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Chapter 1.  Az ökológia, mint 
tudományterület (Pestiné dr. Rácz 
Éva Veronika)   

Az ökológia a környezetvédelem igen fontos, és a természetvédelem kétségkívül legfontosabb alaptudománya. 

Az ökológia a biológia tudomány szupraindividuális (azaz egyedfeletti szerveződési szinteken vizsgálódó) 

ágának egy részterülete. Élőlények csoportjainak elhelyezkedési mintázatával, környezetükhöz való viszonyával 

foglalkozik. 

Az ökológia szó jelentése mást takar az angolszász és a kontinentális európai és a magyar szakirodalomban. 

Mind az ökológia tudomány, mind pedig annak legfontosabb fogalmainak pontos definiálásában máig nincs 

teljes egyetértés, sőt a szakirodalmon kívül sokszor divatszóként is használják. Az ökológia körüli fogalmi 

zűrzavar kialakulását és tisztulását a tudomány történetében követhetjük nyomon. 

1. Az ökológia története 

Az ökológia mint elkülönült, ekképpen elnevezett tudományág igen fiatal. Magát az ökológia kifejezést 1866-

ban alkotta meg Ernst Haeckel, és még nagyjából további három évtized kellett a tudomány tényleges 

megszervezésére. Ezt jóval megelőzve azonban számos, máig fontos elmélet fogalmazódott meg és temérdek 

ökológiai ismeret gyűlt össze. 

Az első ökológiai felismerések, elméletek és alkalmazások egészen az ókorból erednek. Az ökológia – több 

természettudománnyal együtt – századokon át fejlődött a természetrajz (natural history) keretein belül, és csak 

viszonylag későn vált önállóvá. Sok, az ökológia altudományának tekinthető tudományág hamarabb megjelent 

(pl. parazitológia, limnológia, növény- és állatökológia) és többé-kevésbé függetlenül fejlődött (Egerton 2001, 

2008). Az ökológia-tudomány történetének részletes ismertetése helyett csupán néhány fontos mérföldkövet 

emelünk ki  (1.1. táblázat). 

Table 1.1.  1.1. táblázat: Az ökológia történetének mérföldkövei (életrajzi adatok 

Egerton 2001-2011, McIntosh 1985, Keller&Golley 2000) 
 

Kr. e ~484 –~425 Hérodotosz görög történetíró Beszámol fajok mutualisztikus 

kapcsolatáról. Biológiai egyensúly 

koncepciója megjelenik írásában. 

Kr. e. 427–348/7 Platón szuperorganizmus elképzelés 

Kr. e. ~371 – ~287 Theophrasztosz görög filozófus, 

természettudós Arisztotelész 

tanítványa, Lükeion vezetésében 

utódja 

De Causis Plantarum  (A növények 

okairól) : növények talajból, vízből 

táplálkoznak, megporzás szerepe és 

mikéntje, parazitizmus leírása 

~23–79 Caius Plinius Secundus római író, 

polihisztor 
Naturalis historiae –  enciklopédia, 

egészében fennmaradt 

980-1037 Ibn Szina (Avicenna) perzsa 

természettudós 
Kitab al-Sifá  (Gyógyítás könyve) – 

filozófiai és természettudományos 

enciklopédia 

673–1050 Al Biruni arab geográfus India   – elsősorban földrajzi tárgyú 

könyve, de ökológiai 

megjegyzéseket is tartalmaz: 

korlátlan növekedés, fajok terjedése 

1194–1250 Hochenstaufen II. Frigyes Szicília 

és Dél-Itália királya 
De Arte Venandi cum Avibus  

(Madarakkal vadászás művészete) – 

solymászat, madarak viselkedése 

~1200–1280 Albertus Magnus skolasztikus 

német teológus, filozófus, 

Liber de natura locorum  (Földrajz), 

De vegetabilibus libri VII 
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polihisztor (növénytan), De animalibus libri 

XXVI (állattan) átfogó enciklopédiák 

1522–1605 Ulisse Aldrovandi itáliai 

természettudós 
13 gazdagon illusztrált 

természetrajzi témájú kötet; biológiai 

egyensúly elméletének felelevenítése 

és kiterjesztése növényekre, a 

természetrajz atyja Linné és Buffon 

szerint 

1516–1565 Konrad Gessner svájci 

természettudós 
Historia animalium  (5 kötet), 

Historia plantarum (befejezetlen) 

illusztrált enciklopédiák, az ókori 

tudás összegzése 

1620–1674 John Graunt angol kereskedő, 

demográfus 
Natural and Political Observations 

Made upon the Bills of Mortality  

statisztikai értekezés halálozási 

adatok alapján, a demográfia 

megalapozója, élettáblák – túlélési 

valószínűségek 

1609–1676 Sir Matthew Hale angol ügyvéd, 

polgári ügyek legfőbb bírája 
The Primitive Origination of 

Mankind, Considered and Examined 

According to the Light of Nature  

(1677) emberi és állati populációk 

demográfiája - becslések 

1626–1698 Francesco Redi,itáliai orvos, 

természettudós 
kontrollos kísérlet feltalálója, cáfolta 

az ősnemzés (spontán generáció) 

tanát, paraziták életciklusát vizsgálta 

1623–1705 John Ray angol természettudós, 

természetteológus 
A természetrajznak növény- és 

állatfajok azonosításán kell alapulni, 

fajokat megtalálási helyükkel együtt 

rögzíti, számos ökológiai 

megfigyelés, pl. évgyűrűk és a fák 

kora. 

1632–1723 Antoni van Leeuwenhoek holland 

kereskedő 
mikroszkopikus élet vizsgálata; 

spermiumok felfedezése, paraziták 

vizsgálata, kártevők szaporodására 

kísérlet és számítás (elméleti 

növekedési ráta), tápláléklánc 

vizsgálata 

1688–1732 Richard Bradley angol botanikus növények és állatok produktivitása 

és tápértéke, „minden élőlény függ a 

többiektől” 

1683–1757 Rene-Antoine Frechault Réaumur 

francia természettudós, 

entomológus 

Mémoires pour servir à l’histoire 

des insectes  . (6 kötetes rovartan), 

hőmérséklet hatása a rovarok 

fejlődésére, entomofág paraziták 

leírója, rovarok viselkedése - 

etológia 

1707–1778 Carolus Linnaeus (Linné), svéd 

természettudós, taxonómus 
ökológiai tudományok (oeconomia 

naturae = természet ökonómiája) 

elmélet, a növényföldrajz atyja; 

növények terjedése, élőhelyek 

karakterisztikus fajai, szukcesszió 

1707–1788 Georges-Louis Leclerc Comte de 

Buffon, francia tudós, 

enciklopédista 

Histoire naturelle, générale et 

particulière  (36 kötet) különböző 

terültetek élővilága különböző, 

hasonlóságok oka korábbi 
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szárazföldi összeköttetés – 

biogeográfiai gondolatok, fajok 

megváltozhatnak 

1766–1834 Thomas Robert Malthus angol 

lelkész, demográfus 
An Essay on the Principle of 

Population  (Tanulmány a népesedés 

elvéről) korlátozás nélkül a népesség 

geometriai haladvány szerint 

növekszik, míg az élelem csak 

számtani haladvány szerint 

1769–1859 Alexander von Humboldt német 

természettudós, felfedező 
vegetáción alapuló biogeográfia, 

asszociációk, életforma-felosztás, 

magashegységi zonalitás 

1815–1854 Edward Forbes, Jr tengeri gerinctelenek leírása, 

élőhelyzónák elkülönítése 

tengerekben 

1809–1882 Charles Robert Darwin angol 

természettudós 
Journal of Researches  (Egy 

természettudós utazásai): számos faj 

ökológiai leírása, hasonló fajok 

összevetése, betelepített fajok hatása 

az Újvilágban és szigeteken, 

korallzátonyok kialakulásának 

elmélete. A fajok eredete: az 

evolúciós ökológia megalapozása 

1825–1908 Karl August Möbius német 

zoológus, anatómus 
Die Auster und die Austernwirtschaft  

(Az osztriga és az osztrigatelep) 

biocönózis kifejezés, növények és 

állatok egy biotikus közösséget 

alkotnak, az emberi zavarás 

megváltoztatja az életközösséget, 

fajok kihalásához is vezethet 

1834–1919 Ernst Haeckel német zoológus Generelle Morphologie der 

Organismen   (Az élőlények 

általános testfelépítése): ökológia 

kifejezés és első definíciói 

1841–1924 Johannes Eugenius B. Warming 

dán botanikus, ökológus Plantesamfund  (Növényökológia) – 

első ilyen tárgyú egyetemi tankönyv. 

Elsősorban az abiotikus faktorok 

szerepét hangsúlyozta a növények 

elterjedési mintázatának okaként. 

1844–1930 Stephen Alfred Forbes amerikai 

zoológus 
The Lake as a Microcosm  édesvízi 

ökoszisztémák vizsgálata 

1841–1912 François Alphonse Forel svájci 

zoológus 
Genfi-tó vizsgálata, kutatását 

limnológiának nevezte 

1925-26 Vito Volterra (1860–1940) olasz 

matematikus, fizikus és Alfred J. 

Lotka (1880–1949) amerikai 

statisztikus 

matematika konceptuális 

alkalmazása a biológiában ragadozó-

zsákmány modell 

populációdinamikai oszcilláció 

magyarázata 

1874–1945 Frederic Edward Clements amerikai 

növényökológus 
szukcesszió tanulmányozása: klimax 

felé tart; szuperorganizmus elmélet 

az életközösségekben a növényeknek 

és állatoknak egyformán fontos 

szerepe van 

1877–1968 Victor Ernest Shelford amerikai 

zoológus, állatökológus 
környezeti tényezők hatása 

állatközösségekre, populációk 
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toleranciatartománya – tolerancia-

törvény Clements & Shelford 

(1939): Bio-ecology: könyvük 

megpróbálja egyesíteni a növény- és 

állatökológiát 

1871–1955 Sir Arthur George Tansley angol 

botanikus 
ökosziszéma és ökotóp fogalmának 

megalkotója British Ecological 

Society alapítója 

1882–1960 August Friedrich Thienemann 

német zoológus, ökológus, 

limnológus 

észak-németországi tavak 

gerinctelen faunája, összehasonlítás 

indonéziai tavakkal-tavakat a 

környékükkel és történetükkel együtt 

kell vizsgálni 

1882–1975 Henry Allan Gleason amerikai 

botanikus, ökológus 
The Individualistic Concept of the 

Plant Association  – individualista 

elmélet a növényközösségek 

szukcessziójára (↔ Clements), a 

növényközösségek egyediek és 

véletlen folyamatok befolyásolják 

,asszociáció fogalma 

1900–1991 Charles Sutherland Elton angol 

zoológus, ökológus 
Animal Ecology  – Állatökológia: 

táplálékláncok, számok piramisa, 

ökológiai niche özönfajok hatásának 

vizsgálata 

1903–1991 George Evelyn Hutchinson angol-

amerikai zoológus 
modern limnológia megalapozója, 

modern ökológia alapkérdései: miért 

van olyan sok faj, plankton-

paradoxon 

1913–2002 Eugene P. Odum (1913–2002) és 

Howard T. Odum(1924–2002) 
Fundamentals of Ecology  – 

ökológia tankönyv ökoszisztéma 

ökológia IBP 

1930–1972 Robert Helmer MacArthur amerikai 

ökológus 
modern populációbiológia és 

elméleti biológia E.O. Wilson & 

MacArthur: The Theory of Island 

Biogeography – a szigetbiogeográfia 

elmélet 

Az emberiség már az ókorban tisztában volt bizonyos ökológiainak mondható ismeretekkel. A korai görög 

tudomány felvetett olyan gondolatokat, amelyeket ma kifejezetten ökológiainak gondolunk. Ilyen a biológiai 

egyensúly (balance of nature) elmélete, ami már Hérodotosz és Theophrasztosz írásaiban fellelhető. Bár a 

hellenisztikus kor és a római kultúra nem járult hozzá jelentősen az ökológiát előkészítő ismeretek bővítéséhez, 

vitathatatlan érdeme a görög műveltség megtartása fordítások és kivonatok készítésével (Plinius). 

Az első századok után a tudományok virágzása az arab világban éledt újjá. Az arab természettudósok a 

birodalom hatalmas kiterjedésének kihasználásával rengeteg földrajzi, biogeográfiai megfigyelést gyűjtöttek 

össze (Ibn Senna, Al Biruni), melyhez fogható ismeretszerzés a nyugati tudományban csak a nagy felfedezések 

korát követően történt. 

A természetrajz művelői a természet élő és élettelen formagazdagságának számbavétele, az élet megannyi 

csodálatos jelenségének megfigyelése és megfejtése közben számos ökológiai szempontból érdekes 

megfigyelést is tettek (II. Frigyes, Aldrovandi, Albertus Magnus, Gessner, Redi, Ray, Leeuwenhoek, Bradley, 

Réaumur). A fajok leírása, rendszerezése (Linné) szükséges alapja volt az ökológiai kérdések (miért, hogyan) 

felvetésének. A tudományos forradalom után a leltárba vételükön túllépve a fajokra egyre inkább úgy 

tekintettek, mint fizikai környezetük által meghatározott, közösségekben élő szervezetek (Buffon, Humboldt, 

Warming). Az élőlények mennyiségének okait keresve a XVI-XVIII. században kibontakozó demográfiában és 

a populációdinamikában jelentős eredmények születtek (Graunt, Hale, Buffon, Malthus). 
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1.1. kép Carl von Linné (Alexander Roslin olajfestménye, 1775) 
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1.2. kép Thomas Robert Malthus (John Linnell festménye, 1833) 

Az ökológia előtörténetének egyik legfontosabb folyamata annak megértése volt, hogy a fajok nem állandóak, 

hanem elterjedésük közben maguk is változnak a környezeti feltételekhez alkalmazkodva. A fajok kihalásának 

és keletkezésének mechanizmusa; az evolúció léte és mikéntje az ökológia alapkövének tekinthető (Lamarck, 

Watson, Darwin). 
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1.3. kép Charles Robert Darwin (George Richmond, 1840: Darwin Múzeum, Downe, Egyesült Királyság) 

A XIX. század végére a közösségek szerkezete került a vizsgálódás központjába, először vízi élőhelyekkel 

kapcsolatban (Möbius, E. Forbes), ami a limnológia megszületéséhez is vezetett (S. A. Forbes, Forel). A jórész 

német hagyományokon nyugvó növényfiziológia és növényföldrajz fejlődése vezetett el az autökológiához (ami 

az egyedek, populációk környezetükhöz való viszonyait vizsgálja), míg a szünökológiában (közösségek 

ökológiája) elsősorban amerikai kutatók értek el eredményeket a XIX és XX. század fordulóján (Clements, 

Gleason). 
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A limnológia (Huchinson, Thienemann), az állatökológia (Adams, Shelford, Elton) a növényökológia (Tansley, 

Curtis) és tengeri ökológia (Forbes) szinte függetlenül fejlődtek egészen az 1950-es évekig. 

Az ökoszisztéma fogalom felépítése a modern ökológia fontos lépése volt (Lindeman), amelyre alapozva a 

biológiai produkció és az anyagforgalom részletes felderítésében (Odum fivérek) jelentős eredményeket értek el, 

elsősorban az IBP (International Biological Program) keretein belül. 

A niche-koncepció felvetése (Grinnell), értelmezése (Elton) után precíz megfogalmazásával (Hutchinson, 

MacArthur) az ökológia sarokkövévé vált. 

Az elmúlt száz évben komoly eredmények születtek a viselkedésökológia (Lorenz), a populációdinamika (Fiske, 

Nicholson és Bailey, Andrewartha és Birch) és az ökológiai módszerek terén, jelentős előrehaladást sikerült 

elérni a közösségi és ökoszisztéma-ökológiában, míg kevesebbet az elméleti ökológia, a tájökológia és 

természetierőforrás-menedzsment terén (Krebs 2006). 

Az ökológia és a tágabb szünbiológia hazai kialakulása növényökológiai vonalon kezdődött: a florisztikai 

összetételt hangsúlyozó, a gyakori és jellemzőnek tekintett fajok kombinációira alapozó Zürich-Montpellier-féle 

irányzatot követve Soó Rezső cönológiai iskolája bontakozott ki. Az állatközösségek kutatása jóval később 

indult (Balogh János). 

Az ökológia fogalomrendszerének tisztázásában meghatározó szerepe volt Juhász–Nagy Pál munkásságának. Az 

ő egyedi megközelítései, kutatási módszerei meghatározták a hazai ökológia fejlődését. 
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1.4. kép Ernst Haeckel (foto: Nicola Perscheild, 1906) 

2. Az ökológia fogalma, tárgya, alapfogalmai 

Az ökológia, ökológiai, ökologikus kifejezéseket gyakran következetlenül használják, sajnos tudományos 

kontextusban is. Sok a következetlenség az ökológia alapfogalmainak (pl. környezet, ökoszisztéma) 

használatában is. A fogalmi következetlenségeknek történeti okai vannak. Egyfelől a növény-, állat-, édesvízi és 

tengeri ökológia különálló fejlődéséből ered, másrészt pedig abból, hogy a fiatal, éppen csak egységesített 
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ökológia még kevéssé letisztult szakkifejezései az emberiség környezeti problémákra való ráébredésével hirtelen 

felkapott köznyelvi szavakká váltak. 

2.1.  Az ökológia fogalma 

Az ökológia szót Ernst Haeckel alkotta a görög oikosz ( oicos : ház, lakás) és logosz ( logos: szó, beszéd, tan, 

tudomány ) szavakból. Nincs még egy tudomány, aminek ilyen sok és ennyire különböző definíciója látott volna 

napvilágot. Maga Haeckel is több meghatározást adott; ezekben megjelenik az ökológia fiziológiától való 

elhatárolása (Haeckel 1866), az élőlények és az azokat körülvevő külvilág viszonyával foglakozó tudomány 

(Haeckel 1866b), valamint a Linné-féle „természet ökonómiája”, összekapcsolva a fajok közötti komplex 

összefüggésekkel, amit Darwin a létért való küzdelem feltételeinek nevezett (Haeckel 1870). Később az 

állatökológusok inkább az élőlények elterjedési mintázatait, a növényökológusok a közösségek szerkezetét és 

mechanizmusait hangsúlyozták definícióikban. 

Az ökológia-tudomány meghatározása ma sem egyszerű feladat. Az angolszász ecology jóval bővebb 

tudományt takar, mint a magyar ökológia (vagy a német Ökologie); a hazai szakirodalomban használt 

szünbiológiával egyezik meg. 

Az ökológiai fogalmakat következetesen Juhász–Nagy Pál (1984, 1986) definiálta, aki nem a környezet nehezen 

megfogható fogalmából indult ki, hanem az ökológia tárgyának, feladatának precíz meghatározásából, amelyet a 

tudomány lényegére rávilágító alapkérdés megfogalmazásával ért el. A meghatározás lépéseiként lehatárolta a 

világ azon részét, amivel foglalkozunk (centrális referencia): a földön valaha élt, és ma élő élőlények összessége 

(pánbióta). Megfogalmazta az élőlények véletlenszerű elhelyezkedését állító centrális hipotézist: Bárhol, 

bármikor, bármilyen élőlény (csoport) bármilyen mennyiségben megtalálható.” Triviális, hogy ez az állítás 

hamis, az azonban messze nem nyilvánvaló, hogy (1) mikor, hol, milyen mértékben és (2) miért. Ezek 

megválaszolásában jelölte meg a szünbiológia feladatát Juhász–Nagy Pál. A két kérdéscsoport elválasztásával 

pedig a szünbiológia két részterületét: (1) a szünfenobiológiát és (2) az ökológiát határolta el. 

A szünfenobiológia tehát az élő természet jelenségeinek leírásával foglalkozik, ide tartozik például a leíró 

biogeográfia, a klasszikus cönológia, a florisztika és a faunisztika. 

Az ökológia viszont a kényszerfeltételeket vizsgálja; oknyomozó, tényfeltáró tudomány, ezért nem is állhat meg 

önmagában, a szünfenobiológia eredményeire támaszkodik. 

A modern ökológia-tudomány három fő célja (Krebs 2006) 

1. a természet működésének megértése, 

2. annak megértése, hogyan befolyásolja az emberiség a természetet, és 

3. olyan módszereket találjon, amelyek enyhítik mind a természeti, mind az emberi tevékenységekből eredő 

problémákat. 

Az ökológia részterületei többféle szempont szerint különíthetők el. 

A vizsgálatok középpontjában álló élőlény szerint beszélhetünk növény-, állat-, humán-, mikrobiális 

ökológiáról. 

A tanulmányozott élettér típusa szerinti tudományterültetek a tengeri, az édesvízi, a talaj- és a városökológia. 

A különböző vizsgálati léptékekhez (1.2. ábra) rendelhetjük az azon a szinten vizsgálódó ágakat: pl. 

Mikrokozmosz: kísérletes ökológia Lokális: populáció-ökológia, közösségi ökológia, Táj: tájökológia, 

Regionális: ökológiai biogeográfia, makroökológia; Globális: globális ökológia. 

Az ökológia alkalmazott területei például az agrár-, az erdészeti-, a radioökológia és az ökotoxikológia 

Diszciplínákon átívelő határtudományok a természetvédelmi ökológia, a paleoökológia, a viselkedésökológia, a 

genetikai ökológia és ökológiai gazdaságtan. 

2.2.  Egyed feletti szerveződési szintek 
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A szünbiológia az egyed feletti szerveződés (szupraindividuális organizáció = SIO) szintjein vizsgálódik (1.1. 

ábra). A SIO alapegysége a populáció (Juhász–Nagy 1986). A populáció adott helyen, adott időben valamely 

szünbiológiai vizsgálati szempont szerint azonosnak tekinthető élőlények csoportja (ld. még 3. fejezet), pl. 

tényleges szaporodási közösség. 

A csoport a populációnál kisebb egység (pl. egy pár, egy család, rokonsági kör vagy jellegcsoport), nem minden 

populációban jelenik meg – ezért is nem lehet a SIO alapegysége. Azonos fajú, legalább ideiglenesen együtt élő 

egyedek halmaza, amelyben az egyedek között szignifikánsan erősebb kapcsolatok mutathatók ki, mint a 

populáció egyéb egyedeivel, szelekciós egységként működik és vagy a társas magatartás szempontjából 

elkülöníthető. 

A koalíció valamely szempontból azonos, koegzisztens populációk halmaza. A koalíciók nagyon sokfélék 

lehetnek, pl. erdő lombkoronaszintjét alkotó növények vagy az ott élő odúlakó madarak populációinak halmaza. 

Az életközösség vagy közösség a legmagasabban szervezett tisztán biológiai organizációs szint; közvetlen vagy 

közvetett kapcsolatokkal összefűzött populációk halmaza. 

A biogeocönózist az életközösség és annak fizikai feltételei alkotják; például egy teljes erdő élőlényeivel, 

talajával, mikroklímájával együtt. 

A biom a Föld hasonló típusú biogeocönózisainak halmaza (pl., lombos erdők, tundra, tajga). A bioszféra pedig 

Földünk összes biomjainak halmaza, tehát a Föld élőlények által benépesített része. 

 

1.1. ábra. A SIO szintjei és a belőlük képzett rendszerek (Gallé 2010 nyomán)   

Ha a rendszerelmélet alapján és a rendszerelemzés módszereivel, matematikai rendszermodellekkel 

tanulmányozzuk a szünbiológiai egységeket, szünbiológiai rendszerekről beszélünk. A legismertebb 

szünbiológiai rendszer az ökoszisztéma, amely egy rendszerelemzéssel vizsgált biogeocönózis. A 

közösségeknek megfelelő rendszer a cönoszisztéma, a populációé a demoszisztéma.(Gallé 2010). 

Tansley (1935) eredeti koncepciója szerint nemcsak a biogeocönózis reprezentációját, hanem mindenféle 

szünbiológiai rendszert (cönoszisztémát, demoszisztémát) is ökoszisztémának neveznek. Az MTA Ökológiai 

Bizottsága is az ökológia néhány alapfogalmának meghatározásakor ezt a definíciót alkalmazta. 
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Az egyes egyed feletti szintek téridő léptéke különböző(1.2. ábra). A populációk, koalíciók, közösségek és 

biocönózisok léptéke habitat (élőhely) lépték. Táj léptékűek a közösségek rendszerei (pl. metapopulációk, 

szigmaközösségek). Regionális lépték jellemző a biomra, a bioszféra pedig globális léptékű. 

 

1.2. ábra Léptékek téridő skálája 

2.3.  Ökológiai környezet és tolerancia 

A környezet az ökológia kiemelt fontosságú fogalma, azonban gyakran félreértelmezve illetve definiálatlanul 

használják. 

Juhász–Nagy Pál (1984, 1986) az ökológiai környezet kifejezés alkalmazását javasolta, hangsúlyozva, hogy az 

ökológiában használt környezetfogalom szükségszerűen különbözik más diszciplínák környezetfogalmától. Az 

ökológiai környezet fogalmát mindig adott objektumra (pl. egy populációra, egy közösségre) vonatkoztatjuk, és 

a külvilág arra ténylegesen és közvetlenül ható elemeinek halmazát értjük alatta. A tényleges hatás mindig a 

túlélési és szaporodási teljesítményen keresztül jelentkezik. 

Ebből a definícióból következik, hogy nem egyetlen környezet létezik, hanem nagyon sokféle. Ezért az 

ökológiai környezet ezen értelmezését plurális környezet elvnek nevezzük (Juhász–Nagy 1986). Még egy adott 

élőhelyen élő két populáció környezete is különböző – hiszen más-más tényezők befolyásolják őket. 

A külvilág (exterior komplexus): minden, ami az objektumon kívül létezik és potenciálisan az objektumra 

hathat. A környék a szünbiológiai objektum közvetlen topográfiai környezete (pl. egy hangyapopuláció fészke 

és közvetlen környezete). Az élőhely (habitat, biotóp) a valós tér egy része, az a terület, ahol a vizsgált 

szünbiológiai objektum előfordul (a hangyapopuláció számára az erdő). 

A külvilág bizonyos elemeiről még vizsgálatunk kezdete előtt feltételezhetjük, hogy vizsgálatunk tárgyát képező 

szünbiológiai objektumra hatással vannak. Ezeknek a „hatásra gyanús” tényezőknek halmaza az ökológiai miliő. 

A feltételezetten hatóképes faktorok egy részéről vagy éppen másokról bebizonyosodik, hogy a vizsgált 

szünbiológiai objektumra valóban hatnak, így jutunk az ökológiai környezethez. 

Önmagában a fényről, a vízről, a talajról… stb. nem jelenthetjük ki, hogy környezeti vagy miliőtényező. 

Ezeknek bizonyos tulajdonságai, például a víz oxigéntartalma, pH-ja bizonyulhat például egy sügér-populáció 

számára környezeti tényezőnek. 

A külvilág komplementere a belvilág (interior komplexus), melynek környezeti hatásokat fogadó része a 

tolerancia (=tűrőképesség). A környezet és a tolerancia egymást kölcsönösen kiegészítő és kölcsönösen 
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feltételező kapcsolatban vannak, egymás nélkül értelmetlenek. A környezet és a tolerancia elemei együttesen 

alkotják az ökológiai tényezőket (nemcsak a környezet elemei!). (Gallé 2008). 

A tolerancia a környezettel való komplementaritásából következően szintén soktényezős. Minden környezeti 

hatófaktornak van egy olyan értéktartománya, aminél a vizsgált populáció egyedei képesek túlélni és 

szaporodni; ez az adott faktor toleranciatartománya (valencia, ökológiai amplitúdó). A toleranciatartományokat 

ún. toleranciagörbével (1.3. ábra) szokás jellemezni. A görbe azt mutatja meg, hogy a populáció a 

toleranciatartomány értékeit milyen mértékben preferálja. (Gallé 2010) 

 

1.3. ábra A külvilág-belvilág és a környezet-tűrőképesség viszonya. A tűrőképességen belül egy kiválasztott 

faktor (x) toleranciagörbéjén (y) a tradicionálisan megkülönböztetett tartományok láthatók. 

A toleranciatartomány szélessége alapján beszélünk tág tűrésű és szűk tűrésű fajokról aszerint, hogy populációik 

az adott hatófaktor milyen széles tartományában képesek megélni. A több tényezőre szűk tűrésű fajokat 

specialistáknak, a tág tűrésűeket generalistáknak nevezzük. 

A környezeti tényezőket leggyakrabban kétféleképpen szokták csoportosítani. Egyrészt kondicionáló és 

forrástényezőket különítenek el aszerint, hogy az élőlények felhasználják-e növekedésükhöz illetve 

reprodukciójukhoz. A közeg hőmérséklete, pH-ja tipikusan kondicionáló tényező, míg a pl a fotoszintetizáló 

szervezetek számára a levegő széndioxid-tartalma, vagy talaj nedvességtartalma forrástényező. Az élőlények a 

kondicionáló tényezők jellemző értékeit is befolyásolják különféle léptékben; gondoljunk pl. a lombozat 

páratartalom növelő hatására vagy egy édesvízi egysejtű mikrokörnyezetében a víz pH-jának változására. 

A környezeti tényezők másik tradicionális csoportosítása a környezeti tényezőket abiotikus (élettelen; pl. fizikai-

kémiai tulajdonságok: hőmérséklet, pH, oxigéntartalom …) és biotikus (élő: már populációk hatása) faktorokra 

osztja. Ez a megkülönböztetés nem mindig alkalmazható egyértelműen. Például a vörös vércse számára egy élő 

fűzfa („biotikus faktor”) odva ugyanúgy fészkelési helynek minősülhet, mint a holt fáé („abiotikus faktor”) vagy 

mint egy ugyancsak „abiotikus” sziklaüreg, esetleg toronyablak. (Gallé 2008) 

2.4. Ökológiai indikáció 

A klasszikus autökológia a szélsőségesen szűk tűrésű fajokat nevezi indikátor fajoknak. Az általános indikációs 

elv (Juhász–Nagy 1986) szerint viszont minden szünbiológiai objektum jó indikátor, hiszen saját környezetét 

egyedül önmaga indikálja jelenségszintű tulajdonságaival és azok változásaival. Minden populációnak egyszerre 

nagyon sokféle vonatkozásban sokféle mintázatra vonatkoztatva lehet indikátor szerepe. 

Az indikáció alapfogalmai: 
 
a jel (szignál), 
az indikáció = maga a jelzés, 
a indikátor = ami jelez, 
az indikandum = a jelzendő, 
az indikátum = a jelzett jelenség. (Majer 2004) 
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Az indikátor valójában nem a szünbiológiai objektum, hanem annak egy tulajdonsága (pl. a populáció denzitása 

vagy egy közösség diverzitása). Az indikandum a jelzendő tulajdonság, a külvilág egy paramétere, míg az 

indikátum az indikáció eredménye: az indikátor indikandum hatására történő állapotváltozása. A 

szünfenobiológia az indikátumot vizsgálja, az ökológia viszont nemcsak az indikátumra kíváncsi, hanem az 

indikáció teljes folyamatára. 

Az általános indikációs elv kimondja, hogy minden élőlény minden fenetikai (észlelhető) tulajdonsága indikátor 

jellegű. Minden lényeges hatás meg is mutatkozik az élőlény valamilyen viselkedésében, azonban a gyakorlati 

korlátok gyakran megakadályozzák a jelenségek leolvasását, értelmezését. 

2.5.  Niche 

Az (ökológiai) niche fogalmát is gyakran félreértelmezik, és nem megfelelően használják. Maga a niche szó 

fülkét jelent, azonban az ökológiában nem valós hely, élettér értelemben használatos, hanem a 

toleranciaviszonyokat reprezentáló absztrakt térbeli helyzetre vonatkozik. 

Joseph Grinnell (1917) egy madárpopuláció természetbeli helyzetét nevezte niche-nek, amelyet a preferált 

élőhely és abiotikus körülmények, a táplálékigény valamint az életmód határoz meg. Grinnelli vagy strukturális 

niche-ként is szokás elképzelését emlegetni. 

Charles Elton (1927) inkább a faj funkcionális szerepét hangsúlyozta, annak életközösségben elfoglalt helyzetét 

(táplálkozási kapcsolatok, ellenségekhez való viszony) értette a niche alatt. Az eltoni niche-t ezért funkcionális 

niche-nek is nevezik. 

A niche elméletet Hutchinson (1958) formalizálta. A környezeti tényezőket egy absztrakt tér 

koordinátatengelyeiként képzelete el. Például egy adott madárpopuláció a hőmérséklet ( ) és a táplálék mérete ( ) 

mint környezeti tényezők egy-egy intervallumában képes megélni. A két intervallum az síkon egy téglalapot 

határoz meg, ami a populáció számára megfelelő tartományt reprezentálja; ez a Hutchinson-féle niche(1.4. a 

ábra). MacArthur figyelembe vette azt is, hogy az intervallum pontjai nem egyformán jók a populáció számára, 

így azokat az úgynevezett készlethasznosítási függvényekkel (resource utilization function) súlyozta. Ezért az ő 

koncepciójában a niche egy pontfelhő (1.4. b ábra). 

