportmolekulák, jelfogó receptorok és jelölőfehérjék. 

A membránokban található harmadik vegyületcsoportot a poliszacharidok 

képezik, amelyek első sorban a sejtek egyediségét biztosító jelölő molekulák. 

Többnyire fehérjékhez kapcsolódva (glikoproteideket képezve) vagy lipidekhez 

kötve (mint glikolipidek alkotói) fordulnak elő. 

 

1.4.1. A sejthártya és a transzportfolyamatok 

 

Valamennyi élő sejtet egy egyrétegű membránréteg, a sejthártya 

(plazmalemma) határol el környezetétől. A sejthártya feladata kettős: 

elhatárolja a sejt protoplazmáját a külvilágtól emellett biztosítja a sejt és a 

külvilág kapcsolatát. A kapcsolattartás részeként a sejthártya speciális 

molekulái biztosítják a sejtek egyediségét. Emellett a külvilágból jövő 

anyagok és a sejt által termelt vegyületek is a sejthártyán keresztül 

mozognak a belső és a külső tér között a különféle 

transzportmechanizmusok segítségével (3. ábra). Csak a növényi sejtre 

jellemző speciális funkcióként a sejthártyába ágyazódva találjuk a sejtfal 

cellulózkomponensének előállítását végző enzimeket is. 



  

3. ábra. A membránokon keresztül folyó transzportok. a) szabad transzport 

(diffúzió), b)-d) közvetített transzport (b: csatornafehérje, c: hordozófehérje, d: 

pumpafehérje), e)-f) citózis (e: endocitózis, f: exocitózis). 

 

 

 

A transzportfolyamatokat energiaigényük és a közvetítő molekulák típusa 

alapján csoportosíthatjuk. Abban az esetben, ha a membránon át zajló 

anyagvándorlás nem igényel energiát (azaz ATP-t) a sejt részéről passzív 

transzportról, amennyiben a folyamat ATP-bomlással jár aktív transzportról 

beszélünk. Passzív transzport esetén a szállított molekulák a koncentráció- vagy 

töltéskülönbségnek megfelelően mozognak a membránon keresztül (azaz a 

nagyobb koncentrációjú hely felől a kisebb koncentrációjú felé, vagy a 

töltéskiegyenlítődés irányának megfelelően), aktív transzport esetében az 

anyagáramlás ezzel ellentétes. 

A passzív transzporttal mozgó vegyületek egy részének szállítása nem igényel 

semmilyen közvetítő molekulát a vándorláshoz: a molekulák egyszerűen diffúzióval 

haladnak keresztül a membránon (mintegy „átoldódnak” a lipid kettősrétegen). Ezt 

hívjuk szabad transzportnak. Ezen a módon jutnak át a membránokon az apoláris 

természetű lipidek illetve a légzési gázok (O2, CO2).  

Amennyiben a transzportfolyamat membránfehérjék segítségével zajlik, 

közvetített transzportról beszélünk. A poláris molekulák számára a lipidréteg 

apoláris részét átjárhatóvá tehetik olyan, a membránon átérő csatornafehérjék, 

amelyeknek belsejében egy poláris pórus húzódik végig. A csatornafehérjék ily 

a) b) 
c) 

d) 

e) f) 

ATP 

ADP+Pi 



módon lényegében a poláris anyagok diffúzióját teszik lehetővé8. Ezeket a 

fehérjéket használják a nagy hidrátburokkal rendelkező ionok, de léteznek vizet 

áteresztő csatornák (ún. akvaporinok) is. A hordozófehérjék (karrier) működésük 

során a membrán egyik oldalán megkötik a szállítandó molekulát, majd a kötés 

hatására olyan térszerkezeti (konformáció-)változáson mennek keresztül, amelynek 

eredményeként a szállított anyag membrán másik oldalára kerül, ahol leválik.9 A 

csatornák és a hordozók egyaránt passzív transzportot végeznek: lényegében a 

membránon keresztül zajló diffúziót könnyítik meg. (Ezt a folyamatot szokás 

facilitált diffúzió néven is említni.) A hordozókhoz hasonló mechanizmussal 

működnek a pumpafehérjék is. Ezek a molekulák azonban a szállító funkciójukat 

csak úgy tudják ellátni, ha közben ATP-t bontanak (hidrolizálnak) el – a 

pumpafehérjék tehát az aktív transzport közvetítői. 

 

A kisméretű szerves molekulák mellett a sejtnek szüksége lehet összetettebb 

részecskék illetve makromolekulák leadására vagy felvételére. Ebben az esetben 

már a sejthártya is részt vesz a transzportfolyamatban (ez a citózis jelensége). Az 

endocitózis során a külvilágból felveendő anyagok betűrik a sejthártyát, majd a 

sejthártyából leszakadó membránhólyagba (membránvezikulumba) csomagolva 

kerülnek a sejt belsejébe.10 Ezzel fordított irányú folyamat az exocitózis, amikor a 

sejtplazma irányából membránvezikulumba csomagolva érkeznek leadásra szánt 

anyagok (poliszacharidok, fehérjék) a sejtmembránhoz. Ekkor a vezikulum-

membrán összeolvad a sejthártyával, és így a leadandó anyag a külvilágba kerül. A 

citotikus folyamatok során – a leírtaknak megfelelően – megváltozik a sejthártya 

össz-felülete: az endocitózis csökkenti, az exocitózis növeli a membránfelületet. 

 

1.4.2. A sejt szekréciós apparátusa (ER, Golgi) 

 

                                                           
8 A pórusfehérjék előnye, hogy abban az esetben, ha a sejtnek nincs szüksége a rajtuk 

keresztül érkező anyagok felvételére (leadására), akkor elzárhatók, és ezzel 

megakadályozható a transzportfolyamat. 

9 Amennyiben a hordozófehérje egyetlen anyag szállítását végzi uniporternek nevezzük. Ha 

két anyagot szállít egyszerre (két kötőhelye van), és azok egy irányba mozognak a 

membránon át, a hordozó fehérje neve szinporter, ha a két anyag ellentétes irányba mozog, 

a hordozó neve antiporter. (Ezt a felosztást néha alkalmazzák a pumpákra is – a K+/Na+-

pumpa pl. egy antiporter.) 

10 A felvett anyag halmazállapota alapján beszélhetünk fagocitózisról (ha szilárd anyag 

endocitózisáról) vagy pinocitózisról (ha folyadékcseppek felvételéről van szó). 



Az eukarióta sejt belsejében előforduló membrán-sejtalkotók egyik 

fontos feladata, hogy egymással együttműködve előállítsák a sejt leadásra 

szánt anyagait. Ezt a folyamatot nevezzük elválasztásnak vagy szekréciónak, 

a folyamatban résztvevő sejtalkotó-együtest a sejt szekréciós apparátusának 

(4. ábra). A szerkréciós apparátus tagjai az endoplazmatikus hálózat, a 

Golgi-készülék, a sejthártya és a felsorolt organellumok közti kapcsolatot 

biztosító membrán-vezikulumok. 

 

 
 

4. ábra. Az eukarióta sejt szekréciós apparátusa. 

(Kovács nyomán) 

 

Az endoplazmatikus hálózat (endoplazmatikus retikulum, ER) egymással 

folytonos kapcsolatban álló, kiterjedt membránzsákok (ún. ciszternák) 

rendszere a sejtplazmában. Két típusa létezik, a durva felszínű ER (DER) és a 

sima felszínű ER (SER). A DER felületéhez riboszómák kapcsolódnak, ezért 

elektronmikroszkópos felvételeken szemcsézettnek, rücskösnek látszik. A 

riboszómák – a sejtplazma szabad riboszómáihoz hasonlóan – 

fehérjeszintézist végeznek, a DER felületén azonban a sejtből leadásra szánt 

fehérjék jönnek létre. A folyamat során a keletkező fehérjék bekerülnek a 

DER üregrendszerébe (azaz a DER membránja elhatárolja őket a 



sejtplazmától)11. A DER folytonos kapcsolatban áll a sejt örökítőanyagát 

körülvevő sejtmaghártyával is, ami egyik bizonytéka annak az elméletnek, 

miszerint az evolúció során a magmembrán a DER kiterjedésével jött létre. A 

SER elsősorban a lipidszintézis (zsírsav- és foszfolipid-előállítás) és a 

méregtelenítés helye, de – amennyiben szükség van rá a sejten belül – részt 

vesz a kalciumionok raktározásában is. 

Az ER-ben keletkezett vegyületek az ER-zsákok kitüremkedésével 

kialakuló membránhólyagok (vezikulumok) belsejébe kerülve jutnak el a 

szekréciós apparátus következő tagjához, a Golgi-készülékhez (Golgi-

apparátus). A Golgi egymás fölött elhelyezkedő, független membránzsákok 

és az azok közti kapcsolatot megteremtő vezikulumok együttese. (Ezeknek a 

membránzsákoknak a mérete azonban jóval kisebb az ER ciszternáinál.) A 

sejtalkotó feladata a leadásra szánt fehérjék módosítása (elsősorban 

szénhidrát-oldalláncokkal történő ellátása), a külvilágba kerülő 

poliszacharidok szintézise (a cellulóz kivételével!) valamint a szekretálandó 

anyagok osztályozása. A leadásra szánt anyagok szekréciós vezikulumokba 

csomagolva hagyják el a Golgi-készüléket. Ezek végül a sejthártyához 

vándorolnak (a sejtváz fehérjéken mozgó motorfehérjék segítségével), ahol 

végül exocitózissal ürítik a külvilágba tartalmukat. 

 

A Golgi-készülék „fogadó” (cisz) oldalán található ciszternát alkotó membrán az 

ER-membránjához hasonló (jellemzően vékony, kb. 6nm) a „kimenő” (transz) oldal 

membránja pedig a sejthártyához hasonló felépítésű (10-12 nm vastag). Ennek 

megfelelően a leadandó anyagokat a Golgi csomagolja be a plazmalemmához 

hasonló összetételű membránba. Az utolsó (transz-Golgi-) zsákok belső oldala felé 

olyan receptorfehérjék néznek, amelyek segítségével a különböző helyre juttatandó 

fehérjék egy helyre gyűjthetők a ciszternán belül, ezáltal majd egy közös 

vezikulumba csomagolva hagyják el a sejtalkotót12. 

                                                           
11 A korábban említetteknek megfelelően a DER felületén keletkeznek a lizoszomális 

rendszerbe kerülő, valamint a membránokba ágyazódó (pl a sejtmembránban elhelyezkedő 

átérő vagy bemerülő) fehérjék is. 

12 Az, hogy egy riboszómán keletkező fehérje hova kerül, azt a szintetizálódóban levő 

polipeptidlánc elsőként összekapcsolódó aminosavaiból álló ún. szignálszekvencia (azaz egy 

jellemző aminosav-sorrend) határozza meg. Pl.: a DER felületére vándorló riboszómákon 



 

A szekréciós apparátus működése közben folyamatos membránáramlás 

tapasztalható az ER → Golgi → sejthártya irányban, aminek eredményeként az ER-

membrán mennyisége folyamatosan csökken, miközben a sejthártya felülete 

megnő. Ennek az eltolódásának a kiegyensúlyozására a sejthártyából kisebb 

membránhólyagok folyamatos visszavétele zajlik (a normális endocitózis mellett is), 

majd ezek membrántartalma a Golgival, majd közvetve az ER-mal olvad össze. 

(Hasonló membrán-visszavételre szolgáló sejtalkotók a gombák korábban említett 

lomaszómái is.) 

 

1.4.3. A vakuólum és a kristályzárványok 

 

A növényi (és gomba-) sejtek jellegzetes membránnal határolt sejtalkotói 

a folyadékkal telt vakuolumok (sejtüregek). Ennek a sejtalkotónak az 

elsődleges feladata olyan, folyadék természetű vegyületeknek a raktározása 

és elkülönítése, amelyek jelenlétükkel zavarnák a sejtplazmában lezajló 

anyagcsere-folyamatok enzimeit. Ilyen vegyületek például a különféle 

karbonsavak (almasav, citromsav). A vakuolum tartalma a sejtnedv. 

A differenciálódott sejtek az esetek többségében kevesebb (ált. egyetlen), 

nagyméretű vakuolumot tartalmaznak. Ennek a hátterében az áll, hogy a 

növényi sejtek növekedése intenzív vízfelvétellel valósul meg (a belső, ún. 

turgornyomás feszítő ereje tágítja a differenciálatlan sejtek még képlékeny 

sejtfalát). A felvett víz azonban annyira felhígítaná a sejtplazmát, ami már 

megakadályozná a biokémiai folyamatok végbemenetelét, így azt a sejt egy 

membránnal (az ún. tonoplaszttal) határolja el a sejtplazmától. (Tehát maga a 

víz is a vakuolumban raktározott folyadéknak tekinthető.) Az is előfordulhat, 

                                                                                                                                                                                     

keletkező fehérjék valamennyien ugyan azzal a néhány aminosavból álló oligopeptid-

szakasszal kezdődnek. Valójában ezeknek a fehérjéknek a szintézise is a sejtplazmában 

indul meg, de amikor a szignálpeptid-szakasz kitekeredik a riboszómából, akkor ahhoz 

receptorfehérjék kapcsolódnak, amelyek leállítják a transzláció folyamatát és a riboszómát a 

DER felületéhez szállítják. Itt speciális dokkoló fehérjék horgonyozzák ki a riboszómát, s 

innentől kezdve a növekvő peptidlánc már a DER üregébe kerül. Hasonló szignálszekvenciák 

(azaz oligopeptid-szakaszok) irányítják a fehérjéket a DER üregéből a membránokba vagy 

egyéb sejtalkotók felé. 



hogy a vakuolumban nem folyadék, hanem szilárd anyag, pl. fehérje-

kristályok raktározódnak – ezek az ún. aleuronszemcsék13,14.  

A vakuolumban levő sejtnedvben találjuk a lilás-vöröses sejtek színét 

adó, pH-változástól függő színváltozásra képes színanyagokat, az 

antociánokat is (pl. a lilahagyma húsos allevelének epidermisz-sejtjeiben 

vagy a lilakáposzta-levelek bőrszövetében). Mindemellett a benne levő 

bontóenzimek révén a vakuolum végzi a sejten belül zajló hidrolitikus 

(emésztési) folyamatokat is (azaz ez a sejtalkotó látja el a növényi sejtekben 

a lizoszomális rendszer feladatát).  

Mivel a növények nem végeznek az állati szervezetben zajló 

kiválasztáshoz hasonló folyamatokat, sejt szinten különítik el a felesleges ill. 

sokszor káros anyagcsere-termékeiket. Ennek az elkülönítésnek egyik 

lehetősége, ha a káros vegyületeket (szerves savakat) a sejt oldhatatlan 

csapadékká alakítja. Ennek a színtere is a sejtnedv-vakuolum; ebben az 

esetben azonban Ca2+-ionok kerülnek a vakuolumba, és az ott levő szerves 

savakkal oldhatatlan sókat (pl. CaCO3/mészkő/ vagy Ca(COO)2 /kalcium-

oxalát/ kristályokat) hoznak létre. Az így kialakuló kristályokat hívjuk 

zárványnak (5. ábra). 

 

A zárványok anyaga a sejtnedv-összetételétől függően különböző 

kristályosodási rendben válhat ki, különböző alakú kristályokat hozva létre. (A 

kristályalaknak többnyire rendszertani értéke van!) Megkülönböztetünk 

kristályhomokot (pl. Aucuba japonica /japán babérsom/ szárában), tűkristályokat 

(sztiloid – pl.: egyes Iris /nőszirom/ fajok), tűkristály-köteget (rafid – pl.: Agave 

americana /agáve/ levelében), buzogányfej alakú kristályokat (rozetta vagy drúza – 

a Tilia vagy az Opuntia szárában), oszlop-kristályokat, piramis ill. bipiramis alakú 

                                                           
13 Attól függően, hogy egyféle vagy többféle fehérjekristály van-e a vakuoluman, 

beszélhetünk homogén és heterogén aleuronszemcséről. 

14 A növényi sejtben előfordulhatnak olajat raktározó ún. olajtestek (oleaszómák) is. Ezek a 

SER-felületéről lefűződő, lipiddel telt membránvezikulumok, amelyek érdekessége, hogy 

nem a bemutatott, kettős lipidrétegből álló membrán határolja őket, hanem egy „fél-

membrán”: a foszfatid-molekulák zsírsav oldalláncai ebben az esetben nem egy másik 

foszfatidréteg oldalláncai felé fordulnak, hanem a lipidcseppbe oldódnak bele. Olajtesteket 

pl. az olajos magvak táplálószövetében (pl. Ricinus communis /ricinus/) találunk.  



kristályokat (pl. az Allium cepa /vöröshagyma/ száraz buroklevelében, Vanilla 

planifolia /vanília/ lomblevelében) ill. fürtkristályt (cisztolit – a Ficus fajok 

levelében). Gyakori, hogy a szövetekben külön kristálytartó sejtek (idioblasztok) 

jönnek létre, és ezekben halmozódnak fel a többi sejt működését zavaró anyagok 

kristályzárvány formájában. 

 

 

1.5. A sejtfal 

 

A sejthártyán kívül, a sejtek többsége esetében egy többé-kevésbé 

szilárd, merev sejtalkotó, a sejtfal helyezkedik el. Alapvetően hasonló 

funkciójú és szerveződésű (de rendszertani csoportonként eltérő 

molekulákból felépülő) sejtfal veszi körül a baktériumok, algák, gombák és 

növények sejtjeit. A növényvilágban igen ritkák az olyan sejtek, amelyeknek 

egyáltalán nincsen sejtfaluk. Ezeket a sejteket vagy sejtfallal rendelkező 

sejtek övezik, vagy pedig többnyire igen rövid életűek (pl. ivarsejtek). A 

molekuláris-nemesítési vizsgálatokban gyakori modell szervezetek olyan 

növényi sejtek, amelyeket enzimatikus kezelés révén fosztanak meg 

sejtfaluktól – ezek az ún. protoplasztok. 

A sejtfal első sorban védelmi szerepet betöltő sejtalkotó. Védelmet nyújt 

a külvilágból érkező mechanikai hatásokkal és egyes kémiai vegyületekkel 

szemben, de a paraziták vagy a növényevő rovarok távoltartását is segítheti. 

Fontos szerepe, hogy a nagy mennyiségű vízfelvétellel növekvő növényi 

sejtek esetében védelmet nyújtson a sejtplazma felől jövő intenzív nyomással 

(ún. turgornyomással) szemben.15 Viszonylagos szilárdságának 

köszönhetően a sejtfal megszabja a növényi sejt alakját és méretét 

(térfogatát) is. Megjegyzendő mindazonáltal, hogy a sejtfal is képlékeny, 

megváltozni képes sejtalkotó, ami reagálni képes a környezet 

megváltozására vagy a sejt felől érkező hatásokra: a benne található 

enzimfehérjéknek köszönhetően folyamatos változásra képes. Éppen ezért 

nem tekinthetjük a sejt élettelen alkotórészének. 

                                                           
15 Ezért nem durrannak ki például a növényi sejtek, ha a sejtplazma koncentrációjánál 

hígabb oldatba merülnek (szemben az állati sejtekkel, pl. vörös vérsejtekkel). 



Egyes raktározó funkciójú növényi szervek esetében (pl. egyes magok 

táplálószövetében) a vastag sejtfal poliszacharid-komponense később 

tartalék-tápanyagként mobilizálható (a sejtfal visszabontása révén). A sejtfal 

tehát akár raktározásra is szolgálhat. 

 

1.5.1. A növényi sejtfal kialakulása 

 

A sejtek az osztódás (mitózis illetve meiózis) végszakaszában, a 

citokinézis során kettéfűződnek. A sejthatár kialakulásával párhuzamosan 

kerül sor a régi sejtfalakra merőlegesen az új sejtfal-szakasz kialakulására. 

(Az utódsejtek sejtfala tehát nagyrészt megegyezik a kiindulási sejt 

sejtfalával, és csak az utódsejtek határfelületén alakul ki teljesen új sejtfal.) 

 

Még a sejtosztódás megkezdődése előtt a növényi sejtek osztódási síkjában 

aktin-gyűrű jön létre (ez az ún. pre-profázisos gyűrű, „pre-prophase belt”, PPB), 

ami ide, a későbbi kettéfűződés síkjába húzza a sejtmagot. Ha a PPB az egyenlítői 

síkban jön létre, két egyenlő méretű utódsejt keletkezik (ekvális sejtosztódás), ha 

nem a középvonalban alakul ki, akkor különböző méretű sejteket eredményez az 

osztódás (inekvális sejtosztódás). A sejtmagvándorlást követően, az osztódás 

előszakaszában (profázis – lásd később!) hirtelen mikrotubulus-szerveződés indul 

meg a PPB területén: kialakulnak a magorsót alkotó húzófonalak. 

Az utószakaszban lezajló kromoszómavándorlás után hirtelen minden 

sejtvázfehérje eltűnik a kettéfűződési síkból (aktinhiányos zóna, „zone of actin 

depletion”, ZAD), helyet adva a kialakulóban levő sejtfalnak. Ezt követően (már a 

végszakaszban) rövid, a kettéfűződési síkra merőlegesen futó mikrotubulusok 

alakulnak ki ezen a területen, amelyek mentén (motorfehérjék segítségével) a Golgi-

készülékből származó vezikulumok vándorolnak az osztódási síkba. A 

mikrotubulusok és a vezikulumok összessége az ún. fragmoplaszt. A 

fragmoplasztot alkotó membránhólyagok összeolvadnak, és poliszacharid-anyaguk 

keveredésével kialakul a főként pektinből (lásd később) álló sejtlemez. A sejtlemez a 

középpont felől a kiindulási sejt sejtfalainak irányába (azaz centrifugálisan) 

növekszik, majd egyszer csak eléri azokat és összekapcsolódik velük. Ekkor 

megkezdődik a cellulózszálak rárakódása a pektinlemezre, s a korábbi sejtlemezt 

ekkortól már középlemeznek (lásd később) tekinthetjük. 

 



Nagy nagyítású mikroszkóppal vizsgálva a sejtfal rétegzett szerkezetet 

mutat. A szomszédos sejteket egy közöttük elhelyezkedő, elsősorban 

pektinből felépülő réteg, a középlemez kapcsolja egymáshoz16. A 

középlemezzel szomszédos sejtfalréteg az osztódást követően elsőként 

kialakuló elsődleges sejtfal. Az elsődleges sejtfal vékony, képlékeny, még 

tágulékony; a differenciálódó (pl. osztódószöveti) sejteknek csak elsődleges 

sejtfaluk van. Később, a sejtek differenciálódásával, az elsődleges sejtfalra 

további rétegek rakódnak rá: ezek a másodlagos sejtfal rétegei. A többnyire 

háromrétegű másodlagos sejtfal már jóval vastagabb, merevebb, további 

tágulásra már nem képes. 

A végszakaszban kialakuló sejtlemez nem teljesen folytonos: néhány 

helyen pórusok törik át, amelyen az ER ciszternái húzódnak keresztül. A 

későbbi sejtfalrétegek kialakulásával is fennmaradnak ezek a pórusok, 

amelyek mentén a szomszédos sejtek sejtplazmája folytonos kapcsolatban 

áll egymással. Ezek a plazmahidak az ún. plazmodezmák. 

 

ANIMÁCIÓ A SEJTFAL KIALAKULÁSÁRÓL. AZ ANIMÁCIÓBAN A GOLGI-KÉSZÜLÉKBŐL 

SZÁRMAZÓ, FRAGMOPLASZT MENTÉN MOZGÓ VEZIKULUMOK ÖSSZEOLVADÁSA, A SEJTLEMEZ 

KIALAKULÁSA LÁTHATÓ. EZT KÖVETŐEN A KIALAKULÓ KÖZÉPLEMEZRE RÁRAKÓDIK AZ 

ELSŐDLEGES SEJTFAL, MAJD ERRE A MÁSODLAGOS SEJTFAL RÉTEGEI. (AZ UTÓDSEJTEK KÖZÖTT 

PLAZMAHIDAK MARADNAK – A PLAZMODEZMÁK.) 

 

 

1.5.2. A növényi sejtfal összetétele 

 

A sejtfal szerkezete valamennyi e sejtalkotóval rendelkező rendszertani 

csoportban ugyanazt az általános felépítést követi: egy hidrogénkötésekkel 

stabilizált váz-poliszacharid (baktériumok esetében murein, gombák 

sejtjeiben kitin jellegű vegyületek, növényeknél cellulóz) ágyazódik bele a 

hozzá szintén hidrogénhidak révén kapcsolódó makromolekulákból (további 

                                                           
16 A pektinréteg tartós főzéssel eltávolítható, ekkor a szövetek, szervek szétesnek, 

felpuhulnak. Ez történik akkor is, ha kompótot vagy lekvárt főzünk a gyümölcsökből. 



poliszacharidokból, fehérjékből és egyéb, speciális anyagokból) álló 

mátrixba. A sejtfal a szerkezeti vegyületek mellett enzimfehérjéket is 

tartalmaz, amelyek a sejtfalanyagok átépüléséért, a sejtfal megnyúlásáért, 

változásaiért felelősek. 

A növényi sejtfal vázát a több ezer ß-D-glükóz egységből felépülő nyílt 

láncú, lineáris cellulóz alkotja. Az egymás mellett, párhuzamosan futó 

cellulóz-láncok között erős hidrogén-hidak jönnek létre, ami egy 

kristályszerű szerkezetbe rendezi a fonalakat. (A rendezett szakaszokat, az 

ún. micellákat kevesebb hidrogénkötéssel merevített, rendezetlen 

(„parakristályos”) cellulóz-szakaszok kötik össze.) 

 

Az egyes cellulószálak 36-osával kötegelődve ún. mikorfibrillumokat képeznek. 

Habár a cellulóz is poliszacharid, mégsem a sejt belsejében keletkezik, hanem a 

sejthártyába ágyazott cellulóz-szintáz (CESA) molekulákon. Ezek a fehérjék nem 

magányosan, hanem hatos csoportokban (ún. rozetták formájában) helyezkednek el 

a membránban. Egy-egy CESA 6 cellulózszálat hoz egyszerre létre, így egy rozetta 

éppen egy cellulóz-mikrofibrillum előállítását végzi. A szintézis során a cellulóz-

szintáz enzimek elmozdulnak a sejthártyában; elmozdulásuk irányát jelzi az 

előállított mirkofibrillum lefutása a sejtfalban. Amennyiben az enzimek elmozdulása 

rendezetlen, változatos irányban rendezetlenül futó cellulózszálakat figyelhetünk 

meg a sejtfalban. Ha a rozetták csoportokba rendeződve, párhuzamosan haladnak, 

a mikrofibrillumok lefutása is rendezett lesz a megfelelő sejtfalrétegben. 

A rozetták haladási irányát a sejtmembrán alatt futó sejtvázfehérjék szabják 

meg: az elmozdulás ezen (ún. kortikális) mikrotubulusok mentén történik. A 

mikrotubulusok lefutását pedig különféle növényi hormonok (pl. auxinok, 

gibberellinek) befolyásolják. A kapcsolat tehát a következő: növényi hormonok → 

kortikális mikrotubulusok lefutása → cellulóz-szintáz-rozetták elmozdulása → 

cellulóz-mikrofibrillumok lefutása a sejtfalban. (Ez utóbbi pedig megszabja, hogy 

vízfelvétel esetén a turgornövekedés hatására képes-e tágulni a sejt, s ha igen, 

milyen irányban.) 

 

A sejtfal alapállománya az ún. mátrix. Ezt egyrészt különféle 

poliszacharidok alkotják. Ezek közé tartoznak a hemicellulózok is, amelyek 

változatos monoszacharid-egységekből (glükóz, arabinóz, xilóz, mannóz 

stb.) álló, rövidebb láncú szénhidrátok. Hidrogénkötésekkel kapcsolódnak a 

cellulóz-mikrofibrillumokhoz és mintegy beburkolják azokat. A teljes sejtfal-



mátrixot átitatják az ún. pektinek, amelyek szintén a poliszacharidok közé 

tartoznak. Elsődleges feladatuk, hogy egymáshoz tapasszák a sejtfal egyéb 

anyagait (ez a magyarázata annak is, hogy a szomszédos sejtfalakat 

összekapcsoló középlemez is pektinekből áll). A hemicellulózok és a 

pektinek a Golgi-készülékben keletkező, a sejtfalba exocitózissal ürülő 

poliszacharidok. 

 

A sejtfalban előforduló hemicellulóz- és pektinmolekulák típusa és összetétele 

rendszertani csoportra jellemző bélyeg. A valódi kétszikűek sejtfalában a 

hemicellulózok között kevert glukánokat (ß-1,4 ill. ß-1,3-kötésekkel összekapcsolt 

glükóz-egységek láncai), xiloglukánokat (xilózt, glükózt, fukózt, galaktózt és 

mannózt tartalmazó, elágazó láncú poliszacharidok) és glukomannánokat 

(mannózt, glükózt és galaktóz-oldalláncokat tartalmazó molekula) találunk, 

valamint savas és semleges (lásd alább) pektineket. A fűfélék sejtfalában ezzel 

szemben a domináns hemicellulóz az ún. glükurono-arabino-xilán (GAX). Mivel a 

GAX ragasztó funkcióval is rendelkezik, ráadásul térhálós jellegű szerkezetet 

kialakító fenoloid-származékokkal kapcsolódik, e növények sejtfalában nem 

találunk pektineket. 

A pektinek két csoportra oszthatók: a semleges kémhatású pektinekre (pl. 

arabán, galaktán, arabinogalaktán) és savas pektinekre. Ez utóbbiakra jellemző, 

hogy savas-oldalláncokat tartalmaznak, amelyekről protonok válnak le, azaz 

negatív töltésűek. A negatív töltésű savas pektin-láncokat Ca2+-okkal képzett 

elektrosztatikus (ionos) kötések kapcsolják össze egymással. (Ez áll a „ragasztó” 

funkció hátterében.) Savas pektinek például a homogalakturonán (egy 

galakturonsav-polimer) vagy a rhamno-galakturonánok (galakturonsav és rhamnóz, 

valamint egyéb monoszacharidok kopolimerjei). 

 

A sejtfalban a poliszacharidok mellett poliszacharid-oldalláncokat 

tartalmazó fehérjéket (glikoproteideket) is találunk. Ezek egy része a sejtfal 

megnyúlásáért felelő enzimfehérje (pl. expanzin, hidrolázok, peroxidázok, 

transzferázok). Másik részük a sejtfal szerkezetének felépítésében részt 

vevő, a szénhidrátokhoz hidrogén-kötések révén kapcsolódó struktúrfehérje 

(pl. az extenzinek). 

 

A poliszacharidokhoz hasonlóan fehérjéből is többféle fordulhat elő a 

sejtfalban. Az extenzin első sorban hidroxi-prolin nevű aminosavban gazdag 



fehérje (az angolszász elnevezésből eredően ezt szokták HPRP-nek 

/hydroxyproline-rich protein/ rövidíteni). Mellette előfordulnak jó vízmegkötő 

tulajdonságú (nyálkaképző) arabinogalaktán-oldalláncokat hordozó fehérjék (AGP), 

amelyek ragadóssá teszik a sejtfal felületét (pl. a bibe felületén fordulnak elő nagy 

mennyiségben). 

 

Az eddig felsorolt komponensek (cellulóz, hemicellulózok, pektinek, 

fehérjék) mind az elsődleges, mind pedig a másodlagos sejtfalban 

előfordulnak. A másodlagos sejtfal jelentősebb vastagsága egyrészt annak 

köszönhető, hogy nagyobb mennyiségben tartalmazza az elsődleges sejtfal 

anyagait. Benne csak kisebb változások érintik ezen vegyületeket: 

megváltozik az egyes összetevők aránya, illetve a másodlagos sejtfalban a 

cellulózszálak lefutása párhuzamos egymással (szemben az elsődleges 

sejtfalban megfigyelhető rendezetlen lefutással). 

Az elsődleges sejtfalanyagok mellett azonban a másodlagos sejtfal 

további, csak itt előforduló vegyületeket is tartalmaz. A legfontosabb ezek 

közül a lignin (faanyag). A lignin aromás vegyületek (kumarinsav, sziringol, 

ferulasav, galluszsav stb.) térhálós polimerje. Ez a térháló – a vasbetonban 

levő acélhálóhoz hasonlóan – átszövi a fásodott sejtfalat, fokozott 

szilárdságot, merevséget adva neki. (A lignifikálódott falú sejteket mondjuk 

„elfásodott”-nak.) A ligninberakódás elszigeteli a sejtet a környezetétől, 

olyannyira, hogy már tápanyagokat sem képes felvenni: az elfásodás tehát a 

sejt halálát jelenti – pl. a szállítószövet farészében vagy a szklerenchima-

rostok esetében. 

 

Vízzáróvá, vízlepergetővé teszi a másodlagos sejtfalat a szuberin (paraanyag) 

berakódása. A hosszú, nyílt szénláncú alifás vagy aromás alkoholokból illetve 

karbonsavakból létrejövő észterek keveréke (polimerje) átitatja a megfelelő 

sejtfalrétegeket, ezzel egy jól záró, izolációra szolgáló sejtréteget hozva létre. 

Paraanyag található a másodlagos bőrszövet (periderma – lásd később!) 

sejtrétegeiben, de szuberinizálódott falú sejteket találunk a gyökérben (s néha a 

szárban), az endodermiszben és exodermiszben is. 

Elsősorban a kutikularéteg kialakulásában van szerepe a kutinnak. A hidroxilált 

olajsav- és palmitinsav-származék észterek polimerjeiből álló másodlagos 



sejtfalanyag felszíni védelemre, a növényi szervezet vízleadásának csökkentésére 

szolgál. 

A bőrszövet felületére egyes esetben hosszú szénláncú alkoholok és hosszú 

szénláncú zsírsavak összekapcsolódásával kialakuló észterek alkotta viaszréteg 

rakódhat. (Gyakran a szuberinnel együtt rakódik a sejtfelületre.) Vízlepergetővé, 

hamvassá teszi a szervek felületét. 

A kallóz a cellulózhoz hasonlóan ß-D-glükóz-monomerekből álló 

poliszacharid, ahol a monomereket – szemben a cellulóz-láncokkal – 1,3-kötések 

kapcsolják össze17. A hármas spirálokba rendeződő cukorláncok féligáteresztővé 

teszik a sejtfalat (rajta csak kisebb méretű molekulák, ionok, víz juthat át), tehát 

elsősorban elhatárolásra szolgál a növényi szervezetben. Kallózt tartalmazó sejtfal 

veszi körül a mikrospóra-tetrádokat, kallózt találunk a pollentömlőben, a 

rostalemezben illetve kártevők rágása nyomán a sérülés mentén is ez a vegyület 

halmozódik fel a sejtek falában. 

A pollenszemek és a spórák sejtfala rendkívül ellenálló mind a mechanikai, 

mind a kémiai és biológiai behatásokkal szemben. Ezt a tulajdonság a másodlagos 

sejtfalba rakódó sporopolleninnek köszönhető, ami karotinoid jellegű észterek 

polimerizációjával alakul ki.  

 

1.5.3. A plazmodezmák 

 

A növényi szervezet víztartalma alapvetően két különböző térrészben, az 

apoplasztban és a szimplasztban helyezkedik el. Az apoplaszt az élő sejtek 

protoplazmáján (azaz sejthártyáin) kívül elhelyezkedő „élettelen víztereket” 

jelöli, azaz a sejtfal üregrendszerét és a sejtek közötti járatrendszert. A 

szimplaszt ezzel szemben az élő sejtek sejtplazmáiból álló „élő vízterek” 

összességének megnevezése. A szomszédos sejtek sejtfalainak 

elhelyezkedéséből fakadóan az apoplaszt vízterei magától értetődően többé-

kevésbé összefüggő rendszert alkotnak a növényi testben. (Kivételt jelent ez 

alól a gyökér kérgi és sztélei régióinak apoplasztja, melyek között az 

endodermisz szuberinizált sejtfalai átjárhatatlan határt képeznek. – 

Részletesebben lásd a gyökér szövettanával foglalkozó fejezetben!) 

                                                           
17 A kallóz-láncokat feltehetően ugyanazok a CESA-enzimek szintetizálják a sejthártyában, 

amelyek a cellulóz előállításáért is felelősek. 



Habár első benyomásra nem feltételeznénk az egyes sejtek szimplasztjai 

között átjárható kapcsolatot a növényi testben, mégis elmondható, hogy – az 

apoplaszthoz hasonlóan – a növényi test is közel egységes szimplasztikus 

rendszert alkot.18 A szomszédos sejtek szimplasztjait a sejtfal rétegein 

átnyúló citoplazma-hidak, a plazmodezmák kötik össze. 

 

A plazmodezmák területén az egymás mellett elhelyezkedő sejtek sejthártyája 

átfordul egymásba, ezáltal egy henger alakú, sejtplazmával telt (közepén egy ER-

ciszternát, a dezmotubulust tartalmazó) henger jön létre, amelyen keresztül 

különféle anyagok juthatnak át egyik sejtből a másikba. A plazmodezma sejtplazma 

felé eső végein található fehérjéknek köszönhetően azonban a sejtek közti 

anyagtranszport szabályozhatóvá válik: csak meghatározott anyagok (élettanilag 

fontos molekulák, információ-hordozó vegyületek, egyes fehérjék) haladnak át a 

plazmahídon. (Ma már bizonyított tény, hogy egyes növényi vírusok – pl. a dohány-

mozaikvírus részecskéi – is plazmodezmákon át terjednek egyik sejtről a másikra.) 

Habár egyes vegyületek diffúzióval mozognak, a molekulák többsége aktív 

transzport révén mozog a sejtek között, s a transzportban (egyes nagymolekulák 

esetében) a sejtvázfehérjék is szerepet játszanak. 

 

A plazmodezmák nagyobb része a sejtosztódás citokinézise alatt jönnek létre; 

ezek az elsődleges plazmodezmák. Előfordulhat azonban, hogy az interfázisos 

sejtben (l. később) két szomszédos sejtben az ER ciszternái a sejtfal két átellenes 

oldalán egymás mellé fekszenek, és köztük elbomlik a sejtfal, majd kialakul a két 

sejt szimplasztjának kapcsolata, szabályos plazmodezma képződésével. Az így 

létrejövő plazmahidak a másodlagos plazmodezmák. Ritkán az is előfordulhat, hogy 

a másodlagos plazmodezmák növényi szervek felszíni, bőrszöveti sejtjeiben a 

külvilág felé futnak – ezek a fél-plazmodezmák. 

A plazmodezmák lefutása nem feltétlenül egyszerű. A sejtfal vastagodásának 

folyamatával a dezmotubulushoz futó ER-ciszternák is bezáródhatnak a sejtfalba, 

ezzel elágazó plazmodezmák is létrejöhetnek. A másodlagos plazmodezmák is 

többnyire elágaznak. 

 

1.5.4. A sejtfal megváltozása 

 

                                                           
18 Valójában fejlődéstani okok miatt a növényi szervezet nagyobb „szimplasztikus 

doménekre” tagolódik, aminek elsősorban az egyes domének független szabályozásának 

fenntartása a célja. 



Az elsődleges sejtfallal rendelkező, differenciálódó sejtek még nem nyerték el 

végleges térfogatukat és alakjukat. A rájuk jellemző funkciónak megfelelő 

sejtszerkezet kialakulásával párhuzamosan folyamatosan növekszenek. A folyamat 

hátterében a sejtek intenzív vízfelvétele áll. A sejtbe kerülő víz a sejtnedv-

vakuolumban halmozódik fel, és a megnövekvő belső folyadékmennyiség egyre 

nagyobb nyomást (turgor) gyakorol a sejtfalra. A még képlékeny elsődleges sejtfal a 

fokozódó nyomás hatására tágul, a sejt térfogata pedig – egy felfúvódó 

léggömbéhez hasonlóan – megnő. 

A sejtnövekedés irányát az elsődleges sejtfalban futó, rugalmatlan 

cellulózszálak (azaz végső soron a sejthártya alatti mikrotubulusok) lefutása szabja 

meg. Ha a szálak rendezetlenül állnak, a sejt minden irányba tágul: a kiindulási 

sejthez hasonló alakú, de nagyobb méretű sejt jön létre (pl. a parenchima-sejtek 

esetében). Amennyiben a cellulóz-fibrillumok körkörösen rendeződnek a sejtfalban, 

a sejtnövekedés a sejt hossztengelyével párhuzamos lesz: hosszú, vékony sejtek (pl. 

szállítóelemek, rostok) jönnek létre. (A növekvő sejtben a mikrofibrillumok 

rendeződése különböző hormonális hatásokra vezethető vissza.) 

 

Ahhoz, hogy az elsődleges sejtfal tágulni tudjon, a már megismert, első sorban 

hidrogén-kötésekkel stabilizált szerkezetnek fel kell lazulnia. Ebben a fellazulási 

folyamatban vesznek részt a sejtfalban található enzimek (pl. az expanzin nevű 

fehérjék a cellulózok és a hemicellulózok közti hidrogén-hidakat hasítják el)19. A 

hidrogén-kötések hasítása mellett egyes enzimek a hemicellulóz-láncokat alkotó 

monoszacharidok közti kovalens kötéseket hasítják el, illetve új kötések kialakítását 

katalizálják (ilyen enzimek pl. az endo- és exoglukanázok vagy a xiloglukán-

endotranszglikoziláz (XET)). 

A fellazult elsődleges sejtfal a sejt vízfelvételével párhuzamosan folyamatosan 

tágul, vékonyodik. Ezt ellensúlyozandó folyamatosan keletkeznek új és új 

összetevői: a sejt differenciálódásával tehát elsőként az elsődleges sejtfal 

szerkezete változik meg. Ezt követi a másodlagos sejtfal rétegeinek a kiépülése, 

rárakódása az elsődleges sejtfal felületére20. 

 

                                                           
19 A sejtfalat lazító enzimek aktiválódásának hátterében számos különböző tényező állhat. 

Az auxinnak nevezett, sejtmegnyúlást okozó növényi hormonok hatására például H+-ok 

transzportálódnak a sejtfalba, és ez aktiválja az expanzinokat. 

20 A differenciálódott sejt sejtfalának kialakulása során tehát kétféle folyamat történik: új 

anyagok rakódnak az eredeti sejtfal anyagai közé (ez az ún. intuszuszcepció), ugyanakkor új 

és új sejtfalrétegek is épülnek az eredeti sejtfal felületére (appozíció). 



Mint arról már korábban is volt szó, a másodlagos sejtfalrétegek felépítésében 

nemcsak az elsődleges sejtfal anyagai, hanem speciális, csak a másodlagos sejtfalra 

jellemző vegyületek is részt vesznek. A cellulóz-mikrofibrillumok lefutása a 

másodlagos sejtfalban már párhuzamos, ami megakadályozza a lefutásukkal 

párhuzamos irányú tágulást. Mivel a másodlagos sejtfal három rétegében a 

mikrofibrillumok rendeződése más-más irányú, a három réteg együtt teljesen 

merevvé, tágíthatatlanná teszi a sejtet. Ezt a szilárdságot fokozhatják a másodlagos 

sejtfal speciális anyagai (pl. a lignin) is. 

 

1.5.5. A sejtfalvastagodás típusai 

 

A differenciálódó sejtek nagy része esetében a másodlagos sejtfal rétegei 

az elsődleges sejtfal belső felületére rakódnak. Ebben az esetben a 

vastagodó sejt maga állítja elő a másodlagos sejtfal anyagait, a 

differenciálódással a sejtüreg mérete lecsökken. Ez az ún. centripetális 

sejtfalvastagodás (pl. a faelemek esetében). Ritkábban, de az is előfordul, 

hogy a sejtet körülvevő más sejtek szintetizálják a másodlagos 

sejtfalanyagokat – pl. a pollenszemek vagy a spórák esetében. Ekkor tehát az 

új sejtfalrétegek kívülről épülnek az elsődleges sejtfalra, a sejt üregének 

mérete pedig nem változik. Ez a centrifugális sejtfalvastagodás (6. ábra). 

 

A sejtfalvastagodásnak különböző típusai vannak az alapján is, hogy milyen 

mintázatban rakódnak a másodlagos sejtfalrétegek az elsődleges sejtfalra (7. ábra). 

Legegyszerűbb esetben csak egyes pontokon vastagszik meg a sejtfal, rücskökre, 

szemölcsökre emlékeztető kiemelkedéseket hozva létre – ez a csapos 

sejtfalvastagodás (pl. egyes virágporszemek esetében vagy a Marchantia 

polymorpha /csillagos májmoha/ rhizoidjai esetében). Ha labirintus-szerű sávokban 

vastagszik a sejtfal, akkor hálózatos (léces) sejtfalvastagodásról beszélünk. 

Amennyiben a sávok egy megnyúlt sejt (pl. trachea, tracheida) hossztengelyére 

merőlegesen futnak, akkor a sejtfalvastagodás gyűrűs vagy spirális, a kialakuló 

szerkezettől függően. Az eddig felsorolt esetekben a vastagodott felületek aránya 

kisebb, mint a vékonyan megmaradt sejtfalrészek hányada. Fordított a helyzet pl. a 

létrás sejtfalvastagodás esetében, amikor a megvastagodott sejtfalban 

párhozamosan futó, vékonyabb sejtfalrészek maradnak. A leggyakoribb, gödörkés 

sejtfalvastagodás esetében a vastagodott sejtfal egyes pontjain vékonyabb a 

falvastagság: ezeken a pórusokon keresztül plazmodezmák futnak egyik sejtből a 

másikba. (Amennyiben a gödörkésen vastagodott sejtfal másodlagos rétegei nagyon 



vastagok, a plazmodezmák nem „gödrökben”, hanem hosszabb csatornákban 

futnak – ez a csatornás sejtfalvastagodás jellemző például egyes kősejtekre.) Amíg a 

plazmodezmák képesek kapcsolatot teremteni a szomszédos sejtek között, addig 

anyagátadás is lehetséges közöttük – a vastagodott falú sejtek tehát életben 

maradhatnak. (Ha a plazmodezmák – pl. lignin vagy paraanyag berakódása miatt 

elzáródnak, a vastagodott falú sejtek elhalnak.) 

 

Speciális sejtfalvastagodási mód a vermes gödörkés sejtfalvastagodás. A 

vermes gödörke a nyitvatermők fatestében előforduló egyedi sejtfal-képlet. A 

vermes gödörkék területén az elsődleges sejtfal korong alakban szabadon marad, a 

másodlagos sejtfal pedig boltozatszerűen borul rá (mindkét sejt oldaláról), 

miközben a boltozat tetőpontján nyitott marad a „másodlagossejtfal-kupola”. Az 

elsődleges sejtfalból álló korongon szabadon áramolhat keresztül a víz a 

szomszédos sejtek között. Az elsődleges sejtfalkorong közepén egy kisebb foltban 

azonban szintén vastagabb a sejtfal, ez az ún. tórusz. 

A vermes gödörke különleges felépítése akkor nyer értelmet, ha valamilyen 

okból levegő kerül valamelyik faelem (tracheida) belsejébe. A xylem alkotóinak 

legfontosabb feladata a víz és ásványi anyagok szállítása a gyökértől a lombozat 

irányába (részletesebben lásd a szállítószövettel foglalkozó fejezetben). Ha azonban 

levegő kerül a szállító elembe (pl. intenzív szárazság vagy a fagyos időszakot 

követő hirtelen olvadás következtében), akkor az érintett tracheida többé már nem 

tud részt venni a folyadékszállításban. A párologtatás intenzív szívóhatása miatt 

azonban a levegőbuborék nem marad egyetlen tracheida belsejében, hanem a 

negatív nyomás miatt kiterjedne, új és új elemekben hiúsítva meg a vízszállítást. A 

buborék azonban csak a vékony sejtfalakon tud áthatolni (ott, ahol a folyadék is): 

csak a vermes gödörkék tóruszait körülvevő elsődleges sejtfal-gyűrűn. Abban az 

esetben azonban, ha két szomszédos sejt közül az egyikben levegő van, a 

másikban viszont folyadék, a két sejt közti nyomáskülönbségnek köszönhetően a 

levegő nekinyomja a tóruszt az ellentétes oldali másodlagos sejtfal „kupola” 

nyílásának, ezzel elzárva a levegő útját – így megakadályozva a légbuborék 

kiterjedését. 

 



1.6. A sejt energiatermelő központjai: a mitokondrium és a színtest 

 

Minden élő sejt energiát igényel életfolyamatainak fenntartásához. Ez az 

energia a sejten belül kémiai kötések formájában, az adenozin-trifoszfát 

(ATP) nagy energiájú (makroerg) kötéseiként raktározódik. Intenzív ATP-

szintézis az eukarióta sejt organellumai közül a mitokondriumban és a 

színtestben zajlik. A két sejtalkotó közül a mitokondriumok le is adják a 

sejtplazmába a bennük keletkező ATP nagy részét, hogy az egyéb, energiát 

igénylő folyamatokban hasznosulhasson. A színtestek ezzel szemben szerves 

anyagok szervetlen vegyületekből történő szintézisére fordítják az előállított 

ATP-t. 

 

1.6.1. A mitokondrium és a színtest evolúciós eredete 

 

Amint arról már az eukarióta sejt kialakulásáról szóló fejezetben is szó 

volt, e két sejtalkotó evolúciós eredetét Lynn Margulis endoszimbionta 

elméletével magyarázzuk. Eszerint a mitokondriumok és a színtestek valaha 

önálló életet élt prokarióta sejtek leszármazottai: az előbbi a bíbor nem-kén 

baktériumok közé tartozó, hatékony aerob lebontásra (citromsav-ciklusra és 

terminális oxidációra) képes csoportból, míg a színtest ősi fotoszintetizáló 

kékalgákból alakult ki. 

 

Az endoszimbionta elméletet sokan támadták azzal, hogy alapvetően ellent 

mond az evolúció általános alapelveinek, hiszen nem a sokféleség (diverzitás) 

növekedését hirdeti, hanem a különféle élőlénycsoportok szimbiózis révén történő 

„összeolvadását” helyezi a középpontba („szimbiogenezis”). Habár valóban egy 

evolúciós „kuriózumról” van szó, ami magas szintű metabolikus kommunikációt és 

összehangoltságot feltételez a gazdasejt és a sejtalkotóvá váló prokarióta sejt 

között, mégis számos bizonyíték igazolja a teória helyességét. Ezek közül a 

legfontosabbak a következők: 

 

1.) A két sejtalkotó mérete a prokarióta sejtek mérettartományába esik, 

valamint alakjuk is egyes baktériumok alakjára hasonlít. 



2.) Önálló, a prokariótákéhoz hasonlóan gyűrű alakú DNS-molekuláiknak 

köszönhetően a gazdasejttől független szaporodásra képesek, amely 

osztódás ráadásul a baktériumok hasadási folyamatához hasonló. 

3.) Mindkét sejtalkotó saját fehérjeszintetizáló rendszerrel rendelkezik: saját 

tRNS-eik, és prokarióta típusú, 70S méretű (!) riboszómáik vannak. 

4.) Kettős borítómembránjuk az egyik baktériumcsoport (Gramm-negatív 

baktériumok) kettős membránjához hasonló felépítésű21. 

 

A felsoroltakon túl további bizonyítékok is vannak: 

 

5.) A belső membránok porkariótákra jellemző összetétele. 

6.) A fehérjeszintézis (transzláció) indítása a prokariótákra jellemző módon, 

formil-metionin beépülésével kezdődik. 

7.) A két sejtalkotó általános anyagcseréjében számos olyan enzimfehérje vesz 

részt, amelyek aminosav-sorrendje nem eukarióta, hanem prokarióta 

sejtek hasonló funkciójú fehérjéivel analóg. Ez igaz számos olyan 

transzporter-fehérjére is, amelyek a megfelelő sejtalkotó és a citoplazma 

között tartanak kapcsolatot. 

 

Habár a bizonyítékok szerint a gazdasejt belsejében többé-kevésbé önálló 

(autonóm) életet folytató sejtalkotókról van szó, a több millió éven át tartó evolúciós 

folyamat (pontosabban a koevolúció) eredményeképpen, ma már sem a 

mitokondrium, sem a színtest nem képes a gazdasejten kívül életben maradni. 

Ennek első sorban az az oka, hogy mindkét organellum működéséhez szükségesek 

olyan fehérjék, amelyek génjei mára átkerültek a gazdasejt sejtmagi genomjába (és 

az organelláris genomról elvesztek). Ezért a két sejtalkotót szemi-autonóm 

organellumoknak tekintjük22. 

                                                           
21 Korábban azt feltételezték, hogy ez a kettős membránréteg úgy igazolja az 

endoszimbiózis megtörténtét, hogy a külső membrán lehet a korábbi fagoszóma ősi 

eukarióta-eredetű membránja, míg a belső membrán a bekebelezett prokarióta sejt 

plazmalemmája. Mára azonban igazolást nyert, hogy a külső membrán összetétele nem 

eukarióta, hanem bakteriális típusú, a fagoszóma-membrán pedig feltehetően elveszett az 

evolúciós történet folyamán. 

22 Érdekességként megemlíthető, hogy a mitokondriumot és színtestet is tartalmazó sejtek 

esetében a génátadás nem csak a sejtalkotók és a magi (nukleáris) genom között zajlott le, 

hanem a két sejtalkotó is „kicserélte” egyes génjeit: egyes mitokondriális gének a színtestek, 

míg a plasztisz génjeinek egy része a mitokondriumok genomjába került át. 



 

A közös evolúciós múlt eredményeképpen a két sejtalkotó felépítésében 

és működésében számos közös vonás felismerhető. Mindkettőt kettős 

burkolómembrán határolja, amelyek közül a belső jóval nagyobb felületű, 

redőzött, és betüremkedik a sejtalkotó alapállományába. 

 

A belső membránrendszerben helyezkednek el az energiatermelésért (ATP-

szintézisért) felelős folyamatok enzimjei. Az ATP keletkezése ráadásul mindkét 

organellum esetében azzal függ össze, hogy a sejtalkotóban protonkoncentráció-

különbség alakul ki a belső membrán két oldala között, és a koncentráció-

különbség miatt kialakuló „feszültség” kiegyenlítődésekor felszabaduló energiát 

(„protonmotoros erőt”) fordítja a mitokondrium és a színtest is az ATP előállítására 

(ez a Mitchell-féle kemiozmotikus hipotézis). 

 

 

 

1.6.2. A mitokondriumok felépítése és működése 

 

A mitkondriumok néhány mikrométer hosszú, gömbölyded, pálcika vagy 

fonál alakú sejtalkotók, amelyek minden olyan eukarióta sejtben 

előfordulnak, amelyekben aerob lebontási folyamat (biológiai oxidáció) 

végbemegy. Számuk a sejt energiaigényétől függően változik. Kettős 

borítómembránjuk belső tagja nagyméretű redőket, ún. krisztákat (christa) 

hoz létre az organellum belsejében (8. ábra). (A krisztás mitokondriumok 

mellett léteznek csöves belső szerkezetű, tubuláris mitokondriumok is, 

például számos gombacsoport sejtjeiben.) A mitokondrium alapállománya a 

mátrix. Itt találjuk a mitokondrium génjeit hordozó gyűrű alakú DNS-

molekulákat is (szinte mindig több példányban), valamint a fehérje 

szintetizáló apparátust (riboszómákat, tRNS-eket, mRNS-eket). 

 

 

A mitokondrium a biológiai oxidáció végső folyamatainak a színtere (9. ábra). A 

sejtplazma felől érkező piroszőlősav átalakul acetil-koenzim-A-vá, ami ezt 

követően a mátrixban zajló citromsav-ciklusban eloxidálódik: szénatomjai CO2-



ként távoznak, a hidrogének (azaz az elektronok) pedig szállító molekulákra (NAD+, 

FAD2+) kerülnek, amelyek majd a belső membránban zajló terminális oxidációban 

hasznosulnak. 

 

 

9. ábra. A mitokondriumban zajló anyagcsere-folyamatok áttekintése. 

 

A hidrogénszállító koenzimek a mitokondrium belső membránjához viszik a 

protonokat ill. elektronokat, ahol a terminális oxidáció folyamatában alakulnak 

tovább (oxidálódnak). Az elektronok a membránban levő elektronszállító 

rendszeren keresztül haladnak a végső elektronfelvevő molekula, az oxigén 

irányába, miközben a protonok (azaz hidrogénionok) a mitokondrium két 

membránja közti térbe pumpálódnak (így jön létre a már említett 

protonkoncentráció-különbség a belső membrán két oldala között). A 

membránközti térbe jutott hidrogénionok végül a membrán adott pontjain, az ATP-

szintáz molekulák csatorna-részén át visszajutnak a mátrixba (miközben az ATP-

szintáz enzimrésze ATP-t hoz létre), ahol az elektronszállító lánc utolsó tagjáról 

érkező elektronnal és az oxigénnel egyesülve végül vízmolekula kialakításában 

vesznek részt. 

 

1.6.3. A színtestek (plasztiszok) felépítése és működése 

 



A színtestek változatos megjelenésű és méretű sejtalkotók. Számuk egy-

egy növényi sejtben igen tág határok között változik: egyes algasejtekben 

egyetlen darab, míg egy zárvatermő növény átlagos fotoszintetizáló sejtje 

20-60 darabot tartalmaz belőlük. A színtestek (plasztiszok) általános 

felépítésére jellemző, hogy kettős burkolómembránjuk közül a belső 

többszörösen redőzött membránrendszert alkot; ez az ún. tilakoid. A 

színtestek alapállománya a sztróma, ami a mitokondrium mátrixához 

hasonlóan a sejtalkotó saját, gyűrű alakú DNS-ét, RNS-eket és a 

fehérjeszintézishez szükséges (prokarióta típusú) riboszómákat tartalmazza. 

 

1.6.3.1. A zöld színtest (klorplasztisz) 

 

A növényi anyagcsere sajátosságát (foto-autotrófia) meghatározó 

folyamat, a fotoszintézis színtere. Nevét jellemző színéről kapta, ami a 

fotoszintézisben alapvető szerepet játszó pigmentmolekulák, a klorofillok 

jelenlétének köszönhető. Valamennyi zöld növényi szövetben, szervben 

előfordul (a levél, a fiatal szár, az éretlen termések, egyes takarólevelek 

klorenchima szöveteiben). A kloroplasztiszok ultrastrukturális jellemzője, 

hogy tilakoidmembránjuk adott helyeken egymásra helyezett korongokhoz 

hasonló rendszert, gránumokat hoznak létre (10. ábra). 

 

A fotoszintézis lényege, hogy a növényi sejt szervetlen vegyületekből (víz és 

CO2) a fényenergia segítségével szerves vegyületet (szőlőcukrot) képes előállítani, 

miközben melléktermékként oxigéngáz keletkezik. A folyamat két részben megy 

végbe. Első része az ún. fényszakasz, amelynek során a fényenergia kémiai 

energiává (ATP) alakul, miközben egy vízmolekula elbomlik – oxigénatomja egy 

oxigénmolekula felépítésében vesz részt, míg hidrogénjei szállító koenzimekre 

(NADP+) kerülnek. A fényszakasz termékei (NADPH+H+, ATP) a sötétszakaszban 

hasznosulnak, amely valójában nem más, mint a CO2-molekula redukciója 

szőlőcukorrá (glükóz, C6H12O6) a fényszakaszban keletkezett ATP energiájának és a 

szállító koenzimek (NADPH+H+) biztosította hidrogének segítségével23. A két 

                                                           
23 A két folyamat elnevezésének az alapja az, hogy míg a fényszakaszhoz feltétlenül 

szükséges a fény, a sötétszakasz sötétben is végbemegy. Ez természetesen nem jelenti azt, 

hogy a fényszakasz nappal, a sötétszakasz pedig éjszaka zajlana a növényekben, hiszen 



folyamat a zöld színtest különböző részeiben történik: a sötétszakasz a 

sztrómában, a fényszakasz pedig a tilakoid-membránokhoz kötötten megy végbe 

(11. ábra). 

 

 

11. ábra. A kloroplasztiszban zajló anyagcsere-folyamatok áttekintése. 

 

A fényszakasz folyamatai a tilakoidmembránban található enzimkomplexek 

segítségével mennek végbe. Ezek egyike a vízbontó enzim, amely a vízmolekulát 

három összetevőjére hasítja: oxigénre és a hidrogéneket alkotó protonokra 

(hidrogén-ionok) és elektronokra. Az oxigénatomok oxigénmolekulává állnak 

össze, a protonok (H+) oldatban (a gránum belső állományában) maradnak, míg az 

elektronok a tilakoidmembránban levő elektronszállító rendszer első komponensére 

kerülnek rá. Az elektron vándorlását biztosító molekulakomplexek közül 

kiemelendők az ún. pigmentrendszerek, amelyek a fényenergia elnyelésére alkalmas 

pigmentmolekulákból (klorofillok, karotinok, xantofillok) és fehérjékből állnak. 

Működésük lényege, hogy a pigmentmolekulák megkötötte fényenergia a 

pigmentek elektronjainak energiájává alakul át („gerjesztik” azokat), majd ez az 

energiatöbblet egyetlen (klorofill)molekulán koncentrálódik. Ez a központi molekula 

lesz valójában az, ami energiatöbbletének köszönhetően végighajtja az 

elektronokat a teljes elektrontranszport-láncon. (Ahhoz, hogy az elektron a teljes 

szállítórendszeren végigjusson valójában két, valamelyest különböző összetételű 

                                                                                                                                                                                     

fény hiányában a CO2-redukció is csak addig zajlik, amíg rendelkezésre állnak a fényszakasz 

termékei. 



pigmentrendszerre van szükség.) A folyamat végén az elektronok a NADP-re 

kerülnek majd. 

Miközben az elektronok végighaladnak a tilakoidmembránban levő 

enzimkomplexeken, azok közül egyesek arra használják az elektronok energiáját, 

hogy protonokat (H+) pumpáljanak a sztrómából a gránumok belsejébe. Az 

elektronvándorlás hatására tehát protonkoncentráció-különbség jön létre a 

tilakoid-membrán két oldala közt, amelynek kiegyenlítődése – a mitokondriumban 

zajló terminális oxidációnál megismerteknek megfelelően – energiafelszabadulással 

jár. A felszabaduló energia segítségével a mitokondrium ATP-szintázaihoz nagyon 

hasonló enzimek ATP-t állítanak elő. A sztrómába visszakerült protonok pedig a 

NADP-molekulákra kerülnek, amelyek tehát (az elektron-transzportlánc felől érkező 

elektronokkal együtt) NADPH+H+-vá alakulnak. 

 

A színtestben keletkezett glükóz vagy kijut a citoplazmába, vagy a 

színtestben maradva átmenetileg raktározódik. Ez utóbbi estben 

keményítővé alakul át: a működő kloroplasztiszokban tehát 

keményítőszemcsék is előfordulnak24. 

 

1.6.3.2. Egyéb színtesttípusok 

 

Az osztódószövetek sejtjeinek színtestei még differenciálatlanok, bennük 

a tilakoidmembrán kis felületű, gránumokat nem alkot. Ezek az egyszerű 

felépítésű színtestek a proplasztiszok, amelyekből a színtestek összes többi 

típusa kialakulhat. A proplasztiszokra jellemző az osztódás (hasadás) 

képessége is. 

Raktározó funkciót látnak el a különféle színtelen színtestek 

(leukoplasztiszok). Ezekben felhalmozódhat fehérje (proteinoplasztisz), olaj 

(elaioplasztisz), de a leggyakoribb tartaléktápanyag az amiloplasztiszokban 

tárolt keményítő. Valamennyi leukoplasztisz-típusra jellemző, hogy bennük a 

tartalékanyagokat kettős membrán veszi körül (a színtest burokmembránjai), 

                                                           

24 A kloroplasztiszok többségében gömb alakú lipidtestek, ún. plasztoglobulusok is 

előfordulnak. Korábban ezeket egyszerű lipidraktáraknak gondolták, de mára igazolást 

nyert, hogy egyes anyagcsere-folyamatok (pl. tokoferol-szintézis) enzimei is itt 

helyezkednek el. 



és hogy tilakoid-membránjuk erősen visszafejlődik. Fehérjét tartalmaznak a 

Commelinaceae család /komelinafélék/ tagjainak (pl. Zebrina pendula 

/zebrapletyka/) levelének epidermiszsejtjei, elaioplasztiszok főleg 

magvakban és termések falában fordulnak elő (12. ábra). 

 

A keményítőszemcsék a növényi sejtekben mindig plasztiszok belsejében 

fordulnak elő. Vagy a fotoszintézisben keletkezett glükóz elsődleges raktározási 

formájaként a kloroplasztiszban (primer keményítő), vagy leukoplasztiszokban mint 

raktározó szervek (gumó, rizóma) tartaléktápanyagai (szekunder keményítő)25. A 

keményítőszemcsében a keményítőmolekulák egy kristályosodási góc körül válnak 

ki. Ha a kristályosodási góc a szemcse közepén van, koncentrikus keményítőről (pl. 

Triticum aestivum /közönséges búza/), ha a középponton kívül, excentrikus 

keményítőről (pl. Solanum tuberosum /burgonya/) beszélünk. A veteménybab 

(Phaseolus vulgaris) amiloplasztiszában a kiválási góc elnyújtott, hosszúkás – ún. 

hilumot („köldök”) alkot. Az egyszerű keményítőszemcsékben egyetlen góc körül 

rakódik le a keményítő, míg az összetett keményítőszemcsékben számos kiválási 

góc található (pl. Avena sativa /zab/). Néha az is előfordul, hogy 2-3 góc körül 

indul meg a keményítőszintézis, de legkívül már közös rétegekben rakódik a 

vegyület a szemcsére – ezek a félig összetett szemcsék (pl. a burgonyagumóban 

ilyenek is előfordulnak). 

 

A színtestek egy következő típusa a színes színtest (kromoplasztisz). 

Ezek nagy mennyiségű karotinoid típusú vegyületet raktároznak, amelyek 

többnyire kristályos formában válnak ki a színtest belsejében, ezzel a 

kristálynak megfelelő alakúvá torzítva azokat. A kromoplasztiszok a 

narancsos – vöröses színű növényi részek (termések, virágok) színét adják 

(12. ábra). 

 

Ha egy fotoszintézisre képes növényi rész (dudvaszár, levél) fénytől elzárt 

környezetben fejlődik, a sejtekben található proplasztiszok nem kloroplasztiszokká, 

hanem ún. etioplasztisszá fejlődnek. Ezekben a kloroplasztisz belső 

                                                           

25 Előfordul, hogy a szállítószövetben transzportált szénhidrát útja lelassul, és ilyenkor 

szükséges lehet a keményítő átmeneti raktározása is. Erre szolgálnak pl. az egyes szárakban 

kialakuló keményítős hüvely színtestei (a bennük levő keményítő neve tranzitorikus 

keményítő). 



membránrendszerének enzimei inaktív formában vannak jelen, és a tilakoid-

membrán sem fejlődik ki teljesen: lipidjei kristályos szerkezetű, ún. prolamelláris 

testet alkotnak. Amennyiben az etioplasztisz fényt kap, nagyon rövid idő alatt 

kialakul belső membránrendszere, enzimei a fény hatására aktiválódnak: 

kloroplasztisszá alakul. 

 

A különféle színtesttípusok képesek egymásba átalakulni. A proplasztisz attól 

függően, hogy fényen vagy sötétben fejlődik-e tovább, illetve hogy mely szerv 

illetve szövet sejtjéről van szó, valamennyi egyéb színtestté átalakulhat. A termések 

érése során a zöld színű termésfal kloroplasztiszaiban raktározott tápanyagok 

halmozódhatnak fel (leukoplasztisszá alakulnak), de a termés (pl. paradicsom) 

megszínesedésével akár karotinoidok is lerakódhatnak bennük (kromoplasztisszá 

alakulnak át). A raktározó szervek (pl. burgonyagumó) fényre kerülésekor a külső 

sejtrétegek zöldülését figyelhetjük meg: a leukoplasztiszok kloroplasztisszá 

alakulnak bennük. A sárgarépa karógyökerének felső része is megzöldül, ha a talaj 

felszíne fölé lóg – ebben az esetben a színes színtestek alakulnak át zöld 

színtestekké. 

 

1.7. A növényi sejt metabolikus kapcsolatrendszere (az alapvető biokémiai 

folyamatok lokalizációja a sejtben) 

 

Minden élő sejt a környezetével folyamatos anyag- és energiaáramlási 

kapcsolatban álló nyílt anyagi rendszer. A külvilágból felvehető anyagokból a 

különféle biokémiai folyamatok szabadítják fel a sejt működéséhez szükséges 

energiát, valamint szintén ezekből a vegyületekből állítják elő a sejtet felépítő 

anyagokat is. 

Az átalakulás szempontjából kétféle anyagcserefolyamat létezik. A lebontó 

folyamatok lényege, hogy nagy energiatartalmú, összetett szerves vegyületek 

eloxidálásával kémiai energiához (ATP) juttatják a sejtet, miközben a kiindulási 

molekula alacsonyabb energiatartalmú, egyszerűbb (végül szervetlen) vegyületekké 

alakul át. A felépítő folyamatok ezzel szemben kis energiatartalmú, erősen oxidált 

vegyületekből állítanak elő ATP felhasználásával nagy energiatartalmú, redukált 

vegyületeket – fő céljuk a sejt saját anyagainak előállítása26. A növényi szervezet 

szervetlen vegyületekből is képes szerves vegyületek előállítására: autotróf 

                                                           
26 Az ún. átépítő folyamatok során a nagy energiatartalmú vegyületek anélkül alakulnak át 

másik, szintén energiadús vegyületté, hogy teljesen lebomlanának. A folyamat során csak 

egyszerűbb, ún. köztes (intermedier) anyagcseretermékekké bomlanak. 



anyagcserét folytat. (Szemben az állatok és a gombák sejtjeire jellemző heterotróf 

anyagcserével.27) 

 

 

 

1.7.1. A szénhidrát-anyagcsere folyamatainak helye a sejtben 

 

A fotoszintézis folyamatai a kloroplasztiszban mennek végbe. Az ide – 

diffúzióval – bejutó CO2-ból és vízmolekulákból glükóz (C6H12O6) keletkezik 

(valamint diffúzióval távozó O2-gáz). A glükóz vagy a színtestben keményítővé 

alakul, és ideiglenesen raktározódik, vagy kijut a színtestből a sejtplazmába, ahol 

többféle folyamatban részt vehet.28 Az egyik lehetőség, hogy fruktózzal szaharózzá 

kapcsolódik össze, majd kilép a sejtből, és a szállítószövet háncsrészében egyéb 

területekre szállítódik el. Előfordulhat, hogy más monoszacharidokká alakul, és a 

Golgi-készülékbe kerül, ahol vagy glikoproteidekbe épül, vagy a sejtfal hemicellulóz 

vagy pektin komponensének összetevője lesz, majd a szekréciós apparátus útján a 

sejt felszínére kerül. A sejtplazmából a szőlőcukor közvetlenül a sejthártyához is 

eljuthat, ahol a membránban levő cellulóz-szintáz enzmikomplexek (rozetták) a 

sejten kívülre jutatott cellulóz-fibrillumok felépítéséhez használják fel (tehát a 

sejtfal vázanyagává válik). 

A negyedik lehetőség, hogy a sejtplazmába került glükóz a lebontó 

anyagcserébe lép be. A sejtbe került egyéb poliszacharidok lebontása is ezen a 

ponton kapcsolódik a glükóz-anyagcseréhez, mivel valamennyi felvett poliszacharid 

a sejtben monomerjeire hidrolizál, és a keletkezett monoszacharidok mind képesek 

(közvetlenül vagy közvetve) glükózzá alakulni. A glükóz a sejtplazmában először a 

glikolízis ATP-t is szolgáltató folyamatában alakul át, piroszőlősavvá. A 

piroszőlősav ezt követően vagy (anaerob lebontás esetében) erjedéssel alakul át 

                                                           
27 Megjegyzendő, hogy az autotrófia fogalma nem csak a szénvegyületekre vonatkozóan 

értelmezhető. A szervetlen nitrogénvegyületekből szerves nitrogéntartalmú molekulákat 

előállítani képes élőlényeket nitrogén-autotrófnak nevezzük, de hasonlóan értelmezhető 

például a kén-autotrófia fogalma is. A növények mindhárom elemre vonatkozóan autotrófok, 

de a szén-heterotróf gombák között például számos nitrogén-autotróf faj előfordul. 

28 A citoplazmába jutó glükóz uridin-trifoszfáttal reagálva a sokkal reakcióképesebb UDP-

glükózzá alakul (esetleg egy ATP-től átvett foszfát-csoport segítségével glükóz-6-

foszfáttá). Általában ez az anyagcsere-folyamatokban részt vevő cukorforma. A szövegben 

eltekintünk az aktivált glükózformák megnevezésétől, részletesebb ismeretekre 

vonatkozóan az élettani és biokémiai tanulmányokra utalunk. 



etil-alkohollá (ritkábban szerves savakká), amely végtermékek a vakuólumba 

kerülnek, vagy az aerob biológiai oxidáció további folyamataiba lép be. Ez utóbbi 

esetben egy erős oxidációs lépésben (oxidatív dekarboxilezés) elveszíti 

karboxilcsoportját (az CO2-dá alakul) és két szénatomos acetil-csoportként 

szállítómolekulához (koenzim-A) kapcsolódva belép a mitokondriumba. (Egyes 

növényi sejtekben közvetlenül a piroszőlősav lép át a mitokondrium 

burkolómembránjain, és a dekarboxileződés már a mátrixban megy végbe.) Az 

acetil-koenzim-A a mitokondrium mátrixában, a citromsav-ciklus (Szent-Györgyi-

Krebs-ciklus, trikarbonsav-ciklus) során CO2-dá oxidálódik. Az oxidációs 

lépésekben keletkezett hidrogénszállító-koenzimek végül a mitokondrium belső 

membránjában levő enzimek segítségével, a terminális oxidációban alakulnak vissza 

nagy mennyiségű ATP és vízmolekulák keletkezése közben. 

 

1.7.2. A lipid-anyagcsere folyamatainak helye a sejtben 

 

A növényi sejtek kétféle módon is képesek lipidek előállítására: közvetlenül 

szervetlen vegyületből (CO2-ból) és szerves vegyületek átépítésével is. Az előbbi 

folyamat a kloroplasztisz sztrómájában zajlik, míg az utóbbi a sejtplazmában, az 

ott jelenlevő acetil-koenzim-A molekulákból kiindulva. A színtestben keletkező 

zsírsav-molekulák is kijutnak a citoszolba, ahol különböző egyéb 

zsírsavmolekulákká alakulhatnak át. A membránt alkotó lipidek szintézise a SER-

ban levő enzimek segítségével történik: ebben a sejtalkotóban kapcsolódnak össze 

a zsírsavak foszforsavval és glicerin-származékokkal foszfatidokká, de itt jönnek 

létre a membránokban levő egyéb lipidek is. A SER membránja ezt követően a 

szekréciós útvonalon végighaladva alakul át a membránrendszer többi tagjának 

membránjaivá. (Az oleaszómákban raktározott lipidek szintén a SER-ben jönnek 

létre.) 

A lipidek lebontása a növényi sejtekben a mitokondriumban és/vagy a 

peroxiszómában történik, a ß-oxidációnak nevezett folyamat során. Ennek 

végterméke acetil-koenzim-A, ami az organellumokat elhagyva kikerül a 

sejtplazmába.  

 

1.7.3. A nukleinsav-anyagcsere folyamatainak helye a sejtben 

 

A nukleinsavak nukleotid-monomerekből álló egy- vagy kétláncú molekulák. A 

nukleotidok szintézise alkotóikból (foszforsav, ribóz ill. dezoxiribóz, nitrogént 

tartalmazó szerves bázis) a sejtplazmában történik. A nukleinsav-képző 

nukleotidok ezt követően a sejtmaghártya pórusain keresztül bejutnak a sejtmagba. 



A nukleinsavak felépítése minden esetben valamilyen minta-szál (templát) 

mentén történik29. A dezoxiribonukleinsav (DNS) szintézise során a két nukleinsav-

láncból álló molekula két lánca kettéválik és mindkét szál kiegészül egy újonnan 

keletkezett, a kiindulási nukleinsav-láncok meghatározta monomer-sorrendű, 

kiegészítő („komplementer”) lánccal. Ez a (szemikonzervatív) folyamat a replikáció. 

A DNS nem hagyja el a sejtmagot. 

Az egyszálú RNS-ek szintézisének mintaszála szintén egyetlen DNS-lánc. Az 

RNS-szintézist (transzkripció) megelőzően az adott RNS-re vonatkozó információt 

kódoló DNS-szakaszt („gént”) tartalmazó DNS-részlet felnyílik, és a két nukleinsav-

lánc közül az egyik – mint mintaszál – mentén megtörténik az RNS felépítése. Ezen 

a módon keletkezik a növényi sejt valamennyi saját RNS-e, azaz a hírvivő 

(messenger) RNS (mRNS), a riboszomális RNS (rRNS) és a szállító (transzfer) RNS 

(tRNS) is. A háromféle RNS közül az mRNS és a tRNS kilép a sejtmagból a 

sejtplazmába, ahol a tRNS aminosavakkal kapcsolódik össze, míg az mRNS a 

fehérjeszintézishez szolgáltatja a közvetlen információt. Az rRNS ezzel szemben a 

sejtmagban marad, és a sejtplazma felől érkező fehérjékkel összekapcsolódva a 

riboszóma-alegységek felépítésében vesz részt a magvacska területén. (Később a 

riboszóma-alegységek is elhagyják a sejtmagot, hogy a sejtplazmában 

riboszómákká kapcsolódva a transzlációban vegyenek részt.) 

A sejtmagon kívül a növényi sejt egyéb DNS-t tartalmazó sejtalkotóiban, a 

mitokondriumban és a színtestben is lezajlanak a replikációnak és a 

transzkripciónak a folyamatai! 

 

1.7.4. A fehérje-anyagcsere folyamatainak helye a sejtben 

 

A fehérjék aminosav-egységekből felépülő biopolimer molekulák. A 

monomerek sorrendjére vonatkozó információt eredendően a sejtmagban levő DNS 

hordozza. Mivel azonban a fehérjék szintézise a sejtplazmában történik, a DNS-ben 

tárolt információnak ki kell jutnia a citoplazmába. Ezt biztosítja a hírvivő RNS 

(mRNS). Az információáramlás iránya tehát: DNS → mRNS → fehérje. 

 

Habár a szervezet valamennyi sejtjében a növényi test összes fehérjére vonatkozó információ 

(=gén) megtalálható (a sejtmagi DNS-ben), egy-egy sejtben az összes fehérjének csak egy rá jellemző 

csoportja keletkezik. Hogy egy adott sejt konkrétan mely fehérjék előállítását végzi, az attól függ, hogy 

mely génekről születik mRNS-változat, azaz mely géneknek megfelelő DNS-szakaszokról történik 

transzkripció. Ennek eldöntésében különféle DNS-kötő fehérjék játszanak szerepet, maga a „döntési” 

folyamat pedig nem más, mint a génszabályozás (részletesebben lásd a genetikai tanulmányokban). 

                                                           
29 Ez alól ritkán lehet kivétel, pl. a kromoszómák végeit védő DNS-régiók (telomer 

szakaszok) esetében. 



 

A fehérje-monomerekkel kapcsolatos a növények speciális jellemzője, hogy 

valamennyi fehérjealkotó aminosav előállítására képesek30. Az aminosavak 

bioszintézise vagy piroszőlősavból, vagy pedig a citromsav-ciklus köztes 

termékeiből indul ki: tehát részben a mitokondriumban, részben pedig a 

sejtplazmában zajlik. Az aminosavak ezt követően a sejtplazma speciális 

enzimjeinek segítségével tRNS-hez kapcsolódnak, majd ezek szállítják el őket a 

fehérjeszintézis helyére: a riboszómák felületére31. 

A sejtmagból kijutott riboszóma-alegységek a sejtplazmában kapcsolódnak rá 

az mRNS-molekulákra, itt alakulnak ki belőlük a riboszómák. (Riboszómát mRNS 

nélkül tehát soha nem figyelhetünk meg a sejtben!) A riboszómák feladata, hogy az 

mRNS nukleotidsorrendjét (valójában a molekula bázishármasainak, a tripleteknek a 

sorrendjét) aminosav-sorrenddé fordítsák le, méghozzá a riboszómához érkező, 

aminosavakat szállító tRNS-molekulák segítségével. Ez a folyamat a transzláció. (A 

riboszómákon keletkezett fehérjék típusait és sorsát a sejtben lásd részletesen a 

riboszómákról és a szekréciós apparátusról szóló fejezetben!) 

A növényi sejtnek szüksége lehet arra, hogy saját elöregedett vagy hibásan 

működő fehérjéit, esetleg – ritkábban – a külvilágból származó fehérjéket 

lebontson. Ezek a proteolitikus folyamatok végbemehetnek a sejtplazmában, az ún. 

proteaszómákban. Egy másik lehetőség, hogy a lebontandó fehérjék a vakuólumba 

transzportálódnak, majd az ott található hidrolitikus enzimek hasítják azokat 

aminosavakra. Az aminosavak végül mindkét esetben a sejtplazmába kerülnek, ahol 

más aminosavakká alakulhatnak át, vagy tRNS-ekhez kötődve részt vesznek a 

transzlációs folyamatban. 

 

1.8. A sejtmag felépítése és működése 

 

1.8.1. A sejtmag felépítése 
                                                           
30 Az állati szervezetek csak egyes (ún. nem-esszenciális) aminosavak szintézisére képesek, 

a többi aminosavat (esszenciális aminosavak) készen kell felvenniük a táplálékukkal. 

31 A sejt összesen 61 féle tRNS-molekulát képes előállítani, amelyek mindegyike csak egy 

meghatározott aminosavhoz kötődhet. Hogy melyikhez, az a tRNS egy kitüntetett 

bázishármasától, az ún. antikodontól függ. Az antikodon kötődik a transzláció során az 

mRNS bázishármasaihoz, a kodonokhoz is, és ez az egyezés biztosítja az mRNS nukleotid-

sorrendjének egyértelmű átfordítását a polipeptidlánc aminosav-sorrendjévé. A fordítás 

(azaz a kodon – aminosav megfeleltetések) szabályszerűségeit az ún. genetikai kód szabja 

meg. (Részletesebben lásd az élettani és genetikai tanulmányokban!) 



 

Az eukarióta sejtek legfontosabb, a prokariótáktól megkülönböztető 

sejtalkotója a sejtmag. Örökítő anyaguk nem a sejtplazmában szabadon, 

hanem attól egy kettős membránnal (sejtmaghártya) elkülönítve helyezkedik 

el. A sejtmaghártya az evolúció során a DER-ból jött létre. A két membrán-

sejtalkotó szoros kapcsolata még ma is egyértelmű: a DER 

membránrendszere folytonosan megy át a sejtmaghártyába. Emellett a két 

organellum felépítése is igen hasonló: mindkettő felületén riboszómák ülnek, 

membránjaikat hasonló lipidkomponensek építik fel. 

 

A sejtmagmembrán kettős lemezű hártyarendszer, azaz két darab kettős 

lipidrétegből áll, amelyek között egy térrész található, ami folytonos kapcsolatban 

áll a DER belső üregrendszerével (14. ábra). (A maganyagot tehát valójában nem egy 

egyszerű membrán, hanem egy kiterjedt, ellaposodott ciszternarendszer veszi 

körül.) A sejtmaghártya meghatározott pontjain nyílások, pórusok vannak. A 

pórusok területén a maghártya külső membránlemeze áthajlik a belső lemezbe. A 

pórusokat egy bonyolult, fehérjékből álló szűrőrendszer (pórus-komplex) zárja el, 

amin keresztül csak meghatározott vegyületek juthatnak keresztül. A szelektív 

szűrés alapja első sorban azonban nem a molekulaméret. Ez a magyarázata annak, 

hogy míg kisebb molekulák (pl. glükóz) nem juthatnak be a sejtmagba, egyes 

fehérjék (pl. a replikáció vagy a transzkripció enzimei) vagy akár kész riboszóma-

alegységek is átjuthatnak a pórusokon32. 

A sejtmag alapállománya a magplazma (nukleoplazma). Ez a sűrű, viszkózus, a 

sejtplazmához hasonló folyadék különféle enzimek, nukleotid-monomerek és egyéb 

kis molekulájú szerves vegyületek vizes oldata. A magplazmában találjuk a 

hisztonfehérjékhez kötött DNS-t, a replikáció és a transzkripció folyamatában 

szerepet játszó enzimeket és egyéb fehérjéket valamint a génszabályozásban részt 

vevő DNS-kötő fehérjéket. A maganyagot a helyenként sokkal tömöttebb, 

mikroszkópi vizsgálatok során sötétebben festődő heterokromatin és a világosabb, 

                                                           
32 A póruskomplex felépítésében dajkafehérjék (más fehérjék térszerkezetét megváltoztatni 

képes enzimek) is részt vesznek. A pórushoz érkező, szállítandó fehérjéket a maghártya 

egyik oldalán a dajkafehérjék letekerik, és az így létrejövő aminosav-lánc már könnyedén 

átjuthat a szűrőrendszeren. A póruskomplex belső oldalán újabb dajkafehérjék állítják vissza 

az átjutott fehérje térszerkezetét. A magba jutó fehérjéknek saját – a szekréciós 

apparátusnál említett jelölőrészletekhez hasonló – szignálszekvenciájuk van, ami alapján 

felismerik azokat a póruskomplex szállítómolekulái. 



lazább szerveződésű eukromatin alkotja. A „működő” géneket tartalmazó DNS-

szakaszok alkotják az eukaromatint, a szorosabban feltekert, a transzkcipció 

enzimei számára hozzáférhetetlen szakaszok pedig a heterokromatint. Működő 

géneket tartalmaz, mégis sötétre festődik a sejtmagban a sejtmagvacska régiója. A 

magvacskában találjuk a riboszomális RNS-ek génjeit hordozó DNS-szakaszokat. 

Az intenzív transzkripció miatt ezen a területen halmozódnak fel a szintetizálódott 

rRNS-ek is. A riboszóma-alegységeket alkotó, a sejtplazmában keletkezett fehérjék 

is ide kerülnek, és a riboszóma-alegységek itt, a magvacskában állnak össze. 

Később innen jutnak ki – a sejtmaghártya pórusain keresztül – a sejtplazmába. 

 

 

1.8.2. Az örökítő anyag szerveződése 

 

A DNS kettős spirálja igen vékony (2 nm), ezért érzékeny, törékeny 

molekula. Mivel a DNS-ben hordozott információt a nukleotidok sorrendje 

adja (hasonlóan ahhoz, ahogyan az írott szöveg információját a betűk 

sorrendje kódolja), minden a DNS-szerkezetet érintő sérülés 

információvesztést okoz. Ennek elkerülésére a DNS nem szabadon úszik a 

magplazmában, hanem hisztonfehérjékből álló korongokra tekerve 

helyezkedik el (15. ábra). A hisztonkorong és a rátekert DNS egysége a 

nukleoszóma. A nukleoszomális szerkezet mindig megfigyelhető a 

sejtmagban, a DNS még a transzkripció időszakára sem tekeredik le a 

fehérjekorongról (az átírást végző enzim „beférkőzik” a hisztonfehérjék és a 

DNS közé). 

 

A nem működő, heterokromatinizált DNS-szakaszok esetében a nukleoszómás 

fonalak tovább tömörödnek, ún. gyöngysorszerkezetet hozva létre. Ez a gyöngysor-

struktúra tovább csomagolódik hurkokat, majd hurkos hurkokat hozva létre. A 

többszöri feltekeredés („szuperspiralizáció”) eredményeképpen az amúgy igen 

hosszú (2m) DNS-fonalak elférnek a néhány 10 μm átmérőjű sejtmagban. 

 



 

 

13. ábra. Az örökítőanyag csomagolódása (a) és a kromoszóma felépítése (b). 

(Internetes források nyomán; a - http://biology.westfield.ma.edu, b - 

http://www.downsyndromenipt.info) 

 

A DNS legjobban feltekert formája a sejtosztódás alatt megfigyelhető, 

jellegzetes alakú kromoszóma33. A kromoszómák kialakulásának előnye, 

hogy a DNS-molekulák sérülése nélkül lehet mozgatni, elosztani az örökítő 

anyagot a sejtosztódás során az utódsejtek között (lásd később). 

A kromoszómák látható formájukban (azaz a sejtosztódás alatt) 

többnyire két félből, ún. kromatidából állnak (13. ábra). (A kromatidák 

letekeredett, tehát sejtosztódás közti állapotukban is egymás közelében 

vannak. A sejt ezen életszakaszában előfordulhatnak azonban egy 

kromatidás kromoszómák is. – Részletesen lásd alább!) A két kromatidát az 

ún. elsődleges befűződés (centromeron) kapcsolja össze (emellett a 

                                                           
33

 Megjegyzendő, hogy genetikai szempontból kromoszómának nem az örökítő anyag 

mikroszkóppal látható megjelenési formáját nevezzük, hanem az egy kapcsoltsági csoportot 

alkotó gének összességét. 



kromoszómán lehetnek további – másodlagos, harmadlagos – befűződések 

is). A kromatidák centromerontól a kromoszómáig tartó szakasza az ún. 

kromoszómakar. A kromoszómakarok végén ismétlődő DNS-szekvenciákból 

álló ún. telomer régió helyezkedik el, amelynek az a feladata, hogy védje az 

információt (géneket) kódoló DNS-szakaszokat a sérülésektől, 

letöredezéstől. 

Egy kromatidát mindig egyetlen DNS-molekula alkot. A kétkromatidás 

kromoszómákban tehát két darab DNS-kettős spirál helyezkedik el. A 

kétkromatidás kromoszómák DNS-molekuláinak információtartalma (azaz 

nukleotidsorrendje) tökéletesen azonos. (Ennek az a magyarázata, hogy az 

egy kromatidás kromoszómákból a DNS-másolás (replikáció) 

eredményeképpen kapott, azonos DNS-molekulák összekapcsolódásával 

jönnek létre a két kromatidás kromoszómák.) 

A kromoszómákon találjuk a géneket. A gén az adott tulajdonságot (azaz 

pontosabban egy adott fehérjét vagy RNS-t) meghatározó DNS-szakasz 

megnevezése. A gén helye a kromoszómán a lókusz. Egy adott tulajdonság 

(pl. pollenalak, virágszín) nem csak egyféle formában fordulhat elő a fajon 

belül (létezhetnek pl. hosszúkás és kerekded pollenű, fehér és piros 

virágszínű egyedei is a fajnak34). Ebben az esetben a génnek is több 

változata, allélje fordul elő. A sejtben található gének összességét hívjuk a 

sejt (azaz az élőlény) genomjának. Fontos megjegyezni, hogy eukarióta 

sejtek esetében a teljes genomnak csak egy része található a sejtmagban 

(nukleáris genom), hiszen emellett DNS-t találunk egyes sejtalkotókban 

(mitokondrium, színtest) is (ez az ún. extranukleáris genom)35. 

                                                           
34 A megadott példák értelmezésénél azzal az egyszerűsítéssel éltünk, hogy a felsorolt 

tulajdonságokat csak egyetlen gén alléljei határozzák meg. A valóságban számos 

tulajdonság – pl. a virágszín – öröklődése poligénes, azaz a jelleget több gén alléljainak 

kölcsönhatásai szabják meg a jelleget. 

35 A nukleáris genom öröklődése alapvetően eltér az organelláris genométól. Míg a sejtmag 

információ-tartalma alapvetően a két szülőtől fele-fele arányban érkezik, addig gyakori eset, 

hogy a zigóta színtestje ill. mitokondriuma csak a hímivarsejtből vagy csak a petesejtből 

származik (így az itt elhelyezkedő géneket csak az egyik szülő genetikai állománya szabja 

meg). 



A gének illetve allélek lokalizációjáról tehát elmondhatjuk, hogy egy adott 

kromoszómának a két kromatidáján azonos lokuszban azonos gének, 

szükségszerűen azonos alléljei vannak jelen (a két kromatidát alkotó DNS-ek 

azonossága miatt). Az egy kromoszómán levő gének ún. kapcsolatsági 

csoportot alkotnak, ami azt jelenti, hogy a faj minden egyedében egy adott 

kromoszómán mindig ugyanazon tulajdonságok génjei helyezkednek el 

(legfeljebb az allélek térnek el egymástól). 

Amennyiben a hajtásos növények egyetlen testi sejtjét megvizsgáljuk, 

abban az egy kromoszómán levő (azaz egy kapcsoltsági csoportot alkotó) 

gének nem egy, hanem két változatban fordulnak elő, mivel ezen sejtek 

sejtmagjában minden kromoszóma két példányban, ún. homológ 

kromoszómapárok formájában van jelen. A homológ kromoszómákon 

ugyanazok a gének fordulnak elő, de nem feltétlenül azonos allélek 

formájában. A kromoszómapár tagjai eredetükben különböznek egymástól: 

az egyik kromoszóma a petesejtből, a másik a hímivarsejtből származik a 

megtermékenyítés folyamatában. Azokat a sejteket, amelyekben a 

kromoszómák csak egy példányban vannak jelen haploid (egyszeres 

információtartalmú) sejteknek nevezzük, míg a kromoszómapárokat 

tartalmazó sejtek a diploid (kétszeres információtartalmú) sejtek. Az 

élővilágban az ivarsejtek mindig haploidok, míg a megtermékenyítés során 

ezek összeolvadásával létrejövő zigóta diploid. A növények körében az is 

előfordul, hogy három, négy vagy akár még több változatban is előfordulnak 

a kromoszómák (azaz egy kapcsoltsági csoport génjei), ilyenkor triploid, 

tetraploid illetve általában poliploid sejtekről beszélünk. 

 

1.8.3. A sejtciklus 

 

A sejt élete során mind az örökítőanyag szerveződésében, mind az egyéb 

életfolyamatok ritmusában jellegzetes, ismétlődő változások zajlanak le. Ezek 

összességét nevezzük sejtciklusnak. 

A sejtciklus két fő részre különül: az osztódás időszakára és az osztódások 

közti interfázisra. Az osztódó sejtek egyértelműen felismerhetők a feltekeredett 

állapotban levő (tehát fénymikroszkóppal is látható) kromoszómákról, míg az 



interfázisban levő sejtben csak a heterokromatint lehet látni a sejtmag világos 

eukromatinjában. 

Az interfázis három további részre osztható fel: az első nyugalmi szakaszra 

(G1-fázis), a szintázis szakaszára (S-fázis) és a második nyugalmi szakaszra (G2-

fázis). A G1-fázisban (az osztódás követően) a sejtekben mindig egy kromatidás 

állapotban van az örökítő anyag. Ez a sejt növekedésének (poliszacharidok, lipidek, 

raktározott fehérjék szintézisének) a szakasza. A sejtben lezárul a sejtosztódás 

(lebomlanak a húzófonalakat alkotó fehérjék és egyéb, az osztódásban részt vevő 

enzimek és vegyületek), miközben a sejt már felkészül a DNS-megkettőződésére 

(ekkor keletkeznek a DNS-t alkotó nukleotidok, a replikációban részt vevő enzimek 

és egyéb fehérjék). A G1-fázis aránya a leghosszabb a sejtciklusban. 

Az S-fázisban zajlik a replikáció folyamata, tehát ebben az időben válnak az 

addig egy kromatidás kromoszómák két kromatidássá.36 A következő, G2-fázisban 

a sejtben lezárul a replikáció folyamata (lebomlanak a replikációban fel nem 

használt DNS-monomerek és a folyamat enzimei és egyéb fehérjéi), valamint a sejt 

felkészül a sejtosztódásra (kialakulnak a húzófonalakat alkotó fehérjék és az 

osztódás egyéb enzimei). 

A növényi sejtek esetében a differenciálódás folyamata során (azaz a megfelelő 

állandósult szöveti funkció megjelenésével és az ehhez szükséges sejtszerkezet 

kialakulásával) a sejt kilép a sejtciklusból és elveszíti osztódó képességét. Erre 

szinte kizárólag a G1-fázisban van lehetőség. A differenciálódott sejt az ún. G0-

fázisba kerül. Egyes növényi sejtek később ismét képesek lehetnek osztódásra 

(dedifferenciálódhatnak); ebben az esetben visszakerülnek a G1-fázisba, és innen 

folytatják sejtciklusukat. 

 

1.8.4. A sejtosztódás 

 

A többsejtű növényi szervezet kialakulása során, valamint a növényi 

életciklus stádiumai közti átmenet részeként az eukarióta sejteknek 

többszöröződniük, osztódniuk kell. Ennek a folyamatnak szükségszerű része 

a sejtmagban található információ, azaz a DNS szétosztása az utódsejtek 

között. Ez csak úgy történhet meg, ha az igen hosszú, vékony, törékeny 

DNS-molekulák szorosan feltekerednek, azaz kromoszómákká alakulnak. A 

sejtosztódást megkezdő sejtekben mindig két kromatidás kromoszómákat 

                                                           
36 Poliploid sejtekben ez a szakasz többször  egymás után, osztódás nélkül végbemegy, így 

többszöröződik meg a teljes DNS-tartalom. 



találunk. A sejtosztódás valamely szakaszában a kromoszómákhoz speciális 

mikrotubulusok, ún. húzófonalak kapcsolódnak (ezek összessége a 

magorsó), amelyek szétválasztják egymástól az egyes kromatidákat, ezzel 

kettéosztva a kiindulási sejtmagban levő DNS-t. (Az állati sejtek esetében a 

húzófonalak a két, egymásra merőleges henger alakjába rendeződő 

mikrotubulusok alkotta sejtközpont körüli régióból indulnak ki. A növényi 

sejtek többségéből ez a sejtalkotó hiányzik.) 

A sejtosztódással kialakuló utódsejtek közti sejtfal, azaz az osztódási sík 

helye már viszonylag korán, az osztódás korai szakaszában eldől (lásd 

később). Amennyiben ez a kiindulási sejt középvonalában található, tehát két 

egyforma sejt jön létre, ekvális sejtosztódásról, ellenkező esetben inekvális 

osztódásról beszélünk. (Inekvális osztódás vezeti be valamennyi speciális 

sejt, egyszerű szövet kialakulását, például a növényi szőrök 

differenciálódását a protoderma-sejtekből, de inekvális a zigóta első 

osztódása is – lásd a 4. fejezetben!) A sejtosztódás jellemzője az is, hogy az 

újonnan kialakuló sejtfal párhuzamos-e az adott szerv felszínével vagy 

merőleges arra. Az első esetben az osztódást periklinálisnak, az utóbbi 

esetben antiklinálisnak nevezzük.  

 

1.8.4.1. A mitózis (számtartó osztódás) 

 

A mitózis során – magyar nevének megfelelően – anélkül történik meg a 

DNS szétosztása az utódsejtek között, hogy megváltozna a 

kromoszómaszám, azaz a ploidiaszint. (Haploid kiindulási sejtből két darab 

haploid, diploid kiindulási sejtből két darab diploid sejt keletkezik stb.) Ez 

úgy képzelhető el, hogy a folyamatban a két kromatidás kromoszómák 

testvérkromatidái válnak ketté, és jutnak – külön-külön – a két utódsejtbe 

(14. ábra). Mivel a testvér-kromatidák DNS-ének nukleotidsorrendje azonos, 

a mitózissal keletkező utódsejtek információtartalma is azonos, és 

megegyezik a kiindulási sejt információtartalmával (tehát nem történik a 

meiózisra jellemző genetikai rekombináció). 

 



 

 

14. Animáció a mitózis folyamatáról: a kromatidák mozgását és szétválását 

mutatja be. 

 

A mitózis első szakaszában (előszakasz, profázis) a lebomlik sejtmaghártya37, 

kialakul a magorsó és megtörténik a kromoszómák feltekeredése. A kialakult 

kromoszómák centromer régiójához mindkét oldalról húzófonalak kapcsolódnak, és 

speciális motorfehérjék segítségével megindul a kromoszómák mozgása. 

 

A magorsót háromféle mikrotubulus alkotja, amelyek valamennyien az ún. 

mikrotubulus-organizáló központból (MTOC) indulnak ki (ami állati sejtek esetében a 

sejtközpont körüli régió). Ezek közül a tulajdonképpeni húzófonalak az ún. kinetochor-

mikrotubulusok, amelyek a MTOC-t a kromoszómákkal (azaz azok kinetochorjával) kötik 

össze. Az ún. poláris mikrotubulusok a MTOC-ból az ellentétes pólus MTOC-ja felé futnak, 

de csak az osztódási síkig érnek, ahol az ellenkező pólusok felől érkező poláris tubulusok – 

motorfehérjék révén – egymáshoz kapcsolódnak. A harmadik mikrotubulus-típus – a növényi 

sejtekből hiányzó – asztrális mikrotubulus, ami a MTOC-ból a sejthártya felé fut. 

 

A húzófonalak közvetítette kromoszómamozgások (azaz az egymást 

kiegyenlítő húzó- és tolóerők) eredményeként a következő szakaszra 

(középszakasz, metafázis) a kromoszómák felsorakoznak az osztódási síkban. Az 

utószakaszban (anafázis) a húzófonalak mentén mozgó, a kinetochorhoz 

kapcsolódó motorfehérjék segítségével megtörténik a testvérkromatidák 

szétválasztása, majd azok – hasonló mechanizmus segítségével – az osztódó sejt 

                                                           
37 A gombákra jellemző ún. endomitózis esetében a sejtmaghártya felbomlására nem kerül 

sor: a mitózis valamennyi eseménye a magmembránon belül zajlik le (a húzófonalak is 

áthatolnak rajta). 



pólusai felé vándorolnak. (Az anafázis során a poláris mikrotubulusokhoz 

kapcsolódó motorfehérjéknek köszönhetően a sejt két pólusa is eltávolodik 

egymástól. Ennek köszönhetően az osztódó sejt az osztódási síkra merőlegesen 

megnyúlik.)  

A mitózist a végszakasz (telofázis) zárja le. Ekkor tekerednek le a 

kromoszómák illetve alakul ki az új sejtmaghártya. A telofázisban határolódnak el 

egymástól az utódsejtek (citokinézis), és ekkor jön létre az új sejtfal is. 

 

Mitózissal jönnek létre a növények testi sejtjei (függetlenül attól, hogy a 

haploid gametofiton, vagy a diploid sporofiton szakaszhoz tartozó 

képletekről van-e szó – lásd később!), valamint a növényi ivarsejtek is. 

 

1.8.4.2. A meiózis (számfelező osztódás) 

 

A számfelező sejtosztódás (meiózis) nevét onnan kapta, hogy folyamata 

során megfeleződik a sejtben levő kromoszómaszám, tehát a homológ 

kromoszómapárok tagjai is különböző utódsejtekbe kerülnek, nem csak a 

testvérkromatidák válnak szét egymástól. A folyamat két lépésben megy 

végbe (15. ábra). Az első főszakaszban a homológ kromoszómapárok  

elkülönülése történik meg (tehát a diploid, két kromatidás kromoszómákat 

tartalmazó sejtből két darab, immáron haploid, de még mindig két 

kromatidás kromoszómákat tartalmazó sejt jön létre. A meiózis második 

főszakaszában a haploid sejtekben levő kromoszómák kromatidái válnak 

szét. A számfelező osztódás eredményeképpen tehát összesen négy darab, 

haploid, egy kromatidás kromoszómákat tartalmazó utódsejt jön létre. 

 



 

 

15. Animáció a meiózis folyamatáról: a kromoszómák és a kromatidák 

mozgását és szétválását mutatja be. 

 

Mindkét főszakasz a mitózisnál megismert módon tagolható kisebb 

szakaszokra. A meiózis első főszakaszának előszakaszában (profázis I.) lebomlik a 

sejtmaghártya és kialakulnak a kromoszómák és a húzófonalak. Ebben a 

szakaszban történik meg a homológ kromoszómák párba állása is. Ekkor a 

húzófonalak a kromoszómáknak csak az egyik oldali centromeronjához 

kapcsolódnak hozzá. A metafázis I. időszakára a homológ párok az osztódási síkba 

rendeződnek, majd az anafázis I.-ben a homológ párok tagjainak vándorlása 

történik (az egyik kromoszóma az egyik, a pár másik tagja az ellentétes pólus felé 

vándorol). A telofázis I. során a kromoszómák letekerednek, a húzófonalak 

lebomlanak, és az esetek többségében az utódsejtek szétválása (citokinézis) és 

megtörténik (de ez nem feltétlenül megy végbe). 

Az első főszakasz után hosszabb-rövidebb nyugalmi időszak következik, de 

ebben az esetben nem kerül sor a DNS megkettőződésére: a meiózis második 

főszakaszának előszakaszában (profázis II.) tehát haploid sejtek két kromatidás 

kromoszómái tekerednek fel a magorsó kialakulásával párhuzamosan. Ekkor 

azonban már minden kromoszómához két oldalról kapcsolódnak a húzófonalak, és 

a metafázis II.-re a magányos kromoszómák sorakoznak fel az osztódási síkban. Az 

anafázis II. alatt a testvérkromatidák szétválását és pólusok felé vándorlását lehet 

megfigyelni (hasonlóan a mitózis anafázisához), s végül a telofázis II.-ben a 

sejtmagok kialakulásával, a húzófonalak szétesésével a kromoszómák 

letekeredésével (és a citokinézissel) befejeződik a meiózis folyamata. 

 



Mivel a meiózis során a homológ kromoszómapárok tagjai különböző 

utódsejtekbe kerülnek, a keletkező haploid sejtek genetikai 

információtartalma bizonyosan különbözni fog egymástól. Mivel teljesen 

véletlenszerű, hogy az egyes kromoszómapárok apai vagy anyai tagja 

vándorol-e a sejt adott pólusa irányába (az első főszakasz anafázisában), az 

utódsejtek a szülői allélkombinációkhoz képest új összetételben 

tartalmazzák majd a haploid sejtet képző egyed szüleitől származó alléleket, 

azaz genetikailag rekombinánsok lesznek. A meiózisnak éppen az az 

elsődleges célja, hogy a genetikai rekombináció révén biztosítsa a genetikai 

sokféleséget. 

A számfelező osztódás során nem csak a különböző kromoszómákon 

levő allélek között mehet végbe rekombináció. Lehetőség van az egy 

kromoszómán levő gének alléljeinek rekombinálására is. Az átkereszteződés 

(crossing over) során, a meiózis első profázisában párba álló homológ 

kromoszómák egyes szakaszai (azaz a DNS-szakaszokon levő allélek) 

kicserélődhetnek egymással. Ekkor tehát az apai kromoszómának egy kis 

darabja „helyett cserél” az anyai kromoszóma megfelelő darabjával, s így már 

anyai, és apai eredetű allélok egyaránt lesznek egyazon kromatidán. 

Meiózissal a növényvilágban az életfázis haploid (gametofiton) 

szakaszának első sejtjei jönnek létre: a spórák. (Itt még egyszer 

emlékeztetnénk rá, hogy a növényi ivarsejtek a gametofiton szakasz utolsó 

sejtjei, haploid sejtek osztódásával alakulnak ki, tehát szükség szerűen 

mitózissal keletkeznek!) 

 

4. táblázat. A mitózis és a meiózis öszehasonlítása. 

 

Mitózis Meiózis 

Számtartó osztódás Számfelező osztódás 

A ploidiaszint nem változik 

(2n → 2n, n → n stb.)  

A kromoszómák száma megfeleződik 

(2n → n) 

Az utódsejtek genetikailag azonosak 

egymással 

Az utódsejtek genetikailag különböznek 

egymástól és a szülői sejttől is 



és a szülői sejttel is 

(nincs rekombináció) 

(rekombináció történik) 

2 db utódsejtet eredményez 4 db utódsejtet eredményez 

A DNS-szétválasztása egy lépésben 

történik: 

a testvérkromatidák szétválása 

A DNS-szétválasztása két lépésben 

történik: 

I. főszakasz: homológ párok szétválása; 

II. főszakasz: a testvérkromatidák 

szétválása 

Szakaszai: 

profázis, metafázis, anafázis, telofázis 

Szakaszai: 

profázis I., metafázis I., anafázis I., 

telofázis I., profázis II., metafázis II., 

anafázis II., telofázis II., 

Így keletkeznek a testi sejtek, ivarsejtek Így keletkeznek a spórák 

 



5. táblázat. A legfontosabb eukarióta sejtalkotók áttekintése. 

  

A sejtalkotó típusa Sejtalkotó megnevezése A sejtalkotó funkciója 

A sejt alapállománya sejtplazma (citoplazma) 

reakcióközeg 

(fehérjeszintézis a 

riboszómákon, erjedés, 

glikolízis), belső 

transzportfolyamatok és a 

belső szerkezet kialakítása 

(sejtváz) 

 

sejtfal 

védelem (mechanikai, 

kémiai hatásokkal 

szemben, turgortól, 

patogénektől), a tréfogat és 

az alak megszabása 

 

sejthártya (plazmalemma) 

a sejt egyedivé tétele, 

elhatárolás, jelfelfogás a 

külvilágból, 

transzportfolyamatok, 

cellulóz-szintézis  

 

endoplazmatikus retikulum  

(DER, SER) 

lipidszintézis, 

méregtelenítés (SER), 

leadásra szánt fehérjék 

szintézise (DER) 

Golgi-készülék 

poliszacharid-szintézis 

(pektinek, hemicellulózok), 

a leadásra szánt fehérjék 

módosítása, osztályozása 

vezikulumok 

sejten belüli transzport a 

membrán-sejtalkotók 

között 

vakuolum 

fehérjebontás, 

folyadékraktározás (víz, 

szerves savak), szilárd 

anyagok kiválasztása 

(kristályzárvány) 

A sejt energiatermelői színtest 

fotoszintézis 

(kloroplasztis), karotinoid-

raktározás 

A sejt elhatároló rendszere 

A sejt membrán 
sejtalkotói 

(szekréciós apparátus) 



(kromoplasztisz), 

tápanyag-raktározás 

(leukoplasztis) 

mitokondrium 

lebontó anyagcsere 

(citromsav-ciklus, 

terminális oxidáció) 

A sejt információs 

központja 
sejtmag 

a genetikai információ 

(DNS) tárolása, replikáció, 

transzkripció, 

génszabályozás színtere 

 

2. fejezet: Szövettan (Hisztológia) 

2.1. A növényi szövetekről általában 

 

A szövet fogalma az azonos eredetű, hasonló felépítésének 

köszönhetően hasonló működésre specializálódott sejtek csoportját jelöli. A 

növényi szervezet jellegzetes fejlődése – a differenciálódó sejtek 

meghatározott elköteleződési rendszere – miatt az egyes szövetek 

kialakulása meghatározott sejtcsoportokra, sok esetben konkrét sejtekre 

vezethető vissza. A differenciálódott sejtek ezért – ontogenetikus 

(egyedfejlődési) történetük alapján – hierarchikus rendszerbe 

csoportosíthatók. Az egy konkrét feladatot ellátó sejtek csoportjait (pl. a 

sztómakomplex sejtjeit) egyszerű szöveteknek nevezzük, melynek tagjai a 

legtöbb esetben a megfelelő szövetet kialakító osztódó sejtcsoport 

(osztódószövet) egyetlen sejtjéből jönnek létre. Az egyszerű szövetek 

szövetekké (pl. epidermisz, xylem) állnak össze. A hasonló funkciót ellátó 

(következésképpen hasonló elhelyezkedésű és szerkezetű) szövetek 

összességét nevezzük szövetrendszernek (pl. a bőrszövetrendszer 

kategóriájába tartozik az epidermisz, a rizodermisz és a periderma – 

részletesen lásd később!). 

A szöveti szintű specializáció a növények evolúciója során a szárazföldre 

lépéssel vált szükségessé. A tengerekből kilépő növényvilág tagjai közül az 

új élettérben csak azok az egyedek maradhattak életben, amelyek sejtjei 

között a munkamegosztás (és az ezzel párhuzamosan fellépő alaki 



változatosság) már elérte a szövetek szintjét. (A mohák csoportjainak 

körében a szárazföld meghódítása szintén a sejtek differenciálódását vonta 

magával, azonban ez még nem haladta meg a telepes testszerveződésre 

jellemző álszövetek szintjét. Ezzel magyarázható, hogy az ősi 

mohacsoportokból nem alakultak ki összetettebb testfelépítésű élőlények: az 

evolúció oldalágainak tekinthetők.) 

Valódi szövetekkel, szövetrendszerekkel a harasztok, a nyitvatermők és a 

zárvatermők csoportjai (tehát a hajtásos vagy edényes növények) 

rendelkeznek. 

 

2.2. A növényi szövetek csoportosítása és kapcsolatrendszere 

 

A növényi szöveteket két nagy csoportba 

sorolhatjuk: az osztódószövetek (merisztémák) 

és az állandósult szövetek kategóriájába. Az 

osztódószövetek folyamatos mitotikus 

gyarapodásuk révén biztosítják az egyed 

sejtszámának növekedését. Az osztódó sejtek 

két-két leszármazottja közül az egyik 

differenciáltsági szintje a kiindulási sejtével 

azonos marad, míg a másik a további 

differenciálódás útjára lép. Ez jelentheti azt, 

hogy egy már elkötelezettebb, de még mindig 

osztódni képes merisztémasejt lesz belőle (pl. 

egy pluripotens sejt multipotenssé alakul), vagy 

elveszíti mitotikus aktivitását, azaz állandósult 

szöveti sejtté alakul (tehát a kilép a 

sejtciklusból az ún. G0-stádiumba). Egyes 

esetekben előfordulhat, hogy a növényi 

szervezet fejlődésével egyes állandósult szöveti sejtek visszanyerik 

osztódóképességüket (dedifferenciálódnak, visszalépnek a sejtciklusba), 

ekkor azonban már nem tekinthetjük őket állandósult szöveteknek: ismét 

merisztémává alakulnak át. 



A legkevésbé elkötelezett sejtekből álló osztódószövetek a 

promerisztémák (ősmerisztémák vagy iniciálisok) (1. ábra). Az 

ősmerisztéma-sejtek leszármazottai még mindig osztódóképes sejtek: ezek 

az elsődleges merisztémák (primer merisztémák). Ezeknek a sejteknek a 

mitotikus aktivitása már differenciálódott, állandósult szöveti sejteket hoz 

létre, az elsődleges szöveteket. Abban az esetben, ha a növény fejlődése azt 

megköveteli (azaz genetikai programjában kódolt), az elsődleges szöveti 

elemek visszanyerhetik osztódóképességüket (pl. a szár vagy a gyökér 

másodlagos vastagodása esetén – lásd később!). Az így kialakuló 

osztódószövet neve: másodlagos (szekunder) merisztéma (pl. parakambium). 

A másodlagos merisztémák aktivitása is állandósult szövetekkel gyarapítja a 

növényi testet; ezek a másodlagos szövetek (pl. a periderma). 

Az állandósult szövetek három nagy szövetrendszerre tagolhatók. A 

bőrszövetrendszer feladata a növényi szervezet elhatárolása, védelme, 

ugyanakkor a kapcsolat biztosítása a szervek 

belső állománya és a külvilág között. A 

szállítószövetrendszer a növényi tápanyagokat 

(víz és ásványi anyagok) valamint a szerves 

vegyületeket (cukrok, aminosavak, egyes hormonok) juttatja el a szervezet 

egyik részéről a másikba. Az alapszövetrendszer tagjai általános térkitöltő 

szerepük mellett igen változatos feladatokra (fotoszintézis, raktározás, 

kiválasztás) módosulhatnak. 

 

2.3. Az osztódószövetek (merisztémák) 

 

Szemben az állati szervezettel, amelynek legtöbb sejtje osztódásra képes, 

a növényi test gyarapodása meghatározott területekre, a merisztémákra 

korlátozódik. Az osztódószöveti sejtek mitózisa hozza létre valamennyi 

sejtet, amelyek később a differenciálódás útját bejárva működő, állandósult 

szövetekké alakulnak. A merisztéma-sejtek citológiai jellemzői egyértelműen 

erre az egyetlen funkcióra utalnak. A viszonylag kisméretű, izodiametrikus 

(tehát a tér minden irányában többé-kevésbé azonos méretű, de a sejtek 

egymáshoz nyomódása miatt sokszöglapokkal határolt) sejtek sejtmagjának 

1. ábra. A növényi szövetek 

leszármazási kapcsolata. 



térfogata igen nagy a sejtplazma mennyiségéhez (illetve a teljes 

sejttérfogathoz) képest. A sejtek még differenciálatlanok: sejtfaluk vékony, 

tágulékony elsődleges sejtfal, plazmájukban több, kisméretű vakuolum 

helyezkedik el, plasztiszaik – amennyiben van bennük színtest – 

proplasztiszok. 

A merisztémákat többféleképpen is csoportosíthatjuk. 

I. Eredet és elkötelezettség alapján: 

 Promerisztéma: a legkevésbé elkötelezett, iniciális 

sejtekből álló osztódószövet. 

 Elsődleges merisztéma: a promerisztéma 

differenciálódásával kialakuló osztódószövet. Működése az 

elsődleges szöveteket hozza létre. 

 Másodlagos merisztéma: elsődleges (állandósult) szöveti 

sejtek dedifferenciálódásával kialakuló osztódószövet. 

Működése másodlagos szöveteket hoz létre. 

II. Elhelyezkedés alapján: 

 Csúcsmerisztémák: a növény hossztengely mentén 

megfigyelhető növekedését biztosító, a növényi test 

pólusain elhelyezkedő osztódószövetek: a hajtáscsúcs és a 

gyökércsúcs. (E két merisztématípus folyamatos 

aktivitásának köszönhetik a „növények” magyar 

megnevezésüket is: az egyed élete végéig tartó osztódásuk 

miatt hívjuk őket „növekvő lények”-nek.) 

 Interkaláris merisztémák: a szervek másodlagos 

megnyúlására szolgáló osztódószövetek, amelyek azonban 

nem csúcsi helyzetben, hanem állandósult szövetek közé 

ékelődve fordulnak elő a növényben. Pl. a szalmaszár vagy 

a tőszár internódiumaiban, a pázsitfűfélék levelének alapi 

régiójában. 

 Oldalmerisztémák: a szervek vastagságbeli gyarapodását 

okozó, a szerv keresztmetszetén perifériális helyzetben 

elhelyezkedő osztódó szövetek. Ebbe a csoportba tartozik 

a szállító- és alapszöveteket létrehozó vaszkuláris ill. 



hullámos kambium, valamint a másodlagos bőrszövetet (a 

peridermát) kialakító parakambium (fellogén). 

 

Az egyes szerveket kialakító elsődleges és másodlagos merisztémák 

típusait és elhelyezkedését a megfelelő szervszövettani fejezetek 

ontogenezissel foglalkozó részeinél tárgyaljuk részletesen. 

 

2.4. A bőrszövetrendszer 

 

A növények szervezetét a külvilág felé a bőrszövetrendszer elemei 

határolják: ezek a szövetek felelősek a növényi test integritásának 

kialakításáért. A testfelszíni elhelyezkedésnek megfelelően e szövetrendszer 

feladata az elhatárolás mellett a külvilág és a szervezet belseje közti 

kapcsolat fenntartása is. Alapvető funkciói ennek megfelelően: a szervezet 

védelme a mechanikai, kémiai és biológiai (patogén) hatásokkal szemben, az 

anyagfelvétel, a párologtatás és a gázcsere biztosítása. A bőrszövetrendszer 

emellett raktározó és kiválasztó funkciót is elláthat. 

A bőrszövetrendszert – állandósult szövet révén – további osztódásra 

nem képes, vastag másodlagos sejtfallal és nagyméretű vakuolummal 

rendelkező, a sejt térfogatához képest kisméretű sejtmagot tartalmazó sejtek 

építik fel. A védelmi funkció ellátása érdekében a sejtek között szorosak a 

kapcsolatok (tehát nincsenek sejtközötti járatok), gyakran ezt tovább erősíti 

az is, hogy a szomszédos sejtek igen nagy felületen, hullámos lefutású 

sejtfallal illeszkednek egymáshoz (a sejtek a puzzle elemeihez hasonló 

alakúak). A bőrszövet sejtjei közti kapcsolatok erősebbek, mint az alattuk 

levő alapszöveti sejtekkel létesített kapcsolataik, ezért lehet a bőrszövet 

sejtjeit – többé-kevésbé – könnyen lehúzni a szervek felszínéről 

(nyúzatkészítés). A sejtek nagy felületűek, laposak, többnyire egy sejtréteget 

alkotnak. Bennük zöld színtesteket csak kivételes esetben találunk (pl. víz alá 

merült, vékony levelek bőrszövete esetében, illetve a sztómák 

zárósejtjeiben). (Megjegyzendő azonban, hogy raktározó leukoplasztiszok 

előfordulhatnak bennük.) A sejtek külvilág felé eső sejtfala gyakran erősen 

megvastagszik: kutikula-, szuberin- és/vagy viaszréteg lerakódása miatt. 



 

2.4.1. A gyökér elsődleges bőrszövete: a rizodermisz 

 

A gyökér egyik alapfeladata a növényi tápanyagok (víz és ásványi 

anyagok) felvétele a talajból. Ezt a szerepet – a zárvatermőknél – a gyökér 

elsődleges bőrszövetének (rizodermisz) speciális bőrszöveti képletei, a 

gyökérszőrök látják el38. A gyökérszőrök a hajszálgyökerek felszívási 

zónájában (lásd később!) fordulnak elő. Nem valódi növényi szőrök, 

mindössze a bőrszöveti sejtek kesztyűujj-szerű nyúlványai, és nem 

különülnek el sejtfallal az őket kialakító bőrszöveti sejttől. Kialakulásuknak 

köszönhetően jelentősen megnövekszik a bőrszövet anyagfelszívó felülete. 

 

A gyökérszőrsejtek aktív transzporttal, pumpafehérjék révén veszik fel a 

talajoldatból a szervezet számára szükséges ionokat. (A mechanizmusnak 

köszönhetően a növényi szervezet számára fontos ionokból nagyobb mennyiséget 

is felvehetnek e sejtek a talajból: a felvett ionok aránya nem feltétlenül követi a 

talajoldat ion-összetételét.) A folyamatos ionfelvételnek köszönhetően a 

gyökérszőrsejtek belsejében megnő a sejtnedv töménysége, ami koncentráció-

különbséget biztosít a talajoldat és a sejt belső tere között. Ennek köszönhetően 

ozmotikus vízfelvétel indulhat a talajból a gyökérszőrsejt belsejébe. 

 

A gyökérszőrök jelenléte mellett az is megkülönbözteti a rizodermiszt az 

alább tárgyalandó epidermisztől, hogy nem találunk benne sztómákat, 

(valódi) növényi szőröket és kutikularéteg is csak ritkán fedi. 

 

Speciális rizodermisz alakul ki a valódi léggyökerek felszínén; ez a velamen 

radicum. Az epifiton fajok illetve egyes liánnövények (pl. Phalaenopsis 

/lepkeorchidea/, Monstera /levélfa/) gyökerén kialakuló többrétegű, elhalt, erősen 

parásodott, csatornásan vastagodott falú sejtekből álló szövetréteg szivacsként képes 

megkötni magában a levegő páratartalmát. 

 

2.4.2. A hajtás elsődleges bőrszövete: az epidermisz 

                                                           
38 A harasztok és nyitvatermők gyökerein nincsenek gyökérszőrök. Ezen növények gyökerei 

gombafonalakkal létesített mikorrhiza-kapcsolataik révén képesek hatékony tápanyag-

felvételre. 



 

A korábban megismert bőrszöveti funkciók nagy része a hajtást borító 

elsődleges bőrszövethez, az epidermiszhez köthető. A hajtáson (azaz a 

leveleken és a fotoszintetizáló szárakon) található gázcserenyílások 

(sztómák) biztosítják a párologtatást és a gázcserét. A sejteket gyakran 

vastag kutikularéteg fedi, ami a védelmi funkciót szolgálja, hasonlóan az 

epidermisz szőrképleteihez. A különféle mirigyek, mirigyszőrök a 

kiválasztást teszik lehetővé. 

 

2.4.2.1. A gázcserenyílások (sztómák) 

 

A növényi test belső teréből a vízgőz, a légzés során keletkezett CO2 

illetve a fotoszintézis termelte O2 a bőrszövet szabályozottan nyitható és 

zárható nyílásain, a gázcserenyílásokon (sztóma) át távozik. Itt veszi fel a 

növény a fotoszintézishez szükséges CO2-ot és a légzéshez szükséges O2-t 

is. A gázcserenyílások működését néhány speciális felépítésű sejt teszi 

lehetővé, ezért sztómák helyett helyesebb sztómakomplexekről beszélni. 

A sztómakomplex felépítésében minden esetben részt vesz két darab 

zárósejt, amelyek a sztóma szabályozható nyílását, a légrést veszik körül. A 

légrés a bőrszövet alatti alapszövet egy tág sejtközötti üregébe, a légudvarba 

vezet. A zárósejtek alakja a fajok többsége esetében babszemre emlékeztet, 

de a pázsitfűfélék (Poaceae) családjában súlyzóhoz hasonló megjelenésűek. 

A zárósejtek jellegzetessége, hogy bennük kloroplasztiszok fordulnak elő 

(tehát fotoszintézisre képesek). Sejtfaluk egyenlőtlen vastagodást mutat: a 

légrés melletti szakaszokon vastagabb, mint a zárósejt egyéb felületein. A 

zárósejtek sejtfalára emellett kutikularéteg is rakódik. Ennek vastagsága a 

légrés felőli oldalon erőteljesebb, ráadásul a légréssel érintkező felületen egy 

kutikula-kiemelkedés (kutinléc) segíti a légrés tökéletes záródását. (Egyes 

fajok esetében a zárósejtnek mind a külvilág felé, mind a belső, szövetek fel 

eső oldalán találunk kutinlécet.) 

 

A zárósejt működésének alapja a sejten belüli nyomás (turgor) változása. A 

légrés kinyílását megelőzően a zárósejtek – aktív transzporttal – K+-ionokat 



vesznek fel a környezetükből, ami a sejten belüli ionkoncentráció 

megemelkedéséhez vezet. Ennek köszönhetően megnő a sejt vízfelvevő képessége: 

ozmózissal víz áramlik a sejtek belsejébe. A megnövekvő vízmennyiség hatására 

fokozódik a sejtplazma sejtfalra gyakorolt (turgor)nyomása, ami – a léggömbbe fújt 

levegőhöz hasonlóan – feszíti sejtfalat: a sejtfal tágulni kezd. Az egyenlőtlen 

sejtfalvastagodásnak köszönhetően azonban ez a tágulás a sejt különböző 

felületein különböző mértékű lesz: a légrés két oldalán minimális, ettől átellenesen 

pedig maximális. Az egyenlőtlen tágulás a zárósejtek alakváltozását (meghajlását) 

okozza: ezzel kinyílik a légrés. 

A záródás folyamata ezzel ellentétes mechanizmussal valósul meg: a sejt leadja 

a környezetébe a K+-ionokat, a lecsökkenő belső koncentráció vízvesztéshez, 

következésképpen turgorcsökkenéshez vezet. A zsugorodó zárósejtek 

alakváltozásának köszönhetően zárul a légrés. 

 

 

A zárósejt működésének hátterében különböző élettani változások állnak. A 

légrés nyitásának-zárásának egyfelől van egy általános napi (cirkadián) ritmusa. A 

növény környezetétől függően egyes fajok nappal, mások éjjel nyitják ki sztómáikat. 

Az első eset az átlagos vagy magas nedvességtartalmú talajon élő fajokra jellemző, 

míg a második eset a száraz élőhelyeken előforduló fajok stratégiája, amellyel a 

nappali erőteljes vízvesztést akadályozzák meg. 

A növényt érintő hirtelen fellépő vízvesztés miatt passzívan is záródhatnak a 

sztómák (hidropasszív záródás). Vannak fajok, amelyek fény hatására nyitják 

sztómáikat (fotoaktív nyitódás), mások (első sorban a száraz, meleg élőhelyeken 

élők) kimondottan ilyenkor zárják légréseiket (fotoaktív záródás). A jelenségek 

pontos háttérmechanizmusait a növényélettani kurzusok anyaga tartalmazza. 

 

A legtöbb nemzetség zárósejtjeit csak az epidermisz általános bőrszöveti 

sejtjei övezik; ilyenkor anomocitikus sztómáról beszélünk (pl. Cyclamen 

/ciklámen/, Ranunculus /boglárka/, Cornus /som/ vagy Iris /nőszirom/ 

nemzetségekben) (2. ábra). Máskor a zárósejtek működését a többi 

bőrszöveti sejttől eltérő megjelenésű melléksejtek segítik. Amennyiben két 

melléksejt helyezkedik el, a zárósejtekkel párhuzamosan a 

sztómakomplexben, a sztóma paracitikus (pl. Rubiaceae /galajfélék/, 

Magnoliaceae /liliomfafélék/). Ha a melléksejt-pár síkja merőleges a 

zárósejtekre, diacitikus a sztóma (pl. Lamiaceae /ajakosok/ vagy 

Caryophyllaceae /szegfűfélék/ családja). Az anizocitikus sztómakomplex két 



kisebb és egy nagyobb méretű melléksejtet tartalmaz (pl. a Begonia 

/begónia/, Sedum /varjúháj/ fajok vagy a Brassicaceae /keresztesvirágúak/ 

családja esetében). Ha a zárósejt körül több, sugárirányban álló melléksejt 

van, a sztóma aktinocitikus (pl. Anacardiaceae [szömörcefélék]). Gyűrű 

alakban rendeződnek a melléksejtek a ciklocitikus sztómakomplex esetében 

(pl. egyes Austrobaileya és Baccharis /borfa/ fajok). 

 

 

2.4.2.2. A kutikula 

 

A hajtás bőrszövetének egy tipikus sajátossága az epidermiszsejtek 

felszínén kialakuló kutikularéteg. A kutikula két legfontosabb 

vegyületcsoportja a kutikula alapállományát (mátrixát) képező, a vízben 

oldhatatlan kutin39 és a különböző viaszok. A viaszok különálló réteget is 

alkothatnak a kutikula felületén (epikutikuláris viaszok), de egy jelentős 

részük a mátrixba ágyazódik bele (intrakutikuláris vagy kutikuláris viaszok). 

A kutikula felépítésére rétegzett szerkezet jellemző. A legkülső réteget az 

epikutikuláris viaszok alkotják (viaszréteg), ami hamvassá, bársonyos 

fényűvé teszi a szerv felszínét. Elsődleges szerepe a kutikulán keresztül 

történő vízleadás (kutikuláris párologtatás) mérséklése. A viaszréteg anyagai 

a kutikula repedésein át jutnak a felületre, ahol vagy összefüggő, amorf 

réteget képeznek, vagy többé-kevésbé kristályos formában válnak ki 

fonalakat, rövid pálcikákat, lemezeket alkotva. 

 

A viaszréteg alatt helyezkedik el a szűk értelemben vett kutikula (angolszász 

kifejezéssel „cuticle proper”). Ebben a kutikulaképződés folyamata során 

legkorábban kialakuló rétegben csak kutin és viaszok találhatók, egyéb 

sejtfalanyagok (pl. cellulóz) nem. A szűk értelemben vett kutikula alatt 

helyezkednek el a kutikula további, egyéb vegyületeket is tartalmazó rétegei. Ezek 

valójában az epidermiszsejtek külvilág felé néző sejtfalának legkülső, kutinnal 

átitatott rétegei (hemicellulózokat, pektint, sőt akár cellulózt is tartalmaznak). 

                                                           
39 A kutikula mátrixát valójában kétféle lipidvegyület alkotja: a lúgos hidrolízissel bontható 

kutin és a hidrolízisnek ellenálló kután. A kétféle vegyület aránya fajra jellemző tulajdonság. 



 

A kutikula elsődleges szerepe a védelem. A vastag kutikulájú 

hajtásrészek merevek, kemények, ellenállóbbak a mechanikai hatásokkal, sőt 

akár a növényevő rovarok rágásaival szemben is. Vízlepergető hatása révén 

az átázástól is védi a növényi szervet, ugyanakkor gátolja a vízvesztést is. A 

kutikula egyes kémiai hatásokkal szemben is védelmet nyújthat. 

A kutikula egyes biogén támadásoktól is védi a növényt. Kórokozók 

(gombák, baktériumok) támadása esetén, amikor a patogén bontóenzimei 

segítségével próbál áthatolni a hajtást borító bőrszöveten, enzimjei elsőként 

a kutikularéteget kezdik el lebontani. Az elemésztett kutikulából olyan 

anyagok szabadulnak fel, amelyek gátolhatják a kórokozó szervezet további 

növekedését. A lebomló kutikulából felszabaduló más vegyületek 

jelmolekulákként (hormonokként) a növény védelmi rendszerét is 

aktiválhatják (pl. a felszabaduló oligoszacharidok).  

 

2.4.2.3. Az epidermisz függelékei 

 

A gyökér elsődleges bőrszövetével szemben az epidermisz valódi, az 

epidermiszsejtektől sejtfallal elkülönülő valódi növényi szőröket 

(trichómákat) hordozhat (3. ábra). Ezek szerepe és felépítése igen változatos 

lehet. 

A legegyszerűbb esetben egyszerű kiemelkedéseket találunk az 

epidermiszsejtek felületén. Ez az ún. papillás epidermisz valójában még nem 

tekinthető szőrözöttnek. A felületnövelő képleteken megtörő fény bársonyos, 

selymes fényűvé teszi a szerveket – leggyakrabban a takaróleveleken fordul 

elő (pl. a Viola /ibolya/ vagy a Saintpaulia /afrikai ibolya/ pártáját). 

Az epidermiszt többnyire egy- vagy többsejtű fedőszőrök borítják. Ezek 

egy ún. talpsejttel ágyazódnak a többi bőrszöveti sejt közé, és ehhez a 

talpsejthez kapcsolódnak a szőrképletet alkotó egyéb sejtek. A csillag- ill. 

pikkelyszőrök esetében (pl. az Elaeagnaus angustifolia /keskenylevelű 

ezüstfa/ epidermiszén) a több talpsejtből álló nyélrészhez számos sugársejt 

kapcsolódik lapos, lemezszerű megjelenésű szőrt hozva létre. (A 

csillagszőrök esetében a sugársejtek száma jóval alacsonyabb, végük 



szabadon áll, míg a pikkelyszőrök sugársejtjei szinte teljes hosszukban 

egymáshoz nőnek). Gyakori, hogy a fedőszörök tengelye elágazik, emeletes 

szőrképletet alkotva (pl. Lavandula angustifolia /levendula/, Verbascum 

phlomoides /szöszös ökörfarkkóró/). A fedőszörök sejtjei sok esetben 

kialakulásukat követően elpusztulnak, és a vastag sejtfalon belüli üreget 

levegő tölti ki; ebben az esetben a szőrökkel borított szerv felszíne világos, 

fehéres színű. 

A fedőszőrök feladata igen sokrétű. Mechanikai akadályt képezve 

csökkenthetik a növényevő rovarok kártételét. A szőrök közé szoruló levegő 

miatt hőszigetelő réteget hozhatnak létre a hajtásfelszínen – pl. a 

magashegységek növényei esetében (pl.: Leontopodium alpinum /havasi 

gyopár/). Ugyanakkor az elhalt, világos szőrök csökkentik a napsugárzásból 

elnyelt elektromágneses komponens arányát is (azaz a hajtásfelület 

albedóját). Ez meleg, napos élőhelyeken lehet előnyös, mivel megvédi a 

növényt a túlmelegedéstől. Hasonlóan nyújt védelmet az erős szőrözöttség 

olyan élőhelyeken (pl. magashegységekben) is, ahol nagy a közvetlen fény 

aránya a talajfelszínre jutó sugárzásban, ezáltal nagyobb a káros UV-

komponens terhelő hatása is. 

A szőrök között megrekedő levegő hamar telítődik vízgőzzel, ami 

csökkenti a hajtásfelület párologtatását. Ezért a fedőszőrök előnyt 

jelenthetnek a száraz, kevés felvehető vizet tartalmazó talajon élő növények 

esetében is. Ugyanakkor egyes broméliafélék (Bromeliaceae család) 

levélrozettát alkotó leveleit vízfelszívó szőrök fedik, amelyek segítségével 

ezek a fán lakó fajok a levélrózsa ciszternájában felgyűlő csapadékvízből 

képesek fedezni folyadékigényüket. 

 

A fedőszőrök szerkezetének, funkciójának megváltozásával egyéb 

szőrtípusok is kialakultak a növényvilágban az evolúció folyamán. Vastag 

sejtfallal rendelkező, merev fedőszőr a serteszőr (pl. a Boraginaceae család 

/érdeslevelűek/ tagjain általános), feladata a növények fokozott védelme a 

rovarrágással szemben. Horgas, belülről zárvánnyal is merevített 

fedőszőröket találunk a komló (Humulus lupulus) hajtástengelyén: ezeknek a 

kapaszkodószőrőknek a segítségével rögzül a szárkacs a támasztékán (a 



benne található zárvány miatt cisztolitszőrnek is nevezik). A magvak felszínét 

borító epidermisz (maghéj) is hordozhat szőröket (repítőszőrök), amelyek a 

magok széllel terjedését (anemochoria) segítik elő (pl. a Salix /fűz/, Populus 

/nyár/, Gossipium /gyapot/ nemzetségek magjain). 

 

2.4.2.4. Az epidermisz kiválasztó funkciója: a növények felszíni 

kiválasztó képletei 

 

A kiválasztás (szekréció) kifejezés azt a komplex folyamatot jelöli, 

melynek során a sejt eltávolít egyes anyagokat élő részeiből 

(protoplasztjából), vagy annak valamely részén elkülöníti azokat.40 A növényi 

szervezetnek lényegében valamennyi sejtje képes olyan anyagok 

előállítására, amelyek vagy a sejten belül felhalmozódnak vagy az 

extracelluláris térben (vagy akár a szervezeten kívül) látják el feladatukat. 

Ennek ellenére a szekréció jelenségét elsősorban a speciális, kimondottan 

kiválasztásra szolgáló szöveti elemekhez szokás kötni. Ilyen kiválasztó 

funkciót az epidermisz és a kiválasztó alapszövet végezhet. Ez alapján 

felszíni és belső (endogén) kiválasztó struktúrákat szokás megkülönböztetni. 

(Az előbbieket szokás növényi mirigyeknek is nevezni.) 

A mirigyeket alkotó sejtek vagy maguk állítják elő a leadott vegyületeket 

(mirigyszőrök, ozmofórák), vagy csak egyszerűen rajtuk keresztül jutnak a 

külvilágba a kiválasztott anyagok (pl. hidatódák, nektáriumok, sómirigyek). A 

leadott anyag lehet hidrofil (pl. nyálkaanyagok, nektár, sók) vagy hidrofób (pl. 

illóolajak) természetű. A kiválasztósejtekre minden esetben jellemző, hogy 

protoplazmájuk sűrű, a kiválasztott anyag természetétől függően egyes 

sejtalkotók mennyisége felszaporodik a sejtjeikben (pl. a nyálkaanyagot 

termelő sejtekben a Golgi-készülék, a lipideket előállító sejtekben a SER). 

 

                                                           
40

 Állatok esetében élesen megkülönböztetik a felesleges vagy káros (azaz az állat későbbi élete során később 

már fel nem használt) anyagok kiválasztását (exkréció) az olyan anyagok előállításától és leadásától, amelyek a 

szervezet működése szempontjából hasznosak (elválasztás, szekréció). A növények esetében ilyen éles 

határvonalat húzni a két folyamat között nem lehet. 



A rovarporozta virágok jellemző illatanyagait a fajok jelentős részében a 

virágtakaró meghatározott felületeit borító, az epidermiszből (kiválasztó 

epidermisz) és néhány sejtrétegnyi módosult alapszövetből álló kiválasztó képlet, 

az ozmófóra állítja elő. (Az alapszöveti elemek között néhány faj esetében 

sejtközötti járatok futhatnak, és akár szállítóelemek is behálózhatják azt). A 

mirigysejtek ekkor különféle illékony vegyületet (főleg terpenoidokat) állítanak elő, 

amelyek az epidermiszen keresztül jutnak a külvilágba. A legtöbb virág esetében 

egyértelműen kijelölhető a takarólevelek ozmofóraként funkcionáló felülete (a 

Narcissus [nárcisz] nemzetség esetében pl. a mellékleplet borítja). 

 

Számos valódi kétszikű családban előforduló epidermális kiválasztó 

függelékek a mirigyszőrök (4. ábra). E változatos felépítésű anatómiai 

képletek közös jellemzője, hogy kiválasztósejtjeik váladéka a külvilág felé 

néző kutikula rétege alatt halmozódik fel, és a kutikula sérülése révén kerül a 

külvilágba. A kiválasztósejtek epidermiszre merőleges falaiba övszerűen 

szuberin vagy kutin rakódik le, a sejtfalban folyó (apoplasztikus – l. később!) 

transzport megakadályozása céljából. A kiválasztósejtek minden esetben 

elkülönülnek az epidermisz többi sejtjétől. A mirigyek szerkezete igen 

változatos: lehetnek egy- vagy többsejtűek, nyelesek vagy ülők (a 

Pelargonium [musktáli] nemzetség esetében mindegyik előfordul). Az 

ajakosok családjában (Lamiaceae) az epidermisz síkjába behúzódó ún. 

mirigypikkelyeket találunk, amelyek egy nagyobb nyaki sejtből, és az ezen 

ülő nyolc, illóolajat előállító kiválasztósejtből állnak. A mirigyszőrök illóolajak 

mellet egyéb – hidrofób – anyagokat is előállíthatnak: más terpenoidokat 

(gyantát, balzsamokat) vagy flavonoidokat. A leadott vegyületek számos célt 

szolgálhatnak: távol tarthatják a növényevőket, csalogathatják a 

megporzókat vagy ragadós természetük révén akár egyes termések 

terjedését is segíthetik. 

 

Jellegzetes védelmi funkciójú kiválasztó szőrképletek az Urticaceae 

(csalánfélék) családjában előforduló csalánszőrök. A nagyméretű, szabad szemmel 

is látható szőrök sejtfala igen merev, kemény: alsó részét mész (CaCO3), a felső, 

apró gömbben végződő feji ill. nyaki részét kovaanyag (SiO2) berakódása merevíti. A 

csalánszőrsejt belsejét egy hatalmas, nagy mennyiségű folyadékot (hangyasavat, 

hisztamint, acetilkolint és egyéb erősen allergén anyagokat) tartalmazó vakuolum 



tölti ki. A magas folyadéktartalomnak köszönhetően a szőrsejtnek rendkívül nagy a 

turgora. Amikor egy állat hozzáér a csalánszőrsejt feji, gömb alakú részéhez, az 

nagyon könnyen letörik. A kovaberakódás miatt (hasonlóan a szintén kovából álló 

üveg töréséhez) ilyenkor egy borotvaéles törési felszín marad vissza, ami 

injekcióstű-szerűen hatol az állat bőre alá. Mivel a sejtfal folytonossága a feji rész 

letörésével megszűnik, a nagy turgornyomás a vakuolum allergén folyadéktartalmát 

a sebbe préseli, ami erős immunreakciót indít az állat bőrében (ez a csalánkiütés). 

Módosult mirigyszőröknek tekinthetők a magas sótartalmú talajokon élő 

halofiton növények bőrszövetében található, a felesleges ionokat a külvilágba leadó 

sómirigyek is. Ezek a változatos felépítésű képletek a hajtás alapszöveti 

állományának sejtjeitől (a szimplasztból – lásd később) veszik fel a magas 

sótartalmú folyadékot, amelyet aztán a felszíni sejtek vékony kutikuláján át 

juttatnak a külvilágba, ahol a víz elpárolgása után sókristályok maradnak vissza. 

Egyszerűbb (két sejtből álló) sómirigyeket találunk a Poaceae családjának 

[pázsitfűfélék] képviselőinél, valamivel összetettebb struktúrák az Atriplex [laboda], 

Tamarix [tamariska] vagy az Avicennia [mangróve] fajok sómirigyei. 

 

Magas víztartalmú, híg folyadék leadására szolgálnak az ún. hidatódák. Ezeken 

keresztül a növény abban az esetben is leadhatja szervezetének felesleges 

víztartalmát (illetve abban oldott sókat, cukrokat és egyéb anyagokat), ha a levegő 

magas páratartalma megakadályozza a párologtatást. Ekkor a gyökérnyomás (lásd 

később!) biztosította hajtóerő préseli ki a vizet a hajtás szöveteiből a hidatódákon 

keresztül (guttáció). A hidatódákon át távozó folyadék egy (vagy néhány) vízszállító 

elemből (tracheida – lásd később!) származik, ami egy laza parenchimaszöveten 

(epitéma) keresztül jut el az epidermiszben levő vízleadó pórushoz (egy eredeti 

funkcióját elvesztett gázcserenyíláshoz). Az epitéma-szövetet általában 

ellaposodott sejtekből álló (sokszor tannint tartalmazó, szigetelő szerepű) 

elhatároló réteg veszi körül. Hidatódákat trópusi esőerdőkben élő fajok (pl. az 

Araceae család [kontyvirágfélék] tagjainak) levelei mellett számos haszon- és 

dísznövény hajtásán is megfigyelhetünk (pl. Solanum tuberosum [burgonya], 

Triticum aestivum [búza], Oryza sativa [rizs], Crassula [varjúháj] fajok, Populus 

[nyár] fajok stb.). 

 

Változatos felszíni kiválasztó képletek a magas cukortartalmú váladékot 

előállító nektáriumok. Két fő típusuk a virágban elhelyezkedő, a megporzók 

számára táplálékot biztosító intraflorális nektárium, valamint a virágon kívül 

(virágkocsányon, levélnyélen) elhelyezkedő extraflorális nektárium, amelyek 

elsősorban a növényevőkkel szemben védelmet nyújtó rovarok (többnyire 



hangyák) táplálására szolgálnak41. Az intraflorális nektáriumok 

elhelyezkedése igen változatos lehet. Kialakulhatnak a vacok belső oldalán, 

elhelyezkedhetnek a magház körül vánkosszerűen vagy annak felső oldalát is 

boríthatják, de egyes virágrészek (sziromlevelek, porzók) is átalakulhatnak 

nektáriummá. A nektárium kiválasztószövetét alkothatja csak a módosult 

epidermisz (amit boríthatnak egy- vagy többsejtű mirigyszőrök is, pl. a Tilia 

[hárs] nemzetségben). Ennél gyakoribb, hogy egy néhány rétegből álló, 

alapszöveti eredetű mirigyszövet („nektarogén szövet”) termeli a cukros 

váladékot, ami vagy a felette levő módosult sztómákon át, vagy az 

epidermisz külső sejtfalának repedésein, nyílásain át jut a külvilágba. A 

nektár cukrok (szacharóz, glükóz és fruktóz) mellett kis mennyiségben 

aminosavakat, szerves savakat, fehérjéket (főleg enzimeket), lipideket, 

ásványi anyagokat, foszfátokat, alkaloidokat, fenoloidokat és antioxidánsokat 

is tartalmazhat. Anyagai alapvetően a nektárium közelében elvégződő 

háncselemekből származnak, de összetétele a nektárium szöveteiben 

valamelyest megváltozik. 

Speciális felszíni kiválasztó képletek fordulnak elő a rovarfogó és 

rovaremésztő növények hajtásán. A csapdaként funkcionáló módosult levelek 

– rendszertani csoporttól függően – sokfélék lehetnek, és az ezeken 

előforduló mirigyképletek is igen változatosak. Ezek három fő típusba 

sorolhatók: nektárt termelő csalogató mirigyek, nyálkatermelő mirigyek, 

amelyek váladéka csúszóssá teszi a csapda felületét (ezzel megakadályozva 

az áldozat menekülését) és emésztőenzimeket termelő mirigyek. Néhány faj 

esetében a nyálkaanyagot és az enzimeket egyazon mirigytípus termeli (pl. a 

Drosera [harmatfű] fajok nyeles, összetett felépítésű tentakulumai esetében). 

A rovarfogó fajok mirigyeinek érdekessége, hogy az anyagleadás mellett 

felszívást is végezhetnek. Ezeken keresztül kerülnek ugyanis az elemésztett 

rovartestből származó tápanyagok a növény szervezetébe. 

 

2.4.2.5. Az epidermisz egyéb sejttípusai és feladatai 

                                                           
41 Esetenként az extraflorális nektáriumok is segíthetik a megporzást, mint például az 

Euphorbiaceae [kutyatejfélék] családjának ciátium-virágzatához kapcsolódó nektáriumok. 



 

Az eddig tárgyalt sejttípusok mellett a hajtás bőrszövete további speciális 

sejteket is tartalmazhat, amelyek egy-egy konkrét környezeti körülményhez 

történő alkalmazkodást szolgálják. 

A pázsitfűfélék (Poaceae) leveleinek bőrszövetében például igen 

változatos sejttípusok fordulnak elő. Az epidermiszsejteket itt méretük 

alapján rövid- és hosszúsejtekre szokás elkülöníteni, amelyek közül a 

rövidsejtek speciális anyagokat tartalmazhatnak: kovasejteket (SiO2-dal 

merevített falú sejtek), parasejteket (szuberinizálódott falú sejteket) találunk 

köztük. A száraz, meleg környezetben élő pázsitfűfélék (pl. Festuca 

/csenkesz/, Stipa /árvalányhaj/, Zea /kukorica/ fajok) színi 

levélepidermiszének jellegzetes képletei a kis csoportokban elhelyezkedő 

bulliform sejtek (ízületi sejtek). E sejttípus jellegzetessége, hogy a 

levélfelszín felé eső sejtfala jóval vékonyabb a felszínre merőlegesen futó ill. 

az alapszöveti sejtek felé néző sejtfalnál. Tartós szárazság esetén a növény 

általános vízvesztésével a bulliform sejtek víztartalma is lecsökken. A 

turgorcsökkenés hatására – az egyenlőtlen sejtfalaknak köszönhetően – a 

bulliform sejtek külső felülete összeesik, ezáltal meghajtják a levélfelületet. 

Mivel több ilyen sejtcsoport is előfordul a levél felületén, a meghajlás 

összeadódik: a vízvesztés következtében a teljes levél a hossztengelye 

mentén feltekeredik (a kukorica esetében erre a jelenségre mondják, hogy 

„furulyázik” a növény). A folyamat előnye, hogy a levélhenger belsejében a 

párologtatás miatt páratelt tér jön létre, ami csökkenti a növény további 

vízleadását, így segítve a száraz környezethez történő alkalmazkodást. 

Egyes növényfajok levelének epidermisze vízraktározásra képes, a 

víztartó alapszövethez (lásd később) hasonlóan olyan sejtekből épül fel, 

amelyekben nagyméretű, nyálkaanyaggal telt vakuolum található. A 

poliszacharid (vagy glikopoliszacharid) természetű nyálka a víztartó 

alapszövethez hasonlóan biztosítja a sejt víztároló képességét. Ilyen 

epidermisszel a Commelinaceae /kommelinafélék/ családjában találkozunk 

(pl. Zebrina pendula /zebrapletyka/). 

Az epidermisz anatómiai jellemzői a fénymennyiséghez történő 

alkalmazkodást is szolgálhatják. Az árnyéktűrő növények levelének fonáki 



bőrszövete gyakran a vakuolumban felhalmozódó antociánoktól lilás színű 

(pl. Zebrina pendula /zebrapletyka/, Cyclamen purpurascens /erdei 

ciklámen/). A lila szín ebben az esetben arra szolgál, hogy a levél 

mezofillumán áthaladó, de a fotoszintézisben nem hasznosult sugárzás 

komponens egy részét visszaverje a kloroplasztiszok irányába, ahol esély van 

arra, hogy ismét részt vegyen a fotoszintézisben. 

 

2.4.3. A másodlagos bőrszövet: a periderma és a ritidóma 

 

Abban az estben, ha a növényi szervek növekedése az elsődleges 

szövetek kialakulása után is folytatódik, másodlagos növekedésről 

beszélünk. A szervek másodlagos növekedését a szerveket borító elsődleges 

bőrszövet (rizodermisz illetve epidermisz) – a sejtosztódás hiánya miatt – 

nem képes követni, ezért leszakadozik. Természetesen ezek a szervek sem 

maradhatnak védelem nélkül: felületükön másodlagos merisztéma eredetű 

védőréteg, a másodlagos bőrszövet (periderma) alakul ki. 

A másodlagosan vastagodó szár, gyökér (néha a termés) epidermiszének 

leszakadozása után az alatta elhelyezkedő szövetrétegek (alapszövet) kerül a 

szerv felszínére. Ennek meghatározott sejtjei visszanyerik 

osztódóképességüket (dedifferenciálódnak) és másodlagos merisztémává, a 

parakambiummá (fellogén) alakulnak. (A gyökérben nem a legkülső sejtsor 

alakul fellogénné, hanem a központi henger legkülső sejtsora, a periciklus, 

valamint az azt körülvevő alapszöveti sejtek együttesen hozzák létre a 

fellogént.) A parakambium sejtjeinek osztódásai a külvilág felé 

(monopleurikus fellogén) vagy mind a külvilág, mind pedig a szerv belső 

szövetei felé (bipleurikus fellogén) sejteket hoznak létre. A külvilág felé eső 

szövetréteg a paraszövet (fellom), a szerv belseje felé néző (egyes esetekben 

hiányzó) réteg a paraalapszövet (felloderma). A periderma tehát a fellom, a 

fellogén és – ha van – a felloderma együttese. 

 

A három szövetréteg magyar neve arra utal, hogy a peridemra – 

állandósult szöveti – sejtrétegeit szuberinizálódott falú sejtek alkotják. A 

paraanyag berakódásának köszönhetően ezek a sejtek nem engedik át a 



vizet, viszont maguk a sejtek elhalnak (természetesen a fellogén sejtjeinek 

kivételével). A periderma sejtrétegei azonban nem csak a vizet nem eresztik 

át, de a levegő sem képes átjutni rajtuk (mivel gázcserenyílásokat nem 

tartalmaznak). Annak érdekében, hogy a másodlagos bőrszövettel fedett 

szervek szövetei is hozzájussanak a légzési gázokhoz, azokon a helyeken, 

ahol az epidermiszen a sztómák helyezkedtek el42, kráterszerű nyílások, az 

ún. paraszemölcsök (lenticella) jönnek létre (5. ábra). A paraszemölcsök 

területén a periderma felső rétege (a fellom) felszakad és elemelkedik az 

alsóbb rétegektől. A fellom alatti területet speciális, a levegő számára 

átjárható, sejt közötti járatokkal átjárt alapszövet tölti ki, amit szintén a 

parakambium hoz létre. (Lényegében a paraszemölcs a fokozott fellogén-

működés miatt kialakuló periderma-burjánzás, ahol a gyors osztódás miatt a 

sejtek eltávolodnak egymástól.) 

 

A lenticellát kitöltő alapszövet minősége alapján többféle paraszemölcs 

különböztethető meg. A Malus típusú lenticella belsejét teljes egészében parásodott 

sejtfalú sejtek töltik ki (pl. Liriodendron /tulipánfa/, Magnolia /liliomfa/, Malus 

/alma/, Pyrus /körte/, Populus /nyár/, Salix /fűz/). E paraszemölcs-típusban néha 

még növekedési vonalak is megfigyelhetők. A Sambucus típusú lenticella belsejében 

ún. töltősejtek helyezkednek el: ezek között a vékony falú parenchimasejtek közt 

tág, jól átjárható járatrendszer alakul ki (pl. Sambucus /bodza/, Fraxinus /kőris/, 

Quercus /tölgy/, Tilia /hárs/). A harmadik, Gleditsia típusú lenticella esetében a 

laza töltősejtek rétege szorosan záródó, parásodott falú sejtekből álló 

zárórétegekkel váltakozik (pl. Gleditsia /lepényfa/, Robinia /akác/, Prunus 

/csonthéjasok/, Fagus /bükk/, Betula /nyír/). A paraszemölcsöt a téli időszakra 

lezáró, parásodott rétegeket a következő évben kialakuló töltősejtek tömege töri át. 

 

A fás szárú növények hajtásai több éven át folyamatosan vastagszanak, 

így peridermájuk folytonosan tágul, felrepedezik. Ezzel párhuzamosan a 

másodlagos bőrszövet alatti alapszövetnek újabb és újabb sejtsora alakul 

fellogénné. Ez azonban azzal jár, hogy a szállítószöveteket körülvevő 

                                                           
42 Valójában a peridermának csak az első lenticellái alakulnak ki az epidermisz sztómáinak a 

helyén. A szerv további vastagodásával újabb és újabb paraszemölcsök kialakulására van 

szükség, amelyek természetesen már nem a korábbi gázcserenyílások területén alakulnak ki. 



alapszövetréteg (az elsődleges kéreg – lásd a szár szövettanánál!) 

folyamatosan fogy. Amikortól a szállítószövet háncsrésze felett már nincs 

olyan alapszövet, amelynek dedifferenciálódása a parakambium kialakulását 

biztosíthatná, a háncstest legkülső alapszöveti elemei hozzák létre a 

fellogént. A háncstestből létrejövő osztódószövet létrehozta periderma ezért 

már különböző háncselemeket (rostasejtek, rostacsövek maradványait, 

háncsrostokat) tartalmaz. Ez a phloem-eredetű védőszövet a héjkéreg 

(ritidóma). Makroszkópos megjelenése fajra jellemző, a háncstest és a 

parásodott sejtek szerkezetétől függően különböző színe, megjelenése, 

leválási módja határozó értékű a fás szárú növények esetében. 

 

2.5. A szállítószövet-rendszer 

 

2.5.1. Anyagszállítási útvonalak a növényi szervezetben 

 

A növényi szervezetben a különféle anyagok sejtről sejtre történő 

szállítása kétféle útvonalon valósulhat meg (6. ábra). Az egyik az ún. 

apoplasztikus szállítás, amikor a sejtek protoplazmáján (azaz a sejthártyán) 

kívüli térben levő vizes oldatban mozognak a vegyületek. Az apoplasztot a 

sejtfal üregrendszerei és a sejtek közti (intercelluláris) járatrendszer alkotja. 

A másik útvonal a sejtek plazmodezmákkal összekapcsolt protoplazma-

rendszere, a szimplaszt. A szimplaszt valójában a plazmalemmán belül 

elhelyezkedő területek összességét jelöli. A plazmodezmáknak 

köszönhetően (1ásd az 1. fejezetben!) az egész növényi szervezet néhány 

nagyobb szimplasztikus egységből áll. 

Az apoplasztból a szimplasztba történő átlépés a sejthártyán keresztül 

történhet meg. Apoláris anyagok esetében diffúzióval, máskor valamilyen 

fehérje közvetítette transzport révén (részletesen lásd a sejttani részben 

leírtakat). A két térrészben zajló szállítás közti legfontosabb különbség, hogy 

a szimplasztban zajló transzport szabályozható. Éppen ezért mindig 

jelentősége van annak, ha valamilyen anyag szállításának útvonala a 

szimplasztba helyeződik át (pl. a gyökérben az endodermisz sejtsorában 

történik ilyen – részletesen lásd a gyökérnél). 



 

 

6. ábra. Az anyagszállítás útvonalai a növényi testben. 

 

A növényi szervezetben szállított anyagokat két nagy csoportra 

oszthatjuk. A tápanyagok, azaz növények esetében a víz és az ásványi 

anyagok (szervetlen ionok) a gyökér felől haladnak a többi szövet (lombozat, 

zöld színű szárak, érőben levő gyümölcsök) felé. A szerves anyagok 

szállítása mindig termelődésük helye felől, a felhasználás irányába mutat. A 

fotoszintézissel létrehozott szerves anyagok (szállított formájuk a szacharóz) 

és aminosavak esetében a szállítás iránya a kifejlett levelek felől a fejlődő 

növényi részel illetve raktározó szervek irányába mutat. A növényi hormonok 

mozgása az előállító sejtek felől a célszövetek felé történik. 

A növényi testben zajló hosszú távú, irányított (polarizált) transzport fő 

színtere a szállítószövet-rendszer, illetve az abból felépülő szállítónyaláb. 

Emellett azonban rövid távú, közeli sejtek között zajló szállítás is folyik a 

növényi szervezetben, amit alapszöveti sejtek (a parenchimasejtek, pl. 

bélsugarak vagy ún. transzfersejtek – lásd később) végeznek. A rövidtávú 

szállítás nem igényel speciális alaki alkalmazkodást a sejtektől, megfelelő 

rendeződésük (pl. a bélsugarakban) vagy az intenzív sejt-sejt kapcsolatokat 

lehetővé tevő nagyobb sejtfelszín (a transzfersejtek esetében) szolgálja a 

hatékony transzportot. Ezzel szemben a szállítószövet-rendszerben levő 

edények (ún. vazális elemek) a hatékony szállítás érdekében megnyúlnak, 



átmérőjük megnő (csőszerűvé válnak), protoplazmájuk kisebb-nagyobb 

mértékben degenerálódik az anyagszállítás akadálytalanná válása céljából. A 

hosszúra nyúlt sejtek merevítését jellegzetes módon (spirálisan, gyűrűsen) 

vastagodott másodlagos sejtfal szolgálja. E szövetrendszer tagjai 

kloroplasztiszokat nem tartalmaznak, közöttük- a bőrszövetrendszerhez 

hasonlóan – kevés a sejt közötti állomány. 

A szállítószövet-rendszer gyakran kapcsolódik alapszöveti elemekkel: a 

szállítónyalábok felépítésében mindig részt vesznek parenchimasejtek (fa- 

ill. háncsparenchima) és szilárdító rostok (fa- ill. háncsrostok) is. 

 

2.5.2. A szállítószövet-rendszer felépítése 

 

A szállítószövetrendszer elemeit funkciójuk alapján két csoportba 

sorolhatjuk, amelyek a térben is elkülönülten helyezkednek el. A farész 

(xilem) feladata a növényi tápanyagok (víz és ásványi sók) szállítása a 

gyökértől a lombozat irányába, míg a háncsrész (floem) végzi a 

szervesanyag-szállítást (cukrok, aminosavak) a termelés helye felől a 

felhasználás irányába. 