A valóságban egy populációra sok (n) környezeti tényező hat. Így a niche a populáció környezetének elemei 

mint koordinátatengelyek által meghatározott absztrakt (n-dimenziós) hipertérben a populáció 

tolerancia- és preferenciaviszonyait reprezentáló ponteloszlás. 

 

1.4. ábra A niche, mint ponthalmaz az A és B környezeti tényezők (kétdimenziós) terében a) Hutchinson 

koncepciója b) készlethasznosítási függvények által meghatározott pontfelhő 

A niche és a populációk közötti kölcsönhatások viszonyát a 3.2. fejezetben tárgyaljuk részletesen. 

2.6.  Ökológiai limitáció 

A populációk és közösségeik elterjedését a tűrőképességi viszonyaik határozzák meg. A környezeti tényezők 

egyben korlátozó tényezők is. Liebig minimumtörvénye szerint a növények növekedését mindig az a tényező 

határozza meg, amelyikből a szükségeshez képest relatívan a legkevesebb áll rendelkezésükre. Victor Shelford 

kiterjesztette Liebig törvényét, minden élőlényre, és figyelembe vette azt is, hogy bizonyos faktorok túlzott 

mennyisége is lehet korlátozó. Shelford toleranciatörvénye szerint a fajok elterjedését a környezeti tényezők 
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mennyisége és a hozzájuk tartozó tolerancia-tartomány határozza meg. Eszerint a generalista fajok elterjedése 

általában széles körű. Az egyes tényezőkre vonatkozó toleranciatartományt befolyásolhatják más tényezők is. A 

korlátozó tényezők az élőlények különböző fejlődési stádiumában gyakran nem ugyanazok. 

3. . Életformák 

Elsősorban a növények formagazdagságának osztályozására vezettek be a velük foglalkozók mesterséges 

csoportosításokat, melyeket életformának neveznek. Az életformák és az élőhely-preferencia szorosan 

összefüggenek, mivel a növények morfológiáját elsősorban a metabolikus folyamatok, azokat pedig a fizikai 

környezeti tényezők határozzák meg. Az életformák csoportosítására kitalált rendszerek a rendszertani 

beosztáshoz nem kapcsolódnak szorosan. 

Egy életformafelosztás akkor jól használható, ha megfelel az alábbi három kritériumnak: 

1. Az elkülönítésre szolgáló kritérium(ok) lényegi, strukturális jellemvonások legyen(ek). 

2. A tulajdonságok a természetes élőhelyen is könnyen felismerhetőek, nyilvánvalók legyenek. 

3. A tulajdonságok a természetes élőhelyen is könnyen felismerhetőek, nyilvánvalók legyenek. 

A növényi életformákra legszélesebb körben használt modern felosztás Christen C. Raunkiaer nevéhez fűződik. 

Rendszere egyetlen kritériumon alapul: a megújuló rügyek helyzetén. Ennek alapján Raunkiaer öt kategóriát 

különített el (1.5. ábra). (Fekete 2000; Niklas 2008) 

 

1.5.ábra Raunkiaer-féle életformák: Ph: phanerophyta, Ch: chameaphyta, H: hemikryptophyta, K: Kryptophyta, 

Th: Therophyta 
 
Phanerophyta (Ph) 

áttelelő rügyeik a levegőben vannak, kevés kivétellel fák, bokrok. Ide tartozik a legtöbb nyitvatermő (pl. 

erdeifenyő, közönséges boróka), a kétszikű fák (pl. hazánkban is gyakori erőalkotó fajok: kocsányos és 

kocsánytalan tölgy, bükk, magas kőris, enyves éger, mezei juhar) és cserjék (pl. csíkos kecskerágó, húsos som), 

a fás harasztok, a legtöbb pálma, az óriáskaktuszok és a liánok (pl. borostyán). 
 
Chamaephyta (Ch) 

a hideget vagy a szárazságot a talajfelszínhez közeli (25 cm vagy alacsonyabb) légrétegben elhelyezkedő 

hajtásaikkal vészelik át, gyakran a hótakaró védelmében. Törpecserjék, földön fekvő és kúszónövények, 

párnanövények tartoznak ide, pl. kapcsos korpafű, fehér üröm, borsos varjúháj, közönséges kakukkfű. 
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Hemikryptophyta (H) 

megújuló rügyeik a földfelszínen vannak, az avar és az elszáradt levelek alatt megbújva. A magyar flóra 

tekintélyes része ide sorolható. A legtöbb pázsitfűféle (pl. cérnatippan, csomós ebír, magyar csenkesz, 

angolperje) és a levélrózsás növények (pl. közönséges cickafark, százszorszép, gyermekláncfű, ezüstös 

hölgymál) is ilyenek. 
 
Kryptophyta (K) 

az áttelelő rügyek a talajban, vízben vagy talajvízben helyezkednek el. Három alcsoportja a geofita (földbeni 

raktározó szervekkel (hagyma, rizóma, szárgumó, gyökérgumó) rendelkező (G): pl. medvehagyma, közönséges 

spárga, őszi kikerics), a helofita (mocsarakban élő) és a hydrophyta (vízinövények)(HH) pl. nád, hínáros 

békaszőlő, sulyom, apró békalencse. 
 
Therophyta (Th) 

egyévesek, magként vészeik át a számukra kedvezőtlen időszakot (pl. szőrös disznóparéj, fehér libatop, 

bürökgémorr). 

Egyes életformák dominálnak bizonyos közösségekben, klimatikus zónákban, ezért az életforma-spektrum 

lehetőséget ad a klímaövek jellemezésére. Általában a sivatagokban a therophyta növények dominálnak, a 

trópusokon feltűnő a phanerophyta túlsúly, alpin és arctikus területeken a chamaephyta flóra, míg a mérsékelt 

övben a hemicryptophyta jellemző. 

Az algák mint a fotoszintetizáló élőlények polifiletikus csoportja már önmagában is életforma jellegű 

megkülönböztetés. Az algákon belül öt fejlődési folyamat alapján lehet életformákat elkülöníteni (1.6. ábra): 

1. a sejtosztódás és a kariogenezis szinkronizációja, 

2. az utódsejtek osztódás utáni kapcsolódásának foka, 

3. a sejtplazma folytonosságának fennmaradása osztódás után, 

4. határozott vagy határozatlan növekedési program, 

5. a soksejtű telepben megfigyelhető síkok száma és elhelyezkedése. (Niklas 2008) 
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1.6. ábra Alga életformák 

A vízi – különösen a tengeri – életmódra specializálódott élőlények a víztest részeihez kötődő csoportosítása is 

életformarendszernek tekinthető. Erről a tengerek élővilágáról szóló x. fejezetben szólunk részletesebben. 

4. Az ökológiai kutatás módszerei 

Az ökológia módszerei lényegesen eltérnek az egyedeket tanulmányozó (individuális) biológia eljárásaitól: csak 

statisztikai módszerekkel és megfelelő mintavételekkel lehet az objektumairól adatokat szerezni, és a kiértékelés 

is általában hosszú időre terjed ki. 

A hatékony ökológiai kutatás matematikai modelleket használ, rendszermodelleket hoz létre a szünbiológiai 

objektumok viselkedésének és mintázatának, ezek változásainak megértésére. Tekintve hogy a környezet és a 

tolerancia hatásrendszere sokváltozós, ennek megfelelően sokváltozós statisztikai módszereket használnak az 

összefüggések feltárására. 

Az időbeli változások elemzésére széleskörűen alkalmaznak determinisztikus modelleket (elsősorban 

differenciálegyenleteket) és sztochasztikus szimulációkat. 

Az ökológiai jelenségek vizsgálatának három alapvető módszere 

a. természetben történő megfigyelések, vizsgálatok; 

b. kísérletek (természetes társulások kezelése, átültetési, áttelepítési, vetési kísérletek, együtt nevelés, 

laboratóriumi kísérletek); 

c. számítógépes szimulációk. 

Az ökológiai kutatómunkában kiemelkedően fontos a kísérlettervezés, a megfelelő mintavételezés és adekvát 

skálák alkalmazása. 
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Chapter 2.  A környezeti tényezők és 
a környezet elemei (dr. Horváth 
Balázs) 

Környéknek nevezzük a világnak az élőlényt körülvevő részét; környezetnek pedig mindazt, ami nemcsak 

körülveszi, hanem ténylegesen hatással is van rá (lásd 1.2 fejezet definícióit). A környezet tehát a környéknél 

kisebb fogalom, annak részhalmaza. A különbségtételre azért van szükség, mert a környező világ elemei közül – 

legalábbis első közelítésben – nem mindegyik gyakorol észrevehető hatást egy bizonyos fajra. Például a folyó 

vizének széndioxid-koncentrációja a benne fürdőző víziló számára teljesen közömbös. Annál lényegesebb 

ugyanakkor az alámerülő vízinövényeknek, hiszen a fényerősség mellett ettől függ, milyen intenzíven 

fotoszintetizálhatnak (ez pedig meghatározza a növekedésük sebességét, egyéni túlélésüket és ezzel a faj 

sikerességét is). A szén-dioxid tehát mind a víziló, mind a vízinövény számára a környék része, de kettejük 

közül csak a vízinövény esetében alkotója a környezetnek. 

A környezetnek a szén-dioxidon kívül még oly sok élettelen eleme létezik, hogy általában nem magát a szén-

dioxidot, hanem az azt ─ és még sok minden mást, pl. oxigént, ionokat ─ tartalmazó vizet tekintjük környezeti 

elemnek. Az élettelen (abiotikus) környezet elemeinek listája így nem túl hosszú: fény, levegő, víz, talaj. Az élő 

környezet elemei közé pedig a fajtársakat (pl. a víziló számára a többi víziló), illetve a más fajokba tartozó 

egyedeket (a víziló számára pl. a nílusi krokodil) soroljuk. A környezeti tényezők a környezet egyes elemeinek 

jellemzői: a fény esetében a fényintenzitás, hullámhossz stb., a víz esetében az oxigénkoncentráció, Na-

koncentráció, a hullámzás erőssége, áramlási sebesség stb., a talaj esetében pedig a foszfortartalom, kötöttség 

stb. Didaktikai okokból külön fejezetben mutatjuk be a környezeti tényezők közé számító hőmérsékletet, 

valamint a külön kategóriát képviselő domborzatot (amely nem környezeti elem és nem is környezeti tényező, 

hanem az élőhely olyan, a környezeti tényezők közé is sorolható jellemzőinek csoportja, mint pl. a tengerszint 

feletti magasság vagy a felszín hajlásszöge). 

Az élőlények elterjedését az egyes környezeti elemekben (közegekben: levegő, víz, talaj) a környezeti tényezők 

értékei határozzák meg.   

1. A fény 

A fény tehát a környezet élettelen (abiotikus) eleme, a fénnyel kapcsolatos környezeti tényezők pedig a fény 

egyes tulajdonságai: hullámhossz-összetétele és az egyes hullámhosszak részesedése a fény által szállított 

energiából, napi és éves eloszlása, iránya. A fény forrása a napsugárzás, amely energiájának 55%-át a látható 

fény, 40-45%-át az infravörös (infrared, IR) sugárzás, 1-5%-át pedig az ibolyántúli (ultraibolya vagy ultraviola, 

UV) sugárzás adja. Nappal a napsugarakra merőleges földfelszín 1 cm2-ére percenként átlagosan 5 J energia jut 

napsugárzás formájában, ami a Föld durván r2*π ≈ (6000 km)2 * 3,14 = (6 000 000 00 cm)2 * 3,14 ≈ 1,9 * 1017 

cm2-es keresztmetszetével és 1 év = 365 * 24 * 60 = 525 600 perc időtartammal számolva nagyságrendileg 1,9 * 

1017 * 525 600 ≈ 1023 J energiát jelent évente. Ez az óriási energiamennyiség tartja működésben a bioszférát a 

Földön. 

A légkör külső rétegeit elérő napsugárzásnak mintegy fele jut le a földfelszínre, a többi a légkörben vagy 

elnyelődik, vagy a felhőkről visszaverődik. A felszínt elért napsugarak 10%-a (a légkör külső rétegeit elértnek 

5%-a) a felszínről visszaverődik, de 90%-a elnyelődik, és a talajt felmelegíti. Mivel a felmelegedett talajfelszín 

a Napnál jóval alacsonyabb hőmérsékletű, az általa kibocsátott sugarak (minden test bocsát ki elektromágneses 

sugárzást) jellemző hullámhossza a látható fényénél nagyobb hullámhosszakra esik. Ez a szemmel nem látható, 

hosszúhullámú (távoli infravörös) hősugárzás ugyanakkora energiát hordoz, mint a beeső (elnyelődött) 

napsugárzás, de azzal ellentétes irányú. Abban is különbözik a látható fénytől, hogy számára a légkör 

nagymértékben átlátszatlan: a felfelé haladó sugárzás egy részét a légkör egyes komponensei (vízgőz, CO2, 

metán és egyéb gázok) elnyelik és részben visszasugározzák. A légkörnek ezt a hővisszatartó működését 

nevezzük üvegházhatásnak, ennek köszönhető a Föld magas ─ pl. a légkörrel nem rendelkező Holdénál sokkal 

magasabb ─ átlaghőmérséklete. Az üvegházhatás tehát egy természetes és a bioszféra számára nélkülözhetetlen 

jelenség, legalábbis abban a mértékben, amelyben az ipari forradalom előtt létezett. A napsugárzással bejutott 

energia végül mindenképpen kijut a Föld hatásköréből, és visszasugárzódik a világűrbe (leszámítva azt, ami 

elhalt szerves anyag formájában elraktározódik, és hosszú idő alatt pl. kőszéntelepek formájában őrződik meg), 
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de az üvegházhatásnak köszönhetően egy időre csapdába esik, ezzel magasabb hőmérsékleten tartva a Földet, 

lehetővé téve az anyagok körforgását és végső soron az általunk ismert életet. 

Egy terület fényviszonyait 3 tényezővel szoktuk jellemezni: 
 
a fény erősségével (a napsugárzásra merőleges felszín esetében 5 J/cm2/min), 
a megvilágítás időtartamával (Magyarországon a napsütéses órák száma 2000 körül van évente) és 
a fény összetételével (szórt és direkt fény aránya). 

A direkt fény kevesebb narancs és vörös összetevőt tartalmaz, így színe kékesebb, „hidegebb”. Ennek 

megfelelően élettani hatásai is mások. 

Egy terület fényviszonyai ennek megfelelően a földrajzi szélességtől, a domborzattól, az évszaktól, a felhősödés 

mértékétől és a biotikus tényezőktől függ. 

Mint említettük, a földfelszín a beeső fényt átlagosan kb. 10%-ban veri vissza. Ez azonban erősen változó: a hó 

akár a 80-95%-át is visszatükrözheti, míg az erdők csak 10-20%-át. A Föld átlagos reflexiós koefficiense 

(albedója) 31%, jóval megelőzve például a sötét kőzetek által borított Hold 6-8%-os értékét. 

1.1. A fény hatása a növényekre 

A növények fényigény szerint lehetnek 
 
hosszúnappalos növények, amelyeknek a virágzáshoz legalább napi 12-16 óra megvilágításra van szükségük. 

Ebbe a csoportba tartoznak a hideg és a mérsékelt égövi növények (pl. a rozs), illetve 
rövidnappalos növények, amelyeknek ugyanehhez 8-12 óra is elég. Ilyenek a trópusok növényei, pl. a nálunk is 

termesztett kukorica. 

A fotoszintézishez szükséges fényelnyelést lehetővé tevő növényi színanyagok (pigmentek) számos típusát 

ismerjük, sőt, egyetlen növényegyed is ezek közül többfélével rendelkezik. A klorofill a-ra és b-re az jellemző, 

hogy a 380-tól 780 nm-ig terjedő hullámhosszú komponensekkel rendelkező látható fényből elsősorban a 

szélsőségeket: a rövid hullámhosszú (400-500 nm-es, kék) és valamivel kisebb mértékben a nagy hullámhosszú 

(650-700 nm-es, narancssárga és vörös) összetevőket nyelik el. A kettő közötti (500-600 nm-es, vagyis zöld és 

sárga) fotonok alig képesek gerjeszteni a klorofillmolekulák delokalizált elektronjait, így a fehér napfénynek 

ezeket az összetevőit visszaverik. Ezért zöldek többek között a ─ fotoszintézisüket jórészt klorofillra alapozó ─ 

nyitva- és zárvatermő növények. A szintén fontos szerepet játszó karotinoid típusú pigmentek elnyelési 

maximuma a kék-kékeszöld tartományban van; a fehér fényből ezeket a komponenseket elnyelve és a 

fennmaradó összetevőket (zöldet, sárgát, narancssárgát, vöröset) visszaverve e pigmenteket nagy tömegben 

narancsszínűnek vagy vörösesnek látjuk. A klorofillok fokozatos lebomlásával nekik köszönhetően nyernek 

vöröses árnyalatot az őszi lomblevelek. 

Természetesnek vesszük, hogy minél erősebb a fény, annál intenzívebb a fotoszintézis (amit például az 

időegység alatt keletkező O2 mennyiségével lehet mérni). Valóban így van, de csak egy bizonyos fényintenzitás-

tartományban (1. ábra). Ennél erősebb megvilágításnál a növény fotoszintetizáló rendszere „telítődik”, és 

bármekkora fényerősségnél sem képes intenzívebb CO2-megkötésre (az ábrán ezt jelzi a görbe vízszintesbe hajló 

szakasza). A görbe X tengely alatti szakasza esetében ─ tehát egészen gyenge megvilágításnál ─ pedig még 

nincs is nettó fotoszintézis, mert a növény által a fotoszintézisben megkötött CO2 mennyisége kisebb, mint 

amennyi CO2–ot a (fotoszintézis közben is folyó) légzése során előállít. A görbe és az X tengely metszéspontját 

fénykompenzációs pontnak nevezzük; e pontban a fotoszintézis során előállított és a légzés során felvett O2 

mennyisége azonos, tehát se nettó O2–termelés, se nettó O2–felvétel nincs, és ugyanez igaz a CO2-ra is). A 

fénykompenzációs pontnál alacsonyabb fényintenzitás mellett nemcsak oxigén-, hanem szervesanyagtermelés se 

megy végbe, ezért a növény rövid időn belül elpusztul. 

A fotoszintézis intenzitásának fényintenzitástól való függése (az időegység alatt termelt szerves anyag vagy O2, 

illetve az időegység alatt felhasznált CO2 mennyiségével kifejezve) az egyes növényfajoknál is más és más. A 2. 

ábra szerint a kukorica és a cukornád 4 J/cm2/min fényintenzitásnál legalább ötször annyi CO2-ot termel, mint a 

tölgy- vagy a juharfajok. 

A növényeket fényigényük szerint több csoportra oszthatjuk:   
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1. A fényigényes (heliofil) növények a direkt fényt kedvelik, ilyenek a nyílt gyeptársulások, a sivatagok, a 

sztyeppék növényei vagy az útszéli gyomok. 

2. Az árnyéktűrő (helio-szkiofil) növények igénylik a közvetlen megvilágítást, de elviselik az árnyékolást is. 

Ilyen változó fényigényűek az erdőszéli növények, a kisvirágú nenyúljhozzám vagy pl. az őszi kikerics. 

3. Az árnyékkedvelő (szkiofil) növények nem viselik el a közvetlen napsugárzást, szórt fényt igényelnek. Az 

erdők gyepszintjének fajai általában e csoportba tartoznak (odvas keltike, orvosi tüdőfű, farkasboroszlán 

stb.). 

4. A sötétségkedvelő (szkotofil) növények általában barlangokban vagy vizek mélyén élnek. Számos fajukban 

klorofill helyett más színanyagok dominálnak, vagy egyáltalán nem is fotoszintetizálnak. 

1.2. A fény hatása az állatokra 

Az állatoknál is megkülönböztethetünk heliofil, szkiofil, umbrofil (árnyékkedvelő) és szkotofil fajokat. A nyílt 

gyepek sáskafajai fénykedvelők, ugyanakkor a vakond, a drótférgek és a többi talajlakó faj a szkotofil 

kategóriába tartozik, ezek a fényt elől menekülnek. 

A fény az állatok életében sokoldalú szerepet tölt be. Meghatározza napi ritmusukat: nappali életmódú a legtöbb 

madár és hüllő, ugyanakkor szürkületkor vagy sötétben vadásznak a denevérek, és ilyenkor repülnek számos 

rovarfaj egyedei is. A nappal aktív fajoknak ezen túlmenően hatással van a napközbeni tevékenységére is a 

fényintenzitás (pl. hogy repülnek-e vagy egy helyben ülnek), a megvilágítás időtartama pedig egyes lepkefajok 

esetében a nemzedékek váltakozását és a bábból kikelő imágók (kifejlett egyedek) színét is meghatározza. Igen 

fontos szerepe van a fénynek ezen kívül a legtöbb állat tájékozódásában is. Ezen nemcsak a formák és színek 

érzékelését értjük, hanem olyan speciális eseteket is, mint a méhek tánca vagy az éjjel repülő rovarok távoli 

fényforrások alapján történő tájékozódása. 

A házi méh a virágokban gazdag rét irányát a nap irányához viszonyítva jegyzi meg: a kaptárból nézve a kettő 

közötti szögeltérés alapján talál vissza. Ami különösen érdekes, hogy ezt nemcsak ő maga jegyzi meg, hanem a 

többi méhnek is tovább tudja adni. Az erre szolgáló nyolcas alakú tánc során a kaptár függőleges falán 

szaladgál, mégpedig úgy, hogy a nyolcas középső szakaszának (a 8-ast alkotó két kör érintkező vonalának) a 

függőlegessel bezárt szöge akkora legyen, mint amekkora szöget a Nap iránya zár be a rét irányával. Mivel a 

tánclépések sebessége a kaptár-rét távolsággal arányosan csökken, a méhtársak azt is tudni fogják, milyen 

messze repüljenek. De a közölt távolság csak méhléptékkel mérve igaz, hiszen valójában nem a méterekben 

mérhető távolságot, hanem a rét elérésének energiaigényét adja meg (tehát szembeszélben ugyanazon rét 

esetében nagyobb távolságot ad meg, mint hátszélnél.) Külön meg kell jegyeznünk, hogy ha a méhlegelő 

felfedezése és a tánc között órák telnek el, a rovar a Nap állásának időközben történt változását is beleszámítja, 

és annak megfelelően módosítja a nyolcas közepének függőlegessel bezárt szögét. A méhhírnök az átszámítást 

még akkor is pontosan elvégzi, ha az előző nap délután talált virágok helyét másnap reggel kell „elmondania” a 

többi méhnek. Ráadásul akkor is a helyes irányt adja meg, ha közben akadályt kell kikerülni, pl. egy nagy 

sziklát; sőt, még akkor is, ha erős oldalszél volt, amit csak ferde testhelyzettel tudott kompenzálni, tehát ő maga 

repülés közben nem is olyan szögben látta a Napot, mint amit tánc közben meg kell adnia a többieknek (Sedlag, 

1979). 

Gyakran tapasztaljuk, hogy éjjelente rovarok tömegei repülnek a mindenütt világító mesterséges fényforrások 

közelébe (és pusztulnak el ott). Ez azért történik így, mert a különböző rovarfajok evolúciójuk során olyan 

környezethez alkalmazkodtak, ahol éjszaka az egyetlen fényforrás a Hold és a csillagok voltak. Mivel ezek 

iránya ─ óriási távolságuk miatt ─ hosszabb távra repülés során sem változik, a belőlük érkező fénysugarak 

alapján könnyen lehetett tájékozódni. Az éjjel egyenesen repülni kívánó rovarnak mindössze meg kellett 

jegyeznie, hogy a kiválasztott fényforrásból érkező fény milyen szög alatt éri a szemeit induláskor, majd a 

repülés során ezt a szöget tartania kellett. Ha ez sikerült, a rovar egyenesen repült. A rovarok ma is ugyanezt 

teszik, csakhogy tájékozódási alapnak leggyakrabban egy, az égitestekhez képest sokkal erősebb fényű utcai 

lámpát választanak ki, ezek pedig túl közel vannak ahhoz, hogy egyenes repülés során a belőle érkező 

fénysugarak szöge ne változzon. A rovar ezt a változást pontosan érzékeli, és úgy könyveli el, hogy bizonyára 

letért az egyenes irányról. Ezért repülési irányát úgy módosítja, hogy az eredeti szög helyreálljon. Ha ezt 

folyamatosan megteszi (és az eredeti szög 90 fok volt), végül körpályán kering a lámpa körül, mindvégig abban 

a tudatban, hogy egyenes vonalú mozgást végez. Amennyiben a kiindulási szög 90 foknál kisebb, röppályája kör 

helyett spirális lesz: egyre közeledik a fényforráshoz, míg az izzóhoz érve halálra nem égeti magát. Egy 

eredetileg hasznos evolúciós alkalmazkodás így válhat hátrányossá egy faj számára (ugyanerre számos példát 

találunk az ember táplálkozása kapcsán is, lásd később). 
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2. A hőmérséklet 

A hő tulajdonképpen belső energia, a részecskék kinetikus energiája, SI mértékegysége a joule (J). A Föld 

felszínén a napsugarak elnyelődnek, energiájukat átadják a felszín anyagainak, aminek következtében azok 

részecskéi élénkebb mozgásba (szilárd anyagok esetén rezgésbe) kezdenek. A gyorsabban mozgó részecskékkel 

rendelkező anyagokról azt mondjuk, hogy több hőenergiával bírnak, a több hőenergia pedig azt jelenti, hogy az 

anyag hőmérséklete magasabb. A hőmérsékletet leggyakrabban °C–ban adjuk meg. Azonban hogy egy bizonyos 

energiamennyiség (hőmennyiség) egy bizonyos tömegű test hőmérsékletét milyen mértékben képes megemelni, 

az a test fajhőjétől, végső soron az anyagától függ. A hőmérsékletet felfoghatjuk környezeti tényezőnek is. 

A Földre a hőenergia túlnyomó része a Napból érkezik, bár egy kis mennyiség a bolygó belsejében zajló 

maghasadásból is származik. Szerves anyagok bomlásakor vagy égésekor szintén szabadul fel hő, de végső 

soron ez is napenergia, hiszen a bomló szerves anyag is egy korábbi fotoszintézis eredményeképpen jött létre. 

A napsugárzástól vagy más módon felmelegedett talaj vagy más testek a hőt háromféleképpen adhatják tovább: 
 
hővezetéssel, ami magasabb és alacsonyabb hőmérsékletű test között közvetlen érintkezést feltételez, 
hőáramlással, amikor a felmelegedett testtel érintkező lég- vagy vízrétegek (hővezetéssel) maguk is 

felmelegednek, aminek eredményeképpen kiterjedve és kisebb sűrűségűvé válva felfelé áramlanak, helyükre 

pedig újabb, hideg lég- vagy vízrétegek kerülnek; valamint 
hősugárzással, amihez közvetlen érintkezés nem szükséges: a meleg test a hőmérsékletének megfelelő erősségű 

(minél melegebb, annál több energiát sugároz ki időegység alatt) és hullámhossz-eloszlású (minél melegebb, 

annál rövidebb hullámhosszú, magasabb frekvenciájú és annál nagyobb energiájú fotonokból álló az a 

komponens, amiből a legtöbbet sugároz ki) elektromágneses sugárzást bocsát ki, amely légüres téren is képes 

áthatolni. Szobahőmérséklethez közeli hőmérsékleteknél ez a fő komponens az infravörös (vagy hő-) sugárzás, 

ami csak néhány ezer fokos hőmérsékleten megy át látható fénybe. 

Mivel az energiát a napsugarak a földfelszínig szállítják a számukra nagymértékben átlátszó légkörön át, azért a 

légkör a talajtól, alulról felfelé melegszik fel a három hőterjedési mód kombinációjával. A felmelegedett 

földfelszín energiájának egy része hősugárzás formájában jut a légkörbe, amit a vízgőz és egyéb gázmolekulák 

elnyelnek, benntartva a légkörben az energiát. Ez a már említett üvegházhatás. A légkör hőmérséklete felfelé 

haladva hozzávetőlegesen 0,5 °C–kal csökken 100 m-enként. 

Egy terület hőmérsékleti viszonyait az alábbi tényezők határozzák meg: 

1. makroklimatikus tényezők (földrajzi szélesség, tengerszint feletti magasság, nagy víztömegek vagy 

tengeráramlások jelenléte vagy hiánya, légáramlások) 

2. mikroklimatikus tényezők (domborzat, talajtípus, növényzet) 

Mint minden környezeti tényezőre, a hőmérsékletre is igaz, hogy az egyes fajok számára más-más értékei a 

legkedvezőbbek (mivel az élőlények szóban nem nyilatkoznak a közérzetükről, általában azt tekintjük a 

számukra optimális hőmérsékletnek, amelynél növekedési vagy szaporodási sebességük a legnagyobb). Ennek 

megfelelően megkülönböztetünk különböző mértékben melegigényes, vagy éppen hidegkedvelő élőlényeket . 

A növények fotoszintézisének sebességére a hőmérséklet különösen nagy befolyással van. Az egyes 

növényfajok mind más és más hőmérsékleten kötik meg a legtöbb CO2-ot (illetve termelik a legtöbb szerves 

anyagot és oxigént), mégis érdemes őket két csoportba osztanunk. Az ún. C3-as növények ─ amelyeknél a CO2 

megkötése utáni első stabil szerves molekula a három szénatomos glicerinsav-3-foszfát ─ 20-30 °C–os 

hőmérsékleten a legaktívabbak. Ez jellemző a mérsékelt övi növényekre, haszonnövényeink közül pedig ide 

tartozik pl. a cukorrépa és a lucerna. Számos trópusi növény ellenben olyan sötétszakaszt működtet, amelyben a 

megkötött CO2 először a négy szénatomos oxálecetsavba (majd a szintén négy szénatomos almasavba vagy 

aszpartátba) épül be, és csak azután alakul tovább glicerinsav-3-foszfáttá. Mivel itt az első stabil molekula négy 

szénatomos, ezeket a növényeket C4-es növényeknek nevezzük. Közülük nagy mezőgazdasági jelentőséggel bír 

pl. a kukorica, kisebb mértékben a köles. A C4-esek jobban alkalmazkodtak a meleg és száraz klímához, mint a 

C3-asok, fotoszintézisük 40 °C körül a leghatékonyabb. 

Természetesen a fentiek pusztán a kétféle anyagcsereútnál megfigyelt általánosságok, az egyes növényfajok 

fotoszintézisének hőmérsékletfüggése rendkívül eltérő lehet. A Nephroma arcticum nevű zuzmófaj például 

fagypont felett 6-7 °C–kal mutatja a legintenzívebb fotoszintézist, a +15 °C már jóval kedvezőtlenebb számára. 
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A hőmérséklet az állatok anyagcseréjére is döntő hatással van. A legtöbb állatfaj testhőmérséklete a környezet 

hőmérsékletével arányosan nő. Ezek a változó testhőmérsékletű vagy poikilotherm fajok, amelyek közé 

tartoznak az ízeltlábúak, puhatestűek, férgek, hüllők, a madarakon és az emlősökön kívül szinte minden. Az 

utóbbi két taxon tagjait ugyanakkor állandó testhőmérséklet jellemzi. E homoiothermnek is nevezett fajok 

jellemzője, hogy testhőmérsékletüket a környezet hőmérsékletének meglehetősen széles tartományában többé-

kevésbé állandó szinten tudják tartani. Ez természetesen hátrányokkal is jár (hidegben tetemes mennyiségű 

energiát, melegben vizet veszíthetnek), de ezt ellensúlyozzák olyan lehetőségek, amelyek a változó 

testhőmérsékletűek számára csak jóval korlátozottabban adottak (pl. az aktivitás megőrzése /táplálékkeresés, 

vadászat/ nagy hidegben vagy melegben, éjjeli életmód). 

Természetesen nemcsak az állandó, hanem a változó testhőmérsékletű állatok és a növények is igyekeznek 

testhőmérsékletüket a számukra elviselhető határokon belül tartani. Ez esetükben kevésbé energiaigényes 

módon történik, állatoknál pl. napra fekvéssel vagy árnyékba vonulással; a változó testhőmérsékletű fajok a 

külső hőmérséklet változására lassabban reagálnak, és a szabályozás hatékonysága is kisebb. Számos sivatagi 

növény fényvisszaverő bevonattal vagy szőrökkel látja el a leveleit, amelyeket ráadásul éllel a Nap felé állít, 

hogy minél kevésbé hevüljenek fel; termetük nyúlánk, elágazó. A sarkvidéki és magashegységi növények ezzel 

szemben sötétebb színű leveleiket a napsugarakra merőlegesen tartják; termetük alacsony, a talajon szétterülő, 

igyekeznek minél kevesebb felületet nyújtani a hideg szélnek, ugyanakkor minél több hőt begyűjteni a 

kismértékben felmelegedett talajtól. Sok faj a tél beállta előtt lehullatja a leveleit, vagy megnöveli a sejtnedv 

ozmózisnyomását, hogy a szövetekben maradó oldat ne fagyhasson meg és a jégkristályok ne károsíthassák a 

membránokat. 

Az egyes állat- és növényfajoknak nemcsak a hőmérsékleti optimuma különböző, hanem az a hőmérsékleti 

tartomány is igen változó szélességű, amelyen belül életképesek. A hőmérséklet szempontjából tág tűrésű 

(euriterm) fajok viszonylag nagy intervallumban elviselik a hőmérséklet változásait. Példa erre a tigris, 

amelynek indiai és szibériai alfajai két nagymértékben különböző éghajlaton honosak. A trópusi esőerdők 

orchideái vagy az emlősök bolhái ugyanakkor csak rövid ideig bírják ki a számukra igényelttől csak kicsivel is 

melegebb vagy hidegebb viszonyok között. Ezeket a hőmérséklet szempontjából szűk tűrésű (sztenoterm) 

fajoknak nevezzük. 

A különböző rovarkártevők fellépésének előrejelzésével foglalkozó szakemberek gyakran használják az effektív 

hőösszeg fogalmát. E közelítő számolás alapja az a megfigyelés, hogy a rovarlárvák csak egy bizonyos, a 

fajukra jellemző fejlődési küszöbhőmérséklet (T0) felett indulnak fejlődésnek. E küszöb alatt a fejlődési 

sebesség nulla, felette pedig a környezeti hőmérséklet és a küszöbhőmérséklet különbségével (Tkörny ─ T0) 

arányos. Ha például a Cleonus punctiventris ormányosbogár lárvájának a fejlődési küszöbe 8,0 °C, akkor egy 16 

°C átlaghőmérsékletű napon (Tkörny ─ T0 = 16 ─ 8 = 8 °C) négyszer akkora sebességgel fejlődik, mint egy 10 °C 

átlaghőmérsékletű napon (Tkörny ─ T0 = 10 ─ 8 = 2 °C). Így a lárva  szempontjából nincs jelentősége, hogy egy 

napig 16 °C vagy négy napon át 10 °C az átlaghőmérséklet, fejlődése mindkét esetben ugyanannyit lép előre. A 

keltetési kísérletek alapján azt is tudjuk, hogy a lárva teljesen kifejlődik, ha 128 napon keresztül 18 °C az 

átlaghőmérséklet (amelynek küszöb feletti része Tkörny─ T0 = 18 ─ 8 = 10 °C). Ha a hőmérsékletet 18 °C helyett 

28 °C-ra emeljük (ami már 20 °C-kal van a fejlődési küszöb felett), akkor a fejlődés kétszer akkor sebességgel 

megy végbe, így 64 nap is elegendő a következő nemzedék megjelenéséhez.  Vegyük észre, hogy a fejlődési 

időtartam (t) és az átlaghőmérséklet küszöb feletti részének szorzata mindkét esetben t (Tkörny ─ T0) = 1280 °C-

kal egyenlő. Ezt nevezzük az ormányosbogárfaj kifejlődéséhez szükséges effektív hőösszegnek. Természetesen 

az is ugyanúgy teljes kifejlődéshez vezet, ha 64 napig 18 °C a hőmérséklet, 32 napig pedig pedig 28 °C, hiszen a 

szorzatok összege ekkor is t1 (Tkörny1 ─ T0) + t2 (T körny2 ─ T0) = 64 * 10 + 32 * 20 = 640 + 640 = 1280 °C. 

Minden, a mezőgazdaságban jelentőséggel bíró rovarfajról ismert, hogy telelő fejlődési alakjából a teljes 

kifejlődéshez (vagy éppen a következő tömeges rajzás elkövetkezéséhez) mekkora effektív hőösszegre van 

szükség, és az is, hogy mekkora a fejlődési küszöbhőmérsékletük. Ha a hőmérséklet e szint alá csökken, 

fejlődésüket felfüggesztik, később pedig újra beindítják, ha ismét kedvezőbbre fordulnak számukra a 

körülmények. Hogy a környezet hőmérséklete hányszor süllyed a küszöbhőmérséklet alá, majd emelkedik újra 

föléje, azaz a fejlődés hányszor függesztődik fel és indul be újra, annak nincs jelentősége: a lényeg, hogy a °C-

ban mért hőmérsékletek küszöb feletti része és az e hőmérsékleteken töltött idők szorzata kiadja a fajra jellemző 

effektív hőösszeget, amit a Σ t (Tkörny ─ T0) alapján számíthatunk ki. A napi átlaghőmérsékletek alakulását 

nyomon követve így jó közelítéssel kiszámítható a kifejlett rovarok tömeges megjelenésének ideje, ami 

mérgekkel való elpusztításukat – a mezőgazdasági gyakorlatban sajnos még ma is ez az általános – 

nagymértékben megkönnyíti. 

A homioitherm gerincesek testfelépítése és –mérete úgy alakult, hogy aktív hőmérsékletszabályozásra minél 

kevésbé legyen szükségük. Nyilvánvaló, hogy egy állat annál több hővel rendelkezik, minél több hőt termel, és 
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minél kevesebbet ad le. A hőtermelés a testtömeggel (ill. térfogattal) arányos, míg a hőleadás a testfelülettel. A 

testtérfogat a testhossz harmadik hatványával arányos, ezért – azonos testforma esetén - egy kétszer olyan 

hosszú állat 23=8-szor annyi hőt termel, mint feleakkora társa. A testfelület ugyanakkor a testhossz második 

hatványával arányos, ezért egy kétszer olyan hosszú állat – megint azonos testalak esetén – 22=4-szer annyi hőt 

ad le, mint egy feleakkora. Tehát egy kétszeres testhosszúságú állat 8-szor annyi hőt termel, de csak 4-szer 

annyit ad le, mintha feleakkora lenne – a hőtermelés és –leadás viszonya hideg éghajlaton a nagyobb testméretű 

fajok vagy alfajok számára tehát kedvezőbb. 

A fenti meggondolást fejezi ki a Bergmann-szabály: egy taxonon belül a hidegebb élőhelyeken élő állatok 

nagyobb testméretűek. Így például a Dél-Amerika déli részén élő Magellán-pingvin (Spheniscus magellanicus, 

70 cm) kisebb, mint a Déli-sark császárpingvinje (Aptenodytes forsteri, 120 cm) és még nála is kisebb az 

Egyenlítő környékén honos Galapagos-pingvin (Spheniscus mendiculus, 50 cm). Hasonló összefüggés 

figyelhető meg Észak-Amerikában a három medvefaj (fekete-, barna- és jegesmedve) testmérete és a földrajzi 

szélesség között, de a barnamedve egyes alfajain belül is. 

Hidegebb éghajlatok felé haladva a hőháztartást előnytelenül befolyásoló testfüggelékek méretének csökkenése 

is gyakran megfigyelhető: a Szaharában élő sivatagi róka füle óriási, a mérsékelt övi vörös rókáé kisebb, a sarki 

rókáé még kisebb. A mamut füle is kisebb volt, mint a mai afrikai elefánté. Az ezt leíró tapasztalati szabályt 

Allen-szabálynak nevezzük. Természetesen ez a szabály is csak egy-egy kisebb taxonon belül, közelrokon fajok 

között érvényes, ezért ne várjuk, hogy a sarki róka füle kisebb legyen a sivatagi ugróegérénél. 

3.  A légkör 

Tengerszinten a légköri levegő nyomása nagyjából 105Pa = 105 N/m2. Ez azt jelenti, hogy minden egyes 

négyzetméterre 105 newton erő hat, ez pedig körülbelül megfelel egy 104 kg (10 tonna) tömegű test súlyának. 

6000 km-es (6 x 106 m) Földsugárral számolva bolygónk felszíne 4r2π = 4 x (6 x 106)2 x π ≈ 4 x 36 x 3,14 x 1012≈ 

4,52 x 1014 m2, így a Föld felszínére összesen megközelítőleg 4,52 x 1015 tonna tömegű testnek megfelelő súly 

nehezedik. A légkör tömege tehát óriási ─ még egy átlagos, 1 km3térfogatú felhő tömege is (természetesen a 

felhő alkotórészének tekintve nemcsak a vizet, hanem a levegőt is) 1 millió tonna körül mozog. 

A légkör felfelé egyre ritkul, éles határa a világűr felé nincs. Mindazonáltal kb. 3000 km vastagságúnak 

vehetjük, amelynek gyakorlatilag csak az alsó 15 km-ében van élet. Már ekkora magasságban is –55 °C körüli a 

levegő hőmérséklete, nyomása pedig a tengerszinten mérhetőnek kb. hetedrésze. Az UV-sugarakkal szembeni 

védelem szempontjából fontos ózonréteg túlnyomórészt a 20-25 km-es magasságban helyezkedik el. 

A levegőt nagyjából 78% nitrogén, 21% oxigén és 1% argon alkotja, az üvegházhatás szempontjából lényeges 

CO2 térfogataránya mindössze 0,03-0,04%. Ezen felül még sokféle természetes és mesterséges vegyület 

megtalálható a légkörben (pl. az üvegházhatás oroszlánrészéért felelős vízgőz). 

A Föld légköre nem volt mindig a maihoz hasonló összetételű. Az élet 3,5 milliárd évvel ezelőtti megjelenése 

előtt olyan volt, mint ma a szomszédos bolygóké: H, He, metán, NH3, S, H2S, vízgőz alkotta. Az első 

fotoszintetizáló szervezetek azonban (mintegy 2 milliárd évvel ezelőttől kezdődően) felesleges 

anyagcsereterméküket, az oxigént – ahogy elszaporodtak és elterjedtek - egyre nagyobb és nagyobb 

mennyiségben bocsátották a légkörbe, így az felhalmozódhatott.  Egyrészt védő ózonréteget hozott létre, 

másrészt lehetővé tette az oxigént légző élőlények megjelenését). 

Ma sem minden élőlénynek van szüksége oxigénre az élethez. Oxigénigény szempontjából az élőlényeket a 

következőképpen csoportosíthatjuk: 

a. obligát aerob élőlények: oxigén nélkül elpusztulnak 

b. anaerob élőlények: csak oxigén nélkül élhetnek, az oxigén rájuk nézve mérgező 

c. fakultatív aerob élőlények: oxigén hiányában is életképesek, de mivel légzésükhöz oxigént használni 

képesek, ezért e gáz jelenléte kedvező számukra 

d. mikroaerofil élőlények: a kevés oxigént kedvelik 

e. aerotoleráns anaerob élőlények: elviselik az oxigén jelenlétét, de nem hasznos számukra, mert csak 

fermentálásra képesek 
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Az élőlények többsége obligát aerob, tehát az oxigén létfontosságú számukra. Nekik a levegő 21%-os 

oxigéntartalma általában messzemenően elegendő, de egyes élőhelyeken hiány alakulhat ki oxigénből. A 

hegyekben felfelé haladva egyre csökken a légnyomás, és kb. 5500 méteres magasságban éri el a tengerszintre 

jellemző érték felét. A nitrogén és az oxigén aránya is kissé módosul a kisebb molekulatömegű nitrogén javára. 

A magashegységekben tehát az oxigénkoncentráció jóval kisebb, de ehhez az ottani élőlények sikerrel 

alkalmazkodtak (pl. a vérük lejjebb élő rokonaikénál több vörösvérsejtet vagy több hemoglobint tartalmaz). A 

talajban és a vízben azonban az oxigén limitáló tényező lehet. A még viszonylag sok oxigént tartalmazó +4 °C–

os édesvizek oxigéntartalma 14 mg/l. Hasonlítsuk ezt össze a levegő átlagos oxigéntartalmával! 24,5 liter 

standard állapotú levegő tömege 29 g, anyagmennyisége pedig 1 mol. Ennek 21 %-a oxigén, azaz 0,21 mol, ami 

32 g/mol x 0,21 mol = 6,72 g-ot jelent. Vagyis a szárazföldi élőlények közegük 1 literéből kereken 480-szor 

(6720 mg / 14 mg = 480) annyi oxigénhez juthatnak, mint vízi társaik az övékből. 

Az aerob állatok oxigénigénye nyilván nagymértékben függ a testtömegüktől: nagyobb szervezeteknek több 

energiára van szükségük, így több oxigénre is. Azonban az állat testének 1 g-jára jutó átlagos oxigénfogyasztás 

is erősen eltérő, hiszen a nagyobb testű fajok tömegegységenként jóval kevesebb oxigént használnak fel, mint a 

kisebb termetűek. Egy 10 g-os egér anyagcseréje akár 100-szor olyan intenzív is lehet, mint egy elefánt 10 g-os 

átlag-szövetdarabjának anyagcseréje. Ez nem meglepő, hiszen a nagytestű állatok sejtjeinek sokkal nagyobb 

hányada van „belül”, ennélfogva egy elefántnak is sokkal kevesebb energiát kell fordítania hőtermelésre, mint 

pl. egy egérnek. A tömegegységre jutó oxigénfelhasználás ilyetén alakulása tehát a Bergmann-szabály egyik 

következménye. 

Az idők során természetesen nemcsak a légkör oxigéntartalma növekedett, hanem a többi gáz részaránya is 

változott. A CO2 koncentrációja 1000 évvel ezelőtt 0,028 térfogatszázalék volt, ami egyenlő 280 

milliomodrésszel (280 ppm /parts per million/). A XIX. században aztán az ipari forradalomnak köszönhetően 

elkezdett emelkedni, ami egyre gyorsuló ütemben máig is folytatódik. 2011 februárjában a szén-dioxid 

térfogataránya a Mauna Loa-i (Hawai-szigetek) mérések szerint 391,76 ppm (kb. 0,039%)1. 

A légkör széndioxid-koncentrációja az évszakoknak megfelelően is változik. Amikor az északi félgömbön nyár 

van, a CO2 globális koncentrációja csökken, hiszen a fotoszintetizáló növények lombjuk, testük felépítése során 

rengeteg CO2–ot kivonnak a légkörből és szerves anyagokká alakítanak. Ősszel, mikor a levelek lehullanak és az 

egyéves növények elpusztulnak,  a lebontó szervezeteknek köszönhetően ez a szénmennyiség lassanként újra 

CO2-dá alakul és visszajut a levegőbe. Így a CO2-koncentráció az előző év tavaszán mért értékre növekszik 

ismét (pontosabban az ipari forradalom óta egy annál nagyobb értékre áll be). Noha a déli félgömbön pont akkor 

van nyár, amikor az északin tél, az utóbbi félteke évszaka a döntő, hiszen a délin jóval kevesebb szárazföld, 

kevesebb erdő van. 

A fotoszintézis intenzitása nemcsak a hőmérséklettől és a fénytől, hanem a CO2 koncentrációjától is függ: minél 

több a CO2, annál gyorsabb a fotoszintézis (7. ábra). Itt is van egy minimális érték (CO2–kompenzációs pont), 

ami alatt nettó fotoszintézis nincs. Ilyen alacsony koncentrációknál a gázmolekulák diffúziója az, ami korlátozza 

a sebességet, nagyobb koncentrációk esetén pedig a sejtek fotoszintetizáló apparátusának véges kapacitása a 

limitáló tényező. A CO2-koncentráció ─ fotoszintézis összefüggést egy kezdetben meredeken emelkedő, majd 

egyre inkább vízszintesbe forduló görbével mutathatjuk be. A legintenzívebb szervesanyag-előállítás 

mindenesetre a légkörinél magasabb CO2-koncentráció mellett valósul meg (némelyek ezért abban bíznak, hogy 

a fosszilis tüzelőanyagok egyre gyorsuló felhasználása a termésátlagok növekedését vonja majd maga után. 

Üvegházakban valóban így történik, de mivel az egyes növényfajok produktivitásának CO2-függése eltérő, ezért 

a megváltozott CO2-koncentrációk esetleg olyan fajokat juttathatnak előnyhöz, amelyek eddig háttérben voltak, 

ez pedig a növénytársulásban a dominanciaviszonyok felborulását okozhatja. Másrészt számolnunk kell a CO2 

éghajlatváltoztató hatásával is. 

A levegő igen fontos komponense a vízgőz, amelynek még az összes mennyiségét is csak meglehetősen 

pontatlanul ismerjük (~12 300 km3, ez az összes földi vízfolyások statikus vízkészletének kb. a tízszerese). A 

levegő vízgőzkoncentrációját az abszolút ill. a relatív páratartalommal szokás kifejezni. Az abszolút 

páratartalom átalában g/m3-ben adja meg az egységnyi térfogatra eső víztartalmat. A relatív páratartalom 

ugyanakkor az adott hőmérsékleten és nyomáson lehetséges maximális vízgőzmennyiség százalékában fejezi ki, 

hogy mennyi vízgőz van a levegőben. Ennek alapja az, hogy egy m3 levegő csak ─ a hőmérséklettől és 

nyomástól függő ─ meghatározott vízgőzmennyiséget képes befogadni. Ha egy 1 m3-es, száraz levegőt 

tartalmazó tartályba ennél több vizet fecskendezünk, akkor a víz e mennyiség feletti része nem párolog el, 

hanem folyékony állapotban a tartály alján marad. Ugyanígy, ha egy tartályt, amely ─ adott nyomáson és 

hőmérsékleten ─ vízgőzzel telített levegőt tartalmaz, lehűtünk, a víztartalom egy része kondenzálódik. Pontosan 

ez történik a felfelé emelkedő légtömegek víztartalmával is. Ha a vízszintesen haladó levegőnek pl. egy 

hegylánc állja útját, a levegő kénytelen felfelé is elmozdulni, ami a fentebb jellemző alacsonyabb hőmérsékletek 
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miatt vízkicsapódással, vízcseppecskék megjelenésével jár. Ha ezek kicsinyek, felhőről beszélünk, ha azonban a 

cseppek tovább nőnek, a kondenzált víz csapadék formájában „kieshet” a felhőből. Ennek köszönhető, hogy a 

hegyvonulatok szél felőli oldala gyakran jelentősen több csapadékot élvez, mint a szélárnyékos oldal, ahová már 

telítetlen, szárazabb, lefelé áramló levegő jut. 

3.1. Szennyező anyagok a levegőben 

Természetes körülmények között a levegő igen kevés szennyező anyagot tartalmaz (pl. por, vulkánkitörésekből 

származó anyagok). A levegőszennyezők túlnyomórészt antropogén eredetűek. 

Napjainkban sok szó esik a különböző, légszennyezést okozó vegyületek kiküszöböléséről. Erre a múltban is 

voltak törekvések, pl. az oktánszámnövelőként régebben a benzinbe kevert ólom-tetraetil forgalomból 

kivonásával sikerült elérni a légköri ólomkoncentráció és az abból eredő betegségek gyakoriságának 

csökkenését. Úgy tűnt, végérvényesen megoldódott a probléma. Ám napvilágot látott egy Kensington 

Gardenben végzett tanulmány, amely megállapította, hogy 1925 és 2001 között a házi verebek száma a kezdeti 

több ezerről gyakorlatilag nullára csökkent, a legvalószínűbb ok pedig az a metil-terc-butil-éter, amit ─ az 

elavult ólom-tetraetil helyett ─ kopogásgátló gyanánt újabban a benzinhez adagolnak (Moss, 2001). Ez az éter, 

ill. annak valamilyen égésterméke ugyanis feltehetően elpusztítja azokat az apró rovarokat, amelyekkel a 

verébszülők az első három napban a fiókáikat táplálják. Ez az eset intő példa arra, hogy egy kártékonynak 

bizonyult vegyület másikkal való felcserélése egyáltalán nem biztos, hogy végleges megoldást jelent – talán 

csak áthelyezi a problémát egy másik színtérre. 

Hasonlóan tanulságos a savas esők története (Purves ─ Orians ─ Heller, 1995). A csapadék savanyodását okozó 

kénsav- és salétromsavtartalom növekedését először Skandináviában figyelték meg. Norvégiában 1978-ra – más 

halfajok mellett - a barna pisztráng populációja a felére apadt, 1983-ra pedig további 40%-os csökkenést 

figyeltek meg. Ma az iparosodott országokban a savas eső az általános, pl. Észak-Amerikában a csapadék 

átlagos pH-ja 5,6, New-Englandben 4,1, néha 3,0 (a pH=3,5 kémhatás már közvetlenül károsítja a faleveleket). 

Kanadában kísérletképpen egy tó vizét savanyították meg kénsavval úgy, hogy pH-ja 6,6-ről 5,2-re csökkent. 

Mivel ehhez a nitrifikáló baktériumok nem tudtak alkalmazkodni, a nitrogénciklus megszakadt, és mérgező 

ammónia halmozódott fel a vízben. A kísérlet befejeztével a pH felment ugyan 5,4-re, de savanyú kémhatás által 

blokkolt nitrifikáció csak egy év elmúltával indult be újra. A kémhatás megváltozása tehát jelentősen 

befolyásolja a vizek élővilágát, és a zavaró hatás megszűntével az élővilág csak lassan regenerálódik. 

A savas esők kialakulásában fontos körülmény, hogy a savas esők és az azokat kiváltó ipari légszennyezés 

távolsága több száz kilométer is lehet, hiszen a példaként említett skandináv problémát is az angol és német 

gyárak füstgázai okozták. A savas esők ellen tehát kizárólag regionálisan érdemes fellépni, a problémát 

elszenvedő ország saját (lokális)  intézkedései gyakran hatástalanok maradnak. (A széndioxid-kibocsátás 

mérsékléséhez már ez sem elég, ehhez Föld szintű összefogás kell: ez globális probléma). 

A savas esők nemcsak a növényeket és a vízi élővilágot károsítják. Egyik jelentős hatásuk az is, hogy számos 

kötött állapotban levő nehézfémet kioldanak a talajból, amelyek így a felszín feletti és alatti vizeket mérgezik. 

Ugyanakkor az is lehet, hogy a kioldás a növényekben vagy az azokat fogyasztó állatok/emberek szervezetében 

épp hogy hiányt hoz létre bizonyos fémekből, ami betegségek megjelenéséhez vezet. A kémények füstgázaiból a 

nitrogén és a kén oxidjai eltávolíthatók ugyan, de 90%-os hatásfok felett a tisztítás amúgy is magas költségei 

jelentősen megugranak. 

A globális elsötétülés vagy elhomályosulás (global dimming) jelenségét csak az elmúlt években ismerték fel 2,3. 

A vízfelszínek párolgását vizsgáló kutatók azt állapították meg, hogy adott felület párolgásának sebessége az 

1950-1990-es évek közötti évtizedekben jelentősen csökkent: az Egyesült Államokban 10%-os, Nagy-

Britanniában 16%-os, Oroszországban 30%-os csökkenést figyeltek meg. Ez különösen meglepő annak 

tükrében, hogy közben a globális hőmérséklet folyamatosan növekedett, amitől inkább a párolgás növekedését, 

mint lassulását várnánk. Mivel a párolgás sebessége a hőmérsékleten és a relatív páratartalmon kívül csak a 

napfény erősségétől függ, a változás oka ─ ez később be is bizonyosodott ─ csak ennek megváltozása lehet. A 

jelenség magyarázata az, hogy a füstgázokban a légkörbe jutó apró korom- és egyéb apró részecskék a felhők 

kialakulásakor kondenzációs magként szolgálnak, és mivel ilyen magokból manapság sokkal több van, a felhők 

is sokkal több és kisebb cseppből állnak, mint korábban. A sok apró cseppből álló felhők viszont tökéletesebb 

tükörként viselkednek, nagyobb hányadát verik vissza a Földet érő napfénynek, ennek tulajdonítható a 

földfelszín elsötétedése. A global dimming jelentősége nemcsak elméleti. Egyrészt a ─ főként az iparosodott 

északi félgömbre jellemző ─ szennyezett felhők megváltoztatják a felszínek felmelegedését, ezzel pedig a 

csapadék eloszlását is. Elképzelhető, hogy az északi félteke óceánjainak lehűlése, a csapadéköv délebbre 

vándorlása, a Száhel-övezet szárazsága és tízmillió afrikai nyomora csak ízelítő a global dimming hatásai közül. 
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Másrészt, mivel a global dimming energiát von el a bolygótól, feltételezhető, hogy a globális felmelegedés 

eddig tapasztalt ─ és így is ijesztőnek talált ─ mértéke csak egy része annak, ami a global dimming nélkül 

fellépett volna. A füstgázok egyre elterjedtebb és tökéletesebb tisztításával a globális elsötétülés bár csökken, a 

globális felmelegedés még erősebb lesz. Az ezt is figyelembe vevő modellek a század végére a korábbi max. 6 

°C–os helyett 10 °C–ot is elérő melegedést jósolnak, ami a bolygót emberi életre tökéletesen alkalmatlanná 

tenné. Bár vannak olyan újabb (bár időnként megtévesztően tálalt vagy meghamisított) megfigyelések, amelyek 

szerint a Föld melegedése bizonyos szempontból szorosabb összefüggést mutat a Nap ciklusainak változásával, 

mint a CO2 koncentrációjával, ám ez nem jelenti azt, hogy az üvegházhatás jelentősége elhanyagolható. Mint 

ismeretes, a Föld átlaghőmérséklete mintegy 33 °C–kal alacsonyabb lenne a jelenleginél, ha nem lenne légköre 

és nem lenne üvegházhatása, akárhogy is váltakoznak a napciklusok. A napszél erősségének (természetes) 

változása és az ember által befolyásolt üvegházhatás együtt dönt a Föld éghajlatáról. 

A levegő természetesen fizikai hatásokkal is bír. A levegő földfelszínnel párhuzamos áramlása, a szél, valamint 

az egyéb irányú légmozgások sokrétű hatással vannak az élőlényekre: 
 
a szél a párologtatást fokozza, ami egyrészt hőelvonó hatású (ez melegben kedvező lehet), másrészt 

vízveszteséget okoz. 
a szél nyíró hatású a növényzetre, sérüléseket, féloldalas növekedést eredményezhet. 
segítheti a termések, virágporszemek, madarak, rovarok és egyéb állatok terjedését (vagy éppen akadályozhatja 

azt). 

4.  A víz 

A földi élet 3,5-4 milliárd éve a vízben keletkezett, és mintegy 3 milliárd évig nem is lépett ki onnan. A víz ma 

is igen fontos élőhely, a vizek-óceánok fotoszintetizáló élőlényei állítják elő a Földön évente termelődő oxigén 

mintegy felét. A víz felszínformáló tényező is, a vulkáni erők által létrehozott vagy felemelt kőzeteket 

lepusztítja, és anyagaikat elhordva részt vesz a tengerek feltöltésében. A Földön mindhárom halmazállapotában 

megtalálható, amit az asztrobiológusok az élet kialakulása egyik legfontosabb feltételeként tartanak számon (a 

2010-ben tőlünk 20,3 fényévnyire talált Gliese 581g jelű bolygó épp azért került a figyelem középpontjába, mert 

az eddig felfedezett mintegy félezer extraszoláris bolygó közül ez az egyetlen, amelyen a víz mindhárom 

halmazállapotában előfordulhat4. 

A víz ökológiai szerepe sokrétű: 
 
a növények tápanyaga, a fotoszintézis kiindulási anyaga; 
testalkotó anyag (az emberi test tömegének pl. mintegy 60%-a víz); 
reakcióközeg (a sejtek biokémiai reakciói vizes közegben mennek végbe); 
kiváló oldószer (ezért tartalmazhat a növények számára értékes ionokat a talajoldat, ezért szállíthat számos 

tápanyagot a vér stb.); 
hőszabályozó anyag (nagy hőkapacitásánál fogva hőállandóságot biztosít az élőlényeknek, nagy párolgáshőjével 

pedig hatékony hőszabályozást tesz lehetővé); 
kulcsfontosságú élőhely.   

A víz ökológiai fontosságára jól rávilágít az a tény, hogy egy élőhely éves csapadékmennyisége és az élőlények 

által évente termelt szervesanyag-mennyiség között egyenes arányosság áll fenn: minél több a csapadék, annál 

produktívabb (és rendszerint gazdagabb) az életközösség. A csúcson a trópusi esőerdők állanak. 

A víz környezeti tényezőként jelentkező tulajdonságai: 
 
a sótartalom, 
az oxigéntartalom, 
a hőmérséklet, 
a széndioxid-tartalom, 
az ásványianyag-tartalom. 

A víz sótartalma széles tartományban változik: a világóceánok átlagos sókoncentrációja 35 ezrelék (de pl. a 

Finn-öbölben az édesvizű folyók hozzáfolyása miatt csak 1 ezrelék), és a sótartalmuk 77,8%-át a NaCl adja. A 

szárazföldi felszín alatti vizek ásványianyag-tartalma nagyon változó, rétegvizek esetében elérheti a 20 000 mg/l 

értéket is, ami 20 tömegszázalékos töménységnek felel meg. 
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4.1.  A növények vízháztartása és vízigénye 

A növények vízháztartásuk szerint lehetnek: 
 
változó vízállapotúak (poikilohidratúrás növények); ezek kiszáradástoleránsak, testük víztartalma 

nagymértékben függ a környezet víztartalmától. Ilyenek a mohák, egyes páfrányok (pl. a pikkelypáfrány, 

Ceterach officinarum), néhány zárvatermő faj, de a növényeken kívüli taxonok közül a cianobaktériumok (a 

Nostoc fajok például 100 szárazon töltött év után is feléleszthetők), a zöldmoszatok, és a zuzmók is ide 

tartoznak; 
állandó vízállapotúak (homoiohidratúrás növények): testük víztartalmát többé-kevésbé állandó szinten tartják, a 

nagyobb mérvű vízveszteséget nem bírják, attól elpusztulnak. Ilyen a legtöbb virágos növény. 

Vízigény szerint a hajtásos növények következő típusait érdemes elkülönítenünk:   

1. Vízinövények (hidatofiton): 

vízben élnek, az aljzathoz rögzített vagy lebegő életmódot folytatnak. Gyökérzetük csökevényes vagy 

teljesen hiányzik (pl.: rence). Kutikulájuk nincs, edénynyalábjaik fejletlenek. Gyakori az átszellőztető 

alapszövet, amely a vízfelszínen lebegést segíti elő. A szárazra kerülést és a kiszáradást nem viselik el. 

2. Mocsári növények (helofiton): 

vízzel borított talajon élnek, sok vizet vesznek fel, igen erőteljesen párologtatnak. Nincsenek szilárdító 

szöveteik, testük tartását a sejtek víztelítettsége biztosítja (ezért is hervadnak el olyan gyorsan). 

3. Közepes vízigényű növények (mezofiton): 

állandó közepes szintű vízellátottságot igényelnek, élénkzöld szín és nagy párologtató felület jellemzi őket. 

Több-kevesebb szilárdító szövettel rendelkeznek; pl.: a réti és erdei növények jelentős része. 

4. Szárazságtűrő növények (xerofiton): 

száraz éghajlaton vagy legalább száraz talajon élnek,  jellemzőjük a mélyre hatoló gyökérzet, a csökkentett 

párologtató felület, a sok szilárdító elem, a vastag levéllemez, a felületük szőrözöttsége vagy a viaszbevonat. 

Sztómájuk rendszerint besüllyedt. 

A szárazságtűrő növények stratégiáikat tekintve három fő csoportba sorolhatók: 

Efemer növények: Rövid tenyészidejű növények, életciklusuk legfeljebb néhány hétig tart. Gyors virágzás és 

termésérlelés után teljesen eltűnnek, és mag formájában vészelik át a következő hosszú ideig tartó kedvezőtlen 

időszakot. A sivatagokra és a tundrákra jellemzőek. 

A geofiton tagjai: Olyan növények tartoznak ide, melyek áttelelő szerve a felszín alatt rejtőzik. A geofitonok a 

talajba húzódnak vissza, hagymát, gumót, gyöktörzset, stb. fejlesztenek, míg a csapadékviszonyok alkalmassá 

nem válnak föld feletti hajtás fejlesztésére. A talajban rejtve töltött idő sok esetben nem a száraz periódus 

átvészelését segíti, hanem a fényviszonyok rendes éves ciklusa miatt alakul ki: a magyarországi erdőkben 

számos geofiton faj kora tavaszal virágzik és fotoszintetizál, mert ilyenkor még sok fény éri el a talajt. Mire a 

fák lombot fejlesztenek, megtöltik a talajban levő raktározó szerveiket tápanyagokkal, és a következő tavaszig a 

talajban rejtve maradnak. 

Szukkulens növények : A kis mennyiségű és rendszertelen vízellátás kihasználásához való alkalmazkodásnak 

azt a módját képviselik, amikor a növény valamely szervében nagy mennyiségű vizet tárol. A vízraktározó szerv 

lehet szár, törzs (pl.: kaktuszok, egyes kutyatejek) vagy levél (pl.: kövirózsa, varjúháj). 

4.2. A CO2-megkötés hagyományos és alternatív útjai 

A zöld növények szerves anyagaikat a fotoszintézis során állítják elő. A növények többségénél a széndioxid-

asszimiláció első stabil terméke a glicerinsav-3-foszfát. Mivel a glicerinsav-3-foszfát egy három szénatomos 

molekula, a biokémikusok ezeket a növényeket C3-as növényeknek nevezték el. A megkötés folyamatának első 

lépései úgy zajlanak le, hogy az öt szánatomos ribulóz-1,5-biszfoszfát megköti a levegőből a CO2-ot, így 

átmenetileg hat szénatomos instabil termékké alakul át, amely rögtön utána két darab három szénatomos 
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molekulává – glicerinsav-3-foszfáttá - hasad szét. Izotópos vizsgálatokból tudjuk, hogy a két molekula 

egyikének karboxilcsoportja (-COOH) tartalmazza a szén-dioxid szénatomját. 