Fejlődési állapotuk alapján többféle fa- és háncselemet különböztetünk 

meg. Az elsőként megjelenő szállítóelemeket a megfelelő elsődleges 

merisztémák (a szárban a prokambium, a gyökérben a pleróma) osztódó 

sejtjei hozzák létre: ezek az elsődleges (primer) xilem és az elsődleges floem 

sejtjei. 

 

Az elsődleges szállítóelemek között is vannak korábban megjelenő, vékonyabb 

falú többnyire spirálisan vagy gyűrűsen megvastagodott, sok cellulózt tartalmazó 

sejtfallal rendelkező (tehát megnyúlásra még képes) sejtek; ezek összessége 

protoxilem és protofloem43. A protoelemek az elsődleges megnyúlás állapotában 

levő szervekben jelennek meg s amennyiben nem képesek követni a szerv 

hosszirányú növekedését roncsolódásukkal később szakadásos üregek jönnek létre 

helyükön. A szervmegnyúlás után differenciálódnak a metaxilem illetve metafloem 

elemek. Ezek már vastagabb, szilárdabb falú, további megnyúlásra képtelen (ezért 

                                                           
43 A protofloem elemei a protoxilem elemeknél is korábban jönnek létre. 



gyakran hálózatosan, gödörkésen vastagodott falú) sejtek. Míg a protoelemek 

között rostok nem (vagy csak igen ritkán) fordulnak elő, a metaelemek között már 

rostok is vannak. 

 

A másodlagosan vastagodó szervekben a differenciálódott szövetek 

másodlagos merisztémákká alakulhatnak, amelyek közül a különböző 

kambiumtípusok (vaszkuláris kambium, hullámos kambium) szállítóelemeket 

is létrehoznak. Az eképpen létrejövő szállítószövet a másodlagos (szekunder) 

xilem és a másodlagos floem. 

 

2.5.3. A farész (xilem) felépítése és működése 

 

Az ásványi anyagok és a víz szállítását végző farész tagjai szállítóelemek 

(vazális elemek, összességük az ún. hadrom), szilárdító feladatú farostok 

(xiláris rostok) és faparenchimasejtek (1. táblázat). 

A farészben a szállítás mindig egyirányú (a gyökértől a lombozat felé 

folyik) s tisztán fizikai-kémiai törvényszerűségeken alapul. A 

gyökérszőrsejtek folyamatos ozmotikus vízfelvétele nyomóerőt gyakorol a 

farészben haladó vizes oldatra (gyökérnyomás), aminek a mozgását a farész 

elemeiben fellépő kapilláris-szívóerő44 is segíti. A vízszállításban részt vevő 

harmadik mozgató erő a párologtatás szívóereje, ami azért jön létre, mert a 

párologtatást végző szervekben a szövetek sejt közötti állományában jóval 

nagyobb a vízmolekulák koncentrációja, mint a külvilágban, ezért azok 

diffúzióval folyamatosan távoznak a légtérbe45. A felsorolt hajtóerők 

kialakításához nincs szükség élő sejtekre, ezért a hatékony szállítás 

érdekében a faelemek protoplazmája a differenciálódás során felszívódik (a 

                                                           
44 A kapilláris hatás a vízmolekulák és a szállítóelemek fala között fellépő vonzóerő 

(adhézió) miatt alakul ki. Ezt egészíti ki a vízmolekulák között kialakuló vonzódás, a 

kohézió, ami a szállított vízoszlop folytonosságáért felelős. 

45 Ha a légtér párával telítődik, akkor a párologtatás folyamata leáll. Ezért csökkenti a 

párolgást pl. a szőrözött hajtásfelszín, a szőrök között megragadó vízpára diffúzió-

csökkentő hatása révén. 



sejtek apoptózissal elpusztulnak). Ezért a xilem sejtjei – a 

faparenchimasejtek kivételével – holt sejtek. 

Valamennyi növénycsoport farészében találunk vízszállító sejteket 

(tracheidákat) (7. ábra). Ezek megnyúlt, lignifikált falú sejtek, amelyek 

kihegyesedő végeikkel sorakoznak egymás fölött. Az átfedő sejtvégeken 

gödörkésen (vagy nyitvatermők esetében vermes gödörkésen) vastagszik a 

sejtfal (az oldalsó részeken többnyire gyűrűsen vagy spirálisan). A szállítás a 

haránt irányú sejtfalakon levő gödörkepárokon keresztül történik: a 

szállítószövet hossztengelyéhez képest tehát egy emelkedő spirál mentén. 

A zárvatermő fajokban a tracheidák mellett megjelennek a vízszállító 

csövek (tracheák) is. Ezek az igen hosszú (akár több méteres) elemek 

viszonylag rövid, de igen nagy átmérőjű sejtek (tracheatagok) 

összeolvadásával jönnek létre, a haránt irányú sejtfalak fokozatos 

felszívódása révén. A tracheák igen nagy átmérőjű elemek, ezért a vízszállító 

csöveknél gyorsabb, hatékonyabb, tengelyirányú szállítást tesznek lehetővé. 

Megjegyzendő azonban, hogy a tracheak sokkal érzékenyebbek a 

légbuborékok (embóliák) okozta eltömődésre, mivel a bennük kialakuló 

buborékok összegyűlhetnek, és nagyobb szakaszokat zárhatnak el, mint a 

tracheidákban. A vízszállító sejtek esetében ezzel szemben a kialakuló 

buborékok a tracheida csúcsában megrekednek, ami nem akadályozza a 

harántfalakon át folyó vízszállítást. Ez a magyarázata annak, hogy a 

nyitvatermők körében miért van olyan sok örökzöld, tehát vízszállítást a téli, 

fagyos időszakban is végző faj. A mérsékelt és hideg övben élő zárvatermők 

ezzel szemben a téli időszakban lehullatják a lombjukat, így védekezve a téli 

fagyokat követő olvadás során hirtelen kiváló légbuborékok tracheákat elzáró 

hatásával szemben. (A téli nyugalmi időszak ellenére a zárvatermők 

farészében sokkal rövidebb ideig működőképesek a xilem-elemek, mint a 

nyitvatermők tracheidái.) 

A vazális elemek mellett a farészben mindig találunk alapszöveti sejteket 

is; ezek a faparenchimasejtek. Feladatuk a raktározás illetve rövid távú 

szállítás. Két rendszerben fordulnak elő a xilemben: egyrészt a tracheidákkal, 

trancheákkal párhuzamosan rendeződve (szűk értelemben csak ezeket 



szokták faparenchimasejteknek nevezni), másrészt erre merőlegesen, a 

bélsugarakat alkotva. 

A zárvatermők farészének szilárdító elemei a hosszú, kis átmérőjű, szűk 

farostok. E szilárdító alapszöveti sejtek erősen lignifikálódott faluknak 

köszönhetően fokozzák a vazális elemek mechanikai stabilitását. A 

nyitvatermők farészében nem találunk farostokat, szerepüket vastag falú, a 

szállítás helyett első sorban szilárdító funkciót betöltő rosttracheidák látják 

el. (Ezekből több, átmeneti forma fordul elő a nyitvatermők fájában, a 

szállítást is végző, de vastagodott falú tracheidáktól kezdve a csak 

csökevényes vermes gödörkéket hordozó, szállításra képtelen típusokig.) 

 

2.5.4. A háncsrész (floem) felépítése és működése 

 

A háncsrész (floem) feladata a fotoszintézis során termelt asszimilátumok 

répacukor (szacharóz) formájában történő szállítása. Emellett aminosavak és 

egyes hormonok szállítása is itt zajlik. A háncsrész szállításban részt vevő 

elemei (kribrális elemek) az alapszöveti háncsparenchimasejtek segítségével 

látják el feladatukat (összességük a leptom). A floem szilárdságát a 

háncsrostok (extraxiláris rostok) biztosítják (1. táblázat). 

 

1. táblázat. A szállítóelemek rendszere. 
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A szerves anyagok szállítása a termelés helye felől („forrás” szervek) a 

felhasználás („nyelő” szervek) irányába történik. Ennek megfelelően a 

növényben vannak olyan háncselemek (pl. a levélnyelekben), amelyeken 

keresztül változik a szállítás iránya. A háncsrészben tehát szabályozott 

transzportfolyamat zajlik, amihez protoplazmával rendelkező sejtek kellenek, 

a phloem tagjai tehát – a rostok kivételével – élő sejtek. A kribrális elemek 

esetében azonban a sejtplazma összetétele megváltozik: a differenciálódás 

során a sejtnedv-vakuolum membránja felbomlik, és a vakuolum tartalma 

összekeveredik a sejtplazmával (ún. mixoplazma jön létre), és egyes 

sejtalkotók (pl. a sejtmag) is lebomlanak. 

A háncsrész legkisebb méretű szállítóelemei a harasztokra és 

nyitvatermőkre kizárólagosan jellemző rostasejtek (8. ábra). Ezek a 

megnyúlt, spirálisan, gyűrűsen vastagodott falú sejtek rézsútosan futó, 

átfedő sejtfalaikon átfutó plazmodezmáik (valójában azoknál egyszerűbb 

felépítésű plazmafonalaikon) révén adják át egymásnak a szerves anyagokat. 

A plazmahidaknak köszönhetően szitaszerű megjelenésű sejtfalfoltok a 

rostamezők. 

A zárvatermők floemjében a rostasejteket felváltják a rostacsövek. Ezek – 

a tracheákhoz hasonlóan – rövidebb, de nagy átmérőjű egységekből, a 

rostacsőtagokból állnak. A rostacsőtagok között az érintkező harántfalból a 

plazmodezmák kiszélesedésével létrejövő, sűrűn átlyuggatott rostalemez tart 

kapcsolatot. A rostalemezt áttörő plazmafonalak köré kallóz rakódik, ami 

később az egész haránt sejtfalat beborítja, míg végül – a rostacsövek 

működésének megszűnésekor – a lyukakat is eltömi. 

A rostacsövek és a rostasejtek anyagcseréjét és működését a velük 

szomszédos sejtek segítik. A megfelelő osztódószöveti sejtek mitózisakor a 

rostacsőtag mellett egy másik sejt, a kísérősejt jön létre, ami számos 

plazmodezma révén a differenciálódás után is megőrzi szoros kapcsolatát a 

rostacsőtaggal. A kísérősejtek sűrű citoplazmájú, aktív anyagcserét folytató 

sejtek, különféle anyagokat adnak át a rostacsőtagnak (illetve vesznek fel 



belőle). (Szoros kapcsolatukra utal a tény, hogy az egyik pusztulása a másik 

elhalását okozza.)46 

 

A háncsrészt alkotó szállítóelemek belsejében a szállítás iránya a növény 

élete folyamán változó lehet. A szerves anyagok transzportja minden esetben 

a keletkezésük helye (az ún. forrás-szervek) felől a felhasználás iránya (a 

„nyelő”-szervek) felé mutat. A szénhidrátok esetében a forrásszerv többnyire 

a kifejlett, fotoszintetizáló levél (esetleg a zöld színű szárak), míg nyelők 

lehetnek a raktározó szervek (gumó, rizóma stb.), a növekvőben levő részek 

(fiatal levelek, hajtás-, gyökércsúcs) vagy a fejlődőben levő virágok, 

termések, magvak. Ennek megfelelően a fiatal levelek nyelében található 

háncselemekben eleinte a szár felől a fejlődő levéllemez irányába mutat a 

szállítás, míg a levél kialakulását (és az aktív fotoszintézis megindulását) 

követően a transzport iránya megfordul: ekkor már a levélalap (azaz a szár) 

irányába mutat. 

 

A háncsrészben zajló szállítás pontos mechanizmusa még napjainkban is 

kérdéses. Feltehetően nélkülözhetetlenek hozzá a rostacsövekhez kapcsolódó 

kísérősejtek (és a rostasejtek mellett elhelyezkedő albumin-sejtek) is. Feltehetően a 

rostalemezen átnyúló speciális fehérjefonalak, az ún. P-proteinek is a vegyületek 

rostaelemről rostaelemre történő átadásában vesznek részt. 

A háncsban folyó transzport egy lehetséges, alapvetően fizikai-kémiai 

alapelveken nyugvó magyarázatát adja az Ernst Münch német növényélettanász 

kidolgozta tömegáramlás-hipotézis. Ennek értelmében a forrás-szervek 

háncselemekkel érintkező sejtjei folyamatosan a rostaelemekbe juttatják a 

szénhidrátokat, ami a floem-nedv koncentrációjának növekedését okozza. A 

töményedő háncselmek ennek eredményeként folyamatosan vizet vesznek fel 

(ozmózissal) a környező szöveti elemekből (pl. a farészből), a víztöbblet miatt 

megnövekvő hidrosztatikai nyomásnak pedig áramlásba hozza a háncsnedvet. Az 

áramlás iránya a forrásszervek felől a szervesanyag-felhasználásban részt vevő 

(nyelő) szervek irányába mutat. Mivel a nyelő szövetek felveszik a háncsban 

szállított cukrokat, itt a háncselmek belső koncentrációja lecsökken, ami a víz 

                                                           
46 A rostasejtekkel hasonló jellegű kapcsolatot alakítanak ki a nyitvatermők háncsrészében a 

– máig tisztázatlan működésű – albumin-sejtek (Strasburger-sejtek). 



kiáramlásához vezet. (A nyelő szervekben jelentkező víztöbblet a környező 

szöveteken – pl. a farészen – keresztül jut vissza a növény egyéb szerveibe.) 

 

2.5.5. A szállítónyalábok 

 

A növényi szervezetben a szállítószövet elemeit soha nem elszórva, 

magányosan találjuk; azok kötegeket, szállítónyalábokat alkotnak. A 

szállítónyalábok felépítésében a vazális illetve a kribrális elemek mellett 

alapszöveti (parenchimatikus és szilárdító) sejtek is részt vesznek. 

A szállítónyalábokat a bennük előforduló háncs- és faelemek megléte, 

valamint azok kölcsönös térbeli helyzete alapján csoportosíthatjuk (9. ábra). 

Az egyszerű szállítónyalábokban vagy csak fa- vagy kizárólag háncselemek 

fordulnak elő. Ezt a nyalábtípust a gyökér elsődleges szöveti szerkezetében 

figyelhetjük meg. A hajtásban (azaz a szárban, a levélben és a generatív 

szervekben) ezzel szemben mindig xilemet és floemet egyaránt tartalmazó, 

ún. összetett nyalábokat figyelhetünk meg. Az összetett nyalábokban a fa- 

és a háncselemek egymáshoz képest többféleképpen helyezkedhetnek el. A 

kollaterális szállítónyalábban a xilem és a floem egymás mellett fut, egy 

közös határfelületen érintkezva egymással, míg a koncentrikus nyalábokban 

valamelyik szállítószövet típus teljesen körülveszi a másikat. A lemezes 

nyaláb esetében a háncselemek lapos kötegekben, lemezekben váltakoznak a 

xilem elemeivel (ezt figyelhetjük meg pl. a Lycopodium clavatum [kapcsos 

korpafű] felemelkedő hajtásaiban). 

A kollaterális nyalábok fa- és háncsrésze közé osztódó szövet (kambium) 

ékelődik abban az esetben, ha az vastagodni képes szervben (pl. örökzöld 

levélben vagy valódi kétszikű (Rosopsida osztályba tartozó) növény 

vastagodó szárában) helyezkedik el; ezt a nyalábtípust nevezzük kollaterális 

nyílt nyalábnak. Amennyiben a xilem és a floem között nem találunk 

kambiumot (pl. a további vastagodásra nem képes lágyszárakban vagy a 

levelek többségében), kollaterális zárt nyalábról beszélünk. Egyes családok 

(pl. Apocynaceae [meténgfélék], Cucurbitaceae [tökfélék]) kollaterális 



nyalábjaiban a farészt két oldalról is floem-elemek fogják közre (de nem 

veszik azt teljesen körül); ez a bikollaterális nyaláb47. 

A koncentrikus nyalábokat aszerint csoportosíthatjuk, hogy a háncsrész 

vagy a farész halad-e a nyaláb közepén. Amennyiben a háncsrész veszi körül 

a faelemeket amfikribrális (vagy más néven hadrocentrikus) nyalábról 

beszélünk. Ez a típus a páfrányok rizómájában (pl. a Pteridium aquilinum 

[saspáfrány] fajnál) gyakori. Az amfivazális (leptocentrikus) nyaláb középső 

régiójában a háncselemek helyezkednek el és ezeket övezi gyűrűszerűen a 

xilem. (A Convallaria majalis [májusi gyöngyvirág] tarackjaiban találunk 

például ilyen nyalábokat.) 

 

 

9. ábra. A nyalábtípusok. a) a nyalábtípusok rendszere (a zöld szín a háncsrészt, a 

kék szín a farészt, a piros sáv a kambiumot jelöli); b) kollaterális nyílt nyaláb; c) 

kollaterális zárt nyaláb; d) egyszerű nyalábok; e) lemezes nyaláb; f) amfivazális 

(leptocentrikus) nyaláb; g) amfikribrális (hadrocentrikus) nyaláb; h) bikollaterális 

nyaláb. 

 

 

2.6. Az alapszövetrendszer 

 

                                                           
47 A bikollaterális nyalábban a farész egyik oldalán kambium is található. 



A növényi szervezet legáltalánosabb állandósult szövettípusa a szervek 

„alapállományát” képező alapszövet. Sejtjei igen változatos funkciókat 

láthatnak el, ennek megfelelően az alapszöveti sejteknek nincsen általános 

alapszabása, hiszen szerkezetük a szövet szerepének megfelelően változik. 

Az viszont elmondható, hogy e szövetrendszer tagjai között találjuk a 

legkevésbé differenciálódott szöveti elemeket is, amelyek a leginkább 

hajlamosak visszanyerni osztódóképességüket, azaz belőlük jönnek létre 

leggyakrabban másodlagos merisztémák. 

Az alapszövetek további jellegzetessége, hogy bennük sejtközötti járatok 

nyílhatnak. 

 

Az intercellulárisok eredetüket tekintve háromfélék lehetnek:  

 A szakadásos (rexigén) járatok akkor jönnek létre, ha a legkorábban 

megjelenő, vékony falú állandósult szövetek kialakulását követően az adott 

szerv növekedése tovább folytatódik. Ekkor a szerv megnyúlásával egyes 

sejtek szétszakadoznak, eltűnnek, mint ahogyan azt egyes egyszikű fajok 

szállítónyalábjaiban megfigyelhetjük (ekkor a protoxilem elemek helyén nyílik 

szakadással üreg). 

 A hasadásos (skizogén) sejtközötti járatok a szövet kialakulásától kezdve jelen 

vannak, azaz a sejtek a fejlődésük során távolodnak el egymástól. Ilyen járat 

pl. a gyantajáratok üregrendszere. 

 Az oldódásos (lizigén) intercelluláris kialakulása során először egy sejt 

apoptózissal elpusztul, majd annak – többnyire apoláris természetű – anyagai 

kitöltik a helyét. Később ebbe a váladékkal telt üregbe a környező sejtek is 

beleoldódnak. Így alakulnak ki például a citrusfélékre jellemző illóolajtartók. 

 

2.6.1. Az alapszövetek típusai 

 

Az alapszövetek legáltalánosabb típusa a valódi alapszövet (parenchima) 

(10. ábra). E szövettípus sejtjei izodiametrikusak, másodlagos sejtfaluk 

vékony, erősen vakuolizáltak. Színtesteket többnyire nem tartalmaznak 

(esetleg proplasztiszok vannak bennük), köztük több-kevesebb 

intercelluláris fordul elő. Általános térkitöltő szerepe van – a szár, gyökér 



bélszöveteként vagy nem fotoszintetizáló levelek mezofillumában 

figyelhetjük meg48. 

Vékony falú, kloroplasztiszokban gazdag alapszövet az asszimiláló 

alapszövet (klorenchima). Zöld színű növényi részekben fordul elő: levelek 

mezofillumában, fiatal szárak kortexében, éretlen termések falában, 

csészelevelekben stb. Sejtjei változatos alakúak: a paliszád klorenchimát 

oszlop alakú, szorosan záródó sejtek alkotják, a szivacsos klorenchima 

sejtjei között tág skizogén intercellulárisok vannak, míg a nyitvatermők 

tűleveleire jellemző karos paliszád klorenchima sejtjeinek belsejébe a sejtfal 

karszerű nyúlványai türemkednek be. 

Leukoplasztiszokban gazdag, tartaléktápanyagokat felhalmozó 

alapszövet a raktározó alapszövet, amelyet különböző akkumuláló 

szervekben (karógyökér, rhizóma kortexében, ággumóban) figyelhetünk 

meg. Altípusának tekinthető a szukkulens (pozsgás) növényekre jellemző 

víztartó alapszövetet, amelynek sejtjeiben óriási vakuólum tárolja a vizet a 

benne felhalmozódó, higroszkópos tulajdonságú poliszacharid (nyálkaanyag) 

segítségével. Az átszellőztető alapszövet (aerenchima) a vízi növények 

szerveiben vagy állandó vízborítású talajban levő növényi részek levegőtől 

elzárt részeihez juttatja el a levegőt kiterjedt intercelluláris járatrendszere 

segítségével. 

 

Az alapszövetek közé sorolhatók a rövid távú szállításra szolgáló 

transzfersejtek is. Sejttani jellegzetességük, hogy az anyagátadás hatékonyságának 

javítása céljából sejtfaluk belső oldalán másodlagos sejtfalanyagokból álló 

betüremkedések vannak, ezzel növelve a sejthártya felületét. Transzfersejtek olyan 

helyeken fordulnak elő a növényben, ahol az oldatok intenzív átadására van 

szükség az egymás közelében levő sejtek között. Előfordulnak a fa- és a 

háncsrészben (mint fa- ill. háncsparenchimasejtek), az embrió sziklevelei 

szállítószövetének közelében, számos szaporító képlethez csatlakozva (pl. az 

embriózsák, a magléc vagy a táplálószövet mellette), a gyökérgümőkben és a 

                                                           

48 Egyes szerzők az alapszöveteknek három csoportját különítik el: a parenchimát, a 

szilárdító alapszövetet és az endogén kiválasztó képleteket. Ebben az értelmezésben a 

klorenchima, a raktározó alapszövet, a víztartó alapszövet és az aerenchima is a 

parenchima-szövet módosulatainak tekinthető. 



különböző kiválasztó képletekben (pl. a Drosera [harmatfű] nemzetség 

tentakulumaiban). 

 

 

A szilárdító alapszövetek feladata a növényi szervek tartásának, 

merevségének biztosítása, valamint az érzékenyebb képletek védelme. 

Sejtjeik minden esetben vastag másodlagos sejtfallal rendelkeznek, ám a 

másodlagos sejtfal anyagai eltérőek lehetnek. A kollenchima esetében 

cellulózból, hemicellulózból és pektinből álló rétegek rakódnak az elsődleges 

sejtfalra. 

 

A rárakódás mintázata alapján az alábbi típusokat különböztetjük meg: 

 lemezes kollenchima: valamennyi sejtnek a szerv felszínével párhuzamos 

falai vastagszanak meg (pl. a Capsicum annuum [paprika] termésfalának 

hipodermális rétegeiben); 

 sarkos kollenchima: a sejtek találkozási pontján („szögleteiben”) vastagszik 

meg a sejtfal (pl. az ajakosok szárának bordáiban); 

 gyűrűs kollenchima: a sejtek fala körkörösen vastagszik meg (pl. Lamiaceae 

[ajakosok], Apiaceae [ernyővirágzatúak] fajainak szárában, Araliaceae 

[aráliafélék], Magnoliaceae [liliomfafélék] fajainak levélnyelében); 

 hézagos kollenchima: a sarkos kollenchimához hasonló a sejtfalvastagodás 

módja, ám az érintkezési pontokban sejtközötti járatok vannak (pl. Rheum 

rhabarbarum [rebarbara] levélnyelében, Salvia [zsálya] vagy a Lactuca [saláta] 

nemzetség szárának kortexében)49. 

 

A kollenchima elhelyezkedése első sorban hipodermális (epidermisz 

alatti). Ez a szövettípus merevíti a fiatal szárak kérgi régióját, a leveleket a 

levélerek közelében, a virágok és termések kocsányát, de találkozunk vele 

termések falában is. 

A szilárdító szövetek másik típusa a szklerenchima. Ennek elemeit erősen 

lignifikált sejtfal merevíti, ami a faanyag berakódása miatt olyan mértékű 

izolációt jelent a sejtek számára, ami azok pusztulását okozza. A 

                                                           
49 A hézagos és a gyűrűs kollenchima valójában nem egyértelműen szétválasztható 

kategóriák, az intercelluláris méretétől függően folyamatos átmenet figyelhető meg a két 

típus között. 



szklerenchima két megjelenési formája a szklereida és a rost. A szklereidák 

változatos alakú sejtek, amelyeket többnyire elszórtan figyelhetünk meg a 

szövetekben. Csillag alakú aszteroszklereidák merevítik a vízi növények 

aerenchimáját, izodiametrikus brachiszklereidák (kősejtek) találhatók 

elszórva a Pyrus [körte] fajok50 gyümölcshúsában, a csonthéjas termések 

endokarpiumában („csontár”) vagy egyes szárak (pl. Hoya [viaszvirág]) kérgi 

régiójában. Oszlop alakú makroszklereidák illetve csontra emlékeztető 

megjelenésű oszteoszklereidák különféle magvak maghéjában (pl. Phaseolus 

[veteménybab]) fordulnak elő.  

A kis átmérőjű, szűk üregű, megnyúlt (gyakran több centiméter 

hosszúságú) szilárdító alapszöveti elemek a rostok. Két fő típusuk a xilem 

részét képező xiláris rostok és a háncselemekhez kapcsolódó extraxiláris 

rostok. Az előbbiek erősebben lignifikált, vastagabb falú rostok, a 

faelemekkel közös osztódószöveti sejtek leszármazottai. Lehetnek hosszú, 

megnyúlt, igen vastag falú libriform rostok vagy a tracheidákhoz hasonló, de 

azoknál vastagabb falú (lényegében a tracheida és a libriform rost közti 

átmenetet képviselő) rosttracheidák51. Valódi libriform rostokat csak a 

zárvatermő fajokban találunk (gyakran rosttracheidák mellett), mivel a 

nyitvatermők legfontosabb szilárdító eleme a rosttracheida. Az extraxiláris 

rostok érdekessége, hogy faluk többnyire vékonyabb a xiláris rostokénál, 

hosszuk pedig jelentősen meghaladja azokét (akár az 55 cm-t is elérheti). A 

rostok szinte minden esetben szállítónyalábokhoz kapcsolódva, azok 

belsejében vagy körülöttük, nyitott vagy zárt nyalábhüvelyt képezve 

fordulnak elő a növényben. Az extraxiláris rostok kötegei gyakran mint 

„háncssapka” vagy „nyalábsapka” kísérik a nyalábokat a phloem felőli oldalon. 

                                                           

50 Habár lignifikált faluknak köszönhetően a szklereidák a rostokhoz hasonlóan többnyire 

holt sejtek, a körtefajok kősejtjei csatornásan vastagodott sejtfalukban húzódó 

plazmodezmáik révén megőrzik kapcsolataikat a környező sejtekkel, így nem pusztulnak el. 

Az áltermés érésével párhuzamosan e sejtek visszabontják vastag sejtfalukat, ami az addig 

kemény, szívós terméshús felpuhulását, fogyaszthatóvá válását okozza. 

51 Az említett két xilárisrost-típus mellett léteznek még harántfalakkal tagolt, vastag falú 

rekeszes rostok és ún. pótlórostok, amelyek vékony falú, rostszerű megjelenésű élő 

parenchimasejtek. 



Megjegyzendő, hogy az ipar nem az anatómia értelemben vett rostokat 

tekinti növényi rostoknak. Az esetek többségében az ipari rost kifejezéssel a 

szállítónyalábokat és az azokat körülvevő, rostokból álló nyalábhüvely 

összességét jelöljük. Ebbe a gazdasági kategóriába tartoznak azonban a 

gyapot (Gossypium) maghéjának szinte tiszta cellulózból álló epidermális 

szőrei is. 

 

2.6.2. A kiválasztó alapszövet: a növények belső (endogén) kiválasztó 

képletei 

 

Az epidermisz módosulatai és felszíni kiválasztó képletei mellett a 

növényi szervezet belsejében is találunk szekrécióra képes sejteket. Ezek az 

alapszöveti eredetű sejtek vagy elszórtan találhatók a növényi szervezetben 

(kiválasztó idioblasztok), vagy zsák- illetve hólyagszerű szekréciós üregeket, 

esetleg cső alakú szekréciós járatokat alkotnak. 

 

Sokan a kiválasztó idioblasztok közé sorolják a kristálytartó sejteket is, 

amelyek gyakran felépítésükben nem is különböznek a környező parenchima-

sejtektől, csak a bennük található zárvány utal funkciójukra. (Ez alól kivétel a 

jellegzetes alakú, elsődleges sejtfalán kallózból álló kristályosodási gócot hordozó 

litociszt, ami a Ficus [füge] nemzetség leveleinek fürtkristályokat (cisztolit) 

tartalmazó idioblasztja.) A kiválasztósejtek lehetnek olajat előállító olajsejtek is, 

például a Persea americana [avokádó] vagy a Laurus nobilis [babér] esetében. 

Számos növénycsalád (pl. Cactaceae [kaktuszfélék], Lauraceae [babérfélék], 

Magnoliaceae [liliomfafélék], Malvaceae [mályvafélék]) általános jellemzője, hogy 

hajtásukban nyálkatartó sejtek fordulnak elő. E sejtek nagy mennyiségű Golgi-

készülék segítségével állítják elő a vízmegkötő tulajdonságú poliszacharidokat, 

amelyek később a sejthártya és az elsődleges sejtfal között halmozódnak fel. A 

csersav (tannin) a parenchimasejtek gyakori másodlagos anyagcsereterméke, ami 

azonban az ún. tanninsejtekben (tannintartó sejtek) nagy mennyiségben 

halmozódik fel (pl. Sempervivum házi kövirózsa], Sambucus [bodza] nemzetségek). 

Az oxidálódó csersav miatt e sejtek barnás-feketés színűek, mikroszkópban is 

könnyen felismerhetők. 

 

A szekréciós üregek és járatok abban különböznek az idioblasztoktól, 

hogy váladékuk a sejtek közötti térben halmozódik fel. 



 

A váladékot tartalmazó üreg eredete alapján több féle lehet: 

 Skizogén járatok/üregek: a kiválasztósejtek (epitélsejtek) egy hasadással 

kialakult intercelluláris térrészt bélelnek.  

 Lizigén járatok/üregek: egy idioblaszt sejt váladéka, pusztulása után a 

sejtek közé kerül. Ebbe az apoláris jellegű anyagba később a környező 

sejtek is beleoldódnak, anyagaikkal tovább gyarapítva a váladék 

mennyiségét. Az üreget mindig éppen szétesőben levő sejtek határolják. 

 Skizolizigén járatok/üregek: a váladékot tartalmazó intercelluláris skizogén 

módon keletkezik, ám az epitélsejtek később autolízissel elpusztulva 

bocsátják a kiválasztási végterméket az üregbe. 

 

Az összetettebb belső kiválasztó képletek közé tartoznak a legtöbb 

nyitvatermő fatestét és alapszöveteit átszövő, skizogén eredetű 

gyantajáratok, amelyek egyes zárvatermő családokban (pl. Anacardiaceae 

[szömörcefélék]) is előfordulhatnak. A citrusfélék (Rutaceae) termésfalában 

lizigén eredetű illóolajtartók fordulnak elő (11. ábra). E kiválasztó képletek 

váladéka csípő, keserű ízével a rovarrágástól védi a megfelelő növényi 

szerveket. 

 

A növényi szervezet számos szövetét behálózó belső kiválasztó képletek 

a tejcsövek (laticiferek). Eredetüket tekintve lehetnek egyszerű tejcsövek, ha 

egyetlen sejt kiterjedésével jönnek létre, vagy összetett tejcsövek, 

amennyiben több sejt összeolvadásával keletkeznek. 

 

Egy más szemléletű felosztás tagolt és tagolatlan tejcsöveket említ. Az előbbiek 

esetében a több sejt összeolvadásával kialakuló tejcsövet harántfalak tagolhatják, 

de ezek a szeptumok esetenként kisebb-nagyobb mértékben (akár teljesen) fel is 

szívódhatnak. A tagolatlan tejcsövekben – tekintve hogy egyetlen sejtből jönnek 

létre – soha nem találunk harántfalakat. A növényi szervezet hossztengelye mentén 

futó tagolt tejcsövek anasztomizálhatnak egymással, ezzel egy összefüggő 

hálózatot hozva létre (tagolt, anasztomizáló tejcsövek), vagy maradhatnak 

függetlenek is egymástól (tagolt, nem anasztomizáló tejcsövek). Az egyetlen sejt 

növekedésével kialakuló laticiferek megjelenése hasonlóan kétféle lehet: léteznek 

elágazó, tagolatlan tejcsövek és el nem ágazó, tagolatlan tejcsövek.  



Habár a négyféle tejcső alapvetően hozzárendelhető egyes rendszertani 

kategóriákhoz, mégis gyakran egy-egy taxonon belül többféle tejcső is 

előfordulhat: 

 Tagolt, anasztomizáló tejcsövek: Asteraceae-Cichorioideae [fészekvirágzatúak – 

nyelves virágúak], Campanulaceae [harangvirágfélék], Caricaceae 

[dinnyefafélék], Papaveraceae [mákfélék] - Papaver [mák, pipacs], 

Euphorbiaceae [kutyatejfélék] – Manihot [manióka], Hevea [kaucsukfa] 

 Tagolt, nem anasztomizáló tejcsövek: Convolvulaceae [szulákfélék], 

Papaveraceae [mákfélék] – Chelidonium [fecskefű], Alliaceae [hagymafélék], 

Musaceae [banánfélék] 

 Tagolatlan, elágazó tejcsövek: Euphorbiaceae [kutyatejfélék] – Euphorbia 

[kutyatej], Apocynaceae – Asclepiadoideae [meténgfélék – selyemkórófélék], 

Moraceae [eperfafélék] 

 Tagolatlan, el nem ágazó tejcsövek: Apocynaceae – Apocynoideae [meténgfélék], 

Urticaceae [csalánfélék], Cannabaceae [kenderfélék] 

 

A tejcsövekben felhalmozódó anyagok összessége a tejnedv (latex)52, ami 

különféle anyagok (köztük lipidek) vizes oldatának illetve kolloidális 

emulziójának tekinthető. Lehet színtelen, vízszerű (Morus [eperfa], Humulus 

[komló], Nerium [leander]), tejszerű, fehér (Asclepias [selyemkóró], Euphorbia 

[kutyatej], Ficus [füge], Lactuca [saláta]) vagy színes (Cannabis [kender], 

Papaveraceae [mákfélék]). Alkotói különböző szénhidrátok (cukrok, 

keményítőszemcsék), szerves savak, sók, szterolok, zsírok, terpenoidok (pl. 

kaucsuk), alkaloidok, fehérjék (akár enzimek is – pl. a Carica papaya [papaja] 

esetében emésztőenzimek). Számos faj tejnedve fontos ipari alapanyag (pl. a 

Hevea brasinliensis [kaucsukfa] tejnedve, a kaucsuk) vagy gyógyászati 

hatóanyagforrás (pl. a Papaver sominiferum [mák] tejndevéből, az ópiumból 

ópiátokat nyernek, az Apocynaceae [meténgfélék] család tagjaiból a vinka-

alkaloidokat). Számos dísznövényünk (pl. Nerium oleander, Vinca minor) 

mérgező tulajdonságát is magas alkaloid-tartalmú tejnedvének köszönheti. 

 

2.7. Több szövetrendszer kialakította szervfüggelékek – az emergenciák 

 

                                                           
52 Tejnedv termelődhet a növény szervezetében kisméretű, magányos kiválasztó sejtekben is 

(pl. Solidago [aranyvessző]). 



A növényi szövetek és szervek közti átmenetet képviselő anatómiai 

képletek az emergenciák (szervfüggelékek). Ezek felépítésében a bőrszövet 

mellett egyéb szöveti elemek (alapszövet, néha szállító szövet) is részt 

vesznek, ezért egyik szövetrendszerhez sem sorolhatók be, de nem 

tekinthetők önálló szerveknek sem. 

Emergencia például a Rosaceae [rózsafélék] számos tagjára (Rubus 

[szeder, málna], Rosa [rózsa]) jellemző tüske, vagy az Urtica [csalán] 

nemzetség csalánszőreinek alapszövetből álló, epidermisszel fedett alapi, 

párnaszerű része. Szintén ebbe a kategóriába sorolhatók a harmatfüvek 

(Drosera) rovarfogó tentákulumai. Ezek olyan nyeles mirigyek, melyek feji 

részét nyálkaanyagot és emésztőnedvet előállító kiválasztó epidermisz 

borítja, belső alapszöveti állományába pedig szállítóelemek (tracheidák, 

rostasejtek) ágyazódnak. Ez utóbbiak a kiválasztott anyagok előállításához 

szükséges vegyületek valamint a felszívott emésztési végtermékek szállítását 

végzik. 
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3. fejezet: A szervek szövettana (Organográfia) 

3.1. A GYÖKÉR 

 

3.1.1. A gyökér evolúciós eredete és kialakulása, tagolódása és 

architektúrája 

 

A növényi gyökérzet elsődleges szerepe a tápanyagok (víz és ásványi sók) 

felvétele a talajból, a növényi szervezet rögzítése valamint évelő növények 

esetében a kész szerves anyagok raktározása a vegetációs időszakot követő 

nyugalmi állapot során, ezzel fedezve a következő tenyészidőszak elején 

kihajtó, fotoszintézisre egy ideig képtelen növény tápanyagigényét. 

Annak ellenére, hogy a gyökér a növény egyedfejlődése során 

legkorábban megjelenő szerv, evolúciós szempontból éppen  a legfiatalabb. 

Kialakulásának hátterében az állt, hogy a szárazföldön a tápanyagok felvétele 

csak a talajból történhet meg s nem a teljes testfelszínen keresztül, így 

szükség volt egy olyan felszívó szervre, ami képes a korlátozottan 

hozzáférhető anyagok hatékony felszívására. Az első hajtásos növényeknek, 

a harasztoknak csak hajtás eredetű, járulékos gyökereik vannak, mivel 

embriójuknak csak egyetlen osztódó pólusa (rügyecskéje) van (unipoláris 

embrió), amelyből a hajtás alakul ki. A gyököcskével (radikula) rendelkező 

bipoláris embrió és a valódi gyökérzet elsőként az ősi nyitvatermők körében 

jelent meg, tehát a csak a hajtás kialakulását követően. 

Valódi gyökérzetnek a kétpólusú (bipoláris) embrió gyököcskéjéből 

eredeztethető gyökérrendszert nevezzük, megkülönböztetve azt a hajtás 

eredetű gyökérzettől. Valódi gyökérzet esetében a radikula eredetű gyökérág 

fejlődése során domináns szerepű főgyökérré válik, amelynek elágazódásával 

alakulnak ki az oldalgyökerek (ez a főgyökérzet, vagy allorhiz gyökérzet). A 

hajtás eredetű gyökérzet egyik típusa esetében a gyököcske eredetű 

gyökérág az egyed fejlődése során elpusztul vagy növekedése erősen 

lelassul, szerepét pedig a csíranövény sziklevelek magasságába eső 

szárrészéből, a mezokotilból kiinduló ún. mellékgyökerek veszik át (a 

mellékgyökérzet vagy homorhiz gyökérzet). Hajtás eredetű gyökerek a 



sziklevelek feletti szárrészből is kialakulhatnak, többnyire a már kifejlett 

növényen. Ilyenkor beszélünk járulékos gyökérzetről, amit például rizómán, 

tarackon, legyökerező szárakon vagy dugványokon figyelhetünk meg. A 

legvékonyabb, felszívást végző gyökérágakat valamennyi gyökérrendszer 

esetében hajszálgyökereknek nevezzük. 

 

A növény tápanyagkereső stratégiájára utal gyökérzetének elágazási rendszere, 

architektúrája. A megfelelő tápanyag- és vízellátottságú talajokban élő növények 

hajszálgyökereinek nagy része a talaj felső, nagyjából fél méteres régióját hálózza 

be. (Tévhit tehát, hogy egy lombos fa esetében a gyökérzet a lombkorona 

magasságával azonos mélységben és kiterjedésben fut a talajba.) Szárazabb 

élőhelyeken azonban a gyökérzet a talajban mélyre hatolva igyekszik megkeresni a 

nedvesebb rétegeket, amelyeket aztán sűrűn behálóz. Egyes szárazgyepi illetve 

sivatagi növények ennél merőben eltérő stratégiát folytatva gyökereikkel csak a talaj 

felső néhány centiméterét hálózzák be. Ez az ún. harmatgyökérzet a hajnali párából 

lecsapódó folyadék gyors felvételével fedezi a növény nedvességigényét. 

 

3.1.2. A hajszálgyökér zonációja és elsődleges szöveti szerkezete 

 

A hajszálgyökerek hossztengelyük mentén mind szerkezetileg, mind 

pedig funkcionálisan elkülönülő zónákra tagolhatók. A merisztémákat 

tartalmazó régió az osztódási zóna, ahol az osztódó sejtek mitotikus 

aktivitásának köszönhetően a gyökér sejtjeinek nagy része kialakul. Az 

ősmerisztémákból – a hisztogén elméletnek megfelelően – különböző 

szövettájakat kialakító elsődleges merisztémák jönnek itt létre. A 

merisztematikus régió legkülső rétege a dermokaliptrogén, amelynek 

leszármazottja a gyökér bőrszövete (a rizodermisz) és a gyökérsüveg53. A 

promerisztematikus iniciálisoktól a gyökérnyak felé eső irányban találjuk a 

gyökér közbülső részén a sztélét kialakító plerómát, valamint az ezt 

hengerpalástszerűen körülvevő periblémát, amelyből az elsődleges kéreg 

szövetei jönnek létre. Az ősmerisztéma iniciálisai között elkülöníthető egy 

                                                           
53 A merisztémák tagolódása növénycsoportonként eltérő lehet. A pázsitfűfélék esetében 

például a gyökérsüveget és a rhizodermiszt két külön merisztéma hozza létre: az előbbit a 

kaliptrogén, utóbbit a dermatogén. 



alacsony mitotikus aktivitással rendelkező sejtcsoport, a néma centrum 

(centrális anyasejtek). 

 

 

ANIMÁCIÓ A GYÖKÉR SZERVEZŐDÉSÉRŐL: A HAJSZÁLGYÖKÉR ZÓNÁIT BEMUTATÓ ÁBRÁN 

A MEGFELELŐ ZÓNÁKRA ÁLLVA MEGNÉZHETŐ A MEGFELELŐ SZAKASZ SZERVEZŐDÉSE. 

 

A hajszálgyökér csúcsára sapkaszerűen borul rá a parenchimatikus 

sejtekből álló gyökérsüveg (kaliptra). Ennek legbelső régióját osztódó-

képességüket megtartó sejtek alkotják (összességük az ún. kolumella). A 

gyökérsüveg elsődleges feladata, hogy védje az osztódási zóna merisztémáit 

a sérülésektől (ami a gyökér növekedésének leállását okozná). A gyökérsüveg 

sejtjei különféle anyagokat termelnek és adnak le a környezetükbe, a talajjal 

érintkező sejtjei pedig elnyálkásodnak, leszakadoznak. Ez a két jelenség 

segíti a gyökér növekedését a talajban. A kaliptra amiloplasztiszokban 

gazdag sejtjei emellett a nehézségi erő irányának érzékelésében is részt 

vesznek, ami alapvető feltétele a gravitáció irányította növekedési mozgások 

(gravitropizmusok) kialakulásának. 

Az osztódási zóna felett, a gyökérnyak felé haladva helyezkedik el a 

megnyúlási zóna. A hajszálgyökér sejtjei ebben a régióban intenzív 

vízfelvételüknek köszönhetően megnyúlnak. (Ebben a zónában a 

legintenzívebb gyökér hossznövekedése.) A megnyúlással párhuzamosan 

megindul a sejtek differenciálódása is: a zóna legfelső részén már 

kialakulnak az elsődleges szövetek. 

A következő szakaszban megindul a megnyúlási zónában kialakult 

szövetek működése is; ez a felszívási zóna, amit zárvatermők esetében 

gyökérszőrös zónának is nevezünk. A régió nevét onnan kapta, hogy ez a 

zóna a tápanyagfelvétel színtere: itt lépnek be a talajból az ásványi anyagok 

és a víz a gyökér szöveteibe, illetve itt jutnak a szállító elemek belsejébe is, 

ahonnan aztán a megfelelő transzportfolyamatok eljuttatják azokat a növény 

egyéb részeibe. A néhány milliméter hosszúságú felszívási zóna felső 

régiójában a gyökérszőrök folyamatosan elhalnak, a rizodermisz 

leszakadozik, átlépünk a felszívást nem, csak transzportot végző szállítási 



zónába. Ezen a szakaszon következik be a legtöbb gyökér esetében a 

másodlagos szövetek megjelenése valamint az oldalgyökerek kialakulása is. 

E két jelenségnek köszönhetően nevezzük ezt a gyökérnyakhoz legközelebb 

eső szakaszt vastagodási ill. elágazási zónának is. 

A felszívási zónából készült keresztmetszeti képen tanulmányozhatjuk a 

gyökér elsődleges szöveti felépítését. A bőrszövettel (itt: rizodermisz) 

borított szerv belső állománya – a szárhoz hasonlóan – két szövettájra 

különül: a középen elhelyezkedő, szállítónyalábokat tartalmazó központi 

hengerre (sztéle) és az ezt csőszerűen körülvevő elsődleges kéregre (kortex). 

A rizodermisz gyökérszőrein keresztül aktív transzporttal felvett ionok és az 

azokat passzívan (ozmózissal) követő víz először a kortex legkülső 

sejtsoraiba kerül. Abban az esetben, ha ez(ek) a réteg(ek) anatómiailag is 

elkülönülnek a kéreg egyéb sejtjeitől, exodermiszről beszélünk. Exodermiszt 

első sorban nedves vagy elöntött talajban levő gyökerekben találunk. A réteg 

sejtjeinek falába paraanyag (szuberin) rakódik, ezzel egy védő funkciójú, 

vízzáró réteg jön létre, amelyen keresztül csak meghatározott helyeken 

juthatnak a tápanyagok a belsőbb régióba. A kortex fő állományát raktározó 

parenchima alkotja. A kortex legbelső, sztélével érintkező sejtsora az 

endodermisz. Az exodermiszhez hasonlóan az endodermisz sejtjeinek fala is 

parásodik, ezzel egy vízzáró réteget hozva létre a központi henger és a kéreg 

határán. 

 

A felszívási zóna endodermisz-sejtjeinek radiális (vagyis a gyökér 

hossztengelyére merőlegesen álló) falain övszerű szuberinberakódás figyelhető 

meg. Ez az elsődleges vagy Caspary-csíkos endodermisz. A szuberinizálódott 

sejtfalszakaszokon akadályozott a víz apoplasztikus transzportja: a 

sejtfalüregekben haladó oldatnak be kell lépnie a sejt belsejébe (szimplasztba) 

ahhoz, hogy bejuthasson a központi hengerbe. Ennek köszönhetően az 

endodermisz szintjében szükségszerűen szabályozottá válik a víz és a benne oldott 

tápanyagok szállítása. 

A felszívási zóna felett az endodermisz-sejtek fala megvastagszik: a paraanyag 

már nem csak övszerűen rakódik a sejtfalakra, hanem a radiális sejtfalak teljes 

felületére rárakódik, emellett a tangenciális (a gyökér hossztengelyével 

párhuzamosan álló) falak is egyöntetűen megvastagszanak. A keresztmetszeti 

képeken ekkor az endodermiszt O- vagy U-alakban vastagodott falú sejtek alkotják. 



Ez a másodlagos endodermisz. A másodlagos endodermisz sejtjeinek többsége a 

szimplasztikus és az apoplasztikus víztranszporttal szemben is gátat jelent (a 

hosszirányú falak vastagodása miatt), a sejtréteg összessége azonban mégis 

átereszti a vizet, mivel a vastagodott falú sejtek között Caspary-csíkos ún. 

áteresztő sejtek maradnak meg szimplasztikus kapcsolatot biztosítva a kéreg és a 

sztéle között. 

Egyes növények esetében a felszívási zónától tovább távolodva a parásodott 

sejtfalakba lignin is rakódik erőteljesebb izolációt jelentve a két szövettáj között; ez 

a harmadlagos endodermisz. 

 

A központi henger legkülső, endodermisszel határos sejtsora a 

merisztematikus aktivitásukat megőrzött sejtekből álló periciklus. E 

sejtrétegből indul meg az oldalgyökerek kialakulása. Az osztódóképes sejtek 

emellett részt vesznek a gyökeret vastagító oldalmerisztémák, a hullámos 

kambium és a fellogén kialakításában. 

A sztéle fő állományát parenchimaszövet alkotja. Ebbe a szövetbe 

ágyazódva találjuk a gyökér egyszerű nyalábjait. A xylemnyalábok száma 

alapján megkülönböztetünk diarch, triarch, tetrarch pentarch stb. 

gyökereket. Általánosságban elmondható, hogy a Liliopsida [egyszikűek] 

osztályba tartozó fajok gyökere poliarch, azaz 8-10-nél több fanyalábot 

tartalmaznak, és ezek a nyalábok nem érnek össze a gyökér középvonalában, 

a gyökérben tehát bélszövet található. A valódi kétszikűek (Rosopsida) 

gyökere ennél kevesebb xylem-nyalábot tartalmaz (oligarch gyökér), és ezek 

a fanyalábok összeérnek, ezzel egy csillag alakú, faelemekből álló struktúrát 

hozva létre a gyökér keresztmetszetének közepén. 

A gyökér xylem-nyalábjainak jellegzetessége, hogy bennük a protoxylem 

elemek kifelé, míg a metaxylem elemek a középpont felé helyezkednek el 

(exarch xylem). A háncsnyalábok a fanyalábok között, azokhoz képest 

excentrikusan helyezkednek el. Ezekben a protoelemek szintén a 

rhizodermisz felé, míg a metaphloem tagjai a középvonal felé esnek (exarh 

phloem). A gyökér szilárdító szöveti elemeit (elsősorban szklerenchima-

rostokat) a fanyalábokhoz kapcsolódva találjuk, tehát a szerv szilárdítása a 

szerv hossztengelyére koncentrálódik. Az eképpen kialakuló ún. 

kábelstruktúra előnye, hogy a lehető legkevesebb plusz anyag felhalmozása 



mellett ez jelenti a növény kihorgonyzó gyökeret érő húzóerőknek leginkább 

ellenálló szerkezetet54. 

 

3.1.3. Az oldalgyökér-képződés 

 

A felszívási zóna felett megindul a periciklus sejtjeinek mitotikus működése. A 

gyökér másodlagos vastagodása mellett ez az aktivitás felelős az oldalgyökér-

képzésért is. A periciklus-sejtek genetikailag meghatározott helyeken élénk 

periklinális osztódásokba kezdenek. Az így kialakuló merisztematikus csomó lesz 

az oldalgyökér gyökércsúcsa, ami szabályosan működő osztódási zónaként azonnal 

elkezdi kialakítani az oldalszerv szöveteit. A növekvő gyökér csúcsi részének sejtjei 

elemésztik, fellazítják a kéregsejtek közti kapcsolatokat, így a fejlődő hajszálgyökér 

a kortexet áttörve a külvilágra kerülhet. Mivel az oldalgyökér képződése nem a 

felszíni, hanem a mélyebben elhelyezkedő szövetekből indul meg, ezért az 

oldalgyökereket endogén eredetű oldalszerveknek nevezzük. 

 

 

3.1.4. A gyökér másodlagos vastagodásának folyamata, a vastagodott 

gyökér felépítése 

 

A Rosopsida osztályba [valódi kétszikűek] tartozó növényfajok gyökere 

szinten minden esetben vastagszik másodlagosan. (Ez a magyarázata annak, 

hogy miért a gyökérnyak közelében a legvastagabbak a gyökerek.) A 

Liliopsida [egyszikű] fajok gyökerein ez a folyamat nem figyelhető meg. 

Ebben az esetben a leszakadozó rizodermisz védő szerepét az exodermisz 

                                                           
54 A szilárdító elemek elhelyezkedése nem szervtől, hanem mindig a megfelelő 

igénybevételtől függ. A leírtakhoz hasonló, tengelyközépi merevítésű kábelstruktúrát 

találunk a föld alatti szármódosulatokban (tarack, rizóma) is, hiszen ezeknek a szerveknek is 

ellenállónak kell lenniük a húzó igénybevétellel szemben. A talajfelszín felett a hajlító 

erőknek kitett szervekben a merevítés fő felülete a szerv felszíne alatti régió: a talaj feletti 

szárrészekben és gyökerekben ezért a szilárdító szövetek nagy része a bőrszövet közelében 

helyezkedik el. Ez a magyarázata annak, hogy a talajban levő szervek (gyökér és szár) 

esetében viszonylag kicsi a szilárdító elemeket is hordozó sztéle aránya a kortexhez képest, 

míg a felszín feletti szervek esetében jóval keskenyebb kéreg régió veszi körül a nagy 

méretű központi hengert. 



veszi át, miközben a kortex belső sejtrétege(i) másodlagos ill. harmadlagos 

endodermisszé alakulva egy belső záró réteget hoznak létre. 

A másodlagosan vastagodó gyökerek esetében a felszívási zóna feletti 

régióban a gyökérszőrök eltűnésével párhuzamosan a xylem- és a phloem-

nyalábok közötti sztéle-parenchima dedifferenciálódni kezd és a sejtek 

visszanyerik osztódóképességüket. A fanyalábokon kívül és a 

háncsnyalábokon belül elhelyezkedő merisztematikus sejtek végül 

összekapcsolódnak egymással, és a periciklus fanyalábokkal szomszédos 

régióival együtt egy összefüggő gyűrűt, a jellegzetes lefutású hullámos 

kambiumot (gyökérvastagító kambiumot) hozzák létre55 (2. ábra). A hullámos 

kambium sejtjei – hasonlóan a vastagodó szárakban működő vaszkuláris 

kambiumhoz – periklinális osztódásaikkal kifelé másodlagos háncselemeket, 

míg befelé másodlagos faelemeket hoznak létre. A másodlagos 

szállítószövetek rétegződésének eredményeként a kezdetben valóban 

hullámos lefutású gyökérvastagító kambium egyre inkább kikerekedik, végül 

egy szabályos hengerpalást (keresztmetszetben kör) alakot vesz fel. 

A másodlagosan vastagodott gyökér legbelső régiójában megfigyelhetők 

az elsődleges xylemnyalábok (oligarch gyökerek esetében csillag alakba 

rendeződve), ezen kívül a másodlagos faelemeket találjuk (ezek közül a 

legfiatalabb rétegek helyezkednek el kívül, a kambium közelében). A gyökér 

másodlagos fájának szerveződése a fatest felépítéséhez hasonló: évgyűrűs 

szerkezetet mutathat, benne a tracheák, tracheidák és farostok mellett 

bélsugarak futnak, a kambium gyűrűjén kívül található másodlagos háncs 

irányába. A másodlagos háncselemek legfiatalabb képviselőit legbelül, míg 

fiatalabb rétegeit kívül, a kéreg maradványai alatt találjuk. Az elsődleges 

háncsnyalábokat a vastagodott gyökérben már nem találjuk meg, mivel 

annak vékony falú elemei összenyomódnak, eltűnnek (obliterálódnak).  

 

                                                           

55 A hullámos kambium eredetét tekintve „kettős” merisztéma, mivel a periciklus sejtjei végig 

megtartották osztódóképességüket (azaz ezek a szakaszok elsődleges merisztémának 

tekinthetők), míg a fa- és háncsnyalábok között a parenchimasejtek dedifferenciálódásával 

szabályos másodlagos merisztémaként működő szakaszok alakulnak ki. 



 

2. ábra. A gyökér másodlagos vastagodása. 

 

A másodlagos szállítószövetek régióján kívül egy ideig még megtaláljuk 

az elsődleges kortex maradványát, ám mivel ennek sejtjei többnyire nem 

képesek követni a gyökérátmérő gyarapodását, ezért viszonylag korán 

leszakadozik. Helyén leggyakrabban másodlagos bőrszövet (periderma) jön 

létre. A peridermát kialakító fellogén (parakambium) a periciklusnak a 

hullámos kambium kialakításában részt nem vevő sejtjeiből jön létre, 

amelyek a fanyalábokkal szomszédos területeken (ahol a periciklus-sejtek a 

hullámos kambium részévé váltak) a kortex belső sejtrétegeiből 

másodlagosan létrejött osztódószöveti sejtekkel egészülnek ki összefüggő 

gyűrűvé56. Abban az esetben, ha a fellogén bipleurikusan működik, 

előfordulhat, hogy a periderma alatt egy megvastagodott fellodermából álló, 

első sorban raktározó funkciójú másodlagos kéreg jön létre. 

                                                           
56 A gyökér fellogénje tehát a hullámos kambiumhoz hasonlóan „vegyes” merisztéma, ami 

elsődleges és másodlagos merisztemetikus szakaszokat egyaránt tartalmaz. 
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3.1.5. A gyökér ökológiai alkalmazkodásának lehetőségei: a 

gyökérmódosulatok szövettana 

 

A korábban említett alapfunkciók mellett a gyökér egyéb feladatokat is 

elláthat. Az így létrejövő módosult gyökerek esetében az új funkciók ellátása 

speciális szöveti alkalmazkodást igényel. A raktározó gyökerek (karógyökér, 

koloncos gyökérzet, ikergumó) esetében a fokozott tartalékoló funkció 

ellátása céljából fejlett raktározó parenchimából álló másodlagos kéreg jön 

létre a vastagodási zónában, amelynek sejtjeiben a különféle 

leukoplasztiszok (többnyire amiloplasztiszok) tartalmazzák az akkumulált 

tápanyagokat, amelyek segítségével a növény a következő vegetációs 

időszakban a vegetatív hajtásrészeit létrehozza majd (pl. Daucus carota ssp. 

sativus [sárgarépa], Dahlia × variabilis [dália]). Speciális raktározási módot 

jelentenek a szukkulens gyökerek (pl. Clorophytum comosum [csokrosinda]), 

amikor a másodlagos kéregben víztartó alapszövet helyezkedik el. 

A levegőben elhelyezkedő léggyökerek esetében lehetőség nyílik a 

fotoszintézisre is (asszimiláló léggyökerek); ekkor a gyökér kérgi régiójának 

külső sejtsorai klorenchimává alakulnak át. A levegő páratartalmát 

hasznosító léggyökerek (pl. epifiton orchideák vagy a Monstera deliciosa 

[levélfa]) esetében a szövettani részben már említett, elhalt sejtekből álló, 

vízfelszívó képességű velamen radikumnak nevezett többrétegű bőrszövet 

borítja a gyökereket. A a hajlító igénybevételnek kitett, támasztó funkciójú 

léggyökerek (koronagyökér, támasztó gyökér) specialitása a bőrszövet 

közelében elhelyezkedő rostkötegek megjelenése: ezekben a gyökerekben 

nagyméretű, kiterjedt bélszövetet tartalmazó központi hengert, és ennek 

szélére tolódó, az igen keskeny kéreg alatt elhelyezkedő nyalábokat és 

szklerenchima-rostokat találunk. A talajfelszínt áttörő légzőgyökerek 

(pneumatoforák) anatómiai sajátossága a kiterjedt aerenchima (átszellőztető 

alapszövet) jelenléte.  

Az együttélésre szolgáló gyökérmódosulatok szövettani sajátosságai a 

kölcsönhatásban álló partnerek közti anyagátadást szolgálják. A 

szívógyökerek anatómiai felépítése alapvetően nem tér el a tápanyagok 



felszívására szolgáló gyökerekétől, a hajszálgyökerek azonban nem 

gyökérszőrök segítségével veszik át a vegyületeket a gazdától, hanem 

szívófonalakként (hausztóriumok) hatolnak a parazitált növény 

szállítószöveteibe (valódi paraziták esetében a háncsba, fotoszintézisre 

képes félparaziták esetében a farészbe). 

A szimbiózisra szolgáló gyökerek esetében a szimbionta partner élhet a 

gazdanövény sejtjei közötti terekben, de akár a sejtek belsejében is. Számos 

növényfaj él tartósan együtt nitrogénfixációra képes mikroorganizmusokkal. 

A levegő nitrogénjét a növények számára is hasznosítható nitrogénformává 

(szerves nitorgénné vagy ammónium-ionná) prokarióta élőlények képesek 

alakítani. Kékalgák (Cyanobacteria) élnek például Cycadophyta törzs 

képviselőinek [szágópálmák] korallgyökereiben, egy összefüggő kékes színű 

sejtréteget képezve a gyökér kortexében. A valódi baktériumok (Eubacteria) 

közé tartozó Frankia nemzetség képviselői alkotnak hasonló réteget az éger 

fajok (Alnus sp.) mikodomáciumnak nevezett gyökereinek kérgi régiójában. A 

nitrogéngyűjtő organizmusok és növények szimbiózisai közül a 

legismertebbek a hüvelyesek (Fabaceae) gyökérgümőiben élő Rhizobium 

fajok és gazdanövényeik kapcsolata. Ezek a baktériumok a gyökérszőrökben 

kialakított infekciós csatornán át jutnak el a hajszálgyökerek kortexébe, ahol 

a növényi hormonokhoz hasonló hatású vegyületeket termelve sejtburjánzást 

váltanak ki. Az így létrejövő gümő belsejében szaporodnak el a 

baktériumsejtek, amelyek azonban nem a sejt közötti járatrendszerben, 

hanem a növényi sejtek belsejében élnek mint egyfajta speciális sejtalkotók 

(szimbioszóma).57  

A növényi gyökerek és gombafonalak együtteseként kialakuló, szimbionta 

eredetű szervmódosulat neve mikorrhiza. A növényfajok több mint 90%-a 

esetében megfigyelhető együttélésnek anatómiai alapon két fő kategóriáját 

különíthetjük el. Az ektomikorrhiza esetében a gombahifák egy összefüggő 

                                                           

57 Mivel a nitrogénfixáció folyamatát a molekuláris oxigén gátolja, a gyökérgümők 

belsejében a gáz megkötésére képes vegyület, az ún. leghemoglobin halmozódik fel. Ez a 

gerincesek vérében előforduló hemoglobinhoz hasonló, vastartalmú fehérje vörös színű, 

ezért az aktív, működő gyökérgümők rózsaszínek. 



bevonatot (ún. gombaköpenyt) hoznak létre a hajszálgyökerek felületén, ahol 

így nem alakulnak ki gyökérszőrök. A köpenyből a gombafonalak behatolnak 

a gyökér bőrszöveti ill. kérgi sejtjei közé, ahol körülfonva azokat kialakítják 

az anyagátadásra szolgáló felületet. Ez a belső hifaszövedék a Hartig-háló. A 

gombaköpenyből a talaj irányába futó kiágazó hifák jelentősen megnövelik 

az anyagfelvevő felületet (ami a gyökérszőrök felületének is többszöröse). 

Ezen keresztül a gombapartner segíti a növény víz- és ásványianyag-

felvételét, míg a növénypartner szervesanyagokat ad a gombának. (A 

kapcsolatot látva már érthető, hogy miért létfontosságú az ektomikorrhiza a 

gyökérszőrökkel nem rendelkező nyitvatermő fajok számára.) 

A mikorrhizák másik típusa az endomikorrhiza. Ebben az esetben a 

gombafonalak nem képeznek köpenyt a hajszálgyökér felületén, viszont 

behatolnak a kortikális sejtek belsejébe, ahol jellegzetes gombaképleteket 

hoznak létre. (Megjegyzendő, hogy a behatoláskor a hifák csak a sejtfalat 

törik át, a sejthártyát maguk előtt tolják; a növényi sejt tehát nem pusztul el.) 

Az endomikorrhizák legelterjedtebb típusa az ún. vezikuláris-arbuszkuláris 

mikorrhiza. Ekkor a gyökérsejtekben fácskaszerűen, gazdagon elágazó 

hifavégek ún. arbuszkulumok és hólyagszerű vezikulumok jönnek létre. Az 

előbbiek képezik az anyagátadási felületet a szimbionta partnerek között, 

míg a vezikulumok raktározásra szolgálnak. A talaj irányába az 

endomikorrhizából is gombafonalak futnak, amelyek szerepe az 

ektomikorrhizák kiágazó hifáival egyezik meg. 

 

3.2. A HAJTÁS 

 

A hajtás az embrió rügyecskének nevezett pólusából kialakuló vegetatív 

szervek, a szár és a levél egysége. A valódi szövetes növények megjelenése 

során ez volt az legkorábban kialakult növényi szerv. 

 

3.2.1. A hajtás evolúciója: a telóma-elmélet (3. ábra) 

 

Az első, Rhynia-típusú ősharasztok hajtása villás elágazódást mutató 

hajtástengelyből állt, amit még nem valódi gyökerek, hanem csak rhizoidok 



rögzítettek. Ebből az ősi felépítésből a legelső szórványosan megtalált fosszilis 

leletek alapján, a hiányzó láncszemek ismerete nélkül Walter Zimmermann a 

telóma-elmélet alapján vezette le a ma élő nagyobb harasztcsoportok felépítését, 

hajtásrendszerük sajátságait Telómáknak Zimmermann a hajtásvégek utolsó ágait 

nevezte, amelyek végén a fertilis telómák esetében sporangiumok helyezkednek el, 

míg a sterilis telómákról ezek hiányoznak. A Rhyniak villásan elágazó 

telómarendszere az elmélet alapján közvetlenül a korpafűfélék (Lycopodiophyta) ősi 

típusa volt, és ez az elágazódási mód meg is maradt a csoport mai képviselőinél is. 

Egy másik evolúciós vonalon a kezdetben egyenrangú telómák egyike dominánssá 

válik és túlnövi a másikat, amiből több törzsfejlődési lépésben kialakul a főtengely. 

Ezzel megjelent a monopodiális (közalapos) elágazódás, ami a Monilophyta törzs 

[páfrányok és zsurlók] mai képviselőinek jellemzője. Később a nyitvatermők 

körében a megjelenik a harmadik elágazási típus is, amikor a főtengely növekedése 

korlátozott, vagy legalábbis lassabb, mint az oldalágaké – ez a szimpodiális 

elágazódás. (Zimmermann telóma-elmélete nemcsak a hajtástengely törzsfejlődési 

változásaira, hanem a levél kialakulására és a generatív szervek fejlődésére is 

szolgál magyarázatokkal, ezeket a megfelelő fejezetekben tárgyaljuk.) 

A telóma-elmélet érdekessége, hogy a kidolgozása idején még nem ismert 

köztes lépésekre utaló kövületek csak később bukkantak elő, ám azokat – a legtöbb 

esetben – el lehetett helyezni a Zimmermann leírta evolúciós sor megfelelő pontjain. 

 

 

3. ábra. A telómák szerveződése és a közalapos elágazódás kialakulása a 

Zimmermann-féle telóma-elmélet szerint. 

 (Podani nyomán) 

 

3.2.2. A hajtás kialakulása 

 

A hajtást alkotó szervek eredendően a csíranövény embrionális 

hajtáscsúcsából, a rügyecskéből (plumula) származtathatók. A több éven át 



fejlődő növények esetében, ha a vegetációs időszak nem folytonos, hanem a 

klimatikus viszonyok miatt azt nyugalmi időszakok szakítják meg, az aktív 

hajtáscsúcsok gyarapodása időről időre leáll, és a kedvezőtlen időszakot 

ebben a formában vészelik át. Az embrionális állapotú, nyugalmi állapotban 

levő rövid szártagú hajtáskezdeményeket nevezzük rügyeknek. A rügyek 

elhelyezkedése a növényen – az ökológiai környezettől függően – többféle 

lehet. A mérséklet övben ez alapján különítjük el egymástól az ún. Raunkier-

féle életformatípusokat (lásd a 6. fejezetben!). 

A rügy részei: a nyugalmi állapotban levő hajtáscsúcs merisztémái, a 

következő évben kialakuló hajtástengely kezdeménye, a rügytengely, az erre 

boruló levélkezdemények és többnyire az ezeket borító allevelek, a 

rügypikkelyek. (Ettől eltérésként generatív szervek kezdeményei is 

előfordulhatnak a rügyben vegyes ill. virág(zati) rügyek esetében.) 

A vegetációs időszak kezdetén a hajtáscsúcs működésbe lépésével 

megindul a hajtás növekedése. A hajszálgyökérhez hasonlóan a különböző 

fejlettségű régiók a hajtástengely esetében is megfelelő zonációban jelennek 

meg a hossztengely mentén (4. ábra). A hajtás végén találjuk az embrionális 

zónát, amely nem más, mint a hajtáscsúcsban található ős- ill. elsődleges 

merisztémák összessége. 



 

4. ábra. A hajtástengely zónái. 

 

Az iniciálisok csoportján belül egy igen alacsony mitotikus aktivitású 

sejtcsoport különíthető el („néma centrum” vagy centrális anyasejtek zónája), 

amelynek funkciójára vonatkozóan napjainkig még csak feltételezések vannak. 

(Sejtjeinek feltehetően a generatív hajtáscsúcssá alakulásban van szerepe). A hajtás 

elsődleges merisztémái a később epidermisszé alakuló protoderma (dermatogén), 

az elsődleges szállítószöveteket létrehozó prokambium valamint az 

alapmerisztéma. Az utóbbinak két formában jelenik meg a hajtáscsúcsban: a 

protoderma alatt elhelyezkedő kéregmerisztémaként, ami az elsődleges kortex 

alapszövetét hozza létre, valamint a központi helyzetű, bélszövetet kialakító 

bordamerisztéma formájában. A hajtás esetében – szemben a gyökérrel – már az 

elsődleges merisztémák zónájában megjelennek az oldalszervek kezdeményei 

(primordiumok). Mivel a primordiumok kialakulását közvetlenül a protoderma alatt 

levő sejtrétegek periklinális osztódásai vezetik be, ezért a hajtás oldalszerveit 

exogén eredetűeknek mondjuk. Kialakulását követően a primordium növekedése 

kétféleképpen alakulhat: vagy megőrzi radiális szimmetriáját és a merisztematikus 

aktivitás a primordium csúcsára korlátozódik, növekedése korlátlan marad és 

oldalhajtássá alakul, vagy pedig ellaposodik (dorziventrálissá válik) és jellegzetes 

merisztémák működését követően (l. később) növekedése leáll, majd levéllé 

EMBRIONÁLIS 

ZÓNA 

prokambiu

m 

protoderma 

bordameriszté

ma kéregmerisztém

a 

oldaszerv-

kezdemény 

ELSŐDLEGES SZÖVETEK 

ZÓNÁJA 

VASTAGODÁSI 

ZÓNA 

epidermi

sz 
korte

x 

sztéle 
bél 

bélsugá

r 

elsődleges 

floem másodlagos 

floem 

elsődleges 

xilem másodlagos 

xilem 

vaszkuláris 

kambium 



fejlődik. Az oldalszerv-kezdemények kialakulásának ritmusa genetikailag 

meghatározott és elsősorban a hajtáscsúcs merisztémája termelte hormonok 

befolyásolják. A levélprimordiumok elhelyezkedési rendje alakítja ki a növényre 

jellemző levélállást (fillotaxis). Szinte minden esetben elmondható, hogy az 

oldalhajtások kezdeményei egy-egy levélprimordium (a későbbi támasztólevél) 

tövében jönnek létre. 

  

Az osztódószövetek mitózisaival kialakuló sejtek a hajtáscsúcs alatti 

régióban megnyúlnak illetve ezzel párhuzamosan differenciálódnak 

(differenciálódási zóna) és kialakulnak a hajtástengely elsődleges szövetei. 

Ezt az elsődleges növekedési folyamatot a legtöbb szártípus (fás és lágy 

szárak esetében egyaránt) a másodlagos növekedés követi, ami kétféle 

módon valósulhat meg. Az elsődleges szövetek zónája alatt működésbe lépő 

másodlagos oldalmerisztémák (vaszkuláris kambium, parakambium) 

biztosítják a vastagodást. Emellett néhány lágyszár (szalmaszár, tőszár) 

esetében a szárcsomókban megmaradó merisztematikus sejtek aktivitása 

utólagos szártagmegnyúlást (interkaláris növekedés) eredményezhet. 

 

 

3.2.3. A hajtástengely anatómiája 

 

3.2.3.1. A hajtástengely elsődleges szöveti szerkezete és a sztéletípusok 

 

A hajtástengely (szár) elsődlegesen a növény tengelyéül szolgálva tartja 

az egyéb szerveket, részt vesz a szervek közti szállítási folyamatokban, és – 

az esetek nagy részében – fiatalon fotoszintézist is végez. A külvilág felé – 

többnyire egyrétegű – epidermisz határolja, amelyen növényi szőröket, 

gázcserenyílásokat és kutikulát találunk. Belső szöveti állománya – a 

gyökérhez hasonlóan – két szövettájra, az elsődleges kéregre (kortex) és a 

központi hengerre (sztéle) osztható. Földfelszín feletti szárak esetében a 

kortex többnyire igen keskeny, csak néhány sejtrétegből áll. 

 

Amennyiben a bőrszövet alatt a többi alapszöveti sejttől anatómiailag 

elkülöníthető sejtréteg(ek)et találunk, hipodermiszről (hipoderma) beszélünk. 



Hipodermális helyzetben többnyire szilárdító szövetet (első sorban szklerenchima-

rostokat) találunk, talajban vagy vízben található szárak, szármódosulatok esetében 

vízzáró szerepű, szuberinizálódott falú sejtek rétegét (exodermiszt). A kortex fő 

tömegét parenchimaszövet alkotja, külső rétegei – zöld színű szárak esetében – 

klorenchimából állnak, míg raktározó szerepű szármódosulatok (rizóma, gumó) 

esetében a kortex raktározó parenchimában gazdaggá válik és megvastagszik. 

Endodermisz a legtöbb földfelszín feletti szárban nem fordul elő (esetleg egy 

amiloplasztiszokban gazdag sejtekből álló ún. keményítős hüvely alakul ki a 

helyén), de a talajban elhelyezkedő módosulatok (pl. tarack) estében előfordulhat. 

Anatómiai felépítése és szerepe ebben az esetben a gyökérben található 

másodlagos ill. harmadlagos endodermiszéhez hasonló.  

 

A hajtástengely szállítószöveteket tartalmazó szövettája – a gyökérhez 

hasonlóan – a központi henger (sztéle). Külső vonalát a szállítóelemek 

epidermisz felé eső felületének határvonala jelöli ki. Amennyiben a szár 

tengelyvonalában nincsenek szállítónyalábok, hanem alapszövet fordul itt 

elő, bélszövetről (ha itt üreg nyílik, bélüregről) beszélünk. A szállítóelemek 

között szinte minden esetben találunk sugárirányban rendeződő alapszöveti 

sejtsorokat;  ezek a bélsugarak. 

 

A szállítóelemek egymáshoz viszonyított helyzete alapján különböző 

sztéletípusokat különböztetünk meg egymástól (5. ábra). A legősibb állapot az első 

szárazföldi ősharasztoknál kialakult ún. protosztéle, amelynek középvonalában zárt 

xylemet találunk, és ezt veszi körül a phloem. Amennyiben a protosztéle 

keresztmetszetén a xylem kör alakban tűnik elő haplosztéléről beszélünk (pl. 

Selaginella [csipkeharaszt]), ha csillag alakban rendeződik aktinosztéléről (pl. 

Psilotum [csupaszpáfrány]) ha pedig lemezekre tagolódva helyezkedik el a 

phloemen belül, plektosztéléről (pl. Lycopodium [korpafű]). A protosztéle 

farészében az evolúció következő lépéseként megjelenik a bélszövet (ill. a bélüreg); 

így alakult ki a szifonosztéle. Amennyiben a bélszövet körül összefüggő xylem-, 

azon kívül pedig összefüggő phloemgyűrűt találunk, ektofloikus szifonosztéléről 

beszélünk, míg az ún. amfifloikus szifonosztéle (szolenosztéle) esetében (pl. 

Marsilea [mételyfű]), a xylem gyűrűjén belül egy második, összefüggő háncsgyűrű 

helyezkedik el. Az ektofloikus szifonosztéle feldarabolódásával vezethető le a 

zárvatermők nagy részére jellemző eusztéle, amelyben a kollaterális 

szállítónyalábok – keresztmetszetben – szabályos körökben helyezkednek el (ebből 

másodlagosan bikollaterális nyalábok ill. koncentrikus nyalábok is létrejöhettek). A 



szolenosztéle feldarabolódásával bikollaterális nyalábokból álló eusztéle vezethető 

le, amelynek nyalábjai a háncsrész xylem körüli záródásával származtatható az 

amfikribrális nyalábokat tartalmazó diktiosztéle (polisztéle) (ez a különféle 

páfrányok szárának jellemző sztéletípusa). A Lilipsida osztályban több helyen 

előfordul, hogy a szállítónyalábok szórtan állnak a szár keresztmetszetén; ezt a 

sztéletípust nevezzük ataktosztélének. 

 

 

 

5. ábra. A sztéletípusok és leszármazási kapcsolataik. 

 

A szár központi hengerében – nyalábos sztéleszerkezet esetében – 

mindig összetett nyalábokat találunk. Kollaterális nyalábok esetében a xylem 

a szár középpontja, míg a phloem a külvilág felé néz. A xylemben a 

protoxylem elemek befelé, míg a metaxylem elemek a háncsrész felé esnek 

(endarch xylem), míg a phloem exarch szerveződésű, azaz a protoxylem 

elemek kifelé, a metaxylem tagjai a farész felőli oldalon helyezkednek el.  

 

3.2.3.2. A hajtástengely másodlagos vastagodása 
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A hajtástengely elsődleges szöveti zónája alatt a legtöbb kétszikű 

szártípus esetében másodlagos (oldal)merisztémák jönnek létre, 

működésükkel pedig megindul a szár másodlagos vastagodása. A vastagodó 

szár másodlagos szállítószöveteit az összefüggő vaszkuláris kambium 

(„kambiumgyűrű”) hozza létre, míg az átmérőbeli gyarapodás nyomán 

leszakadozó epidermisz szerepét átvevő peridermát a fellogén 

(parakambium) sejtjei termelik. 

A nyalábos elrendeződésű elsődleges szállítószövetet tartalmazó szárak 

hajtáscsúcsában a prokambium is nyalábos elhelyezkedésű. A prokambium 

merisztematikus aktivitású leszármazottja a nyalábok belsejében is 

megmarad, ezért e szárakban kollaterális nyílt nyalábokat találunk. A 

másodlagos vastagodási folyamat megindulását megelőzően a nyalábokban 

levő kambium (nyalábkambium, faszcikuláris kambium) a nyalábok közti 

bélsugarak alapszöveti sejtjeinek dedifferenciálódásával kialakuló 

másodlagos merisztematikus aktivitású szakaszokkal (nyalábközti kambium, 

interfaszcikuláris kambium) kiegészülve hozza létre az összefüggő 

vaszkuláris kambiumot58. 

A faszcikuláris kambium (néhány sejtsor vastagságú bélsugarak 

kivételével) mindig másodlagos szállítószövetet hoz létre, a nyalábközti 

kambium működésének terméke azonban változatos lehet (6. ábra). A 

látszólag összefüggő másodlagos szállítószövetben valamennyi esetben 

bélsugarak helyezkednek el, ráadásul – megfelelő klimatikus viszonyok 

között fejlődő, fás szárú fajok esetében – a fatest évgyűrűs mintázata is 

kialakul (l. később). 

 

A Ricinus-típusú szárvastagodás esetében az interfaszcikuláris kambium 

összefüggő másodlagos szállítószöveti hengert alakít ki. Az elsődleges nyalábok 

farésze befelé tolódik, és jellegzetes mintázatot alkotva megfigyelhető az 

összefüggő másodlagos xilem („fatest”) belső oldalán (bélkorona). Az elsődleges 

nyalábok háncselemei egy ideig hasonló módon megfigyelhetők a másodlagos 

                                                           
58 A hullámos kambiumhoz és a gyökér fellogénjéhez hasonlóan ebben az esetben is 

valójában „vegyes” merisztéma jön létre, hiszen a faszcikuláris kambium elsődleges, míg az 

interfaszcikuláris kambium másodlagos merisztémának tekintendő. 



háncs kortex felé eső oldalán (háncskorona), de a farésznél vékonyabb falú 

elemei hamarosan összenyomódnak, eltűnnek (obliterálódnak). Ezt a vastagodási 

típust figyelhetjük meg néhány fás szárú növény (Ricinus [ricinus], Malus [alma], 

Sambucus [bodza]) szárában. 

A lián típusú (Aristolochia-típusú) vastagodás a kúszócserjék, kúszó kisfák 

(pl. Hedera helix [borostyán], Vitis vinifera [bortermő szőlő]) sajátossága. Ebben 

az esetben az interfaszcikuláris kambium csak másodlagos alapszöveti elemeket 

hoz létre, így a vastagodott szár szállítószövete is nyalábos szerveződést mutat. 

Az igen nagy méretű nyalábok belső (bélszövet felé néző) oldalán 

megfigyelhetjük az elsődleges xilem elemeket, míg külső oldalukon (a 

felszívódásukig) megtalálhatók az elsődleges nyalábok háncsrészei. 

A vastagodó dudvaszárakra jellemző Helianthus-típusú szárvastagodás 

során a nyalábközti kambium másodlagos szállító- és alapszövetet egyaránt 

létrehoz. A vastagodott szár így – a lián-típushoz hasonlóan – nyalábos 

szerveződést mutat, a sztélében azonban kétféle nyaláb fordul elő. Az elsődleges 

és másodlagos szállítóelemeket egyaránt tartalmazó nagyméretű („elsődleges”) 

nyalábok és jóval kisebb, csak másodlagos xilemet és floemet tartalmazó 

(„másodlagos”) nyalábok váltakoznak egymással. 

 

 

 

6. ábra. A szár másodlagos vastagodásának típusai. 
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A fás nyitva- és zárvatermő fajok szára a legtöbb esetben nem nyalábos 

elsődleges szöveti szerkezetből kiinduló, ún. Tilia-típusú vatsagodással 

fejlődik. A zöldhajtások hajtáscsúcsában e fajok esetében összefüggő 

prokambium-gyűrű található, így már az elsődleges fa- és háncselemek is 

összefüggő gyűrűt alkotnak (azaz nincsenek nyalábok). A kétféle 

szállítószövet között megmaradó, folytonos prokambium lényegében egy az 

egyben alakul vaszkuláris kambiummá a vastagodási zónában59, ahol 

megkezdi a másodlagos xilem és floem kialakítását. Ezzel jellegzetesen 

koncentrikus szöveti szerveződés jön létre: az elsődleges kortex alapszövete 

alatt az elsődleges floem gyűrűjét, majd a másodlagos floem (háncstest) 

rétegeit találjuk, ez után következik a kambiumgyűrű, majd a másodlagos 

xilem (fatest), ezen belül az elsődleges xilem gyűrűje, legbelül pedig a 

bélszövet parenchimája helyezkedik el.  

 

A bemutatott négy vastagodási típus mellett egyes rendszertani csoportokban 

egyéb speciális másodlagos növekedési módok is előfordulnak. Az egyszikűek 

osztályában (Liliopsida) előforduló szártípusok nem vastagszanak másodlagosan. 

Még a valódi kétszikű fákhoz hasonló megjelenésű bambuszok (Poaceae – 

Bambusoideae) nádszára ill. a pálmák (Arecaceae) családjában előforduló 

pálmatörzs sem gyarapszik a keletkezését követően. Ez a magyarázata annak, hogy 

mindkét szártípus átmérője az alapjától a hajtás végéi (ill. a levélüstökig) azonos. A 

pálmák esetében a nagyméretű, ellaposodott hajtáscsúcs képes produkálni a 

megfelelő átmérőjű törzset, amit később a rövid szártagú hajtástengelyen 

megjelenő levelek alapjai illetve ripacsai (a cikatrixok) borítanak be (az elhalt 

levélszövetek rárakódása miatt látszólag vastagabb lehet a törzs alapi része). 

Az Ruscaceae család Dracaena nemzetsége esetében az alapjánál vastagabb, 

elágazó törzs hordozza a levélkoronát. Ez a morfológia egyértelműen másodlagos 

vastagodásra utal, ami azonban egyik korábbi típusra sem hasonlít. A Dracaena-

típusú vastagodás esetében az egyszikű szár elsődlegesen kollaterális zárt (azaz 

prokambium-maradvány nélküli) nyalábokat tartalmaz. Idővel a szár kortexének 

belsőbb sejtsorai visszanyerik osztódó képességüket, kambiumgyűrűvé alakulnak, 

és gyarapítani kezdik a hajtástengelyt: alapszövetet és abba ágyazott további zárt 

szállítónyalábokat hoznak létre. 

                                                           
59 Így valójában elsődleges merisztéma végzi a másodlagos vastagítást is! 



Egy másik sajátos másodlagos vastagodási mód a Beta-típusú vastagodás, 

amely az Amaranthaceae (disznóparéjfélék) családjára jellemző répatest kialakulása 

során figyelhető meg. Ezt a raktározó szervmódosulatot a gyökér, a hipokotil 

szárrész és a szár alsóbb régiója együttesen hozza létre. A gyökér eredetű rész 

elsődlegesen diarch szerveződésű sztélét, benne két-két xilem- és floemnyalábot 

tartalmaz. A vastagodás megindulásakor először a gyökér vastagodására jellemző 

módon kialakul a hullámos kambium, ami megkezdi a másodlagos szállítóelemek 

(illetve alapszövet) létrehozását. Kis idő múlva a gyökér kortikális régiójában – az 

alapszöveti sejtek dedifferenciálódásával – egy újabb kambiumgyűrű jön létre, ami 

másodlagos raktározó parenchimát illetve másodlagos szállítóelemeket (azaz 

valójában kollaterális nyílt nyalábokat) hoz létre. Később ezen a kambiumrétegen 

kívül újabb és újabb kambiumgyűrűk alakulnak ki, amelyek hasonló működéssel 

gyarapítják a szerv állományát. Mivel a répatest kialakítását több, egy időben 

működő kambiumgyűrű végzi, a jelenséget polikambialitásnak hívják. 

 

3.2.3.2. A fás szár felépítése 

 

A vastagodott fás szár fő tömegét a másodlagos szállítóelemek 

összessége, a háncstest és a fatest alkotja (7. ábra). A külvilág felé 

jellegzetes megalakulású, speciális másodlagos bőrszövet, a héjkéreg 

(ritidóma) határolja. Az alatta elhelyezkedő háncstest legkülső részén találjuk 

a legidősebb, míg belső, a vaszkuláris kambium szomszédságában 

elhelyezkedő rétegeiben a legfiatalabb floem-elemeket. A kambiumgyűrű 

belső oldalán helyezkednek el a legfiatalabb, aktív szállítást végző faelemek, 

míg a szár közepe felé haladva egyre idősebb xilem-rétegek következnek. 

(Hangsúlyozandó tehát, hogy a szárban csak egyetlen kambiumgyűrű 

található!) A fa- és a háncstest között alapszöveti sejtek sugárirányba futó 

sorai, az ún. bélsugarak teremtenek kapcsolatot. Ezek az élő parenchima-

sejtek a fás szárban folyó sugárirányú szállítás mellett tápanyag-raktározást 

is végeznek. 

 



 

7. ábra. A fatest felépítése. 

(Dános nyomán) 

 

3.2.3.2.1. A fatest szerkezete 

 

A fatest az évek folyamán belülről kifelé (centrifugálisan) növekszik, a 

kambiumgyűrű mind újabb rétegekkel gyarapítja állományát. Ennek 

megfelelően a legfiatalabb, a víz- és ásványianyag-szállításban aktívan részt 

vevő faelemeket a fatest külső felületén találjuk; e rétegek összessége a 

szíjács. Az idősebb, a szár középvonala felé elhelyezkedő xilemsejtek már 

nem vesznek részt a szállításban, az itt elhelyezkedő tracheákat, 

tracheidákat töltősejtek (tilliszek) tömik el. A sejtek falában a fakorhasztó 

mikróbák (elsősorban gombák) szaporodásának megakadályozása céljából 

speciális másodlagos anyagcseretermékek (polifenolok) rakódnak. Ez a belső 

régió a geszt. Egyes fafajok (pl. Fagus [bükk], Quercus [tölgy], Pinus [fenyő]) 

– az ún. gesztesedő fák – esetében az anyagberakódás olyan mértékű, hogy a 

kivágott fa vágási felületén (bütüjén) is egyértelműen elkülönül a geszt 

állománya60. 

                                                           
60 Előfordul, hogy a fa sebzés vagy kórokozó gomba behatolása helyén halmoz fel 

polifenolokat a károsodott szövetek környékén, ami szintén szabad szemmel is látható 

nyomot hagy a bütün. Ekkor sebgesztről vagy álgesztről beszélünk. 



A fatestet – a farészhez hasonlóan – elsősorban a különféle vazális 

elemek, parenchimasejtek valamint farostok alkotják. A nyitvatermők fájában 

csak tracheidákat, parenchimasejteket és rosttracheidákat találunk 

(farostokat és tág üregű tracheakat nem), ezért ezen fajok fatestjének szöveti 

szerkezetének képe homogén (homoxil fák)61. A zárvatermők farészének 

összetétele sokkal változatosabb (tracheidákat, tracheakat, farostokat, 

faparenchimasejteket és egyes fajok esetében rosttracheidákat is tartalmaz), 

anatómiai felépítése tehát igen heterogén – ezek az ún. heteroxil fák.  

A fatestben a parenchimasejtek két rendszert alkotnak: a bélsugarak 

radiálisan rendeződött sorait, valamint a vazális elemeket tengelyirányban 

kísérő (szűk értelemben vett) faparenchima-sejtek rendszerét. 

A xilem-elemek sejtfalának lignifikáltsága alapján puha- és keményfákat 

különböztetünk meg egymástól. Az alacsonyabb (40% vagy annál 

alacsonyabb) lignintartalmú puhafák gyors növekedésű, törékeny 

(töréskárokra, széldöntésre érzékenyebb) fajok (pl. Salix [fűz], Populus [nyár], 

Pinus [fenyő] fajok, Acer negundo [zöldjuhar]), amelyeket első sorban a 

papíripar hasznosít. Ezzel szemben a több lignint tartalmazó keményfák igen 

ellenállóak, a bútor- és építőipar számára értékesebb faanyagokat 

szolgáltatnak, biztonságosabban ültethető parkfák, útsorfák (pl. Fagus 

[bükk], Quercus [tölgy], Taxus [tiszafa], Alnus [éger])62. 

Egyes éghajlati területeken a kedvezőtlen klimatikus körülmények miatt 

nem folyamatos a növények növekedése, azt nyugalmi periódusok szakítják 

meg. A vaszkuláris kambium ekkor időszakosan működik, és ennek 

következtében jellegzetes, évgyűrűs mintázat alakul ki a fatestben63. 

                                                           
61 A Pinaceae és Cupressaceae családokba tartozó nyitvatermők egynemű fatestében 

szklerenchimatikus hüvellyel körülvett, epitélsejtekkel bélelt gyantajáratok futnak. 

62 A puha- és keményfa fogalmának egyéb értelmezése is szerepel a szakirodalomban. 

Eszerint a rostokat nem tartalmazó nyitvatermő (valójában homoxil) fákat tekintjü 

puhafáknak, míg a zárvatermők rostokat is tartalmazó fáját keményfáknak – függetlenül a fa 

fizikai jellemzőitől. 

63 A mérsékelt és hideg övben a téli időszak, míg a füves puszták vegetációs övében vagy a 

fás szavannák területén a rendszeresen visszatérő száraz évszak miatt lassul le (vagy áll le 

teljesen) évről évre a kambiumsejtek osztódása. 



Tavasszal, a fák rügyfakadását követően a nagy mennyiségű csapadéknak 

köszönhetően a növények rövid idő alatt nagy mennyiségű vizet vesznek fel 

és szállítanak a lombozat irányába. Ekkor tágabb üregű, vékonyabb falú 

szállító elemek (tracheidák, tracheák) keletkeznek, míg a rostok (ill. 

rosttracheidák) aránya ilyenkor alacsonyabb. Az ebben az időszakban 

kialakuló, makroszkóposan világosabb színű xilem-sávot nevezzük korai 

(tavaszi) pásztának (8. ábra). Nyár végén illetve az őszi időszakban ezzel 

szemben lecsökken a szár folyadékszállításának üteme, szűkebb üregű, 

vastagabb falú vazális elemek jönnek létre és nagyobb arányban keletkeznek 

rostok, rosttracheidák. Így jön létre a sötétebb színű kései (őszi) pászta. A 

téli időszakban leálló – vagy lelassuló – kambiumműködést követően 

tavasszal hirtelen meginduló osztódási aktivitásnak köszönhetően az előző 

évi kései és az azévi korai pászta között egy éles (látszólagos) határvonal jön 

létre, ez az évgyűrűhatár. A fatest (azaz a fásodott szárrész) korát tehát a 

bütün látható világos VAGY sötét gyűrűk leszámlálásával határozhatjuk meg. 

Az évgyűrűk vastagságát az adott vegetációs időszak időjárási illetve egyéb 

környezeti viszonyai határozzák meg: csapadékos időben, ha elegendő 

tápanyag áll a növény rendelkezésére vastagabb, míg kedvezőtlen 

időszakban, esetleg egy intenzív kártevőhatás idején keskenyebb évgyűrű 

(vagy pászta) jön létre64. Az évgyűrűmintázat tehát lenyomatként őrzi a fát 

ért ökológiai hatások történetét. 

A heteroxil fák évgyűrűiben a tracheák többféleképpen helyezkedhetnek 

el 8. ábra. A szórt likacsú fák esetében a nagyobb méretű tracheák a korai és 

a kései pásztában egyaránt előfordulnak (pl. Acer [juhar], Aesculus 

[bokrétafa], Fagus [bükk], Magnolia [liliomfa], Tilia [hárs]). A gyűrűs likacsú 

fák fatestében azonban a tág üregű tracheak a korai pásztában 

                                                           

64 Mivel egy adott terület fáit hasonló időjárási és környezeti viszonyok érik, az egymás 

közelében élő fák évgyűrűmintázata hasonló. Ráadásul ha egy ismert korú fa bütüjén 

megjelenő mintázattal összevetjük egy már kidőlt fa évgyűrűinek szerkezetét, 

megállapítható az utóbbi kidőlésének időpontja is. Ehhez hasonló alapelven működő 

kormeghatározási módszer az évgyűrűelemzés módszere.  



csoportosulnak (pl. Fraxinus [kőris], Catalpa [szivarfa], Mous [eperfa], 

Quercus [tölgy], Robinia [akác], Ulmus [szil]). 

 

 

A fatestnek számos, taxonómiai értékű anatómiai jellemzője van. Faji jellemző 

például, hogy a tracheak elszórtan, magányosan állnak-e a fatestben, esetleg 

párosával ikerpórusokat vagy többtagú póruscsoportokat képeznek. A 

faparenchimasejtek rendszere is változatos lehet: paratracheális parenchima 

esetében a parnechimasejtek a tracheak körül csoportosulnak, ha a 

parenchimasejtek a tracheaktól függetlenül állnak, apotracheális parenchimaról 

beszélünk. 

 

A fatest jellegzetességeit háromféle metszet jellemzőinek vizsgálatával 

írhatjuk le (9-10. ábra, 2. táblázat). A keresztmetszeten (azaz a bütü 

mikroszkopikus képén) a vazális elemeket és a rostokat (valamint a faparenchima 

sejtek sorait) is keresztmetszetben láthatjuk, kirajzolódik az évgyűrűs szerkezet. 

Ugyanezen a metszeten a bélsugarakat hosszmetszetben, a vazális elemek illetve 

a rostok közé ékelődve futnak. A keresztmetszet jellegzetes egysége az 

évgyűrűmező, ami a két szomszédos bélsugár és két szomszédos évgyűrűhatár 

közrefogta területet jelenti. Ennek vizsgálatával megállapítható, hogy a fa homo- 

vagy heteroxil fatestű, utóbbi esetben szórt vagy gyűrűs likacsú-e. 

 

 

9. ábra. A fatest jellemző metszetei. 

 

A fatestből kétféle hosszmetszetet készíthetünk. Amennyiben a szár 

hossztengelyével párhuzamos metszési sík áthalad a középvonalon (azaz sugár 

irányba fut) radiális hosszmetszetről beszélünk. Ezen a felületen a szállítóelemek 

és a rostok (valamint a faparenchima sejtek sorai) is hosszmetszetben láthatók, 

megfigyelhető az évgyűrűs szerveződés. A bélsugarak ekkor szintén 

hosszmetszetben láthatók, ám itt merőlegesen keresztezik a vazális elemeket. 

radiális 

hosszmetszet 

tangenciális 

hosszmetszet 

keresztmetszet 



Ezen a metszeten mérhető a tracheatagok, tracheidák hossza, megfigyelhetők 

sejtfalvastagodási jellemzőik (spirális, gyűrűs, gödörkés, nyitvatermők esetében 

vermes gödörkés vastagodás). A bélsugarak szerkezete is ezen a metszés síkon 

tanulmányozható a legjobban. Megállapítható, hogy csak egyféle sejtből állnak-e 

(homogén bélsugár), esetleg alakilag és/vagy működésileg többféle sejt alkotja 

azokat (heterogén bélsugár). Az utóbbi esetben akár szállító elemek, vagy a 

nyitvatermők fája esetében gyantajáratok is haladhatnak bennük. 

 

A tangenciális (érintő irányú) hosszmetszet nem halad át a fatest 

középvonalán. Bár a szállítóelemek, a rostok (és a faparenchimasejtek sorai) 

hosszmetszetben figyelhetők meg ebben a síkban, a szabályos évgyűrűs szerkezet 

nem látható. Ebben a síkban a bélsugarak keresztmetszete figyelhető meg: orsó 

alakban rendeződő parenchimasejt-csoportokként látjuk azokat. A fatest 

jellemzője, hogy ezek egy (uniszeriátus bélsugár) vagy több sejtsor vastagságúak, 

milyen magasak ill. szélesek. 



2. táblázat. A homoxil és a heteroxil fa különböző metszetein megfigyelhető 

jellegzetességek. 
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3.2.3.2.2. A háncstest szerkezete 

 

A háncstest esetében is igaz, hogy legfiatalabb részei a vaszkuláris 

kambiummal határosak, ebben az esetben azonban ez azt jelenti, hogy ezek 

a szár közepe felé néznek, míg az idősebb, szállítást már nem végző rétegek 

a héjkéreg felőli oldalon vannak. A másodlagos háncs kialakulása tehát 

centripetális. 

A fatesthez hasonlóan a háncstest is réteges szerveződésű. A 

háncsrostokban gazdag kemény háncs és a szállítóelemek túlsúlyával 

jellemezhető lágy háncs rétegei váltakoznak egymással. Ezek kialakulásának 

ritmusa azonban nem – feltétlenül – követi az éves periódusokat, így ezek 

számából nem következtethetünk a szár korára. A bélsugarak természetesen 

a háncstestben is folytatódnak, az átmérőbeli gyarapodás miatt azonban 

ezek a szár kerülete felé haladva kitágulnak, keresztmetszetben 

tölcsérszerűen tűnnek elő (bélsugár-tölcsérek). 

 

3.2.3.2.3. A héjkéreg (ritidóma) kialakulása 

 



A szár vastagodását az epidermisz – hasonlóan egyéb vastagodó szervek 

bőrszövetéhez –  nem képes követni. A leszakadozó epidermisz helyét a 

másodlagos bőrszövet (periderma) veszi át. Az ezt kialakító fellogén az 

epidermisz vagy az alatta levő alapszöveti sejtek dedifferenciálódásával jön 

létre. Már a beérett azévi hajtásokat is a fajra jellemző mintázottságú és 

morfológiájú másodlagos bőrszövet borítja. 

A hajtás további vastagodásával a peridemra is felrepedezik, 

leszakadozik. Ekkor a bőrszövet alatt elhelyezkedő kortex további rétegei 

alakulnak fellogénné, így továbbra is szabályos másodlagos bőrszövet borítja 

a szárat. Egyes fajok esetében (pl. Armeniaca [kajszi], Malus [alma]) még az 

idősebb szárrészeken (gallyakon, ágakon) is peridermát találunk. Egy idő 

után azonban elfogynak a kéreg alapszöveti sejtsorai, és a periderma a 

háncstesttel érintkező helyzetbe kerül. Ekkor a parakambium már a háncstest 

külső részének alapszöveti elemeiből dedifferenciálódik, osztódásaival pedig 

olyan bőrszöveti rétegek jönnek létre, amelyekben elhalt háncselemek 

(rostacsövek, rostasejtek, háncsrostok) maradványai is megfigyelhetők. Ezt a 

módosult felépítésű, háncselemeket is tartalmazó peridermát nevezzük 

ritidómának (héjkéregnek). A héjkérg a szár további tágulása miatt szintén 

szétfeszül, aminek köszönhetően a fajra jellemző módon felrepedezik, 

lehámlik vagy lefoszlik. Eközben a háncstestnek újabb és újabb rétegei 

alakítják ki a fellogént. (Ez is magyarázza, hogy miért nem következtethetünk 

a háncstest vastagságából vagy rétegeinek számából a fa korára.) 

A héjkéregben – rendszertani csoporttól függően – kristályok vagy 

különféle másodlagos anyagcseretermékek, színanyagok rakódhatnak le. Ez 

adja különböző fajok ritidómájának jellegzetes megjelenését, állagát. A 

Quercus suber [paratölgy] esetében például a héjkéreg sejtjeinek fala nagy 

mennyiségű szuberint tartalmaz. Ez a leválasztott héjkéreg a „parafa”. 

 

3.2.4. A levél 

 

3.2.4.1. A levél evolúciós eredete: a mikrofillum és a makrofillum 

 



Az evolúció során a levél több törzsfejlődési vonalon is kialakult, 

párhuzamos evolúcióval. Legkorábban a különböző ősharasztoknál jelent 

meg. Az egyes rendszertani csoportok fotoszintézist végző lombleveleinek 

anatómiája azonban eltérő lehet. Alapvetően két fő típus különíthető el, a 

mikrofillum és a makrofillum (11. ábra). A Lycopodiophyta törzs 

(korpafűfélék) képviselőire valamint a  Monilophyta törzs Equisetopsida 

osztályára (zsurlók) jellemző mikrofillum esetében a levél szállítónyalábjai a 

szár nyalábjainak egyszerű oldalágaiként kanyarodnak ki a levélnyélbe. A 

mikorfillum tehát valójában nem más, mint egyféle felszíni függeléke 

(emergenciája) a hajtástengelynek. A Monilophyta törzs páfrányokat 

tartalmazó osztályaiban kialakuló makrofillum szállítószövete teljesen más 

módon kapcsolódik a szár sztéléjének szállítószöveteihez. A hajtástengely 

szállítószövet-hengeréből kiválik egy (vagy több) nyaláb (levélnyomnyaláb) 

és a makrofillum levélnyelébe kanyarodva fut a levélbe. Ennek 

eredményeképpen azonban a szár szállítószöveteiben egy hiátus marad, az 

ún. levélrés. A levélnyomnyalábok kikanyarodása miatt a korai harasztoknál 

még hengerszerűen összefüggő szállítószövetrendszer (protosztéle, 

szifonosztéle) feltagolódik és nyalábossá (eusztéle, diktiosztéle) válik. Az 

evolúció során tehát a makrofillum kialakulása okozta a nyalábos 

sztéleszerveződés megjelenését. Természetesen a levényomnyaláb 

kikanyarodásával nem szűnik meg a hossztengely mentén történő szállítás 

a szár adott szakaszán. A szállítószövetek oldalirányban kitérve, a levélrés 

felett ismét összezárulnak, tehát a szállítónyalábok rendszere nem egyenes 

csövekként, hanem oldalirányban anasztomizáló hálózatként képzelendő el. 

A páfrányok képviselői mellett valamennyi nyitva- és a zárvatermő faj levele 

is természetesen makrofillum. 

 

A mikro- és a makrofillum evolúciós eredete alapvetően eltérő. A mikrofillum 

kialakulását a Zimmermann-féle telóma-elmélet a telómak erős redukciójával 

magyarázza. Ezt a teóriát a fossziliák nem támasztják alá. Sokkal valószínűbb 

magyarázatnak tűnik a Frederick Orpen Bower enáció-elmélete, amely szerint 

valójában a hajtástengely oldalirányú kinövéseként alakult ki ez a levéltípus. 

A makrofillum kialakulását ezzel szemben a telóma-elmélettel magyarázhatjuk 

a leginkább elfogadható módon. Eszerint az ősi páfrányok telómái egy síkba 



rendeződtek (planáció), majd az ágak közti teret parenchimaszövet töltötte ki. Ez 

párhuzamba állítható a kövületekben megtalált ősi páfránycsoportok leveleinek erős 

tagoltságával is. 

 

 

 

3.2.4.2. A levél kialakulása 

 

A hajtás fejlődésénél már leírtuk, hogy az oldalszervek kezdeményei – így 

a levélprimordiumok is – már a hajtáscsúcs elsődleges merisztematikus 

régiójában megjelennek. Habár egy ideig megőrzik radiális szimmetriájukat, 

elég hamar ellaposodnak és növekedésük korlátolttá válik. 

 

A primordium csak igen rövid ideig növekszik csúcsi növekedéssel, hamarosan 

egy köztes helyzetű (interkaláris) merisztéma működésbe lépésével (a sejtek 

antiklinális osztódásával) folytatódik a levéltengely megnyúlása. A növekvő tengely – 

az alsó, fonáki oldal fokozottabb növekedése miatt – ráhajlik a hajtáscsúcsra. 

A levéltengely két oldalán egy idő múlva újabb merisztématípusok, az ún. 

marginális és szubmarginális merisztémák osztódása indul meg: ezzel kezdetét 

veszi a levéllemez kialakulása. Abban az esetben, ha egy levéltengelyen több 

ponton, egymástól függetlenül megindul e két merisztématípus működése, több 

levéllemez jön létre a tengelyen – összetett levél alakul ki. A levéllemez-

kezdemények felszínét borítja a marginális merisztéma, míg belső állományát a 

szubmarginális merisztéma alkotja. Az előbbi osztódásai a levelet borító 

epidermiszt, a szubmarginális merisztéma működése a mezofillum alapszövetetit 

hozza létre. 

Már a levélprimordiumok kialakulásának pillanatában megkezdődik a 

hajtáscsúcs prokambiumának elkanyarodása a levélkezdemény irányába. A 

prokambium-nyalábok a differenciálódó levéltengelybe, majd a 

lemezprimordiumokba és a fejlődő levéllemezbe is behatolnak. Itt alakul ki belőlük 

a levél szállítószövet-rendszere, azaz a levélerezet. 

 

A levél növekedésének és differenciálódásának általános 

szabályszerűségei rendszertani csoportonként eltérőek lehetnek. A 

páfrányok makrofillumainak növekedése például egészen sokáig korlátlan 

marad: miközben a levél alaphoz közeli részén már a lemez is teljesen 



kialakult, a levél csúcsa még differenciálatlan osztódószövetet tartalmaz, ami 

folyamatosan gyarapítja a levél állományát. A csúcsi rész sérülése esetében 

természetesen nem alakul ki a teljes levél, éppen ezért ez a merisztematikus 

régió védett helyen, a pásztorbot szerűen feltekeredett levél már kialakult 

szöveteinek védelmében helyezkedik el. 

Hasonlóan korlátlan marad a levéllemez sejtjeinek gyarapodása a legtöbb 

pázsitfűféle (Poaceae) esetében. Ekkor azonban nem a levél csúcsán, hanem 

a levéllemez és a levélhüvely érintkezési vonalában marad egy 

merisztematikus zóna, ami folyamatosan pótolja a levéllemezt. Ez a 

magyarázata annak, hogy miért pótlódik a legtöbb pázsitfűféle lelegelt vagy 

levágott levéllemeze.65 

A fás szárú növények leveleinek egy része a rügyek belsejében 

lényegében embrionális állapotban vészeli át a vegetációs időszakok közti 

nyugalmi periódust. Megjegyzendő mindazonáltal, hogy a rügydifferenciáció 

időszakára a levélszövetek szinte valamennyi sejtje kialakul, így a 

rügypattanást követően már nincs szükség további osztódásokra. Így a 

rügyek fakadása után már csak a vízfelvétel okozta sejtnövekedés biztosítja a 

levelek kiterülését, ami lényegesen gyorsabb folyamat, mint az osztódáson 

alapuló növekedés. 

 

3.2.4.3. A levél szöveti szerkezete 

 

A levél hajtással érintkező része a levélalap. Itt kanyarodnak ki a 

hajtástengelyből a levélnyomnyalábok a levélnyélbe (ülő levelek esetében 

közvetlenül a levéllemezbe)66. A levélnyélben egyszikű fajok (Liliopsida) 

                                                           

65 Érdekességként megemlíthető, hogy a pázsitfűfélék esetében a szövetek 

differenciálódásának iránya is sajátosan alakul. Míg a legtöbb faj esetében ez a levélalap 

felől csúcs irányába mutat (akropetális differenciálódás), a Poaceae család fajainak esetében 

elsőként a levéllemez csúcsán alakulnak ki a szövetek, míg a levélalap tájékán a legkésőbb 

(bazipetális differenciálódás). 

66 Az egyszikű növények jelentős részénél a levélnyomnyalábok külön körben a kortexben 

(tehát a sztélén kívül!) futnak. 



esetében több, valódi kétszikű növények (Rosopsida) többnyire csak egy vagy 

néhány nyomnyaláb fut, alapszövetbe ágyazva. A nyél anatómiája 

valamelyest a száréhoz hasonló, azzal a különbséggel, hogy benne 

valamennyi szállítónyaláb egy irányba rendeződik: a farész a szár irányába 

eső oldal, azaz a színi (adaxiális) oldal felé, míg a nyalábok háncs része a 

fonáki (abaxiális) oldal felé néz67. A levélnyelet minden esetben szilárdító 

alapszöveti elemek (a nyalábokat kísérő szklerenchimarostok, valamint a 

bőrszövet alatt elhelyezkedő kollenchima rétegeke) merevítik. Zöld 

levélnyelek esetében természetesen az epidermisz alatt klorenchima is 

található. 

A levéllemezbe lépő erek a levélerezet típusának megfelelő rendszerben 

oldalágakat képeznek, és a legvékonyabb szállítónyalábok révén az egész 

lemezt behálózzák. Természetesen nem minden levélsejthez fut külön 

szállítónyaláb, a vakon végződő nyalábok a lemeznek mindig egy-egy kicsiny 

részét látják el tápanyagokkal (illetve szállítják el innen a szervesanyagokat). 

Ezek az egységek az ún. érszigetek. 

 

 

A levél keresztmetszeti képén a színi és a fonáki epidermisz között 

találjuk a levél fő szöveti állományát kitevő mezofillumot (12. ábra). Az 

átlagos ökológiai körülmények között elhelyezkedő (mezomorf) levelek 

esetében a levél sztómáinak többsége a fonáki epidermiszen helyezkedik el 

(hiposztomatikus levél). A mezofillum nagy részét klorenchima alkotja, amely 

kétféle szövetrétegből áll. A színi oldal felé a lemez felületére merőlegesen 

megnyúlt, szorosan illeszkedő oszlopos fotoszintetizáló sejtek helyezkednek 

el – ez a paliszád klorenchima rétege. A fonáki oldalon a szabálytalan alakú 

klorenchima-sejtek között intercelluláris üregekből álló skizogén 

járatrendszer biztosítja a sejtek gázcseréjét (szivacsos klorenchima). A 

                                                           

67 Ez az elrendeződés érthető, hiszen ha a szárra hajlítjuk a levelet (ill. a levélnyelet), akkor a 

színi oldal esik a középvonal irányába, tehát valójában a szárban haladó levélnyomnyalábok 

orientációjában (itt a farész a középvonal, a háncsrész az epidermisz felé néz) semmilyen 

változás nem áll be. 



sejtközötti járatrendszer külvilágba vezető tagja minden esetben a 

gázscserenyílás légrése alatt elhelyezkedő légudvar. A kétféle klorenchima-

réteg között átmenetet képeznek a gyűjtősejtek. Ezek olyan elágazó, 

oszlopszerűen megnyúlt sejtek, amelyek a színi oldal felé több paliszád 

sejttel, a fonáki oldal irányában pedig egy-egy szivacsos klorenchima-sejttel 

kapcsolódnak. A levél keresztmetszetén természetesen megtaláljuk a 

szállítónyalábokat (azaz a levélereket). Ezek a nyalábok kollaterális 

(esetenként bikollaterális) összetett nyalábok, xilem részük – a levélnyélhez 

hasonlóan – a színi, míg floemjük a fonáki oldal felé néz. Korlátolt 

növekedésű szerv lévén a levél zárt nyalábokat tartalmaz, habár az örökzöld, 

hosszabb ideig fejlődő levelek nyalábjaiban a növekedési időszak végéig 

megmarad a kambium (nyílt nyalábok). A levelet merevítő szilárdító elemek 

zöme a lemezt gerendázatszerűen kifeszítő erezet környékén helyezkedik el, 

a nyalábokat kísérő szklerenchimarostok, valamint hipodermálisan 

elhelyezkedő kollenchimarétegek formájában. 

A hajtás többi részéhez hasonlóan természetesen egyéb szöveti elemek 

is előfordulhatnak a levelekben. Kiválasztást végző sejtek fordulhatnak elő az 

epidermiszben mirigyszőrök formájában, vagy akár a mezofillumban is. A 

tejnedves családok (Euphorbiaceae [kutyatejfélék], Apocynaceae 

[meténgvélék], Campanulaceae [harangvirágfélék], Papaveraceae [mákfélék] 

stb.) leveleiben tejcsöveket, a gyantás nyitvatermők leveleiben 

gyantajáratokat találunk. Néhány faj (pl. Laurus nobilis [babér], Hypericum 

perforatum [közönséges orbáncfű]) levélszöveteiben illóolajtartók fordulnak 

elő. Gyakran kristályzárványokat tartalmazó idioblasztok is megfigyelhetők 

akár az epidermiszben (pl. a Ficus [füge, fikusz] fajok esetében) akár az 

alapszövetben (pl. Malus [alma]). A fokozott szilárdságot igénylő levelekben 

(pl. vízfelszínen úszó natansz levelek esetében – lásd később!) a mezofillum 

elszórtan szklereidákat tartalmazhat. 

 

3.2.4.4. A lomblevél szövettani típusai 

 



A lombleveleket két szövettájuk, az epidermisz és a mezofillum 

szövettani felépítése alapján csoportosíthatjuk68 (13. ábra). Mindkét esetben 

a színi (adaxiális) és fonáki (abaxiális) oldalon levő szövetek anatómiai 

viszonya szolgál a csoportosítás alapjául. A két oldal megállapításához a 

szállítónyalábok orientációja nyújt segítséget: a farész a színi, a háncsrész a 

fonáki oldal felé mutat. 

Abban az esetben, ha a levél színi és fonáki bőrszövete eltérő (első 

sorban a sztómák eltérő gyakorisága miatt), bifaciális levélről beszélünk. Ez a 

leggyakoribb szövettani típus, amit első sorban a párologtatás 

minimalizálása és a fény lehető legjobb kihasználása alakít ki. Ekvifaciális az 

a levél, amelynek színi és fonáki oldalát azonos felépítésű bőrszövet borítja. 

Ez a szerkezet akkor alakul ki, ha a levéllemez mindkét oldalát azonos 

intenzitással világítja meg a nap, ezért nem jelenti a vízvesztés (ill. a 

felmelegedés) minimalizálását a bőrszöveti képletek egyenlőtlen elosztása. 

Ekvifaciális levele van például a Viscum [fagyöngy], Loranthus [fakín] vagy a 

Pinus [fenyő] fajoknak. Speciális helyzet áll fenn az unifaciális levelek 

esetében. Ezen növények esetében a homogén epidermisz-szerkezet 

hátterében az áll, hogy az egyedfejlődés során eltűnik a levél színi oldala, 

ezért a levéllemezt minden oldalról (a szükségszerűen azonos) fonáki 

epidermisz borítja. Unifaciális levél kialakulásához kétféle fejlődési folyamat 

vezethet (13. ábra). Unifaciális radiális levél jön létre akkor, ha a levél a színi 

oldal felé meghajlik, majd csőszerűen összezáródik, magába zárva az 

adaxiális epidermiszt. Ebben az esetben a szárhoz igen hasonló szöveti 

szerkezet figyelhető meg, kör alakban rendeződő szállítónyalábokkal. 

Unifaciális radiális levele a különböző hagymaféléknek (pl. Allium cepa 

[vöröshagyma]) van. A nősziromfélékre (Iris) a lemezes unifaciális levél a 

jellemző. Ezeknek a leveleknek az alsó része V-alakban összehajló (nyitott 

                                                           

68 Valójában mindkét csoportosítás hátterében az áll, hogy az adaxiális illetve abaxiális oldal 

merisztematikus szövetei azonos vagy különböző szerkezetű szöveteket hoznak létre. A 

marginális merisztémák működésétől függ a levél bi-, ekvi vagy unifaciális volta, míg a 

szubmarginális merisztémák osztódásai határozzák meg a mezofillum alapú kategóriát 

(dorziventrális vagy izolaterális levél). 



könyvhöz hasonló) szabályos bifaciális szerkezetet mutat, ami viszont a 

szártól távolabb eső szakaszokon összezárul (hasonlóal ahhoz, ahogy egy 

könyv becsukódik). Ekkor az érintkező színi epidermiszrétegek 

redukálódnak, eltűnnek és folytonossá válik a mezofillum. E levelek 

érdekessége, hogy bennük a szállítónyalábok kezdetben két sorban állnak (a 

két levélfélnek megfelelően), majd a levél csúcsa felé haladva a két oldal 

nyalábjai egymás közé csúsznak. Ekkor azonban a nyalábok kétféleképpen 

irányulnak: egyeseknek az egyik, másoknak a másik epidermisz felé néz a 

farészük. (Tehát csupán a metszeti kép alapján sem lehetne eldönteni, melyik 

a színi és melyik a fonáki oldal.) Az is előfordulhat, hogy a két levélfél 

nyalábjai nem egymás közé ékelődnek, hanem pont szembe kerülnek, majd 

összeolvadnak egymással, bikollaterális nyalábokat hozva létre. 

A levelek többségének mezofillumában a klroenchima szerveződése az 

előző részben bemutatott leírásnak megfelelő (a színi oldal felé paliszád, míg 

a fonáki oldal felé a szivacsos klorenchima néz). Ezeket az ún. dorziventrális 

leveleket színi oldaluk felől éri a fény, ezért az az adaxiális oldalon a jobb 

fénykihasználó tulajdonságú paliszád réteget találjuk. Abban az esetben, ha 

a levél szorosan a szárra simul (pl. Thuja [tuja], Platycladus [életfa] vagy 

pikkelylevelű Juniperus (boróka) fajok esetében), akkor a fonáki oldal felől 

érkezik a mezofillumba a fény, és az előbbi szerkezet megfordul: az 

oszlopos réteg a fonáki, a szivacsos réteg a színi oldal felé áll (inverz 

dorziventrális levél). Az előző két levéltípus közös jellemzője, hogy a színi és 

a fonáki epidermisz alatt különböző szerkezetű alapszövetet találunk 

(heterolaterális levelek). Az izolaterális levél esetében a két epidermisz alatt 

azonos szerkezetű a klorenchima. Ezek a levelek többnyire mindkét oldaluk 

felől azonos mennyiségű fényt kapnak. Az izolaterális szerkezet nem 

feltétlenül jelenti azt, hogy csak egyféle felépítésű asszimiláló szövetet 

tartalmaz a levél. A heterogén izolaterális levél epidermiszei alatt oszlopos, 

míg közbülső állományában szivacsos (vagy legalábbis izodiametrikus 

sejtekből álló) klorenchimát találunk. A homogén izolaterális levélben 

azonban csak egyféle, többnyire kevés intercellulárissal átjárt, kerekded 

sejtekből álló klorenchimát találunk (pl. az Iris [nőszirom] vagy Viscum 

[fagyöngy] fajok levelében). 



A kétféle szövettani besorolás független egymástól. Tény, hogy a 

dorziventrális levelek az epidermisz szerkezete szempontjából többnyire 

bifaciálisak (pl. Nicatiana [dohány], Fagus [bükk], Nerium [leander], 

Nymphaea [tündérrózsa]) az ekvifaciális levél leggyakrabban izolaterális (pl. 

Galanthus [hóvirág], Viscum [fagyöngy], Sedum [varjúháj]) és az unifaciális 

levél szükségszerűen izolaterális is. Ennek ellenére előfordulnak pl. bifaciális, 

homogén mezofillumú levelek is (pl. Tradescantia [pletyka, mózeskosár], 

Stipa [árvalányhaj], Festuca [csenkesz]). 

 

 

13. ábra. Levéltípusok a mezofillum (a) és az epidermisz (b,c) szerkezete alapján. 

 

3.2.4.5. A levélleválás (abszcisszió) 

 

A növények levelei időről időre lehullanak, cserélődnek. Ennek hátterében a 

lombhullató fajok esetében a kedvezőtlen időszak (tél, szárazság, rovartámadás) 

beköszöntével beálló nyugalmi állapot kialakulása, örökzöld fajok esetében a 
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szövetek elöregedése áll69. A levélzet leválását megelőzően a levelek 

klorofilltartalma lebomlik, ezzel párhuzamosan láthatóvá válnak az egyéb 

színanyagok, a sárga xantofillok, narancssárga karotinoidok. A lomb 

megszíneződését okozhatják a lehullást megelőzően megjelenő vöröses színű 

antociánok is. 

A megszíneződéssel párhuzamosan szöveti változások is zajlanak a levélben. A 

levélalap tájékán a levéltengelyre merőlegesen egy leválasztó szöveti réteg jön létre, 

melynek sejtjei legömbölyödnek, faluk elnyálkásodik. Később ebben a néhány 

sejtsornyi rétegben lizigén sejtközötti járat nyílik, ami elérve a levélnyél felszíni 

rétegeit leválasztja a levelet (abszcisszió). Eközben a levélbe futó 

levélnyomnyalábok is elzáródnak. 

A leválasztó réteg alatt, a levélalap felé eső oldalon másodlagos merisztéma, 

fellogén jön létre, ami peridermával zárja le a leválás helyét. A parásodott hegszövet 

nem más, mint a levélripacs (cikatrix), ami még évekkel később is kivehető a 

hajtástengelyen. 

 

3.2.5. A hajtás ökológiai alkalmazkodásának lehetőségei 

 

A növény hajtásának szöveti felépítése a különböző abiotikus környezeti 

tényezőktől függően megváltozhat. Ezeknek az evolúciós változásoknak két 

céljuk lehet: a növény által hasznosított tényezők maximális kihasználása 

illetve a szélsőséges környezeti paraméterek okozta stresszhatások kivédése, 

elkerülése. 

A növényi anyagcsere (a fotoszintézis energiaigénye) szempontjából 

alapvető a fény szerepe. A növények jelentős része a maximális 

fénykihasználásra törekszik, amelynek egyik lehetősége, hogy lombleveleik 

eufotometrikusak, azaz a levéllemez mindig a fény beesési irányára 

                                                           

69 A fél-örökzöld (télizöld) fajok lombja mindössze egy évig él, azonban a téli időszakon át 

is a növényen zöldell. Cseréje a következő vegetációs időszak elején, az új lombozat 

kialakulásával történik meg (pl. Ligustrum ovalifolium [széleslevelű fagyal]). Más növények 

levelei az időjárástól függően (enyhébb teleken) megmaradnak a tél folyamán is – ezek a 

fakultatív örökzöldek (pl. Ligustrum vulgare [közönséges fagyal], Buddleja davidii 

[nyárirogona], Cotoneaster horizontalis [szőnyegmadárbirs]). A lombhullató fajok egy része 

esetében az ősszel elszáradt levelek maradnak meg a koronában; ezek a lombtartó fajok (pl. 

Quercus [tölgy], Carpinus [gyertyán]). 



merőlegesen fordul. A túlzottan napsütötte élőhelyeken ezzel szemben a 

nagymennyiségű fény mint stresszhatás jelentkezik. Az erős megvilágítás 

felmelegíti a leveleket, ami a párolgás fokozódásához, kiszáradáshoz vezet. 

A fénystressznek azonban fiziológiai oldala is van: a fotoszintetizáló 

sejtekben nagy mennyiségben keletkeznek oxigéngyökök (reaktív 

oxigénformák), amelyek oxidálják, roncsolják a sejtalkotókat, és akár a sejtek 

pusztulását is okozhatják. Éppen ezért az erősen napsütötte élőhelyeken (pl. 

sziklagyepekben, homokpusztán) előforduló fajok igyekeznek kitérni a 

fénystressz elől, kisebb levélfelülettel, esetleg ún. pánfotometrikus 

levelekkel, amelyek élükkel fordulnak a nap felé, ezzel minimalizálva a 

lemezt érő sugárzás mennyiségét70. 

A nagy lombozattal rendelkező fás szárú növények esetében a 

lombkorona különböző pontjain különböző fényviszonyoknak kitett levelek 

találhatók: az erősen megvilágított felszínen fénylevelek, míg a lombozat 

belsejének fényszegényebb helyein árnyéklevelek. A fénylevelek lemeze 

nagyobb felületű, mezofilluma vastagabb, a fotoszintézis szempontjából 

aktívabb paliszád parenchima réteg aránya pedig jóval nagyobb (14. ábra). A 

kisebb felületű, vékonyabb árnyéklevelekben ezzel szemben a szivacsos 

klorenchimaréteg a kiterjedtebb. 

 

Különösen erős stresszhatást jelent – elsősorban a magashegységekben – 

a növényt érő nagy mennyiségű UV-sugárzás. Ellene a növények rövidebb 

internódiumok kialakításával, letörpüléssel védekeznek: ezeken az 

élőhelyeken gyakoriak a párnás növekedésű chamefiton fajok. Esetükben az 

egymást árnyékoló levelek segítik az erős sugárzás kivédését. A hajtást 

gyakran sűrűn beborítják az epidermális szőrök, amelyeket elhalt, levegővel 

telt sejtek alkotnak. A világos, fehéres szín a beeső fény nagy részét 

visszaveri, így az nem károsítja a hajtás belsőbb szöveteit. 

A legfontosabb környezeti tényező, amelyhez a növények a hajtás 

morfológiájának és anatómiájának megváltoztatásával alkalmazkodnak, az a 

                                                           
70 Azokat a leveleket, amelyek lemezének irányultsága független a fény beesési szögétől, 

afotometrikus leveleknek nevezzük. 



felvehető vízmennyiség. Habár a vízfelvétel folyamatát alapvetően a gyökér 

befolyásolja, a szervezet víztartalmát a növények első sorban a levél (és a 

szár) vízleadásának szabályozása valamint vízraktározás révén szabályozzák. 

Az „átlagos” vízellátottságú területeken élő növények (mezofitonok) leveleit 

(mezomorf levél) alapul véve, ehhez képest vizsgálhatjuk a nedvesebb illetve 

szárazabb élőhelyek fajainak anatómiai bélyegeit (15. ábra). Az üde 

élőhelyeken (zárt lombkoronájú erdők aljnövényzetében, mocsár- és 

lápréteken) élő növényeket higrofitonoknak nevezzük (leveleik a higromorf 

levelek). E párás élőhelyeken élő fajok levelei vékonyak, kevéssé fejlett 

mezofillumúak. A paliszád és a szivacsos klorenchima nehezen választható el 

egymástól, többnyire az egész levelet kiterjedt, tág üregű intercelluláris 

járatrendszer hálózza be. Mivel a mindig felvehető nedvességnek 

köszönhetően a sejtek turgora többé-kevésbé állandó, ez elegendő a növényi 

test megtartásához. Ennek köszönhetően e fajok hajtásaiban kevés a 

szilárdító szövet (rost, szklereida), így azonban igen hervadékonyak (pl. 

Impatiens [nebáncsviráh], Corydalis [keltike]). A levelek amfisztomatikusak, 

azaz sztómáik a levél mindkét felszínén előfordulnak, a zárósejtek pedig 

kiemelkednek a bőrszövet síkjából. A páratelthez közeli vízgőztartalmú 

élőhelyeken (pl trópusi esőerdők aljnövényzetében) élő növények esetében 

könnyen gátolttá válhat a párologtatás folyamata. Ennek ellenére a gyökér 

ozmotikus szívóhatásából eredő gyökérnyomás végigpréseli a növény 

szervezetén a vizet és az ásványi anyagokat, ami cseppkiválásként jelenik 

meg a hajtás (első sorban a levelek) felületén. A guttációnak nevezett 

jelenség a bőrszövet módosult sztómáin, a hidatódákon (lásd a 2. 

fejezetben!) keresztül zajlik, mely szöveti elemek szintén egyes higromorf 

levelek sajátosságai. A folyadékkal sűrűn borított levelek további jellemzője, 

hogy csúcsuk hosszan kihegyesedik (csepegtető csúcs), ami a folyadék 

elvezetését biztosítja a felületről. Ez a morfológiai jellemző megakadályozza 

a levél rothadását illetve egyes kórokozók megtelepedését. 

A vízi környezet z itt élő hidrofitonok (vízi növények) speciális 

alkalmazkodását igényli. A hidromorf levél alapvetően kétféle lehet, a 

víztestbe merülő szubmerz levél (pl. Potamogeton [békaszőlő], Myriophyllum 

[süllőhínár]) vagy a vízfelszínen úszó natansz levél (Nymphaea [tündérrózsa], 



Nuphar [vízitök], Hydrocharis [békatutaj])71. Mindkét típus sajátossága, hogy 

az egész felületen keresztül képes közvetlenül felvenni a vizet és ásványi 

anyagokat a környezetéből, ezért igen kis méretűek bennük a 

szállítónyalábok. A nyaláboknak különösen a xilem része fejletlen. A 

szubmerz levél a tápanyagok mellett a légzési ill. fotoszintetikus gázokat is 

diffúzióval veszi fel a környezetéből (sztómákat nem találunk 

bőrszövetében). Ennek következtében ezek a levelek igen nagy felületűek, 

erősen tagoltak, ám nagyon vékonyak, mezofillumuk redukált, sok esetben 

hiányzik. A klorenchima szerepét ebben az esetben az epidermisz veszi át, 

ami miatt – kivételes módon – ekkor a bőrszöveti sejtek kloroplasztiszokat 

tartalmaznak. Az epidermiszen természetesen kutikulát sem találunk. Mivel a 

víz alatti hajtásrészek merevítését a víz felhajtó ereje végzi, minimális 

bennük a szilárdító alapszövet mennyisége. A natansz leveleket ezzel 

szemben a levélereket kísérő számos szklerenchima-rost és hipodermális 

helyzetű kollenchima-réteg tartja gerendázatszerűen feszesen. E levelek 

mezofilluma kifejezetten vastag, egyrészt a több rétegű, oszlopos 

klorenchimaréteg miatt, másfelől pedig azért, mert a szivacsos parenchima 

intercellulárisai nagyméretűvé tágulnak, a szövet aerenchimává alakul. Ez a 

levegővel telt szövetréteg tartja a levelet a vízfelszínen. A tág üregekkel átjárt 

szövet szilárdságát a benne elszórtan elhelyezkedő szklereidák biztosítják. 

Sztómákat – magától értetődően – csak a színi oldalon találunk 

(episztomatikus levél). A levélnek ezt a felszínét vastag kutikula is borítja, 

ami vízlepergető tulajdonsága révén megakadályozza, hogy a levél átázzon 

és elmerüljön. 

Abban az esetben, ha alacsony a talaj felvehető nedvességtartalma, a 

növény kétféle stratégiát folytathat: vagy párologtatását minimalizálja, vagy a 

lehető legtöbb vizet igyekszik felhalmozni szervezetében. A vízleadás 

csökkentésének lehetőségei közé tartozik a párologtató szervek, a levelek 

összfelületének csökkentése. A levelek redukálódhatnak pikkelyszerűvé vagy 

                                                           
71 Egyes hidrofitonok esetében mindkét levéltípus megtalálható egyetlen növényen (ökológiai 

okokra visszavezethető heterofillia), pl. a Trapa natans [sulyom], Ranunculus aquatilis 

[víziboglárka] esetében. 



levéltövisekké (ami többnyire levélszerű szár, fillokládium vagy kladódium 

kialakulásával jár együtt). Egyes nemzetségekben (pl. Euphorbia [kutyatej] 

fajok esetében) a száraz időszak beköszöntével a levelek elszáradnak, és a 

következő csapadék megérkeztéig a szár látja el a fotoszintézis feladatát72. A  

levél párologtatásának csökkentését szolgáló szövettani szintű változások 

xeromorf levelek kialakulásához vezetnek. Ezek a levelek többnyire kis 

felületűek, a hervadás okozta összeesést megakadályozandó sok szilárdító 

alapszövetet tartalmaznak. Bőrszövetüket – a bőrszöveti sejteken keresztül 

történő vízvesztés megakadályozása céljából – kutikularéteg borítja. A 

sztómák körül páratelt mikroklímát biztosító anatómiai változások 

figyelhetők meg. Ennek egyik lehetősége a szőrözöttség (ekkor a szőrök 

között megragadó vízgőz csökkenti a vízleadást). Gyakran elhalt, levegőt 

tartalmazó, világos színű szőrök borítják a felszínt, ami csökkenti a felület 

fényelnyelő képességét (azaz a párologtatást fokozó felmelegedés mértékét). 

A gázcserenyílások a bőrszövet többi sejtjének síkja alá süllyedve 

helyezkednek el. Egyes fajok (pl. Nerium oleander [leander]) esetében a 

bőrszövet helyenként betüremkedik a mezofillumba, sztómakritát hozva 

létre. A gázcserenyílások ebbe a növényi szőrökkel bélelt, párával gyorsan 

telítődő üregbe nyílnak. A pázsitfűfélék (Poaceae) számos fajának jellegzetes 

bőrszöveti képletei a bulliform (ízületi) sejtek, amelyek jellegzetes 

sejtfalvastagodásuknak köszönhetően vízvesztés esetén úgy változtatják 

alakjukat, hogy a levelek összepöndörödjenek (részletesen lásd a 2. 

fejezetben!). Ekkor a levél-cső belsejében alakul ki a magasabb 

vízgőztartalmú tér, ami csökkenti az ide nyíló sztómákon keresztül történő 

párologtatást. 

 

A vízraktározás megvalósítása érdekében a xerofiton növények 

szukkulens (pozsgás) szerveket hoznak létre. A víztartó alapszövet 

elhelyezkedhet gyökérben (Chlorophytum [csokrosinda]), hajtástengelyben 

                                                           
72 A malakofil fajok esetében nemcsak a levél, hanem a teljes hajtás visszaszárad a száraz 

időjárás megérkeztével, és a növény nyugalmi állapotba vonul. Ez a stratégia gyakori az 

Asteraceae [fészekvirágzatúak] ill. Lamiaceae [ajakosok] családjaiban. 



(Euphorbiaceae [kutyatejfélék], Cactaceae [kaktuszok]), levéllemezben 

(Sedum [varjúháj], Sempervivum [kövirózsa]), levélnyélben (Zamioculcas 

[dűnefű])73. A szukkulens levelek jellegzetessége természetesen a 

nagyméretű, nyálkataraó vakuolumok tartalmazó víztartó alapszöveti sejtek 

jelenléte. Természetesen a szukkulens levél esetében is megfigyelhetők a 

párologtatás csökkentésével együtt járó bélyegek: bőrszövetük viaszos, 

sztómáik besüllyedtek. A vízraktározás maximalizálása és a vízleadás 

csökkentése miatt e levelek relatív felülete (azaz a levelek felszín/térfogat 

aránya) kicsi, azaz ezek a levelek gömbszerű vagy hengeres megjelenésűek. 

Nem a szárazság az egyetlen olyan abiotikus stressztényező, ami a 

xerofitonokra jellemző bélyegek kialakulásához vezet. Minden olyan 

környezeti hatás, ami megnehezíti a vízfelvételt (vagy fokozza a növény 

vízleadását) a korábban bemutatott anatómiai jellemzők megjelenésével jár. 

Az erős napsugárzás, a hőstressz egyaránt fokozzák a párologtatást, míg 

fagy esetén a talajoldat víztartalmának jéggé alakulása nehezíti a vízfelvételt. 

A sóstressz (pl. szikes területeken) a talajoldat ozmotikus koncetrációjának 

megemelkedése miatt akadályozza a gyökér vízfelvételét. Ennek megfelelően 

például a tajga öv vagy a tundrák növényei és a tengerparti zónákban illetve 

a kontinentális szikeseken élő fajok egyaránt a szárazsághoz történő 

alkalmazkodásra utaló morfológiával és anatómiával rendelkeznek74. 

A napos, meleg területeken élő növények vízmegőrzést szolgáló adaptív 

fiziológiai jellemzője, hogy nappal a párologtatás csökkentése céljából 

                                                           
73 A szukkulenciával párhuzamosan érdekes levélanatómiája alakult ki az ablakos 

növényeknek (Fenestraria nemzetség). Ezek pozsgás levelei a párologtatás csökkentés 

céljából behúzódnak a talajba. Annak érdekében, hogy ennek ellenére elegendő fény jusson 

a fotoszintetizáló sejtek rétegére, a levél talajfelszín felé néző alap- és bőrszöveti sejtjei 

fényáteresztővé válnak. A levél belső felszínén elhelyezkedő asszimiláló sejtekhez ezen az 

„ablakon” keresztül jut el a fény. 

74 A felsorolt környezeti stresszhatások természetesen specifikus alkalmazkodást is 

igényelnek az érintett növényektől. A sótűrő fajok bőrszövetében pl. a sókristályok 

kiválasztására szolgáló sómirigyek helyezkednek el, míg a fagyos területeken élő 

növényeknek ellensúlyozniuk kell a szervezetükön belül kialakuló jégkristályok károsító 

hatását is. 



bezárják gázcsere-nyílásaikat. Ennek azonban az a következménye, hogy a 

fotoszintézis fényszakasza szempontjából fontos időszakban erősen 

lecsökken a levelek intercellulárisainak szén-dioxid-koncentrációja. Ennek a 

problémának a megoldására az evolúció során alternatív fotoszintetikus 

folyamatok jöttek létre. A növényvilágban általánosan elterjedt mód a C3-as 

fotoszintézis, amely nevét arról kapta, hogy a CO2 megkötésével egy három 

szénatomos vegyület (glicerinsav-3-foszfát) jön létre, ami egy többlépéses 

körfolyamatban (sötétszakasz, Calvin-ciklus) a fényszakaszban megtermelt 

ATP és NADPH segítségével glükózzá alakul (részletesebben l. a 

kloroplasztisszal foglalkozó fejezetben!). A C3-as növényekben a fény- és a 

sötétszakasz időben egyszerre (nappal), egyazon sejt kloroplasztiszának 

belsejében megy végbe. A meleg, száraz környezetben élő növények egy 

jelentős része ehelyett ún. C4-es fotoszintézist folytat, aminek az a lényege, 

hogy a CO2 megkötése és glükózzá alakítása térben elkülönülve, két külön 

sejttípusban megy végbe. A levél mezofillumsejtjeiben kerül sor az első 

lépésre, ahol a megkötött CO2 egy négy szénatomos vegyületté (almasavvá, 

oxálecetsavvá vagy szerinné) alakul. Innen ez a négy szénatomos vegyület 

átkerül a levélereket övező nyalábhüvelyparenchima-sejtbe, ahol felszabadul 

belőle a CO2, és a „hagyományos” C3-as módon, a Calvin-ciklusban glükózzá 

alakul. A C4-es fotoszintézis előnye, hogy a nyalábhüvelyparenchima-

sejtekben a CO2-koncetráció olyannyira megemelhető, ami zárt sztómák 

mellett is hatékony szervesanyag-termelést tesz lehetővé. 

 

 

A C4-es fotoszintézis mint élettani adaptáció anatómiai változásokkal is 

jár. A levelekben a levélér körül szabályos koncentrikus gyűrűkként 

figyelhetők meg a nyalábhüvelyparenchima-sejtek, majd ezeken kívül 

hasonlóan rendezetten a mezofillumsejtek rétegei (Kranz-anatómia) (16. 

ábra). Emellett a C4-es fajok egy jelentős részében mikroanatómiai 

változások is bekövetkeznek. A mezofillumsejtek gránumos 

kloroplasztiszaiban ugyanis nem találunk keményítőszemcséket, mivel a 

glükózképzés bennük nem megy végbe. (A gránumok jelenléte arra utal, 

hogy a fényszakasz itt végbemegy, mivel a C4-es folyamat esetében a CO2 



megkötése itt igényli a megtermelt ATP és NADPH nagy részét.) Ezzel 

szemben a nyalábhüvelyparenchima-sejtek színtesteiben nem találunk 

gránumokat (mivel bennük nem zajlik a fotoszintézis fényszakasza), viszont 

előfordulnak a megtermelt glükóz raktározására szolgáló (primer) 

keményítőszemcsék. Ezt a jelenséget nevezzük a C4-es növények 

plasztiszdimorfizmusának. 
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4. fejezet: Növényi szaporodásbiológia 



4.1. AZ IVAROS ÉS AZ IVARTALAN SZAPORODÁS 

 

Az élővilág egyéb csoportjaihoz hasonlóan a szaporodási folyamatoknak 

a növények körében is két célja lehet, az egyedszám gyarapítása vagy a 

genetikai sokféleség biztosítása. Az egyedszám növelését célzó szaporodási 

módokat ivartalan, míg a genetikai változékonyságot létrehozó folyamatokat 

ivaros szaporodásnak nevezzük (1. táblázat). 

Az ivartalan szaporodás sajátossága, hogy nem jár a genetikai információ 

megváltozásával (rekombinációval), tehát az utódok (jelen esetben klónok) 

génállománya megegyezik és a szülő egyedével is azonos. E szaporodási 

folyamatok során nem alakulnak ki ivarsejtek, és a rekombinációt biztosító 

osztódási módra, a meiózisra, sem kerül sor. Az ivartalan szaporodás 

történhet mitózissal létrejövő szaporítósejtek (mitospórák) segítségével, de 

szolgálhatják a vegetatív test feldarabolódásával kialakuló egységek (pl. egy 

mohapárna darabjai), vagy a vegetatív szervek módosulatai (pl. tarack, inda) 

is. Mivel ezen folyamatok során a génállomány nem változik, az adott 

növényfaj populációja nem alkalmazkodhat segítségükkel a környezethez, 

így az ivartalan szaporodás elsősorban az állandó környezeti körülmények 

között előnyös. 

Az ivaros szaporodás lényege a genetikai információ rekombináció révén 

történő megváltozása, a genetikai változékonyság biztosítása. A folyamat 

során – a többsejtű élőlények körében – meiózis is történik, valamint 

ivarsejtek kialakulására és ezek összeolvadására (megtermékenyítésre) is sor 

kerül. Az ivaros szaporodás szervei a generatív szervek (növénycsoporttól 

függően az ivarszervek, a virág, a mag, a termés). A keletkezett utódok 

száma messze elmaradhat az ivartalan szaporodás során megfigyelhető 

utódszámtól, az utódok génállománya azonban mind egymástól, mind a 

szülői egyedekétől eltérő. Természetes populációkban a folyamat elsődleges 

célja a genetikai változékonyság biztosítása révén a változó környezethez 

történő alkalmazkodás. 

 

1. táblázat. Az ivartalan és az ivaros szaporodás összehasonlítása. 

 



 Ivartalan szaporodás Ivaros szaporodás 

A folyamat célja az egyedszám növelése 
genetikai sokféleség 

biztosítása 

Rekombináció nincs van 

Utódok génállománya 
azonos egymással, 

szülőkkel (klónok) 

különböznek egymástól, 

szülőktől 

Alapfolyamatai mitózisok sorozata 
meiózis, ivarsejtképzés, 

megtermékenyítés 

Szervei 
vegetatív szervek 

(módosulatok) 

generatív szervek  

(virág, termés, mag stb.) 

Milyen környezetben 

előnyös? 
állandó körülmények 

gyorsan változó 

körülmények 

 

 

Fontos, hogy megkülönböztessük az ivaros és az ivartalan szaporodás 

folyamatait az ivaros és ivartalan szaporítás fogalmától. Míg az előbbiek a 

természetes életciklus részét képezik, a szaporítás a kertészeti gyakorlatban 

alkalmazott egyedszám-gyarapításra utal. Ennek értelmében az ivaros szaporítás 

lényege, hogy a nemesítő munka során genetikai szempontból minél változatosabb 

növényanyagot hozzunk létre, amelyből egy előre felállított kritériumrendszernek 

megfelelően szelektálhatók a kívánalomnak megfelelő (pl. megfelelő 

termésminőséggel, virágszínnel, patogén-rezisztenciával rendelkező) példányok. 

Amennyiben rátalálunk a keresett genetikai információt hordozó egyed(ek)re, azok 

génállományát már az ivartalan szaporítás módszereivel őrizhetjük meg. Ekkor 

genetikai változás (megtermékenyítés) nélkül növelhetjük az adott klón 

egyedszámát, akár a kereskedelmi céloknak megfelelő léptékben is. Az ivaros és az 

ivartalan szaporítás során természetesen felhasználjuk az ivaros és az ivaros 

szaporodás természetes folyamatait is, de már egy emberközpontú céllal, sokszor 

mesterséges eljárásokkal módosítva azokat. 

 

4.2. A NÖVÉNYI SZAPORODÁS ÁLTALÁNOS VONÁSAI, EVOLÚCIÓJA 

 

4.2.1. A növényi szaporítósejtek 

 

A növények szaporodási folyamataiban kétféle szaporítósejt vesz részt, 

az ivarsejtek (gaméta) illetve a spórák. Az ivarsejtek olyan haploid sejtek, 



amelyek a megtermékenyítés folyamatában összeolvadva az életciklus első 

diploid sejtjét, a zigótát hozzák létre. Az ivarsejtek lehetnek mozgásra képes 

zoogaméták (planogaméták) vagy mozdulatlan aplanogaméták. A szárazföldi 

növények csoportjainál egyértelműen megkülönböztethetők a hímivarsejtek a 

petesejtektől. Az előbbiek (spermatocita) kisebb méretűek, többnyire 

mozgásra képes, nagyobb számban termelődő ivarsejtek, míg a petesejtek 

(oocita) nagyobbak, mozdulatlanok és jóval kevesebb termelődik belőlük. Az 

ivarsejtek a növények egyes csoportjaiban a hímivarszervben (antheridium) 

ill. a női ivarszervben (archegonium) termelődnek. 

A spórák vastag fallal körülvett szaporítósejtek, amelyek sok esetben a 

kedvezőtlen időszak átvészelésére szolgáló kitartóképletek illetve a terjedést 

szolgáló propagulumok is egyben. Ősibb megjelenésű növénycsoportokban 

(algák körében) előfordulnak ostoros mozgásra képes zoospórák, de sokkal 

gyakoribbak a mozgásra képtelen ún. aplanospórák. A növényvilágban a 

spórák szinte minden esetben meiózissal kialakuló ún. meiospórák, de az 

algák körében előfordulnak az ivartalan szaporodást szolgáló, számtartó 

osztódással létrejövő mitospórák is.  

A növénycsoportok spóratípusai különböznek abból a szempontból, hogy 

egy adott spórából kialakuló növényi testen hím- és női ivarsejtek egyaránt 

megjelennek-e. Az izospórák esetében valamennyi spórából olyan növényi 

rész hajt ki, ami hím- és női ivarsejtek létrehozására egyaránt képes (azaz 

ivarilag nem elkötelezettek a spórák). Ilyen spórái vannak a lombosmohák 

egyes képviselőinek vagy a szárazföldi páfrányoknak. Az anizospórák ivarilag 

már elkötelezettek: vannak hím illetve női jellegű spórák, így a belőlük 

létrejövő testen csak a megfelelő ivarsejt termelődik. A homoiospórák 

esetében az ivarilag elkötelezett spórák alakilag nem különböztethetők meg 

egymástól (pl. a májmohák vagy a zsurlók esetében), míg a heterospórás 

növények (pl. vízi páfrányok, nyitva- és zárvatermők) hím jellegű spórái jóval 

kisebbek és nagyobb számban termelődnek, mint a női jellegű spórák. Ez 

utóbbi esetben az alaki eltérésnek megfelelően mikrospóráról (hím) és 

makrospóráról (női) beszélünk. 

  

4.2.2. A növényi életciklus általános jellemzői 



 

A növények országába tartozó fajok életciklusa során haploid és diploid 

sejtekből álló szakaszok váltakoznak egymással. Kivétel nélkül igaz, hogy az 

életciklus során egy adott ponton haploid ivarsejtek jönnek létre, amelyek a 

megtermékenyítés folyamatában a zigótát hozzák létre. Ettől eltekintve 

azonban – elsősorban az algacsoportok körében – többféle életmenetet 

különböztethetünk meg a különböző ploidiaszintű (magfázisú) életszakaszok 

aránya ill. felépítése alapján. 

 

A haplonta életmenetet folytató fajok (pl. Ulothrix, Chara [csillárkamoszat]) 

esetében az életciklus egyetlen diploid sejtje a zigóta, ami meiózissal osztódva 

azonnal haploid sejteket képez. Ebben az esetben természetesen a haploid testen 

mitózissal jönnek létre az ivarsejtek is. E fejlődési mód ellentéte, a diplonta 

életmenet a növények körében csak nagyon ritkán figyelhető meg (pl. Codium). 

Ekkor – az állatokhoz hasonló módon – csak a meiózissal kialakuló ivarsejtek 

haploidok, a moszat valamennyi más sejtje diploid. 

A növényvilágban legelterjedtebb a haplodiplonta (intermedier magfáziscserés) 

életmenet. Ekkor az életciklus egy haploid sejtekből álló és egy diploid sejtekből 

álló szakaszra osztható. A haploid szakasz minden esetben meiózissal kialakuló 

sejtekkel (spórákkal) veszi kezdetét, melyekből egy több-kevesebb sejtből álló 

„haploid test” fejlődik ki, amelyen mitózissal ivarsejtek keletkeznek. Az ivarsejtek a 

megtermékenyítés folyamatában zigótává olvadnak össze, ami már a diploid 

életszakasz első sejtje. A zigótából létrejövő „diploid testen” valahol ún. spóra-

anyasejtek különülnek el, amelyek meiotikus osztódása a spórákat hozza létre. A 

két életszakaszt a szakasz végén szereplő sejtek alapján nevezzük el. Kizárólag 

haploid sejtekből áll és a spóráktól az ivarsejtekig tart a gametofiton szakasz, míg a 

diploid sejtekből álló, spórákat létrehozó fázis a sporofiton szakasz. 

A zöldalgák (Chlorophyta) körében gyakori, hogy a gametofiton és a sporofiton 

szakaszhoz tartozó test anatómiai szempontból – a sejtek ploidiaszintjét leszámítva 

– igen hasonló, ekkor izomorf életciklusról beszélünk (pl. Cladophora). A 

heteromorf életmenet jellemzője, hogy a sporofiton és a gametofiton test 

morfológiai-anatómiai szempontból is különbözik. Néhány zöldmoszat mellett 

valamennyi összetettebb testfelépítésű növény ez utóbbi kategóriába sorolható. 

 

A szárazföldi növények (mohák, harasztok, nyitva- és zárvatermők) ún. 

haplodiplonta, heteromorf életmenete két szakaszra, a zigótától a spóra-

anyasejtekig tartó diploid (2n) sporofiton szakaszra és a spóráktól az 



ivarsejtek kialakulásáig tartó haploid (1n) gametofiton szakaszokra osztható 

(1. ábra). A meiózissal kialakuló spórákból egy egyszerűbb felépítésű test, az 

ún. előtelep jön létre, később ezen (vagy az ebből kialakuló összetettebb 

testen) mitózissal alakulnak ki az ivarsejtek. Az ivarsejtek összeolvadása visz 

át a sporofiton szakaszba, ahol a zigótából minden esetben embrió fejlődik, 

majd ennek további differenciálódásával alakul ki a növény diploid teste 

(sporofitonja). A sporofiton testen létrejövő spóraanyasejtek meiózisa lesz az 

az esemény, amivel kezdetét veszi az újabb gametofiton szakasz. 

 

 

 

1. ábra. Az általános növényi életciklus. 

 

4.2.3. A szárazföldi növények szaporodásának evolúciója 

 

Az ősi zöldalgák igen változatos életmenettel rendelkező csoportjaiból 

két vonalon indult meg a szárazföldre lépő növénycsoportok evolúciója: az 

egyik ágon a mohák, míg a másikon a hajtásos növények (ősharasztok) első 

képviselői jelentek meg. A későbbi időszakok során az előbbi vonal 

oldalágnak bizonyult. Csak az ősi harasztok leszármazottaiból fejlődtek ki 

összetettebb testfelépítésű növénycsoportok (a nyitvatermők valamint a 

zárvatermők). A két vonal közös, az ősi zöldalgáktól eltérő 



szaporodásbiológiai jellemzője, hogy zigótájukból nem közvetlenül a diploid 

test fejlődik ki, hanem egy egyszerűbb felépítésű embrió, ami a későbbi 

differenciáció folyamatában válik majd összetettebbé. (Ezért is nevezik 

összefoglaló néven a szárazföldi növények csoportjait Embryophyta-nak.) 

A hasonlóságok ellenére a két evolúciós ág életciklusa között alapvető 

különbségek vannak. Ezek közül a legfontosabb a gametofiton és a 

sporofiton szakaszok arányaiban mutatkozik meg: míg a mohák körében a 

haploid gametofiton szakasz dominanciája figyelhető meg (a fotoszintetizáló 

mohanövényke maga is haploid sejtekből áll), az edényes növények 

fotoszintetizáló szervezete kivétel nélkül a diploid sporofiton szakasz része, 

így ennek a szakasznak az aránya (mind időtartamát, mind összetettségét, 

méretét tekintve) meghaladja a gametofitonét. Az eltérésből fakadó 

különbség, hogy míg a mohanövényeken ivarsejtek jönnek létre, addig a 

hajtásos növények körében az ivarsejtek az előtelepen (vagy annak evolúciós 

származékain) jönnek létre, a növény a spórák kialakulásának a helye. 

 

4.2.3.1. A mohák szaporodása 

 

A napjainkban számon tartott három mohatörzs (Hepatophyta [májmohák], 

Bryophyta [lombos mohák], Anthoceratophyta [becősmohák]) képviselőire kivétel 

nélkül jellemző, hogy a fotoszintetizáló mohanövény teste haploid sejtekből áll, 

azaz a gametofiton szakasz része. Ennek megfelelően szaporodási ciklusuk 

gametofiton-dominanciájú. 

Általános jellemzője mindhárom csoportnak, hogy a meiózissal kialakuló 

spórákból fonalas előtelep (protonéma) fejlődik ki, és ezen alakul ki később a 

telepes (álszövetes) testszerveződésű mohanövény (2. ábra). A haploid növényen 

idővel kialakulnak az ivarszervek az ivarsejtekkel. Az anteridiumból számos ostorral 

mozgó hímivarsejt szabadul ki, míg a palack alakú archegoniumban egyetlen 

petesejt helyezkedik el. A hímivarsejtek vízcseppben úszva, kemotaxissal jutnak el a 

petesejthez, majd azzal a megtermékenyítés folyamatában egyesülve kialakítják a 

diploid zigótát. A zigótával kezdődő sporofiton szakaszban elsőként az embrió 

indul fejlődésnek (az archegonium belsejében), majd ebből jön létre a spóratartó 

sporogónium, ami a diploid szakasz legösszetettebb eleme. A sporogonium 

belsejében különülnek el a spóra-anyasejtek, amelyek meiotikus osztódása 

létrehozza a spórákat. A sporofiton fizikailag mindvégig a gametofitonhoz tartozó 

mohanövényen található, ez utóbbi táplálja. 



 

 

2. ábra. A mohák egyedfejlődési ciklusa. 

(Internetes forrás alapján: http.//esu.edu) 

 

A májmohák esetében a protonéma erősen redukált, tömlőszerű képlet, ami 

igen hamar létrehozza a villásan elágazó, lapos (dorziventrális) májmohatelepet. E 

csoport képviselői kivétel nélkül homoiospórásak, a mohanövények „kétlakiak”, azaz 

egy-egy telepen vagy csak hím- vagy csak női ivarsejtek termelődnek. Az 

ivarszervek a májmohák telepein nem elszórtan, hanem ún. receptakulumokon 

(ivarszervtartók) helyezkednek el (3. ábra). Ezek alakja, megjelenése fajra jellemző. 

A Marchantia polymorpha [csillagos májmoha] esetében a hím jellegű 

receptakulumok alakja esernyőre emlékeztet (az anteridiumok ezek felületén 

helyezkednek el), a női ivarszervtartó megjelenése egy pálmafáéhoz hasonló (az 

archegóniumok a karéjok hónaljában találhatók). A zigótából az archegónium 

helyén kialakuló gömbszerű sporogónium nyéltelen (ülő). 

 



 

3. ábra. A csillagos májmoha (Marchantia polymorpha) szaporítóképletei.  

a) a májmohatelep rügykosárkákkal; b) receptakulumok; c) ivarszervek. 

(Sárkány és Szalai nyomán) 

 

A lombosmohák fejlődése az általános alapszabást követi, fejlett protonémával. 

A fajok egy része homoiospórás, „kétlaki” növényekkel, míg mások izospórásak 

(„egylakiak”). A kétféle ivarszerv az előbbi esetben külön növényen, az utóbbi 

csoport esetében egyazon növényen alakul ki. A sporogonium szinte minden 

esetben hosszabb nyél (széta) végén helyezkedik el.75 Kivételt képez ez alól a 

tőzegmohák osztálya (Sphagnopsida), amelyeknél ülő sporangiumot találunk. 

Érdemes megjegyezni, hogy ezen fajok esetében az archegoniumnak van egy nyele 

(pszeudopódium), ami azonban még a gametofitonhoz tartozik, tehát haploid 

sejtekből áll. Ez a pszeudopódium a sporogonium alatt is megtalálható, ezért 

látszólag itt is nyeles a spóratartó, ám ez eredetét tekintve eltér a szétától. 

 

4.2.3.2. A harasztok szaporodása 

 

Az első harasztokig vezető evolúciós útvonalon – az alapvető 

testfelépítési változások mellett – olyan fontos szaporodásbiológiai újítások 

is kialakultak, amelyek nemcsak az ősi zöldmoszatoktól, de a mohák 

                                                           

75 A nyél a sporogoniumban egyfajta oszlopként (kolumella) folytatódik. A sporogonium egy 

kisebb fedővel (operkulum) nyílik fel, az operkulum nyílása (annulusz) körül találjuk a 

higroszkópos mozgásra képes perisztómium fogakat. Ezek száraz időben elzárják az 

operkulum nyílását, és csak nedves időben hajlanak ki, lehetővé téve a spórák kiszóródását. 



jellemzőitől is különböznek. Az életciklusban a sporofiton szakasz válik 

meghatározóvá, hiszen a fotoszintetizáló növényt is diploid sejtek építik fel. 

A sporofiton testen a spórák kialakulása valódi sporangiumokban történik. 

Ezek módosult levelek (sporofillumok) tövében elhelyezkedő, jellegzetes 

mechanizmussal felnyíló spóratartó képletek. 

A spórákból valamennyi harasztcsoportban előtelep hajt ki, ez azonban 

nem fonalas, hanem telepes (álszövetes) testszerveződési szintet képviselő 

protallium (4. ábra). Az anteridium és az archegónium ezen az előtelepen jön 

létre. A mitózissal kialakuló ivarsejtek összeolvadásához itt is vízcseppre van 

szükség, s a kialakuló zigóta (a sporofiton első sejtje) itt is az archegónium 

belsejében fejlődik embrióvá. Az embrióból kialakuló diploid növény azonban 

jelentősen túlnövi a protalliumot, ami később elsorvad: a sporofiton élettani 

szempontból is függetlenné válik a gametofiton szakasz sejtjeitől. 

Az általános alapvonások ellenére az egyes mai harasztcsoportok 

eltérnek egymástól a körükben előforduló spóratípusok tekintetében, abból a 

szempontból, hogy sporofillumaik fotoszintetizálnak-e (sporotrofofillumok) 

valamint a sporofillumok elhelyezkedésében. 

A Lycopodiophyta törzsbe [korpafűfélék] tartozó korpafüvek 

(Lycopodiales) izospórások, azaz előtelepükön anterídiumok és 

archegóniumok egyaránt kialakulnak. A protallium – kialakulását követően – 

évekig a talajban él, a vele szimbiotikus kapcsolatban élő gombafonalak 

táplálják. A zigótából kialakuló növényen a sporofillumok hajtásvégi füzért, 

ún. strobiluszt alkotva helyezkednek el, a sporangiumok pedig ezek tövében 

jönnek létre (4. b ábra). A korpafüvek nagy része esetében a sporofillum nem 

zöld színű, de egyes nemzetségekben (pl. Huperzia [részeg korpafű]) 

sporotrofillum (fotoszintézisre képes sporofillum) is előfordul. A 

csipkeharasztok rendje (Selaginellales) szintén ennek a törzsnek a tagja. 

Minden fajuk sporotrofofillumokkal rendelkező, heterospórás növény. A 

felemelkedő hajtásvégek csúcsi részén a hím jellegű spórákat termelő 

mikrosporangiumok, alattuk a női makrosporangiumok helyezkednek el. A 

csoport képviselőinek szaporodásbioológiai jellegzetessége az endospória. A 

spórák kiszóródását követően a fejlődésnek induló előtelep a spórafal 

védelmében jön létre. A makrospórában kialakuló archegóniumok csak 



nyúlványaikat bocsátják ki a spórafalon kívülre, és ezen tapadnak meg a 

mikrospóra belsejében elhelyezkedő hím előtelepről érkező hímivarsejtek. 