A CO2-megkötést katalizáló enzim neve ribulóz-1,5-biszfoszfát-karboxiláz, röviden rubisco. A rubisco azonban 

ribulóz-1,5-biszfoszfátnak nemcsak a szén-dioxiddal, hanem az O2-nel való reakcióját is képes katalizálni (innen 

is a pontos név: ribulóz-1,5-biszfoszfát-karboxiláz/oxigenáz). E reakció akkor kerülhet túlsúlyba, ha a 

fotoszintetizáló sejtek, ill. a zöld színtestek környezetében kevés szén-dioxid áll rendelkezésre, ugyanakkor 

bőven van oxigén. Ilyenkor a folyamat egyik terméke, a két szénatomos glikolát a zöld színtestet elhagyván a 

mikrotesteknek (microbody) nevezett sejtszervecskékbe vándorol, ahol belőle oxigénfelvétellel járó reakciók 

során szén-dioxid képződik. Mivel a folyamat fényt és oxigént igényel, ugyanakkor szén-dioxid termelődésével 

jár, fénylégzésnek vagy fotorespirációnak nevezték el. A névből is látszik, hogy a fénylégzés a fotoszintézis 

ellentéte, fordítottja. A legtöbb növény gyakran kerül olyan helyzetbe, amikor a CO2 és az O2 kedvezőtlen 

aránya folytán a fotorespiráció jelentőssé válik, így a fotoszintézissel előállított szerves anyag viszonylag nagy 

hányada e folyamatnak áldozatul esve visszalakul CO2-dá. 

A második világháború után a fotoszintézis-sötétszakasz egyes lépéseinek felderítésén fáradozó biokémikusok – 

amelynek meghatározó körfolyamatát a Berkeley-kutatócsoport vezetőiről, Melvin Calvinról és Andrew 

Bensonról Calvin-Benson-ciklusnak vagy röviden Calvin-ciklusnak neveztek el - nagy meglepetéssel vették 

tudomásul, hogy számos növényfaj esetében a CO2-megkötés első stabil terméke nem a három szénatomos 

glicerinsav-3-foszfát, hanem a négy szénatomos oxálecetsav (oxálacetát). Ezeket a növényeket ennélfogva C4-es 

növényeknek nevezték el . E fajok ugyanazt a Calvin(-Benson)-ciklust végzik, mint C 3-as társaik, de néhány 

rövid reakciót elékapcsolnak a folyamatnak. Először is, a foszfoenolpiroszőlősav-karboxiláz (PEP-karboxiláz) 

nevű enzim segítségével a három szénatomos foszfoenol-piroszőlősavból (PEP) és CO2-ból négy szénatomos 

oxálecetsavat (ez még továbbalakulhat szintén négy szénatomos almasavvá) állítanak elő a levél alapszövetének 

fő tömegét alkotó mezofillumsejtek zöld színtestjeiben. A keletkezett oxálecetsav (vagy almasav) ezt követően 

átdiffundál a levélerek szállítószöveteit körülvevő nyalábhüvely-parenchima sejtjeibe, amelyek zöld 

színtestjeiben PEP-ra és CO2-ra bomlik. Ekkor aztán beindul az a folyamat, amellyel a C 3-as növényeknél az 

egész sötétszakasz kezdődik: a CO2-ot felveszi a ribulóz-1,5-biszfoszfát, majd a hat szénatomos átmeneti termék 

két darab három szénatomos glicerinsav-foszfáttá bomlik. Innentől a C 3-as és a C4-es növények fotoszintézise 

azonos lépéseken halad keresztül. 

Akkor mi értelme van a C4-esek elékapcsolt reakciójának (PEP + CO2→ oxálacetát), ha az oxálecetsav 

rövidesen visszaalakul kiindulási anyagaiba? A folyamatot katalizáló enzim, a PEP-karboxiláz (a rubiscoval 

ellentétben) nem érzékeny az oxigénre, így az általa katalizált folyamat alacsony CO2– és magas O2–

koncentrációnál sem vezet fénylégzéshez. Mikor fordulnak elő ilyen viszonyok? Ha kevés a víz a talajban, és 

nagy a forróság, a növény az elhervadás elkerülésére igyekszik bezárni gázcserenyílásait. Ezzel ugyan 

megelőzheti a túlzott vízveszteséget, de a zárt légrések a CO2-felvételt is megakadályozzák, és az eredmény 

alacsony CO2-koncentráció lesz. Ez a C3-as növényeknél fénylégzéshez, következésképpen szervesanyag-

veszteséghez vezetne. Ám a C4-es növények PEP + CO2 → oxálacetát → PEP + CO2 körfolyamata futószalag 

módjára szállítja a CO2-molekulákat a mezofillumsejtekből (ahol a fényszakasz is zajlik) a nyalábhüvelysejtekbe 

(ahol a sötétszakaszé a fő szerep). Így a nyalábhüvelysejtekben jelentősen megnő a CO2-koncentráció, 

fénylégzés pedig nem következik be se a mezofillumban (az oxigénre érzékeny enzim hiánya miatt), se a 

nyalábhüvelyben (a sok CO2 miatt). A C4-es növények ennek következtében a száraz, meleg élőhelyek 

meghódítására alkalmasabbak C3-as társaiknál. Ez az anyagcsereút kizárólag zárvatermőkben fordul elő, 

hasznnövényeink közül pl. a kukoricában. Ennek tükrében érthető a korábban említett különbség: a C4-es 

növények ugyanolyan fényintenzitásnál több szerves anyagot állítanak elő, a fény és a fotiszintetikus intenzitás 

kapcsolatát leíró görbéjük csak nagyobb fényerősségeknél mutat telítődést, és magasabb hőmérsékleten sem 

csökken a fotoszintézisük hatásfoka. 

A CAM (Crassulacean Acid Metabolism) a C4-eshez hasonló, de attól megkülönböztethető anyagcsereút. A 

varjúhájfélékre (Crassulaceae) és számos más szukkulens növényre, kaktuszra jellemző, olyan fajokra, amelyek 

különösen száraz és forró éghajlaton honosak. Ezek a növények gázcserenyílásaikat csak éjjel nyitják ki; a 

nappali forróság idején, hogy megakadályozzák a vízveszteséget, zárva tartják. Éjjel CO2-ot vesznek fel a 

levegőből, PEP-karboxilázzal négy szénatomos karbonsavakká alakítják, amelyeket nagy mennyiségben 

tárolnak másnap reggelig. Akkor zárt légrések mögött elbontják azokat, a felszabaduló CO2 a Calvin(-Benson)-

ciklusba jut, a PEP pedig a következő éjjel újabb CO2-ot köthet meg, vagy egyéb úton alakul át. A C4-es 

növényekhez képest a különbség mindössze annyi, hogy itt a PEP a lebontó folyamatok során éjjel keletkezik, a 

C4-eseknél pedig nappal, a fotoszintézis során jön létre. További különbség, hogy a CAM növényeknél a CO2 

oxálexetsavvá alakítása, majd elbontása időben különül el (az egyik éjjel, a másik nappal megy végbe), míg a 

C4-es növényeknél térben (az oxálecetsavvá alakítás a mezofillumban, az elbontás a nyalábhüvelyben történik). 

Jellegzetes CAM növény például az ananász (Ananas comosus). 
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4.3.  A fotoszintézis intenzitását limitáló tényezők; az eutrofizáció 

A szárazföldi fotoszintézist a klimatikus tényezők közül a fény, a hőmérséklet és az elérhető víz mennyisége 

korlátozhatja, amelyek közül az utóbbi kettő szokott ténylegesen korlátozó tényezőként fellépni. A vizekben a 

fő limitáló tényező általában a foszfor alacsony koncentrációja. Foszfor vízbe juttatásával (pl. műtrágyák, 

mósószerek formájában) a vízi élőhelyek eutróffá válhatnak: a korlátozás alól kikerült algák elszaporodnak, 

először rendszerint a zöldmoszatok, amelyeket a folyamat előrehaladtával felváltanak a fonalas kékbaktériumok. 

A felgyorsult szaporodás következtében megnövekedő sejttömeg sejtjei előbb-utóbb elpusztulnak, és lebontásuk 

a tó vizében oldott összes oxigént igénybe veszi. Amíg a víztömeg át nem keveredik (ami mélyebb tavak 

esetében évente kétszer, tavasszal és ősszel történik meg), a tó élővilágának komoly oxigénhiánnyal kell 

szembenéznie. Anaerob élőlények szaporodnak el, amelyek a problémát tovább súlyosbítják 

anyagcseretermékeikkel, hiszen azok – ellentétben az aerobok vétermékével, a szagtalan CO2-dal – sokszor 

mérgezők vagy bűzösek. 

Az amerikai Erie-tó is eutróf. Kétszáz évvel ezelőtt a tó vize tiszta volt és viszonylag sok oxigént tartalmazott. 

Manapság azonban több mint 15 millió ember él a tó vízgyűjtő területén. A közeli városok több mint 250 

milliárd liter háztartási és ipari szennyvizet vezetnek évente a tóba, ráadásul az egész környező terület intenzív 

mezőgazdasági művelés alatt áll, amit természetesen műtrágyákkal tesznek különösen jövedelmezővé. A XX. 

század elején az algák szaporodása soha nem látott méreteket öltött, például az 1929-ben Clevelandnél mért 81 

db/ml értékről 1962-re 2423 db/ml-re ugrott (Purves ─ Orians ─ Heller, 1995). A baktériumok közül az 

Escherichia coli úgy elszaporodott, hogy sok strandot be kellett zárni népegészségügyi aggályok miatt. Ahogy a 

mélyebb rétegekben csökkent az oxigén koncentrációja, számos őshonos faj kipusztult. Ezek helyett olyan 

kagyló-, csiga- és szúnyogfajok települtek be vagy szaporodtak el, amelyek képesek voltak az anaerobbá váló 

viszonyok között is fennmaradni. A Hexagenia genusba tartozó kérészfajokat így váltották fel bizonyos 

kevéssertéjű férgek. A halfajok közül az addig domináns hering, csuka, ponty, sügér, pisztráng helyett a 

gazdaságilag kevésbé értékes fajok szaporodtak el, nehéz helyzetbe hozva a halászatot is. 1972 óta az Egyesült 

Államok és Kanada jóval több,mint 7,5 milliárd dollárt áldozott a vízgyűjtó terület szennyvíztisztító telepeinek 

fejlesztésére, aminek eredménye gyorsan megmutatkozott: a bevezetett foszformennyiség a maximumértékhez 

képest mintegy 80%-kal mérséklődött, és a víz foszfortartalma is jelentősen csökkent. 1985 óta már „csak” 11 

000 tonna foszfor jut a vízbe évente (ez volt az intézkedések megtervezésekor megnevezett célérték is). Az Erie-

tó mélyebb rétegei azonban még ma is szegények oxigénben a nyári hónapok alatt, bár a helyzet súlyossága 

csökkenőben van. Mindazonáltal a tó élővilága sohasem nyerheti vissza korábbi gazdagságát: egyes fajok 

végleg kipusztultak, más fajokat, pl. a véletlenül betelepített zebrakagylót pedig már nem lehet eltüntetni. Az 

Erie-tóhoz hasonló nagy tavak vize lassan cserélődik, és évtizedekbe kerül, mire minősége eléri a korábbi 

értékét – ez azonban nem jelenti, hogy akkor élővilága is teljesen regenerálódik. 

5.  A talaj 

A talaj nem élettelen ásványianyag-tömeg, hanem egy élő rendszer, amely abiotikus és biotikus részekből áll. 

Kialakulásához legalább 10 000 évre van szükség. Azon túl, hogy gazdag talajéletnek ad otthont, a legtöbb 

kulcsfontosságú elem (N, P, S, C stb.) körforgásának is nélkülözhetetlen színtere. 

A talaj keletkezése a kőzetek fizikai mállásával, aprózódásával kezdődik. Ezt gyorsíthatja a hőingás, a fagy, a 

sókiválás feszítő hatása, a rétegnyomás csökkenése vagy épp növekedése. A fizikai aprózódás körülbelül 0,01 

mm-es szemcsék kialakulásáig hatékony. Folyamat során a kőzet kémiai tulajdonásgai nem változnak meg, 

csupán aprózódás történik. A következő lépésben a kémiai mállás jut fő szerephez, amely a nagy fajlagos 

felületűvé vált kőzetanyagot oxidációs, hidratációs, hidrolitikus, oldásos folyamatok során kémiailag átalakítja 

(utóbbira példa a mészkő oldódása szénsavas víz hatására). Az így keletkező agyag Fe- és Al-hidroxidokból, 

kovasavból álló kolloid részecskék együttese. A talajképződés folyamatát a biológiai mállás fejezi be (ami 

valójában a fizikai aprózódással és a kémiai mállással együtt zajlik), amelynek során élőlények, elsősorban 

növények maradványaiból sötét színű, lignint, cellulózt, fehérjéket és egyéb nagy molekulájú szerves anyagokat 

tartalmazó anyag, humusz jön létre. A kémiai mállás során keletkezett szervetlen kolloid részecskékkel együtt 

ez alkotja a talaj élettelen anyagát. A humusz tehát az elpusztult élőlények szerves anyagainak lebontásakor 

létrejövő köztitermékek összefoglaló neve. A lassú lebontási folyamat végén természetesen szén-dioxid és víz 

képződik, de mivel a humuszmolekulák belső struktúrája igen stabil, ez több ezer évet is igénybe vehet. Közben 

a felső talajrétegre újabb és újabb szervesanyagrétegek kerülnek a frissen elpusztult növényekből, így a humusz 

kora lefelé haladva egyre nő, és minél idősebb a réteg, a folyamatos bomlás miatt annál kisebb az össztömege. 

(A talaj humusztartalma ennek megfelelően lefelé erősen csökken.) A lassú enzimreakcióknak köszönhető, hogy 

a talaj, mielőtt humusztartalma teljesen elbomlana, különféle élőlények változatos seregének élőhelye lehet. A 

Föld talajaiban található humuszanyagok összes tömege hozzávetőlegesen 2,5 x 1012 tonna, ami nagyjából 
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egyenlő a földfelszín teljes biomasszájának tömegével. Talaj tehát csak élőlények közreműködésével képződhet, 

anélkül csak kőzetmálladék borítaná a földfelszínt, mint az élettelen bolygókon. 

A talaj függőleges metszetén, a talajszelvényen a talaj több egymás alatti rétegre különíthető. A legfelsőt „A” 

szintnek hívjuk, alatta helyezkedik el a „B”, majd a „C” szint: 

„A” szint: a legfelső réteg; gazdag talajélet jellemzi, sok szerves anyagot tartalmaz 

„A” szint: a legfelső réteg; gazdag talajélet jellemzi, sok szerves anyagot tartalmaz 

„C” szint: a legalsó réteg; maga az anyakőzet, vagy annak nagyobb darabjai tartalmazza, közöttük a fizikai és 

kémiai mállás különböző fokozataiban levő agyagos kőzettörmelékkel. 

5.1.  A talaj tulajdonságai 

A talaj mechanikai összetételét az alkotó részecskék méretével és arányával jellemezzük. 

A talaj három fő összetevője részecskeméret alapján: 

1. vázelemek: A talaj legnagyobb részecskeméretű (2 mm-nél nagyobb) frakciója 

2. finomföld frakció: a vázelemek és a kolloid mérettartomány közötti részecskék alkotják 

3. kolloid frakció 500 nm-nél kisebb részecskékkel; tömegükhöz képest óriási felületükön nagyon sok anyag, 

különböző ionok és vízmolekulák megkötésére képesek, ami a talaj termőképessége szempontjából nagy 

jelentőségű. A vályog- és agyagtalajok sok kolloidok tartalmaznak, ezért sok víz tárolására képesek; a 

homoktalajok víztároló képessége kis kolloidtartalmuk miatt sokkal kisebb. A kolloid frakció az anyag 

kémiai összetétele szerint két részre osztható, szervetlen agyagkolloidokra és szerves kolloid részecskékre. 

A három frakció arányától függ a talaj vízmegkötő képessége, vízáteresztő képessége, valamint a kötöttsége. 

A vízmegkötő képesség azt mutatja meg, hogy adott térfogatú légszáraz talaj hány cm3 vizet képes felületén 

megkötni 

A kötöttség annak mértéke, hogy a talaj mekkora ellenállást képes kifejteni az őt érő mechanikai hatásokkal, 

talajművelő eszközökkel szemben. A kötöttség jellemzésére leggyakrabban az Arany-féle kötöttségi számot 

használják. Ez a szám azt adja meg, hogy egy bizonyos talajhoz mennyi vizet kell adni ahhoz, hogy egy 

meghatározott keménységet elérjen. A száraz talajok nyilván kemények, nehezen megmunkálhatók, kötöttek. 

Minél nagyobb egy talaj Arany-féle kötöttségi száma, annál több vizet kell felvennie ahhoz, hogy keménysége 

egy adott szintre csökkenjen – tehát minél nagyobb az Arany-féle szám, a talaj annál kötöttebb. A kötött 

talajoknak nemcsak a megművelése nehezebb, ezekbe a növények gyökere is nehezen hatol be (Fazekas-

Szerényi, 2002). 

A talajélet és a termőképesség szempontjából a morzsás talajszerkezet a legkedvezőbb. Talajmorzsákon néhány 

mm-es rögöcskéket értünk, amelyek között sok szabad tér van, azaz összpórustérfogatuk nagy. Ennek egy részét 

víz (elsősorban kapillárisvíz), másik részét levegő tölti ki. A megfelelő talajélethez mindkettőre szükség van, a 

jó talajban egyik sem foglal el túl sok helyet a másik rovására. A pórustérfogat szerkezeti jellemző, azt fejezi ki, 

hogy a szilárd részek által be nem töltött tér hány százaléka a talaj térfogatának. Előnyös a nagy pórustérfogat-

érték, ekkor jó a talaj vízgazdálkodása és jó a levegőellátottsága. 

A talajlevegő a légköri levegőtől eltérő arányban tartalmazza az egyes komponenseket: oxigénből kevesebbet, 

szén-dioxidból és vízgőzből jóval többet tartalmaz annál (a CO2-tartalom akár százszoros is lehet, míg az O2-

tartalom általában fele a légkörinek). 

A növények igényeinek megfelelő talaj (tehát nemcsak a talajlevegő) jellemző összetételét a 10. ábra mutatja: 

A talaj víztartalmának egy része ún. gravitációs víz, amely szabadon elfolyhat, nincs semmihez kötve. A másik 

részt a kapillárisvíz alkotja, amely jobban a talajban marad, hiszen a kapillárisok vagy a kolloidok felületéhez 

kötődik. E kötődés ugyanakkor nem annyira szoros, hogy a növények ne tudnák könnyűszerrel felvenni. A 

harmadik csoportot a higroszkópos víz jelenti, amely a kolloid részecskék felületéhez olyan erősen kötődik, 

hogy a növények csak alig-alig képesek onnan elszívni; laboratóriumban is inkább csak hevítéssel távolítható el 

ez a víz. 
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A talaj összetétele a talaj hőmérsékletére is hatással van. A nagyobb víztartalmú talajok fajhője nagyobb, ezért 

ugyanolyan nappali besugárzás és éjjeli kisugárzás mellett kisebb hőingást szenvednek el. A kevés kolloidot 

tartalmazó, ezért kis vízmegkötő képességű homoktalajok ezzel szemben gyorsan felmelegszenek, de hamar le 

is hűlnek. A kolloidokban gazdag, nagy víztartalmú agyagtalajok a légkör nagy hőingása mellett is nagy 

hőállandóságot mutatnak. 

A talaj kémhatása a nagyon savas pH=3-tól a nagyon bázikus pH=11-ig bármilyen értéket felvehet. Ha évente 

több csapadék esik, mint amennyi ugyanennyi idő alatt elpárolog, akkor a talajoldatban levő ionok, valamint a 

talajkolloidok (szintén a rajtuk kötött ionokkal együtt) lefelé mozognak, azaz a felszínről eltávoznak: a talaj 

kilúgozódik. Az ilyen típusú kimosódás a hideg éghajlatú területekre jellemző, és savanyú talajok kialakulását 

eredményezi. Hasonló savanyító hatással van a fenyőfélék lehullott tűleveleinek bomlása is a talajban. 

Ha egy területen kevesebb csapadék esik, mint amennyi ugyanannyi idő alatt a felszínről elpárolog, akkor a 

talajionok felfelé vándorlása lesz jellemző, ami a felső talajréteg bázikussá válásának kedvez. Az így kialakuló 

szikes talajok sok Na- és K-iont tartalmaznak, és lúgos kémhatásúak. 

Ha egy területen az évente hulló csapadék és az évente elpárolgó vízmennyiség nagyjából megegyezik, a talaj 

kémhatása a semleges tartományban lesz (pH≈7). 

A talaj igen sokféle elemet tartalmaz különböző mennyiségben. A makroelemeknek nevezett alkotókban 

viszonylag gazdag (N, P, K, Ca, Mg, S, Si), de a sokkal kisebb arányban előforduló mikroelemek (B, Mn, Fe,  

Zn, Cu, Mo, Co) jelenléte is igen fontos, mind a talajélőlények, mind a növények, mind az azokat fogyasztó 

ember számára. Valószínűleg több egészségügyi probléma kialakulásáért is felelőssé tehető az a mezőgazdasági 

gyakorlat, hogy a termőföldekről minden évben eltávolított nagy tömegű termény rengeteg (mikro) elemet visz 

magával, amelyek közül alig pótolunk egyet-kettőt (N, P, K). A talaj így elszegényedik (elszegényedett) olyan 

mikroelemekben, amelyek az emberi szervezet működésében nélkülözhetetlenek. Ezek pótlására ásványianyag-

tartalmú táplálékkiegészítő készítményeket ajánlanak, ám szedésük a problémát feltehetően csak részben oldja 

meg. 

A talaj egyes növényi tápelemeinek túlsúlya (vagy hiánya) más-más fajoknak kedvez. A nitrofrekvens 

növények, pl. a nagy csalán (Urtica dioica), a tatárlaboda (Atriplex tatarica), a nagy útifű (Plantago major), a 

szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus), a mezei sóska (Rumex acetosa), a hagymaszagú kányazsombor 

(Alliaria petiolata), a fekete bodza (Sambucus nigra) vagy a ragadós galaj (Galium aparine) a talaj magas 

nitrogéntartalmának indikátorai. A szilikátjelző növények, pl. a tőzegmohák (Sphagnum fajok), a csarab 

(Calluna vulgaris), az áfonya (Vaccinium fajok), a szőrfű (Nardus stricta), az erdei sédbúza (Deschampsia 

flexuosa), a seprőzanót (Sarothamnus scoparius) vagy az egynyári szikárka (Scleranthus annuus) savanyú, 

ásványi anyagokban szegény talajokon nőnek. A sótűrő növények pedig a talaj magas sótartalmát jelzik: sziki 

mézpázsit (Puccinellia limosa), bárányparéj (Camphorosma annua), sziki sóballa (Suaeda maritima), sziki útifű 

(Plantago maritima), sziki csenkesz (Festuca pseudovina), sziki szittyó (Juncus gerardi), sziki őszirózsa (Aster 

tripolium ssp. pannonicum), magyar sóvirág (Limonium gmelini subsp. hungaricum) 

5.2.  A talaj élővilága 

A talajban számos, rendszertanilag sokszor egymástól távol álló taxonba tartozó faj igen sok egyede él, 

összefoglaló nevük az edefon. Rendszertanilag lehetnek Baktériumok, Egysejtűek, Növényszerűek, Gombák, 

Növények és Állatok is. 

Egyesek (eukarióta egysejtűek, kerekesférgek, fonalférgek) a talajoldatban élnek, mások szárazföldiek, de 

nedvességigényesek (pl. ugróvillások, egyéb fonalférgek), megint mások kifejezetten szárazságtűrők (ászkák, 

hangyák). A legfontosabb talajélőlények azonban a baktériumok és a gombák. Előbbiek közül a nitrifikálók 

általában csak az 5,5-10 közötti pH-tartományban tudnak hatékonyan működni, nagyon savas kémhatásnál leáll 

a nitrifikáció, ami a nitrogén körforgásának zavarához vezethet. A baktériumok szerepe sokrétű: lebontók, 

felszabadítják a tápanyagokat, betegségeket terjesztenek vagy épp „semlegesítenek” (penicillin). 

A talaj megfelelő kémhatása a növények számára is fontos. A Magyarországi edényes flóra határozója (Simon, 

1992) egy ötfokozatú skálán (R érték) minden felvett fajról megadja az általa legjobban kedvelt kémhatás-

tartományt. 

A talaj megfelelő kémhatása a növények számára is fontos. A Magyarországi edényes flóra határozója (Simon, 

1992) egy ötfokozatú skálán (R érték) minden felvett fajról megadja az általa legjobban kedvelt kémhatás-

tartományt. A talajban található szerves anyag nagy részét humusz és a növényi gyökerek alkotják, mindössze 
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5%-át teszik ki a talajlakó élőlények, melyek közös neve az edafon. Francé (1913) eredeti meghatározásában 

csak a baktériumok, gombák, algák, egysejtűek, kerekesférgek, fonalférgek és medveállatkák tartoznak az 

edafon fogalmába, de később a fogalom értelmezése kiterjedt a talajt, mint élőhelyet benépesítő életközösség 

minden tagjára, a talaj-biocönózis egészére. 

A fonálférgek a talajban a leggyakoribb állatok (őket egyedszámban csak a ma már nem állatoknak, hanem 

egysejtű eukariótáknak tekintett protozoák előzik meg). Elsősorban a nedves talajban élnek, ahol közvetlen 

átmenetet találunk a vízi fauna és a talajszemcsék közötti adhéziós vizet benépesítő fonálféreg-fauna között. 

Nagyságuk 0,5 és 2 mm közötti. Ásni nem tudnak, előrehaladásukban a talajkapillárisok vízkészletére vannak 

utalva. Ha a talaj kiszárad vagy a 3–4-es pH-érték alá süllyed, akkor nyugalmi, ún. anabionta állapotba 

kerülnek. Táplálkozásuk változatos, a detrituszevőktől a ragadozókig találunk köztük fajokat. Sok faj fogyaszt 

állati egysejtűeket és baktériumokat. Más fajok gombákkal táplálkoznak, így pl. a Dictylenchus nemzetség fajai 

szuronyszerűen kitolható szájszerveikkel megszúrják a vékony gombafonalakat, majd kiszívják a citoplazmát. 

Érdekes ugyanakkor, hogy fonálférgekre „vadászó” gombafajok is ismeretesek. Már több mint 100 éve 

feljegyezték, hogy az Arthrobotrys oligospora nevű gomba hurokszerű micéliumai fonalférgek foglyul ejtésére 

specializálódtak. Azóta számos mikroszkopikus gombáról derült ki, hogy táplálékforrásukat a fonálférgek 

képezik. 

A gyűrűsférgek közül a gilisztákat (Lumbricidae) és televényférgeket (Enchytraeidae) érdemes megemlítenünk, 

melyek a földben aktívan járatokat fúrva élnek. A televényférgek többsége 20 mm-nél kisebb, és testük átmérője 

is kevesebb 1 mm-nél. Általában fehér színűek vagy átlátszók. Táplálékaik főleg mikroorganizmusok, de 

bélcsatornájukat kb. azonos arányban töltik ki a növényi maradványok, gombafonalak és az ásványi 

talajkeverék. Az avarszintben élő állatok előnyben részesítik az ugróvillások, atkák ürülékét és a gombákat. 

A földigiliszták három ökológiai típusba foglalhatók össze: avarlakók, járatásók és ásványitalaj-lakók. Ez 

egyben vertikális eloszlást is jelent. Nagyon érzékenyen reagálnak a szárazságra. A kezdődő szárazság elől 

mélyebbre ásnak, majd kis csomóba összegöngyölődve vészelik át a kényszernyugalmi állapotot. A közép-

európai fajok hőmérsékleti optimuma általában 10 °C körül van. Aktivitásuk 0 °C-nál gyakorlatilag megszűnik, 

a 25 °C-os meleget pedig a legtöbb faj még kedvező nedvességviszonyok mellett sem éli túl. A giliszták 

tápláléka főleg holt növényi maradványokból áll, zöld részeket csak ritkán fogyasztanak. A fenyőerdők 

talajának alacsony pH-ja és a rosszul lebomló tűalom gátlóan hat a giliszták fejlődésére. A földigiliszták 

gyakorlati jelentősége a talaj termékenységében részint a táplálék felvételében, emésztésében, részint pedig a 

járatok készítésében, a talaj alkotórészeinek összekeverésében, a talajszerkezet kialakításában van. 

Az ízeltlábúak közül az ikerszelvényesek osztálya (Diplopoda) nagy faj- és egyedszámmal képviselteti magát a 

talajban. Teljes fajszámukat 12 000 ─ 80 000-re becsülik a világon. Életmódjukat tekintve talajlakók, többnyire 

növényi korhadékot esznek (bélbaktériumaik segítségével képesek a bontására), részt vesznek az avar 

felaprózásában, nagyon fontosak humuszképzésben, de kis számban vannak köztük ragadozók is. Nagyobbik 

alosztályuk az ezerlábúak (Chilognatha). 

A pókszabásúak közül az atkák (Acari) jelentősége a legnagyobb. Az eddig leírt kb. 15 000 faj többsége tipikus 

erdőlakó, és a talajban él. Méretük 0,2–2 mm közötti. Szemük hiányzik, de fényérzékelő képességük 

bizonyítható. Egyedfejlődésük során egy lárva és három nympha stádiumon keresztül érik el a kifejlett állapotot. 

A lárvát három pár láb, a többit négy pár láb jellemzi. Az atkák számos családjából a talajfauna számára 

jelentősebbek a páncélosatkák (Oribatida) és a ragadozó atkák (Gamasina). A Gamasinák többsége ragadozó, 

táplálékspektrumuk a fonalférgektől az ugróvillásokig terjed. A páncélosatkák talajbiológiai jelentősége igen 

nagy. Nevüket erős, sötétbarna kutikulájukról kapták. A többé-kevésbé gömb alakú test méretéből 

következtethetünk a talaj pórusos szerkezetére is. Végtagjaikat szorosan a testhez tudják simítani, vagy néhány 

fajnál egy csuklós ízesüléssel az állat teste szabályosan összehajtható egy zárt tömbbe. Így a kültakaró hatásos 

védelmet nyújthat a ragadozók vagy a kiszáradás ellen. Ez lehetővé teszi, hogy a páncélosatkák a talaj 

különböző vertikális szintjeiben egyaránt megtelepedhessenek. A legtöbb faj mindenevő, így rendkívül nagy 

egyedszámuk révén kiemelkedő szerepet játszanak a lebontásban. 

A hatlábúak altörzséből az ugróvillások osztálya (Collembola) kiemelkedő jelentőségű. Méretük 0,2-9 mm. A 

talaj belsejében élők pigment nélküli, vak állatok, az ugróvillájuk pedig redukálódott. A felszínen élők élénk 

színűek, jól ugranak, pontszemeik száma teljes, és megtermékenyített petékkel szaporodnak, szemben az edafon 

formák között gyakori parthenogenetikus (szűznemzéses) szaporodással. A Földet ma benépesítő rovarok között 

az ugróvillások a legszámosabbak, felülmúlva a hangyákat, termeszeket és a legyeket, egyedszámuk az 1000 

példányt is elérheti 1 liter erdei földben. Többségük detritusz-, spóra- és mikrobaevő, miközben sok ásványi 

anyag is áthalad a bélcsatornájukon. Így joggal nevezhetjük az ugróvillásokat a talajképződés, talajélet 

katalizátorainak, mert bélcsatornájuk mikroflórájával „beoltják” a talajt. Hőmérséklet-toleranciájuk tág határok 
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között változik. Ismertek kifejezetten télen aktív fajok, amelyek tömegszaporodásukkor sötétre festik a havat, pl. 

a Hypogastrura socialis, de a többség hőmérséklet-optimuma 5–15 °C között van. Az európai fajok száma kb. 

1800, de egy-egy erdőállományban még sincs több általában 100 ─ 150 fajnál, a domináns fajok száma pedig 

jellemzően alig egy tucatnyi. 

A szintén a hatlábúak altörzsébe tartozó rovarok (Insecta) osztályának sok faja a talajban éli életének egy részét 

vagy egészét. E fajok lehetnek: 

a. részleges talajlakók, mint pl. a pattanóbogarak, amelyek pete és lárva állapotban a talajban élnek, kifejletten 

viszont a talaj felett; 

b. átmeneti talajlakók, pl. a nagy nyárlevelész, amely csak kifejlett alakban tölt egy telet a talajban; 

c. periodikus talajlakók, pl. a galacsinhajtó bogarak, amelyek életük nagy részét a talajban élik le; 

d. állandó talajlakók, amelyek gyakorlatilag sosem hagyják el a talajt. 