A Monilophyta törzs [páfrányok és zsurlók] egyik osztályát a zsurlók 

alkotják (Equisetopsida). Homoiospórás fajok, előtelepük kétlaki. A hím 

előtelepen csillókoszorús hímivarsejtek alakulnak ki. A megtermékenyítés 

után a női előtelepen fejlődésnek induló embrióból létrejövő zsúrlónövény 

steril és fertilis hajtásokat egyaránt létrehozhat. A fertilis hajtás végén 

sporangiumtartóvá (sporangiofor) módosult, felülnézetben hatszögletű 

sporofillumok alkotnak strobiluszt (4. c ábra). A sporangioforok fonáki (a 

strobilusz tengelye felé néző) oldalán hat darab sporangium helyezkedik el. 

A spóraképzés időszaka alatt a sporangiumtartók szorosan egymás mellett 

állnak, ám a spóraszórásra eltávolodnak egymástól, ezzel lehetővé téve a 

spórák terjedését. A spórák zöld színűek, faluk külső rétege felhasadva négy 

hosszabb, higroszkópos mozgásra képes „kart” (haptera) alkotva. Párás 

környezetben a hapterák feltekerednek a spóra felületére, elősegítve ezzel a 

spórák mozgását, míg száraz körülmények között hosszan kinyúlva 

összeakadnak egymással, s ilyenkor a spórák nehezebben terjedhetnek. 

 

A fertilis és a steril hajtás kialakulása alapján a zsurlók három különböző 

típusba sorolhatók. Az Equisetum arvense [mezei zsurló] képviselte típus esetében 

a növény a vegetációs időszak elején barna színű, fotoszintézisre képtelen, 

strobiluszt hordozó fertilis szárat nevel, ami a spóraszórást követően elpusztul. 

Ekkor jelennek meg a növény zöld színű steril hajtásai. Az Equisetum sylvaticum 

[erdei zsurló] fejlődési típusában először szintén egy barna színű, strobiluszt 

hordozó fertilis hajtás jelenik meg, ami azonban a spórák terjesztése után nem 

pusztul el teljes egészében. A strobilusz ugyan elszárad, és lehullik a növényről, 

ám a hajtástengely ekkor kizöldül, számos oldalhajtást növeszt és fotoszintetizálni 

kezd. A harmadik típusra példaként az Equisetum palustre [mocsári zsurló] 

említhető meg. Ezen alakkör esetében a zöld színű, fotoszintetizáló hajtástengely 

végén jön létre a strobilusz. 

 

A Monilophyta törzs többi osztályába különféle páfránycsoportok 

képviselőit soroljuk. Változatos felépítésük ellenére közel mindegyikre 

jellemző, hogy izospóráikból kialakuló szív alakú előtelepükön anteridiumok 

és archegóniumok egyaránt megjelennek. A spórák barnás színű 



sporofillumokon (pl. Matteuccia [struccpáfrány]) és sporotrofofillumokon (pl. 

Nephrolepis [szobapáfrány], Dryopteris [pajzsika]) egyaránt kialakulhatnak76. 

A sporangiumok kerekded csoportokban, szóruszokat alkotva helyezkednek 

el a levelek fonákán (4. d ábra). A szóruszokat – a legtöbb faj esetében – egy 

hártyás képlet, a fátyol (indúzium) borítja. A szóruszok és az indúzium 

megléte, alakja, mérete faji bélyeg a páfrányok körében. Különleges 

csoportot képvisel a páfrányok között a vízi páfrányokat magába foglaló 

Salviniales rend [rucaörömfélék]. Az ide tartozó fajok heterospórásak, 

ráadásul rájuk is jellemző – a csipkeharasztokhoz hasonlóan – az endospória 

jelensége is. 

 

4.2.3.3. A nyitvatermők szaporodása 

 

A nyitvatermők előfutárainak (elő-nyitvatermők) evolúciós története igen 

korán elvált a harasztokétól, ám adaptív szétterjedésükre a földtörténeti óidő 

szélsőségesen száraz éghajlatú perm időszakáig kellett várni. Ezen 

klimatikus viszonyok között jelentettek ugyanis egyértelműen előnyt a 

nyitvatermőkre jellemző evolúciós újítások: a víztől függetlenné váló 

szaporodás és a gametofiton védelmére kialakult magkezdemény valamint a 

fejlődő embriót védő mag. 

Az első nyitvatermők ősi heterospórás (és endospórás) harasztcsoportok 

leszármazottai voltak, sporofitonjukon tehát hím jellegű, mikrospórákat 

termelő mikrosporangiumok és női elköteleződésű spórákat termelő 

makrosporangiumok helyezkedtek el. Az egyik legfontosabb újítás az volt, 

hogy a makrosporangium körül a vegetatív szövetek (feltehetően steril 

telómák) összeolvadásával kétrétegű burok (integumentum) alakult ki. Ez a 

burokkal övezett makrosporangium a magkezdemény. A magkezdeményben 

termelődő makrospórák többé már nem hullnak ki a sporangiumból, hanem 

itt, a makrospóra helyén jön létre a nyitvatermők női jellegű gametofitonja is 

                                                           
76 Érdekességként megemlíthető az Osmunda regalis [királypáfrány], amely faj esetében az 

összetett sporotrofofillum felső levélkéi spórákat hordoznak, és barna színűek, míg alsóbb 

levélkéi zöldek és spórákat nem érlelnek. 



(endospória!). A néhány sejtből álló, a makrospóra falán belül kialakuló női 

gametofiton az embriózsák. Természetesen a magkezdemény is – hasonlóan 

a harasztok sporangiumaihoz – sporofillumon ül. A nyitvatermőktől kezdve 

ezt a makrosporofillumot termőlevélnek nevezzük (2. táblázat, 6. ábra). 

 

 

5. ábra. A nyitvatermők éretlen (a) és érett magkezdeménye (b). 

 

A magkezdeményt a termőlevélhez a köldökzsinór (funikulusz) kapcsolja 

(a funikulusz becsatlakozási helyét nevezzük kalazának). A termőlevél 

magkezdeményeket hordozó felülete a magléc (placenta). A magkezdeményt 

beborító integumentum köldökzsinórral ellentétes oldalán egy kis nyílást, a 

csírakaput (mikropile) találjuk. Ezen a nyíláson át jutnak be a hímivarsejtek a 

magkezdemény belsejébe. A magkezdemény fő tömegét a nucellusz 

(„magkezdemény teste”) teszi ki. A felsorolt képletek valamennyien az anyai 

sporofitonnal egyező, diploid információtartalmú sejtek. 

 

A nyitvatermők magkezdeményei szabadon ülnek a termőleveleken és a 

megporzás során a széllel érkező pollenszemek közvetlenül a felületükre kerülnek. 

E növénycsoportban a mikropile körül az integumentumok csőszerűen megnyúlnak, 

köztük egy kicsiny kamra (pollenkamra) található, amit az integumentum és a 

nucellusz termelte sűrű, magas cukortartalmú váladék (pollinációs csepp) tölt ki. A 

virágporszemek ebbe a folyadékba ragadnak bele, ami később beszáradva a kamra 

belsejébe, majd a nucellusz felületére húzza azokat. 

 

A nucellusz belsejében – miután a magkezdemény elér egy adott 

fejlettségi állapotot – elkülönül egy kitüntetett, diploid sejt, a makrospóra-

anyasejt. Ez meiózissal osztódva négy haploid makrospórát hoz létre, 

a) b) mikropíl

e integument

um 
nucellusz 

funikulusz 

placenta 

makrospóra

-anyasejt embriózsák 



amelyek közül három elpusztul, és csak az egyik fejlődik később 

embriózsákká. Ez a makrospóra számos mitózissal osztódva egy sok haploid 

sejtmagból álló tömeget, a primer endospermiumot hozza létre, amiben csak 

később alakulnak ki a sejthatárok. A cellularizációval párhuzamosan az 

endospermium felületén kialakul két archegónium is, benne egy-egy 

petesejttel77. A primer endospermium és az archegoniumok együttese (az 

embriózsák) képviseli a nyitvatermők női gametofitonját78. 

A mikrosporangium kapcsán is említhetők változások. A benne kialakuló 

mikrospórák gametofitonná differenciálódása is a sporangium belsejében 

történik, és a spórafalon belül létrejött (endospória!), néhány sejtes 

gametofiton hagyja el azt. A hím jellegű gametofiton nem más, mint a 

virágporszem (pollen), a mikrosporangiumot pedig innentől pollenzsáknak 

nevezzük. A mikrosporofillum neve is megváltozik, a nyitvatermőktől kezdve 

porzólevélről beszélünk. (A porzó- és a termőlevél az ivarlevelek.) 

 

Fontos változás a harasztokhoz képest, hogy erősen redukálódik a gametofiton 

szakasz hossza (ill. sejtszáma). A pollenzsákban, a mikrospóra-anyasejt (2n) 

meiózisa hozza létre a mikrospórákat (1n), amelyek osztódásaival (rendszertani 

csoporttól függően egy vagy két) haploid előtelepi (protalliális) sejt jön létre 

valamint egy ún. anteridiális sejt, amelynek mitózisa egy tömlősejtet és egy 

generatív sejtet eredményez. A pollenszem ebben a három- (Cycadophyta) vagy 

négymagvas állapotban (Ginkgophyta, Pinophyta) szóródik ki. Később a generatív 

sejt mitotikus osztódásával kialakul a nyélsejt és a testi sejt, majd az utóbbi 

számtartó osztódásával két darab hímivarsejt. A hím gametofitont tehát ez a négy 

(vagy öt) sejt képviseli. Fontos megjegyezni, hogy a hímivarsejtek már nem 

ivarszervben jönnek létre. Az eltűnő anteridiumnak a testi sejt felel meg. 

 

A termő- ill. porzólevelek a nyitvatermők esetében is füzért (strobiluszt) 

alkotnak, amelyeket azonban a nyitvatermőktől kezdődően már takarólevelek 

nélküli virágnak tekintünk. E virágok minden esetben csak egyféle 

                                                           
77 Az archegoniumok és a nucellusz között egy kis térrész marad szabadon, ez az ún. 

archegoniális kamra. 

78 Az embriózsák kialakulása után beszélünk érett magkezdeményről. 



ivarlevélből állnak, azaz egyivarúak. A Pinophyta (Fenyőfélék) csoportjában a 

virágok a legtöbb esetben tobozt alkotnak, ami a porzós toboz esetében a 

virágnak, a termős toboz esetében a virágzatnak felel meg. A termős 

tobozvirágzatban ugyanis az elfásodó vagy elhúsosodó termőlevelek 

(tobozpikkelyek, termőpikkelyek) tövében steril fellevelek (meddő pikkelyek) 

helyezkednek el79. 

A termős és a porzós virágok elhelyezkedhetnek egy egyeden (egylaki 

fajok – pl. Abies [jegenyefenyő], Larix [vörösfenyő]) vagy különböző 

egyedeken is (kétlaki fajok – pl. Ginkgo [ginkgófa], Juniperus [boróka]). A 

megporzás a nyitvatermők körében szinte kizárólag szél segítségével 

történik. A fenyők esetében ezt a megporzási módot segíti a légzsákos 

pollenszemek kialakulása: ekkor a pollenfal két rétege között levegővel telt 

üreg nyílik. A pollenkamrába, majd a nucellusz felületére érkező pollenszem 

tömlősejtje kialakítja a pollentömlőt, amelyben kezdetben a testi sejt, az 

embriózsákhoz közelítve pedig – a testi sejt mitózisát követően – a két 

hímivarsejt halad. Az archegoniális kamrába kerülő ivarsejtek csillóik 

segítségével jutnak el az archegóniumokig, majd a petesejtekig80. A 

megtermékenyítés tehát víztől függetlenné válik. (A megtermékenyítésre 

többnyire csak a megporzást követő évben kerül sor, a Ginkgo esetében a 

már földre hullott magkezdemények belsejében.) 

A megtermékenyítést követően megindul a magkezdemény maggá 

alakulása. A petesejt(ek)ből zigóta, majd embrió lesz81, az integumentum 

rétegeiből a kétrétegű maghéj, míg a gametofiton többi sejtje táplálószövetté 

lesz (primer endospermium). A mag felépítésében tehát különböző genetikai 

információtartalmú sejtek vesznek részt: anyai sporofitonnak megfelelő, 

                                                           

79 A Ginkgophyta (ginkgófélék) törzsében és a Pinophyta törzs Taxaceae (tiszafafélék) 

családjában a termőlevelek nem alkotnak virágot, hanem magányosan, vagy kisebb 

csoportokban (de nem füzérszerűen) helyezkednek el a növényen. 

80 A Pinophyta törzsben a hímivarsejtek elveszítik mozgató sejtorganellumaikat, s ezzel 

párhuzamosan eltűnik az archegoniális kamra is. Ettől a csoport kezdve egészen a 

nucelluszig juttatja a pollentömlő az ivarsejteket. 

81 Az embriózsákban levő zigóták közül az egyik többnyire abortál. 



diploid sejtek (maghéj), a gametofiton haploid sejtjei (primer endospermium) 

és az utód sporofiton diploid sejtjei (embrió).  A mag kialakulása után – 

hormonális (elsősorban abszcizinsav) hatásra – beáll a magnyugalmi állapot, 

ami később a csírázás megindulásával szakad meg. 

 

4.2.3.4. A zárvatermők szaporodásának alapvonásai 

 

A magvaspáfrányok evolúciós története a nyitvatermők felé vezető ág 

mellet egy azzal párhuzamos vonalon elvezetett az első zárvatermők 

kialakulásához. E növények esetében a makrosporangium és az embrió 

védelme a nyitvatermőkénél is fokozottabbá vált: magkezdemények nem 

nyitott termőleveleken ülnek, hanem a sporofillum szöveti állománya 

körbezárul a sporangium körül. A magkezdeményt magába záró 

termőlevélből így kialakul a termő, míg a pollenzsák körül záródó 

porzólevélből a portokot hordozó porzó (2. táblázat, 6. ábra). 

Ezzel párhuzamosan a gametofiton szakasz további redukciója figyelhető 

meg. A hím vonalon immár csak kettő darab sejt (vegetatív és generatív sejt) 

képviseli a haploid szakaszt, míg a női vonalon az embriózsák sejtjeinek 

száma csökken jelentősen. A zárvatermőknél az archegónium is eltűnik! 

Ugyanakkor a zárvatermők virágjában megtaláljuk a takaróleveleket is, ami 

lehetővé teszi a rovarmegporzás létrejöttét. 

Evolúciós újítás a kettős megtermékenyítés folyamata is. Habár a 

nyitvatermők mikrospórájának osztódásaival is két hímivarsejt jött létre, 

náluk ezek az embriózsák két petesejtjét termékenyítették meg. A 

zárvatermők esetében a két hímivarsejt egyazon embriózsák két sejtjével 

egyesül, és a zigóta mellett a mag táplálószövete (szekunder endospermium) 

is a két szülő génállományából kialakuló sejtekből áll. 

A termőlevelek záródásával természetesen nemcsak a magkezdeményt 

veszik körül további anyai (diploid) szövetrétegek, hanem azok a kialakuló 

magvak körül is megmaradnak. Így jön létre a megtermékenyítést követően a 

magvak védelmére és terjesztésére szolgáló termés. 

A zárvatermők ivaros folyamatait részletesen a fejezet további részeiben 

tárgyaljuk. 



 

2. táblázat. A szaporodás evolúciója. 

 

 
HARASZTOK NYITVATERMŐK ZÁRVATERMŐK 

SPÓRATÍPUS izospória  → homoiospória → 
heterospória, 

endospória 

heterospória, 

endospória 

heterospória, 

endospória 

SPOROFITON 
sporangium → 

sporofillum → 

h sporangium → 

h sporofillum → 

n sporangium → 

n sporofillum → 

mikrosporangium 

mikrosporofillum 

makrosporangium 

makrosporofillum 

pollenzsák 

porzólevél 

magkezdemény 

termőlevél 

pollenzsák 

porzó 

magkezdemény 

termő 

GAMETOFITON m előtelep  → 
h előtelep → 

n előtelep → 

h előtelep 

n előtelep 

pollenszem (4-5 sejt) 

embriózsák (több 

sejt) 

pollenszem (2-3 

sejt) 

embriózsák 
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6. ÁBRA: ANIMÁCIÓ A NÖVÉNYI SZAPORÍTÓSZERVEK LESZÁRMAZÁSI KAPCSOLATAIRÓL. AZ 

ANIMÁCIÓ SORÁN A FENTI ÁBRÁN SZEREPLŐ KÉPLETEK EGYMÁSBA ALAKULÁSA LÁTSZIK, 

MEGJELENŐ FELIRATOKKAL. 

 

4.3. AZ IVARTALAN SZAPORODÁS ÉS SZAPORÍTÁS MÓDJAI 

 

Az ivartalan szaporodás és ivartalan szaporítás közös célja a természetes 

vagy mesterséges (emberi) szelekció nyomán kialakult, előnyös génállomány 

megőrzése mellett a lehető legnagyobb utódszám elérése. A kertészeti 

gyakorlat felhasználja az ivartalan szaporodás természetes szerveit is, 

például a vegetatív szaporodásra szolgáló szervmódosulatokat: a 

sarjhagymákat (Alliums sativum [fokhagyma]), sarjgumókat (Lilium 

bulbiferum [tűzliliom]), elevenszülő leveleken (Kalanchoe tubiflora [ernyős 

sarjika], K. daigremontiana [mexikói sarjika]), indákon (Fragaria × ananassa 

[szamóca], Sempervivum tectorum [házi kövirózsa]), tarackokon (Convallaria 

majalis [gyöngyvirág]) vagy legyökerező heverő szárak szárcsomóin (Vinca 

major [nagy télizöld]) megjelenő sarjnövényeket, a gyökér- vagy tősarjakat 

(pl. Salix [fűz], Populus [nyár] fajok), leválasztott gumókat (Solanum 

tuberosum [burgonya]), feldarabolt rizómákat (Iris [nőszirom] fajok). Emellett 

azonban speciális, mesterséges szaporításmódok is ismeretesek (7. ábra). 



 

7. ábra. Az ivartalan szaporítás lehetőségei. 

a) bujtás; b) ablaktálás; c) szemzés; d) áthidalás; e) oltás; f) tőosztás; 

g) dugványozás; h) klónozás. 

(a-e: Kárpáti nyomán, f-h: internetes források alapján; f - 

http://answers.com, g - http://http://pubs.ext.vt.edu, h - http://bbc.co.uk) 

 

 

A bokrosan növekedő, kiterjedt gyökérzetű növények önálló hajtásokra 

választása a gyökérnyak feldarabolásával a tőosztás. A bujtás esetében az 

anyatő valamely föld feletti hajtását nedves talajba hajlítjuk, és megvárjuk, 

míg a nedves környezetbe került szárcsomókon járulékos gyökerek 

fejlődnek, rügyei pedig hajtásokká alakulnak. Ekkor a klónok már 



leválaszthatók az anyanövényről. (Bujtással főleg fás szárú növények 

szaporíthatók.82) 

A dugványozás valamely vegetatív szerv levágását, majd vízben vagy 

nedves földben történő meggyökereztetését jelenti. A sebzési felület mentén 

ekkor többnyire sebkallusz jelenik meg, majd ebből fejlődnek ki a járulékos 

gyökerek. A hajtás regenerációja már meglévő, vagy járulékos rügyekből 

történik. A levágott szerv alapján megkülönböztetünk (fás vagy félfás) 

hajtásdugványt (pl. Salix fajok esetében), levéldugványt (pl. Begonia 

[begónia], Peperomia [peperómia], Sansevieria [szanszeviéria]), 

levélnyéldugványt (pl. Saintpaulia [afrikai ibolya]), gyökérdugványt (pl. 

Armoracia lapathifolia [torma], Papaver orientale [keleti mák]). 

A szervátültetés (transzplantálás) során egy élő növényről (nemes) 

leválasztott szervet egy másik növényen (alany) ejtett sebbe helyezünk. Ezzel 

elérhetjük, hogy a kívánt kertészeti jellemzővel (megfelelő termésméret, 

beltartalom, virágszín stb.) rendelkező, de többnyire érzékenyebb nemes az 

ellenállóbb alanynak köszönhetően nehezebb körülmények között is 

fenntartható legyen. 

Az átültetést követően a sebzés hatására a két növény szerveiben – a 

kezdeti, felszíni részeket érintő sejtelhalást követően – sebkambium jön létre 

másodlagosan, amelynek osztódása egy parenchimatikus jellegű köztes 

(intermedier) szövetet hoz létre. Ez részben áttöri, részben egymásnak feszíti 

a sebzési felszíneket, így egy szabad szemmel is látható elválasztó réteg 

alakul ki. Az intermedier szövet később ezt a réteget is áttöri, miközben 

sejtjei osztódóképessé válnak, majd differenciálódni kezdenek. Eközben a 

seb külvilág felé eső részein záró funkciójú sebpara képződik. A folyamat 

utolsó fázisában az intermedier szöveten keresztülhúzódó parenchimahidak 

jönnek létre az alany és a nemes között, ezzel a két növény élő sejtjeinek 

kapcsolódása is megtörténik. Eközben lassan megkezdődik a két partner 

kambium zónájának beterjeszkedése a köztes szövetbe. Az alany és az 

                                                           
82 A lágyszárú fajoknál is alkalmazható feltöltéses bujtás esetében a sűrű növekedésű 

növény tövét talajjal töltjük fel, ami számos hajtás alsó nóduszaiban váltja ki járulékos 

gyökerek megjelenését. 



oltvány kambiuma végül összeér, folytonossá válik, és ekkortól már közös 

osztódószöveti rétegként gyarapítja tovább az oltvány mindkét részének 

szöveti állományát. Ezzel a két komponens végképp összeforr. 

A transzplantációnak a kertészeti gyakorlatban többféle módja ismeretes. 

A szemzés során egyetlen rügy, oltás esetében egy hajtásrészlet átültetésére 

kerül sor. Az ablaktálás alkalmával a nemes hajtása összefüggésben marad 

az anyanövénnyel. Ekkor a két növényen hasonló méretű sebet ejtünk, 

amelyeket pontosan összeillesztünk, és erősen összekötözzük azokat. A 

nemes hajtásrészt csak a szövetek folytonossá válása után választjuk le az 

anyáról. Ezzel a módszerrel olyan érzékenyebb növényi szervek 

transzplantálására is van mód, amelyek a szöveti folytonosság kialakulása 

előtt elpusztulnának. Az áthidalás sérült növényi részek (pl. korhadt ágak) 

pótlására szolgál. Ekkor az elhalt részt átívelő ágakat a sérülés mindkét 

oldalán az alany hajtástengelyére oltjuk. 

A vegetatív szaporítás legújabb módszere a klónozás, amely amellett, 

hogy lehetővé teszi a korábban bemutatott módszerekkel nehezen 

szaporítható növények (pl. orchideák vagy rovarfogó növények) propagálását, 

lehetőséget nyújt azok génállományának megváltoztatására is. Ebben az 

esetben az anyanövényről izolált (többnyire alapszöveti vagy osztódó szöveti) 

sejteket mesterséges (in vitro) körülmények között, hormontartalmú 

táptalajon tartjuk életben. Kezdetben egy differenciálatlan sejtekből álló 

kallusz jön létre, amelyből azonban a táptalajhoz adott hormonok 

(elsősorban auxinok és citokininek) arányának megfelelő megválasztásával 

regeneráltathatók a növény vegetatív szervei. Természetesen egyetlen 

anyanövény sejtjeiből több kallusz is előállítható, ráadásul a kalluszok 

feldarabolására is van lehetőség, így a módszer ténylegesen alkalmas a 

szaporításra. (A kalluszt alkotó sejtek génállománya megfelelő molekuláris 

genetikai módszerekkel változtatható meg, ezek bemutatása azonban nem 

ennek a jegyzetnek a feladata.) 

 

4.4. AZ IVAROS SZAPORODÁS 

 

4.4.1. A virág 



 

4.4.1.1. A virág fogalma és evolúciója 

 

A virág ivaros szaporodásra szolgáló, módosult leveleket hordozó, 

korlátolt növekedésű, rövid szártagú hajtásrészlet. Az evolúció során a 

nyitvatermőknél jelenik meg – azaz kialakulása a magkezdemény és a 

pollenzsák létrejöttével állítható párhuzamba. (Megjegyzendő mindazonáltal, 

hogy egyes kutatók csak a zárvatermők hasonló felépítésű szaporítószerveit 

nevezik virágnak.) 

 

A nyitvatermők és a zárvatermők virágainak evolúciós kapcsolatát 

többféleképpen értelmezhetjük, ahogyan a zárvatermő fajok virágainak 

leszármazási kapcsolatait is. A korábbi feltevések (pszeudanthium-elmélet) szerint 

a nyitvatermők takarólevél nélküli, szélporozta virágaiból elsőként az egyszerűbb 

takarólevelekkel rendelkező, szélmegporzású zárvatermők (barkásfák) csoportjai 

alakultak ki majd a virágtakaró módosulásával (színesedésével, méretének 

növekedésével) kialakultak a rovarmegporzású csoportok. 

A molekuláris biológiai bizonyítékok szerint azonban a zárvatermők törzsének 

legkorábban megjelent képviselőire (pl. a magnólia-félékre, tündérrózsa-félékre) a 

nagyméretű takarólevelek és a rovarmegporzás volt jellemző. A virágtakaró 

redukciója (illetve eltűnése) csak később vezetett el a szélporozta fajok 

kialakulásához, ami tehát levezetett (evolúciósan fiatalabb) bélyegnek tekinthető a 

csoporton belül (euanthium-elmélet). Ebben az esetben a zárvatermők ősét nem a 

mai típusú nyitvatermők, hanem azok elődei, a magvaspáfrányok között kell 

keresnünk. Ezen ősi nyitvatermők szintjén tehát kettévált az evolúció útja. Az egyik 

vonalon létrejöttek a takarólevél nélküli, szélmegporzású, ma is létező nyitvatermő 

csoportok, a másik ágon pedig a takarólevél kialakulásával létrejöttek az első, 

rovarporozta zárvatermők. 

 

4.4.1.2. A virág felépítése 

 

A zárvatermők virága a módosult hajtástengelyből (virágtengely) és az 

ezen elhelyezkedő, a szaporodást szolgáló módosult levelekből ill. 

sporofillumokból áll. A virágtengely részei a virágot hordozó szárrész, a 

kocsány valamint ennek kiszélesedő, a leveleket hordozó  szakasza, a vacok. 

A viráglevelek külső köreit a takarólevelek (csésze és szirom vagy 



lepellevelek) alkotják, míg a sporofillumok evolúciós leszármazottai az 

ivarlevelekből kialakult porzó illetve termő. 

Azt a virágot, amelyben valamennyi alkotórész (takaró- és ivarlevél) 

megtalálható, teljes virágnak nevezzük. Ellenkező esetben a virágot hiányos 

virágnak hívjuk. A csupasz virágnak a takarólevelei hiányoznak (pl. Salix 

[fűz], Populus [nyár]). A meddő virágnak ivarlevelei nincsenek, funkciója 

többnyire a rovarcsalogatás. Az egyféle ivarlevelet tartalmazó virág az 

egyivarú virág (ha a virág porzót és termőt egyaránt tartalmaz, kétivarúnak 

mondjuk). Az egyivarú virág, attól függően, hogy melyik ivarlevél található 

meg benne, lehet porzós vagy termős virág. Néhány növényfaj (pl. Fraxinus 

angustifolia subsp. danubialis [magyar kőris]) virágaiban annak ellenére, 

hogy mindkét ivarjelleget hordozzák, a termő vagy a porzó redukálódik, 

benne nem alakulnak ki a megfelelő szaporító képletek. Ekkor funkcionálisan 

egyivarú virágról beszélünk. Más növénynemzetségek egyedein (pl. Acer 

[juhar], Vitis [szőlő], Morus [eperfa], Sorghum [cirok]) egy- és kétivarú 

virágokat egyaránt találunk; a jelenség neve felemás-virágúság. 

Az egyivarú virágot hordozó növények lehetnek egylakiak, ha a termős és 

porzós virágok egyazon egyeden megtalálhatók (pl. Fagaceae [bükkfafélék], 

Betulaceae [nyírfafélék], Cucurbitaceae [tökfélék], Zea mays [kukorica], 

Begonia sp. [begónia]). A kétlaki növények termős és porzós virágai külön 

egyedeken helyezkednek el (pl. Salicaceae [fűzfafélék], Urtica dioica [nagy 

csalán], Humulus lupulus [komló], Cannabis sativa [kender]). 

 

4.4.1.3. A virág kialakulása és a virágnyílás 

 

A virágos növényeket első virágaik megjelenésétől kezdve tekintjük 

ivarérettnek. Az egyéves növények esetében ez a csírázással azonos évben 

következik be, míg többéves fajok esetében a virágzást megelőző évben 

alakulnak ki a virágot tartalmazó rügyek, azaz a generatív hajtáscsúcsot 

tartalmazó bimbók. 

 

A generatív hajtáscsúcs a vegetatív csúcsban lezajló indukciós hatásokra 

bekövetkező genetikai változások eredményeképpen jön létre. A hajtáscsúcs 



merisztémáinak osztódási mintázata megváltozik, a korábban ritkábban osztódó 

központi zóna működése megélénkül, a hajtáscsúcs ezért kiemelkedik és 

ellaposodik. Később (a felszíni merisztematikus rétegek alatt induló antiklináris 

osztódásokkal) megindul az egyes virágrészek primordiumainak fejlődése. Ez a 

folyamat, a virágtagok egy adott méretének (és sejtszámának) elérése után lelassul, 

majd a rügy nyugalmi állapotba kerül: kialakul a virágbimbó. A virágot alkotó 

módosult levelek teljes fejlettségüket csak a bimbók kinyílása után érik el (a 

pollenszemek és az embriózsák kialakulása például csak a folyamat legvégén ér 

véget). Számos növényfaj esetében a bimbóban nem egyetlen virágnak a 

kezdeménye helyezkedik el. Ezekből a rügyekből a következő vegetációs 

időszakban csak virágokat (és felleveleket) hordozó hajtásrészlet, virágzat jön majd 

létre (virágzati rügyek). 

 

A monokarpikus (egyszer termő) növények az első virágok terméseinek 

megérését követően elpusztulnak. E fajok lehetnek egyéves (pl. Lactuca sativa 

[saláta]), kétéves (pl. Beta vulgaris convar. conditiva [céklarépa], Daucus carota 

subsp. sativus [sárgarépa]), vagy sokéves (pl. Agave americana [amerikai agávé], 

Sempervivum tectorum [házi kövirózsa]) lágyszárú fajok, de akár fatermetűek is (pl. 

egyes pálmák, bambuszok). A polikarpikus (többször termő) növények is lehetnek 

fásszárúak (pl. Aesculus hippocastanum [bokrétafa]) vagy lágyszárúak (pl. Geranium 

sanguineum [piros gólyaorr]). Ezen kategórián belül megkülönböztethetjük 

egymástól az időszakosan, évente egyszer virágzó (többnyire mérsékelt övi) fajokat 

(pl. Asparagus officinalis [közönséges spárga]) és a folyton nyíló (trópusi, 

szubtrópusi elterjedésű) növényeket (pl. Pelargonium zonale [kerti muskátli], 

Theobroma cacao [kakófa]). 

 

A virágnyílás időpontja változó lehet mind a tenyészidőszak folyamán, 

mind egyetlen napon belül is. Fás szárú növényeink virágozhatnak 

lombfakadás előtt (pl. Cornus mas [húsos som], Prunus amygdalus 

[mandula]) azzal egy időben (pl. Acer platanoides [korai juhar], Prunus 

persica [őszibarack]), vagy lombfakadás után (pl. Cornus sanguinea 

[veresgyűrű som]). Ezt természetesen megszabja a generatív részeket 

tartalmazó rügyek minősége is. A lombfakadás előtt virágzó fajoknak mindig 

vannak csak virágkezdeményeket tartalmazó virág(zati) rügyeik is, míg a 

levél- és virágkezdeményeket egyaránt tartalmazó vegyes rügyekkel 

rendelkező fajok csak lombfakadással egy időben, vagy azt követően 

bonthatják virágaikat. (Megjegyzendő, hogy a levél- és virágrüggyel egyaránt 



rendelkező fajok esetében is bomolhat egyidőben a kétféle rügytípus, ami 

lombfakadással egyidejű virágzást jelent – pl.: Prunus persica [őszibarack].) 

A virágzás időpontját emellett a megvilágított órák száma is 

befolyásolhatja. A trópusi, szubtrópusi területekről származó rövidnappalos 

növények (pl. Chrysanthemum × hortorum [krizantém], Coffea arabica [kávé], 

Oryza sativa [rizs]) virágzásához nagyjából 12 órás megvilágítás és legalább 

12 órán át tartó folyamatos sötétség szükséges (3. táblázat). E fajok nálunk 

nyár derekán vagy annál is később virágoznak. Ezzel szemben a 

hosszúnapalos növények, amelyek a mérsékelt ill. a hideg övből származnak, 

hazánkban tavasszal vagy nyár elején bontják virágaikat, mivel 

virágzásukhoz 12-14 órán át tartó megvilágítást igényelnek (pl. Pisum 

sativum [borsó], Triticum aestivum [búza], Lactuca sativa [saláta]). Ezen fajok 

számára a nappalok megnyúlása jelzi a kedvezőtlen, hideg időszak végét, a 

csapadékos vegetációs időszak megindulását.83 (A megvilágítás hosszától 

függetlenül virágzó fajokat napneutrális növényeknek nevezzük.) 

 

3. táblázat. A rövid- és hosszúnappalos növények összehasonlítása. 

 

 RÖVIDNAPPALOS NÖVÉNY HOSSZÚNAPPALOS NÖVÉNY 

SZÁRMAZÁS 
Trópusok, szubtrópusok 

(mediterrán) 
Mérsékelt és hideg öv 

VIRÁGZÁSA 

HAZÁNKBAN 
Nyár végén, ősszel Tavasszal, nyár elején 

A VIRÁGZÁS 

FELTÉTELE 

min. 12 óra folyamatos 

sötétség 

(10-12 órányi megvilágítás) 

8-10 (max. 12) órán át tartó 

sötétség 

(12-14 órányi megvilágítás) 

PÉLDAFAJOK 
Chrysanthemum × hortorum 

[krizantém] 

Dianthus caryophyllus [kerti 

szegfű] 

                                                           

83 Érdemes megjegyezni, hogy a növények – az elnevezés ellenére – valójában nem a nappal, 

hanem a sötétség hosszát érzékelik. Ezt bizonyítja, hogy amennyiben a tartós sötétséget 

csak egy rövid időre is megszakítjuk fény felvillantásával, csak a hosszúnappalos fajok 

fognak virágozni (függetlenül a megvilágítás hosszától!), a rövidnappalos fajok virágzása 

elmarad. 



Coffea arabica [kávé] 

Nicotiana tabacum [dohány] 

Zea mays [kukorica] 

Cannabis sativa [kender] 

Gossypium hirsutum 

[gyapot] 

Oryza sativa [rizs] 

Saccharum officinarum 

[cukornád] 

Euphorbia pulcherrima 

[mikulásvirág] 

Hyoscyamus niger 

[beléndek] 

Secale cereale [rozs] 

Lolium perenne [angolperje] 

Trifolium pratense [réti 

here] 

Campanula sp. 

[harangvirág] 

Pisum sativum [borsó] 

Hordeum vulgare [árpa] 

Lactuca sativa [saláta] 

Triticum aestivum [búza] 

 

Azt, hogy a virágok a nap mely időszakában nyílnak, a fényviszonyok és a 

hőmérséklet szabályozza. A fajok többsége nappali virágokkal rendelkezi, de 

vannak alkonyatkor vagy sötétben nyíló éjjeli virágok is (pl. Oenothera [ligetszépe], 

Hesperis [estike], Mirabilis jalapa [csodatölcsér]). A virágnyílás időzítése az állatok 

porozta fajokra jellemző, és a megporzók aktivitásával, repülési idejével áll 

összefüggésben. A virágok egy része a megtermékenyülést követő elvirágzásig 

nyitva marad, a fajok többségének virágai azonban fény hatására kinyílnak, éjjel 

pedig bezáródnak (fotonasztia). Szintén fajonként változik a virágnyílás időtartama 

is (többnyire 2-7 nap). Rövid ideig nyíló (efemer) virágai vannak pl. a Victoria 

amasonicanak [amazonaszi tündérrózsa] (20-30 percig nyílik), a Hibiscus 

trionumnak [varjúmák] (3 óra), de egyetlen napig nyílnak a Hemerocallis [sásliliom] 

fajok vagy a Tradescantia [tradeszkancia] nemzetség virágai is. Egy hétnél is tovább 

nyílnak a Lilium [liliom], a Digitaria [gyűszűvirág], a Pelargonium [musktáli] vagy a 

Cyclamen [ciklámen] virágai. A leghosszabb ideig nyíló virágokat az orchideák 

körében találjuk, ahol a megtermékenyülés elmaradása esetén akár 70-80 napon át 

is tarthat a virágzás. 

Megfelelő időjárási körülmények között előfordulhat, hogy a nálunk egy évben 

egyszer virágzó fajok következő évre differenciálódott generatív rügyei a 

tenyészidőszak vége előtt felpattannak – ezt nevezzük másodvirágzásnak (pl. 

Syringa vulgaris [közönséges orgona], Malus domestica [nemes alma], Aesculus 

hippocastanum [bokrétafa], Cornus sanguinea [veresgyűrű som], Pulsatilla grandis 

[leánykökörcsin] esetében). A megfigyelések szerint hazánkban másodvirágzást 

okozhat a fővirágzás idején uralkodó alacsony hőmérséklet, a meleg és száraz 

nyarat követő nyár végi csapadék, a meleg november és december. 

 



4.4.1.4. A virágrészek szövettana 

 

A virág alkotórészeinek anatómiája egyértelműen mutatja, hogy valójában 

egy módosult hajtás szervei alkotják. A virágkocsány szöveti felépítése a 

hajtástengely egyéb részeinek megfelelő, azzal a különbséggel, hogy az 

esetek többségében a virágkocsányban már fokozódik a szilárdító szövet 

mennyisége (szklerenchimatikus nyalábhüvely, hipodermisz, kollenchima-

rétege

k). 

Ezek 

menn

yisége a terméskötéssel tovább nő, annak érdekében, hogy a tengely képes 

legyen megtartani a termése tömegét. 

A takarólevelek felépítésének alapszabása a lomblevelekéhez hasonló (8. 

a ábra): a két epidermisz között parenchimatikus jellegű alapszövetből álló 

mezofillumot, benne kollaterális zárt szállítónyalábokat találunk. A 

csészelevelek (illetve egyes esetekben a külső elhelyezkedésű, zöld színű 

lepellevelek) anatómiája emlékeztet leginkább a lomblevelekére: 

bőrszövetükben működő gázcserenyílások, esetenként szőrök helyezkednek 

el, mezofillumukban klorenchima fordul elő, néha a paliszád réteg is 

felismerhető (bár gyakoribb a homogén izolaterális felépítés). A 

sziromlevelek és a lepellevelek epidermiszében működő sztómák már nem 

fordulnak elő, viszont gyakori a papillák kialakulása felszínükön. A 

mezofillum állományát izodiametrikus, vékony falú parenchimasejtek 

alkotják, bennük a szirom színétől függően különféle színanyagok (lilás-

pirosas antociánok, sárga betalainok vagy flavonoidok, narancsszínű vagy 

piros karotinoidok, zöld klorofill) halmozódhatnak fel. (A fehér szín esetében 

a takarólevél valamennyi fénykomponenst visszaveri; ennek külön színanyaga 

nincsen.) A szállítónyalábok a takarólevelekben erősen redukálódnak, 

többnyire csak néhány szállítóelemet tartalmaznak. 
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porzó
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(andrö

ceum) 

a 

porzól

evelekből kialakult porzók (sztamen) alkotják. Ezek két részből, a 

porzószálból (filamentum) és a portokból (antera) állnak (8. c-d ábra). A 

porzószál a két portokfelet (téka) összekötő csatlóba (konnektívum) torkollik 

bele, egyetlen kollaterális szállítónyalábja ennek belsejében folytatódik. Egy 

portokfélben kettő pollenzsák (lokulamentum) található, egyetlen porzólevél 

tehát összesen négy darab mikrosporangiumot zár körül. A portok fala 

többnyire négy rétegből áll. A legkülső exotécium nem más, mint a 

porzólevél egyrétegű epidermisze, amit a jellegzetesen hálózatosan 

vastagodott falú sejtek rétege, az endotécium követ. E rétegben a 

pollenszemek megérése után, a szövetek vízvesztése miatt feszítő erő 

keletkezik, ami felrepeszti a portokokat. Az endotéciumon belül egy (néha 

hiányzó) átmeneti vagy köztes réteg következik, a lokulamentumot belülről 

pedig a tapétum béleli. A tapétum sejtjei hozzák létre a centrifugálisam 

vastagodó pollenfal anyagait, amelyek a vegetatív sejt falára rakódva 

létrehozzák a virágporszemek jellegzetes felszíni mintázatát.  

A termőlevelek (karpellum) összenövésével létrejövő termő (pisztillum) 

képviseli a zárvatermők termőtáját (ginöceum). A termő részei a 

pollenszemek megtapadási helyéül szolgáló bibe (stigma), a bibét a virágból 

kiemelő bibeszál (sztilusz) valamint a magkezdeményeket tartalmazó 

magház (ovarium). A magházban levő magtanyán vagy maglécen (placenta) 

ülnek a magkezdemények (ovulum). 

A bibe felületét papillás mirigyszövet alkotja, ami a kiválasztott cukros 

váladék segítségével segíti a pollenszemek megtapadását84. A bibeszál belső 

                                                           
84 A szövegben leírtak a gyakoribb, ún. nedves bibe jellemzői. A fajok egy részénél ezzel 

szemben kutikulával (és egy vékony fehérje természetű réteggel fedett) száraz bibe fordul 
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állományában, parenchimába ágyazva találjuk a pollentömlő előrehaladását 

segítő vezető szövetet. Ennek sejtjei vezetik a bibeszálat alkotó sejtek 

sejtfalának poliszacharid jellegű részein keresztül csíratömlőt a magház felé. 

A vezető szövet sejtjei emellett a pollentömlőt is táplálják. 

 

4. táblázat. A termőtájtípusok áttekintése. 

 

A termőtájat felépítő termőlevelek száma és összenövési módja alapján 

különféle termőtájtípusokat különböztetünk meg (4. táblázat). A monokarp 

termőtájat egyetlen, önmagával összenőtt termőlevél alkotja (pl. Rosaceæ-

Prunoideæ [rózsafélék-csonthéjasok], Berberidaceæ [borbolyafélék], Fabaceæ 

[hüvelyesek]). A több termőlevélből álló termőtáj neve polikarp termőtáj. Az egyes 

termőlevelek egymáshoz viszonyított helyzete alapján az utóbbi termőtáj lehet 

apokarp vagy cönokarp. Az apokarp (szabad) termőtáj esetében a termőlevelek csak 

önmagukban záródnak, egymással még nem nőnek össze, a virágnak tehát több 

termője van (pl. Ranunculaceæ [boglárkafélék], Roseceæ-Maloideæ [rózsafélék-

almatermésűek]). A cönokarp (forrt) termőtáj termőlevelei nemcsak önmagukban 

záródnak, hanem egymással is összenőnek (a virágnak tehát polikarp termőtája 

ellenére egyetlen termője van). Az összenőtt termőlevelek a magház belsejében 

valódi válaszfalakat (szeptum) alkothatnak. A magházban emellett másodlagosan 

további válaszfalak is megjelenhetnek, ezek az ál-válaszfalak (replum). A 

szeptumok megalakulása alapján a cönokarp termőtájat még tovább 

kategorizálhatjuk. A szinkarp termőtáj magházának üregét a szeptumok teljes 

hosszában tagolják (pl. Iris [nőszirom], Lycopersicon [paradicsom]). (A magház 

többrekeszű, s belőle többrekeszű termés is fejlődik.) A parakarp termőtáj 

szeptumai már részben felszívódnak, de az együregű magház belsejében még 

megtalálhatók a válaszfalak maradványai (pl. Papaveraceæ [mákfélék], Capsicum 

annuum [paprika]). A lizikarp termőtáj esteében a szeptumok már teljes egészében 

felszívódnak, a magház együregű (pl. Primulaceæ [kankalinfélék], Caryophyllaceæ 

[szegfűfélék], Poaceæ [pázsitfűfélék]). (Ez utóbbit nevezzük „pszeudomonokarp” 

vagy „pszeudomonomer” termőnek is.) 

 

 

A termőn belül a magkezdemények elhelyezkedése alapján különböző 

placentáció-típusokat különítünk el (9. ábra). 

                                                                                                                                                                                     

elő. Ebben az esetben a pollen megtapadását a virágporszem falának legkülső, ragadós 

rétege biztosítja. 



 Fali (parietális) placentáció: a magkezdemények a termőlevelek főere 

mentén helyezkednek el (pl. Fabaceæ [hüvelyesek], Brassiceæ 

[keresztesvirágúak] családok, Viola [ibolya] és Cucumis [uborka] 

nemzetség vagy részben a Capsicum annuum [paprika]). 

 Szegélyi (marginális) placentáció: a magkezdemények a termőlevelek 

szélén sorakoznak (pl. Ranunculaceæ [boglárkafélék], Fabaceæ 

[hüvelyesek] családok vagy a Rosaceæ Prunoideæ alcsaládja 

[csonthéjasok]). 

 Központi-sarki (szegleti) (centralis-anguláris) placentáció: a 

magkezdemények a termőlevelek összenövésének szögletében ülnek 

(pl. Liliaceæ [liliomfélék], Euphorbiaceæ [kutyatejfélék] családok, Iris 

[nőszirom], Hemerocallis [sásliliom] nemzetségek). 

 Központi-tengelyi (centrális-axiális) placentáció: a magkezdemények 

a magház középvonalában, a magház üregébe nyúló tengelyhez 

csatlakoznak (pl. Caryophyllaceæ [szegfűfélék], Cucurbitaceæ 

[tökfélék], Primulaceæ [kankalinfélék]). 

 Alapi (bazális) placentáció: a magkezdemények az együregű magház 

alján helyezkednek el (pl. Amaranthaceæ [disznóparéjfélék], 

Polygonaceæ [keserűfűfélék] családok, a Juglans [dió] nemzetség 

vagy részben a Capsicum annuum [paprika]). 

 

 

A különböző taxonok esetében különböző lehet a magkezdemény esetében 

a köldökzsinór, az embriózsák és a csírakapu (mikropile) egymáshoz, és a 

magléchez viszonyított helyzete (9. ábra): 

 Egyenes állású (ortotrop, atrop) magkezdemény: a köldökzsinór, az 

embriózsák és a csírakapu egy egyenesbe esik, a mikropile elfelé néz 

a placentától; 

 fordított állású (anatrop) magkezdemény: a köldökzsinór, az 

embriózsák és a csírakapu egy egyenesbe esik, a mikropile a 

placenta felé néz; 

 görbült (kampilotrop) magkezdemény: a köldökzsinór, az 

embriózsák és a csírakapu vonala nem esik egy egyenesbe, a 

mikropile oldalra néz; 

 visszafordult (circinotrop) magkezdemény: a köldökzsinór, az 

embriózsák és a csírakapu egy egyenesbe esik, a mikropile elfelé néz 

a placentától, de a teljes magkezdemény 360°-ban megtekeredett. 

 

4.4.2. A zárvatermők mikrosporo- és mikrogametogenezise 



 

A zárvatermők mikrosporogenezise a pollenzsákban levő sporogén 

szövetben létrejövő diploid mikrospóra-anyasejtek (pollen-anyasejtek) 

meiózisával indul. Az osztódás eredményeképpen kialakuló négy haploid 

mikrospórát egy közös kallózból álló sejtfal veszi körül, ezért azok 

négyesével együtt maradva tetrádokat alkotnak. A környezetüktől elszigetelt 

tetrádokat a pollenzsákot bélelő tapétum sejtjei táplálják. A kallóz sejtfal 

alatt már mikrospóra állapotban megindul a későbbi pollen sejtfalának 

szintézise. 

 

 

 

10. ábra. A zárvatermők mikrosporo- és mikro-gametogenezise (a); 

a pollenfal felépítése (b). 

 

A kezdetben egyrétegű sejtfal (primexin) később két rétegre különül, a belső, 

vékonyabb, a teljes mikrospórát beborító intine rétegre, valamint a külső, 

mintázott exinere. Az exine folytonossága a későbbi pollenszem pórusainál illetve 

hasítékainál (a pollentömlő kihajtási helyeinél) megszakad. Az exine további 

rétegzettséget is mutat: belső, intinehez fekvő rétege (endexine, nexine). a 

pórusokat leszámítva – folytonos, míg külső rétege (ektexine, szexine) erős 
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mintázottságot mutat, oszlopokból (bakulum) és azokat többé-kevésbé 

összefüggően beborító fedőkből (tektum) áll. Az ektexine hordozhat csapokat, 

tüskéket, hálózatokat, taxonra jellemző mintázatot kialakítva. 

 

A rendkívül ellenálló, sporopolleninből álló sejtfal kialakulása közben a 

tetrádokat összetartó kallóz elbomlik, a mikrospórák szétesnek, sejtjeik 

pedig mitózissal osztódnak, létrehozva a zárvatermők hím gametofitonját 

képviselő két haploid sejtet: a nagyobb vegetatív sejtet, valamint az ennek 

belsejében elhelyezkedő, kisebb méretű generatív sejtet. A pollenszemek 

nagy része ebben, a kétmagvas állapotban szóródik a portokból (binukleátus 

pollen), míg a növényfajok mintegy harmadánál (pl. a Poaceae családban 

[pázsitfűfélék]) a generatív sejt már a portokban mitotikusan kettéosztódik 

két hímivarsejtté. (Ekkor a pollen trinukleátus, azaz három sejtmagot 

figyelhetünk meg benne.) A binukleátus pollen esetében a generatív sejtből 

csak a pollentömlőben alakulnak ki a hímivarsejtek (a mikrogametogenezis 

folyamata ekkor tehát a termőben fejeződik be).  

 

 

4.4.3. A zárvatermők makrosporo- és makrogametogenezise 

 

A zárvatermők női jellegű spórái a makrosporangiumból származó 

magkezdemény belsejében alakulnak ki. A magkezdemény nucelluszának 

mikropile felé eső végén az egyik diploid sejt makrospóra-anyasejtté 

(embriózsák-anyasejt) válik: mérete megnő, kallózból álló sejtfallal különül el 

a környező nucelláris sejtektől. A makrospóra-anyasejt meiózissal osztódva 

négy haploid makrospórát hoz létre. 

A zárvatermők női gametofitonja több különböző módon kialakulhat, de 

a fajok túlnyomó többségére az ún. Polygonum-típusú embriózsák a 

jellemző (11. ábra). Ebben az esetben az embriózsák kialakításában csak egy 

makrospóra vesz részt (monospórás embriózsák), a másik három hamarosan 

elpusztul. A makrospóra három egymást követő mitózissal összesen nyolc 

haploid sejtmagot hoz létre, amelyek körül a sejthatárok csak később 

alakulnak ki. Az embriózsákot összesen hét sejt alkotja: a mikropile felé eső 



részen találjuk a petesejt apparátust a petesejttel, mellette a két segítő sejttel 

(szinergida), míg az ezzel ellentétes (kalazális) póluson három ellenlábas 

(antipod) sejt helyezkedik el; az embriózsák legnagyobb sejtje a közbülső 

régiót kitöltő központi sejt, amelynek magja két haploid mag 

összeolvadásával jön létre (tehát a többi sejttel szemben ez diploid!). 

Az embriózsák kialakulásának pillanatától beszélünk érett 

magkezdeményről. Mivel ez a megtermékenyítésig a magház belsejében 

marad a női gametofiton végig az anyanövényen, a termőben marad. 

 

 

 

11. ábra. A zárvatermők makrosporo- és makrogametogenezise (a); 

az éretlen és az érett magkezdemény (b). 
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4.4.4. A megporzás 

 

A zárvatermők megporzása során a virágpor a termő bibéjére kerül. A 

virágok – a genetikai változatosság biztosítása érdekében – igen gyakran 

önsterilek (autosterilek), azaz a saját virágporból származó ivarsejtek nem 

képesek megtermékenyíteni a magkezdemény petesejtjét. Az 

autosterilitásnak meghatározott genetikai háttere van, és több különböző 

szintje lehetséges. (Például van, hogy már a pollen nem is képes kicsírázni a 

bibe felületén, vagy a bibe szövetei „utasítják el” a fejlődő pollentömlőt, ami 

elpusztul benne.)  

 

Abban az esetben, ha a megporzás egy növényegyeden belül történik, egyed-

megporzásról (idiogámia) beszélünk. Ez lehet önmegporzás (autogámia), ha 

egyazon virág porzójából jut a pollen a bibére, vagy szomszédmegporzás 

(geitonogámia), ha két külön virág porozza meg egymást. Az idegen-megporzás 

(xenogámia) esetében külön egyedek virágai között történik a megporzás.85 Habár a 

virágok többsége a megporzás időszakára kinyílik (chazmogám virágok), egyes 

növényfajok esetében bimbóállapotban megy végbe a folyamat (szükségszerűen 

autogám módon), ez a kleisztogámia. (A chazmogám virág is lehet – ritkán – 

önmegporzó, ekkor chazmogámiáról beszélünk.) 

 

Habár az önsterilitás kétségtelenül megfelelő módja a genetikai leromlás 

kivédésének, mégis számos faj megtartja az önmegporzás lehetőségét arra az 

esetre, ha valamilyen okból nem kerülne sor xenogámiára. Ebben az esetben az 

önmegtermékenyítés esélyét csökkentő lehetőségeket figyelhetünk meg a 

növényen. Ezek egyike például a dichogámia, amikor időbeli eltérés figyelhető meg 

a bibe és a portokok beérése között (szemben a homogám fajokkal, ahol a két 

esemény egybeesik). A proterandrikus (nőelőző) fajok esetében a porzók érnek 

korábban (pl. Fabaceae [hüvelyesek], Apiaceae [ernyősök], Asteraceae [fészkesek] 

családok, Tilia [hárs], Campanula [harangvirág] nemzetségek), míg a proteroginikus 

(hímelőző) fajoknak a bibéje válik korábban fogékonnyá a megporzásra (pl. 

Solanaceae [burgonyafélék] családja, Malus [alma], Pyrus [körte] nemzetségek). Egy 

                                                           

85 Külön kifejezéssel illetjük azt az esetet, ha egy virágot másik, de azonos fajú virágból 

származó pollen poroz meg (függetlenül attól, hogy az azonos vagy másik egyedről 

származik); ez a kölcsönös megporzás (allogámia). Abban az esetben, ha különböző fajok 

virágai porozzák meg egymást, azaz hibridizáció történik, basztardogámiáról beszélünk. 



másik lehetőség, ha a porzók és a termő térbeli helyzete gátolja az önmegporzást 

(herkogámia). További lehetséges módszer, ha különböző bibeszál- illetve 

porzószál-hosszúságú virágok fordulnak elő a fajon belül. Ez a heterosztília 

jelensége. A különböző változatok száma alapján beszélhetünk heterodisztíliáról 

(ha két különböző bibeszálú típus van, pl. a Primulaceae családban [kankalinfélék], 

vagy az Oxalis [madársóska] nemzetségben) vagy heterotrisztíliáról (ha háromféle 

bibeszálhossz fordul elő, pl. a Lythraceae családban [füzényfélék]). 

 

A virágporszemek csak ritkán jutnak közvetlenül a bibére. Jóval 

gyakoribb, hogy valamilyen külső tényező (szél, víz, állat) juttatja el azokat a 

termő csúcsára. A megporzás módja az ökológiai környezethez történő 

alkalmazkodást tükrözi, és egyértelmű morfológiai és anatómiai 

alkalmazkodást igényel a növény részéről. 

Az autogám fajok esetében a virágok gyakran ki sem nyílnak 

(kleisztogámia), és a pollenszemek már a bibével érintkező portokban 

kicsíráznak (pl. Viola [ibolya]). Ekkor a pollentömlő áttöri a portok falát, s így 

jut el a bibéhez. A chazmogám-autogám fajok esetében (ahol kinyílik a virág 

a megporzás idejére) egyéb módok juttatják a pollent a bibére. A 

fészekvirágzatúak (Asteraceae) esetében például a fejlődő bibe a portokok 

összenövésével létrejövő portokcsövön (szinandrium) nő keresztül mielőtt 

kiterülne. Mivel ezek a fajok proterandrikusak, a portokcsövön áthaladó bibe 

fonákára ekkor pollenszemek tapadnak. Önmegporzás ekkor még nem 

történik, mivel a növekedés végeztével a kétágú bibe szétterül, és a 

szabaddá váló bibefelszínen ekkor még nincsenek rajta a saját 

virágporszemek. Ha azonban nem kerül sor idegen-megporzásra, a 

bibekaréjok fonnyadni kezdenek, összesodródnak és egymásra tekerednek. 

Ekkor a bibe fonákáról eljutnak a virágporszemek a pollenkötő felületre, és 

megtörténik az önmegporzás. 

A szélporozta (anemogám) növények portokjaiból a pollenszemek a 

levegőbe kerülnek és a légáramlatok juttatják el azokat a bibére. Igen sok 

szélporozta faj virágai lombfakadás előtt nyílnak (pl. Corylus [mogyoró], Acer 

negundo [zöld juhar]), hogy a lombozat ne akadályozza a pollenszemek 

terjedését. A lombfakadással egyidőben vagy azt követően virágzó 

szélporozta növények virágai az ágak végén, a levelek közül kiemelkedve 



helyezkednek el (pl. Populus [nyár], Fagus [bükk], Carpinus [gyertyán], Betula 

[nyír] nemzetségek). A virágtakaró a szélporozta fajok esetében 

jelentéktelen, redukált (pl. Poaceae [pázsitfűfélék], Amaranthaceae 

[disznóparéjfélék]) vagy gyakran teljesen hiányzik (csupasz virágok – pl. Salix 

[fűz]). A porzószálak, vagy a porzós virágok kocsányai igen hosszúak, 

mozgékonyak, a portokokban nagy mennyiségű, apró, könnyű pollenszem 

termelődik. A fenyőfélék (Pinaceae) esetében a virágpor terjedését a pollen 

sejtfalának rétegei között nyíló légzsákok is segítik a fajsúly csökkentése 

révén. A bibe igen nagy felületű, tollas vagy ecsetszerű, hogy nagyobb 

eséllyel csapdába ejthesse a virágporszemeket. 

A növényvilág legváltozatosabb megporzási módja a zoogámia, amikor 

állatok segítségével jutnak el a virágporszemek a termőre. A megporzást 

többnyire rovarok végzik (entomogámia), de madarak (ornitogámia), csigák 

(malakogámia), denevérek (chiropterogámia) vagy egyéb kisemlősök is 

lehetnek a megporzók (pollinátorok). A rovarok számára a virágok első 

sorban táplálékot nyújtanak, a virágban vagy annak közelében elhelyezkedő 

nektáriumok cukros váladékának (pl. Rosaceae [rózsafélék], Lamiaceae 

[ajakosok]) esetleg a feleslegben termelt, fehérjében gazdag virágporszemek 

(pl. Papaveraceae [mákfélék], Paeoniaceae [pünkösdirózsa-félék]) 

formájában. Megporzóikat ezek a fajok feltűnő, színes virágtakaróikkal és 

ozmofóráik előállította illatanyagaikkal csalogatják magukhoz. Abban az 

esetben, ha a zoogám virágok aprók, azok virágutánzó virágzatba 

(pszeudantium) tömörülnek (pl. az Asteraceae [fészekvirágzatúak] 

családjának tagjai, Cornus florida [virágos som], Sacbiosa ochroleuca 

[vajszínű ördögszem]) és/vagy színes fellevelek kapcsolódnak hozzájuk (pl. 

Araceae [kontyvirágfélék], Euphorbiaceae [kutyatejfélék] családjai). A 

csalogató színezet nem feltétlenül az emberi szem számára érzékelhető 

hullámhossz-spektrumba esik, a fehérnek tűnő virágokon gyakran az UV-

tartományba eső mintázat található. A trópusokon élő madárporozta virágok 

jellemzője, hogy erőteljes (többnyire vöröses, narancsos) színezetük ellenére 

nem illatosak. 

 



A zoogámiát gyakran speciális morfológiai képletek segítik. A Salvia [zsálya] 

nemzetség virágaiban található két darab porzónak csak egy-egy portokfele 

tartalmaz pollenszemeket, míg csatlójuk és másik portokfelük egy megnyúlt, 

emelőszerű szerkezetté alakul. Amikor a megporzó rovar bemászik a forrt pártájú 

ajakos virág torkába, hogy hozzájusson a nektárhoz, fejével megemeli a sertil 

portokfélből kialakult „emelőt” és ennek következtében a fertilis téka lesüllyed, s a 

hátához dörgölődve beteríti az állatot a virágporral. Szintén a pollenszemek rovarra 

kerülését segítik számos forrt pártájú virággal rendelkező családban (pl. 

Boraginaceae [érdeslevelűek], Apocynaceae [meténgfélék], Aristolochiaceae 

[farkasalmafélék]) a pártacsőben és a pártatorokban található szőrképletek. A 

Berberidaceae [borbolyafélék] család porzószálai ún. tigmonasztikus mozgást 

mutatnak. Amikor a pollinátor megérinti a tövüket, hirtelen a bibe felé hajlanak, így 

pollenjük a megporzóra és a bibére kerül. 

Igen érdekes az orchideafélék (Orchidaceae) megporzó készüléke. E fajok 

esetében a porzók és a termőtáj egy részének összenövésével ún. pollinárium jön 

létre, amelynek belsejében egy ragadós folyadék összetapasztotta pollencsomag, a 

pollínium helyezkedik el. A pollinárium teljes egészében ráragad megporzó rovar 

testére, és így jut el a pollencsomag a megporzandó virág bibéjéhez. 

 

A legtöbb növényfaj esetében több faj is végezheti a megporzást, de sokszor a 

hosszú közös evolúciós folyamat (koevolúció) eredményeként szoros 

egymásrautaltság jött létre egy adott pollinátor és egy növényfaj között, ami 

gyakran már morfológiai bélyegekben is megmutatkozik, és lehetetlenné teszi más 

állatoknak a megporzást. Az orchideák közé tartozó, hazánkban is őshonos bangók 

(Ophrysok) nemzetségben például a virágok alakja a nőstény rovarokéra emlékeztet, 

ráadásul a virágok a nőstényekre jellemző illatanyagokat (feromonokat) termelve 

csalogatják magukhoz a hím rovarokat, akik megpróbálnak párzani a virággal, s 

eközben elvégzik a megporzás folyamatát. Más trópusi orchideák pedig maguk 

termelnek olyan váladékot, amit a megporzó méhfajok hímjei maguk használnak 

feromonként a nőstények csalogatására (pl. az orchideaméhek porozta Coryanthes 

nemzetség). 

 

A növényvilágban viszonylag ritka, de előforduló jelenség a víz 

segítségével történő megporzás (hidrogámia). E fajok virágainak 

virágtakarója is jelenéktelen, redukált. A víz alatt nyíló fajok (pl. 

Ceratophyllum [tócsagaz]) pollenszemei a vízzel azonos fajsúlyúak, gyakran 

fonal alakúak (és nincs exinéjük). A vízfelszínén nyíló virágokkal rendelkező 

nemzetségekben (pl. Vallisneria [valiznéria], Anacharis) gyakori, hogy a 



növényről leváló porzós virágok teljes egészükben úsznak el a termős 

virágokhoz. 

 

4.4.5. A megporzástól a kettős megtermékenyítésig 

 

A bibe felületére került pollenszem vegetatív sejtje – fogadóképes bibe 

esetében – a bibe cukros váladékának hatására ozmotikus vízfelvétellel 

megnöveli belső turgorát, aminek az lesz az eredménye, hogy a sejtfal intine 

rétege kitüremkedik a pollenfal valamelyik pórusán vagy hasítékán, és a 

pollen kicsírázik (12. a ábra). A virágporszemből kihajtó pollentömlő 

(csíratömlő) valójában nem más, mint a vegetatív sejt állábhoz hasonló 

citoplazma-nyúlványa, ami a bibe, majd a bibeszál szöveteibe hatolva halad 

a magkezdemények felé. A vegetatív sejt magja és a generatív sejt is belép a 

pollentömlőbe, és annak plazmájában úszik a magház felé. A bibeszál vezető 

szövetében haladó csíratömlő pollenszem felé eső szakaszai kallózból álló 

sejtfalakkal („kallózdugó”) lezáródnak, majd degenerálódnak. Binukleátus 

virágporszemek esetében a generatív sejt a magkezdemények felé haladása 

közben mitotikusan osztódva létrehozza a két hímivarsejtet. (A trinukleátus 

pollenben magukat a hímivarsejteket találjuk, tehát közvetlenül ezek lépnek 

be a csíratömlőbe.) 

 

A magház üregébe jutó csíratömlő a magház falának belső oldalán halad a 

placenta felé, ahonnan a köldökzsinóron át eljut a magkezdeményig. Az esetek 

többségében a mikropile felől belenő a magkezdemény állományába, átjut a 

nucelluszon az embriózsákig. Ekkorra a központi sejt diploid magja felúszik a 

petesejt-apparátus közelébe. A pollentömlő belenő az egyik segítősejtbe 

(szinergidába), ami addigra apoptotikus folyamatban degradálódni kezd (12. b 

ábra). A pusztuló szinergida belső állományának hatására a pollentömlőt ozmotikus 

sokk éri, ráadásul a szinergida autolízise számos sejtfalbontó hatású enzim 

megjelenését eredményezi, ami elvékonyítja a tömlő falát. Ez lehetővé teszi a 

hímivarsejtek kiszabadulását. 

 



 

 

12. ábra. A pollentömlő kialakulása (a) és a kettős megtermékenyítés (b). 

 

A kettős megtermékenyítés (amfimixis) eseménye során az egyik 

hímivarsejt a haploid petesejttel, míg a másik a diploid központi sejttel olvad 

össze. A folyamat eredményeként jön létre a petesejtből a diploid (2n) zigóta, 

ami hamarosan embrióvá (majd csíranövénnyé) fejlődik, a központi sejtből 

pedig kialakul a triploid (3n) szekunder endospermiumnak nevezett 

táplálószövet. A megtermékenyítés után a magkezdemény burkaiból 

(integumentumok) kialakul a maghéj, a magkezdemény nucelluszából pedig 

a perispermiumnak nevezett, anyai génállományú táplálószövet. A 

magkezdemény ezzel maggá alakul át (5. táblázat). (Megjegyzendő tehát, 

hogy a magot körülvevő maghéj és a perispermium az anyai sporofitonnal 

megegyező információtartalmú részletek.) A megporzástól a 

megtermékenyülésig, zárvatermők esetében (a nyitvatermőkkel szemben) 

mindössze néhány óra telik el. 



 

5. táblázat. A kettős megtermékenyítéssel végbemenő változások. (A 

zárójelben szereplő számok a ploidiaszintet jelölik, az A-val jelölt részek 

génállománya megegyezik az anyai sporofitonéval.) 

 

4.4.6. A termés 

 

A termés csak a zárvatermőkre jellemző szaporítószerv, amelynek 

elsődleges feladata a benne levő magok fejlődés alatti védelme valamint 

későbbi terjesztése. 

A megtermékenyítést követően a virág termőjének szövetei átalakulnak: a 

magház falának szerkezete megváltozik, termésfallá (perikarpium) alakul 

(13. ábra). A termőlevelek szöveti felépítésének megfelelően a termésfalnak 

három jellemző rétege van: a termőlevél külső epidermiszéből kialakuló 

exokarpium, a mezofillum átalakulásával létrejövő mezokarpium és a 

magház ürege felé eső epidermiszből fejlődő endokarpium. Számos 

növényfaj esetében a magház fala körül – a fokozott magvédelem céljából – 

egyéb virágrészek (vacok, takarólevelek alapi részei stb.) is körülzárulhatnak. 
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 → exokarpium 

/2n/A 

termésfal 

(perikarpium) 

a termőlevél mezofilluma 

/2n/ 

→ mezokarpium 

/2n/A 

a termőlevél belső 

epidermisze /2n/ 

→ endokarpium 

/2n/A 

MAGKEZDEMÉNY: → MAG: 

magkezdemény burka 

(integumentum) /2n/ 
→ maghéj /2n/A 

magkezdemény teste (nucellusz) 

/2n/ 

→ perispermium (táplálószövet) 

/2n/A 

petesejt /1n/ 
→ zigóta → embrió/csíranövény 

/2n/ 

központi sejt /2n/ 
→ szekunder endospermium 

(táplálószövet) /3n/ 



Ekkor áltermésről beszélünk, megkülönböztetve ezeket az eseteket a csak a 

termőből kialakuló valódi termésektől. 

 

 

13. ábra. A termés és a mag felépítése. 

(A zölddel szedett részek az anyai génállományú, diploid szövetek!) 

 

Termés akkor is kialakulhat a növényen, ha nem történt megtermékenyítés 

(partenokarpia). Ebben az esetben a termésben nincsenek (csíraképes) magvak. A 

jelenségnek nagy a kertészeti jelentősége, mivel partenokarp módon magvatlan 

(vagy kevés magvú) gyümölcsök állíthatók elő (pl. mazsolaszőlő, banán). Ráadásul a 

partenokarp gyümölcsök élvezeti értéke is nagyobb lehet, mivel minél kevesebb 

magot tartalmaz a termés, annál több cukor és szerves sav halmozódik fel a 

terméshúsban. 

 

A virágok termőinek térbeli viszonya befolyásolja a termések 

csoportosulását. Ha a terméskocsányon egyetlen termés helyezkedik el (ami 

mono- vagy cönokarp magházból jött létre), magányos termésről beszélünk 

(pl. Syringa vulgaris [közönséges orgona], Aesculus hippocastanum 

[vadgesztenye]). Ha a virágnak több termője van (azaz termőtája apokarp), 

akkor egyetlen kocsányon több termés helyezkedik majd el: csoportos 

termés (pl. Clematis vitalba [erdei iszalag], Rubus idaeus [málna]). Az is 

előfordulhat, hogy egy kocsányon több olyan termés található, amelyek külön 

virágokból (egy virágzat tagjaiból) alakultak ki. Később ezek többé-kevésbé 
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összenőnek egymással, így együtt terjednek. Ez a terméságazat, melynek 

kialakításában a virágzati tengely és a virágok egyéb részei is részt vehetnek 

(pl. Ananas comosus [ananász], Ficus carica [füge]). 

Attól függően, hogy a magterjesztés állapotában a termésfal alacsony 

vagy magas nedvességtartalmú-e, megkülönböztetünk száraz és húsos 

terméseket. Ha a magterjesztés állapotában a termésfal valamennyi rétege 

felnyílik, a termést felnyílónak mondjuk, ha a termésfal nem (vagy nem 

minden rétege) nyílik fel, a termés zárt termés. A zárt termés speciális esete 

a hasadó termés, amikor a magterjesztés állapotában a termésfal nem nyílik 

fel, de a termés egymagvú résztermésekre esik szét. 

Mivel az egyes terméstípusok áttekintése első sorban alaktani kérdés, 

részletes leírásuk helyett (melyek morfológiai szakirodalmak tartalmaznak) 

csak a különböző típusok áttekintő rendszerét közöljük a 6. táblázatban. 

 

6. táblázat. A terméstípusok áttekintése. 
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bogyócsokor, 

csoportos 

csonthéjas 

tüszőcsokor (ikertüsző), 

hüvelycsokor 

aszmagcsokor, 

lependékcsokor 
 

CÖNOKARP 

polikarp bogyó, 

húsos falú tok, 

kabak, 

narancstermés, 

polikarp csonthéjas 

tüszőtok, tok, becő(ke) 
makk, kaszat, 

szem, lependék 

ikerlependék, 

ikerkaszat, 

makkocska, 

papsajt, cikkes 

becő 

 

4.4.6.1. A termés szövettana 

 

Változatos megalakulásuk miatt a termések (és áltermések) szövettana 

típusonként (sokszor még azon belül, rendszertani csoportonként is) 



változik. Ennek ellenére néhány általános jellemző elmondható a perikarpium 

egyes rétegeinek szerkezetéről. 

Az exokarpium szinte minden esetben egyrétegű epidermisz, amelyen 

sztómák, gyakran növényi szőrök (fedőszőrök, serteszőrök, akaszkodó 

szőrök), vastagabb kutikula és/vagy viaszréteg található. E réteg 

érdekessége, hogy a termésfejlődés során viszonylag sokáig megőrzi 

merisztematikus aktivitását, sejtjei antiklinális falakkal folyamatosan 

osztódnak. 

A mezokarpium a termésfal legváltozatosabb anatómiájú rétege. Benne 

minden esetben redukált kollaterális zárt szállítónyalábok (a termőlevél erei) 

futnak, amelyek a termésfal szöveteinek táplálásában vesznek részt. Húsos 

termések esetében fő tömegét raktározó parenchima alkotja (terméshús, 

pulpa), benne felhalmozott tápanyagokkal, szerves savakkal, cukrokkal, 

színanyagokkal, speciális anyagcseretermékekkel. Száraz termések esetében 

állománya vékonyabb, nem ritkán szklerenchimatikus rétegek teszik 

ellenállóvá (pl. a makktermés esetében). (Szilárdító alapszöveti rétegek a 

húsos falú termések mezokarpiumában is előfordulhatnak.) Felnyíló termések 

esetében többnyire ebben a rétegben találjuk a termés felnyílásáért felelős 

szöveti elemeket is, amelyek a vízvesztés okozta zsugorodása nyomán 

fellépő húzóerő révén felrepesztik a perikarpiumot. 

Az endokarpium a termések többségében egyrétegű, módosult 

epidermiszként jelenik meg. Mivel azonban az általános bőrszöveti funkciók 

ellátására ebben az esetben nincs szükség, szerkezete sok esetben módosult 

az evolúció során. Sejtjei parenchimatikussá alakulhatnak és ezzel részt 

vehet a terméshús kialakításában (pl. a bogyótermés esetében). A csonthéjas 

termés endokarpiumát kősejt-rétegek alkotják; ez a csontkeménységű 

csontár (drupa) védi a benne levő magot. Az endokarpium a termések egy 

része esetében (pl. szemtermés, ikerkaszat) összenő a maghéjjal. 

A termésfal többnyire a magház üregéből kialakult, magvakat tartalmazó 

üreget (termésüreg) zárja körül. Ezt kitöltheti levegő (pl. Capsicum annuum 

[paprika]) vagy folyadék (pl. Lycopersicon esculentum [paradicsom]), de 

kitöltheti az endokarpiummal kapcsolatban álló laza szövet („termésbél”) (pl. 



Citrullus lanatus [görögdinnye]) vagy akár az endokarpium epidermális 

eredetű szőrei (pl. Citros sinensis [narancs]) is.  

 

4.4.7. A mag86 

 

A mag a nyitvatermők ősi csoportjaiban (a magvaspáfrányok körében) 

megjelent evolúciós újítás. A benne található embrió védelmére, táplálására 

és – a nyitvatermők valamint a felnyíló termésű zárvatermők esetében – 

terjesztésére szolgáló szaporító képlet. Az anyanövény testén (az anyai 

sporofitonon) alakul ki a magkezdeményből, a (kettős) megtermékenyítés 

eredményeként. Leválását követően hormonális (abszcizinsav) hatásra 

bekövetkező, hosszabb vagy rövidebb nyugalmi időszak (magnyugalom) 

jellemzi, ami a csírázás megindulásával szakad meg. 

 

4.4.7.1. A mag felépítése 

 

A magvakat minden esetben a magkezdemény burkából (az 

integumentumból) létrejövő maghéj borítja. Ez a fajok többségénél 

kétrétegű: külső rétege a teszta, belső rétege a tegmen. A köldökzsinórról 

történő leválását követően jellegzetes folt, a köldök (hilum) vagy köldökfolt 

válik láthatóvá rajta, ami egyes esetekben (pl. Fabaceae család tagjai 

[hüvelyesek], Aesculus hippocastanum [vadgesztenye], Cardiospermum 

halicacabum [szívmag]) jellegzetes alakú, méretű. A hilum körül egyéb 

képletek is megfigyelhetők. Ha a köldökzsinór hosszabban ránő a mag 

felületére (pl. anatrop magkezdemény esetében), akkor egy varrat (rafe) 

                                                           

86 A kertészeti gyakorlatban használt „vetőmag” fogalma nem mindig takar biológiai 

szempontból is magnak tekinthető képleteket. Vetőmag a csonthéjasok (pl. Prunus 

armeniaca [kajszi]) kőmagja (csontárja), az ernyősök (pl. Daucus carota subsp. sativus 

[sárgarépa]) ikerkaszat-termésének résztermése vagy számos faj egymagvú, zárt termése is, 

például a fészekvirágzatúak (pl. Helianthus annuus [napraforgó]) kaszattermése vagy a 

pázsitfűfélék (pl. Zea mays [kukorica], Triticum aestivum [búza]) szemtermése. Hasonlóan 

vetőmagként kerülnek forgalomba a Beta [répa] fajok gomolyvirágzatból kialakuló, együtt 

maradó toktermései (terméságazatai) is. 



látható a maghéjon. Hangyák terjesztette magokon egy dudorszerű kinövés, 

a hangyakenyér (karunkula, elaioszóma) található a köldök körül, amiben a 

terjesztő rovarok számára értékes tápanyagok (olajok, fehérjék) 

halmozódnak fel. 

A maghéj hordozhat különböző függelékeket is, amelyek többnyire a 

terjedést segítik. Ilyenek a magszőrök (pl. Salix [fűz], Gossypium [gyapot]) 

vagy a magszárnyak (pl. Pinus [fenyő] fajok). A maghéjon kívül egyes 

magokon feltűnő színű, húsos magköpeny (arillusz) is kialakulhat, ami nem 

az integumentum, hanem a köldökzsinór származéka. Magköpeny segíti pl. a 

Taxus baccata [tiszafa], az Euonymus [kecskerágó] vagy a Paeonia 

[pünkösdirózsa] fajok magvainak terjedését, de előfordul a Nymphaeaceae 

[tündérrózsafélék] család képviselőinek magjain is. A szerecsendió (Myristica 

fragrans) piros színű, hálózatos arillusza – mint „szerecsendió-virág” – 

fűszerként kerül az üzletekbe. 

A maghéj legkülső rétegét egyszerű vagy módosult epidermisz borítja. Az 

epidermális képletek (kutikula, szőrök) mellett nyálkaanyagot felhalmozó 

sejtek is előfordulhatnak benne (pl. Linum [len], Sinapis [mustár]). A belsőbb, 

parenchimatikus rétegek között szilárdító elemek (szklereidák, rostok) 

fordulhatnak elő, különösen a felnyíló termésekből kiszóródó magvak 

esetében. Néha erősen redukált szállítónyalábok is felismerhetők benne. 

Ritkán húsos, plazmadús parenchima is alkothat egyes rétegeket, mint pl. a 

Ginkgo biloba [ginkgófa] magjának külső szarkotesztája esetében (a faj 

maghéjának belső rétege kősejtekből álló szkleroteszta). 

A mag belső állományát az embrió (csíranövény) és a táplálószövet 

alkotja. Az embrió táplálására szolgáló raktározó parenchima különböző 

eredetű lehet87. A nyitvatermők magvaiban a női gametofiton haploid 

sejtjeiből kialakuló primer endospermium (1n) a fő táplálószövet. A 

zárvatermők magjaiban ezt a szerepet elláthatják az embriózsák központi 

sejtjéből – a kettős megtermékenyítés eredményeként – kialakuló szekunder 

                                                           
87 A raktározott tápanyag az esetek többségében amiloplasztiszokban felhalmozott 

keményítő (lisztes magvak), de lehet olajtestekben raktározott lipid természetű vegyület 

(olajos magvak), vagy aleuronszemcsékban tárolt fehérje is. 



endospermium sejtjei (3n), vagy akár a magkezdemény anyai szöveteinek 

(nucellusz) leszármazottai (perispermium) (2n) is. Vannak mindazonáltal 

olyan zárvatermő fajok is, amelyek magjai egyik felsorolt táplálószövet-

típust sem tartalmazzák. Ebben az esetben a sziklevelek (vagyis az embrió 

diploid szövetei) akkumulálnak nagyobb mennyiségű tápanyagot. A 

zárvatermőkre jellemző táplálószövetek aránya fajonként változó lehet, néha 

többféle is előfordulhat egy-egy magban. Az egyes tápanyag-raktározási 

módokra mégis adhatunk egyértelmű példákat is: 

 primer endospermiumos magvak: nyitvatermő fajok; 

 szekunder endospermiumos magvak: Poaceae [pázsitfűfélék], 

Liliaceae [liliomfélék], Solanaceae [burgonyafélék], Apiaceae 

[ernyősök], Polyagonaceae [keserűfűfélék] családok; 

 perispermiumos magvak: Caryophyllaceae [szegfűfélék] számos 

nemzetsége; 

 szekunder endospermiumot és perispermiumot is tartalmazó 

magvak: Piperaceae [borsfélék], Cannabidaceae [kenderfélék], 

Cucurbitaceae [tökfélék], Amaranthaceae [disznóparéjfélék], 

Zingiberaceae [gyömbérfélék] családok; 

 raktározó szikleveles magvak: Fabaceae [hüvelyesek], Fagaceae 

[bükkfafélék], Rosaceae [rózsafélék], Asteraceae 

[fészekvirágzatúak] családok. 

 

A táplálószövetek mellett egyes fajok magvaiban (pl. Poacaee [pázsitfűfélék]) 

egy jól elkülönülő, fehérjetestekben (aleuronszemcsékben) gazdag sejtekből álló 

ún. aleuronréteg található. Ennek fehérjetartalma lehet egyrészt tartaléktápanyag 

(pl. Fabaceae [hüvelyesek]), de itt találhatók a tartalékkeményítő bontásához 

szükséges inaktív (amiláz) enzimek, amelyek a csírázás során hormonális hatásra 

aktiválódnak, és az aleuronrétegből az endospermium sejtjeiben transzportálódnak. 

A táplálószövetbe jutó enzimek megkezdik a keményítő emésztését és a fejlődő 

embrió életfolyamataihoz szükséges cukor felszabadítását. 

Az embriót vékony falú parenchimatikus illetve merisztematikus szövetek 

alkotják. Legerősebben differenciálódott részei a sziklevelek, míg a gyököcske és a 

rügyecske ősmerisztéma jellegű. Az osztódószövetek mellett azonban már 

felismerhetők kezdetleges bőrszöveti és szállító szöveti elemek is. Raktározó 



szikleveles magvakban a sziklevél állományát vastagodott falú raktározó 

parenchima tölti ki. 

 

4.4.7.2. Embriófejlődés megtermékenyítés nélkül: az apomixis 

 

Annak ellenére, hogy az ivaros szaporodás fő célja a genetikai változékonyság 

biztosítása (a meiózis és a megtermékenyítés eseményei révén), ritkán előfordul, 

hogy megtermékenyítés nélkül alakul ki embrió a magkezdeményben. Ezt a 

jelenséget nevezzük apomixisnek. A folyamat adaptív értékű, ugyanis megporzó 

partner nélkül is lehetővé teszi a terjedést (pl. újonnan kolonizált területeken). 

Ugyanakkor genetikai sajátságai a növénynemesítés számára is fontossá teszik a 

jelenséget. 

Az embrió eredete alapján az apomixisnek több típusát különíthetjük el. A 

sporofitikus apomixis (más néven adventív embrióképzés) során a magkezdemény 

valamely diploid, anyai (azaz a sporofiton) sejtje (pl. az integumentum vagy a 

nucellusz egyik sejtje) fejlődik mitózisokkal embrióvá. Mivel ebben az esetben 

szabályos embriózsák is kialakul, előfordulhat, hogy egyetlen magban több, 

különböző eredetű embrió is létrejön (poliembriónia). A jelenség a citrusféléknél 

gyakori, más családokban csak nagyon ritkán fordul elő. 

Az apomiktikus folyamatok nagy része a gametofitikus apomixis kategóriájába 

sorolható. Ekkor az embriózsák fejlődésében következik be olyan változás, ami 

diploid petesejtet eredményez, amiből később megtermékenyítés nélkül alakulhat ki 

diploid embrió (a gametofitikus apomixis folyamatának ez utóbbi szakaszát 

nevezzük partenogenezisnek). A diploid petesejtet tartalmazó embriózsák kétféle 

módon jöhet létre. Diplospória esetében a makrospóra-anyasejt meiózisa szenved 

zavart, ami diploid makrospórákat eredményez. Amennyiben ezek a spórák a 

hagyományos módon osztódnak tovább, az embriózsák valamennyi sejtje – így a 

petesejt is – a megszokotthoz képest kétszeres kromoszómaszámú lesz. A másik 

(gyakoribb) lehetőség az apospória, amikor a nucellusz valamely diploid sejtje kezd 

makrospóraként osztódni, és hoz létre a hagyományoshoz képest kétszeres 

kromoszómaszerelvénnyel rendelkező sejtekből álló embriózsákot. (Érthető módon 

az apospória is járhat együtt poliembrióniával.)88 

 

4.4.8. A termések és magvak terjedése 

                                                           

88 Érdekes, hogy az apomiktikus embrióképzés nem feltétlenül jár együtt partenogenetikus 

endospermium-képzéssel. Az apomiktikus embrió mellett találhatunk „szabályos”, 

megtermékenyítéssel létrejövő (ún. pszeudogám) táplálószövetet, de akár szintén 

apomiktikus úton kialakuló (autonóm) endospermiumot is. 



 

A termés és a mag kialakulásának legfontosabb célja a szaporodás és a 

terjedés. Annak érdekében, hogy ezt a feladatukat teljesíthessék fontos, 

hogy a bennük levő utód (a csíranövény) kisebb-nagyobb távolságra eljusson 

az anyanövénytől. A magvak és termések terjedési lehetőségei alapvetően 

meghatározhatják egy növényfaj terjedési képességeit, ezáltal földrajzi (és 

ökológiai) elterjedési területét. A növények evolúciója során különböző 

módok alakultak ki a propagulum-terjedés elősegítésére, amelyek felnyíló 

termések esetében zömmel a mag, zárt termések esetében a termés(fal) 

anatómiai vagy morfológiai megváltozásával jártak. 

Az anemochoria a széllel, légmozgással történő terjedést jelenti. A 

virágos növények között viszonylag alacsony az olyan fajok száma, amelyek 

felnyíló terméseiből olyan apró, könnyű magvak kerülnek a külvilágba, 

amelyek kis fajsúlyuknál fogva nem igényelnek speciális képleteket 

terjedésükhöz (pl. Orchidaceae család [kosborfélék], Petunia [petúnia] fajok). 

Gyakoribb eset, hogy a szél vagy az egész növényt (pl. Eringium [iringó, 

ördögszekér], Salsola [ballagófű]) vagy annak egy részét (pl. Papaver [mák]) 

leválasztja, görgeti és e mozgás során szóródnak ki a magvak a talajra. 

Nagyobb termések illetve magvak esetében már speciális repítő készülékekre 

lehet szükség. Ezek lehetnek különféle „szárnyak”, amelyek akár a mag (pl. 

fenyőfélék, Campsis [trombitafolyondár], Catalpa [szivarfa]), akár a termésfal 

(lependéktermés – Fraxinus [kőris], Ulmus [szil]; ikerlependék termés - Acer 

[juhar]) függelékei lehetnek, de fellevelek is elláthatják funkciójukat (pl. Tilia 

[hárs]). Az anemochoriát segíthetik szőrképletek is. Ezek szintén 

előfordulhatnak a magon (pl. Gossypium [gyapot], Asclepias [selyemkóró], 

Salix [fűz], Populus [nyár]), vagy csatlakozhatnak a terméshez. Bibeszál-

eredetű szőrképletek csatlakoznak a Clematis [iszalag] vagy a Pulsatilla 

[kökörcsin] fajok aszmagterméseihez, tollas szálkájú toklász nő az 

árvalányhajak (Stipa) szemtermésére, a szőrszerűen redukálódott 

csészelevelekből kialakuló bóbita (pappusz) repíti egyes fészekvirágzatúak 

kaszattermését (pl. Taraxacum [pitypang], Tragopogon [bakszakáll]). A 

Cotinus coggygria [cserszömörce] csonthéjas terméseinek terjedését a 

bugavirágzat steril virágainak szőrössé váló kocsányai segítik. 



A vízzel terjedő (hidrochor) termések jellemzője, hogy falukon a víz nem 

hatol át, ugyanakkor a termésüreget levegő (vagy a víznél kisebb fajsúlyú 

folyadék) tölti ki (pl. Nuphar [vízitök], Nymphaea [tündérrózsa], Trapa natans 

[sulyom]). A felszínen lebegő terméseket ekkor az áramlás viszi tova, akár 

több 100 kilométeres távolságra is (pl. Cocos nucifera [kókusz], Lodoicea 

seychellarum [maldív dió]). 

A propagulumok terjesztésében állatok is részt vehetnek (zoochoria), 

méghozzá többféle módon is. Az endozoochoria esetében a húsos (vagy 

ritkán a száraz) termést az állat elfogyasztja, de tápcsatornáján a magvak 

sérülés nélkül keresztülhaladnak és ürítés után csíráznak. Ezen fajok 

termései feltűnő színűek, magas tápanyagtartalmúak, illatosak (pl. Vitis 

[szőlő], Rubus [szeder]). Egyes endozoochor növények magvai nem is 

képesek kicsírázni mindaddig, amíg a terjesztő állat bélcsatornájának 

megfelelő enzimei fel nem lazítják maghéjukat. Ennél gyakoribb eset, amikor 

a termés vagy a mag akaszkodó szőrökkel, horgokkal (pl. Arctium 

[bojtorján], Xanthiu [szerbtövis], Hibiscus [mályvarózsa], Galium aparine 

[ragadós galaj]) vagy enyves váladéka segítségével (pl. Viscum [fagyöngy], 

Linum [len]) ráakaszkodik a terjesztő állat bundájára, tollazatára 

(epizoochoria). A termések és magvak egy részét az állatok elhordják, 

összegyűjtik, s miközben elhullajtják azokat, elvégzik terjesztésüket is 

(szinzoochoria). Ezt a terjesztési munkát igen gyakran hangyák végzik 

(mirmekochoria), s ebben az esetben a mag felületén találunk egy 

fehérjékben és/vagy olajokban gazdag köldökpúpot (karunkula, elaioszóma), 

ami tápanyagot szolgáltat az állatok számára (pl. Viola [ibolya], Chelidonium 

[fecskefű], Corydalis [keltike], Ricinus [ricinus]). 

Külön csoportot alkotnak az ún. dinamochor („magrúgó”) termések, 

amelyek esetében a termés maga hordoz a magvak terjesztésére szolgáló 

szervi módosulatot. Rendszerint a felnyíló termésfal mozgása szolgáltatja a 

magok kiszórásához szükséges energiát (pl. a hüvelytermés esetében vagy 

az Impatiens [nenyúljhozzám] és Viola [ibolya] nemzetségekben). A magrúgó 

(Ecballium) termése a magszóráskor hirtelen leválik kocsányáról, mire a 

belsejét kitöltő nagy nyomású folyadék a magvakkal együtt messzire spriccel 

belőle. 



 

4.5. AZ EMBRIOGENEZIS ÉS A CSÍRÁZÁS FOLYAMATAI 

 

4.5.1. Az embriófejlődés folyamat (embriogenezis) 

 

A szárazföldi növények (Embryophyta) közös bélyege, hogy zigótájukból 

nem közvetlenül a növény, hanem először egy zömmel merisztematikus 

sejtekből álló embrió fejlődik ki. Az embriogenezis folyamata rendszertani 

csoportonként eltérő, ezért jelen fejezetben elsőként a zárvatermők törzse 

(Magnoliophyta) valódi kétszikűek osztályára (Rosoposida) jellemző 

alapszabást tárgyaljuk, majd számba vesszük az ehhez képest megfigyelhető 

eltéréseket. 

A zigóta sejtjének osztódásai képesek létrehozni a teljes növényi 

szervezetet. Leszármazottaiból bármely növényi szerv minden szövete 

kialakulhat. Az ilyen sejteket nevezzük totipotens sejteknek. A totipotens 

sejtek utódsejtjei egyre differenciáltabbakká válnak, elköteleződnek egyes 

szervek iránt, azaz mitózisaikkal már csak egy adott növényi szerv szövetei 

jöhetnek létre. Ezek az ún. pluripotens sejtek. A szervkezdemények 

sejtjeinek mitózisaival végül olyan – még mindig osztódóképes – sejtek 

jönnek létre, amelyek már szöveti szinten elkötelezettek, azaz belőlük már 

csak az adott szerv egy meghatározott szövetrendszerének sejtjei 

alakulhatnak ki. Ezen merisztematikus sejteket multipotensnek mondjuk. A 

növényi szervezet érdekessége, hogy hormonális hatásra a sejtek 

elkötelezettségi szintje megváltozhat: a multipotens sejtek pluripotenssé, 

vagy akár totipotenssé válhatnak (sérülések vagy vegetatív szerveken 

létrejövő embriók kialakulását megelőzően). 

Az embriogenezis folyamata az embriózsákban létrejött zigóta inekvális 

osztódásával indul. Ennek eredményeként egy kisebb méretű, sűrű 

citoplazmájú csúcsi (apikális) sejt és egy nagyobb méretű, erősen vakuolizált 

alapi (bazális) sejt jön létre. Ezzel a lépéssel a proembrió polarizálttá válik: az 

apikális sejtből fejlődik ki majd az embrió nagy része, míg az alapi sejt 

nagyrészt a csírafüggesztő (szuszpenzor) kialakításában vesz majd részt. Az 

kétsejtes proembrió alapi sejtje ezt követően ismét inekválisan osztódik a 



hossztengelyre merőleges, transzverzális fallal. Alsó, nagyméretű sejtje a 

szuszpenzorsejt, amelynek későbbi transzverzális osztódásai alakítják ki a 

csírafüggesztőt, ami az embriót rögzíti a magkezdemény mikropile felé eső 

oldalán illetve tápanyagokat (és fejlődést szabályozó anyagokat) közvetít az 

anyanövény és az embrió között. Az alapi sejt felső, apikális sejt felé eső 

utóda a hipofízissejt, ami hosszanti falakkal (longitudinálisan) osztódik 

négyfelé. A későbbiekben ezek a sejtek a proembrió gyökérpólusának 

(gyököcskéjének) a kialakításában vesznek majd részt. 

A kétsejtes proembrió apikális sejtje kétszer egymás után az embrió 

hossztengelyével párhuzamosan (longitudinálisan) osztódik, létrehozva a 

kvadráns (négysejtes) állapotot. Ezután a négy sejt transzverzális fallal 

osztódik tovább oktánssá. Az oktáns sejtjei ekkor periklinális osztódásokkal 

gyarapítják tovább a proembrió tömegét, ezzel annak merisztematikus sejtjei 

egy kerületi (felszíni) és egy központi részre különíthetők. Ebben az 

időszakban a proembrió gömb alakot vesz fel (gömb stádium). A felszíni 

sejtek antiklinális osztódásokkal fokozatosan az epidermiszt létrehozó 

protodermává alakulnak, míg a központi zónában peri- és antiklinális 

osztódások egyaránt jellemzőek. A központi zóna felszíni részén erősebben 

vakuolizált sejteket találunk, amelyekből a későbbi alapmerisztéma jön létre, 

míg a közbülső, fokozatosan tengelyirányba rendeződő, kevésbé vakuolizált 

sejtek a prokambium előfutárai.  

A következő időszakban a gömbstádiumú proembrió sejttömegének 

belsőbb régióiban két helyen élénk periklinális osztódásokkal megindul a 

sziklevelek fejlődése. Később ezek a proembrió felszínén kidudorodásokat 

képeznek: létrejön a szív stádium. A sziklevelek további fejlődésével és az 

embrió tengelyének (lényegében hipokotiljának) megnyúlásával ebből alakul 

ki a torpedó stádium. Ezzel párhuzamosan a korábban az egész proembrióra 

jellemző mitotikus osztódások mindinkább csak a két pólusra korlátozódnak. 

A sziklevelek közti területre, az embrionális hajtáscsúcsra (rügyecske, 

plumula) valamint a proembrió szuszpenzorral érintkező, a hipofízissejt 

osztódásaival létrejött régiójára, az embrionális gyökércsúcsra (gyököcske, 



radikula)89, 90. A csíranövény sziklevelek alatti (gyökérnyakig tartó) szárrésze 

a hipokotil, míg a sziklevelektől az első, embrionális állapotú levelekig tartó 

szárrész az epikotil. 

 

Az egyszikűek osztályába (Liliopsida) tartozó fajok embriogenezise is a zigóta 

inekvális osztódásával kezdődik, esetükben azonban a bazális sejt nem osztódik 

tovább, hanem óriási poliploid sejtté alakulva látja el a szuszpenzor feladatát, és az 

embrió kialakításában egyáltalán nem vesz részt. Az egyetlen sziklevél és a pólusok 

kialakulás hasonló a valódi kétszikűeknél bemutatottakhoz, ám az egyes képletek helye 

megváltozik: a sziklevél csúcsi, míg a hajtáscsúcs oldalhelyzetben fejlődik ki. Ennek 

megfelelően a több sejtsort tartalmazó proembrió két felső rétegéből alakul ki a 

sziklevél, az ez alatti szintekből a hipokotil és az embrionális hajtáscsúcs, az alsó 

rétegek sejtjei pedig a gyökércsúcs kialakításában vesznek részt. Az egyszikű 

csíranövény hajtástengelyének kitüntetett területe a sziklevelek magasságában 

elhelyezkedő mezokotil. Innen indul majd ki a mellékgyökérzetet kialakító hajtás 

eredetű gyökerek jelentős része. További érdekesség, hogy a hajtáscsúcsot (egészen a 

csírázásig) egy sziklevél eredetű hüvely, a koleoptil, míg a gyökeret az ún. koleorhiza 

védi. Az egyetlen sziklevél pajzsszerű alakot vesz fel (szkutellum), hozzásimul a 

szekunder endospermiumhoz és a csírázás során onnan közvetíti majd a tápanyagokat a 

fejlődő embrió felé. 

 

A nyitvatermők zigótája – a zárvatermőknél leírtakkal szemben – ekvális 

osztódásokkal osztódik, négy egyenrangú sejtet hozva létre, melyek mindegyikéből 

egy-egy proembrió jön majd létre. Ennek megfelelően tehát egy két archegóniumot 

hordozó magkezdeményben összesen kétszer négy, azaz nyolc embrió indulhat 

fejlődésnek (poliembrionia), amelyek közül azonban csak egy fejlődik ki teljesen. A 

zigótából kialakult négy sejt később megnyúlik, és immáron transzverzális falakkal 

osztódik négy-négy sejtté, amelyek közül csak az alsó (kalaza felé eső) sejtek 

alakítják ki az embriókat, a felsők erősen megnyúlva szuszpenzorrá alakulnak. 

Eltérés a zárvatermőkhöz képest, hogy a nyitvatermő fajok többséges esetében több 

                                                           
89 Egyes szerzők az embrionális stádiumban csak „gyökér pólust” és „hajtás pólust” 

különítenek el. Gyököcskéről és rügyecskéről csak abban az esetben beszélnek, ha a későbbi 

gyökérnek ill. hajtásnak a primordiumai is kialakulnak. 

90 A harasztok embrióiban gyökércsúcs nem, csak hajtáscsúcs jön létre. Ebben az esetben 

unipoláris embrióról beszélünk, szemben a magvas növények – a leírásnak megfelelő – 

bipoláris embriójával. 



(5-8) sziklevél alakul ki a csíranövényen. (Kivételt képez pl. a Taxaceae család 

[tiszafafélék], ahol két sziklevele van az embriónak.)  

 

4.5.2. A csírázás 

 

A zigótából kialakuló embrió a harasztok esetében nyugalmi állapot 

nélkül fejlődik tovább, és az előtelepen kialakul belőle a harasztnövény. A 

magvas növények esetében ezzel szemben az utód sporofitonjának (a 

csírának) a fejlődése a polarizálódás, az embrionális hajtás- és gyökércsúcs 

valamint a sziklevelek kialakulása után leáll: beáll a magnyugalom állapota.  

A magnyugalom megtörésére a csírázás megindulásával kerül sor. A 

növények csíraképessége számos külső és belső tényezőtől függ. A sikeres 

fejlődéshez érett és ép magvakra van szükség, ami nem feltétlenül áll 

összefüggésben a termés fejlettségével. (Az érettnek tűnő őszibarack 

termésében például csak igen későn válik csíraképessé a mag, míg a borsó 

vagy bab még zöld színű termései már érett magvakat tartalmaznak.) 

Nyugalmi állapotban a magvak többsége a szélsőséges körülményeket 

(hideg, meleg, szárazság, oxigénhiány) is elviseli, ami előnyösen szolgálja a 

magvak hosszú időn át tartó, nagy távolságokat áthidaló terjedési 

folyamatait. 

A csírázás megindulásának külső feltételei a megfelelő ökológiai 

körülményeket jelentik, első sorban a felvehető vizet és az optimális 

hőmérsékletet. A melegebb égövi növények többsége magasabb 

hőmérsékleten csírázik, mint a sarkokhoz közelebbi területekről származó 

fajok magvai. Néhány mérsékelt övi növény magjának csírázáshoz tartósabb 

hideg- vagy fagyhatásra van szükség. A megvilágító fény mennyisége is 

hatással lehet a csírázásra. A pázsitfűfélék magjai például csak fényen 

indulnak fejlődésnek. 

Számos csíranövény megfelelő fejlődéséhez más élőlények hatására van 

szükség. Az orchideafélék vagy a nyitvatermők többségének csíranövénye 

csak abban az esetben éli túl a csírázást követő első néhány napot, ha 

megfelelő gombapartnerrel találkozva képes kialakítani a számára 



létfontosságú mikorrhiza-kapcsolatokat. Egyes vastagabb maghéjú magok 

csak növényevők tápcsatornáján áthaladva válnak csíraképessé. 

A növényfajok magvainak csíraképessége változó lehet. Rövid ideig (egy 

hét) csíraképesek például a fűz- és a nyárfajok magvai. Néhány évig tartó 

nyugalmi állapotot is elviselnek a legtöbb zöldségnövényünk magjai, míg a 

gyommagvak akár 40 év múltán is fejlődésnek indulhatnak. A csírázási 

képesség hosszabb ideig történő megőrzése szintén megfelelő ökológiai 

stratégia lehet a hosszabb távra történő terjedés vagy a tartósan kedvezőtlen 

időszak átvészelésére. Ez a magyarázata annak is, hogy egyes területeken a 

talajban található magkészlet összessége (magbank) nem feltétlenül felel 

meg a területen hajtásokkal is előforduló növényzet fajkészletének. Ennek 

ellenére a magbankban benne rejlik a fajösszetétel megváltozásának 

lehetősége a környezeti feltételek változása esetén. 

A csírázás folyamata a magvak passzív vízfelvételével, a duzzadással 

indul meg. Ennek során a vizet áteresztő maghéjon keresztül ozmózissal 

nagy mennyiségű vizet vesznek fel az addig mindössze 10-15% nedvességet 

tartalmazó magvak. A magba jutó víz hatására a dehidratált állapotban levő 

enzimek aktiválódnak, és a magban beindulnak a lebontó anyagcsere-

folyamatok, köztük a tartaléktápanyagok lebontása. A táplálószövetekben 

felhalmozott szervesanyag lebontása elegendő anyagot és energiát termel 

ahhoz, hogy megindulhasson a csíranövény fejlődése. Az aktiválódó 

csúcsmerisztémák működésbe lépésével először a fiatal gyökér, majd a 

hajtás is kilép a magból, megindulhat a csíranövény önálló tápanyagfelvétele, 

majd a hajtás zöldülésével a fotoszintézis is. 

A csíranövény fejlődése során jellemző, hogy a sziklevelek a talajfelszín 

alatt (a maghéjon belül) maradnak-e, vagy a maghéjból kiszabadulva átlépik 

a talajfelszínt, és ott megzöldülve fotoszintézisbe kezdenek-e. Az előbbi 

esetben föld alatti (hipogéikus), az utóbbi esetben föld feletti (epigéikus) 

csírázásról beszélünk. A kétféle csírázási mód nem feltétlenül köthető 

rendszertani csoporthoz. Hipogéikus csírázású fajok pl. a Poaceae család 

[pázsitfűfélék] tagjai, a Phaseolus coccineus [tűzbab], az Aesculus 

hippocastanum [bokrétafa], a Prunus domestica [szilva] vagy a Quercus robur 

[kocsányos tölgy], míg epigéikus csírázásúak pl. a Brassicaceae 



[keresztesvirágúak], Asteraceae [fészekvirágzatúak], Cucurbitaceae 

[tökfélék], Pinaceae [fenyőfélék] családok vagy az Allium [hagyma] nemzetség 

tagjai. 
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5. A növényvilág diverzitása, növényfajok és populációk 

 

5. 1. Biológiai diverzitás a Földön 

 

Tudjuk mennyire változatos a földi élet, hányféle élőlény kötődik a különféle 

életterekhez. Eme változatosságra, sokféleségre használt fogalom a biológiai 

diverzitás.  

A Föld története során az élővilág diverzitása fokozatosan alakult ki és 

korszakról korszakra sokat változott. Voltak geológiai korok, amelyek nagy 

fajkihalásokkal, mások fajok tömeges szétterjedésével jellemezhetők. A diverzitás 

változása nagymértékben függ földtörténeti tényezőktől, a geológiai korok 

klimatikus jellemzőitől, paleogeográfiai, geomorfológiai tényezőktől, az egyes 

élőlénycsoportok genetikai adottságától, alkalmazkodó képességétől.  

Azt mondjuk, hogy a biológiai diverzitás (biodiverzitás) a geodiverzitással 

szorosan összefügg. Utóbbi a környezeti tényezők sokféleségéből adódik. 

Ha föltesszük azt a legegyszerűbb kérdést - Hány faj él a Földön?- nehéz 

egyértelmű választ adni. Először tisztáznunk kell azt, hogy ismerjük-e a Földön élő 

fajok mindegyikét? 

A válasz egyértelműen nem. Bár a megismerés folyamata régen kezdődött és 

már az ókorban számos növény és állatfaj leírását közölték, mai napig csak 

becslések vannak a ma élő fajok számáról. AZ 1.táblázat jól szemlélteti azt a tényt, 

hogy a megismert és becsült fajok száma között az egyes élőlénycsoportok 

összehasonlításában mekkora különbségek vannak.  

 

1. Táblázat: Az ismert és becsült fajok ~ száma a Földön (CRISTEA és DENAEYER, 

2004) 

 

Rendszertani 

csoportok 

Leírt fajok 

száma 

Lehetséges fajok 

száma a Földön 

A leírt fajok 

%-ban kifejezve 



Vírusok 4000 400 000 1 

Baktériumok 4000 1 000 000 0,4 

Gombák 72 000 1 500 000 5 

Egysejtűek 40 000 200 000 20 

Algák 40 000 400 000 10 

Mohák 14 000 30 000 47 

Edényes növények 250 000 300 000 83 

Gyűrűsférgek 25 000 400 000 6 

Rákfélék 40 000 150 000 27 

Pókszabásúak 75 000 750 000 10 

Rovarok 1 000 000 8 000 000 13 

Puhatestűek 100 000 200 000 50 

Gerincesek 44 000 50 000 88 

Más csoportok 115 000 250 000 46 

Összesen 1 800 000 13 600 000 13 

 

 



1. Ábra. A földi biodiverzitás eloszlása rendszertani kategóriák szerint (STANDOVÁR 

és PRIMACK 2001 nyomán) 

 

Legjobban a magasabbrendű növények és állatok csoportjait ismerjük, míg a 

rovarvilág becslések szerint 8 millió faja közül mindössze 13% ismert a tudós 

társadalom számára. Fenti szerzőkre hivatkozva azt mondhatjuk, hogyha több mint 

13 millió faj a becsült érték, akkor a számunkra ismert 1,8-2 millió faj csak az 

összfajszám 13% -át teszi ki.  

Az ismert fajok számának csoportok szerinti eloszlását, arányait az 1. ábra 

mutatja. 

Egyéb irodalmi adatok (MORA ÉS MTSI. 2011) szerint körülbelül 8,7 millió faj élhet 

jelenleg a Földön (± 1,3 millió) és ebből a tengerek világában 2,2 millió faj található. 

(szövegdoboz a Diversitas honlap bemutatásáról) 

 

Akárhogyan is számoljuk megállapítható, hogy a tízmilliós nagyságrendű 

fajdiverzitás mellett a magasabbrendű növények, melyek többségét vélhetőleg már 

ismerjük, mintegy 280-300 ezer faja a Földi diverzitás kis hányadát képviseli.  

 

A magasabbrendű növények, nyitvatermők és zárvatermők, melyek maggal 

terjednek a szárazföld meghódításában voltak sikeresek. A mag mint nyugalomra 

képes ivaros szaporító szerv biztosította számukra azt a lehetőséget, hogy csírájuk 

a mag belsejében szárazföldi körülmények között akár a kedvezőtlen időszakban is 

életben maradjon és csak a külső körülmények alkalmassá válása esetén 

indulhasson el az új élet fejlődése, a csírázás (részletesen l. a 4. fejezetben!). Mind a 

terjedésben, mind a csírázás első kezdeti szakaszában a mag funkcionális struktúrái 

segítik az embriót. 

 

Természetesen, a fajok, így a növényfajok léte átmeneti jelenség, különböző 

korokban más-más fajok éltek és élnek, így a diverzitás a földi élet során mindig is 

változott. Az evolúció gondolatának bevezetésével, Darwin óta tudjuk, hogy a 

diverzitás változását az evolúció motorja is meghatározza. 



BORHIDI ATTILA (2009) hazai és külföldi kutatási eredményekre alapozva, a 

növényvilág evolúciójában négy fontos stádiumot különít el. Ezek valójában olyan 

fejlődési szakaszok, amelyek kezdeti időszakát az új típusok, új fajok viszonylag 

gyors és gazdag megjelenése jellemzett:  

1.) Az őstenger élővilágának kialakulása: (földtörténeti ókor – kambrium kora). 

Szinte minden készen áll a földi élet evolúciőjához! (9 algatörzs és a gerincesek 

kivételével 17 állattörzs) 

 

2.) A növények partraszállása, (devon vége, a földi légkör oxigéntartalma 10%-ra 

növekszik). Kialakul az ózonpajzs, megszűnik az erős UV sugárzás a 

földfelszínen. A szállítószövetek kialakulásával megjelenik a vízszállítás képessége 

→ hajtásos növények (valódi szövetes felépítés). 

 

3.) A nyitvatermő növények szétterjedése, (devon vége, karbon eleje), a mag 

megjelenése. 

 

4.) A zárvatermők robbanásszerű megjelenése, (perm végétől: virágba borul a 

szárazföld) 

A termés és megporzás sokfélesége, termés terjesztés. Közben elterjednek az 

állatok is hiszen:  

„Az állatvilág − az embert is beleértve − a növényvilág vendégeként éli földi 

életét. „ 

 

 

A diverzitás jellemzésére használhatók a diverzitási mutatók, melyek 

számszerűsítve fejezik ki valamely terület vagy élőhely élővilágának sokféleségét.  

Legtöbbet használt mutatók az α, β és γ-diverzitás  

 

α – egy élőhely fajainak száma (taxonszám) 



 

β – élőhely sorozat taxondiverzitása, viszonyszám, hasonlósági mutató  

 

γ – egy nagyobb régió, pl. egy egész ökoszisztéma diverzitása, egy táj, egy 

biom sokfélesége 

 

A béta diverzitás egyazon nagyobb régió több területének –egy transzekjének-  

összehasonlítását teszi lehetővé. Legegyszerűbben: 

 

β1 – γ/ α1 

 

β2 – γ/ α2 

 

 

A diverzitás jellemezhető a közösséget alkotó fajok illetve egyedeik relatív 

gyakoriságából származtatott mutatókkal is:: 

 

Ilyen egyszerűbb diverzitás függvény az ún. Shannon-Wiener index (H) 

 

- ez az információelméletből „kölcsönvett”, egyik leggyakrabban használt index 
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ahol: pi – i-ik faj relatív gyakorisága a közösségben 



 

vagy a Simpson index 

 

mekkora a valószínűsége annak, hogy egy felbukkanó egyed ugyanahhoz a 

fajhoz tartozzon, mint egy korábban felbukkanó egyed.  
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Ni – i-ik fajhoz tartozó egyedek száma 

NT – a mintába tartozó összes egyed száma 

 

A diverzitás összehasonlítását (pl. két élőhely diverzitását) teszik lehetővé olyan 

indexek, mint a Jaccard vagy a Soerensen mutatók. (szövegdoboz !)  

 

Fontos megjegyezni, hogy a fajdiverzitáson alapuló mutatók a fajszám mellett 

az egyes fajok előfordulási gyakoriságát, a fajok eloszlását, és egyenletességét is 

figyelembe veszik. Így például két élőhely összehasonlításában diverzebb élőhelynek 

számít az, ahol az egyenetlenség a legnagyobb, vagyis a fajok megjelenési esélye 

hasonló vagy közelítő értékű.   

 

A diverzitásnak a taxondiverzitáson túl, más fontos szintjei vannak, mint az   

 egyedi szintű:   

  - morfológiai diverzitás 



  - genetikai diverzitás: allélgyakoriságokból számított diverzitás (α 

diverzitás)   

 faji szintű:  

  - egyedek és a populációk sokfélesége (l. korábban) 

 ökoszisztéma szintű: 

  - fajszám / terület: számszerűsíthető különböző mutatók mentén 

  - filogenetikai sokféleség, a rokoni kapcsolatok különbözősége 

- ökológiai funkciók sokfélesége (ökológiai diverzitás)  

 

Tágabb értelmezésben pedig beszélünk: 

- életformák  

- élőhely típusok számának    

- alapkőzet és talaj, domborzat, vízhálózat  

- tájképi elemek  

diverzitásáról. 

 

Miért is fontos a diverzitás? Miért jó, ha magas egy terület biológiai és 

geodiverzitása egyaránt?  

Mert: 

- több, változatosabb élőhely több élőlényt tud eltartani; 

- a nagyobb élőhely diverzitás nagyobb biodiverzitást hoz létre; 

- ha több élőlény van, akkor közöttük többféle, sokrétű kapcsolat alakul ki; 

 - ha többféle kapcsolat alakul ki és azok többnyire állandósulnak, akkor 

rendszerszerűen működnek; 

- a rendszer stabilabbá válik, mert minél bonyolultabb és minél több 

komponensből áll annál nehezebben ingatható meg;   



- kialakulnak azok a feltételek, amelyek a rendszer önfenntartó képességét 

biztosítják! 

 

Következésképpen: 

A nagyobb diverzitás nagyobb stabilitást eredményez, és ez a természet 

működési rendje!  

 

A diverzitás az evolúció folyamán formálódott, és igazolódott az a tény, hogy az 

ökoszisztémák minél nagyobb diverzitásúak, fenntartásuk annál kevesebb energiát 

igényel. A diverzitás megőrzése egy sikeres túlélési stratégiát jelent a legtöbb 

ökoszisztéma számára. 

Természetesen a diverzitás növekedése is véges, a nagy fajszámú 

ökoszisztémák belső kapcsolatrendszere önszabályozóan korlátozhatja a diverzitás 

káoszba vezető növekedését (2. Ábra).  

 

   

 

 

2. Ábra. Egy élőhely különböző fafajokhoz tartozó egyedeinek (ikonok) 

eloszlása és sűrűsége (Standovár T. nyomán) esetén előfordul,  hogy a fajok 

egyedei a nagy egyedsűrűség miatt egymástól távol kerülnek (pl.  ) és 

  



reprodukciós akadályok lépnek föl.  Ekkor az egyedszám gyarapodása 

megáll és érvényesül az ökoszisztéma önszabályozó mechanizmusa.  

 

 

Mivel az emberiség kialakította ökoszisztémák működése is a 

természetes közösségekéhez hasonló, a termesztési gyakorlatban is 

mindinkább hangsúlyossá válik a diverzitási szempontok figyelembevétele. 

A mai mesterséges öko-rendszerekben az élőanyag mennyisége 

(biomassza) és minősége (biodiverzitás) nagyságrendekkel elmarad a régi 

természetes öko-rendszerekétől (VIDA 1996). Az intenzív agrárrendszerek 

világméretű terjedése azonban instabilitáshoz vezetett. A fajtaszám-

csökkenés, illetve néhány kultúrfaj és fajta egyeduralkodóvá válása az egész 

világgazdaságot sebezhetővé tette, és a nemesítési alapanyagok eltűnésével 

az újabb alkalmasabb fajták előállításának lehetősége is veszélybe került.  

Azt mondhatjuk, hogy az agro-biodiverzitás megőrzése napjainkban 

szükségszerűség és elengedhetetlen az emberi jólét és biztonság 

megőrzéséhez és fenntartásához.  

 



5. 2. Migráció és diszperzió jelensége a növényvilágban  

 

A természetes fajok élettartama változó. A Föld története során fajok tűntek el, 

pusztultak ki mások megjelentek. A kipusztulás egy természetes folyamat. Az 

emberi hatás következtében azonban ma már a fajpusztulás mértéke rendellenesen 

felgyorsult és tudjuk, hogy messze meghaladja a természetes értéket. A fajok 

kihalásának okai többfélék, a túlhasználattól az élőhelyek megszűnéséig sok 

tényező okozhatja a fajok idő előtti kipusztulását. 

 

Történetük során a fajok vándorolnak, ami a fajok areájának (elterjedési 

területének) megváltozásával jár. Ezek a változások hosszú idő alatt zajlanak és 

ennek eredményeképpen egy faj areája tágulhat (nőhet), szűkülhet, vagy el is 

tolódhat egy földrajzi grádiens mentén.  

 

 

 

A 



 

 

3. Ábra. Az enyves éger (Alnus glutinosa) areatérképe (A) és poszglaciális 

migrációjának fontosabb útvonalai (B) (Hewitt 2001 nyomán) 

 

Miért vándorolnak a fajok? Migrációs kényszer hatására, amely a kipusztulás 

fenyegetettsége miatt áll fenn. A megváltozó körülmények hatására fajok areájuk 

elhagyására kényszerülhetnek (pl. jégkorszak beköszönte) miközben vagy eltűnnek 

vagy új területeket kolonizálnak (3. Ábra). Ha egy faj elterjedési területe teljesen 

megváltozik, és areája új földrajzi térségek mentén körvonalazódik, akkor 

beszélünk areán túli migrációról. Általában azonban a faj areáján belül is 

„mozoghat”, így areája feldarabolódhat és/vagy átrajzolódhat. Az erdeifenyő (Pinus 

sylvestris) a jégkorszak elmúlta után északabbra húzódott, és a jég által 

felszabadított területeket hódította meg, ahol ma is a tajgaerdők egyik legfontosabb 

erdőalkotó fafaja (4. Ábra). Eközben Európa középső részén areája beszűkült, 

egykori területeit a lombos fajok, a hegyvidéken pedig a lucosok foglalták el. Az 

erdeifenyő kipusztulása Dél- és Közép-Európában a felmelegedést követően azért 

nem következett be, mert tág tűrőképessége folytán populációi szélsőséges 

élőhelyeken, lápokban, sziklás meredek oldalakon fenn tudtak maradni (5. Ábra). 
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4. Ábra. Az erdeifenyő (Pinus sylvestris) jelenlegi areatérképe (Euforgen nyomán) (A). 

A szárazföldi jégtakaró kiterjedése és az állandóan fagyott talaj határa az utolsó 

eljegesedés hidegmaximuma alatt (B) (LÁNG, BEDŐ és CSETE 2003). A fenti két térkép 

alapján látható, hogy az erdeifenyő mai elterjedési területének nagy részét a 

jégkorszaki maximum idején kiterjedt jégpáncél borította.      
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5. ábra. Az erdeifenyő (Pinus sylvestris) szélsőséges termőhelyei Dél- és Kelet 

Európában. A: meszes homokon Fenyőfőn (Bakonyalja); B: a tusnádi Mohos 

tőzeglápban (Csomád hegység); C: a ’Poiana Stampei’ tőzeglápban (Kelemen 

havasok) 

 

Kisléptékű „elmozdulás” is jelenthet sikeres túlélést. Például a jégkorszak 

elmúltával számos faj Európában, így a középhegységekből is a közeli magasabb 

hegyvidékre kényszerült, mert helyüket melegkedvelő fajok foglalták el. A hegyekről 

olvadó hósapka zsugorodásával azonban, új csupasz felszínek jöttek létre, és ez új 

életteret biztosított számukra, mintegy menedéket nyújtott ezeknek fajoknak.  

Van olyan alapkőzet is, mint a dolomit, amely fizikai-kémiai tulajdonságaival 

olyan változatos felszíneket volt képes létrehozni, amely mikro-élőhelyek 

kialakulását eredményezte. Így a hidegebb korok fajainak egyes egyedei ezeken a 

mikro-menedékekben maradhattak fenn. Ezzel magyarázzuk például azt, hogy 

északi dolomit lejtőinken, ma is élnek olyan növények, melyek legközelebb már csak 

C 



az Alpok-Kárpátok magashegységein találhatók meg, pl. Phyteuma orbiculare 

(gombos varjúköröm), Primula auricula (medvefül kankalin) (6. Ábra).  

 

  

6. Ábra. Phyteuma orbiculare - gombos varjúköröm (A) és Primula auricula – 

medvefül kankalin (B)  

  

A Dunántúli Középhegység dolomitfelszíneinek maradványflórája igen 

fajgazdag. A jégkorszak hosszú ideje alatt rövidebb-hosszabb felmelegedések 

voltak. Az életben maradt populációk elszigetelődve a korábbi elterjedési 

területükön élő egyedektől hosszú idő alatt új fajokká, alfajokká alakulhattak át. 

Ilyen például a pilisi len (Linum dolomiticum), mely a Pilis hegységben (mai egyetlen 

élőhelye a Kis-Szénás) az északi fekvésű dolomitlejtőkön maradt fenn (7. Ábra.). Ma 

már Európa egyik érdekes és értékes bennszülött fajának tekintjük, melynek 

története a pleisztocéni időkre vezethető vissza. Legközelebbi rokonának a Linum 

elegans tekintik, mely jóval délebben a görögországi mészkőhegyek napos szikláin 

él. 
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7. ábra. Linum dolomiticum – pilisi len (Udvardy László felvétele) 

 

 

5. 3. Populációk  

 

 



Egy faj egyedei csak akkor képesek termékeny utódok létrehozására, ha a 

különnemű egyedek találkoznak egymással, vagyis egy élőhelyen együtt vannak, és 

akadálytalanul ivarosan szaporodnak. Az egy fajhoz tartozó egyedek, melyek egy 

élőhelyet közösen népesítenek be,  populációkat építenek fel. Így a fajt az élőhelyen 

(habitat) a populáció képviseli. A faj areája mentén rendszerint számos populáció él, 

és ezek a számukra alkalmas élőhelyeket benépesítik be. 

Tehát: Az areán a fajt az élő populációk összessége alkotja. 

 

Populáció fogalma   

   

Egy faj egyedeinek azon csoportja, amelyek térben és időben együtt fordulnak 

elő, ezért egyedei között folyamatos génkicserélődés, génáramlás zajlik. A 

populáció egy valós szaporodási közösség.  

 

Egy adott élőhelyen egy fajt rendszerint egy populáció képvisel. Nem 

egyszerűen az egyedek sokaságáról van szó, hanem egy olyan egyedcsoportról, 

amely meghatározott struktúrával és funkcióval írható le. 

 

Diszperzió (szóródás)  

 

Tudjuk, hogy a helyváltoztatásra képtelen növények vándorlása „elmozdulása”, 

nem aktív helyváltoztatást jelent. Valójában arról van szó, hogy a nagy területeken 

elszóródó magvaik közül azok, amelyek éppen „jó helyre” kerülnek és csíráznak, 

biztosítják a populáció túlélését és az új élőhelyek benépesítését.     

Ha egy faj vándorol (migráció), megváltozik az areája. A populáció viszont 

szóródik (diszperzió) a terjesztőképletei által. A terjesztőképletek vagy 

propagulumok (magok, spórák, vegetatív képletek), elszóródva új élettereket 

népesíthetnek be, ezzel biztosítva a faj fennmaradását és új élőhelyek 



meghódítását. A diszperzió tehát egy populációszintű esemény, és a 

populációdinamikai folyamatok eredményeképpen a növényfajok vándorlása zajlik.  

 

5. 3. 1. A növényi populációk jellemzői: általános és specifikus bélyegek 

 

Ha bármely növény- vagy állatfaj populációját vizsgáljuk néhány általános 

jellemzőjével írhatjuk le. 

 

Ilyenek:  

a) az egyedszám: hány egyed alkotja a populációt,  

 

b) a születési ráta: az egységnyi idő alatt született utódok száma 

 

c) a mortalitási ráta: az egységnyi idő alatt elpusztult egyedek száma 

 

Kétféle értéke lehet: a biológiai mortalitás, amely a populáció specifikus 

élettartamából adódik és az ökológiai mortalitás. Utóbbi egy olyan érték, amely 

erősen függ a környezettől. Ha fokozódik a populációra ható környezeti stressz 

hatása (kevesebb táplálék, víz, sok versengő partner vagy éppen ellenséges 

populáció), az ökológiai mortalitási érték növekszik. 

 

d) koreloszlás: az egyes generációk aránya (8. Ábra) 

 



 

 

8. ábra. Fiatal, stabil és öregedő (hanyatló) populációk. 

 

e) növekedés: Nt+1=Nt + B - D +I - E 

 

Nt – 0 órában mért, kiinduló egyedszám; B- született egyedek (born); D – 

elpusztult egyedek(dead); I – bevándorlók (imigrants); E – elvándorlók (emigrants) 

 

f) reguláció (szabályozás) 

 

A populációk saját túlélésük érdekében az egyedszám szabályozására 

kényszerülnek. 

 

Populáción belül a szaporodási képesség közvetlen következményeként az 

utódok létrehozása többé-kevésbé folyamatos és ez az esemény leírható az 

„r”értékkel, melyet reprodukciós rátának nevezünk.  

 

dN/dt = rN, ahol, rN  az egységnyi idő alatti egyedszám növekedés    

 

A populáció növekedése ideális esetben exponenciális. Ez mindaddig tart amíg, 

valamilyen korlátozó tényező föl nem lép, vagyis a környezet eltartóképessége 



„megállásra” nem kényszeríti a populációt. Ha a populáció egyedszáma tehát eléri a 

környezet eltartóképességének megfelelő egyedszámot (K), akkor a populáció 

növekedése regulálódik (szabályozódik) a túlélés érdekében. 

 

Megkülönböztetünk r-stratégista fajokat, ahol a reprodukciós rátának megfelelő 

érték fenntartását célozza meg a populáció és az ún. K-stratégista fajokat. (9. Ábra) 

 

 

9. Ábra. Populáció reguláció, a K és r stratégiák 

 

Az r stratégia következménye az, hogy a populáció egyedszáma exponenciálisan 

növekszik majd a növekedés hirtelen ér véget, és a környezet szorító hatására 

tömeges egyedpusztulás következik be. Így a populáció egyedszáma erősen 

ingadozó, mert ha a körülmények megengedőek és elegendő forrás áll a populáció 

rendelkezésére, akkor a populáció gyors egyedszám növekedéssel válaszol, de ha a 

források kifogynak és a környezeti feltételek leromlanak a mortalitási ráta 



meredeken újra nőni kezd. Ezt az erőteljes egyedszám ingadozást csak a rövid, vagy 

egyszerű életciklusú fajok tudják követni. A szántóföldek és kapás kultúrák egyéves 

gyomnövényei rendszerint r-stratégisták éppúgy, mint egyéb, főképpen pionír 

élőhelyek fajai. A sok utód (mag) kis túlélési esély a r típusú fajok jellemzője tehát. 

Ilyen faj például a közönséges tyúkhúr is (10. Ábra). Aszály után a nyárvégi 

esőzések a késői csírázású gyomflóra gyors megjelenését eredményezi. Ha 

beköszönt az őszi fagy az egyedek tömegesen pusztulnak el. A jövő évi újbóli 

sikeres megjelenést a rövid tenyészidőszak alatt létrehozott és talajban felhalmozott 

bőséges maghozam biztosíthatja. 

 

 

 

10. Ábra. Stellaria media – a közönséges tyúkhúr őszi tömeges csírázása 

 

A K stratégia lényege az, hogy a növekedés a kezdeti exponenciális szakasz 

után csillapítódik és az idő múlásával egyre kevesebb utód születik. Ha az 

egyedszám eléri a környezet eltartóképességének határát, vagyis a kritikus 

egyedszámot (N=K) akkor az utódok létrejötte megáll és a populáció egyedszáma 



állandósul. Tehát gyors, rövid idő alatti és nagyszámú egyedpusztulás ebben az 

esetben nem következik be.  

A bonyolult és rendszerint hosszú életciklusú fajok követik ezt a stratégiát, pl. 

erdők fás fajai. Ez a stratégia az utódgondozás feltételén is alapszik. 

 

g) a kompetíciós képesség 

 

A környezeti forrásokért a populációk más populációkkal versengenek. A 

kompetíció szinte minden élettérben megfigyelhető. Mértéke függ a populációk 

méretétől, a környezet eltartóképességétől, és a környezet szorító hatásától. A 

kompetíciós képesség minden populáció sajátja, van, amelyik sikeresebb, van, 

amelyik kevésbé. Az utóbbi (a „vesztes”), rendszerint kiszorul szélsőségesebb 

élőhelyekre. A kompetícióban résztvevő populációk ugyanakkor sokféle stratégiát 

követhetnek. 

 

A kompetíció végbemehet két különböző faj populációja között, ilyenkor 

interspecifikus kompetícióról beszélünk. Pl. egy erdő különböző fafajainak 

versengése a fényért, vagy a gyökereik kompetíciója a talajvízért. Fás fajok 

egyedeinek gyökérzete kompetícióss relációban lehet a lágyszárú fajok gyökereivel 

is.  

 

Intraspecifikus kompetícióról beszélünk akkor, ha ugyanazon fajhoz tartozó 

egyedek versengenek egymással. Vagyis szűkös források mellett egy populáció 

egyedei között is kompetíció léphet föl. Például, gyümölcsösökben a gyümölcsfák 

sortávolságát azért kell jól meghatározni, hogy az egyedek növekedése ne lassuljon, 

a termőképesség ne csökkenjen az intraspecifikus kompetíció eredményeképpen. 

Bármely környezetben az inter- és intraspecifikus versengésnek igen változatos 

formáival találkozunk. Pl. a madárvilágban a fészekalj fiókái között gyakran 

intraspecifikus kompetíció érvényesül, ha a szülők nem tudják ellátni őket elegendő 

táplálékkal. Gyakran a gyengébb fióka elpusztul.  

 



A növényvilágban az intraspecifikus kompetíciónak olyan formái is ismertek, 

amelyek az állatvilág fajainál nem jellemzők. Ez az infraindividuális versengés 

(részletesen lásd.  7. fejezet). 

 

Mint azt már a bevezetőben említettük a növényi populációk testfelépítésének 

egyéni bélyegei vannak, ezért a növények nemcsak életmódjuk, de 

testszerveződésük alapján is elválnak az állatvilágtól. 

A növényi populációkat ezért specifikus bélyegekkel jellemezhetjük. 

 

 

5. 3. 2.  A növényi populációk sajátosságai 

 

a) a testfelépítés 

A növényi populációk egyedszáma egy olyan specifikum, amely számbevétele 

csak a növényi testfelépítés megértése után válik értelmezhetővé.    

 

A növények moduláris testfelépítéséből kell újra kiindulnunk. Mint azt már a 

bevezetőben írtuk, a növények többsége ismétlődő, jól körülhatárolható, elemi 

részekből épül fel.  

A modul vagy elemi hajtás  aa növényi testnek elemi, szabályosan ismétlődő, 

morfológiailag jellemezhető strukturális egysége. Egy modul elpusztulhat anélkül, 

hogy a növényegyed pusztulását okozná, és minden modulnak saját kora és 

életciklusa van. Ha egy állat például elveszti bármely végtagját fizikailag súlyosan 

sérül. Ha egy növény elöregedett és beteg moduljait eltávolítjuk gyakran megújul, 

megfiatalodik. 

 

 

 



 

 

 

11. Ábra. Fás-, lágyszárú- és klonális fajok moduláris szerkezete 

 

A modulok száma változó lehet, és az élő modulok számát a környezet 

eltartóképessége is meghatározza. Egy növény a környezeti hatásokra úgy 

válaszolhat, hogy megváltoztatja moduljainak számát. Ha erős a szorító hatás 

kevesebb modulból áll az egyed, ha a források bővülnek, akkor több modul fejlődik.  

Egy növényi populációban gyakran nem tudjuk, hogy mekkora az egyed és az 

egyedhatárok is elmosódhatnak (12. Ábra).  

 



 

 

12. Ábra. Cornus sanguinea – veresgyűrű som nagyszámú modulból álló példánya 

(klónja) lösz alapkőzeten 

 

Az egyedszámot meg tudjuk határozni egyrészt úgy, hogy számbavesszük a 

genetikai egyedszámot, ez a genet (N). Ez azt jelenti, hogy minden egyed egy 

magból (csírából) fejlődik, tehát a genet a zigóták számával egyenlő. 

Másrészt a genet mellett fontos lehet (például egy gyökérsarjas cserjénél, 

vagy vegetatív sarjtelepes egyednél) a modulok száma is. Ekkor számolunk a 

ramettel (¡). A magvas növényeknél a genet tehát egy mag csírájából fejlődő 

egyed, melyet a rametek összessége épít föl. Egy genet rametjei tehát mindig 

azonos génállományúak. (13. Ábra) 

A növényi populációk egyedszáma ily módon N¡. 



 

 

13. Ábra. A genet- ramet szerkezet (van der Maarel ábrája nyomán) 

 

A kertészeti gyakorlatban is gyakran a modulok számbavétele is elégséges. Az, 

hogy mennyi a termőhajtás (termőmodul) egy gyümölcsösben, sokkal fontosabb 

lehet mint az, hogy hány fát számlálunk, ha azokon nincs egyetlen termőmodul sem 

(14. Ábra). Szőlőültetvényben a szőlőtőkék száma mellett, a termőmodulok 

mennyisége is meghatározó. Hiába van sok tőke, ha a modulok száma túl nagy és a 

kompetíció miatt nem nőnek a fürtök. Ilyenkor ritkítani kell. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Ábra: Intenzív almaültetvény: a törpe növekedésű fákon sok termőmodul 

található 

 

 

A modulokból vegetatívan új egyedek hozhatók létre pl. dugványképzés, bújtás 

által. (lásd. vegetatív szaporodásról szóló rész a 4. fejezetben). A vegetatív 

szaporítás ezen formái a kertészeti gyakorlatban is a növények moduláris 

szerkezetéből adódnak. Igaz, ezzel csak a rametek száma nő, a genetikai 

egyedszám nem változik. 



 

Az oltás a modulok összeillesztésének speciális technikája. A fajtanemesítés, 

szaporítás során gyakran az alanynövényre a nemes fajta modulját (vesszőjét, 

rügyét) forrasztjuk rá, így megőrizve a fajta előnyös tulajdonságait miközben 

biztosítjuk azt is, hogy a rezisztens alany életben tartsa. Ha nincsen alany 

inkompatibilitás, akkor az oltott fajta moduljai gyarapodnak az alany gyökérzetén.  

 

b) Térstruktúra 

 

A növényi egyedek alakját, formáját és a populáció mintázatát jelenti. A 

magassági növekedés a fény hatására következett be és a modulok elfásodása a 

fás termet megjelenésével járt. Az oldalirányú növekedés az elágazódáshoz, 

legyökeresedéshez és a klónszerkezet megjelenéséhez vezetett.  

 

Vannak olyan növényi populációk, amelyeknél mindkét irányú modulképzés 

erőteljes (15. Ábra).  

 

 

 



15. Ábra. Bambuszok (Bambusa sp.) klonális szerkezete a földalatti hajtásrendszer 

elágazódásából adódik. 

 

A genet-ramet dinamikával a növényi populációk sikeres túlélési stratégiát 

követhetnek vagy a versengés során előnyösebb helyzetbe kerülnek. Egyes fás 

gyomok terjedése, térhódítása a bonyolult térstruktúra kialakítása miatt következik 

be (16. Ábra). 

 

 

 

16. Ábra. Ailanthus altissima - bálványfa gyomosító vegetatív sarjtelepe a Fóti 

Somlyón (Udvardy László felvétele 1997-ből) 

 

Tehát a növények többségénél a gyakori a klonális szerkezet, mely az életben 

maradás és terjedés egyik lehetősége. Klónnak nevezzük az azonos genetikai 

állományú egyedeket, melyek egyetlen ivaros egyedtől származnak és vegetatívan 

szaporodva sokasodnak. Tehát a klónok kialakulását genetikai rekombináció nem 

előzi meg.  

 

A klonális stratégia miatt sok növényfaj igen magas kort is elérhet. 

Vannak egyes Amerikában élő nyár (Populus tremuloides) egyedek (genetek), 



melyek vizsgálata során kiderült, hogy koruk eléri 12000 évet, azaz a mag 

csírázása még a holocén elején következett be (Mock et al. 2008, Mitton –

Grandt 1996). 

A változó/változtatható modulszám egy fontos életbenmaradási stratégia. A 

környezet szorító hatására a növényeknél változhat az egyed alkotóelemeinek 

száma. Például egy disznóparéj ( Amaranthus retroflexus) virágzik alig pár centisen is 

és magot képes hozni néhány modul kifejlesztése után. Ha azonban, a környezeti 

források lehetővé teszik, méteres magasságig nőhet, majd számos modulja 

folyamatosan, rengeteg magot érlel és elszórva képes feltölteni a talaj magkészletét 

több évre is (17. Ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Ábra: Szőrős disznóparéj (Amaranthus retroflexus) különböző méretű 

virágzó egyedei 

éhező 



 

c) ökológiai életstratégiák 

 

A növényi populációk viselkedését életstratégiákkal jellemezhetjük. A Grime-

féle (1979) ökológiai életstratégia összefügg a regulációval is. 

Továbbfejlesztve a r, K stratégiát, a versengés mellett Grime az életstratégia 

típusoknál a környezet szélsőségességét is figyelembe vette. 

Három csoportba osztja föl a növényeket 

 

S – stressztoleránsok : 

 szélsőséges élőhelyek lakói 

 alkalmazkodóképességük rendszerint nagy 

 alacsony produktivitás jellemző 

Ez az életstratégia jellemző a legtöbb pozsgás növényre pl. kövirózsák 

(Sempervivum) és varjúháj fajok (Sedum)  

 

C – kompetitorok:  

 jó vegetatív terjedésűek 

 gyakran klónképzők- kolónia építők  

 invazívak lehetnek! pl. Acer negundo (zöld juhar), Cirsium arvense (mezei 

aszat) 

 

R – ruderálisok: 

 egy- és kétéves növényfajok 

 nagyszámú magot hoznak, melyek sokáig csíraképesek 

 pionír zavart élőhelyek lakói pl. Amaranthus (disznóparéj), Chenopodium 

(libatop) 

 Grime átmeneti típusokat is meghatároz, és egyszerű ábrával szemlélteti ezt. A 

környezet típusa gyakran meghatározhatja azt, hogy egy növényfaj populációjánál 

melyik stratégia érvényesül erősebben (18. Ábra).  



 

 

18. Ábra. A Grime-féle életstratégia háromszög 

 

d) rögzítettség 

 

Főképpen a magasabbrendű növények általános tulajdonsága, amely 

befolyásolja egész életük során a viselkedésüket, a növekedést éppúgy, mint a 

terjedést.  

 

e) növényi életciklus  

John Harper növényi populációökológus a növények életciklusának négyfázisú 

modelljét szerkesztette meg (1977). Eszerint a növényi egyed életciklusa négy 

fontos szakaszból áll: mageső, magbank, újulatképzés és egyedi moduláris 

növekedés. A számunkra látható, utolsó fázis mellett a többi három egyenlő 

fontosságú a populáció életben maradása szempontjából (19. Ábra). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Ábra. A növényi életciklus modellje (John Harper nyomán) 

 

- Mageső vagy inoculum 

 

A terjesztőképletek – propagulumok – elszórását jelenti. Tágabb értelemben 

bármely ivaros és ivartalan szaporítóképlet elszórását feltételezi, amely „beoltja” a 

területet. 

 

Fázisai: 

 I. mageső 

III. felújulás 

II. magbank 

IV. egyedi moduláris 

növekedés 

 

 

 

 

 

I. 

II.. 

III. 

IV. 



Egy populáció magesőjét vagy magára „önti” és ezzel biztosítja túlélését az 

adott élőhelyen vagy távolabbra szórja, és ezáltal az új élőhelyek meghódítását is 

biztosítja. Ez a kolonizáció első feltétele. 

A mageső (intenzitása) függ a maghozamtól, a mag elszórásának módjától, a 

magasságtól, a forrástól való távolságtól, a terjedési képességtől, és a 

terjesztőképlet minőségétől, morfológiai sajátosságaitól (20. Ábra). 

 

 

 

20. Ábra. Termések és magok terjesztőképletei. A: Tilia (hárs) – repítő murvalevél; B: 

Acer (juhar) – ikerlependék; C: Ulmus (szil) – körszárnyas lependék; D: Clematis 

(iszalag) – repítő(bibe)szálas aszmag; E: Taraxacum (pitypang) – bóbitás kaszat. F: 

Pinus (fenyő) – repítőszárnyas mag; G: Asclepias (selyemkóró) – repítőszőrös mag; 

H: Arctium (bojtorján) – kaszatjai horgas fészekpikkelyű fészekvirágzattal terjednek; 

I: Harpagophytum (ördögcsáklya) – horgas toktermés. 



 

A magesőt befolyásolhatják a környezeti feltételek és az élőhelyi sajátosságok 

is, mint például  az időjárás (szélerősség és csapadék),  a domborzati formák, legelő 

és vonuló állatok érkezése stb. 

 

Némelyik növény populációja időzíteni képes a magesőjét. Száraz 

élőhelyek fajai, parlagok gyomnövényei a csapadékos időszak kezdetén 

szórják el magjaikat, az állandóan fagyott talajon élő fenyők például gyakran 

tobozaikat csak spontán erdőtüzek idején nyitják föl. Pl ilyen a Pinus contorta 

Észak-Amerikában.  

- Magbank vagy magkészlet 

 

A növények magjai hosszabb-rövidebb ideig nyugalmi állapotban (dormancia) 

vannak. A nyugalmi állapot kialakulását és megszűnését élettani funkciók 

szabályozzák, de erősen befolyásolják a környezeti tényezők is. A magok dormancia 

állapotban terjednek, majd a magbankban halmozódnak föl. Egy élőhely talajában 

lehetnek olyan magok, amelyek az adott területen élő egyedekkel megegyező fajhoz 

tartoznak, de más élőhelyről is kerülhet be propagulum. Általában a magkészletben 

lévő fajszám illetve genet szám nem egyezik a földfeletti populációk fajszámával 

illetve egyedszámával. 

 

Azt mondjuk a magbank fajlistája a terület potenciális flórája! Egy faj vagy azért 

hiányzik a területről, mert nincs meg a magkészletben vagy azért, mert nem képes 

aktiválódni.  

Bármely terület diverzitásának értékelésénél fontos számba venni a magbanki 

tartalékot is. Egy gyommagokban feldúsult, több éve nem művelt talaj a kertész 

számára nagy veszélyeket tartogat, értéktelenebb lehet. 

 

2. Táblázat: A magbank mérete (magok mennyisége) különböző élőhely 

típusokban.  



 

Élőhely típusa Magszám/m2 

lucos (kb.30 éves) 2850 

bükkös 1000 

trópusi esőerdő 170 - 900 

mérsékelt égövi legelő 2000 – 17000 

egyéves gyep 5400 – 9000 

oroszországi sztyep akár 17000 

szántó (búzatábla)   34000 – 75000 

veteményes (zöldségkultúra) 1600 - 86000 

 

Bizonyos talajlakó orchidea fajok rejtőzködő életmódja is abból fakad, hogy 

képesek rejtve maradni a talajban (vegetatív propagulumok formájában is), azokban 

a kedvezőtlen, csapadékszegény években, amikor új maghozamuk kialakítása 

esélytelen lenne. Ettől még az élőhelyen életképes populációval rendelkeznek. 

 

Egyes növényfajok dormancia állapota nagyon rövid vagy ki sem alakul, ezért 

ezen fajok a magbankból rendszerint hiányoznak. Pl. fűz (Salix), és nyár (Populus) 

fajok magjainak nincs dormancia állapota.    

A magok életképessége igen különböző lehet, vannak magok melyek néhány 

évig őrzik meg csíraképességüket, de például egy Tokyo melletti tóban 3000 éves 

csíraképes lótuszvirág (Nelumbo nucifera) magvakat is találtak. A csíraképesség 

megőrzése azonban nagymértékben az élőhelyi körülményektől is függ.   

 

- Újulat 

 

A populáció újulat megjelenése az élőhelyen fontos esemény. Nem minden 

magbankban előforduló propagulumból illetve magból lesz új növény. Egyes magok 



a talajban elvesztik csírázóképességüket még mielőtt kedvező csírázási feltételek 

alakulhatnak ki számukra. Másokat a rágcsálók és magfogyasztó populációk 

tüntetnek el. A gombásodás és más kórokozók terjedése is bekövetkezhet. 

Végezetül: azok a magok, amelyek ezeket sikeresen megúszták belső élettani 

szabályozottságuk révén olyan impulzusokat kell kapjanak (akár környezeti 

hatásra), amely kiváltja a csírázást és az újulat megjelenését. Gyakran az 

anyapopuláció is képes szabályozni az újulatot. Ha egy erdőben öreg egyedek élnek 

az újulat sikeres visszaszorítása szinte bizonyos.  

Ugyanakkor az ún. gondozó fák – „nurse tree” jelensége is létezik, amikor az 

újulat fejlődését egy gyorsabban növekvő, akár idősebb egyed segíti azzal, hogy 

védi őket az erős inszolációtól, szelek szárító hatásától vagy a kártevőktől.  

 

 

 

21. Ábra. A magbank sorsa 

 

- Egyedi moduláris növekedés 

 



A növényi populációk egyedeinek csírázása és növekedése előbb-utóbb ahhoz a 

populáció sűrűséghez vezet el, amikor már a kompetíció korábban említett formái 

jelentkeznek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Ábra. Különböző számú modulokból álló egyedek növekedése és térstruktúrája  
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Ellenőrző kérdések feladatok: 

 

1. Milyen nagyságrendűnek tartják a földi diverzitás értékét fajszámok alapján? A 

ma élő fajok száma:  

a. százezres nagyságrendű.  

b. fél milliós nagyságrendű. 

c. milliós nagyságrendű. 

d. 10 millió fölötti. 

 

2. Melyik állatcsoportot (törzset) tartják a legdiverzebbnek a Földön, a fajszám 

tekintetében? 

 

……………………………………… 

 

3. Mekkora az ismert edényes növényfajok száma a Földön?  

 

……………………………………………………………….. 

 

4. A populáció fogalma. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 



5. A növényi populációk egyedszámának megítélésében milyen fontos 

szempontokat kell figyelemben vennünk? 

 

……………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………. 

 

6. Mit nevezünk ökológiai mortalitásnak? 

 

…………………………………………………………………. 

 

 

7. A Grime-féle életstratégia típusok közül melyikre illik az alábbi jellemzés? 

……………….. 

- jó vegetatív terjedésűek 

- gyakran klónképzők  

- invazívak lehetnek 

 

8. Soroljon föl 3 tényezőt, ami a mageső sikerét befolyásolja a növényi 

populációknál.  

 

……………………………………………….. 

 

……………………………………………….. 

 

……………………………………………….. 



 

9. A K és r stratégia lényegek. Egészítse ki az alábbi táblázatot egy-egy-jellemzővel, 

az első sor mintája alapján!  

 

 r stratégia K stratégia 

Pl. Magok csírázási üteme gyors lassú 

Növekedési ütem   

Kompetitív készség   

Vándorlási készség   

Az elfoglalt niche mérete   

Egyedek élettartama   

 

10. A propagulum fogalma a növényi populációk életében: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 



6. Környezeti tényezők, populációk és a környeztet kapcsolata  

 

6. 1. Ökológiai környezet 

 

Az élő populációk, így a növényi populációk is mindig a számukra alkalmas 

élőhelyeket népesítik be. Egy populáció számára alkalmas élőhelynek az a terület 

számít, ahol a populáció igényeinek megfelelő környezeti feltételek alakultak ki. 

Gyakorlatilag, a populációra ható környezeti tényező mindegyike befolyásolja a 

populáció létét. Ezért ha bármelyik tényező paraméterei a populáció tűrőképességi 

határain kívülre esnek, akkor a populáció léte, túlélése kérdésessé válik. Minden 

olyan környezeti tényező, amely megközelíti a populáció tűrőképességének határait, 

korlátozó (limitáló) tényezőként fogható föl.  

A populáció tűrőképessége vagy toleranciája a környezeti tényező hatására adott 

válaszában, azaz a biológiai produkció értékében jut kifejezésre.   

 

Fontos megjegyezni, hogy az ökológiai környezet csak a populációkkal 

összefüggésben értelmezhető. Vagyis csak azok számítanak ökológiai értelemben 

környezeti tényezőknek, amelyek éppen hatnak és ezáltal közvetlenül befolyásolják 

az adott populáció létét, fennmaradását.  

Egy budapesti parkban élő fás közösség számára teljesen érdektelen az, hogy 

milyen fényviszonyok vannak mondjuk a Kis Szénáson (Pilis), mert rájuk az a 

tényező nem hat. Számukra a Budapesten beszűrődő és visszaverődő fény, mint 

környezeti tényező fontos és az erre adott válasz révén fejeződik ki a 

tűrőképességük.  

 

Ha már a fény példáját vesszük, akkor azt is tudjuk, hogy a fény a fotoszintézisben 

elengedhetetlen energiaforrás. Ha nincs fény a növények fotoszintézise leáll, és 

nincs szervesanyag-előállítás. A fény erőssége tehát bármely környezetben a 

zöldnövények számára meghatározó tényező. A fényerősség bizonyos értéket elérve 

beindítja a növények fotoszintézisét. A túl intenzív megvilágítás azonban szintén 

káros lehet, stresszhatásként éri a növényt. Roncsolja a fotoszintetikus apparátust 



illetve megemeli a levél hőmérsékletét, így fokozza a párologtatás intenzitását is, 

ami kiszáradáshoz vezethet. A fényintenzitásnak tehát létezik egy minimum és egy 

maximum értéke, amely között a fényerősség értéke megfelelő a populáció 

számára.  

A kettő között található valahol az optimális értékű fényerősség, amely mellett a 

produkció (a populáció növekménye) a legnagyobb (1. Ábra). 

 

 

 

1. Ábra: A fénytényező változására adott válasz; a populáció tolerancia görbéje: y = 

f(x), ahol x – fényerősségi értékek, y – a biológiai produkció (növekmény) 

 

A populáció toleranciája más környezeti tényezőre is megadható, mérhető. Ha a 

toleranciagörbéket összehasonlítjuk látható, hogy ugyanarra a tényezőre az egyes 

populációk válasza eltérő lehet. 

Vannak szűktűrésű fajok és tágtűrésű fajok ugyanarra a tényezőre nézve (2. Ábra). 
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2. Ábra: A tűrőképesség összehasonlítása az egyes fajok populációinál egy 

környezeti tényezőre nézve 

 

 

Ha egy faj populációja több környezeti tényezőre is szűktűrésű, akkor specialista 

fajnak tekinthető, hiszen populációjának megjelenése, tartós fennmaradása csakis 

olyan élettérben, környezetben várható, amelyben a környezeti tényezők értékei 

ezen szűk intervallumokon belül találhatók. 

A specialista fajok ily módon indikátorai a környezetüknek, hiszen jelenlétük 

(esetleg hiányuk, eltűnésük) utal a környezeti tényezők meghatározott 

paramétereire. Pl. a tőzegmohalápok fajai az alacsony pH, kevés oldott szervetlen 

nitrogén, hüvős párás mikroklíma biztos indikátorai. Ilyen faj a tőzegeper (Potentilla 

palustris) vagy a harmatfű (Drosera rotundifolia) is. 

 

Az ún. generalista fajok több tényezőre nézve is tágtűrésűek, gyakran és változatos 

környezetben jelennek meg. Széles elterjedésű gyomfajaink generalistáknak 

számítanak. Ilyen pl. a fehér akác (Robinia pseudoacacia) vagy a közönséges 

tarackbúza (Agropyron repens). 

 

Ha több faj hasonló igényekkel rendelkezik, vagyis egy bizonyos környezeti tényező 

hatására hasonló módon válaszolnak, akkor azt mondjuk, hogy ezek a fajok 

kollektív toleranciát mutatnak. A kollektív tolerancia jelenségén alapul az ökológiai 

fajcsoportok kialakítása. A hő-, vízigény és talaj pH értékeire megállapított 

fajcsoportokat a környezeti állapotfelmérésben gyakran használják (lásd. Simon T. 

2001. A Magyarországi edényes flóra határozója). 

 

A környezeti tényezők alapvetően két csoportra oszthatók.  

 



Az élettelen környezeti tényezőkre, mint a víz, a fény, a hőmérséklet, a 

talajtápanyagok stb. és az élő környezeti tényezőkre. Utóbbin az összes olyan 

populációt értjük, ami kapcsolatban (ökológiai kölcsönhatásban) áll az adott 

populációval (egyeddel), hiszen minden populációra hatnak az élőhelyen élő más 

populációk is, különösképpen azok, amelyekkel valamilyen kölcsönhatási viszony 

vagy egyoldalú befolyás érvényesül.   

 

 

6. 2. Élettelen környezeti tényezők 

 

 

6. 2. 1. A fény 

 

Az autotróf életmódot folytató növények energiaforrása, ugyanakkor az 

ökoszisztémák – mint energetikailag nyílt rendszerek – elsődleges külső energiája. 

 

A fény a napsugárzás – mint elektromágneses sugárzás komponense, összetevői 

hullámhossz szerint a következők: 

 

- az ultraviola vagy ibolyán túli sugárzás (UV) rövid hullámhosszú: λ < 380 nm (az 

összsugárzás mindössze 1-5%).  

Ezek károsító sugarak, melyek csökkentik a növekedést, a 300 nm alattiak pedig az 

élő sejtek pusztulását okozzák. Áthatolva a sejteken az UV sugarak mutagén 

hatásúak, a szövetekben kóros elváltozásokat, égési sebeket okoznak. A Föld felső 

légkörében kialakult ózonpajzs védelmet nyújt az UV sugárzással szemben, enélkül 

a szárazföldi élet sem alakulhatott volna ki.  

 

- a látható fény: λ 380 - 720nm (az összes sugárzás több mint 50% - a):  



Ha a fény egy prizmán halad át, alkotóelemeire, a különböző színű hullámokra törik. 

Mindegyik színű sugárnak más hullámhossza van: az ibolya (λ =400–424 nm), kék (λ 

=429–491 nm), zöld (λ =491–575nm), sárga (λ =575–585nm), narancs (λ =585–647), 

piros (λ =647–700nm) 

 

- az infravörös sugárzás hosszú hullámhossz összetevőkből áll: λ > 720nm (az 

összsugárzás 40-44%-a).  

Az infravörös sugarakat az élő szervezetek hő formájában érzékelik, tehát mint 

hőtényező befolyásolja a populációkat. 

 

- A PAR (FAR) érték: (photosynthetically active radiation angolszász kifejezés 

rövidítése, fotoszintézisben aktív radiáció), az a színképtartomány, amelyet a 

növények a fotoszintézis során hasznosítani tudnak: λ 380-750nm. A PAR 

tartomány a látható fény hullámhosszával majdnem teljesen egybeesik (3. Ábra). 

 

 

3. Ábra: A fotoszintetikus aktivitás (380-720nm hullámhosszúság között) 

 



A zöld növények színanyagai, a klorofillok a vörös és a kék fényt hasznosítják. A 

szórt fény számukra azért megfelelő, mert abban sok hosszú hullámhosszúságú 

sugárzás van. A szórt fény tehát nem éget, nem károsítja a szöveteket.  

 

Fényenergia (a direkt és a szórt fény aránya) eloszlása a Föld felszínén változik 

évszakosan és a földrajzi szélességgel is (4. Ábra).   

 

4. Ábra: Fényviszonyok és sugárzás eloszlása a Föld felszínén 

(Cain, M; Bowmann, W. D.; Hacker, S. D. 2011 nyomán) 

 

A fény ökológiai hatásai és alkalmazkodási formák 

 

A fénytényező esetében az intenzitás vagy fényerősség, a megvilágítás hossza és a 

fény spektrális összetevői is ökológiai hatásúak, amelyek adaptációt válthatnak ki. 

Az ökológiai hatás lehet egyedi és közösségi szintű. 

 



A fényerősség egyedi hatásai  

 

Abból érdemes kiindulni, hogy a fény azon környezeti tényező, mely nem 

halmozható föl, és ellentétben más tényezővel (pl. víz) a növények azt raktározni 

nem tudják. Ezért a fotoszintézis csakis megfelelő fényviszonyok mellett indul el, 

elégtelen megvilágítás esetén leáll és a primér szervesanyag előállítás szünetel.  

 

A fény intenzitásának növekedésével a fotoszintézis intenzitása is nő, de csak egy 

bizonyos mértékig. Kísérletes módszerekkel megrajzolhatók a fény-fotoszintézis 

görbék és ez alapján megállapítható az egyes növények fényigénye vagyis milyen 

fényerősségi értékig nő a fotoszintézis rátájuk. A különböző növényfajok egyedei 

egymással is összehasonlíthatók. A nagyobb fényigényű (fényigényes) fajok görbéje 

magasabban telítődik, mert a fotoszintézis intenzitása a növekvő fényerősség 

hatására hosszabb ideig növekszik, mind egy olyan fajnál, amely kevésbé 

fényigényes (5. Ábra).  

 

 

5. Ábra: fény-fotoszintézis görbék 

 



A fényhiány számos jellemző tünetet okoz: a növények sápadtak, megnyúltak 

(etioláltak), sejtjeik fala vékony. A levelek anatómiai szerkezete módosul, a sejtek 

kloroplasztiszainak száma csökken. (részletesen lásd a 3. fejezetben!) 

 

A szórt fény elérése, valamint a direkt, erős besugárzástól való védekezés a 

növényeknél a fototropizmus jelenségét válthatja ki. A fény miatti elmozdulás 

számos fa, cserje de lágyszárú egyednél is megfigyelhető. A fényerősség és a 

fénysugarak beesési szöge rendszerint együttesen határozzák meg a növények 

alakját. Mindenki tapasztalhatja szobanövényeknél a tropizmus jelenségét éppúgy, 

mint az egyenlőtlen növekedés okozta féloldalas forma kialakulását (ablak felé 

forduló levelek, sűrűbben növő ágak) (6. Ábra.). 

 

 

 



6. Ábra: Az egyirányból jövő megvilágítottság miatt a szobanövények 

féloldalasan nőnek és lombosodnak (Ficus benjamina) 

 

 

Erdőkben, ha a fák sűrűn állnak, gyakran egyenes, magas törzsűek, felfelé törők, 

kevés oldaláguk van. A lombkorona nem szétterülő. Ugyanazon faj egy legelő 

közepén álló magányos egyedénél az ágak szétterülők, a törzs alacsony a korona 

gömbös. Erdőszéli fák pedig gyakran féloldalasak, fény felé eső, erdőszéli 

koronarészük fejlettebb, több elágazással és levéllel rendelkezik. 

 

A fény fotoszintézis görbék összehasonlítása alapján látható volt, hogy a növények 

másképpen reagálnak a fényerősség növekedésére (7. Ábra). Az eltérő élőhelyek 

fényviszonyaihoz való alkalmazkodás következtében a növényfajok 

csoportosíthatók: 

 

- Napfénynövények – heliofitonok -  

 

Valamennyi életfolyamatukhoz igénylik a teljes megvilágítást. Ilyenek például a 

sziklai, sivatagi, parlagi, és magashegyvidéki gyepek növényei. 

   

- Árnyéktűrők – helio-szkiofitonok - 

 

Tűrik az árnyékot, de bizonyos életszakaszaikhoz, leggyakrabban a virágzáshoz, 

direkt napsugárzást igényelnek. Ilyenek például a lombhullató erdők gyepszintjének 

kora tavaszi növényei. 

 

- Árnyékkedvelők – szkiofitonok -  



 

A teljes megvilágítást nem tűrik, és nem igénylik semmilyen életfolyamathoz. 

Ilyenek a zárt növénytársulások alsóbb szintjeinek növényfajai, a zárt tű- és 

lomblevelű erdők gyepszintjében és cserjeszintjében élő fajok, sok páfrány és 

hasadéklakó sziklai növényfaj. 

 

A fénymennyiség tehát, meghatározó a növények életében. Azt a fényerősségi 

értéket, amelynél a fotoszintézisben termelt szerves anyag mennyisége 

kompenzálni tudja a légzési vesztességet fénykompenzációs pontnak nevezzük. 

Ennek értéke is tükrözi a növény fényigényét: a fényigényes fajok esetében 

magasabb érték. 