A lebontás folyamata is szorosan összefügg a talajélettel. Maguk a lebontók valamilyen formában mind 

talajlakók, és a talaj számukra fontos erőforrást jelent. (az erőforrás nem feltétlenül azonos a táplálékkal). 1 

négyzetméter erdei talajfelszínre átlagosan 670 avarlebontó állategyed jut. Ez hektáronként 6,7 millió egyed a 

talajban, ami 40 kg körüli tömeget jelent. 

Table 2.1.  1. táblázat: Talajélőlények tömege (t/ha)  rét-legelőn és árpaföldön 
 

Talajélőlények Rét, legelő Árpaföld 

Gyökerek 20-90 1,46 

Baktériumok 1-2 0,73 

„Sugárgombák” 0-2 - 

Gombák 2-5 1,63 

Egysejtűek 0-0,5 0,07 

Fonálférgek 0-0,2 0,002 

Gyűrűsférgek 0-2,5 0,056 

Egyéb állatok 0-0,5 0,0006 

5.3.  Talajvédelmi megfontolások 

A talajvédelem a talajszennyezéseket, a talaj kémhatásának kedvezőtlen változásait és a talajerózió folyamatait 

igyekszik mérsékelni. 

Talajszennyezést nemcsak a növényvédőszerek (amelyek valójában rovarokat, gombákat vagy gyomoknak 

tekintett növényeket elpusztító mérgek) okozhatnak, hanem a termőképesség fokozására kiszórt műtrágyák is. 

Utóbbiak közül a foszforműtrágyák nehézfémszennyezéseket tartalmazhatnak, a nitrogénműtrágyák kijuttatását 

pedig gyakran túlzásba viszik. Mindkettő a talajélőlények megmérgeződését vonja maga után, amellett hogy a 

felszíni vizekbe jutva eutrofizációt okoznak. 

A Hortobágyra jellemző és ma védelem alatt álló szikes puszták tulajdonképpen mesterséges képződmények, a 

Tisza szabályozása miatt bekövetkezett talajdegradáció emlékét őrzik. 

A mezőgazdasági ökoszisztémák a természetes ökoszisztémáktól abban is különböznek, hogy a művelt 

területeket az év egy jelentős részében nem borítja összefüggő növényzet. A csupasz talajfelszínen a talaj 

eróziós pusztulása igen jelentős lehet: Magyarországról a Duna 10 millió tonna erodált talajt hord el évente. A 

szél deflációs hatása sem elhanyagolható hazánkban, hiszen ennek következtében veszítünk el minden évben 

mintegy 80 millió m3 talajt. Összevetve ezt azzal, hogy a talajok újraképződési ideje 10 000 év, a jelenlegi 

mezőgazdasági gyakorlat fenntarthatatlansága nem kérdéses. Ma még inkább megfontolásra érdemesek Franklin 

D. Roosevelt amerikai elnök szavai, mint amikor 1937. február 26-án elhangzottak: „A nation that destroys its 

soils, destroys itself.” (A nemzet, amelyik elpusztítja a talajait, önmagát pusztítja el). 
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6.  A domborzat 

A domborzat nem önmagában, hanem a többi abiotikus (és biotikus) tényező megváltoztatásával fejti ki hatását 

az élőlényekre. A tengerszint feletti magasság például a terület éghajlatát, a hegységet alkotó kőzetek összetétele 

a rajtuk kialakuló talaj minőségét befolyásolják. A kitettség is rendkívül fontos, hiszen a déli lejtők melegebbek, 

jobban megvilágítottak, mint az északiak, ugyanakkor a szél irányába esők nemcsak hűvösebbek, hanem 

csapadékkal is jobban ellátottak (a nedves levegő - korábban már említett - kényszerű felemelkedéséből 

kifolyólag). Minél nagyobb a lejtőszög, annál erősebbek az említett hatások, és annál jobban ki van téve az 

eróziónak is. 

A domborzatnak az élőlényekre gyakorolt hatását jól illusztrálják a Sierra Nevada hegység cickafarkpopulációin 

(Achillea lanulosa) végzett vizsgálatok. A Sierra Nevada hegységben (Kalifornia állam, USA) honos fajnak 

számos populációja él a hegység egészen különböző tengerszint feletti magasságú élőhelyein. Megfigyelték, 

hogy a legnagyobb tengerszint feletti magasságú élőhelyeken a növények átlagos testmagassága több mint 

háromszorosa annak, mint ami a tengerhez legközelebbi szinteken jellemző. Felmerült a kérdés: vajon 

genetikailag kódolt-e ez a különbség, vagy csak a hegycsúcsokon szokásos mostohább viszonyok okozzák az 

ottani kisebb testméretet. A kérdést átültetéses kísérletekkel döntötték el: az elterjedési terület különböző 

tengerszint feletti magasságú pontjairól származó egyedek klónjait kis, közepes és nagy magasságban 

létrehozott kertekben is elültették, és megfigyelték, hogy teljesen kifejlődvén milyen testmagasságot érnek el. A 

kísérletek tanúsága szerint a különböző magasságokból nyert növények fenotípusbeli különbségeiket jelentős 

részben megtartották akkor is, ha ugyanolyan körülmények közé kerültek, a különbségek tehát örökletesek, 

genetikaiak. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a cickafark növények termetére a környezeti tényezők értékei 

nincsenek hatással, hiszen a kísérlet azt is megmutatta, hogy az alacsony fekvésű kertekben a növények 

általában magasak, a magasan fekvőkben pedig alacsonyak lettek. Az is kiderült, hogy az eredeti élőhelyüknél 

alacsonyabb fekvésű kertekbe ültetett növények magasabb termetet értek el az élőhelyükre jellemző 

átlagértéknél, amelyek viszont magasabbra kerültek, azok alacsonyabbat. Az Achillea lanulosa testméretét tehát 

mind az örökletes, mind a környezeti tényezők befolyásolják. A különböző helyekről származó egyedek 

jellemző morfológiai bélyegeiket megtartják, ugyanakkor szaporodóképesek is a többi helyről származó 

egyeddel. Fajon belüli öröklődő különbségekről van szó, fajok genetikailag kismértékben különböző 

populációiról, amelyeket Göte Turesson (1922) svéd botanikus nyomán ökotípusoknak nevezünk. 

7.  Forrástényezők és kondicionáló tényezők 

Az előbbiekben láttuk, hogy a környezeti tényezőket élettelen (abiotikus) és élő (biotikus) tényezőkre 

oszthatjuk. Mindkettő alapvetően fontos meghatározója az élőlények elterjedésének, általánosságban mégis úgy 

fogalmazhatunk, hogy kis fajgazdagságú élőhelyeken, szélsőséges abiotikus környezeti feltételek esetén az 

élettelen tényezőké a fontosabb szerep (ezek korlátozzák inkább az elterjedést), míg fajgazdag közösségekben 

az élő tényezők a dominánsak. 

Egy másik felosztás abból a szempontból tekint a környezeti tényezőkre, hogy az élőlények hatással vannak-e az 

értékére. Az úgynevezett forrástényezőket (mint pl. a nedvesség, tápelemek zsákmány, élettér, búvóhely, 

fészkelőhely) az élőlények fogyasztják, ezért elérhetőségük az egyedsűrűség függvénye: minél több élőlénynek 

van szüksége rájuk, annál gyorsabban fogynak. Az ún. kondicionáló tényezők ezzel szemben egyedsűrűségtől 

függetlenek, mert értéküket az élőlények nem csökkentik, akárhányuknak is van szüksége rájuk. Ilyen a 

hőmérséklet, a kémhatás, a nedvesség vagy a sókoncentráció. 

A forrástényezők tovább csoportosíthatók, többek között lehetnek esszenciálisak, azaz mással nem pótolhatók 

(pl. Ca2+, P, víz, O2), vagy helyettesíthetők (pl. a NO3-, a NO2- és az NH4+ ionok többé-kevésvé mind 

felhasználhatók a növények számára nitrogénforrást gyanánt, ugyanígy a polifág állatfajok különböző 

zsákmányállatokat vagy többféle növényt is elfogadhatnak táplálékul). 

A forrástényezők lehetnek továbbá egymással szinergista viszonyban, ha az egyik a másik jelenlétében 

hatékonyabban elláthatja a feladatát, valamint lehetnek egymás antagonistái, ha jelenlétük a másikra gátló hatást 

gyakorol (a sok kalcium a talajban például nehezíti a vas, a magnézium és egyes nyomelemek felvételét). 

Nagyon fontos megkülönböztetnünk egymástól a fiziológiai és az ökológiai környezeti igényt. A fiziológiai 

igényt mindig egy faktorra határozzák meg, és egy laboratóriumban kimérhető toleranciatartományt jelent. Egy 

növényfaj fiziológiai igénye például úgy állapítható meg, hogy magvait más fajok magvait nem tartalmazó 

talajon vetjük el, és a vetési terület hosszában valamely környezeti tényező értékét egyenletesen növelve 

megfigyeljük, hogy hol, a környezeti tényező mely értékeinél fejlődik a legjobban. Ha például egy fűféle 



 A környezeti tényezők és a 

környezet elemei (dr. Horváth 

Balázs) 

 

 35  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

vízigényére vagyunk kíváncsiak, egy lejtős felszínen célszerű a vetést végeznünk, hiszen ilyenkor a magasabb 

területekre került magvakból kikelő növények messzebb helyezkednek majd el a talajvíztől, az alacsonyabbra 

kerültek pedig közelebb, ami nyilván jobb vízellátottságot jelent. A legtöbb szárazföldi növényfaj számára a 

közepes vízellátottság a legkedvezőbb. A kísérletet három különböző fűfélével ( réti ecsetpázsit /Alopecurus 

pratensis/, franciaperje /Arrhenatherum elatius/, sudár rozsnok /Bromus erectus/) el is végezték, és azt 

tapasztalták, hogy mindhárman a közepes vízellátottságot részesítették előnyben, fiziológiai vízigényük tehát 

hasonló volt. Amikor azonban a vetést mindhárom faj magjainak keverékével végezték el, a három faj 

felosztotta egymás között a területet: a réti ecsetpázsit a legnedvesebb, a franciaperje a közepes, míg a sudár 

rozsnok a legszárazabb helyet választotta, és saját területéről mindhárom kiszorította a másik kettőt. E kísérlet 

világít rá arra a tényre, hogy egy faj által elfoglalt földrajzi hely általában a fiziológiai igény és a más fajokkal 

való versengés együtes eredménye, és gyakran nem felel meg a laboratóriumban megfigyelt fiziológiai 

igényeknek. A hasonló esetekre kidolgozott Ellenberg-szabály úgy fogalmaz, hogy az ökológiai optimum 

általában nem esik egybe a fiziológiai optimummal, a fajok természetes körülmények közötti előfordulása 

kevéssé tükrözi az igények optimumát, jóval inkább a tűrőképesség azon tartományát mutatja, ahová 

versenytársai beszorítják. 

Ö kológiai igényen tehát a természetben jelenlévő egyéb korlátozó tényezők hatása alatt megfigyelhető 

toleranciatartományt értjük. 

8. A zavarás (bolygatás) 

A populációk újra és újra zavarásnak vannak kitéve. A zavarás olyan rövid ideig tartó hatás, amely a környezet 

megváltoztatásával a populációra vagy az életközösségre negatívan hat. Ilyen zavaró hatások lehetnek pl. a 

hurrikánok, az áradások, a földcsuszamlások, a lávafolyások, az erdőtüzek, valamint a biológiai zavaró hatások 

közül a fakidőlés, a taposás vagy a betegségek. Általában véve a kistermetű fajok (pl. a rovarok) több és erősebb 

zavarásnak vannak kitéve, mint a nagytermetű fajok, ezért előbbiek egyedszáma jóval a környezet 

eltartóképessége alatt van. A madarak egyedszáma ellenben gyakran az eltartóképesség közelében (ill. 

közvetlenül az alatt) hullámzik. 

Az élőlények a zavarásra annak gyakoriságától és súlyosságától függően reagálnak. Arra a zavaró hatásra, 

amellyel életükben rendszeresen találkoznak, élettani és viselkedésbeli változásokkal válaszolnak. Így például 

az állatok viharok idején menedéket keresnek, télen pedig téli álmot alszanak; a fák ősszel lehullatják leveleiket, 

és fiziológiájukat úgy változtatják meg, hogy a fagy ne tehessen kárt bennük. Különösen erős zavaró hatások 

esetében mindazonáltal előfordulhat, hogy a változások az egyedek nagy részének tűrőképességét túllépik, így 

egyes populációkban jelentős pusztulás következhet be. Minél gyakoribb az adott típusú zavaró hatás a 

populáció élőhelyén, annál nagyobb a valószínűsége, hogy az egyedek többsége ahhoz már sikeresen 

alkalmazkodott. 

A zavarásokhoz való alkalmazkodás jelensége elterjedt az élővilágban. Erdőtüzek után sok növény újra kihajt, 

sőt, gyakorta tüzeket elszenvedő területeken olyan fajok is szép számmal akadnak, amelyek e tüzeket 

kifejezetten igénylik. Az ausztráliai Eucalyptus pyriformis tokjai például a tűz heve hatására nyílnak fel, 

kiszórva a magvakat, amelyek a hamu borította talajon csíráznak ki. 

Az élőlényekre jelentős hatással vannak a zavaró hatások, de a zavaró hatások gyakorisága sem független az 

élőlényektől. Közvetlenül erdőtűz után túl kevés éghető szerves anyag van a talaj felszíne felett ahhoz, hogy 

újabb tűzvész indulhasson útjára. Amint azonban a vegetáció ismét növekedni kezd, egyre több elhalt növényi 

rész, korhadó ág lepi el a talajfelszínt, ami – a gyulladás feltételeinek megléte esetén - újabb tűz kitörését 

vetítheti előre. Maga a növényzet ad alapot tehát a zavaró hatások bekövetkezésére. Hasonlóképpen, a liánok, 

fészkelő madarak, közelben növő lágyszárúak és bokrok számára jelentős zavaró tényezőt jelent a fák kidőlése. 

Ez azonban szintén nem teljesen véletlenszerű esemény, hiszen a fa korával ─ a gyökereket érintő 

gombafertőzések miatt ─ nő a valószínűsége annak, hogy egy bizonyos szélsebességnél a fa meggyengült 

gyökerei elszakadnak. Egy erdőben vagy erdőrészben tehát a fák kidőlését olyan időszak követi, amikor a 

kidőlésnek elenyésző a valószínűsége, majd ez a valószínűség folyamtosan nő addig, amíg a következő kidőlési 

hullám be nem következik. Ekkor az addig az idős egyedek árnyékában lassan növő („oszkározó”) fiatal fák 

hirtelen gyors növekedésnek indulnak, és a faállomány az adott helyen megújul. Egy erdő egyes részei a 

ciklusnak más és más fázisában lehetnek, így egy természetes erdőben az öreg és a fiatal fákból álló állományok 

gyakran mozaikosan helyezkednek el. A faültetvényekben, amelyeket helytelenül gyakran szintén erdőknek 

neveznek, ilyen mozaikosság nincs – ezekben minden faegyed azonos korú, és egy időben is vágják ki őket. 
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Chapter 3.   Populációk   (Pestiné dr. 
Rácz Éva Veronika 

1.  A populációk jellemzése 

1.1.  A populáció fogalma 

A populáció az egyedfeletti szerveződés szerkezeti és működési alapegysége. Legtöbbször egy időben, egy 

helyen együtt élő, egy fajba tartozó egyedek halmazát értik populáció alatt, ill. faji minősítésű populáció alatt. 

Ez a definíció azonban nem minden ökológia vizsgálódás esetén használható. Sok esetben szűkebb, máskor 

tágabb fogalomra van szükség. 

A populációdinamikai, populációgenetikai vizsgálatok esetén szükséges, hogy a populáció egyedei tényleges 

szaporodási közösséget alkossanak (mendeli populáció). 

Táplálkozással kapcsolatos kérdésekben viszont azonos életmódú, de mégcsak nem is feltétlenül egy fajba 

tartozó egyedek (pl. azonos módon táplálkozó parti madarak) populációját tekintik vizsgálati alapnak. 

A populáció általánosan használt fogalma nehezen alkalmazható olyan állatokra, amelyek különböző fejlődési 

stádiumukban más élőhelyen, egészen más táplálékot fogyasztanak (pl. lepkék, kérészek vagy a legtöbb kétéltű). 

Növénypopulációk esetén az egyedek elkülönítése gondot okoz, sőt akár egyetlen egyed alkothatja a populációt. 

Az általános szünbiológiai értelemben vett populáció mindig relatív, az adott vizsgálat céljaitól és feltételeitől 

függ. Ennek megfelelő definíció Juhász-Nagy (1986) meghatározása, mely szerint a populáció valamely 

szempont alapján összerendelt élőlények halmaza adott tér-idő intervallumban. A meghatározásban szereplő 

szempont sokféle lehet; függ a vizsgálat tárgyától és a tesztelendő hipotézistől. 

A populációk szünbiológia vizsgálata egy  dimenziós rendszerben képzelhető el: a „hol” (tér 3 dimenziója), a 

„mikor” (idő dimenzió), „milyen mennyiségben” (populáció méret) fenológiai alapkérdéseknek megfelelően. 

Tanulmányozhatjuk a populáció tér-idő dinamikáját, vagy csak a populációméret időbeli változását. 

Mielőtt a populációk dinamikájának okaira és modelljeire részletesen kitérnénk, tekintsük át a populációk 

jellemzőit, amelyekkel mennyiségük és eloszlásuk leírható. 

1.2.  Populációméret 

A populáció méretét leggyakrabban egyedszámban ( ) vagy egyedsűrűségben (populációdenzitás vagy 

abundancia) szokták megadni. Szárazföldi élőlények esetén a denzitást egyed/területegységben, míg vizekben 

élőkre térfogategységre vonatkoztatva mérik. 

Az egyedek elkülönítése azonban csak az úgynevezett unitér fajok populációiban magától értetődő, amelyek 

elkülönült, genetikailag különböző egyedekből állnak, mint pl. a gerinces állatok. Ezzel szemben a növények 

jelentős része és több gerinctelen állat csoportokat, telepeket alkotnak. Ezek az ún. moduláris fajok. Telepeik 

számos genetikailag azonos, klónból állnak, amelyek különböző ivartalan szaporodási formákkal jöttek létre (pl. 

indázás, gyökérsarj, bimbózás … stb. ). A moduláris populációk denzitását biomassza/területegységben lehet 

megadni. 

A populáció nagyságát közvetlen számlálással is meghatározhatjuk nagytestű állatok, madarak, vagy fás 

növények vagy egyéb kis létszámú populációk esetén. Azonban az esetek többségében az összes egyed 

megtalálása gyakorlati akadályokba ütközik. A populációméret meghatározására két általános módszer 

használatos: a kvadrát módszer és a jelölés-visszafogás. 

A kvadrát módszer jól alkalmazható olyan populációk méretének becslésére, amelyek egyedei nemigen 

mozognak. A kvadrát a vizsgálati területen lehatárolt megfelelő méretű (kis) terület. Általában – de nem 

feltétlenül – négyzet alakú. Növénypopulációk vizsgálatára hazánkban erdőkben leggyakrabban 20 m *20 m, 

cserjésekben 10 m *10 m, gyepeken 2 m *2 m nagyságú kvadrátokat használnak (Fekete 2000). A vizsgálati 

területen felvett megfelelő számú kvadrátban számolt egyedszám ill. denzitás alapján becsülhető az egész 
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területre jellemző populációnagyság. Fontos, hogy a kvadrátok felvétele reprezentatív legyen. Ez például 

véletlen kijelöléssel biztosítható. 

A jelölés-visszafogás gyorsan mozgó, jól elegyedő állatok populációjának becslésére használt széles körben 

alkalmazott módszer. 

A populációból véletlenszerűen kiválasztunk egyedeket (csapdázással, hálóval … stb.), ezekeket megfelelően 

megjelölve visszaengedik, majd a későbbi mintavétel(ek) során visszafogott jelölt egyedek mennyiségéből 

következtetnek a populáció jellemzőire. 

A jelölés sokféle módszerrel történhet. Festéket alkalmaznak pl. lepkék vagy bogarak megjelölésére, 

egyenesszárnyúakra címkét ragasztanak, kemény kitinpáncéllal rendelkező bogaraknál lézeres gravírozás is 

alkalmazható. Gerinceseknél általában bilétákat vagy gyűrűket kapnak, de előfordul a lábujjak (kisemlősök), 

vagy az úszók csonkolása (halak). Nagyobb testű állatokon rádiótelemetriás adók, műholdas nyomkövetésre 

alkalmas eszközök és GPS-ek is elhelyezhetők, sőt harmonikus radarokat és és bőr alá ültethető chipeket is 

használnak. (Kőrösi 2006) 

A jelölés-visszafogás ma már nem feltétlenül jelenti az állatok tényleges befogását. Például Észak-Amerikában 

a grizzlymedvéket a kerítésoszlopra kent halolajjal csalogatják oda, azonban csak kerítésen hagyott 

szőrszálakból vett DNS mintát használják. (Krebs 2008) 

Ideális esetben (zárt populáció, tökéletes keveredés) a visszafogott mintában a jelölt egyedek ugyanolyan 

arányban vannak jelen, mint az egész populációban (3.1. ábra). 

 

3.1. ábra Lincoln–Petersen-index. Az egyedszám-becslés alapjául szolgáló arányok jelölés-visszafogás esetén. 

Ennek alapján a populáció egyedszáma a 3.1. képlet alapján becsülhető. 

 N=n*M/m 

Gyakran előfordul, hogy a populáció nem zárt; egyedek elvándorolnak vagy érkeznek, illetve születnek vagy 

elpusztulnak. Kisszámú jelölt egyed visszafogása esetén erősen torzít ez a képlet. Az állatökológusok ezért 

általában többszörös visszafogással dolgoznak, amihez kidolgozott statisztikai adatfeldolgozó módszerek 

lehetővé teszik nemcsak a pontosabb egyedszám-becslést, de a populáció más paramétereinek meghatározását 

(pl. születési, halálozási ráta, térbeli tulajdonságok) is. 

1.3.  A populációk csoporttulajdonságai 

A populációk csoporttulajdonságai olyan, egyedeken nem tanulmányozható tulajdonságok, amelyek 

meghatározzák a populáció struktúráját (denzitás, térbeli eloszlás, koreloszlás) és dinamikáját. 

A populációk méretét a születések, halálozások valamit a be- és kivándorlás határozza meg. Ezeket pedig 

részben a populáció belső tulajdonságai (pl. szaporodási képesség), részben pedig a korlátozó tényezők 

határozzák meg: a források (táplálék, fészkelőhely) és kondicionáló tényezők (hőmérséklet, páratartalom, 

talajnedvesség), vagy más fajok populációi (ragadozók, versenytársak) (ld. 3.2. fejezet). 

A populáció egyedszámának változását ( Δ N) a születések (B ) és halálozások (D ) számának, valamint a be- (I 

) és kivándorló ( E) egyedek számának ismeretében egyszerűen meghatározhatjuk. 

Δ N=B-D+I-E (3.2) 
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A populáció időbeli dinamikáját vizsgálva az egységnyi idő alatt történt változásokat tekintjük (pl. évenkénti 

szaporulatot a szezonálisan szaporodó fajok esetében), növekedési, halálozási be- és kivándorlási rátákról 

beszélünk. 

Natalitás. Az egy főre jutó (per capita) növekedési rátát natalitásnak nevezzük. Azt fejezi ki, hogy egységnyi 

idő alatt egy főre hány születés esik a populációban. Különböző fajok populációinak natalitása igen eltérő lehet. 

Fekunditásnak nevezik az egyedek fiziológiailag meghatározott maximális utódmennyiségét. Ezzel szemben a 

természetben ennél alacsonyabb átlagos utódmennyiséget tapasztalunk, ez a fertilitás. Szexuálisan szaporodó 

populációkban általában csak a nőstényeket szokták tekinteni. 

Mortalitás.  A populációban az egy főre jutó halálozási rátát mortalitásnak nevezzük. 

Az egyedek elhalálozásának különféle közvetlen és közvetett okai lehetnek. Közvetlen ok lehet kórokozó, 

parazita, ragadozó, táplálékhiány, környezeti hatás (pl. magas vagy alacsony hőmérséklet, páratartalom, toxikus 

anyagok, sugárzás stb.). A környezeti paraméterek megváltozása gyakran csupán közvetett oka az egyedek 

elpusztulásának: például a páratartalom növekedésével a gombák elszaporodnak, és azok okozzák a halált 

(Sharov 2008). 

A halálozás valószínűsége fajra jellemző módon függ az egyed korától, vagy fejlődési stádiumától (pl. lárva, 

imágó vagy újszülött, fiatal, ivarérett … stb.). 

A halálozás korfüggését szemlélteti a túlélési görbe: a kor függvényében ábrázolják a túlélés valószínűségét – 

általában 1000 egyedre vonatkoztatva – logaritmikus skálán. Pearl (1928) három (idealizált) típust 

különböztetett meg (3.2. ábra). 

 

3.2. ábra A túlélési görbék három alaptípusa. A görbéket az 1000 egyedre vonatkoztatott túlélési valószínűség 

logaritmikus skálán való ábrázolásával kapjuk az életkor függvényében. 

Az I. típus esetén az egyedek halálozási esélye kicsi egészen az öregkorig. Az egyedek többnyire időskorban 

pusztulnak el. Ez jellemző a házikedvencekre, az emberre, állatkerti állatokra és az egyéves növényekre. 
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A II. típusra jellemző, hogy az egyedeket koruktól függetlenül azonos valószínűséggel éri a halál. Ilyen a 

földben (magbankban) várakozó magok pusztulása, és a korai magasabb halandóságtól eltekintve ez jellemző a 

madarak többségére is. 

A III. típusú görbe esetén igen nagy fiatalkori halálozás tapasztalható, azok az egyedek azonban, amelyek egy 

bizonyos kort megértek, jó eséllyel néznek hosszú élet elébe. A természetben élő növény és állatfajok 

többségére ez jellemző. Sok utódot hoznak létre, amelyek nagy része fiatal korban elpusztul. Az ivarérett kort 

megért egyedek között viszont nagyon alacsony a halálozási arány. A természetes szelekciónak éppen ez az 

egyik alapja. 

Természetesen a valós populációkban a görbék koránt sem ilyen szabályosak. A túlélési mintázat sokkal 

összetettebb. Növénypopulációk esetén a vetési denzitás (populációdenzitás) befolyásolhatja, hogy melyik 

alaptípushoz közeli túlélési görbét kapunk. 

Korstruktúra 

Mivel a halálozás korfüggő, a populáció kor szerinti megoszlása fontos meghatározója a populáció 

dinamikájának. A születések száma is függ a koreloszlástól, hiszen a különböző korú egyedek nem egyforma 

mértékben járulnak hozzá a szaporulathoz. 

A korösszetétel és a populációgyarapodás összefüggéseivel a demográfia tudománya foglalkozik. A korfüggő 

szaporodási és túlélési arányok meghatározásához élettáblákat készítenek, amelyben a korcsoportok 

egyedszámából számíthatók a következő korcsoportba jutás a mortalitási és túlélési aránya. A korcsoportonkénti 

utódszámmal kiegészítve a termékenység is számolható. Ha a populáció minden egyedének kora ismert statikus 

(vertikális, időspecifikus) élettáblát készíthetünk. Gyakran azonban egyszerűbb egy korcsoportot teljes életük 

során nyomon kísérni. Ekkor egy kohorszot (közel azonos időben született egyedek csoportját) vizsgálnak és 

dinamikus (horizontális, korspecifikus, kohorsz) élettáblát készítenek. 

A populáció adott időpontbeli korösszetételét (többnyire nemekre bontva) jellemzi a korfa. Az egyes 

korcsoportok egyedszámát ábrázolják vízszintes oszlopdiagramokon. A két nemet ellentétes oldalon ábrázolva a 

korfa szimmetriájának megtörése mutatja a nemek közötti különbségeket. A korfa alakjából pedig a populáció 

növekedését vagy csökkenését, vagy stagnálását lehet leolvasni (3.3. ábra). 
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3.3. ábra Magyarország népességének koreloszlása a) 1870-ben növekvő populációt indukáló karácsonyfa alakú 

korfa, b) 1950-ben stagnáló populációkat jellemző oszlopszerű korfára hasonlít c) 2004-ben elöregedő populáció 

urna alakú (lefelé keskenyedő korfája). (KSH [1]) 

A humán és emlős populációk korstruktúráját legtöbbször évek alapján szokták tekinteni, rovarok esetén a 

korcsoportok helyett általában célszerűbb fejlődési stádiumokat tekinteni. Növényeknél a már kicsírázott 

növények életét nyomon követve szoktak idő szerinti korcsoportszerkezetet vizsgálni, azonban – különösen a 

növények terjedésének vizsgálatával kapcsolatban – szintén inkább fejlődési stádiumokat tekintenek. Ezek közül 

kiemelt a magbankban szunnyadó magok csoportja, amelyek akár évtizedekig (esetleg évszázadokig) megőrzik 

csíraképességüket. A kicsírázott magoncokat, a fiatal vegetatív és a fejlett vegetatív valamint a szaporodó 

egyedeket szokták még elkülöníteni. 

Populációk térbeli eloszlása, diszpergáltsága 

A populációk dinamikáját térben is, nemcsak időben vizsgáljuk. A populáció időbeli dinamikájának nemegyszer 

térbeli okai is vannak. A populáció térbeli terjedése és fennmaradása szempontjából is fontos a térbeli 

elrendeződésének ismerete. 

Kevés populáció egyedei oszlanak el véletlenszerűen (random módon) egy területen, azaz annak minden pontján 

azonos valószínűséggel. Véletlen diszpergáltság jellemzi a pionír társulások populációit. 

A természetben egyenletes (szegregált) térbeli eloszlás pl. territoriális állatok esetén (pl. énekesmadarak) fordul 

elő. A villanypóznán ülő madarak is egyforma távolságra helyezkednek el szomszédjaiktól, ugyanez a jelenség 

figyelhető meg két dimenzióban a tengeri madarak fészkeinek szabályos elhelyezkedésesén. A mesterséges, 

telepített növények (gyümölcsösök, faültetvények), mint alkalmas tanyahelyek hatására is kialakulhat szegregált 

diszpergáltság (Gallé 2010). 
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Az élőlények leggyakrabban csoportokba tömörülve, aggregáltan fordulnak elő (3.4. ábra). A csoportosulás oka 

egyrészt a szaporodás módjából ered (pl. magszórás), másrészt pedig a csoport gyakran nagyobb túlélési 

lehetőséget biztosít az egyedek számára (munkamegosztás, együttes védekezés stb…). 

 

3.4. ábra Populációk tipikus térbeli mintázatai. a) random, b) egyenletes eloszlású c) csoportosuló 

A populáció egyedeinek eloszlása függ az elérhető források eloszlásától (homogenitás, heterogenitás) a 

populáció terjedési stratégiájától és az egyedek közötti kölcsönhatásoktól (ld. még interspecifikus interakciók 

3.2. fejezetben). Ugyanaz a térbeli mintázat különböző skálán szemlélve is más típusúnak tűnhet. Például a 

levéltetvek eloszlása csoportosuló nagy léptékű skálán (az erdő szintjén), kisebb skálán, – a levelek szintjén a 

lombkoronában– random eloszlást mutat, míg finomskálán – a leveleken való elhelyezkedést tekintve – 

leginkább egyenletesnek tűnik. 

1.4.  Populációk szociális szerkezete 

A populációk egyedei állandó kölcsönhatásban állnak egymással. Hasonló igényeik miatt közös forrásokon és 

ellenségeken osztoznak, gyakran társas viselkedés figyelhető meg közöttük. A különféle populáción belüli 

kölcsönhatások jelentősen befolyásolják a populáció egyedszámának alakulását. 

Az élőlények viselkedésével az etológia (viselkedésbiológia) foglalkozik, ezen belül a viselkedésökológia a 

viselkedés evolúciós hátterét és környezeti változóktól függését vizsgálja: hogyan és miért alkalmazkodnak a 

viselkedésükkel a különböző organizmusok, és a viselkedés hogyan befolyásolja a túlélést és a szaporodást. 

Populáción belüli versengés 

Ha egy populáció egyedei számára valamely közösen használt készlet (víz, táplálék, fészkelő- és búvóhely, 

tápanyagok, fény stb.) korlátozott mértékben áll rendelkezésre, akkor az egyedek között versengés (kompetíció) 

lép fel. A versengés során a résztvevő partnerek egymás túlélését és szaporodását kölcsönösen negatívan 

befolyásolják. Ha a versengés egy faj egyedei között zajlik, intraspecifikus kompetícióról beszélünk. A 

különböző fajba tartozó egyedek és populációik közötti (interspecifikus) kompetícióval részletesen a3.2.1. 

fejezetben foglalkozunk. 

Közvetett (exploitatív) kompetícióról beszélünk, ha az egyedek közvetlenül nem, csak a közös készletek 

használatán keresztül hatnak egymásra. 

Közvetlen (interferencia) kompetícióról beszélünk, ha az egyedek interakcióba lépnek egymással (3.5. ábra). Az 

interferencia kompetíciónak két formáját különböztetjünk meg aszerint, hogy a készlet megosztása hogyan 

történik. A tolongásos (scramble) kompetíció esetén a versengő partnerek a készlet teljes kimerüléséig 

részesülhetnek a forrásból, általában testtömegük arányában. Például egy marék búzán csipegető balkáni gerlék 

versengésekor. Ezzel szemben a kizárásos (contest) kompetíció esetén a forrás kihasználásának kezdetén eldől a 

verseny és az egyik fél a forrás kimerülése előtt elesik a kihasználás lehetőségétől. Ilyen a például a territoriális 

viselkedés. (Gallé 2010) 
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3.5. ábra A versengés fajtái 

A versengés minden formája a populációnövekedést korlátozza. A populáció denzitásának növekedésével egyre 

erősebb hatásként jelentkezik, a populáció dinamikájában negatív denzitásfüggés jelentkezik (ld. 3.1.5. 

logisztikus modell). 

A versengés következtében a denzitásfüggés a növényeknél öngyérülés, bizonyos állatcsoportoknál 

kannibalizmus révén valósul meg. A növekedő egyedek egyre nagyobb igényei miatt kiéleződik a versengés, 

ami nagyobb denzitás esetén egyedek halálához vezet. Ez csökkenti a denzitást és lehetővé teszi az egyedek 

további növekedését, ami viszont ismét a versengés kiéleződését okozza. 

Csoportképzés és társas szerveződés 

A populációdenzitás növekedése nem minden esetben csak negatív hatással jár. A kolóniákban fészkelő 

madarak esetén a kolóniaméret növekedésével, javul a költés sikeressége. A társas viselkedés különböző formái 

is általában meghatározott csoportméret esetén jelentenek maximális előnyt a csoport tagjainak. 

A csoportban való tartózkodás többféle módon növelheti az egyed szaporodási és túlélési esélyeit: a csoportban 

táplálkozó egyedeknek kevesebb időt kell a ragadozók figyelésével tölteni, így több idejük jut az 

élelemszerzésre, a foltokban fellelhető táplálékok felkutatása is sikeresebb a csoportosan. Annak ellenére, hogy 

a ragadozók figyelmét könnyebben felkelti több egyed, a csoport az egyedek számára a ragadozók elleni 

védelmet nyújt, ami a tömegben való elrejtőzéssel (kockázatcsökkentés), a ragadozó figyelmének megosztásával 

vagy akár aktív csoportos védekezéssel is megvalósulhat. A csoportban a párzás lehetősége is nagyobb. Az 

előnyök mellett a nagyobb egyedsűrűség hátrányai az előző alfejezetben tárgyalt csoporton belüli versengésen 

kívül a paraziták és betegségek könnyebb elszaporodása. 

A társas viselkedés kialakulásával, evolúciójával részletesen a szociobiológia tudomány foglalkozik (Wilson 

1975). 

1.5.  Populációdinamika 

A populációk méretének időbeli alakulásával a populációdinamika foglalkozik. A populációk mennyiségi 

viszonyainak megértésére matematikai modelleket használunk. Az alkalmazott modellek lehetnek 

determinisztikusak, amennyiben a változás egyértelműen meghatározott, vagy sztochasztikusak, ha a változás 

kimeneteleinek valószínűségei adottak. A modellek az időt kétféleképpen kezelhetik. A diszkrét idejű 

modellekben a változások szinkronizáltan történnek, az időlépésekben halad (pl. évről évre). A diszkrét 

modellek különösen alkalmasak elkülönült generációkból álló populációk modellezésére: ilyenek például az 

egyéves növények és a legtöbb rovar. Ezzel szemben a folytonos idejű modellekben a változások folyamatosan 

történnek, az események időben elkülöníthetők. Olyan populációk jellemzésére (is) alkalmas, amelyekben 

átfedő generációk vannak, a szaporodás nem szinkronizált módon történik. 
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Leggyakrabban tömegmodelleket (folytonos időben differenciálegyenleteket, diszkrét időben 

differenciaegyenleteket) alkalmaznak. Ezek a modellek négy alapvető feltétel megléte esetén használhatók. 

1. A populáció mérete megfelelően nagy, sok egyedből áll. 

2. A populáció jól keveredik, azaz bármely egyed bármelyikkel kapcsolatba kerülhet bármikor. 

3. A populáció környezete állandó. (Források nem fogynak el, eltekintünk az időjárás viszontagságaitól stb.) 

4. A demográfiai jellemzők (natalitás, mortalitás stb.) állandónak tekinthetők, idővel nem változnak. 

Az elemi modellek zárt populációt feltételeznek, amelyben nincs migráció, azaz az általános mérlegegyenletben 

(3.2.) . I=E=0 

Korlátlan növekedés diszkrét időben – geometriai sorozat 

Az élőlények megfelelő körülmények között, bőséges tápanyag illetve táplálékellátás mellett a szaporodási 

rátájuk maximális értéke szerint szaporodnak. 

Az egyéves növények és a rovarok többnyire évente egy generációt hoznak létre. Tekintsünk egy ilyen 

populációt. Tegyük fel, hogy egyik évről (t ) a másikra ( t+1) konstansszorosára ( λ ) változik a populáció 

mérete, azaz geometriai sorozat szerint növekszik. A t+1t+1 
 

 

(3.1) 

(3.3.) 

konstanst a populáció bruttó növekedési rátájának nevezzük. 

N0 egyedből kiindulva, 

az első évben N1=λN0, 

a másodikban N2=λN1=λλN0=λ2N0, 

és így tovább a t-edik évben pedig a populáció egyedszáma 

Nt=λtN0 (3.4.) 

lesz. 

Ez a növekedés rendkívül gyors. Egy 20 percenként osztódó E. coli baktériumból egyetlen nap alatt az egész 

Földet egy sejtréteg vastagon beborító baktériumtömeg lenne. Egy évenkénti generációs ciklussal rendelkező faj 

kisebb populációjából kiindulva is egy évtized alatt átlépné a milliós egyedszámot. 

3.1. példa 

Tegyük fel, hogy egy 120 tövet számláló növénypopulációról tudjuk, hogy évente két és félszeresére nő az 

egyedszáma. Hány tőből áll majd 10 év múlva a populáció, ha a növekedés üteme nem változik? 

Az N0 és λ=2,5 adatokat (3.4.) [45] egyenletbe behelyettesítve kapjuk 

N10=2,510*120=1144410. 

A populáció növekedése a 10 év alatt a 3.5. ábrán látható. 

e017
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3.6. ábra Egy növény populáció, amelynek éves átlagos növekedési rátája ,λ=2,5,N0=120  egyedből kiindulva 10 

év alatt meghaladná az 1 milliós egyedszámot (N10=1.144.410 ) 

Korlátlan növekedés folytonos időben – exponenciális függvény szerint 

Átfedő generációkkal rendelkező populációk ideális körülmények között exponenciális függvény szerint 

növekednek. 

Feltéve, hogy a populáció növekedése a születési rátával (b>0 ), csökkenése a halálozási rátával (d>0 ) arányos: 
 

 

(3.2) 

(3.5.) 

b-d=rmax az egy főre jutó pillanatnyi növekedési ráta. 
 

 

(3.3) 

(3.6.) 

differenciálegyenlet megoldása 

N(t)=N0er
max

t (3.7.) 
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3.7. ábra Exponenciális növekedés , rmax=2, N(0)= 1. 

A növekedés ütemét rmax nagysága határozza meg: minél nagyobb, annál gyorsabban növekszik a populáció 

mérete. Ha rmax=0 , akkor a populáció egyedszáma nem változik, ha rmax<0  exponenciálisan csökken.(3.1. 

animáció) [47] 

3.1. animáció Exponenciális növekedés üteme különböző rmax értékekre, egy egyedből kiindulva 

ANIMÁCIÓ 

Exponenciális növekedés előfordul a természetben, de nem gyakori. Új élőhelyek meghódítása, vagy minden 

tavasszal az édesvízi algák szaporodása ilyen ütemű. A posztglaciális (jegesedés utáni) felmelegedés 

időszakában pl. lombhullató fafajok potenciális elterjedési területe megnőtt, populációik exponenciális 

növekedést mutattak (Molles 2008). Az emberiség népessége is közel exponenciálisan nő . 

Logisztikus növekedés 

A korlátlan növekedés nem tarthat hosszú ideig, mivel az élőlények tömegessége nem nőhet akármeddig. A 

rendelkezésre álló források egy idő után korlátozó tényezőként jelentkeznek. A populáció egyedei versengnek a 

rendelkezésre álló készletekért (3.1.4. fejezet). A populáció egyedszámának növekedésével a demográfiai 

paraméterek megváltoznak, nem tekinthetők konstansnak: a születési ráta csökken, a halálozási ráta pedig 

növekszik. Ezért a növekedési ráta r=r(N)  az egyedszám csökkenő függvénye. Lineáris csökkenést feltételezve 

alkalmazzuk az 

r(N)= rmax-cN (3.8.) 

függvényt, ahol c>0 a populáció belső negatív visszacsatolását, azaz a denzitásfüggés erősségét jellemző 

konstans. Minél nagyobb a populáció egyedszáma annál élesebb a verseny az egyedek között, annál erősebben 

korlátozzák egymás növekedését és szaporodását. 

Ezt a (3.8.) függvényt behelyettesítve az exponenciális növekedést leíró (3.6.) differenciálegyenletbe 
 

 

(3.4) 

(3.9.) 
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egyenletet kapjuk. Ez a logisztikus egyenlet, melynek egyensúlyi állapota ( N=0 triviális eseten túl) 
 

 

(3.5) 

(3.10.) 

K -t a terület eltartóképességnek hívjuk, mivel éppen az a legnagyobb egyedszám, ami még képes megélni adott 

környezetben. 

Az eredeti (3.9.) egyenlet felírható (3.10.) elnevezést felhasználva. 
 

 

(3.6) 

(3.11.) 

alakban. Ez a logisztikus növekedés Verhulst (1838, 1845) modellje. 

alakban. Ez a logisztikus növekedés Verhulst (1838, 1845) modellje. Megoldásait ábrázolva szigmoid görbéket 

kapunk (3.8. ábra). Ha az egyensúlyi egyedszámnál kisebb a populáció mérete N<K , akkor növekedést, ha 

nagyobb, akkor csökkenést tapasztalunk (3.2. animáció) [49]. 

 

3.8. ábra Logisztikus populációnövekedés három különböző induló populációméret esetén 

A szigmoid görbén a populációnövekedés három többé-kevésbé elkülöníthető szakasza figyelhető meg. A 

populáció először az exponenciális növekedéshez hasonlóan gyorsan növekszik. Ezután a növekedés üteme 

lelassul. Végül a növekedés (szinte) meg is áll. Ennek oka, hogy kezdetben alacsony egyedszám mellett a (3.8.) 

[45] egyenletben a cN kifejezés kicsi, ezért kevéssé módosítja az exponenciális növekedést. Az N növekedtével 

azonban a csökkentés egyre nagyobb mértékű (3.9. ábra). 
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3.9. ábra A populációméret és a növekedésének üteme közötti összefüggés. Ha a populáció egyedszáma igen 

kicsi, akkor a legnagyobb a populáció növekedésének üteme: közel rmax . Ahogy nő a populáció egyedszáma 

(N>K ) a populáció egyre kisebb mértékben növekszik. Ha N=K, a populáció nem növekszik tovább. 

N<K esetben a populáció egyedszáma csökken. 

Minnél nagyobb az egy főre jutó populáció szaporodási rátája (rmax ), annál meredekebben és gyorsabban közelíti 

a logisztikus görbe az egyensúlyi egyedszámot (3.3. animáció) [49]. 

ANIMÁCIÓ 

3.2. animáció Logisztikus növekedés különböző kezdeti populációméretek esetén 

ANIMÁCIÓ 

3.3. animáció Logisztikus növekedés különböző szaporodási ráta esetén 

Logisztikus növekedést tapasztalunk egy petri csészébe telepített élesztőtenyészet vizsgálatakor vagy egy 

üvegben élő papucsállatka populáció esetén (Gause 1934), de a természetes élőhelyükön vizsgált élőlények 

populációdinamikája is gyakran jól közelíthető ezzel a modellel, különösen olyan esetekben, amikor egy 

populáció új területre lép (vagy mi telepítjük), vagy természeti katasztrófák, járványok utáni 

populációnövekedésre. 

A populáció egyedszámát szabályzó denzitásfüggés nem feltétlenül lineáris , lehetséges ennél erősebb vagy 

gyengébb. A populáció dinamikáját egyszerre sok tényező befolyásolhatja. Gyakran ezek a nem közvetlenül és 

azonnal, hanem késleltetve (pl. τ  idő múlva) jelentkeznek. 

A nemlineáris denzitásfüggés és a késleltetés egyaránt könnyen beépíthető a populáció egyedszámváltozását 

leíró differenciálegyenletbe, 
 

 

(3.7) 

(3.12.) 

ahol ψ  egy meghatározott függvény, τ  pedig a késleltetés mértéke. 
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A késleltetett negatív visszacsatolás a kártevők periodikusan jelentkező tömeges elszaporodásának, azaz 

gradációjának legfontosabb háttértényezője. A gradáció során a populáció dinamikájában az alábbi szakaszok 

követik egymást: 
 
lappangás (látencia), mialatt a populáció mérete igen kicsiny, nehezen kimutatható, 
bevezető (akkresszecens) szakasz, növekedési szakasz, melyben a populáció egyes gócokban felszaporodik, ezt 

követi a 
tetőzés szakasza (kulmináció), amelyben a tömeges elszaporodást jelentő kitörés (erupció) és az összeomlás 

követik egymást, végül 
a lecsengő (dekreszcens) szakaszban a populáció mérete a látencia szintjére csökken. (Gallé 2010) 

A gradáció jellemző a kisemlősökre, növényevő rovarokra: tipikusan gradáló faj például a lemming, a sivatagi 

sáska (Schistocerca gregaria) és a hazánkban is súlyos gondokat okozó gyapjaslepke (Lymantria dispar). 

1.6.  Életmenet stratégiák 

Az élőlények élettartama, a szaporodásainak száma, a létrehozott utódok száma és fejlettsége, az azokról való 

gondoskodás mértéke széles határok között mozog a különböző taxonokban. Életmenet tulajdonságoknak 

nevezzük az élőlények alkalmazkodásával kialakult olyan biológiai sajátságait, amelyek méretét, maximális és 

ivarérettségi korát, utódszámát meghatározzák. Egyetlen élőlény sem tud minden tulajdonságban kimagasló 

lenni, energetikai és fizikai korlátok miatt. Számos élőlénycsoportban fordított függvénykapcsolat 

(csereviszony) mutatható ki az utódszám és utódméret – különösen a növények magjainak száma és mérete – 

között. Hasonlóan a többször szaporodó állatoknál a túlélés és a szaporodás között is csereviszonyt figyeltek 

meg: azok az egyedek, amelyek több energiát fordítanak a szaporodásra kisebb tömegűek és kisebb 

valószínűséggel élnek túl a következő szaporodási időszakig (Molles 2008). Az életmenet tulajdonságok közötti 

összefüggések lehetővé teszik, az élőlények osztályzását életmenet stratégiájuk szerint. 

Az r-K elmélet 

A legleterjedtebb életmenet stratégiákra épülő osztályozás a logisztikus modell paramétereiről kapta a nevét: r 

az egy főre jutó növekedési rátát, K pedig a terület eltartóképességét jelöli a 3.11. egyenletben. 

Az r-szelekció a gyors populációnövekedést támogatja, az ennek megfelelő r-stratégista élőlények gyorsan 

növekednek, hamar ivaréretté válnak, és sok utódot hoznak létre. Az életmenet csereviszonyoknak megfelelően 

általában apró termetűek és rövid életűek. Az r-szelekció elsősorban változó, bolygatott az élőlények számára 

kevésbé kiszámítható élőhelyeken érvényesül. 

A K-szelekció a források minél jobb kihasználását jelenti (MacArthur & Wilson 1967). A K-stratégista 

élőlények hosszútávon versenyképesek, sokáig élnek, többször szaporodnak (), de egyszerre csak kevés utódot 

hoznak létre, ezekről többnyire gondoskodnak – a tápanyagellátástól az aktív utódgondozásig sokféle módon. A 

tipikus r- és K-stratégista élőlények életmenet tulajdonságait a 3.1. táblázat foglalja össze. 

Table 3.1.  3.1. táblázat Az r és K életmenet stratégiák összehasonlítása 
 

  r-stratégista K-stratégista 

Testméret kicsi nagy 

Egyed növekedése gyors lassú 

Élettartam rövid hosszú 

Ivarérettség korán későn 

Szaporodások száma 1 (semelpar) több (iteropar) 

Utódszám egy szaporodásból sok kevés 

Utódok mérete kicsi nagy 

Kompetíciós képesség gyenge erős 

Ivadékgondozás alig jelentős 

Élőhely előrejelezhetetlen előrejelezhető 
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Az r- és K-stratégia valójában egy folytonos eloszlás két végpontja a természetes populációk tulajdonságait 

tekintve e két szélsőség között folyamatos átmenet van (Pianka 1970, 1972). Például az egyéves növények r 

stratégiájúak, ehhez képest az erdei fák K-stratégisták. Ezzel szemben az erdei fák között is vannak inkább a 

kontinuum r irányában állók (pl. a nyár és nyír fajok: gyors növésű puhafák, amik hamar igen sok apró termést 

hoznak), és inkább a K végpont közelében levők (pl. tölgy, bükk: hosszú évtizedek után termőre forduló, de 

sokszor termő lassú növekedésű keményfák). 

Grime-féle stratégiák 

Grime (1977, 1979) növényekre kétváltozós életmenet osztályzási rendszert javasolt, annak alapján, hogy a 

növények növekedését és szaporodását két tényezőcsoport befolyásolja leginkább: a stressz és a zavarás. A 

stressz tartósan fennálló kedvezőtlen körülményeket jelent, mint például a forráshiány: száraz, nitrogénhiányos 

talaj, fényszegény élőhely vagy szélsőséges hőmérsékleti viszonyok. Ezzel szemben a zavarás időszakosan 

fellépő a növény számára kellemetlen hatás, mint például a legelés, kórokozók, széltörés vagy a tűz. 

A két tényezővel szembeni tűrőképesség szerint elvben négy kategória közül három valósul meg a természetben 

(3.2. táblázat). 

Table 3.2. 3.2. táblázat Grime-féle C-S-R osztályozás 
 

  Stressztűrés 

kicsi nagy 

Zavarás- 
tűrés 

kicsi kompetitív stratégia - C stressz toleráns stratégia - 

S 

nagy ruderális (gyom) stratégia 

- R 
(nem lehetséges ) 

A ruderális (gyom) növények erősen zavart területeken élnek, gyorsan szaporodnak, rövid idő alatt képesek 

magot hozni, ezáltal újranépesítik a zavarás hatására megüresedett foltokat. Sok magot termelnek, amelyek jól 

terjednek. A stressz-toleráns növények képesek erősen korlátozó körülmények között megélni, de a zavarást 

nem viselik el. A Grime osztályozásában a harmadik a kompetitív stratégia. A kompetitív növények sem a 

stresszt, sem a zavarást nem tűrik jól, viszont kedvező körülmények között sűrűbb társulásokban is jó versengési 

képességei révén megélnek. 

Table 3.3.  3.3. táblázat Grime-féle C-S-R stratégiák összehasonlítása 
 

  C S R 

Termőhely Fajgazdag, zsúfolt 

társulások, nincs bolygatás 

sem stressz. 

Tartósan forrásszegény, 

erősen stresszelt élőhely, 

kondicionáló tényező 

kedvezőtlen. 

Nem túl forrásszegény, de 

vannak rossz időszakok. 

Élettartam Hosszú (sok fa). Hosszú. Rövid (sok lágyszárú, 

egyéves). 

Növekedés Gyors (nagy termet) Lassú (kis termet) Gyors 

Virágzás Sokára virágzik. Amikor van rá lehetőség. Hamar virágzik. 

Magtermés Kevés, nagy mag. Kevés mag. Sok kicsi mag. 

Raktározás Nem raktároz, csak ritkán; 

a raktár a gyors indulást 

szolgálja, mag és 

rügybankot képez. 

Raktározás speciális 

szervekben; kedvezőtlen 

időszakok átvészelésére, 

védőeszközök 

Főleg a magbankban van a 

raktár, gyors indulás + a 

kedvezőtlen időszakok 

átvészelése a célja 

Allokáció Növekedésre Védekezésre, 

fennmaradásra 
Reprodukcióra 

A ruderális stratégia megfelel az r szelekciónak, míg a K szelekciónak a kompetitív stratégia feleltethető meg. 

Grime szerint az r-K skála lineáris megközelítésénél jobban szemlélteti a CSR háromszög jobban reprezentálja a 

növények életmenet-stratégiáinak terét (3.10. ábra). 
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3.10. ábra A C-S-R kontinuum (Grime 1979 nyomán) 

Grime felosztására épít Borhidi Attila (1993) a növények szociális magatartástípusai szerinti felosztása. A 

botanikai alkalmazásokon kívül hangyaközösségek osztályozására is alkalmazzák Grime rendszerét. (Gallé 

2010) 

Az életmenet stratégiák tipizálása természetesen mindenképpen általánosítással és egyszerűsítéssel jár. 

Gerincesekre és magasabbrendű növényekre, melyek csoportjaiban az életmenet sajátosságok többé- kevésbé 

megegyeznek, jól használhatók ezek az egyszerű felosztások. A gerinctelenekre és egyéb alsóbbrendű élőlények 

életmenet sajátságai olyan nagy változatosságot mutatnak, hogy ezen általános rendszerek helyett 

taxonspecifikus felosztásokat készítenek. 

2.  Populációk kölcsönhatásai 

A populációk nagyon ritkán élnek elszigetelten. Az egy területen élő populációk különféle hatással vannak 

egymásra. Ezek a (kölcsön) hatások meghatározóak mind az egyes populációk életére, mind pedig a belőlük 

szerveződő közösségre nézve. Egy populáció hatása egy másikra lehet negatív (–) vagy pozitív (+), aszerint, 

hogy hogyan hat annak dinamikájára. Szigorúan véve kölcsönhatásról akkor beszélünk, ha mindkét 

populációnak van hatása a másikra. Eszerint a populációk közötti kölcsönhatások alapvetően háromfélék: 

negatív kölcsönhatások (pl. versengés), táplálkozási kölcsönhatások (pl. ragadozó-zsákmány, parazita-gazda) és 

a pozitív kölcsönhatások (mutualizmus), aszerint hogy a populációk kölcsönösen negatív (–,–), negatív és 

pozitív (+,–) vagy kölcsönösen pozitív (+,+) módon hatnak egymásra. Tradicionálisan a populációk 

kölcsönhatásai között tárgyalják azokat az eseteket is, amikor az egyik populáció hatása a másikhoz képest 

elhanyagolható:(0,+) vagy (0,–). Bár ezek szigorúan véve nem kölcsön (ös) hatások, evolúciós ökológiai 

szempontból kölcsönhatások szélsőséges eseteinek, – vagy ha úgy tetszik két kölcsönhatás-típus közötti 

átmenetnek tekinthetők (3.11. ábra). 
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3.11. ábra A populációk közötti kölcsönhatások típusai és a közöttük lehetséges evolúciós átmenetek 

A populációk közötti interakciókat aszerint is szokták csoportosítani, hogy a résztvevő felek egy fajba tartoznak-

e. Egy faj egyedei között intraspecifikus kölcsönhatásokról, míg különböző fajok egyedei illetve populációi 

között interspecifikus kölcsönhatásokról beszélünk. Előbbivel a 3.1.4. fejezetben már foglalkoztunk. 

A (3.9.) logisztikus modell kiterjesztésével két faj kölcsönhatásának Lotka–Volterra modelljét kapjuk: 
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(3.8) 

(3.13.) 
 

 

(3.9) 

ahol N1 és N2 , az első, ill. második faj egyedszámát, r1 és r2 a növekedési rátájukat jelöli. A cü ≥ 0 konstansok az 

i faj j-re gyakorolt hatását jellemzik: c11 és c22 a két faj önmagára való hatását, azaz elsősorban az intraspecifikus 

kompetíció erősségét, c12 és c21  az egyik faj másikra való hatásának mértékét jellemzi. Az egyenletekben a 

kölcsönhatás típusának megfelelően + vagy – előjelet választunk. 

A modell elemzését az egyes kölcsönhatástípusok tárgyalásán belül a megfelelő speciális esetekre végezzük el. 

2.1.  Negatív kölcsönhatások – versengés 

Két vagy több faj egyedei, populációi közötti versengésről beszélünk, ha egy területen való együttes jelenlétük 

mindegyikük szaporodását és/vagy túlélését csökkenti. Tehát a versengés a populációk növekedésének 

kölcsönös gátlását jelenti (Neal 2004), befolyásolja a populációdinamikát, a fajok elterjedését és evolúcióját. 

A versengés fajtáit az intraspecifikus kompetció kapcsán tárgyaltuk (3.1.4. fejezet), a 3.5.ábrán összefoglalt a 

felosztás az interspecifikus versengésre is vonatkoztatható. 

A versengés gyakran megfigyelhető a természetben, és laboratóriumi körülmények között is széles körben 

tanulmányozták. Az egyik leghíresebb Georgij Francsevics Gauze papucsállatkákkal végzett klasszikus 

kísérletsorozata (Gause 1934). A Paramecium aurelia és P. caudatum tenyészetek baktériumokkal és 

élesztőkkel táplálkoznak. A két fajt külön nevelve mindkettő populáció telítési görbével jellemezhető 

(logisztikus) dinamikát mutatott. Együtt nevelve azonban a P. caudatum faj minden esetben kipusztult a 

tenyészetből (3.12. ábra). 
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3.12. ábra Gauze papucsállatkákkal végzett kísérletének eredményei. (Gause 1934 nyomán) 

Ezzel szemben P. caudatum és P. bursaria tenyészetet együtt nevelve Gauze a két faj együttélését tapasztalta: 

az előbbi inkább a diffúz módon elhelyezkedő baktériumokkal, míg az utóbbi jellemzően az aljzaton élő 

élesztőkkel táplálkozott. 

David Tilman és munkatársai (1981) édesvízi kovamoszatokkal végeztek a hasonló kísérleteket. A 

kovamoszatok vázuk felépítéséhez szilíciumot-oxidot használnak, ezért a forrásért versengtek az Asterionella 

formosa és a Synedra ulna fajok tenyészetei. A kevert tenyészetekben mindig csak egyetlen faj maradt meg 

hosszabb távon (3.13. ábra). Nemcsak a két faj populációdenzitását mérték, hanem a szilícium-koncentrációt is 

rögzítették. Természetesen a tápelem koncentrációja a populáció növekedésével mindig csökkent, egészen 

addig, míg olyan alacsony értéket el nem ért, amelynél a kovamoszatok már nem tudták hasznosítani a 

szilíciumot, így megállt a populáció növekedése. A fajok különböző egyensúlyi koncentrációra voltak képesek 

lecsökkenteni az oldat kovatartalmát. A kutatók vizsgálták a kovamoszat-populációk dinamikájának 

hőmérsékletfüggését is. Alacsonyabb hőmérsékleten (4, 8 és 13 °C-on) tiszta tenyészetekben az Asterionella faj 

alacsonyabb szilícium-dioxid koncentrációnál érte el az egyensúlyi denzitását, mint a Synedra. Ezekben az 

esetekben a kevert tenyészetekben az Asterionella populáció legyőzte a Synedrát, függetlenül a két populáció 

kezdeti denzitásától. (Tehát akkor is, ha nagyobb Synedra populációval indították a kísérletet.) Magasabb 

hőmérsékleten (24 °C-on) viszont külön-külön tenyésztve a két fajt a Synedra hasznosította jobban a 

szilíciumforrást: alacsonyabb koncentráció mellett érte el populációja egyensúlyát, és a kevert tenyészetekben is 

nyert. 



 Populációk   (Pestiné dr. Rácz Éva 

Veronika 
 

 56  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A kísérletsorozat fontos tanulsága, hogy a versengés kimenetelét a fizikai környezeti tényezők is befolyásolják a 

populációk növekedési képességének módosításán keresztül. A kovamoszatok versengése összhangban van az 

úgynevezett -szabállyal, ami kimondja, hogy azonos forrásért versengő fajok közül a legalacsonyabb tápanyag-

koncentráción egyensúlyban megélő marad fent a többi fajt kiszorítva. 
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3.13. ábra Asterionella formosa (Af) és Synedra ulna (Su) populációk növekedése különböző körülmények 

között. a) 24 C°-on tiszta tenyészetekben az Asterionella (A) és a Synedra (B) populáció denzitása. Mindkét 

esetben az oldat szilícium-dioxid koncentrációját (Si) is feltüntették. b) kevert tenyészetben a két faj denzitása és 

a szilícium-dioxid-koncentráció 24 és 8 C°-on. (Tilman és mtsi. 1981) 

A versengés Lotka–Volterra modellje 

Két tiszta tenyészetben logisztikus növekedést mutató faj versengése a (3.15-16.) egyenletrendszerrel 

jellemezhető az interspecifikus kompetíció lineáris denzitásfüggését feltételezve. A c12 és c21 konstansok fejezik 

ki az  faj -re és fordítva gyakorolt negatív hatásának mértékét. 
 

 

(3.10) 

(3.15.) 
 

 

(3.11) 

(3.16.) 

r1,2, ci,j>0 i,j=1,2 . 

A versengő fajok együttélésének feltételeire a 3.15-16. egyenletrendszer egyensúlyi helyzeteinek vizsgálatával 

kaphatunk választ. Az egyes populációk éppen akkor vannak egyensúlyban, amikor egyedszám-változásuk 

nulla. 

Azaz 
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(3.12) 

és 
 

 

(3.13) 

Ezt a 3.15-16. egyenletrendszerbe behelyettesítve az egyensúlyi egyedszámokra egy egyszerű lineáris 

egyenletrendszert kapunk. 
 

 

(3.14) 

(3.17.) 
 

 

(3.15) 

(3.18) 

Mivel az a megoldás számunkra nem érdekes, amikor egyik populáció sincs jelen, ezért az 
 

 

(3.16) 

egyensúlyi helyzettel nem foglalkozunk. Ha 
 

 

(3.17) 

és 
 

 

(3.18) 

akkor az első fajra vonatkozó logisztikus egyenletet kapjuk vissza, melynek egyensúlyi helyzete 
 

 

(3.19) 

az első faj eltartóképessége. Tehát E1= (K1,0). Hasonlóan 
 

 

(3.20) 

 

 

(3.21) 
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esetben E2=(0,K2) , ahol 
 

 

(3.22) 

A két faj együttélése pontosan akkor valósul meg a modellben, ha létezik olyan egyensúlyi helyzet, amelyben 

mindkét populáció nagysága határozottan pozitív (azaz 
 

 

(3.23) 

) 

Ekkor a 3.17-18. egyenletrendszer ekvivalens a 
 

 

(3.24) 

(3.19) 
 

 

(3.25) 

(3.20) 

elsőfokú lineáris egyenletrendszerrel. A 3.19. egyenletet N1 (zéró) izoklínájánaknak nevezzük, mivel az (N1,N2) 

) síkon olyan egyenes egyenlete, amelynek mentén az első faj egyedszáma nem változik. Fölötte az első faj 

egyedszám csökken, alatta nő. Hasonlóan az N2) -izoklína (3.20) mentén a második faj egyedszáma állandó 

(3.14. ábra). 

 

3.14. ábra a) az első, b) a második faj izoklínája. A nyilak a populációméret változását jelzik az egyenesek alatti 

és feletti tartományokban. 

Az E=( N1>0, N2 >0) egyensúlyi helyzet létezése és stabilitása a két izoklína egymáshoz viszonyított helyzetétől 

függ. Ez az egyenesek tengelymetszetei közötti relációval jellemezhető négy esetet jelent (3.15. ábra). 
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3.15. ábra A két faj izoklínájának elhelyezkedése és két populáció nagyságának változása pozitív síknegyed 

egyes részein az egyenesek helyzetének megfelelő négy esetben. 

1. eset 
 

 

(3.26) 

és 
 

 

(3.27) 

Az első faj izoklínája a másodiké felett helyezkedik el, a két egyenesnek nincs metszéspontja. Ekkor együttélés 

nem lehetséges. A két faj populációjának nagysága úgy változik, hogy az E1=(K1,0) egyensúlyi ponthoz közelít 

(3.15. ábra). Tetszőleges (N1,>0, N2>0)  egyedszámokból kiindulva a második faj kihalását tapasztaljuk, az első 

faj nagysága a logisztikus növekedésének megfelelő egyensúlyi értékhez tart. 