 

Ez az érték a nettó fotószintézis mennyiséggel is megadható; (kal)/ 

összfotoszintézis – légzési fogyasztás 

 

 

 



 

7 ábra: A fényerősség és a CO2 felvétel összefüggése 

árnyéktűrő- és napfénynövényeknél 

 

 

 

Az egyedek alkalmazkodásának sikere azon is múlik, hogy szerveik anatómiai 

felépítése hogyan alakul. Egy fa esetében a levelek a koronában való helyzetükből 

adódóan más-más megvilágítást kapnak, lehetnek árnyéklevelek és fénylevelek (lásd 

a 3. fejezetben!). a kertészeti gyakorlatban, ha egy rossz metszés következtében 

többségükben árnyéklevelek maradnak a fán és ezt egy hosszú erős napsugárzás 

követi, a fa lombozata teljesen eléghet, a fa lekopaszodhat. 

 

 

A megvilágítás hossza – fotoperiodizmus  

 

A növények életében meghatározó jelentőségű az évszakokhoz kötődő, szezonális 

periodicitású fényviszonyok változása, azaz hogy naponta hány órán át süt a nap. A 

nappalhosszúság és a sötétperiódushoz való alkalmazkodás eredményeképpen 

számos növényfaj életmenetét nagy pontossággal időzíti a napszakok változásához. 

A növények három csoportja különíthető el  

 

- Rövidnappalos növények: kevesebb, mint 12-15 óra megvilágítás mellett 

virágoznak. A virágzás beindulása szempontjából a sötét periódus meghatározó. Ha 

ezeknél a növényeknél a sötét periódust megszakítjuk beindítható a virágzás. 

Rövidnappalos növények a Chrysanthemum, Nicotiana és a Dahlia fajok, egyes 

kutyatejfélék (Euphorbia). 

 



- Hosszúnappalos növények: 12 óránál hosszabb megvilágítás mellett tudnak csak 

virágozni. A hosszúnappalok idején fejlődnek ki generatív szerveik, és a virágzás ezt 

követően indul el. Ha egy ilyen növénynél idő előtt, mesterséges körülmények 

között megnöveljük a világítás hosszát akkor beindul a virágzás. 15–16 órás 

megvilágítás hatására 15–21 °C-on már virágzati szárat fejleszt például a mák, a 

saláta. Hosszúnappalos növény a zab, az árpa de a sárgarépa is. 

 

A hosszúnappalos növények északi területekről, többnyire a mérsékelt égöv 

északi tájairól  

származnak. A rövidnappalosok a trópusok fajai.   

 

Mivel a fotoperiodikus aktivitás hatását a kertészeti gyakorlatban is használják 

fontos figyelembe venni azt a tényt is, hogy a növények különböző fejlődési 

szakaszaikban is (pl. termésképzés, csírázás) eltérő fotoperiodikus sajátosságokkal 

rendelkezhetnek.  

 

- Közömbös növények: Néhány faj esetében a generatív szervek kialakulása 

független a fényviszonyok változásától. Az uborka, a paradicsom például, 

fotoperiodikus aktivitást nem mutat.(lásd. még a 4. fejezetben) 

 

 

Spektrális összetevők 

 

A fény hullámhossz összetevői is befolyásolják a növények fejlődését. Ezt nevezzük 

kromatikus adaptációnak. A vörös és narancssárga sugarakban gazdag fény (ilyen a 

szórt fény) jótékony hatású, növeli a nettó fotoszintézis értéket. Ha azonban a 

közeg például a levegő ritka, akkor a rövid hullámhosszú, káros sugarak is eljutnak 

a növények felszínéig. Az erős UV sugárzás a magashegyi növényeknél például 

sajátos morfológiai alkalmazkodást váltott ki. A sötét, gyakran pirosas levélszín, 



kevés virág, szőrözöttség, rövid ízközök és az egymást takaró levélzet a hidegtűrés 

mellett az UV védelmet is szolgálja. 

 

Sűrű közegben a fénysugarak elnyelődnek ill. visszaverődnek. A vízi környezet mint 

optikailag sűrű közeg a kromatikus adaptációt erőteljesen befolyásolja. Ezt 

legjobban az algák esetében láthatjuk. 

A zöld színanyag, a klorofillok a vörös fényhez adaptálódtak, ezért a zöldmoszatok 

mindig partközelben élnek. Mélyebbre ezek a hosszú hullámhosszú sugarak nem 

jutnak el, hamar elnyelődnek. A xantofil típusú színanyagok – így a barna moszatok 

fukoxantinjai – a zöld sugarakat hasznosítják ezért ezek mélyebb tengerekben is 

megélnek. Legmélyebben találjuk a vörösmoszatokat akik a kék-kékeslila  

fénysugarakat hasznosítják, és mivel ezek rövidebb hullámhosszúak, nem 

nyelődnek el könnyen és lejutnak a mélyebb vizek aljáig is. Ha a vörösmoszatokat 

felszínre hozzuk a vörös fényt visszaverve válnak élénk piros színűvé. 

 

A fényviszonyok közösségi hatásai 

 

A növénytársulások fényigénye és fényhasznosítási képessége különböző lehet. Ha 

kíváncsiak vagyunk egy közösség fényhasznosítására a levél area index (leaf area 

index) mérését alkalmazzuk (LAI), mely az egységnyi területre eső fotoszintétizáló 

levélfelületet adja meg, (m2/m2).  

 

A LAI értéke révén a növénytársulások fényhasznosítása összehasonlítható. 

 

 

6. 2. 2. A hő 

 

A napsugárzás hosszú hullámhossz tartományú, (λ > 720nm), infravörös sugarait az 

élő szervezetek hőtényező formájában érzékelik. A levegő hőmérsékletét azonban 



nem közvetlenül a légkör felől érkező sugárzás határozza meg, mivel az először a 

talajban nyelődik el, és a talajból visszasugárzott hőkomponens melegíti fel a 

levegőt. (Ezért csökken a tengerszint feletti magassággal az átlaghőmérséklet.) 

Ezzel magyarázható az is, hogy az egyes élőhelyek hőmérsékletét alapvetően 

meghatározza a talajfelszín albedója, azaz a talajban elnyelődő és visszavert 

sugárzás aránya. 

Ahogyan a fényviszonyokat, a hőmérsékletet is befolyásolja a napsugarak beesési 

szöge, a kitettség, a terület tengerszint feletti magassága. Fontos tényező a talajról 

visszaverődő sugárzás is. A talajfelszínt felmelegítő sugarak nyáron a talajközelben 

lévő levegőt is hamar felmelegítik.  

 

A városok, a sűrűn beépített területek nyári hőmérséklete több fokkal is magasabb 

lehet a természetes élőhelyekénél a felmelegedő falak kisugárzása, 

hővisszaverődése miatt. A CO2–ban gazdag, vagy szennyezett levegő pedig 

melegebb a környező területeknél, (üvegházhatás). 

 

A hőmérséklet meghatározza a populációk életciklusát, növekedését, befolyásolja a 

virágzást, a termésérést. A növényfajoknál szinte minden életfolyamatnak megvan a 

maga optimális hőigénye – ez alapján beszélhetünk például csírázási hőmérsékletről 

vagy virágzási hőmérsékletről.  

A termesztői gyakorlat sikerének kulcsfeltétele a hőmérsékleti optimum biztosítása 

a termesztett növényfaj számára.  

A hőmennyiség tehát meghatározó a növények életében. Azt a hőmérsékleti értéket, 

amelynél a fotoszintézisben termelt szerves anyag mennyisége kompenzálni tudja a 

légzési vesztességet hőkompenzációs pontnak nevezzük. 

 

Fontos mutató a termesztésben a Szeljanyivov-féle tenyészidõ alatti 

hőösszeg, amely a napi középhõmérsékletek összege a tenyészidõ alatt. 

Értéke az egyes növények termesztéséhez szükséges melegmennyiséget 

fejezi ki C°-ban. A kertészeti termelésre alkalmas, fagymentes időszak 

Magyarországon április végétõl szeptember végéig tart, és a hőösszeg értéke 



2900C° és 3300C° között van. Ha egy termesztett növény hőigénye ennél 

magasabb (például a citromé) akkor az a növény nem vagy csak speciális 

körülmények között, üvegházban termeszthető nálunk. Ezzel szemben 

például a fűszerpaprika hőösszeg igénye 3000C° körüli, így Magyarország 

nagy részén termeszthető. Bár a tenyészidőszak elején a vetéstől a csírázásig 

250C° hőösszegre van szüksége, a késő tavaszi fagyok károsíthatják.  

Mérsékelt égövi növényeknél a hideg időszakhoz történő alkalmazkodás 

eredményeképpen a hideghatás biztosítása is szükséges lehet.  

 

A túl alacsony és túl magas hőmérséklet is egyaránt stressz faktor a 

növények életében, ezért ezt a növények megpróbálják elkerülni vagy 

kivédeni. 

 

A hőstressz a sejtmembránok valamint az enzimfehérjék károsodását 

okozza. Ezt a növények egyrészt fokozott párologtatás biztosította hűtéssel 

igyekszenek elkerülni vagy oly módon, hogy leveleiket élükkel fordítják a 

napsugárzás irányába pl. Eucalyptus, ezzel csökkentve a felmelegedést 

(pánfotometria). A sejt szintű alkalmazkodás megvalósulása a sejtvédő 

hatású hősokk fehérjék felszaporodása a sejtekben. 

Hasonlóan képesek védekezni a növények a fagystressz idején is. A fagy 

szintén membránkárosodást okoz, illetve a sejtekben lévő folyadék 

megfagyva a sejt fiziológiai kiszáradását eredményezi. A keletkező 

jégkristályok ráadásul fizikailag is károsítják a sejteket. 

A növények a fagy okozta stressz ellen kikerüléssel vagy eltűréssel 

védekezhetnek. Előbbi esetben megakadályozzák a jégkristályok kialakulását 

például az anyagcsere fokozásával termelődő hő segítségével vagy „fagyálló” 

vegyületek (cukrok, aminosavak) koncentrációjának emelése révén. Más fajok 

szervezete a jégképződést is elviseli, például oly módon, hogy a vizet a 

fagypont körüli hőmérséklet elérésekor az apoplasztjukba (a növénynek a 

sejtfalakat, a sejtközötti/ intercelluláris/ tereket és az elhalt/ plazmát már nem 

tartalmazó/ sejteket magába foglaló része) juttatják vagy speciális 

„antifreeze”-proteinekkel védekeznek a kristályok károsító hatásával 

szemben.  

 

A hideg égöv növényzete éppúgy, mint a magashegyi növények az extrém 

hideg periódushoz nemcsak élettanilag de morfológiailag is adaptálódtak. A 

hideg szelek, alacsony hőmérséklet kivédésére ezen populációközösségek 

egyedei alacsony növekedésűek, talajfelszín fölött szétterülők ún. 



törpecserjést alkotnak, mely a hőgazdálkodás szempontjából sokkal 

előnyösebb közösségi forma (8. Ábra). 

 

 

 

8 Ábra: északi sarki tundra törpecserjékkel: áfonya fajok (Vaccinium), csarab 

(Calluna vulgaris) és tőzegrozmaring (Andromeda polifolia) 

 

6. 2. 3. A víz  

 

A növények életében meghatározó környezeti tényező, mely minden 

formájában (talajvíz, csapadék, pára, dér) befolyásolja a növényi populációk 

életét. Hiánya kritikus. 

 

A víz élettani és ökológiai szerepe igen összetett: 

 

- a víz az élet közege: a biokémiai folyamatokban reakció közeg (az enzimek 

vizes közegben aktívak), oldószer, reagens (hidrolitikus folyamatok, 

fotoszintézis) 

 

- a fotoszintézis kiinduló anyaga: a vízhasítással képződő hidrogén az 

elsődleges szerves anyag felépítésében vesz részt 



 

- a sejtek merevségét, a turgornyomást biztosítja 

 

- az ozmotikus jelenségek szabályozója, a tápanyagszállítás folyamatában 

vesz részt 

 

- hőmérséklet szabályozó; forróság idején a párologtatás fokozása révén 

hűti a növényi szöveteket. 

 

A szárazföldi növények megjelenésével a vízhez való hozzáférés immáron 

nem egyenletes. A szárazföldek élőhelyeinek csapadék mennyisége és 

eloszlása a növényi populációk életében meghatározóvá vált. Ahol bőséges a 

csapadék ott humid területekről beszélünk, ahol kevés csapadék esik, és a 

forróság miatt erőteljes a párolgás is, arid területek alakultak ki.  

 

A növények hidratúra viszonyai 

 

A szárazföldi élőlényeknek így a növényeknek is alkalmazkodniuk kellett az 

egyenlőtlen vízellátáshoz. Az evolúció alacsonyabb fokán álló telepes 

növények még változó vízállapotúak, ún. poikilohidratúrásak. Anyagcseréjük 

teljes mértékben függ a környezet vízállapotától. Szárazságban kiszáradnak 

és életműködéseik leállnak, nincs önálló vízháztartásuk. Ilyenek például a 

mohák, zuzmók is, életműködéseik teljes egészében a környezet 

vízviszonyaitól függenek. A vizet teljes testfelületükön veszik fel. A mohák 

párnás növekedése lehetővé teszi, hogy a lehulló csapadékot hosszú ideig is 

visszatartsák.  

 

A homoiohidratúrás fajoknak már önálló vízháztartásuk alakult ki, amely a 

szárazföldi élet során sikeresebb túlélést jelentett. A magasabbrendű 

hajtásos növények vízháztartása rövidebb ideig független a külső környezet 

vízviszonyaitól. A vízfelvétel nem a teljes testfelületen történik, azt a talajból 

gyökerekkel veszik föl és a szállítószövetek által juttatják el a különböző 

szervekhez. Mint a vízfelvételt, mint a víz leadását aktívan szabályozni 

képesek. 

A harasztok és a virágos növények tartoznak ebbe a csoportba.  

 



A változó vízmennyiséghez történő alkalmazkodás eredményeképpen vannak 

erőteljesen vízigényes fajok és a szárazságot jobban tűrő növények. 

 

 

A növények csoportosítása vízigény szerint.  

 

- hidrofitonok: a vízi élettér növényei, melyek teste vízben található, és a 

fotoszintézist is vízben végzik (alámerült hínárok), vagy vízi növények, 

amelyek már a levegőben végzik a  fotoszintézist úgy, hogy leveleik a víz 

felszínén kiterülve kapják a fényt pl. tündérrózsák (Nymphaea) . A hidrofiton 

fajok szöveteiben sok intercelluláris járat képződik, emiatt a szövetek 

szivacsosak ún. aerenchimákat tartalmaznak (9. 10. ábrák).  

 

 

 

9. Ábra: Vallisneria spiralis 

 

 

 

10. Ábra: Nymphaea sp. 



 

A vízben vagy vizes iszapban gyökerező fajok többségének hajtásai magasan 

a víz fölé emelkednek, ilyenek egyes sás fajok (Carex), a gyékény (Typha) 

vagy a nád (Phragmites) (11. Ábra). Ezeket más néven higrofitonoknak 

nevezzük. 

 

 

 

11. Ábra: Phragmites australis 

 

A vízi növények sajátossága a nagyszámú és gyakran nyitott sztóma. A 

vízben álló fáknál előfordulhatnak légzőgyökerek is, melyek az iszapos 

levegőtlen aljzatból kiemelkedve biztosítják a gyökérlégzést.  

A higromorfia jellemzői továbbá a vékony levéllemez kevés alapszövettel és 

kevés szilárdító szövettel, nagy intercelluláris járatokkal, a gázcserenyílások 

a levél alsó, felső epidermiszén (amfisztomatikus levél), gyakran 

kiemelkedők. Ezek a növények gyorsan párologtatni képesek a vizet és a 

víztöbbletet cseppfolyós víz eltávolításával is képesek elvégezni. Utóbbi a 

guttáció jelensége (12. Ábra). 

 



 

 

12. Ábra: vízcsepp kiválasztás vagy guttáció jelensége  

(http://vadregeny.blogspot.hu/2012/08/kekturazas-zemplenben-2-

nap.html) 

 

- mezofitonok: az üde élőhelyek növényei, amelyek közepes vízigényűek, 

élőhelyük talaja közepes vízellátottságú (13 Ábra). Legtöbb termesztett 

növényfajunk is ide tartozik.  

 



 

 

13. Ábra: tulipán (Tulipa hybrida) (A), alma (Malus domestica) (B), és egy 

gyöngyvirágos tölgyes látképe (C) 

 

A B 

C 



- xerofitonok: szárazságtűrő növények, amelyek környezetében hosszabb 

rövidebb ideig vízhiány lép fel 

 

A szárazságtűréshez a növényeknek alkalmazkodniuk kell! A xerofitizmus 

(szárazságtűrés) a növényeknél igen változatos morfológiai, élettani és 

ökológiai adaptációt vált ki. A növények sohasem szeretik, csak tűrik a 

szárazságot, ezért nincs szárazságkedvelő csak szárazságot tűrő növényfaj. 

Más szóval, semmi sem nyomja rá jobban a bélyegét a növények külső és 

belső megjelenésére, mint az adott élőhely talaj- és levegőnedvesség 

viszonyai. A populáció közösségek és társulások megjelenésében jelentkező, 

gyakran óriási különbségek az eltérő vízellátottsági viszonyokban 

keresendők. 

 

 

Egyedi alkalmazkodási formák a xerofitizmushoz  

 

 

- Morfológiai-anatómiai jegyek: a lombvesztés, levelek tövisekké 

módosulása, dús szőrözöttség (fedőszőr borítottság), kis levélfelület, 

bepöndörödő levél, mélyen ülő sztómák (sztóma kripták kialakulása), 

szerteágazó, mélyre hatoló gyökérzet (14. Ábra). 

 



 

 

14. Ábra: adaptív morfológiai-anatómiai bélyegek növényeknél 

 

Különleges vízraktározó képesség a szukkulencia, az ún. pozsgás levél vagy 

szár kialakulása. 
 

 

 

A B 



15. Ábra: pozsgás levelű (A. Agave sp.) és pozsgás szárú (B. Opuntia sp.) 

fajok  

 

- Élettani adaptációk: 

 

A száraz meleg élőhelyeken általános élettani probléma, hogy nappal, amikor 

elegendő fény áll a növények rendelkezésére a fotoszintézishez 

(pontosabban annak fényszakaszához), a magas hőmérséklet miatt 

fokozódik a párolgás. Ezt ellensúlyozandó a növények bezárják sztómáikat, 

ami azonban azt jelenti, hogy a fotoszintetizáló szövetekben erősen 

lecsökken a széndioxid koncentrációja. Ezt a nehézséget alternatív 

fotoszintetikus útvonalak kifejlesztésével oldották meg a száraz élőhelyek 

növényei. 

A sivatagok pozsgás növényei ún. CAM (crassulan acid metabolism) típusú 

fotoszintézist folytatnak. Az éjjel fölvett széndioxidot a növény sejtjeinek 

vakuolumában szerves savak formájában tárolja, majd nappal, amikor a fény 

jelenlétében megindul a fotoszintézis, ebből szabadítja fel a széndioxidot, 

amit „hagyományos” módon (a Calvin-ciklus során) hasznosít a sejt, immáron 

a zárt sztómák mellett. (16. Ábra). 

 

 

A C4–es növények alkalmazkodása már új anatómiai struktúrák 

megjelenésével járt (részletesen lásd a 3. fejezetben!). A jelenség nevét 

onnan kapta hogy a CO2 megkötése nem az általánosan elterjedt három 

szénatomos molekulában történik (C3-as fotoszintézis), hanem egy négy 

szénatomos molekula formájában. Ezt a négy szénatomos terméket ezután a 

sejtek átadják egy olyan fotoszintetizáló sejtnek, amelyben felszabadul a 

megkötött széndioxid, és a Calvin-ciklusban hasznosul. A C4-es útvonal 

előnye, hogy számos sejtben keletkezhet négy szénatomos köztestermék, 

amelyek azután egyetlen sejtben gyűlnek össze. Az eljárás tehát valójában 

egyfajta széndioxid-koncentráló mechanizmust jelent, amellyel zárt sztómák 

mellett is elérhető a sötétszakaszhoz szükséges kritikus CO2-koncentráció  

 



 

 

16 Ábra: a CAM növények CO2-asszimilációja (Erős- Honti Zs.) 

 



 

 

 

17. Ábra: A C4–es növények CO2-megkötése (Erős- Honti Zs.) és néhány 

példafaj 

 

A C4 –es fotoszintézis nem számít gyakori jelenségnek, mindössze 1000 

körüli azon virágos növények, elsősorban egyéves fajok száma, melyek ezt a 

képességet kialakították (17. Ábra). 

 

Az egyes növények adaptációjának morfo-anatómiai jellegzetességeit 

részletesen a 3. fejezet ide vonatkozó részei mutatják be. 

 

Az életforma típusok 



 

A növényeknél a vízhiány nyugalmi állapot kialakulásához vezetett. Ha a víz 

hosszú ideig a szárazság következtében nem elérhető a növények számára, 

vagy a hideg miatt nincs felvehető állapotban, bekövetkezhet a nyugalmi 

állapot.  

Aszerint, hogy milyen formában vészelik át a fajok ezt a kedvezőtlen 

időszakot csoportosítani tudjuk őket.  

A leginkább ismert a Raunkiaer-féle csoportosítás, amely a nyugalmi 

állapotban lévő rügy helyzete szerint csoportosítja a növényeket (18. Ábra). 

 

Az egyéves fajok mag formájában vészelik át a kedvezőtlen időszakot, a rügy 

valójában a mag embriójának (csírájának) rügyecskéjét jelenti.  

Az évelők már igen változatosak: a fásszárúak a föld felett, a lágyszárúak 

talajközelben vagy a talajban rejtve tartják életben a rügyeiket. 

 

 
 

 

18. Ábra: A Raunkiaer-féle életforma típusok (a sötétebben rajzolt növényi 

részeken helyezkednek el a nyugalmi állapotban lévő rügyek) 

 

 

Társulásszintű alkalmazkodás a vízhiányhoz 

 

A száraz élőhelyek növényzetének struktúrája, arculata, gyakran tükrözi az 

ott élő populációk környezeti víz visszatartására tett erőfeszítéseit. A nyári 



forró nappalok után a csekély lerakodó reggeli pára számos növény számára 

elérhető. Az extrém vízhiányban a gyepes-párnás növekedés megtartja és 

felfogja ezt a párát, melyet a felszínen növő, ún. harmatgyökerek képesek 

felszívni. Ezeken a száraz félsivatagi élőhelyeken a cserjék is gömbös 

növekedésűek, alacsonyak, tömött hajtásrendszerrel. A hajtások ferde 

állásúak, levezetve a hajnali párát a cserje tövéhez.  

A virágzás és magszórás időszaka szárazgyepek pázsitfüveinél és kétszikű 

évelőinél mindig az esős időszak kezdetére esik. Emiatt gyakori a tömeges 

virágzás. A hosszan elnyúló száraz évszak pedig, nyugalmi állapotot vált ki. 

Például a mediterrán térségben a téli nyugalom mellett a nyári szárazság 

miatt is számos lágyszárú faj nyugalmi állapotba kényszerül. 

 

6. 2. 4. A talaj 

 

Az élőhelyek egyik legbonyolultabb összetevője, és mint a földkéreg legfelső, 

termékeny rétege a növények elterjedésében meghatározó szerepet tölt be. A 

szárazföldi növények mindegyikénél korlátozó tényező, hiszen amellett, hogy 

a növények a talajban rögzülnek a talaj számukra az elengedhetetlen víz- és 

tápanyagforrás egyben.  

 

Bármely területen a talajféleségek kialakulását földtani tényezők (alapkőzet), 

felszíni tényezők, az éghajlat és az élőlények együttesen befolyásolják. A 

felsorolt tényezők bonyolult összhatása révén a domináns alapkőzet 

aprózódásával, mállásával indulnak el a talajképződési folyamatok. A talaj 

élővilága, a növények, az állatok, a talajlakó gombák és mikroorganizmusok 

az ún. edafon-t alkotják. Az edafon a talajban zajló rendkívül bonyolult 

átalakulási folyamatokért felelős. 

 

A kialakult talaj egy háromfázisú polidiszperz rendszer, amelynek 

meghatározó komponensei (19. Ábra): 

 

1. a talajoldat 

 

2. a talajkolloidok: organo-minerális komplexek (agyag ásványok és szerves 

molekulák), melyek kolloid mérettartományba eső részecskéket képeznek a 

talajban.  

 



3. a talajrészecskék közötti levegő 

 

4. további szerves anyag összetevők és felhalmozódó humuszanyagok  

 

 

 

19. Ábra: A talajkomponensek 

 

A humusz és kialakulása 

 

A talaj fontos összetevője a humusz, mely a talaj speciális szerves 

anyagainak gyűjtő neve. A humuszanyagok humusz savakkal átitatott 

bonyolult makromolekulák, amelyek az elhulló élő szervezetek lebomlása 

során felhalmozódó szerves anyagokból keletkeznek.  

A talajra jutó elhalt növényi és állat maradványok nagy része lebomlik a 

gombák és mikroorganizmusok tevékenysége révén, sőt a folyamat a 

mineralizálódáshoz (ásványosodás) vezet. Az így keletkező szervetlen 

anyagok, mint a növények számára felvehető tápanyagok visszakerülnek az 

anyagkörforgásba.  

Az elhalt szerves anyagok egy része azonban, nem mineralizálódik, hanem a 

humusz építőköveivé válik: ilyenek az egyszerű cukrok és az aminosavak, a 

fehérjék és bomlástermékeik, az aromás zártláncú vegyületek, melyekből 

fenolok, kinonok keletkeznek. Ezek a bomlástermékek egymáshoz 

kapcsolódva, kémiai folyamatok eredményeképpen (kondenzáció, 

polimerizáció) sötét színű humuszt alkotó makromolekulákká alakulnak át. A 

talaj mikroorganizmusai ezeket az anyagokat nem tudják, vagy csak nagyon 

lassan tudják lebontani, ezért átmenetileg kikerülnek az ökoszisztéma 



anyagforgalmából. Így a humusz a talaj és az ökoszisztéma 

tápanyagraktárává válik, hiszen igen lassú, hosszan elnyúló lebomlása 

lehetővé teszi a tápanyagok folyamatos utánpótlását, egy akadozó 

anyagkörforgalom számára is. (lásd. részletesen a 8. fejezetet is). 

 

 

A növények életét befolyásoló legfontosabb talajtulajdonságok: 

 

- Szerkezet – mennyire laza, levegős vagy éppen kötött a talaj. A talajok 

szemcsézettsége, pórustérfogata fontos tényező, mivel ettől függ a gyökerek 

fejlődése, a talaj vízáteresztő képessége, levegőzöttsége. Minél kevesebb a 

pórustér, annál tömöttebb a talaj, ami akár vízzáró réteget képezhet és kevés 

életteret biztosít a mikroorganizmusok számára (agyagtalajok). A túl laza 

talaj viszont rossz vízmegtartó képességű lehet (pl. homoktalajok). A 

talajszerkezetet alapvetően befolyásolják a talajkolloidok felületén 

megkötődő ionok. A kalciumban gazdag talajok morzsalékosak, jól 

szellőznek, míg a magas Na-tartalmú talajok (szikesek) kolloidjai 

koagulálnak A tömör talajok rosszul levegőznek és ezáltal kevésbé 

alkalmasak a növények fejlődésére. 

 

- Hőmérséklet: Nagymértékben befolyásolja a gyökerek fejlődését. 

Meghatározza a magok nyugalmi állapotát, a csírázást és a lebontó 

folyamatok révén a tápanyag-utánpótlás sebességét. A talaj 

mikroorganizmusainak aktivitására is jelentős hatással van. A szélsőséges 

hőmérsékletű talajokban élő növényeknél nyáron hőstressz léphet fel. Télen a 

fagyos talaj vízzel telített nappal is nehezen melegedik fel, és így jelentősen 

növeli a gyökerek stresszfaktorát . 

 

A szélsőséges hőmérsékletű talajokban nyáron a növényeknél hőstressz 

léphet fel, télen a fagyos talaj vízzel telített nappal is nehezen melegedik fel, 

gyökerek stresszfaktorát növelve. 

 

- pH: jelentős tényező, mivel befolyásolja a talajtápanyagok oldékonysági 

sajátosságait. A növények általánosan a semleges és gyengén meszes 

talajokat kedvelik, amelyben a Ca-ion jelenléte miatt jó szerkezet és 

megfelelő vízviszonyok alakulhatnak ki. A kilúgzott, savanyú talajokat egyes 



növények elviselik, de ehhez különböző alkalmazkodási stratégiát alakítottak 

ki. Ilyen a mikorrhiza, a gombafonalakkal létesülő gyökér szimbiózisos 

kapcsolat, mely a tápanyagfelszívásban segíti a növényeket a szegényes 

tápanyagellátottság miatt.    

 

- A humusztartalom és humusz tulajdonságok a tápanyag- és 

vízháztartásban és a talaj pH értékének szabályozásában meghatározó.  

 

- A víztartalom: kapilláris víz, gravitációs víz, kolloidális víz  

A talaj víztartalma általában három formában mutatkozik; a 

talajszemcsékhez kötődő kolloidális víz, a talajszemcsék között közlekedő 

edények formájában mozgó kapilláris víz és a csapadékból származó, lefelé 

(mélybe) haladó gravitációs víz. Ezek közül a növények életében csak a két 

utóbbi vízforrás hasznosítható. 

 

A fentiek alapján látható, hogy bármely területen, élőhelyen a növényzet 

összetételét erősen befolyásolják a talajtulajdonságok. Számos növényfaj 

talajra érzékeny és a talaj paraméterek szűk intervallumát képes csak 

elviselni. Ezeket a növényeket talajindikátoroknak is nevezzük, mert 

jelenlétük a talaj valamely tulajdonságát jelzik.  

 

A talajok savanyúságát jelző fajokat acidofil vagy acidofrekvens növényeknek 

nevezzük. Ilyenek például az áfonyák a Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, az 

erdei madársóska (Oxalis acetosella) (20. Ábra), a csarab (Calluna vulgaris), 

számtalan Rhododendron faj, a juhsóska (Rumex acetosella). 

 

 

 

A B C 



20. Ábra: Savanyú talajt jelző növényfajok  

a fekete áfonya (Vaccinium myrtillus) A., a vörös áfonya (Vaccinium vitis- 

idaea) B, 

az erdei madársóska (Oxalis acetosella) C. 

 

A talaj magas sótartalmához alkalmazkodott növények szikeseinket népesítik 

be, jelenlétük gyakran a sós réti talaj szolonyec vagy a rossz szerkezetű 

szoloncsák talajokra hívják föl a figyelmet. 

Ilyenek a sziki őszirózsa (Aster tripolium), a sziki utifű (Plantago maritima) 

vagy a nyárutón tömegesen virító sziki sóvirág (Limonium gmelini subsp. 

hungaricum) (21. Ábra). 

  

 

21. Ábra: Szikes talajt jelző fajok.  

A 

B C D 



A. sziki őszirózsa (Aster tripolium subsp. pannonicum), B. sziki útifű 

(Plantago maritima), 

C. D. sziki sóvirág (Limonium gmelini subsp. hungaricum) 

 

 

A talaj magas víztartalmát indikáló fajok például a mocsári nőszirom (Iris 

pseudacorus), a szittyófélék, például a békaszittyó (Juncus effusus) (22. 

Ábra), egyes sás fajok, például a posvány sás (Carex acutiformis). A lápos, 

oxigénszegény talajok fás fajai az égerek, mint az enyves éger (Alnus 

glutinosa). Az égerfák gyökerein az Actinomycetales rendbe tartozó 

baktériumok (sugárgombák) élnek, melyek a lápos, szervetlen nitrogénben 

szegény talajokon segítik a nitrogén felvételében a fákat. 

  



 

 

22. Ábra: Magas talajvízszintet jelző fajok A. békaszittyó (Juncus effusus),  B. 

mocsári nőszirom (Iris pseudacorus)  

 

Egyes fajok életében a fémionok koncentrációja játszik fontos szerepet. 

Vannak, olyan növények, amelyek inkább elkerülik, mások ezekben az 

ionokban telített talajokon élnek. A tavaszi kőhúr (Minuartia verna) például a 

talajban felhalmozodó ólom indikátoraként ismert, a mezei zsurló 

(Equisetum arvense) a megemelkedett cink tartalom indikátora. 

 

Vannak olyan növényfajok, amelyek a talaj magas nitrogéntartalmát képesek 

jelezni azáltal, hogy a populációjuk egyedsűrűsége a magas nitrogén 

koncentráció mellett látványosan megnövekszik, az egyedek magasak, 

erőteljesek, elborítják az élőhelyet. Mindenki ismeri a szemétlerakások 

melletti „nyakig érő” csalánost, az elhullt állatok teteme körül kirajzolódó 

komló és feketebodza „sátort”. 

  

A talajok csoportosítása, osztályozása 

 

A B 



Kialakulásukat befolyásoló tényezők alapján beszélünk: 

 

1. zonális talajokról, amelyek a nagy éghajlati öveknek megfelelően 

húzódnak végig a Földön 

 

 Ilyenek például a trópusi laterites talajok, a mérsékelt égövi barna 

erdőtalajok 

 

2. intrazonális talajokról, amelyeket helyi tényező, elsősorban az alapkőzet 

befolyása határoz meg 

 Ilyenek például a rendzinák, erubázok mint kőzethatású talajok 

 

3. azonális talajokról, amelyek kialakulásában a klíma és az alapkőzet hatása 

kevésbé hangsúlyos, mert valamilyen más tényező (víz) közvetlenül 

befolyásolja a talajréteg kialakulását. Rendszerint tökéletlen szerkezetűek és 

nincs fejlett talajszelvényük. 

 Ilyenek például a lápi talajok, hordalék talajok, szikesek sós talajai.  

Magyarország területén a mérsékelt égövre jellemző zonális talajtípusok 

mellett edafikus okokra visszavezethető, számtalan talajféleség alakult ki 

(23.Ábra). 

 



 

 

23. Ábra: Magyarország talajtérképe a fontosabb talajtípusok előfordulásával 

 

 

6. 2. 5. Légköri tényezők és a klíma 

 

Több környezeti tényező együttes hatására alakul ki egy terület éghajlata, 

klímája. Alapvető fontosságú a hőmérséklet és a csapadék mennyisége és 

eloszlása, de az uralkodó szelek, a tengertől való távolság, a domborzat és a 

földfelszíni tényezők is meghatározó faktorok. 

 

A Földön klímaövek különíthetők el és mindegyik jellemezhető az átlagos évi 

középhőmérséklettel és egy éves átlagos csapadékmennyiséggel. 

1: Ramann-féle barna erdőtalajok; 2: agyagbemosódásos barna erdőtalajok; 3: 

pangóvizes (pszeudoglejes) barna erdőtalajok; 4: savanyú nem podzolos barna 

erdőtalajok; 5: kovárványos barna erdőtalajok; 6: csernozjom barna erdőtalajok;7: 

redzina talajok; 8: erubáz talajok; 9: mészlepedékes csernozjomok; 10: alföldi 

mészlepedékes csernozjomok; 

11: réti csernozjomok; 12: futóhomok; 13: humuszos (és csernozjom jellegű) homok; 

14: nyers öntéstalajok; 15: mocsári és ártéri erdők talaja; 16: rétláp- (síkláp) talajok; 

17: réti talajok; 

18: szoloncsákok; 19: szoloncsák szolonyecek; 20 (réti) szolonyecek; 



Aszerint, hogy egy adott területen mennyi csapadék esik és a párologtatás 

milyen mértékű, elkülönítünk:  

- humid klímájú területeket: pozitív vízmérleggel (több csapadék esik mind 

amennyi elpárolog) 

- arid klímájú területek: negatív vízmérleggel, extrém szárazsággal 

- szemiarid területek: az év bizonyos szakaszában, így a vegetációs időszak 

idején vízhiányos időszakkal 

- szemihumid területek: az év bizonyos szakaszában, így a vegetációs 

időszak idején csapadék fölösleggel, csapadék többlettel 

 

Bármely terület klímája jól jellemezhető a terület klimadiagramjának 

segítségével, melyben a havi középhőmérséklet és a csapadékmennyiség 

változását követhetjük nyomon. 

A Gaussen –Walter által szerkesztett klimadiagramok a növényföldrajzban és 

a növényzeti övek klímajellegének leírásában, összehasonlításában 

általánosan elterjedtek. Alapjául a Szeljanyinov-féle hidrotermikus hányados 

(Qh) és a Walter-Bagnouls-féle xerotermikus index (I) szolgál. Ez utóbbi 

alapján az a hónap számít ökológiailag száraznak, amelyikben a havi 

csapadék összmennyisége nem éri a hőmérsékleti érték kétszeresét. Ennek 

grafikus ábrázolása, úgy történik, hogy a diagram két függőleges tengelyén a 

hőmérséklet és a csapadék eloszlását havi bontásban tüntetjük föl vigyázva 

arra, hogy 1µC mindig 2mm csapadéknak (vagy 10µC 20mm csapadéknak) 

feleljen meg. A vízszintes  tengelyen a hónapok szerepelnek, így leolvasható 

a humid, arid és átmeneti jellegű időszakok tartama és erőssége. A Föld 

különböző klímazónáihoz tartozó városok klimadigramjait a 24. ábra mutatja 

be.   



 

 



24. Ábra: a Föld fontosabb klimazónáinak klimadiagramjai (a függőlegesen 

vonalazott részek a humid klímát mutatják, míg a pontozott részek, ahol a 

csapadék görbe a hőmérsékleti alá kerül arid klímát mutat) 
http://www.ucm.es/info/cif . 

 

Magyarország éghajlata 

 

A Kárpát-medencét több irányból érik éghajlati hatások. Az alapvetően koranyári 

csapadékmaximummal jellemezhető közép-európai éghajlatot keletről aszályos 

kontinentális, délről a meleg és tavasszal-ősszel csapadékos szubmediterrán klíma 

hatása befolyásolja. Nyugaton a hűvös nyarú, nedves atlantikus-alpesi klímahatás 

érzékelhető. A különböző éghajlati hatások az ország területeit eltérő gyakorisággal 

érik el, és magyarázzák a növényfajok és társulásaik kialakulását és produktivitását. 

Klimatikus szempontból fontos határvonal választja el hazánk humid és a szemiarid 

jellegű területeit. Mindezeknek megfelelően alakult ki a Dunántúlon és a 

Középhegységekben a zárt lomboserdő zóna az alföldi tájakon az erdőssztyep 

vegetáció (25. Ábra).  

 

 

 

25. Ábra: Magyarország két jellemző vegetációövének klimadiagramjai 

A zárt lombos erdők (Bánkút) és az erdősztyepp (Szeged) területe. 

 

 



A légköri adottságok közül a levegő összetétele és a levegő mozgása is 

fontos környezeti tényező. 

A légkör alsó részét, amelynek változó hőmérséklete (pl. fűtőhatás a Föld 

felszínéről) miatt légáramlatok és örvénylő légmozgások lépnek föl 

troposzférának hívjuk. Magassága a 16km-től (trópusok) a 10km-ig terjed 

(60 szélességi fok). E fölött helyezkedik el a sztratoszféra, amelyben a 

hőmérséklet viszonylag állandó, de felső harmadában erőteljes gázmozgás 

zajlik. Ebben a rétegben találjuk az ózon (O3)-réteget is, körülbelül 32km 

magasan, mely az élőlények számára káros ultraibolya szűréséért felelős. A 

sztratoszféra gázai megakadályozzák továbbá a Föld felszín gyors kihűlését 

is. A sztratoszféra fölött helyezkedik el az ionoszféra, melyben a Nap 

ultraviola sugarainak hatására számtalan ion képződik és az oxigén molekula 

szétesése is bekövetkezik. Ez a réteg 100-110 km fölé esik. Bár az élet 

kialakulásában a légkör minden paramétere számított, a mai élővilág 

számára a légkör alsó része minősül ökológiai értelemben környezeti 

tényezőnek. A levegő tényező tehát a troposzféra tulajdonságaiból adódik.  

 

A levegő összetételében állandó (N2; O2; nemes gázok) és változó 

mennyiségű (pl. CO2, vízgőz vagy pára) alkotók vannak. A levegő magasabb 

páratartalma jótékony hatású a növényekre, kiegyenlítetté teszi a levegő 

hőmérsékletét és a párologtatást (vízvesztés) csökkenti. A száraz levegő 

sokkal kedvezőtlenebb. 

 

Változó alkotóelem a CO2 is. Ez a gáz kerül a levegőbe az élőlények légzése 

által, a talaj mikroorganizmusok tevékenységével és a vulkáni aktivitással is. 

Újabban, az emberi tevékenység hatása (főképpen az ipari méretű CO2 

kibocsájtás) kritikusan növelte tovább a légköri CO2 mennyiségét. A 

koncentráció növekedésével egy mértékig fokozódik a növényi fotoszintézis 

intenzitása, és így az elsődleges szervesanyag termelésével csökken a gáz 

mennyisége. A nagy erdőségek kivágásával, gyepek feltörésével éppen ezt a 

fontos CO2 megkötést akadályozzuk meg, ami a CO2 megszokott értéken 

felüli felhalmozódását idézte elő. A megemelkedő CO2-tartalom ugyanakkor 

jelentősen hozzájárul az üvegházhatás kialakulásához.  

A földfelszín felmelegedését és az üvegházhatás erősödését az okozza, hogy 

a napsugárzástól felmelegedő talajfelszínről távozó infravörös sugarak nem 

tudnak a légkör felsőbb rétegeibe széterjedni, azokat a légkörben feldúsuló 



CO2 és más, főképpen emberi tevékenységgel kiszabaduló gázok 

megrekesztik, visszatartják (4. Ábra).  

 

Egyes vélemények szerint a száraz, forró időszakban a haszonnövények 

korlátozó tényezője a CO2, hiszen ezt a zárt sztómák mellett a növények nem 

tudják fölvenni. Kétségtelenül a C4-es fotoszintézisű növények a hatékony 

CO2 hasznosítás által kedvezőbb helyzetben kerültek.  A Föld C 

körforgalmában a CO2 megkötése kulcs jelentőségű, ennek ökológiai hatásai 

igen szerteágazók. 

 

Halmozódó gáznak minősül a SO2 is, mely az ipartelepek füstjéből származik 

és egyértelműen káros hatású a növényi szövetekre. A magas SO2 tartalom és 

az ennek nyomán kialakuló savas esők, ma is több élőhelyet veszélyeztetnek.  

 

 

A levegő szilárd komponensei is változó mennyiségűek. Ezek a 

légszennyezettségben játszanak fontos szerepet, ilyen a korom és a szmog 

is. A szmog vagy füstköd (angolul smoke=füst; fog=köd) a nagy városok és 

ipartelepek körül halmozódik fel, olyan károsító tényező, mely minden 

élőlény számára kerülendő. A füstköd különösen szélcsendes időszakokban, 

meleg nyári napokon, vagy ködös téli időszakban okoz problémát. A 

növények eltérő érzékenységűek, de a klorózisos jelek, ezüstösödés, 

bronzosodás többnyire ilyen típusú károsodásra utal. Néhány kertészeti 

növény, mint a paraj, a mángold, a paradicsom, a cékla igen érzékeny, mások 

mint a bab, kukorica káposzta ellenállóbb a füstködre.  

 

A levegő mozgása → a szelek, a növényi populációk életében lehet pozitív és 

negatív hatású is.  

 

AA  megporzás és termés terjesztését számos növény a szél közreműködésével 

oldja meg. 

A szélmegporzású fajokat anemogám fajoknak nevezzük.  

Jellemzőik:  

- általában sok pollent termelnek,  

- virágtakarójuk jelentéktelen, redukált, vagy hiányzik.  

- virágaik gyakran egyivarúak a porzós virágok tömött barkavirágzatot 

alkotnak és kora tavasszal virágoznak még a lombfakadás előtt. 



- nektártermelés rendszerint nincs. 

 

Anemogán fajok például a mogyoró (Corylus avellana), a dió (Juglans regia), a 

magyar kőris (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis), a lágyszárúak közül 

pedig a pázsitfüvek, sások. Lásd. még a 26. Ábra. 

 

 

 

 

 

26. Ábra: Anemogám fajok  

A. Betula pendula (közönséges nyír), B. Quercus robur (kocsányos tölgy) 

 

Anemochor fajoknak nevezzük a széllel terjedő termésű és magvú 

növényeket. Ezek a termések gyakran: 

- nagy mennyiségben képződnek 

- pehelykönnyűek 

- szárnyasak vagy bóbitásak 

- az ilyen magok is szintén lehetnek szőrösek vagy szárnyasak 

 

Anemochor termés típusok 

 

A B 



A könnyű magok, mint a például füzek, nyárak vagy az orchideák magjai 

kevés tartaléktápanyagot tartalmaznak, ezért ezek rendszerint azonnal 

csírázók vagy az embrió fejlődéséhez gomba partnereket keresnek.   

 

A fenti termés típusokról és jellemzőikről fontos részletek a 4. fejezetben is 

olvashatók.    

 

A szeleknek számos közvetett hatása van a növényi populációk életére. Az 

uralkodó szelek lehetnek klímaalakító tényezők is, a humid vagy éppen az 

arid klíma felelősei. A szelek szárító hatása fokozhatja az ariditást és ezáltal 

a fiziológiai vízhiányt a növényeknél. 

A hirtelen jövő, tomboló szelek az erdődőlések felelősei, és a talajok 

kiszáradását okozzák. A talajok szél általi lepusztulását, erózióját 

deflációnak nevezzük. 

Egykoron az erdőkkel borított trópusi területeken többfelé ma súlyos defláció 

okozta talajpusztulás következményei láthatók (27. Ábra).    

 

 

 

27. Ábra: Defláció és talajpusztulás Hispagnola szigetén: légifelvétel Haiti és a 

Dominikai Köztársaság határáról (Karib térség), Haitin a kivágott erdők miatt a 

defláció jóval erőteljesebb (Forrás: NASA/Goddard Space Flight Center - 

image from Seed) 
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Ellenőrző kérdések és feladatok: 

 

1. Mit nevezünk, a. fény- illetve b. hőkompenzációs pontnak? 

 

a. ………………………………………………………………………………………………. 

 

b. ………………………………………………………………………………………………. 

 
2. Mire utal a Raunkiaer- féle életforma felosztás? 

 a. A növények alkalmazkodásának egyik formája. 

 b. Utal a növények növekedési formájára is. 

 c. A nyugalmi állapotban lévő rügy helyzetére vonatkozik. 

 d. A virágzási állapotra vonatkozik. 

 

3. Mit jelent, ha egy faj szkiofiton?   

 a. Szárazságtűrő. 

b. Vízigényes. 

c. Fényigényes. 

 d. Árnyékkedvelő. 

 

4. Melyik talajvízféleség hasznosítható a növényi populációk számára?  

 a. A kapilláris víz. 

 b. A kolloidális víz 

 c. A gravitációs víz. 

 d. A talajban lévő vízkészlet bármilyen formában elérhető a növények 

számára. 

 

5. Mit jelent a xerofitizmus?  
a. Szárazságtűrést. 

b. Egy speciális adaptációs formát fejezhet ki a növényi populációknál. 

c. Jelezhet nagyfokú hővel szembeni ellenállóképességet.  



d. Jelezhet fénnyel szembeni ellenállóképességet.  

 
6. Értelmezze az alábbi klímadiagramot!   

 

a. Hány évszak jellemzi az alábbi területet? ….. 

b. A havi csapadékátlag meghaladhatja-e a 100 mm-t? .…...... 

c. Tartós fagyok előfordulhatnak a területen? ……. 

d. Melyik hónapban esik a legkisebb mennyiségű csapadék?....... 

Populációk közötti kölcsönhatások, populáció kollektívumok, növénytársulások: 

szerkezet, működés és dinamika 

 

Az élőhelyeket benépesítő populációk, együttélő közösségek egymással szorosabb 

vagy lazább kapcsolatban állnak. Ezen kapcsolatok természete, erőssége és iránya 

attól függ, hogy az egyes populációk milyen forrásokat, milyen környezeti 

tényezőket használnak életben maradásukhoz, gyarapodásukhoz, 

szaporodásukhoz. A növényi populációk közötti kölcsönhatások is akkor válnak 

felismerhetővé, ha tudjuk az egyes populációk igényét, helyét és betöltött szerepét 

az adott élőhelyen. 

Ehhez abból kell kiindulnunk, hogy mely környezeti tényezőket használja egy adott 

populáció és azon tényezők milyen intervallumát tudja tolerálni, vagyis mi a 

populáció tűrőképessége. Előző fejezetekben láttuk, hogy minden környezeti 

tényezőre nézve megadható a populáció tűrőképessége, azaz a toleranciája. (lásd. 6 

fejezet 2. ábra)  



Ha egy populációnál a ható környezeti tényezők mindegyikére (n tényező) adott 

választ együttesen figyelembe vesszük, akkor kapunk egy sokdimenziós tolerancia 

mezőt, amelyet a populáció niche-nek nevezünk.   

 

7. 1. A niche (ökológiai fülke, életsáv): 

 

- a populáció igényéből fakadó tolerancia mező 

 

- sokdimenziós, a ható környezeti tényezők által definiálható absztrakt tér,  

 

- a populáció jelenlétével lefoglalja, betölti.  

 

 

A niche fogalom értelmezése több ökológustól is ismert (pl. Grinnel (1917) ill. Elton 

(1927) megfogalmazásából), de modern ökológiai szemléletű megközelítése George 

E. Hutchinsontól (1957, 1978) származik (1. Ábra). 

 

Vegyünk három környezeti paramétert, és nézzük meg milyen a populáció 

toleranciája (válasza) a három tényezőre nézve. Mindegyik tényezőre nézve 

megadjuk a tolerancia határokat és összekapcsolva ezeket egy háromdimenziós 

tolerancia mezőt kapunk. Újabb és újabb paramétereket véve negyedik, ötödik stb. 

niche-tengelyekkel bővül a jellemzésünk, így négy, öt stb. dimenziós niche-tereket 

kapunk (2. Ábra). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ábra: Hutchinson-féle niche ábrázolás: egy 3 dimenziós tolerancia mező 

(módosítva White nyomán, lásd. Turcsányi 1998) 

 



Megkülönböztetjük a fundamentális niche-t, mely a populáció igényéből fakadó 

tolerancia mező, és a realizált niche-t, melyet a populáció a versenytársak mellett el 

is tud foglalni. Hiszen az élőhelyen ugyanazon környezeti paraméterek akár több 

populáció számára is megfelelők lehetnek, vagyis többen is ugyanazt használják. 

A realizált niche következésképpen mindig kisebb, vagy legfeljebb egyenlő a 

fundamentális niche-el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ábra: A niche ábrázolása környezeti tényezők tengelyei mentén 

x2 

x1 
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A niche-el kapcsolatosan napjainkban számos értelmezés látott napvilágot, így 

például Miller szerint a niche mint a populáció „Lakcíme és foglalkozása” fogható 

föl.  

Fontos rögzíteni azonban azt is, hogy bármilyen ábrázolást és értelmezést adunk a 

niche nem statikus egységet fejez ki. Minden populáció niche egy „folytonos 

változók által kifeszített tér”.  

 

A niche-ek alapján a populációk összehasonlíthatók. Ha két populáció niche-e 

egybeesik, részben vagy egészben átfedődik (ún. overlap ), akkor azt jelenti, hogy a 

környezeti tényező(k) hasonló intervallumát használják (3. Ábra). Az átfedődő 

niche-ekben pedig versengés lép föl.  

A niche átfedés típusai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ábra: A niche átfedés típusai: 1. részben átfedődő niche-k, 2. bezárt niche, 3. 

érintkező niche-k 
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1. 2. 3 



A Gause-féle kizárási elv szerint, ha két populáció igényei és ezáltal niche-ük 

teljesen egybeesik, akkor szükségszerűen versengés indul köztük, és a kompetitív 

kizáródás elve érvényesül, vagyis többnyire az egyik populáció kiszorul a területről.  

Ha azonban a niche-k nem fednek át teljesen, vagy a kompetíció eredményeképpen 

szétválnak, akkor a populációk tartósan együtt maradhatnak, ún. koegzisztencia 

alakulhat ki.  

Ebből mindjárt az is következik, hogy egy élőhelyen azon populációk lesznek 

együtt, alkotnak közösséget, melyek niche egymás mellett vagy legalábbis egy 

grádiens mentén szerveződik. 

A niche grádienst a populációk optimumgörbéinek a niche dimenziók mentén való 

ábrázolása rajzolja ki (4. Ábra). 

 

 

 

 

 



4. Ábra: Niche grádiens (átfedés és eloszlás mértéke) Széky Pál nyomán 

 

7. 2. Populációk közötti kapcsolatok 

 

A niche alapján értelmezhetjük a populációk közötti kapcsolatokat is. Bizonyos fajok 

populációi között nincs kimutatható, érzékelhető kapcsolat, ezt nevezzük 

neutralizmusnak, mely egymástól jól elkülönülő niche-k esetén valósulhat meg.  

Ha bármilyen kapcsolat kialakul két populáció között, akkor az egymásra hatás 

típusa szerint beszélhetünk: 

 

- negatív kapcsolatról, mely lehet  

kölcsönhatás vagy interakció: ilyen a versengés vagy kompetíció 

egyoldalú befolyásolás: ilyen a parazitizmus és az allelopátia 

 

- pozitív kapcsolatról: mint a szimbiózis, a mikorrhiza és a mutualizmus 

 

- laza, kisebb túlélési előnyökön alapuló kapcsolatokról: mint az 

asztalközösség vagy kommenzalizmus (5. Ábra)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Ábra: A populációk kölcsönhatásának típusai illetve várható eredményei 

 

7. 2. 1. A versengés vagy kompetíció 

 

Az élőhelyek populáció közösségeiben leggyakrabban előforduló kapcsolat, mely 

nagy változást okoz a populációk életében és rendszerint az egyedszám 

szignifikáns csökkenésével jár. A kompetíció mindig az elfogyó környezeti 

tényezőkért folyik, és a legjobb, legsikeresebb versengő jut hozzá a forráshoz. 

Forrásnak tekinthető minden olyan elfogyó tényező, amely elengedhetetlen a 

populáció életbenmaradásához, fejlődéséhez, ezért a forrásokért mindig versengés 

alakul ki (átfedődő niche-k). 

 

Az élőlények életében néhány forrás kitüntetett fontosságú. Az autotróf 

növényeknél ilyen a fény, a víz és a talajban lévő tápanyagok. Bármelyik tényező 

ezek közül eléri a populáció tűrőképességi határait ún. limitáló tényezőként lép fel. 

Kritikus értékei a populáció kipusztulását jelentheti. Nem minden elengedhetetlen 

környezeti tényező egyben limitáló tényező, mert például a légköri CO2, mely a 

fotoszintézis alapeleme viszonylag konstans értékkel áll a populációt alkotó 

növényegyedek rendelkezésére. 



A Liebig–féle minimum elv a talaj tápanyagtartalom elérése vonatkozik és kimondja, 

hogy mindig a minimumban lévő tápanyag mennyisége határozza meg az egyedek 

fejlődését függetlenül attól, hogy a többi tápanyag milyen mennyiségben van. 

 

A versengés eredménye vagy kimenetele kétféle lehet: 

- A kompetitív kizáródás során egyik populáció eltűnik az élőhelyről. 

- A koegzisztencia során viszont mindkét populáció kisebb egyedszám mellett, a 

realizált nichének megtartásával, igazításával folytatja a források felhasználását.  

Az „igazítás” az élőlények, populációk viselkedéséből adódik, mennyire képesek 

plasztikusan kezelni a környezeti változásokat ez pedig a niche potenciáljukból 

adódik. 

Így a kiaknázó kompetíció esetén a versenyben lévő populációk forrás 

hasznosításának hatékonysága számít. Aki több forrást tud kiaknázni, ezáltal 

jobban és gyorsabban növekszik, vagy szaporodik, meg tudja előzni a másikat. 

Ennek következtében a másik versengő fél növekedési, szaporodási esélye 

lecsökkenhet, és emiatt további forrásfelhasználásról marad le.  

 

A föld alatt zajló gyökérkompetíció egyértelműen a kiaknázó kompetíció 

kategóriába esik, mert amelyik fél gyökere hosszabb és szerteágazóbb, az fogja 

sikeresebben, nagyobb kiterjedésben a talajforrásokat felhasználni. 

 

Minden populáció a sikeres versengés érdekében kompetitív stratégiák 

kidolgozására kényszerül. Ezeket gyakran kísérleti úton figyelhetjük meg.  

Lágyszárú növényfajokból álló közösségekben egyik gyakori interspecifikus 

kompetíciós jelenség a Schmid és Harper (1985) által leírt ún. falanx és gerilla 

stratégia érvényesülése (6. Ábra). 

 

A tömött tőlevélrózsával rendelkező növények a falanx típusba tartoznak és a 

kompeticíó során azt a stratégiát alkalmazzák, hogy tőlevélrózsáikkal viszonylag 



gyorsan lefedik a talajfelszínt, gátolva ezzel más növényfaj megtelepedését. A 

falanx példanövénye a szászorszép (Bellis perennis), de hasonlóan viselkednek más 

tőlevélrózsás kétszikűek is, mint a Hieracium pilosella vagy a Plantago lanceolata. 

 

 

A gerilla típusú fajok stratégiája azt jelenti, hogy a versengésre kényszerülő 

növényegyedek heverő szára (tarackja, rizómája) gyorsan nő, megnyúlik és túlnőve a 

kompetíciós teret új felszínen képes legyökeresedni. A gerilla típusnövénye a 

Prunella vulgaris, de hasonlóan viselkednek a Fragaria fajok is (pl. kerti szamóca). 

Felmerül a kérdés, hogy melyik stratégia a sikeresebb? A válasz az, hogy ez a 

kiinduló helyzettől függ, mert ha a kezdeti egyedsűrűség nagy, a gerilla jó eséllyel 

jut kompetíciós előnyhöz. Ha azonban egy csupasz felszín kiaknázásáért folyik a 

küzdelem a falanx stratégia bizonyul helyes stratégiának.  

 

 

 



 

 

6. Ábra: A falanx és a gerilla stratégia típusnövényei és kísérletes szemléltetése 

(Schmid - Harper 1985 nyomán ) 

 

A kompetícióban minden „érdekelt” részt vesz. Így beszélhetünk interspecifikus 

(különböző fajok egyedei közötti), és intraspecifikus (fajon belüli) kompetícióról is. 

A fent említett példa az interspecifikus kompetíció esete.  

 

Az intraspecifikus versengésben ugyanazon faj egyedei küzdenek és az erősebb 

egyed győz. A növényeknél a gyorsabban növő, nagyobb testméretű, szerteágazó 

gyökerű egyed vélhetőleg sikeresebb lesz. A kezdeti szakaszban megszerzett előny 

később kamatozódik és más források is jobban elérhetővé válnak. Gondoljunk csak 



a ledőlt erdő alján fejlődő magoncokra. Amelyik leghamarabb leveleket fejleszt, az 

gyorsabban tud nőni és beárnyékolja a társát. A fényért való sikeres küzdelem 

következtében az egyed növekedési erélye pedig előbb-utóbb a nagyobb gyökérzet 

fejlesztésében is megmutatkozik, miáltal a talajforrásokat is sikeresebben fogja 

kiaknázni.  

Az intraspecifikus versengés az utód nemzedék fejlődésében kulcsfontosságú, 

hasonlóan például az egy fészekaljban lévő madárfiókákhoz. Ha az anyamadár 

kevés táplálékot hoz, akkor az erősebben nyújtózó, vergődő fióka veszi el a 

táplálékot, akár testvérétől is, aki így fokozatosan legyengülve még egy későbbi 

nagyobb mennyiségű táplálék esetén is elveszti esélyét a túlélésre az egyre erősebb, 

falánkabb testvére mellett. 

 

A növényeknél azonban, az intraspecifikus kompetíció más formájával is 

találkozunk, mégpedig a modulok közötti (lényegében „egyeden belüli”) 

kompetícióval. 

 

A növények testfelépítéséből adódó moduláris szerkezet, lásd. 5. fejezet, lehetővé 

teszi azt, hogy az egyed a modulok dinamikájával szabályozza túlélési esélyeit. A 

modulok közül a versengésben résztvevők ugyanúgy viselkednek, mint a populáció 

egyedei. Amelyik gyorsabban nő több fényhez jut, amelyik hamarabb 

legyökeresedik, az több tápanyagot képes felszívni. 

 

 A klonális fajok moduljaik számának változtatásával, a modulok életciklusának 

szabályozásával sikeresebbek tudnak lenni akár az interspecifikus, akár a faj 

egyedei közötti, intraspecifikus kompetícióban. 

 

A málna (Rubus idaeus) esetében például tudjuk, hogy az egyedek a föld alatti 

gazdag rizóma rendszerükkel képesek egy terület talajadottságait maximálisan 

kiaknázni. A hegyvidéki málnásokban hosszú ideig alig van más elegy faj. A málna 

sűrű, földalatti hajtásrendszerének rügyeiből számos modul fejlődik, melyek előbb-

utóbb egymást árnyékolják, egymás növekedését, termőképességét befolyásolják (7. 



Ábra). A málna modulok élettartama a természetben három év. Első évben kifejlődik 

a zöldhajtás modul, sok levéllel. A második éves modulok virágzanak és teremnek. 

A harmadik éves modul már többnyire nem terem és gyenge levélzete csak a 

befásodott hajtások csúcsán fejlődik. Ily módon az intraspecifikus kompetíció 

csökkentése érdekében a modulok között a tápanyag és fénykihasználás miatt 

funkcionális megoszlás mutatkozik. Ez nagymértékben növeli az egyedek 

rátermettségét és biztosítja más fajokkal szemben a málna kompetíciós előnyét.  

A málna termesztése során a termesztők is figyelembe veszik a modulok 

életciklusát, és mindig eltávolítják az értéktelen modulokat, ugyanakkor nem 

bántják az elsőéves hajtásmodult, hiszen az nem haszontalan csak a következő 

évben fordul majd termőre.  

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Ábra: A málna (Rubus idaeus) és klonális szerkezete 

 

A szőlőtőkéken alkalmazott hajtásválogatás is a modulok közötti kompetíció 

csökkentését szolgálja. 

Következésképpen a moduláris testfelépítésből adódóan a növények esetében 

létezik az infraindividuális (egyeden belüli) kompetíció lehetősége, mely valójában a 

genetek szintjén a rametek zajló kompetíció. 



 

7. 2. 2. Az allelopátia 

 

A kompetícióban való sikeresség stratégiájának egyik sajátos formájának tekinthető 

az amikor az egyik partner negatív hatást gyakorol a másik populációra kémiai gátló 

mechanizmus révén. Bár a jelenséget régóta ismerték, a fogalom első leírója Molish 

(1937) volt. 

Egyes növények élő földfeletti vagy földalatti szerveiken keresztül, esetleg az elhalt, 

lehulló részeikkel olyan anyagokat, vegyületeket juttatnak a talajba, amellyel más faj 

egyedeinek fejlődését, csírázását gátolják. 

 

A dió (Juglans regia) leveleinek juglon tartalmáról tudjuk, hogy allelopatikus hatású. 

A pillangós virágú növények levelében lévő kumarin típusú vegyületek is erős 

csírázásgátlók. Tapasztaljuk például azt is, hogy az akácosok gyepszintjében alig 

található lágyszárú növény, és az is csak kora tavasszal, amikor a talaj nedves és 

felhígítja az allelopatikus mérgeket. (8. Ábra). A Fagales rend tagjainak cseranyagai, 

a tanninok szintén csírázásgátlókként működnek. Gyakran az anyanövény 

szabályozza, korlátozza az utódnemzedék fejlődését is, azzal hogy autotoxicitást 

okoz kémiai anyagok kibocsájtásával. 

Sok esetben nem tudjuk az allelopátiát okozó vegyületek összetételét, de az biztos, 

hogy sokféle közösségben, így gyomos területeken és más száraz élőhelyi 

környezetben az allelopatikus hatás erős kompetíciós előnyt biztosít.  

A száraz élőhelyek talajában felhalmozódó allelopatikus toxinok egyre erősödő 

hatását a spontán tüzek szüntethetik meg. Szavannák bozóttüzei például hasznosak 

a vegetáció fejlődése számára, mert elégetik a felhalmozódó allelopatikus 

anyagokat. 

 

 



 

8. Ábra: akácerdő tavaszi és nyári képe(forrás: http://akacosut.blogspot.hu) 

 

7. 2. 3. Parazitizmus 

 

Olyan egyenlőtlen kapcsolat a populációk között, melyben megváltozik a 

gazdanövény populációsűrűsége és a parazita létfeltételei teljesülnek. 

 

Formái: 

A. Obligát paraziták azok, akik mindig függenek a gazda közvetlen jelenlététől: 

- Lehetnek teljes paraziták, amikor minden szükséges tápanyagot a 

gazdanövénytől vesznek fel. Ilyenek a parazita gombafajok pl. a lisztharmat 

gombák, a szőlő peronoszpóra (9. Ábra), vagy a szőlő szürkepenész.  

 

A virágos fajok között is találunk ilyeneket. Néhány növénycsaládban a fajok 

mindegyike teljes parazita, például az arankák (Cuscuta sp.), a fenyvesekben élő 

fenyőspárga (Monotropa hypopitys 10. Ábra), vagy a vajvirágok (Orobanche sp. 11. 

Ábra ). Ezeknek a virágos növényeknek egyáltalán nincsenek színanyagaik, 

fotoszintézisre nem képesek 

 

A 

 

A 



 

 

9. Ábra: A nemes szőlő (Vitis vinifera) levelén a lisztharmat gomba (Plasmopara 

viticola) tünetei 

 

 

10. Ábra: fenyőspárga (Monotropa hypopitys). Bottlik Gábor felvétele 

 



 

 

11. Ábra: borostyán vajvirág (Orobanche hederae) (Barabás Sándor felvétele) 

 

- Félparaziták azok a fajok, amelyek csak a fotoszintézis kiinduló 

alapanyagait szerzik be a gazdától, de színanyagaik révén képesek 

fotoszintetizálni. Ilyen például a fehér fagyöngy (Viscum album) (12. Ábra), 

vagy a fakín (Loranthus europaeus) 

 

 



 

 

12. Ábra: fehér fagyöngy (Viscum album) 

 

 

B. Fakultatív paraziták olyan fajok, amelyek bizonyos körülmények között szaprofita 

életmódot is képesek folytatni, de elsősorban parazita életmódúak. Gombák között 

találunk ilyeneket. 

 

A parazita egyed helyzetére vonatkozóan megkülönböztetünk ektoparazitákat, 

melyek a gazdaegyed felszínén élnek és különböző szívóképlettel hatolnak be a 

gazdanövénybe, valamint endoparazitákat, amelyek behatolnak a gazdaszervezetek 

szöveteibe. Utóbbiak között található számos gomba és baktérium faj.  

  

Külön csoportot alkotnak a gombák között az ún. sebparaziták, ilyenek egyes 

taplógomba fajok, pl. Fomes, Phellinus (13. Ábra), melyek csak a gazdaszervezet 

sebfelületein át tudnak megtelepedni a gazdanövényen. 

 

 



 

 

13. Ábra: parázstapló (Phellinus igniarius) 

 

 

7. 2. 4. Különböző táplálkozási kapcsolatok, a herbivória és következményei 

 

Nitrogénben szegény élőhelyeken így tőzeglápokban, trópusi sovány talajokon 

rovarfogó növények élnek. Ezek a nitrogénforrás elérése céljából különböző 

csapdákat állítanak rovarok számára. A csapdába került rovar vagy más éppen más 

kisebb ízeltlábú testét a növény emésztő válladékok révén lebontja és ezáltal 

nitrogén utánpótláshoz jut (14. Ábra).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

14. Ábra: kancsóka (Nepenthes sp.) A, harmatfű (Drosera sp.) B, (Solymossy G. 

felvétele).  

 

A növények és a növényevő állatok között kialakuló táplálkozási kapcsolat, az ún. 

herbivória következtében a növényi populációk egyedszáma csökken és a növényi 

egyedben sérülések, sebek, csonkulások keletkeznek. Elmaradhat a virágzás és 

erőteljesen lecsökkenhet maghozam is A túllegeltetés nyomai legtöbbször jól 

megfigyelhetők (15. Ábra). A növényi egyedek védekezésképpen gyakran toxinokat 

termelnek, szúrós képleteket fejlesztenek, nehezen fogyaszthatóvá próbálnak válni. 

A rovarrágással szemben védelmet nyújthat az erős szőrözöttség vagy a fejlett 

kutikula is. A túllegeltetés nyomait gyakran könnyű felismerni, mert némelyik 

mérgező növényfaj nagyon felszaporodik, és közötte számos szúrós növény is 

megjelenik. A sok szilárdító szövettel rendelkező és vízhiányos leveleket kevesebb 

állat fogyasztja. 

 

 



 

15. Ábra: A túllegeltetés nyomai egy délies kitettségű lejtőssztyepben (bal) és egy 

szikes pusztán (jobb) 

 

A kölcsönös előnyökön alapuló ún. mutualisztikus kapcsolatok 

 

7. 2. 5. A szimbiózis és mikorrhiza 

 

A kölcsönös előnyökön alapuló populációk közötti kapcsolatok közül sok azért jött 

létre, hogy a partner populációk ezáltal sikeresebbek legyenek a más fajokkal 

fennálló kompetícióban, illetve jobban hozzáférjenek a forrásokhoz.  

A pozítiv jellegű populációk közötti kapcsolatoknak fontos szerepe van a 

szélsőséges élőhelyek benépesítésénél és a nagy fajsűrűségű élőhelyeken való 

életben maradásnál.  

A növényvilág evolúciójában a hajtásos növényfajok között alakult ki a nitrogén 

fixációra szolgáló szimbiózis képessége és ezen fejlődési vonalakhoz tartozó 

taxonok nagy kompetíciós előnyhöz jutottak. A talaj nitrogénhiánya ugyanis 

nagymértékben korlátozza a növények fejlődését, elterjedését. Minden olyan 

populációk közötti kapcsolat, amely segített a légköri nitrogén hasznosításában, 

egyértelmű kompetíciós előnnyel járt. A pillangós virágú növények (Fabaceae család) 



fajai a gyökereiken élő baktériumok segítségével képesek a légköri nitrogént 

hasznosítani. Ezek a gyökér gümőkben élő Rhizobium baktériumok számukra 

felvehető formájú nitrogént „gyártanak” (16. Ábra).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Ábra: gyökérgümők a fehér here (Trifolium repens) gyökerén 

 

Ismert szimbiotikus kapcsolat alakul ki a már korábban említett Actinomycetales és 

az éger fajok között. Az éger (Alnus) fajok a szervetlen nitrogénben szegény 

talajokon nőnek ezért elengedhetetlen számukra a nitrogén felvétel segítése.  

 

A gomba-alga együttélés egy másik evolúciós sikerhez vezetett a zuzmók 

megjelenése által. A zuzmó nem gomba és nem alga, hanem egy 

fejlődéstörténetileg új csoport, mely a sikeres együttélés, szimbiózis 

eredményeképpen jött létre. Sem a gomba, sem az alga nem képes például a 

zuzmósavat előállítani, tehát ez a vegyület már az új típusú szerveződés (élőlény) 

anyagcseretermékének számít. Ebben a sikeres együttélésben a gomba számára az 

alga tápanyagot állít elő autotróf módon, míg az algasejtnek kiváló védelmet nyújt a 

gomba szövedék. Egyes vélemények szerint valójában a gombafonalak csapdájába 

 



esett moszatot a gomba táplálék forrásként használja. Ilyen értelemben ez a 

jelenség egyfajta parazita kapcsolat felé mutat.  

 

A zuzmók olyan sikeres élőlények, hogy a legcsupaszabb sziklafelszíneken és 

falakon is képesek megélni, illetve olyan extrém élőhelyeken, a sarkvidéktől a 

trópusokig, ahol önmagában sem a gomba sem az alga nem lenne életképes (17. 

Ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Ábra: A. rénszarvas zuzmó (Cladonia sp.) és B. sárga falizuzmó (Xanthoria 

parietina) 

 

A környezeti források jobb eléréséért a magasabbrendű növények gombafajokkal is 

létesítenek mutualisztikus kapcsolatot. Ilyen például a hajtásos növények gyökere és 

a gombafonalak együtteseként kialakuló mikorrhiza-kapcsolat. A gombafonalak 

sűrű szövedéke megnöveli a felszívási felületet és segíti a tápanyagszegény 

talajokban élő növények víz- és anyagfelszívását. Egyes mikorrhiza kapcsolatok a 

  

B A 



gyökereket megvédik a patogénhatásoktól és ezáltal a mikorrhizás egyed 

életképesebb lesz. A gombafajoknak cserébe a növény szénhidrátokat ad át, 

vitaminokkal, hormonokkal és egyéb növekedés regulátorokkal segíti a gomba 

fejlődését, termőtest-képzését. A hajtásos növényfajok több, mint 90%-a 

rendelkezik valamilyen mikorrhiza partnerrel.  

A mikorrhiza kapcsolatok csoportosíthatók aszerint, hogy hol helyezkednek el a 

gombafonalak, így beszélhetünk ekto- és endomikorrhizáról. Az ektomikorrhizánál 

a gombafonalak a gyökerek felszínén alkotnak sűrű szövedéket. Illetve csak a 

legfelső kéregrétegekig hatolnak be a gazdanövény sejtjeibe. Az endomikorrhiza 

esetében viszont a gombafonalak behatolnak a sejtek belsejébe, ahol különböző 

képleteket hoznak létre.  

Aszerint, hogy a gombák által létrehozott képletek milyen típusúak többféle csoport 

különíthető el (18. Ábra): 

 

- ektomikorrhiza esetén a gyökér felületén egy gombafonál köpeny képződik és az 

intercellulárisokba behatoló gombafonalak az ún. Hartig-hálót alakítják ki. 

Főképpen fás fajokra jellemző mikorrhiza típus, sok nyitvatermőnél és lombos fánál 

fordul elő. A gomba kalapos, bazidiumos illetve aszkusos gomba lehet. Erdeinkben 

élő nagygombáink többsége mikorrhiza kapcsolatban él.  

 

- vezikulo-arbuszkuláris mikorrhiza (VAM), amikor a kéregsejtekbe és az 

intercellulárisokba behatoló gombafonalak hólyagszerű képleteket ún. 

vezikulumokat, hurkokat illetve kisebb fákra emlékeztető hausztóriumokat 

alakítanak ki. Bolygatott élőhelyek fajai alkotnak ilyen mikorrhizát. Tehát a gomba 

partner csak a növényi sejtek belsejében képes megélni. 

- erikoid mikorrhiza a hangafélék családjában alakult ki (Ericaceae), endomikorrhiza 

kapcsolat mely során a gomba fonalak a hajszálgyökerek sejtjeibe hatolnak be, és 

ott létrehoznak gombolyagszerű képleteket. A savanyú talajú területeken élő hangák 

nitrogén és foszfor felvételét segítik ezek a szaprofita életmódot folytató 

gombafajok.  

 



- orchidea típusú mikorrhiza az Orchidaceae családra jellemző és segíti a 

tápanyagnélküli magvak csírázást azok kezdeti szakaszán. A későbbiekben a 

gomba-növény kapcsolata a parazitizmus kialakulásáig is elvezethet  

 

A mikorrhiza leírását a lásd. a 4. fejezetben  

 

 

 

 

18. Ábra: Négyféle mikorrhiza típus vázlatosan 

  

 

Mutualisztikus kapcsolatok léteznek más célból is a virágos növények körében. Az 

ún. megporzási mutualizmusok során a földi élet elsődleges szerves anyagot 

előállító növényei szolgáltatásaikért cserébe az állatok segítségét veszik igénybe.  

ektomikorrhiza 

VA-endomikorrhiza 

orchid endomikorrhiza 

erikoid endomikorrhiza 

arbutoid 

endomikorrhiza 



 

Jól ismert az orchideák és megporzóik közötti szoros kapcsolat. A növény nem 

bízza a véletlenre a megporzását és irányítottan helyezi pollenjét egy terjesztő 

partner, a megporzó gondjaira. Az állatfaj számára a pollen és a nektár 

táplálékforrás. Ezért, ha a növényt megtalálja, azáltal hogy a virág külső jegyeiben 

felismerhetővé válik számára, biztos táplálékforráshoz jut. A bangófélék (Ophrys) a 

hím rovarok nőstények iránti vonzalmát használják ki, akik mézajkukat a megporzó 

rovar nőstényének képére alakítják ki (19. Ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Ábra: pókképű bangó (Ophrys arachnitiformis) 



 

A trópusokon a sokporzójú mimozafélék rendszerint denevér megporzásúak, 

mert a denevérek eleségképpen fogyasztják a porzókat miközben elvégzik a 

megporzást is.   

 

Néha a növények kegyetlenebb eszközök használatától sem riadnak vissza, 

növényi csapdákat állítanak fel a rovarok számára. Ilyenek például az 

Aristolochia nemzetség fajai, ahol a virág morfológiája úgy alakul, hogy a 

pollenhozó rovart csapdába ejti.   

 

 

7. 2. 6. Kommenzalizmus: 

 

Olyan populációs kölcsönhatás típus, melyben az egyik populációra (gazda) 

gyakorolt hatás nem jelentős (nincs), de a kommenzalista populáció számára a 

gazda jelenléte pozitív hatású. 

 

Régóta ismert tény, hogy a fákra kapaszkodó liánok számára a fa fontos támaszték, 

mely által több fényhez juthat. Ha a lián nem terjeszkedik túlságosan (térparazita) 

akkor a fás növény ezt jól viseli, rá nézve ez nem jelent befolyást. Ugyanakkor egy 

tüskés, szúrós lián akár meg is védheti a fa kérgét is az arra járó rágcsáló állatoktól.   

Kertekben, kisebb parcellákban gyakran látni, a kommenzalizmus gyakorlati 

alkalmazását is. A kukorica tövénél növő tök az erős besugárzást nehezen viseli, őt 

a kukorica lombja árnyékolja. Ugyanakkor az is igaz, hogy nagy széles levelei 

képesek beteríteni a talajt, meggátolva annak gyors kiszáradását. A kukorica, amiért 

árnyékot nyújt a töknek cserébe nedvesebb üdébb talajon növekedhet. 

 

A kommenzalista kapcsolatok igen sokfélék, gyakran állatok és növények, állatok és 

gombák populációit tartják tartósan együtt az élőhelyeken. 



 

A populációs kölcsönhatások evolúciós következményei 

A szoros együttélés gyakran evolúciós lépést eredményez, hiszen például a 

megváltozó virágfelépítés hatására a megporzó állatfaj populációja táplálkozási 

szokásait változtatja meg, mely révén elkülönül, elszigetelődik a faj többi 

populációjától, önálló ökotípust alakítva ki. 

 

 Az új ökotípus elterjedésével új alfaj illetve hosszútávon új faj is létrejöhet. 

Néha nem is tudjuk, hogy melyik mutualisztikus partner evolúciója volt előbb. Ezt az 

együtt fejlődést koevolúciónak hívjuk. 

 

A Ficus fajok, így a mediterránban honos füge (Ficus carica) jellegzetes serleg 

virágzatát a füge darázs porozza be. A füge zárt serlegvirágzatán egy bejárat van, 

amelyet a fügedarázs jól ismer. Egyikük sem képes szaporodni a másik nélkül, 

hiszen a darázs hozza a pollent a füge virágzatra, míg petéit a füge húsos 

(tápanyagdús) serlegvirágzatának belsejébe helyezi. A füge gyümölcs ily módon 

táplálékforrást és védelmet nyújt lárvái számára.  

Kertészek jól tudják, hogy nálunk a mediterrán füge termései nem csíraképesek, 

mivel rendszeresen elmarad a megporzás. Sem a fügedarázs sem a füge elterjedési 

területe nem ér el hozzánk, így a termeszett füge nem porzódik be.        

 

A védekezés, életbenmaradás érdekében néhány különleges jelenség is 

létrejöhetett, mint az állatok mind a növények körében.  

A mimikri jelensége azt jelenti, hogy egyes fajok rejtőzködés céljából erősen 

hasonlítani próbálnak más populációk egyedeire vagy a környezet elemeibe 

igyekeznek beolvadni, láthatatlanná válva. Leginkább látványos a botsáskák 

mimikrije (20. Ábra), de a sarkvidék nyílt élőhelyeinek állatai is kiváló mimikrit 

alkalmaznak. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Ábra: Botsáska – de melyik az? (Simig Dániel felvétele) 

 

A kultúrnövények gyomközösségeiben is gyakorta előfordul, hogy a gyomnövény 

hajtását terméseinek formáját, színét a kultúrnövény képére igyekszik formálni.  

Ilyen eset például a gomborka (Camelina) és a termesztett len (Linum 

usitatissimum) közötti együtt-előfordulás kapcsolata (21. Ábra). Egyes 

források szerint a gomborka (Camelina sativa) valamikor olajáért termesztett 

növény volt és nem lehetett ritka, hogy lennel együtt ültették vagy éppen 

termesztették. Az is lehet, hogy az emberek nem irtották ki, mint gyomnövényt 

a lentáblából haszna miatt. Az együttes fejlődést az ember is segíthette és 

eredményeképpen alakulhatott ki ez a fajta idomulás a két faj között.   