2. eset 
 

 

(3.28) 

és 
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(3.29) 

Ha a két faj izoklínái fordított helyzetűek, akkor az első faj hal ki, és második faj egyedszáma tart a saját 

eltartóképességéhez. A rendszer az E2=(0, K2)  egyensúlyi ponthoz közelít (3.15. ábra). 

3. eset 
 

 

(3.30) 

és 
 

 

(3.31) 

Ekkor a két egyenes metszi egymást. Metszéspontjuk egy olyan egyensúlyi pont, amely megfelel a 
 

 

(3.32) 

kritériumoknak. Ez azonban nem stabil, mivel a pozitív síknegyed nem minden pontjából tart ide a rendszer. 

(Analízisbeli eszközökkel megmutatható, hogy létezik egy E-n átmenő egyenes, amelynek pontjaiból E-be, a 

fölötte lévő pontokból (0,K2)-be, az alatta lévőkből pedig (K1,0)-ba tart a rendszer.) Ebben az esetben sem élhet 

együtt a két faj, a győztes azonban a függ a két faj kiindulási egyedszámától (ld. 3.1. példa) [63]. 

4. eset 
 

 

(3.33) 

és 
 

 

(3.34) 

A két egyenes metszéspontja stabil egyensúlyi helyzet, így ebben az esetben tartósan együtt élhet a két faj. A 

kritérium egyenlőtlenséget biológiai nyelvre lefordítva; ez az eset akkor következik be, ha az intraspecifikus 

kompetíció erősebben korlátozza mindkét fajt, mint a közöttük lévő versengés. 

3.1. példa – Lisztbogarak esete 

Két lisztbogár faj, a Tribolium confusum és a T. castaneum versengését vizsgálva Park (1962) megfigyelte, hogy 

a bogarak nemcsak a közös forrásként szolgáló lisztet fogyasztják, de különböző fejlődési stádiumukban a másik 

és a saját fajba tarozó alacsonyabb fejődési stádiumú egyedeket (petéket, lárvákat, bábokat) is. Összesítve a 

kannibalizmust és a keresztbe-ragadozást kiderült, hogy mindkét bogár-populáció jobban ritkítja ellenfelét, mint 

fajtársait. Bár a mechanizmus nem klasszikus versengés, a mindkét faj jobban korlátozza a másikat, mint saját 

magát, ezért a Lotka-Volterra modell 3. esete alkalmazható. A modell predikciója szerint nem lehetséges 

együttélés, és a versengés kimenetele változó, a kezdeti denzitásoktól függően. A kísérletek ezzel valóban 

összhangban voltak: hol az egyik, hol a másik lisztbogár faj kerekedett felül. A versengés kimenetelét azonban 

nemcsak a kezdeti egyedszámok, de a környezeti feltételek (hőmérséklet, páratartalom) is befolyásolták. 

Ha a két faj interakciós koefficiensei között nagy a különbség (c12>>c21 ) aszimmetrikus versengésről beszélünk. 

Különösen gyakori az aszimmetria, ha a versenytársak között jelentős méretkülönbség van. Szélsőséges esetben 

e035
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az egyik faj negatív hatásával szemben a másik faj hatása versenytársára elhanyagolható: ezt nevezik 

amenzalizmusnak. A Galapagosz szigeteken élő szula fajok költőhelyért versengésekor a Sula granti elűzi a 

kedvelt fészkelőhelyeiről Sula nebouxii egyedeit, míg rá a másik faj jelenléte láthatóan egyáltalán nem 

hátrányos (Towsend et al. 2002). Rovarok között is több példát találhatunk amenzalizmusra (Lawton & Hassell 

1981). 

A kompetitív kizárás elve és a niche szétválás 

Egy populáció ökológiai helyzetét a niche fejezi ki (fogalmát az 1.2. fejezetben definiáltuk). Bár maga a niche 

egy absztrakt térbeli halmaz, következtetni lehet belőle, hogy milyen fizikai paraméterekkel és forrásokkal 

rendelkező területeken számíthatunk az adott faj populációira. A fajok elterjedési területe a természetben kisebb 

a niche-ben reprezentált ökológiai tűrőképességi viszonyok által jósoltnál. Ha egy faj egy adott területről 

versenytársa jelenléte miatt hiányzik, kompetitív kizárásról (versengéses kiszorításról) beszélünk (Pásztor és 

Oborny 2007). A versenytársak jelenlétében mutatott toleranciatartományt realizált ökológiai toleranciának, 

illetve az ezekből képzett niche-t realizált niche-nek nevezzük szemben a versenytársak hiányában felvett 

fundamentális niche-sel. 

Két faj niche-ei közötti áthatás mértékét niche-átfedésnek nevezzük (3.16. ábra). Kompetitív kizárás akkor 

történhet, ha két faj igényei hasonlóak, azaz jelentős niche-átfedés van közöttük, és ehhez erőteljes versengés 

társul a közösen használt források szűkössége miatt. A kompetitív kizárás elve vagy más néven Gauze-elv 

szerint azonos niche-ű populációk nem élhetnek tartósan együtt versengve. Versenytársak együttélése csak 

niche-ük különbözőségével valósulhat meg, azaz a realizált nich-ük nem fedhet át jelentős mértékben. 

 

3.16. ábra Két faj kétdimenziós niche-ének viszonya: az egymástól függetlenül élve tapasztalható fundamentális 

niche-ük nagyobb, mint a közös élőhelyen felvett realizált nich-ük. 

Kompetitív kizárás tétele véges sok forrásra is megfogalmazható: a stabilan együttélő populációk száma nem 

haladhatja meg a szabályozó tényezőik számát. 

Két szabályozó tényező esetén együttélő két fajra klasszikus példa Gauze (1934) már említett papucsállatkákkal 

végzett kísérletei között a baktériumokkal táplálkozó P. caudatum és az élesztőket fogyasztó P. bursaria 

együttélése. Hasonlóan híres Tilman édesvízi kovamoszatokkal végzett vizsgálatai között az Asterionella 

formosa és Cyclotella meneghiniana versengése (Tilman 1977) foszfát és szilikátforrásokért (3.17. ábra). 
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3.17. ábra Két kovamoszatfaj versengése szilikát és forrásokért. Mivel a két forrás független, egymásra át nem 

váltható ezért a zéró növekedés izoklinái két egyenesből állnak. Mivel az egyik faj a foszfátot, a másik a 

szilikátot képes hatékonyabban hasznosítani a két faj izoklinájának van metszéspontja. A két izoklina feletti 

tartományban elvileg mindkét faj képes lenne megélni, azonban versengés van közöttük. Stabil együttélés ennél 

szűkebb (szaggatott vonallal jelölt, zöld) tartományban valósulhat meg. Ettől balra-felfelé az Asterionella, 

jobbra-lefelé a Cyclotella faj győz versenytársával szemben. Az elméleti megfontolások alapján szerkesztett 

tartományok jó egyezést mutatnak a kísérleti eredményekkel (színes pöttyök a győztes fajt, a kereszt együttélést 

jelöl). (Tilman 1980 nyomán) 

A tápelemektől eltérően egyes források önmagukban lehetővé teszik az együttéléshez szükséges elkülönülést. 

Tipikusan ilyenek a magok, de más táplálékként szolgáló élőlények is lehetnek méret szerint felosztható 

források (3.18. ábra). A versengéses kiszorítás méret szerinti felosztással való elkerülését jellegpolarizációnak 

nevezzük. A madaraknál a hatékonyan gyűjtött magméret szoros összefüggésben van a csőrmérettel, így az e 

specializációnak jó indikátora.   
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3.18. ábra Három faj forráshasznosítása különböző méretű magok esetén és a jellegpolarizáció. Az eredetileg 

tágabb mérettartományt fogyasztó fajok a magok méret szerinti felosztásával csökkentették a köztük lévő 

versengést. 

Például a Galapagos szigeteken élő Darwin pinty fajok esetén a fajok allopatrikus populációi csőrméretüket 

tekintve jelentősen átfednek, míg a szimpatrikus populációk csőrmérete eltér. Tehát az olyan szigeteken, ahol a 

rokon fajok nincsenek jelen, a populáció egyedeinek csőrmérete szélesebb tartományban mozog, és főként a 

leggyakrabban elérhető magok méretéhez igazodik. Míg azokon a szigeteken, ahol több földipinty faj él együtt, 

az egyes fajok csőrmérete elkülönül. 

A maggyűjtő hangyák hasonlóan jó példát szolgáltatnak a jellegpolarizációra (Gallé 2010), esetükben a 

mandibula mérete arányos a gyűjtött mag méretével. 

A kompetitív kizárás elve alapján sok esetben kevesebb együttélő fajra kellene számítanunk, mint amivel a 

természetben találkozunk. Ezt a problémát Hutchinson (1961) méltán híres cikkében a plankton-paradoxon 

címén vetette fel. A hasonló életmódot folytató, fotoszintetizáló fajok népes seregéből álló tengeri fitoplankton 

fajgazdagsága a viszonylag kevés korlátozó tényezős, homogén környezetben hogyan lehetséges? Erre a 
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kérdésre Hutchinson javaslatán kívül az azóta eltelt évtizedekben számos válasz született. Valószínűleg a 

természetben egyszerre több ok is hozzájárul a közösségek fajgazdagságának fenntartásához. 

A laboratóriumban igazolt kompetitív kizárás a sokszor azért nem valósul meg, mert 
 
az élőhelyek nem homogének, kedvező és kedvezőtlen részek mozaikjából állnak; 
a források időlegesen elérhetők az egyes területeken; 
a források tér-idő dinamikája előrejelezhetetlen; 
a faj(ok) egyedei csoportokba (csomókba) törmörülnek, ezáltal az egyedek többsége csak fajtársakkal 

érintkezik. 

A fajok ezen vagy más okokból nem érik el az egyensúlyi denzitásukat, a domináns versenytársaknak nincs 

idejük teljesen kiszorítani a gyengébbeket, mert valamilyen külső behatásra a verseny előről kezdődik. 

2.2.  Táplálkozási kapcsolatok: predáció, szaprofágia 

A táplakozási kapcsolatokban az egyik populáció jelenléte növeli a másik túlélési és szaporodási teljesítményét. 

Ha ez a növekedés az első populáció kárára valósul meg  kölcsönhatás áll fenn, predációról beszélünk. A 

predáció során az egy élőlény (ragadozó) egy másikat (zsákmányt) fogyaszt úgy, hogy a zsákmány él, amikor a 

ragadozó elkezdi támadni. Ez utóbbi feltétel különíti el a ragadozást a dögevéstől. Ez a tág predáció definíció 

sokféle táplálkozási kölcsönhatást foglal magába. A ragadozókat kétféleképpen szokták csoportosítani: 

taxonómiai és funkcionális szempontok alapján (Begon et al. 2006). Rendszertani alapon elkülönítjük a 

húsevőket, amelyek állatokat fogyasztana, a növényevőket, amelyek növényeket esznek és a mindenevőket, 

amelyek több táplálkozási szintről fogyasztanak. 

A funkcionális csoportosítás valódi ragadozókat, legelőket, parazitoidokat és parazitákat különít el. A valódi 

ragadozók szinte azonnal megölik áldozatukat, és életük során számos különböző egyeddel végeznek. A 

triviális példák (oroszlánok, baglyok, ragadozó növények) mellett ide tartoznak a magevő rágcsálók és hangyák, 

a planktonevő bálnák és még sokan mások. A legelő életmódot folytatók szintén sok zsákmánnyal érintkeznek, 

de ritkán okozzák azok halálát. A nagytestű legelő emlősök mellett ez a definíció ráillik a bolhákra, amelyek 

beleharapdálnak a gerincesekbe, és számos vérszívó állatra. 

A paraziták a legelőkhöz hasonlóan a zsákmányuk egy részét fogyasztják, és többnyire nem okozzák azok 

halálát, de velük ellentétben mindössze egy, esetleg néhány egyedet támadnak meg. Ilyenek például a 

galandférgek, a májmételyek, a kórokozó baktériumok és vírusok, gombák. A levéltetvek és lepkehernyók is 

nagyon kevés egyeden fordulnak meg életük során, így parazita növényevőknek tekinthetők. 

A paraziták jelentősége mind az emberiségre, mind a Föld élővilágára nézve hatalmas. Mind fajszámban, mind 

egyedszámban meghaladják a tejes élővilág 50%-át (Begon at al. 2006). A parazitákat méretük és ezzel 

összefüggő életvitelük szerint két csoportra osztjuk. A mikroparaziták a gazda testében, többnyire 

intracellulárisan élnek, ott szaporodnak, mennyiségük egy gazdában többnyire hatalmas. Ezért dinamikájuk 

vizsgálatában többnyire nem a számukat, hanem a fertőzött gazdák mennyiségét követik. Jellemzően 

baktériumok vagy vírusok. A makroparaziták a gazdában fejlődnek, de nem ott szaporodnak, speciális terjedő 

alakjuk van, és ebben a formában jutnak át másik gazdába. Az állati makroparaziták inkább a gazda külsején 

vagy tápcsatornájában élnek, nem pedig a sejtjeiben. Mennyiségk általában számlálható, nemcsak a fertőzött 

gazdák száma. Bár többségük fonálféreg, rendszertanilag változatosak, vannak köztük zárvatermő növények is, 

mint például az arankák (Cuscuta fajok). Vannak olyan élőlények, amelyek nem teljes parazita életmódot 

folytatnak, csak bizonyos forrásokat vagy bizonyos fejlődési stádiumban használnak más élőlényekéből. Ilyenek 

a félparazita fagyöngyök (Phoraradendron fajok), amik fotoszintetizálnak, csak a vizet lopják a gazdából, vagy a 

borostyán (Hedera helix), ami teljesen önálló életre is képes. A fészekparazitizmus nemcsak a kakukkra 

jellemző, a récéknél gyakori az intraspecifikus fészekparazitizmus. Az államalkotó rovaroknál gyakori a 

szociális parazitizmus, amikor egy csoport a másik dolgozóival nevelteti fel a saját utódait. 

A parazitoidok olyan – főleg hártyásszárnyú és kétszárnyú – rovarok, melyek kifejlett egyede szabadon él, 

lárváikat azonban más rovarokra vagy rovarokba tojják, és a parazitoid lárvák a gazda testéből táplálkoznak, 

elfogyasztva azt. A parazitoidok egyetlen zsákmány egyedhez kötődnek (mint paraziták), nem okozzák a 

zsákmány azonnali halálát (a legelőkhöz hasonlóan), de végül megölik azt (mint a ragadozók). A parazitoid 

életmód koránt sem ritka, a fajok mintegy 10%-ára jellemző (Begon et al. 2006). 

Ragadozó-zsákmány modell 



 Populációk   (Pestiné dr. Rácz Éva 

Veronika 
 

 68  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A 3.13-14. egyenletrendszer alapján az . a zsákmány és . a ragadozó faj dinamikájának Lotka-Volterra modellje 
 

 

(3.35) 

(3.21.) 
 

 

(3.36) 

(3.24.) 

egyenletrendszert. 

A rendszer viselkedését a 3.2.1. fejezetben versengés modelljének tárgyalásakor bemutatott módon vizsgáljuk. 

Ebben az esetben azonban a zsákmány (3.25.) és a ragadozó (3.26.) zéró izoklínája egy vízszintes illetve 

függőleges egyenes az (N1,N2) síkon (3.19. ábra). Mivel 
 

 

(3.37) 

 

 

(3.38) 

feltételezhető, hiszen ragadózó hiányában a zsákmány korlátlanul szaporodik, zsákmány hiányában pedig a 

ragadozók rövid időn belül éhenhalnak. 
 

 

(3.39) 

(3.25.) 
 

 

(3.40) 

(3.26.) 

Ezek metszéspontja 
 

 

(3.41) 

a rendszer stabil egyensúlyi pontja. 

A két populáció (a deriváltak előjele alapján meghatározott) növekedési-csökkenési tendenciáját összegezve – a 

pozitív kvadráns két faj izoklínái által meghatározott négy részben – látható, hogy az(N1(t),N2(t))  pontok által 

leírt pályák kör alakúak. 

Tehát egy tetszőleges ragadozó-zsákmány létszámból kiindulva, annak az pont elhelyezkedésétől függően 

változik a két populáció egyedszáma. Induljunk például egy bal alsó részbe eső pontból, amikor mindkét fajból 

kevés egyed van jelen ( 
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(3.42) 

és 
 

 

(3.43) 

Ekkor a ragadozók száma csökken, mivel kevés zsákmány áll rendelkezésre. Az alacsony predációs nyomás 

mellett a zsákmánypopuláció viszont szépen növekedik. Ez a tendencia egészen addig folytatódik, míg a 

zsákmányok mennyisége el nem éri az egyensúlyi mennyiséget, ekkor ugyanis a ragadozók egyedszám-

csökkenése megáll, majd növekedés kezdődik. Emellett a zsákmánypopuláció mérete még mindig nő, egészen 

addig, míg a ragadozó populáció el nem éri egyensúlyi egyedszámát. Ez után már elég sok ragadozó van ahhoz, 

hogy a zsákmánypopulációt csökkentse. Csökkenő zsákmánypopuláció mellett a ragadozópopuláció növekedési 

üteme lassul, majd az egyensúlyi zsákmánylétszámnál megáll, és innentől csökken. A ragadozók 

mennyiségének csökkenésével lassul a zsákmánypopuláció hanyatlása, az egyensúlyi ragadozópopuláció 

elérésével megáll. Ezután a növekvő zsákmánypopuláció csökkenti a ragadozópopuláció hanyatlását, ami a 

zsákmányok egyensúlyi létszámra való felszaporodásakor megáll. A továbbiakban a két populáció egyaránt 

csökken, áthaladva azon az értéken, amiből eredetileg kiindultunk. 

 

3.19. ábra Ragadozó-zsákmány modell egyensúlyi helyzete és a megoldás egy pályája.   
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3.20. ábra Ragadozó (piros) és a zsákmány (zöld) egyedszámának időbeli alakulása.   

Dögevés és lebontás 

Szaprotróf  táplálkozás esetén – ellentétben a predációval – az egyedek a tőlük függetlenül elpusztult 

organizmusokat fogyasztják. A szaprotrófok két csoportját szokás elkülöníteni: a baktériumokból és gombákból 

álló lebontókat és a dögevő állatokat. A szaprofiták nemcsak az elpusztult élőlényekből táplálkozhatnak, hanem 

a növények lehullott leveleiből, gerincesek folyamatosan termelt holt anyagán (bőr, haj, toll, szarv) vagy az 

állatok ürülékén is. A szaprotróf populációk a táplálékukkal általában (+,0) viszonyban vannak, azonban ez a 

kapcsolat gyakran mutualisztikus, a növényi lebontóknál például határozottan kölcsönösen pozitív. 

2.3.  Pozitív kölcsönhatások – mutualizmus 

Mutualizmusról akkor beszélünk, ha egy faj egyedei egy másik faj egyedeivel kölcsönösen pozitív kapcolatban 

van, azaz együtt élve mindkettőnek nagyobb a növekedési és/vagy szaporodási sikere. Az együttélés 

megvalósulhat egy élőhelyen laza formában, vagy tartósan – akár közös testben vagy az egyik élőlény testén 

belül. A tartós, szoros együttélést szimbiózisnak nevezzük. A mutualizmus lehet továbbá fakultatív vagy 

obligát aszerint, hogy partnerek képesek-e a másik jelenléte illetve segítsége nélkül megélni. Lazább 

mutualizmus például a magterjesztés gyümölcsért cserébe, a megporzás nektárral viszonozva, a tisztogató 

állatok és klienseik közötti kapcsolat. A megporzó kapcsolat lehet fajspecifikus is, mint például a fügedarázs 

vagy a jukkamoly esetében. Szorosabb a kapcsolat a közép-amerikai tüskés akácia (Acacia cornigera) és a rajta 

élő Pseudomyrmex ferruginea hangyák között. A fa nemcsak fészkelőhelyet növeszt a hangyáknak, de levelein 

fehérjében gazdag testecskéket termel táplálékul, és ráadásul nektáriumaiból cukros szirupot választ ki. A 

hangyák a fiatal növény versenytársainak ágait megcsonkítják, és a növényevők – köztük a nagytestű gerincesek 

– ellen is hatékony védelmet biztosítanak (Janzen 1967). Az állatok (főként gerincesek) tápcsatornájában élő 

baktériumok lebontó tevékenységükkel nemcsak saját magukat gyarapítják, hanem különféle, eredetileg 

emészthetetlen anyagokat felvehetővé alakítanak, különösen a cellulózbontásnak van nagy jelentősége. 

Különféle állatok sejtjeiben élnek fotoszintetizáló algák szimbiózisban. Sokféle szimbiózis létezik 

magasabbrendű növények és gombák között. Talán a legismertebb a pillangósvirágúak és a nitrogénmegkötő 

baktériumok kapcsolata. Egyre több kutatás alátámasztja a különféle mikorrhiza kapcsolatok jelentőségét. A 

magasabb növények nagy része nem rendelkezik hajszálgyökerekkel, szerepüket különböző gombák hifái látják 

el. A mutualisztikus kapcsolat kialakulása mögött egy olyan evolúciós folyamatot feltételezünk, amelynek 

kezdeti szakaszában az egyik vagy mindkét fél igyekezett a másikat kihasználni (3.1. ábra). Léteznek olyan 

kapcsolatok, amelyek az élőhelyi körülményektől függően (+,+) vagy (+,-) jellegűek. Más esetekben a pozitív 

kapcsolat erősen asszimmetrikus, inkább (+,0) jellegűnek tekinthető. Ekkor kommenzalizmusról beszélünk. A 

kommemzalizmusra tipikus példa a másik számára megfelelő élőhely teremtése. Például a fák fészkelőhelyet 

biztosítanak a madaraknak, ágaikon mohák, zuzmók fejlődhetnek, támasztékul szolgálhatnak felfutó 

liánnövényeknek. Hasonló szerepet töltenek be vízi közösségekben különböző alga fajok. 
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Chapter 4.   Anyag- és 
energiaforgalom a biocönózisban – 
produkcióbiológia   (Dr: Horváth 
Balázs) 

Amint az előbbiekben láttuk, az életközösségeket alkotó populációk között változatos kapcsolatok alakulnak ki. 

Produkcióbiológiai szempontból ezek legfontosabbikát a táplálkozási kapcsolatok alkotják, hiszen az egyes 

táplálkozási (trofikus) szintek között ennek köszönhetően vándorolhat az anyag, és vele az energia: a 

fotoszintézist végző növényeket (termelőket) fogyasztják a növényevő állatok (elsődleges fogyasztók vagy 

primer konzumensek), azokkal pedig a ragadozó ill. élősködő állatok (másodlagos fogyasztók vagy szekunder 

konzumensek) táplálkoznak, ezeket a ragadozókkal táplálkozó ragadozók ill. élősködők fogyasztják 

(harmadlagos fogyasztók vagy tercier konzumensek), s így tovább egészen a csúcsaragozóig. Az elpusztult 

élőlényeket pedig ─ legyenek azok termelők, fogyasztók vagy lebontók ─ a lebontó szervezetek (reducensek) 

bontják le. (Természetesen az elpusztult reducenseknek is más ─ lehet, hogy éppen ugyanabba a fajba tartozó ─ 

reducensek a lebontóik). Mivel a szerves anyagokat szervetlenekké lebontva azokat újra hozzáférhetővé teszik a 

rendszer alapját alkotó termelők számára, a lebontó szervezeteket gyakran visszaforgatóknak (rekuperálóknak) 

is nevezzük. Közben természetesen elágazások vannak, a táplálékláncok közös fajainál a láncok összefonódnak, 

így sok faj részvételével végső soron egy rendkívül bonyolult, részleteiben még a sokat tanulmányozott 

életközösségekben is kevéssé ismert táplálkozási hálózat jön létre. Célszerűbb úgy tekintenünk, hogy egy 

társuláson belül nem különálló táplálkozási láncok tömkelege létezik, hanem csak egyetlen táplálkozási hálózat, 

amelynek azonban minden populáció a tagja. A produkcióbiológia az e táplálékhálózat trofikus szintjei vagy 

populációi között végbemenő anyag- és energiaforgalmat tanulmányozza. 

1.  A biológiai produkció 

A zöld növények a napenergia felhasználásával szervetlen anyagokból (szén-dioxid, víz, ásványi anyagok) 

szerves anyagokat állítanak elő, ebből építik fel saját testüket. A folyamatot fotoszintézisnek nevezzük. A 

fotoszintézis alapvető fontosságú, ugyanis néhány kivételes mélytengeri élőhelyet leszámítva, ahol a 

kemoszintetizálók az egyetlen termelők, túlnyomórészt a fotoszintetizáló növények állítják elő azt a 

szervesanyag-mennyiséget, ami az egész táplálékhálózat anyag- és energiaigényét biztosítja. A növények ─ és a 

kemoszintetizáló baktériumok ─ által előállított szerves anyagot elsődleges (primer) produktumnak nevezzük, a 

folyamatot pedig primer produkciónak (vagy, mint említettük, fotoszintézisnek, ha nem a folyamat termékét, 

hanem az energiaforrás mibenlétét hangsúlyozzuk). A második trofikus szinten álló növényevők (elsődleges 

fogyasztók) szerves anyaggal, a termelők által előállított elsődleges produktummal táplálkoznak, amelynek nagy 

molekuláit emésztésük során kisebbekre bontják. Ezeket aztán részben elégetik CO2-dá és vízzé (ebből nyerik 

az energiát), részben pedig felépítik belőlük a saját szerves anyagaikat (ebből áll a testük). 

Érdemes mindjárt két dolgot észrevennünk. Először is, minden elsődleges fogyasztó csak egy részét tudja 

beépíteni a testébe annak a szerves anyagnak, amit elfogyasztott. A többit lebontja szén-dioxiddá és vízzé (ill. az 

anaerob élőlények egyéb kis molekulákká), hogy a közben felszabaduló energiával működtethesse a szervezetét, 

fűthesse a testét, mozoghasson, táplálkozhasson, szaporodhasson. A szén-dioxidot, a felesleges vizet és az egyéb 

salakanyagokat pedig leadja a környezetébe a légzésével, a vizeletével vagy az ürülékével. Ez az 

anyagveszteség okozza, hogy az ember 1 kg szőlő elfogyasztásától nem lesz 1 kg-mal nehezebb (csak 

időlegesen), vagy, hogy egy növényevő faj populációját alkotó egyedek össztömege sosem nő annyival, 

amekkora növénytömeget lelegelnek. A különbség óriási: egy életközösség összes növényevője legfeljebb 

tizedakkora tömegű, mint ahány kilogrammot nyom az életközösséget alkotó összes növény. 

Másodszor, a növényevő elsődleges fogyasztók – az elmondottak értelmében – a termelők szerves anyagainak 

tekintélyes részét szervetlen anyagokká (CO2-dá és vízzé) alakítják vissza. Ez tehát nem csak a lebontók 

privilégiuma. A reducensek csupán annyiban különböznek a konzumensektől, hogy megvárják, amíg a 

lebontandó szerves anyagok eredeti tulajdonosa elpusztul, míg a konzumensek élő anyagot fogyasztanak. De 

anyagátalakítás tekintetében minden fogyasztó egyben lebontóként is működik. 
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Az elsődleges fogyasztókat fogyasztják a ragadozó vagy élősködő másodlagos fogyasztók. Ők is hasonló 

anyagveszteséggel dolgoznak, így össztömegük szintén egy nagységrenddel kisebb a növényevő állatok 

össztömegénél. Ugyanez igaz valamennyi következő trofikus szintre is, minden lépcsőfok hozzávetőlegesen 

90%-kal alacsonyabb össztömeget képvisel a megelőzőnél. Az egyes trofikus szintek így egyre kevesebb 

tömeget, ennek megfelelően egyre kevesebb egyedet és egyre kevesebb fajt tartalmaznak. A trofikus szintek 

tömegcsökkenésének az imént bemutatotton kívül még egyéb okai is vannak: 

1. A növényevők sosem fogyasztják el az összes növényt (pl. mert a növények számos része ehetetlen vagy 

elérhetetlen számukra), a ragadozók nem ejtik el az összes növényevőt, az élősködők esetében pedig fel sem 

merül, hogy a gazda teljes szervesanyagmennyiségét felhasználhatnák, hiszen csak élő állatból 

táplálkozhatnak; 

2. Az elejtett préda (pl. tülkök, paták, szőr) egy része is megmarad, vagy az ürülékkel lebontatlanul távozik. 

A primer, szekunder, tercier és egyéb fogyasztók, illetve lebontók által előállított szerves anyagokat másodlagos 

produktumnak nevezzük, megkülönböztetve a termelők elsődleges produktumától. Az elsődleges és másodlagos 

produkció együtt a biológiai produkció, ami minden szerves anyag termelését magában foglalja: az élő 

rendszerek által egységnyi idő alatt létrehozott, ill. asszimilált élőanyag-mennyiségről van szó, ahol időegység 

alatt rendszerint az egyed életét, a populáció generációs idejét vagy a vegetációs periódust értjük. 

Az ökoszisztémában egy adott időpontban az élő (vagy nemrég elhalt) szervezetek testébe beépítve található 

szerves anyagok összességét biomasszának nevezzük. Mivel az élőlények víztartalma nagyon különböző lehet, a 

biomassza mennyiségét nem az élőlények összes testtömegével fejezzük ki, hanem az 1 m2 felületen található 

élőlények összes szárazanyag-tartalmát adjuk meg (g szárazanyag/m2). Az is gyakran előfordul, hogy 

szárazanyag helyett csak a széntartalmat adjuk meg g szén / m2 mértékegységben. A kettőt könnyű átszámolni 

egymásba, mert a biomassza szárazanyagra vonatkoztatott széntartalmát 45%-nak szokták tekinteni. 

A trofikus szintek közötti jelentős anyagveszteségből következik, hogy a biomassza túlnyomó részét növényi 

szerves anyag, ún. fitomassza alkotja, és csak kis hányadát adja a zoomassza (az állatok szerves anyagainak 

összessége). A fito- és zoomassza tömegének hányadosa tízszeresnél sokkal nagyobb is lehet, szárazföldön 

elérheti a 120-szorost is. A fitomassza jelentős hányadát képezi az elhalt szerves anyag, amit nekromasszának 

nevezünk. Ebbe nemcsak az elhalt növények szerves anyagait értjük, hanem a még élő növények már nem élő 

sejtjei is ide tartoznak (ilyen sejtek alkotják például a fák fatestének és kérgének nagy részét is). Érdekes a 

biomassza térbeli megoszlása a szárazföldi társulásokban. Az erdőkben a biomassza 70-80%-a a talajfelszín 

felett van, 20-30%-a az alatt. Gyeptársulásokban, sivatagokban, tundrán ezzel szemben a biomassza 50-70%-a a 

földfelszín alatt, rizómák, hagymák, gyökerek stb. formájában található meg. Egy virágos rét biomasszájának 

tehát kevesebb, mint felét látjuk csak a felszín felett. 

A szervesanyag-képződés (produkció, P) sebességét g szárazanyag/m2/év vagy g szén/m2/év mértékegységben 

szoktuk megadni. A produkció túlnyomó része a növényeknek köszönhető, ezt nevezzük bruttó primer 

produkciónak (BPP), angolul Gross Primary Production-nak (GPP) (az állatok szervesanyag-termelése ehhez 

képest alárendelt). Az újonnan előállított szerves anyag egy részét a növények légzésük során mindjárt el is 

bontják, ami marad, azt nettó primer produkciónak (Net Primary Production, NPP) hívjuk. A növények 

tömegnövekedése ennek a NPP-nak köszönhető: ahány g szárazanyag/m2/év egy területen a NPP, annyi 

grammal növekszik 1 év alatt az 1 m2-t borító növények szárazanyagának össztömege. Természetesen a 

szukcesszión végigért és zavarásnak ki nem tett természetes társulásoknál nincs növekedés, ezeknek a 

társulásoknak a fitomasszája állandó ─ legalábbis középhosszú távon lényegesen nem változó ─ tömeget 

képvisel. 0-tól különböző NPP esetén ez úgy lehetséges, hogy az évente termelődő szerves anyagok egy részét a 

növényevők elfogyasztják, másik része pedig elhal és a nekromassza időközben elbomlott részét helyettesíti. 

A Föld összes bruttó primer produkciója hozzávetőlegesen 223 milliárd tonna szén / év, aminek több mint fele 

(120 milliárd tonna) a szárazföldek, 103 milliárd tonna pedig a tengerek, óceánok, édesvizek részesedése. A 

BPP fele légzési veszteség, így a globális NPP körülbelül 112 milliárd t évente (=112 gigatonna/év). Ennyi új 

szerves szén képződik évente a Föld bioszférájában (Kalapos 2007). 

A nettó szekunder produkció (NSP) a fogyasztók és a lebontók által 1 év alatt termelt szerves anyagok 

mennyisége. Ennek értéke egy-két nagyságrenddel kisebb, mint a NPP. 