 

 

 

 

21. Ábra: gomborkás len ültetvény 

 

 



 

 

7. 3. Növénytársulások és társulásdinamika  

 

A niche-elmélet szerint az élőhelyeken azok a populációk fordulhatnak elő, amelyek 

számára a környezeti tényezők paramétereinek alkalmas intervalluma található meg, 

vagyis minden tényező a populáció toleranciahatárain belül van. Természetesen, egy 

élőhely mindig több populáció számára is alkalmas lehet, így a források eléréséért 

ádáz küzdelem folyik. A küzdelem, amely a populációk közötti kapcsolatok révén 

szabályozódik, végül elvezet egy olyan állapothoz, amelyben egy olyan populáció-

közösség jön létre, ahol a niche-ek nem vagy már alig fedődnek át és így a 

populációk tartós együttélésre rendezkednek be. 

Minden élőhelyen viszont igyekszik minél több populáció fennmaradni, ezért a 

kompetíció eredményeképpen nichetér-felosztás következik be. A niche-tér 

felosztása vagy niche-szegregáció több dimenziót érinthet. Idő faktor esetén a 

niche szegregáció lehet szezonális és diurnus.  

Szezonális niche tér felosztás mutatkozik lombos erdeink aljövényzetében is. 

Tavasszal, amikor még sok fény jut a talaj felszínére fényigényes lágyszárú fajok 

népesítik be az erdőt. Ezek jobban viselik viszont a hidegebb talajt is. Később, ha 

már a lombkorona zárul, ezek a fajok eltűnnek (hagymák, rizómák és gumókba 

visszahúzódva várják a következő tavaszt) és átadják helyüket a melegigényes, de 

árnyékot jól viselő fajoknak. A niche tér ilyen típusú felosztása az erdők aszpektus 

váltását eredményezi. A kora tavaszi aszpektus általában színesebb és virágosabb, 

hiszen a több fény és a tavaszi üde talaj sok növényfajnak ideális környezetet teremt 

(22. Ábra). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Ábra: 

gyertyános-

tölgyes erdő 

nyári (fent) 

és koratavaszi (lent) aszpektusa 

(fent Bölöni János felvétele)  

 

 

A niche tér felosztása napszakok szerint is törtéhet. Ez a jelenség inkább a mozgó 

állatok között figyelhető meg. Talán mindenki tudja, hogy azon a parlagon, réten 

ahol nappal egerészölyv vadászik éjszaka a füles bagoly keresi zsákmányát. 

 

A niche szegregáció következtében egy élőhely nagyon sok populációt képes 

eltartani, de csak azokat, amelyek toleranciája egybeesik a környezeti 

 



paraméterekkel. Sok populáció igyekszik ugyanakkor a niche-t az élőhelyhez 

„igazítani”, és ezért adaptív jellegek folyamatos kialakulása figyelhető meg. Azt 

mondjuk, hogy egy megtelepedő populáció valójában folyamatosan idomul a 

környezetéhez toleranciájának igazításával, és ezek a finom összehangolódások 

végülis az ökológiai adaptációhoz vezetnek el.  

Egy élőhely populáció közössége akkor kerül egyensúlyi helyzetbe, ha a kompetíciós 

hatások csillapodásával és a pozítív kölcsönhatások erősödésével a niche-ek 

eltolódása végbemegy és niche-gradiensek alakulnak ki. Egy beállt növénytársulás 

populációinak sohasem azonos a niche-e.  

 

 A niche-tér precíz felosztása miatt az élőhelyen a populációközösségek 

társulásokat, ún.  cönozisokat építenek fel. Mivel a növények helyhez kötöttek, 

társulásaik állandó megjelenésűek és az élőhely mintázatát alakítják ki (23. 24. 

Ábra).  

 

A növénytársulás - asszociáció - tehát:  

 - törvényszerűen ismétlődő, állandó megjelenésű és faji összetételű,  

 - meghatározott struktúrájú növényközösség,  

- hasonló élőhelyi körülmények között mindig kialakul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Ábra: Középhegységi szubmontán bükkös a Magas- Bakonyban 

 

 

 

 

24. Ábra: A társulások kialakulásnak vázlatos ábrája 

 

 



Az asszociáció (növénytársulás) a vegetáció alapegysége:  

Törvényszerűen ismétlődő, állandó megjelenésű és faji összetételű, meghatározott 

struktúrájú növény együttes, melynek állományai hasonló környezeti feltételek 

között alakulnak ki. Jellemző fajok populációi alkotják, melyeket - karakter fajoknak 

– nevezünk. 

 

Középhegységeinkben például 600m tengeszint feletti magasságtól bükkösök 

alakultak. A szubmontán és montán bükkös növénytársulások fássázárú karakterfaja 

a középeurópai elterjedésű bükk (Fagus sylvatica).  

A szikeseink egyik jellemző társulása pl. a cickóros puszta (as. Achilleo-Festucetum 

pseudovinae). Ebben karakter faj az Achillea asplenifolia és a Festuca pseudovina is. 

A két karakterfaj nevéből képezzük a társulás tudományos nevét is.  

 

Többféle társulás koncepció is létezik, mely a társulások határait és dinamikáját 

más-más módon értékeli. 

1. Clements szerint: az élőhelyen hasonló környezeti háttér mellett ugyanazok a 

populáció csoportok élnek – „ mindig együtt fordulnak elő” - és ezáltal stabil 

fitocönozisokat építenek fel, mert  egy niche grádiens mentén szerveződnek. 

 

2. Gleason felfogása szerint: a populációk kapcsoltsága gyakran véletlenszerű, 

bármely időszakban az adott környezet formálja, ezért létrejöhet egy véletlenszerű 

„gyülekezet” is. A társuláshatárok gyakran elmosódnak, sokféle átmenet létezik.    

 

A növénytársulások valóban dinamikus egységek, és bár határai sok esetben jól 

körvonalazódnak, idővel megváltoznak és a populáció közösségek kicserélődnek. 

 

A társulások dinamikájában egy térbeli és egy időbeli faktor is létezik. 

 



Térben a változás lehet horizontális, ilyen a mintázat és vertikális, mint a például a 

szintezettség. Az időbeni változás lehet periodikus és előremutató. Előbbire jó példa 

az erdők aszpektusainak váltakozása, utóbbira pedig a szukcesszió.     

 

7. 3 .1. A szukcesszió 

 

Ez a folyamat a növénytársulások egymásutániságát írja le. A növénytársulások 

váltása a környezeti tényezők megváltozása és a belső szerkezeti átrendeződések 

miatt következik be.  

 

Jellemzői szerint a szukcesszió lehet: 

 

- szekuláris szukcesszió, mely hosszú, földtörténeti léptékű, meg nem ismétlődő és 

a nagy klímatörténeti változásokat kíséri. 

 

- biotikus szukcesszió, amely rövidebb idő alatt, változatlan makroklíma viszonyok 

mellett zajlik, és mindig egy ismétlődő folyamat. Együtt jár a környezet teljes 

átalakulásával, megváltozásával, melyeket  

 endogén okok (pl. humusz képződés),  

 exogén – allogén - okok (pl. folyóhordalék árvízek után) 

váltják ki. 

   

A szukcesszió kutatások atyja, F.I. Clements hat alapfolyamatot említ a szukcesszió 

során. Ezek a nudáció (terület lecsupaszodása), migráció (propagulumok 

bevándorlása), ökozis (a populációk idomulása az új környezethez), reakció (a 

környezetre való visszahatás eredményeképpen a populációk átalakítják a 

környezetüket), kompetíció (forrásokért versengés), stabilizáció (állandósulás) 



Minden biotikus szukcesszió sorozatnak van egy kezdeti szakasza, ez a pionír fázis 

és egy végső szakasza a klimax.  

A két fázis között átmeneti szakaszok váltakoznak (szukcessziós szériesz), melyek 

egymástól az anyag- és energiagazdálkodásban egyaránt nagyon különböznek.  

A végső fázis a stabilitáshoz vezet, melyet egy dinamikus egyensúly szabályoz. A 

klimax stádium tehát a legnagyobb szervesanyag-termelést felmutató és legtöbb 

szintből álló növénytársulás mely az ökoszisztéma keretei között hatékony 

anyagforgalmat és gazdaságos energiafelhasználást valósít meg. A populációk 

között kapcsolatok igen sokrétűek, bonyolultak (1. Táblázat) 

.  

1. táblázat: A pionír és klimax társulások összehasonlító jellemzése (Odum, H. T. 

és Juhász Nagy Pál nyomán módosítva) 

 

 

A szukcesszió formái  



 

→ primér (még nincs kialakult talaj):  pl. morénák benépesülése a jégtakaró 

visszaszorulása után, zátonyok, kihűlt lávafelszínek (25. Ábra).   

→ szekundér (már van talaj, korábbi vegetáció maradványokból) pl. szántók, 

erdőirtások, magas árvízek utáni időszakok (26. Ábra).  

Gyakran megfigyelhető szekundér szukcesszió a felhagyott bányák meddőhányóin 

is.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Ábra: Olvadó jégtakaró képe Grönlandon egymást követő években 

 

Hazai viszonyok között az alföldi tájaink homok felszínein és a leomló löszfalakon 

figyelhető meg primér szukcesszió sor, melynek szemléletes leírása Fekete Gábor 

(1992) nevéhez fűződik. Azonos klímában tehát, de eltérő szubsztrátumon két 

markánsan eltérő vegetáció fejlődik ki: a klímazonális löszvegetáció és az 

extrazonálisnak tekinthető homoki vegetáció. 

 

A homoki szukcesszió (lásd. a homoki növényzet a Duna-Tisza közén kisfilm) 

 

- A homok durvaszemcsés szerkezetű üledék, mely rossz talajképző 

tulajdonságokkal rendelkezik. 

- A szélsőséges talajviszonyok miatt rossz tápanyagellátás és vízgazdálkodás 

jellemző. 

- A 

- Az itt élő fajok tágtűrésűek, többnyire nem specialisták.  

- A populációk között a források felosztása egyenlőtlen. 
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- Homokon nincsen lineáris vegetációfejlődés: a nyílt gyep rendszerint hosszú életű. 

- Nincs jellegzetes cserjés, a fajok sodródnak, a homok a „környékről” gyűjti be a 

többnyire tágtűrésű generalista fajokat.   

- Nincs egyértelmű klimax társulás, vagy legalábbis nem tudjuk mi lehetett. Az a fás 

vegetáció (fehérnyáras-borókás), amely ma jellemzi a pannon homokhátakat 

semmiképpen sem hordozza a zárótársulás jegyeit.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Ábra: A homokon zajló edafikus szukcesszió sémája (Fekete G. 1992. nyomán) 

 

 

A löszvegetáció fejlődése (lásd. a lösz növényzet a Duna mentén kisfilm) 

 

 



- Jó talajképződési folyamatok miatt, a növényzet jó tápanyagellátás és vízháztartás 

mellett fejlődhet.  

- A fajok kezdetben tágtűrésűek, de már a sztyepréttől kezdődően precíz niche 

felosztás valósul meg.  

- Lineáris vegetációfejlődés jellemző, mely a pionír fázistól halad a klimax felé. 

- Saját, löszcserjés, löszjelző cserjefajokkal. 

- Egyértelmű, fajgazdag klimax társulás, mely nálunk a szubmediterrán jellegű 

tatárjuharos lösztölgyes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Ábra: A löszön zajló zonális szukcesszió sémája (Fekete G. 1992. nyomán) 

 

A löszterületeinket mára már többnyire művelés alá vonták, a felhagyott szántókon 

azonban a szekundér szukcesszió beindulásával újra kialakulhat a löszsztyep, ha a 

magkészlet még hordozza az életképes propagulumokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

28. Ábra: Felhagyott szántó benépesülése egyéves fajokkal (Papaver rhoeas) egy 

alföldi löszháton.  

 

 

 

29. Ábra: Gánti (Vértes) bauxit bányászat után létrejött bányameddő felszíne (forrás: 

http://www.karpat-medence.hu) 

 

 

Irányát tekintve a szukcesszió lehet: 

 

→ progresszív vagy fejlődő, amely a klimaxállapot felé tart 

→ regresszív vagy hanyatló, mely leromló stádiumhoz, degradációhoz vezet, és 

végső soron a növénytársulások összeroppanását válthatja ki. Ilyenek a folyamatos 

erdőirtásnak kitett területek, ahol az erózió miatt lepusztult talajon az esetlegesen 

http://www.karpat-medence.hu/


betetelepülő fajok hosszú ideig struktúra nélküli állományokat alakítanak ki. A 

mediterrán térségben többfelé figyelhető meg ez a jelenség.  

 

A szukcesszió sebessége mindig függ: 

 - az aljzat tulajdonságaitól  

 - az éghajlati tényezőktől 

 - a propagulum forrásoktól való távolságtól  

 

A térbeli szukcessziót nevezzük zonációnak is. A zonációban a szukcessziós fázisok 

gyakran egymás mellett és megjelennek. Ilyen például a folyóvízi- és az állóvízparti 

szukcesszió (28. 29. Ábra). 

 

30. Ábra: Folyóvízparti zonáció (Csűrös I. nyomán): 1. zátony növényzet egyéves 

pionír fajokkal és csigolyafűzzel (Salicetum purpureae), 2. csigolyafüzes és nádas, 3. 

folyóparti bokorfüzes mandulalevelű fűzzel (Salicetum triandrae), 4. fűz-nyár 

puhafaliget (Salicetum albae-fragilis), 5. alföldi égeres láperdő mézgás égerrel és 

magyar kőrissel (Fraxino pannonicae- Alnetum), 6. tölgy-kőris szil keményfaliget 

(Fraxino pannonicae – Ulmetum), 7. kontinentális jellegű tölgyes. Az árhullám 

szintjeit szürke vonalak jelzik  

 



 

 

31. Ábra: Állóvízparti, tavi zonáció (Soó R. nyomán) 1. lebegő hínáros, 2. gyökerező 

hínáros, 3. nádas, 4. magassásos, 5. mocsárrét, láprét, 6. fűzláp rekettye fűzzel 

(Salicion cinerae), 7. égeres láperdő –mézgás égerrel (Alnion glutinosae) 

 

 

A szukcesszió nyomon követése bármely természetközeli vagy kultúr élőhelyen, a 

degradáció megelőzését teszi lehetővé, így a progresszív vegetációfejlődési 

folyamatok előtérbe kerülését segíti. A progresszív folyamatok révén az élőhelyek 

sokkal költségtakarékosabban tarthatók fönn és egy élhető táj és környezet 

alakulhat ki.   
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Ellenőrző kérdések és feladatok: 

 

1. Definiálja a limitáló tényező fogalmát! 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Mi a mikorrhiza?  

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

és sorolja föl a tanult mikorrhiza 

típusokat(4)!. 

 

…………………………., ……………………….., 

…………………………, ……………….. 

 

3. Írjon példafajt két allelopatikus hatású 

növényre. 

 

………………………………………………….., ………………………………………….. 

 

4. A tanult populációk közötti kapcsolatokat írja be a kapcsolat típusától függően a 

megfelelő négyzetbe! 

 

+/+ 

 

 

 

+/- 



 

 

 

 

 

 

 

 

Válassza ki az alábbi kérdésekre a helyes választ úgy hogy akár több válasz is helyes 

lehet: 

 

5. Mikor lép föl kompetíció két faj populációja között ?  

 

a. Két magasabbrendű faj együttélésénél.  

b. Bezárt niche-k esetén. 

c. Diszjunkt niche-nél. 

d. Niche átfedési zónában. 
 

6. Mely fajok lehetnek jó pionírok? 

 

a. A rovarmegporzásúak. 

 b. A széllel terjedő magvúak. 

 c. A szűktűrésű specialisták. 

 d. A vegetatívan is jól terjedők. 

-/- 

 

 

 

+/0 



 

7. A szimbiotikus kapcsolat jellemzői:  

- Pozitív interakció a partnerek között. 

- A klimax társulásokban rendszerint gyakoribb, mint a pionír társulásokban. 

- Gyakori alacsonyabb rendű és magasabb rendű fajok populációi között. 

- Ideiglenes kapcsolat a populációk között. 

 

 

8. Pontokba foglalva jellemezze és hasonlítsa össze a pionír és klimax növénytársulás 

fontosabb jellemzőit 

pionír fázis     klimax 

 

9. Írja le az állóvízparti és folyóvízparti szukcesszió közötti alapvető különbségeket 

pontokba foglalva legalább négy szempont szerint.  

 

Szukcesszió jellemzői   állóvíz parton   

 folyóvíz parton 

 

Energiagazdálkodás 

 

  

Tápanyag ellátottság 

 

 

  

Biomassza tömeg 

 

 

  

Populáció struktúra  

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Természetes és mesterséges ökoszisztémák 

 

 

A növényi populáció közösségeire rászerveződve az állatok populációi és más 

lebontó szervezetek a környezeti elemekkel együttesen ökoszisztémákat építenek 

fel.  

 

Az ökoszisztéma ily módon élő (populációk) és élettelen (környezeti elemek) 

komponensekből épül fel és egy olyan tér-idő egység, amelyben a komponensek 

között anyagforgalom és energiaáramlás zajlik. Az ökoszisztémák a bioszféra 

működési egységei. Minden földi élőlény valamely ökoszisztéma része, és abban 

meghatározott helyet foglal el, azaz valamelyik szinthez kapcsolódik. Fontos 

hangsúlyozni, hogy az ökoszisztéma nem egy külön szerveződési szint, hanem a 

populáció feletti szintek rendszerszemléletű tárgyalása (azaz egyféle ökológiai 

modellrendszer), amelynek segítségével a populációk egymás között illetve a 

környezettel fennálló kölcsönhatásai vizsgálhatók. (1. Ábra) 

 



 

 

1. Ábra: Az ökoszisztéma vázlatos ábrája 

 

8. 1. Az ökoszisztéma jellemzők: 

 

- Nyílt rendszer, mert külső anyag- és energiaforrást használ. A legtöbb 

ökoszisztéma energiaforrása a napenergia, anyagforrásai pedig szervetlen 

vegyületek (CO2, NH4
+, NO3

-, PO4
3- stb.). Alig néhány barlangi vagy mélytengeri 

ökoszisztéma használ felépülése során elsődlegesen kémiai vagy geotermális 

energiát. 

 

- Önszabályozásra képes. Működését különféle szabályozó mechanizmusok 

biztosítják, melyek közül talán legfontosabbak a negatív visszacsatolások, mert 

ezek képesek leginkább a folyamatokat optimális korlátok között tartani. 



 

- Minden ökoszisztéma felépítése, populáció struktúrája igen különböző lehet, de 

működési elve azonos! 

 

- A komponensek és környezetük dinamikus egyensúlyban van. 

 

8. 2. Az ökoszisztéma működése  

 

- Az ökoszisztéma szintjei között anyagforgalom – körforgás – zajlik. A szinteket 

ezért trofikus szinteknek is hívjuk.  

Az anyagforgalom a biogén elemek ciklusával írható le, mely a legfontosabb 

mutatók egyike. Egy ökoszisztéma jellemezhető például a C, N, O, H2O körfogásával 

és számos mineralogén ciklussal is. Utóbbiak azok az elemek, melyek körforgásuk 

során legalább egyszer kikerülve az anyagforgalomból, üledékekben tárolódnak 

illetve onnan aktiválódnak. Ilyenek például a P, S, Mg, Ca. 

Az egyik legfontosabb biogén elem a nitrogén körforgásának szerteágazó útját a 2. 

ábra mutatja be. 

 



 

2. Ábra: A nitrogén körforgása az ökoszisztémában (Mátyás Cs. nyomán) 

 

Az anyagforgalom szempontjából jellemző ökológiai funkciók különböztethetők 

meg az ökoszisztémákon belül. Az anyag szempontjából nyílt rendszer „bejáratai” a 

termelő szervezetek, amelyek szervetlen vegyületekből képesek – autotróf 

anyagcseréjük révén – elsődlegesen előállítani a rendszer szerves anyagait. A kész 

(élő) szervesanyag áramlása az ökoszisztémában a heterotróf, fogyasztó 

szervezetek révén valósul meg. Az elhalt szervesanyag hasznosítói a lebontók, 

amelyek tevékenysége révén akár szervetlenné válva az anyag teljesen kikerülhet a 

körforgásból (mineralizáció). 

Fontos megjegyezni, hogy az anyag hasznosítása a rendszerben állandó 

veszteséggel történik (légzési veszteség, emésztetlen táplálék, elvándorló élőlények, 

stb.). 

 

- Az energiaáramlás - egyirányú – a külső forrástól elindulva az energia szintek 

között egyirányban áramlik. A termodinamika tételei itt is messzemenően 



érvényesek, az energia nem tűnik el csak átalakul, valamint az energia áramlása 

közben veszteség képződik, amely hő formájában távozik. 

 

- Az anyag körforgalma és az energia áramlás a tápláléklánc révén valósul meg. 

Ezek maximálisan 4-6 komponensből, láncszemből tevődnek össze. Az ennél 

nagyobb komponens szám már nem működik eléggé gazdaságosan.  

    

Tápláléklánc lehet specifikus, amikor minden láncszembe egy meghatározott 

populáció lép be. Táplálék hálózatról beszélünk akkor, ha a láncszemek 

mindegyikébe véletlenszerűen is bekapcsolódhatnak populációk, és a láncszemek 

igen változatos hálózata alakulhat ki (3. Ábra).  

 

 

 

3. Ábra: Táplálékláncok és hálózatok különböző típusai  

 

Az ökoszisztémák jellemzése kapcsán olyan mutatók alkalmazhatók, melyek az 

ökoszisztéma állapotára adnak információt. 



Ilyenek: 

- A produkció (egységre eső biomassza produktum):  

 Az autotróf szervezetek által szervetlen összetevőkből felépített 

szervesanyagot primér produkciónak hívjuk. Erre épül az ökoszisztéma minden 

további komponense. A primér produkciót értékesítő, azt átalakító fogyasztók által 

létrehozott szervesanyag a szekundér produktum. A táplálékláncon áthaladva az 

anyag egy része elvész és természetszerűleg energiaveszteség lép föl. Az elsődleges 

fogyasztók a primér produkcióból származó energia mindössze 10%-hoz férnek hozzá, 

a másodlagos fogyasztók 1%-hoz, míg a harmadlagos fogyasztók kevesebb mint 1% -

hoz.   

 

Egy adott időpontban, az ökoszisztémában meghatározható ún. biomassza 

az élő szervezetek testébe beépült össz-szervesanyag tömeget jelenti. Ez az 

érték vonatkoztatható egyedre, populációra, biocönózisra vagy akár egész 

biomra is. 

A primér produkcióból származó növényi szervesanyagot fitomasszának nevezzük.  

 

A biomassza mennyiségét bármely ökoszisztémában a létrehozott szervesanyag és 

a lebomlásban elhasználódott (légzés során elégetett) szervesanyag egyenlege adja. 

A produkciót az időegység alatt képződött biomassza mennyiségével is leírhatjuk. 

 

Ezért további mutatók lehetnek fontos információszolgáltatók az ökoszisztéma 

számára mint: 

 

- Az egységnyi felületre eső fotoszintézis ráta, vagy a légzési hányados.  

- A detritus (hulladék) mennyisége és felhalmozódásának mértéke. 

 

Az ökoszisztémát jól jellemzik továbbá a komponensei, így a fajdiverzitás és 

funkcionális csoportok mérete, aránya.  



 

Ha az ökoszisztémák egyensúlya megbomlik paraméterei szignifikánsan 

megváltoznak, és jelzik a változást. 

 

Az ökoszisztéma feltételek a földtörténet során már több mint 3 milliárd éve 

kialakultak, és a rendszerek működése akadálytalan volt. Egykoron csak 

természetes ökoszisztémák léteztek, melyek összetételükben változtak ugyan, de 

szerkezetükben ugyanúgy maradtak fönn. 

 

Az utóbbi 5000 év során a földi ökoszisztémákban drasztikus változások léptek fel, 

ami az emberi civilizáció kialakulásával függ össze. A civilizált ember kilépett az 

ökoszisztéma kötelékéből, és a rendszereket kívülről alakította, formálta át. 

Az ún. antropogén korban a természetes ökoszisztémák folyamatosan fogyatkoznak 

és megjelentek a mesterséges és rom ökoszisztémák. Két utóbbi egymástól abban 

különbözik, hogy a mesterséges ökoszisztémák bár bolygatottak, egyensúlyi 

helyzetüket fenn tudják még tartani. A romökoszisztémák azok, melyek fenntartása 

és működtetése csak hathatós emberi tevékenység mellett valósul meg. Ilyenek 

például a kultúr ökoszisztémák, mint a szántók és parlagok, zöldterületek (1. 

táblázat).  

 

A mesterséges rendszerek túlsúlya mára az egész Földön rendkívüli módon 

megnövekedett. A jégmentes szárazulatok több mint 50%-a mára már bolygatott. 

Magyarország területének 85%-át mesterséges rendszerek uralják. 

 

Tudni kell azt is, hogy az urbán ökoszisztémák ahol az emberiség több mint fele 

koncentrálódik a szárazföldnek csak 7% -át borítják. 

 



Ma már az ember által nem bolygatott, természetes ökoszisztémákban is 

érvényesülnek negatív hatások, ilyen a légköri CO2 koncentrációjának növekedése 

vagy a gyakori savas esők, az ózonpajzs megritkulása. 

 

1. Táblázat: A természetes és kultúr-ökoszisztéma jellemzőinek 

összehasonlítása (Vida 2004) 

 

 

8. 3. Ökoszisztéma szolgáltatások, degradáció és az ökológiai lábnyom 

 

Az emberi élet, létünk alapfeltétele az, hogy a minket körülvevő ökoszisztémák 

hatékonyan működjenek és hasznos működésük, produkciójuk eredményeképpen a 

létrejött javakhoz megfelelő mértékben hozzájussunk. Az ún. ökoszisztéma 

szolgáltatásokból megfelelő módon csak akkor részesülhetünk, ha a rendszerek 

működése zavartalan. A produkció mértéktelen felhasználása, az ökoszisztémák 

kizsigerelése az összeomláshoz vezethet. Erre ma már számos példa ismert. Tájak, 



ember által egykoron sűrűn lakott vidékek váltak néptelenné az ökoszisztéma 

összeomlása és az élőhelyek leromlása miatt. 

Napjainkban ezért egyre gyakrabban használt ökoszisztéma mutató az ökológiai 

lábnyom, amellyel jól számszerűsíthető, hogy az emberek életmódja mekkora 

hatással van a természeti rendszerekre. 

 

 pl. egy földlakó ökológiai lábnyoma kb. 2,3 hektár, ezzel szemben minden emberre 

csupán 1,9 hektár terület jutna.  

 

Az ökológiai szolgáltatások ésszerű felhasználása ezért mindannyiunk érdeke. 

Technológiai megoldásokkal ugyanis nem enyhíthető a kieső szolgáltatások által 

fellépő hiány. 

Sajnos, ezen felismerés napjainkban kezd tudatosulni és még mindig nem tudjuk 

kellőképpen kezelni a negatív hatásokat. 

A civilizált ember azzal, hogy kilépett az ökoszisztémák szoros kötelékéből, és 

kívülről próbálta azt átalakítani, miközben a produkciót mértéktelenül használta fel, 

egyértelműen negatív változásokat indított el. Az emberi hatás okozta káros 

következmények degradációt idéztek elő.  

 

Az ember okozta degradáció következményei: 

- A természetes élőhelyek pusztulása. 

 

- Élőhelyfragmentáció. 

 

- Fajok kihalása. 

 



- Egyes fajok túlzott hasznosításával, fajok preferálásával, populációkat előnyökhöz 

juttatott, másokat háttérbe szorított és ezáltal megbomlottak a populáció 

egyensúlyok. Eredmény a gyomosodás és özönfajok térhódítása, szétterjedése. 

 

- Az idegenhonos fajok szándékos vagy véletlenszerű betelepítése szintén 

gyomosodást eredményezett illetve napjaink egyik legkritikusabb, leginkább 

kezelhetetlen jelensége a biológiai invázió következményei fenyegetnek. 

- Fertőző kórokozókat terjesztett szét a kontinenseken átívelve, pl. filoxéra vész. 

- Szárazodás, sivatagosodás lépett fel a vizek mértéktelen használata révén. 

- A vizek és a levegő elszennyezése, pl. tengeri olajfoltok, folyók szennyezése. 

     

Ma már a bioszféra válságáról beszélünk, mert az erőforrások eltűnőben, 

kimerülőben vannak, a hulladék felhalmozódás átlépte a tárolási kapacitásokat és a 

lakókörnyezetek egy része már élhetetlenné vált! 

Szemléletváltással azonban az ökoszisztémák életben tarthatók és megismerésük, 

megfelelő kezelésük a fenntarthatóságot eredményezheti az ember számára. 

 

Felhasznált irodalom: 

 

- CAIN, M., BOWMAN, V.D., HACKER, S.D. 2011. Ecology. (2nd ed). Sinauer Associates Inc. 

 

- MÁTYÁS CS. 1997: Erdészeti Ökológia. Mezőgazda kiadó, Budapest. 

 

- PÁSZTOR E., OBORNY B. (szerk.) 2007: Ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

 

- SIMON T. (szerk.) (2001): Növényföldrajz, Társulástan és Ökológia. Tankönyvkiadó, 

Budapest. 

- SZÉKY P.1983. Ökológia. Kislexikon. Natura. 



- TURCSÁNYI G. (szerk.) 1998: Mezőgazdasági növénytan. Mezőgazdasági Szaktudás 

Kiadó, Budapest. 2. kiadás 

- VIDA G. 2004.  Helyünk a bioszférábam. Neumann Kht. Budapest. 

 

Ellenőrző kérdések és feladatok: 

 

1. Sorolja föl és jellemezze az ökoszisztémákat felépítő szerveződési szinteket. 

 

 a. ……………………………………………………………………………………. 

 

 b. ……………………………………………………………………………………. 

 

 c. ……………………………………………………………………………………. 

 

2. Milyen energiaforrást használ a földi ökoszisztémák többsége? 

 

……………………………………………………………….. 

 

3. Mit nevezünk biomasszának és hogyan adható meg egy ökoszisztéma vizsgálata 

során? 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Sorolja fel az emberi tevékenység ökoszisztémára gyakorolt káros hatásainak 

következményeit (legalább négyet)! 

 

………………………………………………………………. 

 



………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………. 

 

5. Soroljon föl 3 szempontot, ami miatt egy növényfaj gyomnak minősülhet. 

a. ………………………………………………..  

 

b. ………………………………………….. 

 

c.……………………………………………….. 



9. Formációk és biomok; sokféleség és jellemzőik 

 

A biom egy olyan szerveződési egység, amely nagy földrajzi térségek 

életközösségeinek láncolatából áll, és kialakulásában legfontosabb környezeti 

tényező a klíma, melynek hatására a növényzet és az állatvilág jellemző struktúrájú 

és fiziognómiájú csoportokba szerveződik.  

Más szóval, a biomok a növényzet és a vele együtt élő állatok közösségei egy 

nagyobb léptékű földrajzi térségben.  

 

A biomok felépítésében jól körülhatárolható, az adott biomra jellemző növényzeti 

formációk vesznek részt. Ilyenek például az amazóniai trópusi esőerdők formációja, 

a szibériai tajgaerdők, vagy a közép-ázsiai sztyeppék és az észak-amerikai prérik. 

Két utóbbi füves vegetáció például nagyon hasonló felépítésű, hasonló környezeti 

feltételek mellett alakul ki, és fajaik hasonló funkcionális csoportokba tömörülnek. 

De ha összehasonlítjuk a két növényzeti formáció fajkészletét láthatjuk, hogy az 

merőben eltérő, mert mindegyik a földrajzi területre jellemző flóra és fauna 

elemeiből épül fel. Az ázsiai sztyeppék és az amerikai prérik fajai nem azonosak, 

ugyanakkor hasonló fiziognómiájúak és azonos módon szerveződő funkcionális 

csoportokat építenek fel. Ez a hasonló felépítmény olyan, ami leginkább megfelel az 

uralkodó klimatikus viszonyoknak és az adott környezeti adottságoknak. Az 

Egyenlítő környékén mindenhol trópusi esőerdők alakulnak ki. Tehát a trópusi 

esőerdő biomja magába foglalja mind az amazóniai trópusi esőerdőket, mind a 

kelet-ázsiai síkvidéki esőerdőket.  

A füves puszták biomja pedig a különböző kontinensek füves növényzeti formációit 

tömöríti, olyan területeket, ahol a kevés csapadék és annak szélsőséges eloszlása 

nem kedvez az erdők, a fás szárú vegetáció kialakulásának. (1. Ábra) 



 

1. Ábra: A Föld fontosabb biomjai  
http://www.blueplanetbiomes.org/world_biomes.htm 

 

A szárazföldi biomok földrajzi eloszlásának vizsgálata kapcsán kitűnik, hogy 

azok a klimatikus változók mentén terjedtek el, egyrészt a szélességi fokokat 

követik másrészt a tengerszint szerinti magasság szerint is szerveződnek:  

- trópusi esőerdők: síkvidéki és hegyvidéki-, köderdők 

- trópusi lombhullató erdők és cserjések 

- trópusi szavannák 

- sivatagok: szubtrópusi forró és mérsékelt égövi, hideg telű sivatagok 

- mediterrán erdők és szúrós cserjések 

- mérsékelt égövi erdők: lomhullató erdők, örökzöld lombos erdők (babérlombú és 

keménylombú erdők) és mérsékelt égövi esőerdők 

- mérsékelt égövi füves vegetáció 

- fenyőerdők: boreális elegyes erdők- tajga, és hegyvidéki, alhavasi fenyvesek 

http://www.blueplanetbiomes.org/world_biomes.htm


- tundra és alpesi vegetáció: mérsékelt égövi és sarkvidéki tundra és trópusi havasi 

vegetáció 

- szárazföldi, vízben gazdag vegetáció: lápok, mocsarak, delták vízi-vízparti 

növényzete 

 

A biomok eloszlása a földrajzi szélesség és a fontosabb klimatikus régiók térbeli 

helyzete alapján van der Maarel (2006) ábráján látható.  

 

2. Ábra: Egy nagyobb kontinens klimatikus régiói (E. van der Maarel: Vegetation 

ecology 2006) , I. – Trópusi egyenlítői; II. – Időszakos esős trópusi, III. – 

Szubtrópusi arid; IV. – Mediterrán; Vm. – óceáni; Ve – meleg mérsékelt égövi; 

VI. – tipikus mérsékelt égövi (nemorális); VII. – kontinentális mérsékelt égövi; 

VIII. – boreális; IX. – sarkvidéki.  

Altípusok példával: a – extrém száraz (Ia. Kelet Afrika, VIIa. É-Amerika 

nyugati része), c – kontinentális (IVc. Közel Kelet, Vc, észak-kelet Kína, VIIIc. 

Kelet-Szibéria), m – maritim ( IIIm. Namib Atakama, VIm. Nagy-Britannia)  

 

Ny K 



Minden biom élővilága, populációstruktúrája tükrözi a biom területén uralkodó 

fontosabb környezeti, klimatikus tényezőket, hiszen a fajok alkalmazkodtak 

ezekhez a körülményekhez. A fajok ökológiai magatartása morfológiai-anatómiai és 

élettani sajátosságoknak tulajdonítható és ezek a magatartásformák több fajra is 

jellemzőek lehetnek. Ezek alapján különíthetők el azok a funkcionális csoportok, 

melyek rendszerint jól jellemzik a biomot. 

 

A növények esetében a funkcionális csoportok jellemzésére legegyszerűbben a 

növekedési formák ( Barkmann 1988) és az életforma csoportok (Raunkiaer 1934 ) 

használhatók (lásd az 5. fejezetben is!). A növekedési formák valamilyen funkcióval 

is párosulhatnak, ezért a hasonló növekedési típusok gyakran hasonló környezeti 

viszonyokra utalnak. 

Legáltalánosabban elterjedt osztályozás szerint 6 növekedési formacsoportot 

különítenek el a növényeknél: fák, cserjék, liánok, évelő széleslevelű lágyszárúak, 

füvek, és vízi növények.  

 

 



 

3. Ábra: A növények növekedési formájának 6 alaptípusa 

http://www.fws.gov/invasives/volunteersTrainingModule/invasives/plants.html 

A fent bemutatott növekedési formák mellett sokkal precízebb a Raunkiaer-

féle életforma rendszer, melyet ugyan a szerző eredetileg csak a mérsékelt 

égövi fajokra dolgozott ki, de több szerző azóta a trópusi fajokra is 

kiterjesztett. Ennek ellenére ma kevesebben használják. Az életforma-

típusok csoportjainak eloszlásából is, a biomot felépítő élőhelyek 

természetére következtethetünk.   

A növekedési formák csoportjaihoz további részletes, strukturális jellemzőket 

rendeltek, így összesen 6 szempontot lehet figyelembe venni a növényi formációk 

jellemzőinél (Box 1981): További öt bélyeg a levél formája és szöveti jellemzői (pl. 

puha vagy erősen merev, esetleg vastag levél), a levél mérete és a hajtáshossz, 

szezonális aktivitás (nyáron zöld, vagy esős évszakban zöld, örökzöld stb.). Az így 

leírt, több mint 90-féle funkcionális kombinációt és azok földrajzi eloszlását a 

biomok részletes leírására használják föl.  

Mivel az egyes biomok élővilágának részletes bemutatása messze túlmutatna a jelen 

jegyzet határain itt a kertészeti szempontból fontosabb növekedési jellemzőket 

említjük meg a biomok kapcsán mint a növények ökológiai alkalmazkodásának 

példáit. 

 

 

- A mérsékelt és hideg égöv erdőiben hosszú nyugalmi időszakra kényszerülnek a 

fák, ezért a lomblevelű fás fajok lombhullatókká váltak. A mérsékelt égövi lombos 

erdők mellett a boreális övben a lombosfák fenyőfajokkal elegyednek. Ez a tajga, 

ahol a fenyőfajok többsége örökzöld maradhatott, mert keskeny levélfelületük, a 

tracheák hiánya, a vastag viasz és kutikula bevonatuk szárazság és fagytűrővé tette 

őket. Mindkét csoport esetében a fagyos talaj elviselésében jelentős tényező az 

intenzív gyökérlégzés, amely által a gyökerek mikrokörnyezetében elolvadhat a jég 

és a növények számára felvehető víz képződik 4. 5 Ábra.    

 

http://www.fws.gov/invasives/volunteersTrainingModule/invasives/plants.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ábra: A boreális (tajga) övre jellemző klímadiagramok (balra: Finnország Malmö, 

jobbra: Oroszország, moszkva) 

 

 

A klímadiagramokon látszik a hosszan tartó fagyos időszak, amelyet a tajgai 

növényeknek valahogyan át kell vészelni.  

 

 

 

 



 

 

 

5. Ábra: Boreális erdő képe nyír fajokkal (Betula pubescens, B. pendula)  és 

erdeifenyyővel (Pinus sylvestris) 

 

- Magashegyi és tundrai élőhelyeken az erős besugárzás, a hosszan tartó hideg és 

hónyomás, erősen fújó, hideg szelek a fás fajokat letörpítette, és a törpecserje 

életforma elterjedésének  kedvezett. A hajtások és levelek tömötten állók, így az 

intenzív légzés által a növényi test körüli mikrokörnyezet kissé fölmelegedhet. A 

fedelékesen álló levelek a hideg mellett az UV elleni védelmet is szolgálják. A 

permafroszt zóna (állandóan fagyott talaj) növényeinél gyakran megfigyelhető a 

jegesedés elleni küzdelem. A sejtplazma koncentrációjának növelésével, cukrok és 

más molekulák (pl. aminosavak) felhalmozásával a sejttartalom cseppfolyós 

maradhat (6. Ábra).    

 



 

 

6. Ábra: Az arktikus vegetációra jellemző növekedési formák: Betula nana heverő 

törpecserje; Salix arctica (lombhullató törpecserje); Cassiope tetragona (örökzöld 

cserje); Dupontia fisheri (tarackos egyszikű); Luzula confusa (gyepes egyszikű); 

Saxifraga nivalis (tőlevélrózsás kétszikű); Polygonum viviparum (felálló kétszikű); 

Cerastium beeringianum (szőnyegszerű kétszikű); Saxifraga caespitosa (párnás 

kétszikű); mohák(Pogonatum sp.) és zuzmók (Cladonia sp. )   

(forrás: http://www.eoearth.org/article/Introduction_to_Arctic_Tundra_and_Polar_Desert_Ecosystems) 

 

- A sivatagokban szerveződő funkcionális csoportok a szárazságtűrés változatos 

megjelenési formái. Elterjedt az egyéves életforma, ahol a növényfajok hosszú 

magnyugalommal vészelik át a száraz időszakot és gyors életciklussal fejlődnek, ha 

az eső megáztatja a felszínt, ezeket az egyéves fajokat nevezzük efemer 

növényeknek. Más fajok pozsgás termetükről ismerhetők fel. Több növénycsalád 

fajai képesek vízraktározása akár a hajtás átalakulásával, akár a levélzet pozsgássá 

válásával. Emellett fotoszintézisüket is specializálták, az ún. CAM típusú 

fotoszintézis alakult ki (7. Ábra). Lásd. 6. fejezet   

 

http://www.eoearth.org/article/Introduction_to_Arctic_Tundra_and_Polar_Desert_Ecosystems


 

 

 

7. Ábra: A sivatagi vegetáció Tunéziában és jellemző életformák: egyévesek, 

törpecserjék és más pozsgás fajok 

 

A természetes fajok elterjedése és viselkedése, a biomokat felépítő vegetáció 

funkcionális csoportjainak ismerete és a csoportok jellemző paramétereinek mérése 

a mai klímaváltozás körülményei között számos gyakorlati haszonnal járhat. A gyors 

változások mellett, mint a légköri CO2 koncentráció és az átlag hőmérséklet 

emelkedése, vizsgálható, hogy milyen változások várhatók a biomok struktúrájában. 

Nem tudjuk, csak prognosztizálható, hogy mely fajok lesznek a felboruló 

életterekből kiszabadulva az invázió főszereplői. Nem tudjuk továbbá, hogy az 

agrárkultúrák, kertészeti- és zöldfelületek, erdőültetvények hogyan reagálnak a 

változásokra, milyen fajstruktúra és populáció komplexek kialakulása, kialakítása 

lesz sikeres.  

 

Nem utolsósorban, termesztett növényeink mindegyike valamelyik biom területéről 

származik, az ottani funkcionális csoportok kötelékéből emeltük ki. Ahhoz, hogy a 

legkorszerűbb és leginkább hatékony, költségkímélő termesztés technológiákat 

alkalmazzuk, tudnuk kell minden részletet a faj származásától kezdődően a 

biomokban elfoglalt helyéig, az alkalmazkodási képességétől a terjedési stratégiáig.      

 



 

Felhasznált irodalom: 

 

- PÁSZTOR E., OBORNY B. (szerk.) 2007: Ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

 

- VAN DER MAAREL, E. 2005. Vegetation ecology. Blackwell Publishing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrző kérdések és feladatok: 

 

1. Sorolja fel a Föld fontosabb biomjait és válasszon ki egyet közülük, és ezt 

követően jellemezzen növényi struktúrájában a funkcionális csoportok révén. 

 

2. Milyen környezeti tényezők befolyásolják leginkább a növényzet alkalmazkodását 

egy sivatagi, félsivatagi ökoszisztémában? Sorolja föl a limitáló tényezőket és az 

ehhez való adaptációt a növényeknél, a jellemző életformákkal.  

 

3. Milyen környezeti tényezők befolyásolják leginkább a növényzet alkalmazkodását 

egy sztyeppei ökoszisztémában? Sorolja föl a limitáló tényezőket és az ehhez való 

adaptációt a növényeknél, a jellemző életformákkal. 



 

Többszörös választási lehetőség. Karikázza be a helyes válaszokat. 
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4. Mire utalhat, ha egy növény levelei sűrűn fedőszőrösek? 

 a. lehet fagytűrő  

 b. lehet szárazságtűrő  

 c. mindkettő lehet 

 d. egyikre  sem utal a szőrözöttség 

 

5. Vízhiányos szárazföldi területeken a növényi biomassza nagy része a földalatti 

szervekben koncentrálódik. 

 a. mert így a párologtatás minimális lehet 

 b. mert egyben a hősokk elkerülése a cél 

 c. mert a szerteágazó gyökérzet több víz felvételét teszi lehetővé 

 d. ez az állítás nem igaz. 
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10. Általános és alkalmazott növényföldrajz 

 

A növényföldrajz vagy fitogeográfia (geobotanika) az a tudomány amely:  

 

a. a növényfajok elterjedésével, előfordulásával és annak törvényszerűségeivel 

foglalkozik.  

  „Hol él a faj?” 

 

 

- származás és elterjedési terület 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. elemzi az egyes földrajzi térségek faji összetételét    

   

„Milyen fajok élnek a területen?” 

 

- florisztikai jellemzők 

őshonosság: a faj állományai az utolsó nagy 

klíma- és vegetációtörténeti változások óta, a 

holocén időszakától (BükkI. kor) éltek, élnek 

a Kárpát-medence biogeográfiai régiójában, 

bizonyítottan nem emberi tevékenység 

következményeként.  

 

area: a faj saját 

elterjedési területe, 

minden fajra 

egyértelműen jellemző 
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A növényföldrajz központi fogalma a faj.     

 

A bevezetőben említett általános fajfogalom a növényföldrajzban kiegészül. Azt 

mondjuk, hogy a faj hasonló külső és belső tulajdonságú egyedek csoportja, 

amelyek egy közös őstől származnak és közöttük ivaros úton történő szaporodás 

eredményeképpen termékeny utódok jönnek létre. Minden faj önálló, jól 

körülhatárolható elterjedési területtel rendelkezik. Vagyis minden fajnak saját areája 

van.  

 

További fontos fogalmak: a flóraelemek, flóra, flórabirodalmak 

 

10. 1. Area: faj elterjedési területe, amely földrajzilag körülhatárolható, térképen 

ábrázolható 

 

Taxon area: bármely rendszertani kategória areáját jelentheti, így 

családoknak, nemzetségeknek is van elterjedési területe, pl. 

Betulaceae, Orchidaceae család, Bambusa nemzetség arájáról 

beszélhetünk.   

 

 

- az area típusai: 

 

1. kontinuus (összefüggõ) 

florisztikai egységek, flóra körzetek 
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pl. Fraxinus excelsior (magas kőris), Crataegus monogyna (egybibés galagonya) 

 

1. Ábra. Fraxinus excelsior – magaskőris- kontinuus areája 

 

 

2. diszkontinuus (nem összefüggõ): 

 

 

2a. diszjunkt (széttagolt) az összefüggõ, nagy areáról leszakadó 

területek 

 

 

 

 

  

     

pl. Pinus sylvestris (erdeifenyő),  
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- 2b. diszperz (szétszórt), kisebb foltok, egymástól 

elszigetelten. Ilyen leggyakrabban a reliktum fajok areája is 

 

 

  

 

     pl. Pinus nigra (feketefenyő) 

    

 

2. Ábra. Pinus nigra – feketefenyő - diszperz areája 

 

Bármely faj elterjedési területe, areája szoros kapcsolatban áll a faj keletkezésével – 

ez a speciáció -, és a fajtörténettel. 

  

10. 2. A fajképződés folyamata 
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A speciáció jellemzője, hogy igen hosszú ideig tart (évmilliók), és több 

esemény együttes, rendszerint nem lineáris hatásának a következménye.    

 

Legfontosabb speciációt elindító események: 

 

1. mutáció – a DNS megváltozása, intraspecifikus variabilitást eredményez az 

egyedek között. 

2. szelekció – bizonyos, rendszerint előnyös (adaptív) tulajdonságokat kódoló 

mutációk kiválogatódása egy populációban 

3. izoláció  - elszigetelődés, mely a kiszelektálódott egyedek önálló 

populációkba való tömörülését eredményezi. Fokozatosan vagy egyszerre 

megszűnik a génáramlás az akadályozott kereszteződés következményeként. 

lehet: földrajzi, ökológiai (más környezeti háttérben élő egyedek) vagy 

akár ivari jellegű,  

 

Ezen folyamatok bennszülött, kis elterjedési területű faj kialakulását 

eredményezhetik. 

 - endemikus fajok – 

 

Pl. a Dianthus serotinus és a Seseli leucospermum kis elterjedésű, pannon 

endemizmus 
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3. Ábra: Dianthus serotinus - kései szegfű - 

 

 

 

További speciációs események: 
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4. migráció – vándorlás, terjeszkedés  – propagulumok 

elszórása új területekre, akklimatizáció és alkalmazkodás új feltételekhez 

5. hibridizáció -  visszakereszteződéssel az előnyös tulajdonságok rögzülése  

6. stabilizáció – az elterjedési területen tartós megjelenés, mely az adaptáció 

eredményeképpen jöhet létre (a faj populációnak fitness-e révén)   

 

→ Szélesebb elterjedésű faj megjelenésének lehetősége.  

Pl. eurázsiai elterjedésű fajok, mint a Salix alba, vagy kozmopolita fajok, Phragmites 

australis 

 

7. visszahúzódás majd izoláció: általában a markánsan megváltozó ökológiai, 

paleogeográfiai környezet (makroklíma és/ vagy paleográfiai események) 

hatására egyes fajok elterjedési területe zsugorodik, feldarabolódik vagy 

földrajzilag eltolódik, esetleg ökológiailag megváltozik. 

 

→ Maradvány elterjedési területeken fennmaradt fajok, reliktumok kialakulásának 

lehetősége 

jégkorszaki reliktumok pl. Pinus cembra, Comarum palustre, 

 

  

Amennyiben egy faj kis elterjedési területen életben marad, és kedvező feltételek 

alakulnak ki számára, új fajfejlődési folyamat kezdődhet el. Az ősi jellegek mellett, 

vagy azok fokozatos elvesztésével új külső és belső tulajdonságok jelennek meg és 

reliktum-endemizmusok alakulhatnak ki. 

 

Pl. Sesleria sadleriana, Seseli leucospermum 
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4. Ábra: A Sesleria sadleriana - budai nyúlfarkfű - sötétlila kalászai a budai Sas-

hegy dolomitján (Halász Antal felvétele) 

 

10. 3. A fajképződés típusai 

 

Mivel a fajképződés bonyolult, összetett folyamat, az új fajok kialakulásának 

többféle módja lehet. pl. 

 

- Allopatrikus speciáció: Elsődlegesen ható tényező a földrajzi izoláció. Gyakran az 

ún. founder effect, alapító esemény következménye. Kisszámú egyed (terjedés 
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biológia) új területen alapító közösséget alakít ki. Ezen egyedek genetikai 

variabilitása alacsony lesz és rendszerint izolálódik az anyapopulációtól.  

 

- Peripatrikus speciáció: Az areaperemen gyakorta jellemző, hogy szélsőséges 

környezet alakul ki, mely új típusok alkalmazkodásának kedvez. Ezáltal 

kiszelektálódhatnak és izolálódhatnak egyedek, melyek genetikailag, majd 

morfológiailag is elkülönülnek az eredeti faj egyedeitől. 

 

- Parapatrikus speciáció: az előzőhöz hasonló eseménysor zajlik, csak egyes 

egyedcsoportok új élőhelyet foglalnak el, népesítenek be (pl. demográfiai nyomás 

hatása). 

Ezáltal kiszelektálódnak az új élőhelyen életben maradó típusok, azok utódai. 

  

- Szimpatrikus speciáció: Az area területén egymáshoz közeli populációk vagy 

együtt előforduló egyedek között ökológiai vagy reproduktív elkülönülés 

jelentkezhet (pl. más-más megporzóhoz való alkalmazkodás a virág méretének, 

morfológiájának megváltozása által) 

Ritka esemény, mert a visszakereszteződés esélye itt nagyon nagy, amely újra 

eltünteti a különbözőséget. 
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5. Ábra: A speciáció fontosabb típusai 

(http://evolution.berkeley.edu/evosite/evo101/VC1aModesSpeciation.shtml) 

 

A speciáció következtében alakul ki a vikariálás jelensége is, a vikariáló fajok 

 vicarius <latin> helyettes, 

 

Egymással közeli rokonságban lévő taxonok (fajok, családok) földrajzilag vagy 

ökológiailag elválnak, egymást helyettesítik. 

a. Földrajzi vikariánsok azok a közel rokon fajok amelyek különböző földrajzi 

területeken népesítik be ugyanazokat a típusú élőhelyeket pl. Helleborus 

nemzetség fajai, Cedrus nemzetség fajai. 

b. Ökológiai vikariánsok azok a közel rokon fajok, melyek földrajzilag nem, de 

élőhelyük valamilyen paramétere alapján különülnek el. 

Az alpesi Rhododendron fajok közül a Rh. hirsutum meszes, míg a Rh, 

ferrugineum inkább szilikátos alapkőzeten jelenik meg. A fodorkák, Asplenium 

http://evolution.berkeley.edu/evosite/evo101/VC1aModesSpeciation.shtml
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fajok közül a kövi fodorka (A. ruta muraria) mészkő sziklákon, az északi 

fodorka (A. septentrionale) vulkanikus eredetű bazalt illetve andezit 

sziklafalakon él.  

 

 

6. Ábra: A Cedrus nemzetség földrajzilag vikariáló fajai és elterjedésük 

 

 

Pszeudovikariálás: (álvikarizmus)  

- Távolabbi rokon fajok (nem azonos nemzetségbe tartozó fajok) azonos 

élőhely típusban helyettesítik egymást 

 

 pl. Euphorbiaceae (afrikai –óvilági- sivatagokban) – Cactaceae (amerikai –

újvilági- sivatagokban) 

 

10. 4. Flóraelemek 

- az azonos elterjedésű fajok csoportjai (azonos area) 

 

Eurázsiai elemek (EUA): Európa és Ázsia mérsékeltövi területein általánosan elterjedt 

fajok, pl. Betula pendula, Pinus sylvestris, Ranunculus acris, Salix alba 

arányuk a hazai fajok között ~22,5% 

Európai elemek (EUR): Egész Európában (az Uralig + Kisázsia, Közelkelet) elterjedt  

fajok, arányuk a hazai fajok között ~14,4% 

pl. Corylus avellana, Quercus robur, Picea abies;  
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Közép-európai elemek (CEU): pl. Acer platanoides, Fagus sylvatica, és számos 

erdei, réti növény. 

Az Európai és Közép-Európai elemek együttesen a hazai flóra  több mint 20%-t 

teszik ki. 

  

Kontinentális elemek (CON): Eurázsia belsõ, kontinentális, sztyepp- és erdõsztyepp 

területein elterjedt fajok, arányuk a hazai fajok között ~11% 

pl. Carex humilis, Prunus tenella, Adonis vernalis, Acer tataricum  

 

 

 

7. Ábra: A: Prunus tenella - törpemandula, B: Acer tataricum - tatárjuhar 

 

Pontusi–pannóniai fajok (PoP): A dél-orosz (ukrán) puszták (a Fekete-tengertõl 

északra 

fekvõ területek) és a pannon medence közös fajai  

pl. Linum flavum, Crambe tataria,   

 

Pontusi–mediterrán fajok (PoM): a Fekete-tenger, a Krím és a Kaukázus vidékéig 

elterjedtek 

pl. Cotinus coggygria, Prunus mahaleb 
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8. Ábra: A: Cotinus coggygria - cserszömörce, B: Prunus mahaleb - sajmeggy 

 

Turáni fajok (TUR): A Kaszpi-tenger és az Aral-tó vidékének félsivatagi növényei 

nálunk  

fõként szikeseken élõ fajok 

pl. Lepidium crassifolium, Kochia prostrata, Eurotia ceratiodes  

 

Szubmediterrán elemek (SME): Az Ibériai-félsziget, D-Franciaország, D-Alpok,  

Appenninek és a Balkán-félsziget lombhullató erdõzónájában élnek , de 

rendszerint  hiányoznak az igazi örökzöld mediterrán zónában, arányuk a 

hazai fajok között ~18% 

pl. Castanea sativa, Cornus mas, Quercus pubescens  
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9. Ábra: A: Quercus pubescens - molyhos tölgy – kardos lepkével (Iphiclides 

podalirius) és B: molyhostölgy habitus képe 

 

Közép-európai–mediterrán fajok (CeM): az elõzõkön kívül Közép-Európa déli részén 

is elterjedtek  

pl. Fumana procumbens, Colutea arborescens  

 

Atlanti–mediterrán fajok (AtM): a Földközi-tenger felõl Nyugat-Európa 

kiegyenlítettebb éghajlatú területéig húzódnak fel  

pl. Tamus communis, Ruscus aculeatus, Hedera helix, Ilex aquifolium 
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10. Ábra: A: Tamus communis - piritógyökér, B: Ilex aquifolium – örökzöld magyal  

 

Balkáni elemek (BAL): A Balkán-félsziget jellegzetes fajai, megkülönböztetünk 

nyugat-balkáni vagy illír és kelet-balkáni vagy moeziai fajokat, arányuk a 

hazai fajok között >4% 

pl. Tilia argentea, Ranunculus illyricus, Syringa vulgaris  

 

Balkán- Kaukázusi flóraelem (BaK): Délkelet-Európa illetve a Balkán fajai, melyek 

areája elhúzódik a Kaukázusig e.g. Carpinus orientalis, 
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11. Ábra: Carpinus orientalis - keleti gyertyán 

 

Boreális (északi) elemek (BOR): Az északi tajgaerdõk fenyveseinek és lápjainak 

jellegzetes növényei, hazánkban hidegkori reliktum fajokként maradtak fenn. 

pl. Comarum palustre, Vaccinium oxycoccus,  

 

12. Ábra: Vaccinium oxycoccus - tőzegáfonya 

 

Alpin elemek (ALP): Az Alpok és a Kárpátok, vagy az északi tajgaerdõk és a 

sarkvidéki tundravidék lakói (Alnus viridis, Arabis alpina)  
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Cirkumpoláris elemek (CIR): Az egész Északi mérsékeltövi zónában elterjedt 

fajok (AM-BOR+EUA), arányuk a hazai fajok között ~ 6, 8% 

pl. Rubus idaeus, Juniperus communis, Vaccinium nemzetség, Viburnum 

opulus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Ábra: Rubus idaeus - málna 

 

Bennszülött elemek (END):  

a. Pannon endemizmusok Magyarország és a környező határvidékek területein 

(Pannonicum) elõforduló fajok, arányuk a hazai fajok között ~2% 

pl. Thlaspi jankae, Dianthus serotinus, Centaurea sadleriana, Linum 

dolomiticum  
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14. Ábra: Linum dolomiticum – a pilisi len egyetlen élőhelye a Kis-Szénás területén 

van (Halász Antal felvétele) 

 

b. Kárpáti fajok (CRP): A Kárpátok bennszülött növényei  

pl. Dentaria glandulosa, Crocus heuffelianus,  

 

 

15. Ábra: Crocus heuffelianus – a kárpáti sáfrány Magyarországon az észak-keleti 

területeken, többnyire a hűvös  ártéri élőhelyre húzódik be  
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Kozmopolita elemek (COS): több kontinensen, csaknem az egész Földön 

megtalálhatók. Ilyenek az ősi típusok pl. egyes harasztok (Pteridium aquilinum, 

Equisetum arvense), világszerte kiegyenlített környezetben élõ vízinövények (Lemna 

minor, Phragmites australis) 6,5%, vagy azok, amelyek az emberi tevékenység révén 

váltak kozmopolitává (pl Galinsoga parviflora) 

 

Adventív elemek (ADV): Az utolsó flóra- és vegetációtörténeti korszak (a Bükk-II.) 

kezdete (Kr. e. 800) után hazánk területére , szándékos vagy akaratlan emberi 

tevékenység kapcsán bejutott idegenhonos fajok, melyek önállóan is képesek 

terjedni a hazai ökoszisztémákban.  

Fõként gyomok. Arányuk a hazai fajok között  >12%, de létszámuk az emberi 

tevékenység, klímaváltozás hatására folyamatosan nő. Típusaik: 

a. archaeophytonok. Olyan ősi gyomnövények, amelyek többnyire a korai 

mezőgazdasági kultúrákkal kerültek be a Kárpát-medencébe. 

Bevándorlásuk, bekerülésük mindenképpen még a XVI század-, Amerika 

felfedezése elõtt történt.   

pl. gabonakultúrák ősi gyomnövényei mint Papaver rhoeas, Centaurea cyanus, 

Agrostemma githago 

b. neophytonok: Amerika felfedezése után, a XVI századtól kezdődően más 

kontinensről bekerült fajok  

észak-amerikai fajok, pl. Robinia pseudoacacia, Acer negundo, Amorpha 

fruticosa, Solidago canadensis, Amaranthus retroflexus, 

kelet-ázsiai faj az Ailanthus altissima, kaukázusi a Heracleum 

mantegazzianum és a H. sosnowski. 
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16. Ábra: Heracleum sosnowski – az óriás medvetalp a kaukázus térségéből 

származik  

 

10. 5. Flóra 

 

Egy terület növényfajainak összessége: - egy fajlista – 

 

A flóra jellemezhető: 

 - a fajszámmal 

 - a jelenlévő rendszertani csoportok arányaival 

 - a flóraelem csoportok eloszlásával, arányaival 

 - a bennszülött fajok számával vagy akár az adventívek arányával 

 

A jellemzők alapján egyes területek flórája hasonlíthat egymáshoz, másoktól pedig 

különbözhet. A hasonlóságok alapján meg lehet rajzolni a Föld flóratérképét, 

amelyen kisebb-nagyobb egységek határolódnak el, ezek a florisztikai körzetek

  



 376 

 

A Föld szárazulatainak különböző léptékű florisztikai körzetei csökkenő méretek 

alapján:  

- a flórabirodalmak: kontinens léptékűek  

- a flóraterületek:  

- a flóratartományok 

- a flóravidékek (flórajárások mint legkisebb egységek) 

  

A ma megfigyelhető tagolódás egy hosszú időben lezajló, földtörténeti léptékű 

flórafejlődés eredménye.  

 

A Föld florisztikai felosztását alátámasztó elméletek közül legrégebbi Wegener 

kontinens vándorlási elmélete (1912). Ma azonban az ún. Globális lemeztektonika 

elméletet (1967-1970) tekintjük elfogadottnak. Eszerint a Föld folyékony magmáján 

kialakult szilárd pajzs tektonikus lemezekből tevődik össze. A lemezek mozgását az 

alattuk lévő magmában zajló konvekciós áramlatok befolyásolják. Ezek mentén a 

lemezek elmozdulhatnak; egymásra csúsznak vagy távolodnak. (pl. az Atlanti-óceán 

medre tágul, mert az Amerikai pajzsok távolodnak az Eurázsiai és az Afrikai 

pajzstól). A lemezek összecsúszhatnak, például az Eurázsiai pajzs alá gyűrődik be a 

pacifikus lemez. Az eseményt ( pl. Japán, Fülöp- szigetek) heves földmozgások és 

vulkáni tevékenység kíséri.  
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17. Ábra: A Föld tektonikus lemezeinek vázlatos rajza (A) és a Föld keresztmetszete 

(B) http://www.geography.learnontheinternet.co.uk/topics/structureofearth.htm 

 

Egykor egységes őskontinens (230 millió éves) Pangea létezett, melyet a Thethys 

nevű ősóceán vett körül. Az őskontinens feldarabolódása során a kontinensek 

fokozatosan elváltak, így élőviláguk fejlődése külön utakat követett. Minél régebben 

történt a szétválás, annál különbözőbb a két kontinens élővilága. Például 

legkorábban Ausztrália és az Antartkisz szakadt el ( kb. 195 millió éve). Antartktisz 

a sarkokra sodródott, élővilága gyakorlatilag megszűnt, míg Ausztrália flórája és 

faunája elszigetelődött. Ma is olyan növény- és állatcsoportok élnek ott, melyek 

máshol egyáltalán nem fordulnak elő, vagy csak távolabbi rokonság által 

képviseltek. 

http://www.geography.learnontheinternet.co.uk/topics/structureofearth.htm
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Ilyenek az Eucalyptus nemzetség fajai, egyes Protea fajok, vagy az erszényes 

emlősök. 

Ausztráliában például nincsenek Rózsafélék, az állatvilágból pedig hiányoznak az 

őshonos méhlepényes emlősök. Ezek a többi kontinensen a leválást követően 

alakultak ki, és nem tudtak már átterjedni a leszakadt földrészekre.  

     

A nagyobb florisztikai körzetek körülbelül 100 000 éves múltra tekintenek vissza, 

amikor a mai kontinensek természet-földrajzi viszonyai kialakultak. Legnagyobb 

egységeknek ily módon a kontinens léptékű flórabirodalmakat tekintjük. 

 

10. 6. A föld flórabirodalmai 

 

 

18 Ábra: A Föld flórabirodalmainak elhelyezkedése 

 

1. Holarctis: az északi félteke extratrópusi területei 

Jellemző taxonok: Pinaceae, Betulaceae, Saxifragaceae, Caryophyllaceae, 

Ranunculaceae 

 

2. Paleotropis: Afrika Szaharától délre, Madagaszkár, Ázsia délkeleti része: India, 

Kína (Jangce-től délre), Taiwan, Indonéz szigetvilág 
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Jellemző taxonok: Orchidaceae, Araliaceae, Moraceae, Coffea, Oryza, 

Musa, Citrus,  

 

3. Neotropis: Dél - és Közép-Amerika, Floridáig 

Jellemző taxonok: Bromeliaceae, Rubiaceae (Hevea), Orchidaceae (Vanilla), 

Solanaceae (Capsicum, Lycopersicon, Solanum tuberosum), Agave, Cactaceae, 

Phaseolus   

 

4. Capensis: Dél- Afrika, Fokföld 

Jellemző taxonok: Proteaceae, Freesia, Acacia, Gerbera, Clivia, Pelargonium,   

 

5. Australis:  Ausztrália mediterrán éghajlatú területei, és a sivatagok, és Tasmánia 

is 

Jellemző taxonok: Eucalyptus, Xanthorrhoea, Acacia,  

 

6. Antarctis: Chile déli része, Patagónia, Tűzföld, Új-Zéland a Cook-szorostól délre 

Jellemző taxonok: Fitzroya, Nothofagus, Podocarpus, Agathis  

 

A Föld különböző flórabirodalmaiból származó haszonnövények eredetét többen is 

leírták. A haszonnövények „forrópontjai” is azok a területek, amelyek természetes 

flórájukban a leggazdagabbak. A kultúrnövények származását, eredetét kutató 

Vavilov (1951) orosz kutató, nyolc ún. géncentrumot különített el, és legfontosabb 

kultúrnövényeinket ezekbe a származási központokba sorolta. Később Zsukovszkij 

és a magyar származású Rapaics Rajmund további 3 géncentrumot említenek, mint 

az európai-szibériai, észak-amerikai és az ausztráliai géncentrumokat. 

(szövegdoboz a géncentrumokról). 
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Fig. 19. A Vavilov- féle géncentrumok, (lásd. még a pdf. csatolmányt) 

Európa növényzete a Holarctis-i flórabirodalomhoz tartozik és területén több 

flóraterület különül el.  

 

10. 7. A Kárpát-medence és Magyarország növényföldrajzi helyzete 

Európa a Holarktis flórabirodalomhoz tartozik és területén több flóraterület 

határolódik el. 

 

Fig. 20. Európa florisztikai felosztása a fontosabb flóraterületekkel 
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A Kárpát-medence mai florisztikai jellemzőinek kialakulása az utolsó nagy 

flóratörténeti változással kezdődött, amikor a jégkorszaknak (Pleisztocén) vége lett 

és felmelegedés kezdődött Európa szerte (Holocén).  

A flóratörténetet a palinológia tudományának (pollenanalízis) segítségével, geológiai 

és paleobotanikai leletek feltárásával fejtették meg. Neves kutatók között Zólyomi 

Bálint,  Járainé Komlódi Magda és Sümegi Pál neve kiemelendő. 

 

10. 7. 1. A Kárpát- medence flórájának alakulása az utolsó jégkorszak után 

 

A Kárpát-medence posztglaciális flóratörténete az utolsó 13000–10000 év 

története, amikor a pleisztocén végén a jégkorszak elmúltával felmelegedés 

kezdődött Európában. Ezt a geológiai időben zajló, és meg nem ismétlődő flóra- és 

vegetációfejlődést nevezzük szekuláris szukcessziónak.  

A pleisztocén végén a Kárpát-medence növénytakarója nagyon változatos volt. 

Tajga erdők uralták a középhegységeket és a dunántúli területeket, de a 

Mezőföldön, a Hortobágyon és a Duna-Tisza közén hidegtűrő fajokból álló fátlan 

sztyepp volt az uralkodó.   

 

 

A felmelegedés során 5 fontosabb időszak különíthető el a jégkorszak végétől, 

amikor hideg tajga-tundrai  vegetáció uralkodott a Kárpát-medencében. 

 

1. Preboreális kor : fenyő-nyír kor i.e.11000-9000 (ősi kőkorszak ideje) 

- továbbra is hideg tajga, fenyőfélékkel és nyíresekkel, az alföldön hidegtűrő 

sztyeppjellegű növényzet 

 

2. Boreális kor: mogyoró kor i.e. 9000-7500 (Mezolitikum kora) 

- elkezdődik a felmelegedés, de továbbra is száraz marad a klíma és számos 

kontinentális hatás érvényesül. Ekkor a mogyoró cserjések uralkodtak és a 
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lombos fafajok, elsősorban a tölgyek terjedtek el a déli régiókból 

bevándorolva.  

 

- az alföldön megjelennek a kontinentális xeroterm (száraz meleget elviselő) 

fajok, melyek a szarmata területek felől vándoroltak be 

   pl. Salvia nutans, Adonis volgensis, Crambe tataria   

 

 

21. Ábra: Salvia nutans - bókoló zsálya  
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22. Ábra: Crambe tataria -tátorján 

 

 

3. Atlantikus kor: elegyes tölgyesek kora i.e. 7500-5000 (Neolitikum kora) 

 - melegebbé, kiegyenlítettebbé váló klíma, összefüggő lombos erdők 

kialakulásával 

 - elsősorban a tölgyesek uralkodnak de a nagy folyókat kiterjedt  galéria erdők 

kísérik 

 Ekkor már jellemzően erős emberi hatás érződik: erdőirtások, mezőgazdasági 

területek alakulnak ki. 

 

4. Szubboreális kor: bükk I. kor  i.e. 5000-2500 (bronzkor, vaskor eleje) 

 hűvösebbre fordult a klíma, a bükkösök lehúzódtak az Alföldig 

 

5. Szubatlantikus kor: bükk II. napjainkig (a Vaskortól napjainkig) 

 - a klíma kontinentálisabbá vált és a csapadék átlagos mennyisége is csökkent 
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 - a bükk visszahúzódik a középhegységekbe és kialakulnak a mai 

vegetációövek:   

  1. erdős-sztyepp az alföldi területeken 

    2. lombhullató erdők a középhegységekben és a Dunántúl nagy 

részén   

 

 

10. 7. 2. Magyarország flórájának felosztása és fontosabb florisztikai régiói 

 

 

23. Ábra: Magyarország florisztikai térképe (Soó R. és Pócs T. után módosítva)  

 

A Kárpát medence területének florisztikai helyzete: 

— Holarctis — Északi Mérsékeltövi Flórabirodalom 

— Europa Centralis — Közép-Európai Flóraterület 

 

A. Pannonicum — Pannóniai Flóratartomány 

Ez a flóratartomány flóravidékeivel lefedi majdnem teljesen a mai Magyarország 

területét. 
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 I. Matricum flóravidék — Északi-Középhegység: A Sátor- (Zempléni-) hegységtõl 

a Gödöllõi-dombvidékig, illetve a Nagymaros–Visegrádi-hegységig. 

  Flórajárások: 

  - Tokajense — A Sátor (Zempléni-) hegység déli fele, Tokaj-Hegyalja. 

  - Tornense — Tornai Karszt Aggtelek hegyeitõl a Bodva-völgyig, a Gömöri 

dombokkal, az abaúji Csereháttal. 

  - Borsodense — A borsodi Bükk, a Sajó és a Tarna-völgy közötti terület, 

Szarvaskõ. 

  - Agriense — A Mátra andezit., a Medves homokkõ- és a Karancs 

bazalthegységei a Zagyva völgyéig. 

  - Neogradense — A Cserhát dombvidéke, a Gödöllõi-dombvidék és az 

andezitbõl felépült Börzsöny, a D-Börzsöny  kivételével 

  - Visegradense — A Nagymarosi–Visegrádi–Szentendrei-andezithegyek és a 

Naszály mészkõ-dolomit-homokkõ hegye, mely már a Pilisense felé 

mutat.  

 

 II. Bakonyicum flóravidék — Dunántúli-Középhegység A Naszálytól a Keszthelyi-

hegységig 

  Flórajárások: 

  1. Pilisense — A Pilis és a Gerecse valamint a Budai-hegység mészkõ, 

dolomit és hárshegyi homokkõ hegyei 

  2. Vesprimense — A Vértes, a Velencei.hegység és a Bakony, Sümeg 

vidékéig, egyes vasi szigethegyekkel (Ság stb.) és a Pannonhalmi 

dombvidék. 

  3. Balatonicum — A Balaton-felvidék a Fejér megyei szigethegyektõl a 

Keszhelyi-hegység, valamint a Tapolcai-medence szigethegyei és a 

Somló. 

 

 III. Praenoricum flóravidék — Nyugat-Dunántúl vagy Alpokalja, Soprontól illetve 

a Lajtai hegységtõl Göcsejig. 

  Flórajárások: 

  1. Laitaicum—A Lajta-hegység, magyar területen a Fertõ-melléki dombsor 

Sopronnál} 
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  2. Castriferreicum — Az Alpokalja Soprontól az Õrségig, a Vasi-

hegyhát és a Kemenes dombjaiig. 

  3. Petovicum — Dél-Stájerországi flórajárás átnyúlik Zala Ény-i részébe 

(Göcsej: Lentitõl Zalalövõig). 

 

 IV. Eupannonicum flóravidék — Kis és Nagy Magyar Alföld 

  Flórajárások: 

 

  1. Arrabonicum — Kisalföld Hanság, Szigetköz, Fertõ-vidék, Sokoróalja, 

Gyõr–Dereg homokvidéke. 

  2. Colocense — A Mezõföld löszkultúrtája, a Duna völgye (Solti sík) és a 

Turján-vidék. Homokpusztái (Németkér–Vajta) a Praematricumhoz 

tartoznak. 

  3. Praematricum — Duna–Tisza köze homokvidék, nagyrészt meszes, 

helyenként kilúgozott, savanyú talajokkal, a Tiszazug–Cserkeszõlõ 

homokvidéke is, magas sótartalmú alföldi szikes tavak és mocsarak. 

  4. Crisicum — Tiszántúl vagy Körös-vidék A Sajó–Zagyva köze, Jászság és 

Heves-Borsodi hát, Hortobágy, Nagykunság, Körös-vidék, Sárrét, 

Tisza-mente, Maros-mente, Békés-Csanádi löszhát és a Bánság 

északi fele. 

  5. Nyírségense — A Nyírség homokvidéke, ± savanyú vagy alig meszes 

talajok, nyírlápok 

  6. Samicum — Északi Alföld (Bodrogköz, Rétköz, Tiszahát, Szatmári-sík és 

az Érmellék) 

  7. Titelicum — Déli Alföld a Dráva-sík, a Mohácsi sziget, illetve a határon túl 

Bácska, Szlavónia és a Bánság déli részének síkságai. 

 

 V. Praeillyricum flóravidék— Dél-Dunántúl 

  Flórajárások: 

  1. Saladiense — Zalai-dombvidék A Zala K-DK-i fele Csurgó vidékéig, a 

Balatonig, a Keszthelyi-hegységig, a Bakonyaljáig, a Kisalföldig és a 

Tapolcai medence. 
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  2. Somogyicum — Belsõ- Somogy homokvidéke a balatoni 

nagyberekkel, a Marcali háttal és a Zseliccel, amely átmeneti táj a 

mecseki flórajárás felé. 

  3. Kaposense — Külsõ-Somogy, lösz-kultúrterület, alföldi vonásokkal. 

  4. Sopianicum — A Mecsek a szigethegyekkel és a Tolnai-Hegyhát. 

 

Három szomszédos flóratartomány nyúlik be a határszéleken 

B. Illyricum — Nyugat-balkáni flóratartomány 

 I. Croaticum — Dinári-Alpok flóravidék 

 II. Slavonicum flóravidék — A Dráva–Száva közötti középhegységek, nálunk  a 

Dráva-parti dombok Csurgótól, illetve Zákánytól Õrtilosig, valamint 

a Villányi-hegység a Szársomlyóval. 

 

C. Alpicum — Kelet-Alpesi flóratartomány 

 I. Noricum flóravidék 

  1. Ceticum — A Soproni- és Kõszegi-hegység valamint a Felsõcsatári 

Vashegy 

  2. Stiriacum — A Vend-vidék magyar része Szentgotthárdtól DNy-ra. 

 

D. Carpaticum occidentale — Nyugat-Kárpáti flóratartomány 

 I. Praecarpaticum — Észak-kárpáti flóravidék 

  1. Cassovicum — Kassai flórajárás {Nálunk a Sátor- (Zempléni-) hegység 

északi részén Telkibánya és Füzér környéke. 
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Ellenőrző kérdések és feladatok: 

 

1. A felsorolt fajok neve mögé írja be annak a flóraelemnek a sorszámát, amelybe az 

illető faj tartozik! 

 

1. Kozmopolita    2. Cirkumpoláris     3. Eurázsiai    4. Európai    5. Pannon 

endemizmus,      

 

6. Mediterrán     7. Szubmediterrán   8. Adventív    9. Kontinentális     10. Atlanti-

mediterrán  

 

- Betula pendula ….. 

- Ranunculus acris ….. 

- Acer tataricum ….. 

- Linum flavum ….. 

- Hedera helix ….. 

- Pinus sylvestris …..  

- Juniperus communis ….. 

- Castanea sativa …..  

- Dianthus serotinus ….. 

- Phragmites australis ….. 

- Salix alba ….. 

- Robinia pseudoacacia ….. 

 

 

2. Nevezze meg a speciáció fontosabb típusait: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

3. Írja a taxonok neve mögé annak a flórabirodalomnak a betűjelét, 

amelyikre jellemzőek, onnan származók!  
 

A. Holarctis     B. Paleotropis     C. Neotropis   D. Capensis    E. Australis    F. 

Antarctis 

 

1. Citrus nemzetség……….. 

2. Coffea arabica…………… 

3. Araucaria heterophylla………… 

4. Musa paradisiaca…………. 

5. Aralia nemzetség……….. 

6. Freesia nemzetség…………. 

7. Abies nemzetség…………… 

8. Ananas comosus…………… 

9. Nicotiana tabacum…………. 

10. Ranunculaceae család…………. 
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11. Betulaceae család………… 

12. Eucalyptus nemzetség…………. 

13. Agave nemzetség………… 

14. Capsicum fajok…………. 

15. Phoenix dactylifera………… 

16. Ficus nemzetség………….. 

 

4. Sorolja föl a Dunántúl területére eső és oda áthúzódó flóravidékeket egy-egy 

példafajjal. 

 

Flóravidék neve Fajpélda 

  

  

  

  

  

 

 

 

5. Relációanalízis /Az összetett mondat első fele az állítás és a "mert" utáni rész az 

indoklás./ Írja a helyes válasz betűjelét a pontozott vonalra!  

 

Ha az állítás igaz és az indoklás is igaz, és az indoklás magyarázza az állítást a 

megoldás  A . 

Ha az állítás igaz és az indoklás is igaz, de az indoklás nem magyarázza az állítást a 

megoldás  B . 

Ha az állítás igaz és az indoklás hamis, a megoldás  C . 

Ha az állítás hamis és az indoklás igaz, a megoldás  D. 

Ha az állítás hamis és az indoklás is hamis, E 

 

...... 1. A mogyoró-kor az utolsó (Würm) jégkorszakot követő felmelegedés 

időszakában a  

       tölgy kor után következett be, mert ekkor a klíma száraz és meleg volt . 

 

...... 2. A diszperz area egy valamikori nagyobb összefüggő area maradványaiból áll,  
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      mert a faj populációi később az izoláció következtében új fajokká 

alakulhatnak.  

 

...... 3. A Magyar-Középhegység flórája az utolsó jégkorszak idején teljesen 

megsemmisült, 

      mert az örök hó határa ekkor 1000m alatt volt. 

 

...... 4. A löszjelző fajok areája főképpen az alföldi és hegylábi területekre 

korlátozódik, mert  

      a lösz a pleisztocénben lerakódott porból képződött üledék. 

 

...... 5. A hazai flóra összetételében sok a kontinentális elem, mert a szubmediterrán 

klímahatás főképpen a dunántúli területeken érezteti hatását.  
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