Említettük, hogy az idős életközösségek biomasszája középhosszú távon se nem növekszik, se nem csökken. Ez 

nem teljesen igaz. Előfordulhat, hogy egy ökoszisztéma időegység alatt több szén-dioxidot köt meg, mint 

amennyit kibocsát (nettó szénelnyelő, pozitív szénmérlegű), de az is, hogy többet bocsát ki, mint amennyit 
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elnyel (nettó szénkibocsátó, negatív szénmérlegű). Előbbiek biomasszája felhalmozódásban van, míg utóbbiak 

biomasszát veszítenek. Ennek mértékéről, irányáról a nettó ökoszisztéma produkció (NÖP) tájékoztat. 

Globálisan a NÖP értéke hozzávetőlegesen 10 gigatonna szén / év, ebből azonban le kell vonni a tüzek, 

erdőirtások, kaszálás okozta szénveszteségeket. A NÖP egy bizonyos ökoszisztémában (tehát nem globálisan) 

évszakos változást mutat: a vegetációs időszakban a szénmegkötés dominál (NÖP>0), míg a hideg (vagy száraz) 

évszakban a légzés és a lebontás a fotoszintézis hiányával párosulva nettó szénveszteséget okoz (NÖP<0). A 

szerves anyagok talajból való kimosódása szintén nagy veszteség okozója lehet, ami az arktikus tundránál az 

évente megkötött szén 20%-át is elérheti. Évente is nagyok lehetnek az eltérések egy ugyanazon ökoszisztéma 

esetében is, így például a tundrák meleg években gyakran nettó szénkibocsátók, hideg években nettó 

szénelnyelők. A legjelentősebb hatással azonban a zavarás van a nettó ökoszisztéma produkcióra: bolygatás 

idején (ami lehet tűz, aratás stb.) a szénveszteség miatt a NÖP értéke negatívvá válhat, míg a bolygatást követő 

regenerációs periódusban magasabb lehet, mint ami az egyensúlyi, bolygatásnak ki nem tett ökoszisztémára 

jellemző (Kalapos, 2007). 

Évszakos és egyéb ingadozások tehát vannak, de az újabb vizsgálatok (in Kalapos, 2007) azt állapították meg, 

hogy a szárazföldi ökoszisztémák legtöbbje mégis általában nettó szénelnyelőként működik. Ez azt jelenti, hogy 

több szenet kötnek meg a légkörből, mint ami a lebontásnak köszönhetően belőlük távozik. Ez az ember által 

okozott széndioxid-szennyezés káros hatásait szerencsés módon csökkenti valamelyest. 

Gyakran kiszámítják egy-egy ökoszisztémára a produkció és a biomassza arányát (P/B). ez azt mutatja meg, 

hogy évente a biomassza hányadrésze termelődik újra. Általában azt mondhatjuk, minél nagyobb a már meglévő 

biomassza mennyisége, annál több új szerves anyag termelésére képes egy év alatt, tehát annál nagyobb a P/B 

arány. De az nem mindig van így. A szárazföldi szukcessziók során ugyanis, bár a növények fitomasszájának 

tömege nő, a fotoszintézisben részt nem vevő nekromassza még gyorsabban gyarapodik, ami a P/B hányados 

csökkenéséhez vezet. A klimaxtársulás (általában erdő) tehát jóval több szén-dioxidot nyel el egy év alatt nettó, 

mint egy pionír tásulás, de nem annyiszor többet, ahányszor nagyobb tömegű a biomasszája. 

A Föld összes biomasszája kb. 1841 gigatonnányi (1841 milliárd tonna = 1841 x 109 tonna) szárazanyagot 

képvisel (Kalapos, 2007). Ha az élőlények átlagos víztartalmát 50%-nak közelítjük, akkor ez azt jelenti, hogy a 

bolygónkon élő összes élőlény tömege hozzávetőlegesen 3700 milliárd tonna. Ha pedig az élőlények sűrűségét a 

vízével azonosnak vesszük, akkor arra jutunk, hogy a Föld összes élőlénye egy helyre gyűjtve kb. 3700 km3-es 

térfogatban férne el. Összehasonlításképpen: a Balaton statikus vízkészlete mintegy 595 km3). Ha az 1841 

gigatonna szárazanyagtartalmú biomassza még ugyanennyi vizet is tartalmaz (előbb ebből indultunk ki), és 

feltételezzük, hogy nagy része élő állapotban van, akkor kijelenthetjük, hogy a Föld élőlényei több vizet 

raktároznak a testükben (kb. 1841 km3-t), mint amennyit a bolygó összes vízfolyásai egy bizonyos 

időpillanatban a medrükben tartalmaznak (kb. 1250 km3-t). (Talán ez a durva becslés is nyilvánvalóvá teszi, 

mekkora jelentősége lehet a bioszférának, ill. az erdőirtásoknak a globális éghajlat alakításában.) Érdekes 

módon a biomassza 99,8%-a a szárazföldeken található, csak a maradék 0,2% jut a tengerekre (amelyek pedig a 

Föld felszínének 71%-át borítják). A tengerek, óceánok kis biomasszája azonban korántsem jelenti azt, hogy a 

globális biomassza-termelésből is ilyen kis arányban veszik ki a részüket. A tengeri primer producensek döntő 

hányada ugyanis kisméretű planktonikus szervezet, alga vagy baktérium, amelyek össztömege kicsi, de 

anyagcseréjük annyira gyors, hogy a P/B arány 20-nak adódik (szemben a szárazföldek P/B=0,13 értékével). 

Ennek köszönhető az is, hogy a tengeri algák felelősek a globális fotoszintézis 50-60%-áért. Az óceánok 

elsődleges fogyasztóinak össztömege nagyobb, a másodlagos fogyasztóké még nagyobb ─ a nyílt vízi 

ökoszisztémákra a fordított biomassza-piramis jellemző, amelynek alapja keskeny, csúcsa széles. 

A nettó primer produkció szárazföldön a növekvő hőmérséklettel, csapadékmennyiséggel és a talaj növekvő 

ásványianyag-koncentrációjával nő. Ebből következik, hogy értéke az egyenlítőnél a legmagasabb, a sarkok felé 

csökken. A csökkenés azonban nem egyenletes: a térítő környéki sivatagok produkciója a szárazság miatt 

valóban nagyon kicsi, ám a térítők övét elhagyva és a sarkok felé továbbhaladva a mérsékelt övi lomberdők 

szélességénél újra magasabb értékeket ér el, majd a tundrákon lesz újra kicsi (de itt már a hideg miatt). A 

szárazföldi ökoszisztémák NPP-ja a tenyészidőszak hosszától és az össz-levélfelület nagyságától is függ, ezek 

pedig, ahogy előbb említettük, a hőmérséklet, csapadékmennyiség és talajadottságok függvényei. Természetes, 

hogy például a sivatagokban a területegységre eső összes levélfelület kicsi, a vegetációs idő pedig a rövid 

csapadékos időszakok miatt rövid, így nem számíthatunk túl nagy produkcióra. Ha azonban a sivatagok és a 

Föld többi biomjainak NPP-ját ugyanolyan hosszú tenyészidőszakra és ugyanakkora levélfelületre 

vonatkoztatjuk, nincs közöttük jelentős különbség, mindegyik az 1-3 g szárazanyag/m2 levélfelület tartományba 

esik. 

Az óceánokban a produktivitás legjelentősebb korlátozója nagyobb mélységekben a fényhiány, a felszínközeli 

rétegekben az ásványi anyagok hiánya. A nyílt tengerek felszínközeli vizeiben az ásványianyag-tartalom olyan 
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alacsony, hogy a nettó primer produkció NPP=2-400 g szárazanyag/m2/év értékével a szárazföldi sivatagokéra 

emlékeztet. Az óceánokban a kis NPP alól egyedül a mélyből tápanyagokban gazdag vizet hozó feláramlási 

régiók, a nagy tengeráramlások környéke és a kontinensperemek jelentenek kivételt. Utóbbiak azért, mert a 

tengerekbe tartó folyók nagymennyiségű szervetlen tápanyagot öntenek a kontinensszéli vizekbe, kedvező 

feltételeket teremtve ezzel a fotoszintézisre. 

Az elmondottakból következik, hogy Földünk felszíne nem egyformán termékeny: a bolygónk felületének 80%-

át elfoglaló sivatagok és nyílt tengerek rendkívül kevés szerves anyagot állítanak elő évente, míg a jégmentes 

szárazföldeknek mindössze 11%-át borító trópusi esőerdők adják a földi NPP és biomassza 40%-át. Az egyéb 

erdők biomasszája további 30%-ot képvisel (a trópusi esőerdőkkel együtt tehát 70%-ot), éves NPP-juk pedig a 

globális összérték 20%-át adja. A fátlan tásulások biomasszája (20%) viszonylag kicsi, de NPP-juk így is igen 

jelentős (40%): 

Table 4.1. 2. táblázat: Élőhelyek és vegetációtípusok részesedése a globális biomasszából 

és a globális nettó primer produkcióból 
 

  A globális biomassza… A globális NPP… 

Trópusi esőerdők 40%-a 40%-a 

Egyéb erdők 30%-a 20%-a 

Fátlan szf-i társulások 20%-a 40%-a 

Óceánok 10%-a töredéke 

A vízi fotoszintetizálók BPP-ja a mélységgel rohamosan csökken, mivel a növekvő mélységekben a fény 

intenzitása egyre kisebb. A felszín közelében a növények időegységenként és térfogategységenként sok szerves 

anyagot állítanak elő (nagy BPP), amiből egy viszonylag kis részt rögtön (vagy az éjjelek folyamán) vissza is 

alakítanak szervetlen anyagokká, CO2-dá és vízzé, a közben felszabaduló energiát pedig életfolyamataikhoz 

felhasználják. A BPP és a légzésre elhasznált mennyiség (R, respiráció) különbsége a nettó primer produkció 

(BPP-R=NPP). A növekvő mélységgel a kevesebb fény miatt a BPP értéke egyre kisebb lesz, míg az R értéke 

nem változik, ezért az NPP, vagyis a növekedésre felhasználható szervesanyag-mennyiség (energiamennyiség) 

egyre csökken. Egy bizonyos mélységben a BPP és az R értéke egyenlővé válik, az NPP pedig nullává. Ez alatt 

a mélység alatt ─ amit eufotikus mélységnek is neveznek ─ növényi élet tartósan nem lehetséges. Az eufotikus 

zóna mélysége a víz tisztaságától függően néhány métertől 10 méternél tovább is terjedhet. 

A növényevő állatok szervesanyag-előállításának (másodlagos produkciójának) hatásfoka változó, de általában 

nem túl nagy érték. Egy átlagos lepkehernyó esetében az elfogyasztott levél szervesanyag-tartalmának 50%-a 

ürülék formájában veszendőbe megy. A másik 50%-nak 2/3-a a légzés során lebontódik és energiaforrásként 

hasznosul, 1/3-a pedig növekedésre fordítódik. 

2. Energiaáramlás 

A Nap földfelszínt elérő sugárzásának mintegy a 45%-a hasznosítható a növények számára (PAR: 

fotoszintetikusan aktív radiáció). Azonban ennek az energiának is csak egy meglehetősen kis hányadát 

használják fel a növények ténylegesen. A rendelkezésre álló sugárzási energia és a szerves anyaggá alakított 

energia arányát százalékban szoktuk kifejezni, és elsődleges energiahasznosítási hatékonyságnak (vagy 

efficienciának), EEH-nak (vagy EEE-nek) nevezzük: 

EEH = (szerves anyaggá alakított E / sugárzási E) * 100 

A természetes vagy természetközeli szárazföldi vegetációkra 1-2%-os vagy annál kisebb EEH jellemző. A 

termesztett szántóföldi növények monokultúráiban ugyanakkor 4%-os értéket is mértek már (aminek 

jelentőségét nagymértékben csökkenti az a tény, hogy e kultúrákra az év nagy részében csupasz talajfelület, azaz 

0%-os EEH jellemző). A globális átlagérték EEH=0,2-0,5%. 

Az előbbiekben a „szerves anyaggá alakított E” a bruttó primer produkcióra utal, amiből nagy hányad vonódik 

le, mint légzési veszteség. Ez a légzési veszteség fátlan társulásokban a BPP 15-25%-a is lehet, mérsékelt övi 

lomberdőben 50-60% körül alakul, trópusi esőerdőkben pedig elérheti a 70-75%-ot. A levonás után megmaradó 

NPP (ez fordítódik növekedésre és a fogyasztók ellátására) így nem túl nagy. 
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Egy alsóbb trofitási szint teljes produkciójának azt a hányadát, amit a felette levő trofitási szint elfogyaszt, 

fogyasztási hatékonyságnak (FH) nevezzük. Értéke változó: erdőkben a növények teljes produkciójának 5%-át 

eszik meg a növényevők (FH=5%), gyepekben 25%-át, a tengeri fitoplanktonnak pedig akár az 50%-át is. 

Gerinces ragadozók a gerinces zsákmányállataik termelte szerves anyagnak szintén gyakran elfogyasztják az 

50%-át (FH>50%). 

A fogyasztó által elfogyasztott szerves anyag energiatartalmának azt a hányadát, amit az állat növekedésre vagy 

munkavégzésre tud fordítani, asszimilációs hatékonyságnak (AH) nevezzük, és szintén százalékban fejezzük 

ki. Láttuk, hogy lepkehernyóknál az AH 50% körüli, az elfogyasztott energia másik fele ürülékként távozik. 

Növényevőknél, mikrobákat fogyasztóknál, ürülékevőknél ez az érték általában is alacsony, mintegy 20-50%, 

húsevőknél ugyanakkor 80% is lehet. A külső emésztést folytató szervezetek (gombák) csak hasznosítható 

anyagokat vesznek fel a külvilágból, így aszimilációs hatékonyságuk 100%-os. Az AH az elfogyasztott növényi 

rész minőségétől is nagymértékben függ: a magvak a legjobban hasznosíthatók (AH=60-70%), a levelek 

kevésbé (AH=50%), míg a faanyag hasznosulása a legkisebb (AH=15%). 

Az asszimilált energiának azt a hányadát, ami új biomassza termelésére fordítódik, produkciós 

hatékonyságnak (PH) nevezzük. Nyilván annál kisebb a PH, minél nagyobb a légzési veszteség. Az állandó 

testhőmérséklet fenntartása a madaraknál és az emlősöknél (endoterm vagy homoioterm állatok) igen nagy 

légzési veszteséggel jár, ezért ezek produkciós hatékonysága a legalacsonyabb. 

Table 4.2. 3. táblázat: A produkciós hatékonyság jellemző értékei egyes taxonokban 
 

Élőlénycsoport Produkciós hatékonyság 

Mikroorganizmusok, állati egysejtűek 60% 

Gerinctelen állatok 30-40% 

Ektoterm gerincesek 10% 

Endoterm gerincesek 1-2% 

Az előbbi három hatékonysági jellemző szorzata a trofikus energiaátviteli hatékonyság (TEH): 

TEH = FH * AH * PH 

A TEH 2-24% között alakul a különböző ökoszisztémákban, jellemző átlagértéke 10%. Ez azt jelenti, hogy az 

egyik trofitási szint energiájának mindössze 10%-a épül be a felette levő trofitási szint élőlényeinek testébe. 

Mivel ennek következtében a felsőbb szinteken egyre kevesebb energia áll rendelkezésre, a felsőbb szintek 

biomasszája is egyre kisebb tömegű (az összefüggést Charles Elton angol ökológus publikálta először 1927-

ben). Ebből az is következik továbbá, hogy a táplálékláncok véges hosszúságúak. 

Az energiakinyerés sarokszámai tehát a következők:   

a. a zöld vegetáció a Nap hasznosítható sugárzó energiájának kb. 1%-át hasznosítja 

b. egy adott trofitási szint energiájának 10%-a kerül át a felette levő szintbe. 

3. Anyagforgalom a bioszférában 

Míg az energia a földi rendszeren átáramlik, az anyagok körforgásban vesznek részt. Az egyes elemek 

körforgásában mind biológiai, mind geokémiai folyamatok közrejátszanak, ezért ezeket biogeokémiai 

ciklusoknak nevezzük. A körforgásban való részvétel minden elemre jellemző, ami az élőlények testének 

alkotásában részt vesz, de közülük csak néhány kivételesen fontos elem ciklusát szoktuk részletes rajzokon 

bemutatni. A makrotápanyagokat (C, N, H, O, P) az élőlények nagy mennyiségben tartalmazzák, míg a 

mikrotápanyagok (S, Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu stb.) mindegyikére az jellemző, hogy a szervezet 

szárazanyagtartalmának 1%-nál kisebb hányadát alkotják. 

A cilusok között megkülönböztetünk gáz- és üledékes ciklusokat. Előbbiek esetében a körforgást végző elem a 

légkörben jutva és ott tárolódva hosszabb időre kikerül a körforgásból, utóbbiaknál viszont a fő tárolók a 

földkéreg kőzetei. Egy-egy elem több tárolóban is előfordulhat (pl. a szén a légkörben is előfordul CO2-ként, 

ugyanakkor a karbonátos közeteknek is alkotó anyaga), és az egyes tárolók relatív jelentősége is más és más 

lehet az egyes ökoszisztémákban (pl. a tundrában a legtöbb szén a talajban raktározódik, a trópusi esőerdőkben 
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pedig a növények biomasszájában). Az egyes elemek körforgása természetesen egymással is összefügg, és e 

biogeokémiai ciklusokat újabban az ember is nagymértékben befolyásolja (pl. a szénciklust a fosszilis 

energiahordozók égetésével, a nitrogénciklust a műtrágyázással zavarja meg), jelentős környezeti problémákat 

okozva. A körfolyamatok sebessége a sivatagokban és a tundrákon a legkisebb, a trópusi esőerdőkben a 

legnagyobb. 

3.1.  A szén körforgása 

A szénnek négy nagy raktára van bolygónkon: 

1. a légkör (szén-dioxid), 

2. a vegetáció (a növények teste és a talaj szerves széntartalma), 

3. az óceánok víztömege, 

4. széntartalmú üledékes kőzetek (mészkő, dolomit, stb., valamint az ősmaradványi energiahordozók). 

A szénraktárak közül a negyedik a legjelentősebb. 

A szénciklus főbb részfolyamatai a 11. ábráról leolvashatók. Érdekes körülmény, hogy a növények 

szénmegkötésének biokémiája olyan földtörténeti korban alakult ki, amikor a légkör széndioxid-koncentrációja 

a mainak körülbelül a tízszerese volt, azaz 0,3% körüli. Mivel az alapvető biokémiai lépések az evolúció során 

lényegesen nem változtak, a levegő jelenlegi alacsony koncentrációja ma többnyire korlátot jelent a 

fotoszintézis hatékonyságával szemben. (Az üvegházi termesztés során ezen könnyen lehet segíteni azzal, ha a 

zárt térben a CO2-ot feldúsítjuk.) Napjaink CO2-szennyezése valóban kedvező lehet egyes fajok számára, de ez 

korántsem jelenti azt, hogy globális léptékben is hasonlóan előnyös hatásokkal kell számolnunk. Már csak azért 

sem, mert a könnyebben elérhető CO2 mindegyik faj számára más-más fokú előnyt jelent, így az egyes fajok 

évszázezrek alatt kialakult „erőviszonyai” megváltoznak – a globális diverzitás szempontjából nem biztos, hogy 

kedvezően. 

3.2. A víz körforgása 

A víz körforgása, bár kémiai szempontból nem elemről van szó, az egyik legjelentősebb folyamat, lévén, hogy a 

legnagyobb anyagmennyiség mozgásával jár. A víz körforgását nagyrészt fizikai folyamatok hajtják, de nem 

elhanyagolható az élőlények szerepe sem. A vízciklus egyik legfőbb ismérve, hogy az óceánok felületéről több 

víz párolog el, mint amennyi ugyanannyi idő alatt csapadékként belehull. A légkörbe kerülő többletvíz a 

szárazföldek fölé (felhők, légnedvesség formájában) vándorolva ott hull le csapadékként. A szárazföldeken pont 

fordított helyzet alakul ki: ott az időegység alatt lehulló összcsapadék mennyisége meghaladja az időegység alatt 

elpárolgó mennyiséget. A lehulló többletvíz a vízfolyások útján jut vissza a tengerekbe. 

A ciklus említett fő elemeit a biológiai folyamatok jelentős mértékben módosítják. A növények párologtatása 

(transpirációja) nagyon jelentős lehet: egy adott levélfelület párologtatási sebessége gyakran eléri a hasonló 

nagyságú szabad vízfelület párolgási sebességének a felét. Az Amazonas medencéjének esőerdeje óriási 

vízraktárat és óriási párologtatási kapacitást jelent, amelynek jelentős éghajlatmódosító hatása van. Ezt 

szemlélteti a következő ─ kisebb léptékű ─ példa. 

Egy becslés szerint (Pokorný ─ Rejšková, 2008) egy 100 000 km2-es területen évente átlagosan 50 millió tonna 

biomassza keletkezik, ami legalább 50 milliárd tonna víz elpárolgásával jár együtt. Mivel a víz párolgáshője 

2400-2500 kJ/kg (hőmérséklettől függően), ez azt jelenti, hogy egy nagyjából Magyarországnyi területről évente 

126 EJ energiát von el a párolgás. (Összehasonlításképpen: a teljes magyar energiafelhasználás 1 EJ/év 

nagyságrendű.) A hőelvonás nyilvánvalóan csak akkor tud megtörténni, ha elpárologtatható víz van jelen, és 

minél természetközelibb állapotban van a táj, a területegységre eső mobilizálható víztartalom rendszerint annál 

nagyobb. A szántóföldek és főként a beépített és burkolt felületek vizet nem tartanak magukban, így a 

napsugárzás szállította hő az ilyen területeken nem halmazállapot-változtatásra, hanem hőmérsékletemelésre 

fordítódik. A legköltséghatékonyabb légkondicionálás módja tehát az, hogy minél nagyobb területeket hagyunk 

meg eredeti, természetközeli állapotában. 

Az esőerdők hatalmas párologtatóképessége alapjaiban meghatározza azt a klímát, ami az Amazonas-

medencében uralkodik. Ebből természetesen az is következik, hogy ennek az erdőségnek a kivágása az éghajlat 

megváltozását vonja maga után. Az összefüggés globális méretekben is igaz. A modern ember megtelepedése 
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szinte minden esetben a természeti környezet vízraktározó képességének jelentős mérvű csökkenésével jár: az 

őserdőket legjobb esetben ültetett plantázsokkal, rosszabb esetben szántóföldekkel váltjuk fel (az európai ún. 

őserdők területe a jégkorszak utáni 80%-ról mára 0,2-0,3%-ra csökkent, lásd Gálhidy ─ Jordán, 2010), de egyre 

nagyobb területeket borítanak épületek, aszfalt és beton is (az európai kontinens területének hozzávetőlegesen 

10%-át), amelyek a napsugárzásra azonnali hőmérséklet-emelkedéssel válaszolnak, nyaranta megkeserítve az ott 

lakók életét. A globális éghajlatváltozásban a felszínek antropogén átalakítása és víztelítettségének csökkentése 

is jelentős szerepet játszik. 

3.3.  A nitrogén körforgása 

A nitrogén fő raktára a levegő, melynek 78%-át alkotja. A molekuláris N2–t a két atom közötti háromszoros 

kötés miatt csak az olyan speciális nitrogénfixáló prokarióta egysejtűek tudják felhasználni, mint a 

pillangósvirágúak gyökérgümőiben élő Rhizobiumok, az égerfák gyükérgümőit lakó Frankia sugárgombák, 

egyes (Anabaena, Nostoc) kékbaktériumok, valamint a talajlakó Azotobacter és Clostridium fajok. E 

nitrogénkötő szervezetek a N2–t ammóniumionná (NH4+) alakítják, amely vízben jól oldódik, és a növények 

számára is hasznosítható. Némi korlátot csak az jelent, hogy e kation szívesen kötődik a talajkolloidok negatív 

felületéhez, így a gyökerek esetleges nagy mennyisége ellenére is nehezen tudják felvenni. A talaj aerob 

nitrifikáló baktériumai azonban az ammóniumiont nitrit- (NO2-) vagy és nitrátionná (NO3-) alakítják, amely a 

növények igényeinek is tökéletesen megfelel. A felvett nitrogéntartalmú ionokat a növényi sejtek szerves 

vegyületekbe (aminosavakba, fehérjékbe, nukleotidokba, nukleinsavakba és egyéb molekulákba) építik be. 

A növények szerves nitrogénje az elsődleges fogyasztó növényevőkbe, majd a táplálékhálózat további tagjaiba 

is bekerül, mindegyik a rá jellemző nitrogéntartalmú molekulákat hozva létre belőle. Az ürülékkel, illetve az 

élőlények elpusztulásával a N-tartalmú szerves vegyületek a talajba kerülnek, és a talaj szervesanyagkészletét 

gyarapítják. E szerves vegyületek fokozatos lebomlásával aztán ismét szervetlen formákká alakul a nitrogén, 

köszönhetően az ammonifikáló baktériumok munkájának (amelyek tehát a szerves vegyületek nitrogénjéből 

ammóniumionokat gyártanak). Az ammóniumionok nitrit- és nitrátionokká alakulva folytatják a körforgást. 

A légkörből a talajba, ill. az élőlények testébe került nitrogén a denitrifikáló baktériumok működése révén 

kerülhet vissza légnemű állapotba (N2, N2O). A denitrifikáló baktériumok tevékenysége anaerob körülmények 

között, pl. a talaj vízzel való telítődése esetén gyorsulhat fel. A nitrogén légkörbe kerülésének másik módja a 

növények elégése pl. erdő- vagy szavannatűz alkalmával. 

A nitrogénciklusban évről-évre részt vevő nitrogén mennyisége óriási, a N a hidrogén, oxigén és szén után a 

negyedik legnagyobb volumenben mozgó elem. A bemutatott biológiai folyamatok mellett vannak abiotikus 

folyamatok is, amelyek vízoldható N-t juttatnak a légkörből a talajba, ám ezek nagyságrendje elmarad a biotikus 

folyamatoké mögött. Becslések szerint a nitrogénkötő prokarióták évente mintegy 120-450 millió tonna 

nitrogént kötnek meg a levegőből, míg az abiotikus utak mindössze évi 3 millió tonna N-nek a körforgásba 

kerüléséért felelősek (Kalapos, 2007). Ha nem léteznének nitrogénfixáló szervezetek (túlnyomórész prokarióták, 

de az újabb kutatások5,6 szerint eukarióták is lehetnek), a nitrogén körforgása jóval lassabb lenne, és a bioszféra a 

mostaninál jóval szerényebb méretekben és fajgazdagsággal jöhetett volna csak létre. 

Azonban az élőlények számára elérhető nitrogén mennyiségének hirtelen megnövekedése is káros hatású. Az 

emberi tevékenység miatt a légköri nitrogén fixációja ─ a történelem előtti korhoz képest ─ kétszeres 

sebességgel megy végbe. Az ember tehát a lejelentősebb nitrogénmegkötő szervezet. A nitrogénműtrágyák ipari 

előállítása (és ezek lényege, a nitrogénfixáció) a nagyüzemi gyártás 1913-as megkezdése óta exponenciális 

növekedést mutat. A műtrágyagyártás, a pillangósvirágúak nagyarányú vetése, valamint a rizstermesztés (a 

sekély vízben élő kékbaktériumok révén) évente 140 millió tonna új N megkötését jelenti a légkörből. 

A foszfor (P) mellett a nitrogén az egyik, a növényi növekedést legjobban korlátozó elem. A N elérhetőségének 

antropogén okok miatti megnövekedése ─ a szintén gyakran limitáló tényezőként fellépő CO2 és P 

koncentrációjának szintén ember okozta növekedésével karöltve ─ a növénytársulásokban az egyes fajok 

erőviszonyainak átrendeződéséhez vezet. A nitrogénkötésre képes pillangósvirágúak és égerek előnye csökken a 

nitrogénkötő baktériumokkal nem bíró többi taxon tagjaival szemben, így azok visszaszorulása várható, ami a 

természetes állapotú közösségekben is diverzitáscsökkenéshez vezethet. Ezt támasztja alá az a régi megfigyelés, 

hogy a nitrogénműtrágyázás a gyepek fajgazdagságára negatív hatással van. 

A talajok műtrágyázás miatt megnövekedett nitráttartalma csapadék hatására fokozott nitrátkioldódást von maga 

után, és ez amellett, hogy a természetes vizek eutrofizációjához hozzájárul, a talajok Ca2+- és Mg2+-tartalmát is 

csökkenti, hiszen a nitrátionokkal együtt pozitív ionok is kioldódnak. 
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3.4.  A foszfor körforgása 

A nitrogénnel ellentétben a foszfor gyakorlatilag nem tárolódik a légkörben. A foszfor körforgása a kőzetek, a 

talaj, a víz és az élőlények között megy végbe (üledékes ciklus). A foszfor egyes kőzetek mállásával lép be a 

ciklusba PO4
3- formájában, amelynek felvételéért a növényeken kívül a mikroorganizmusok is versengenek. Így 

a foszfor a nettó primer produkció jelentős limitáló tényezője. A foszforatomok számos ciklusban vesznek részt, 

mielőtt üledékes kőzetbe záródva és a fenékre ülepedve hosszú időre kivonódnának a forgalomból. 
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Chapter 5. Biogeográfia (dr. Horváth 
Balázs) 

A biogeográfia a szünfenobiológiának a biomok élővilágával, a fajok elterjedésével és különböző elterjedésük 

okaival foglalkozó területe. Részterületei közül kiemelendő a 
 
növényföldrajz (fitogeográfia v. geobotanika), 
állatföldrajz (zoogeográfia), 
történeti biogeográfia (paleobiogeográfia) 

A tudományterület a következő alapfogalmakkal operál. Adott terület flórája az ott élő növényfajok összességét 

jelenti, míg egy adott terület faunája az ott élő állatfajok összessége. Egy faj áreája a faj elterjedési területe. Az 

endemikus vagy bennszülött faj pedig olyan faj, amely a mindenkori ismeretek szerint csak az adott területen 

fordul elő. Ez a terület általában kicsi, a faj gyakran csak egyetlen tóban, hegyen, szigeten él. Minél hosszabb 

ideje tart vagy tartott egy terület fizikai vagy ökológiai akadályok általi elszigeteltsége a környező területektől, 

annál nagyobb az ott található endemikus fajok száma. A Bajkál-tóban élő több mint 650 fajból közel 600 az 

endemikus fajok száma.   

Reliktumnak nevezzük az olyan fajt vagy más rendszertani csoportot, mely valamely régebbi földtörténeti 

korban virágzó (akmikus), nagy elterjedésű, fajgazdag, majd fokozatosan kihalt (parakmikus) rendszertani 

csoport utolsó maradványa. Szokták ezeket a fajokat élő kövületeknek is nevezni. Ilyen fajok, ill. csoportok pl. a 

hidasgyík, a maradványhal, az okapi, a pörgekarúak, a négykopoltyús lábasfejűek (a Nautilus fajok), az 

erszényesek vagy a tüdőshalak. 

Az endemizmusok jelentős része egyben reliktum is. A pilisi len (Linum dolomiticum) pl. Budapest környékén 

dolomitsziklagyepben él; ritka, többek között azért, mert korábban a terület egy részét feketefenyővel ültették 

be. Igazi ereklyenövény, vagyis reliktumendemizmus. 

A biogeográfiára Alfred Wegener kontinensvándorlás-tana jelentős hatással volt7. A német geofizikus-

meteorológus 1912-ben tárta a tudományos közösség elé elméletét, amelynek lényege, hogy Földünk szilárd 

kérge ─ a kontinensek és a tengerek alatt is ─ lemezekből áll, amelyek egymáshoz képest állandó mozgásban 

vannak, közelednek, távolodnak, rotációs mozgást végeznek. Közvetett bizonyítékait (többek között azért, mert 

a jelenség magyarázatával adós maradt) kezdetben kevesen vették komolyan, munkája 1925-ös amerikai 

megjelenésekor az American Association of Petroleum Geologists szervezet még külön szimpóziumot is tartott 

az elmélet cáfolatára. Csak több mint két évtizeddel Wegener korai halála után, az 1950-es években kezdtek 

gyűlni az elképzelést alátámasztó újabb adatok, míg az 1980-as években, köszönhetően a lézeres geodiméterek 

(geodetic distance meter) fejlődésének, a kontinensek távolságának centiméteres pontosságú megmérésével 

végérvényesen bizonyítani nem tudták az elmélet helyességét8. Wegenert ma a kontinensvándorlás atyjának, „a 

klasszikus természettudomány utolsó nagy diadala” elindítójának tekintjük (Gribbins, 2002). 

A kb. 100 km vastag tektonikus lemezek a Föld története során helyüket, helyzetüket folytonosan változtatják: 

összeköttetésbe kerülnek, köztük szárazföldi hidak keletkeznek, ezeken keresztül pedig megindulhat az addig 

elkülönülten fejlődő szárazföldi növény- és állatfajok kicserélődése. Ugyanakkor az új szárazföldi összeköttetés 

természetesen gátat vet a tengeri élőlények terjedésének. Ellenben, ha a lemezek eltávolodnak, vagy egyes 

részeik víz alá kerülnek, akkor a szárazföldi összeköttetés szűnik meg, és a kontinensek között csak a repülő 

vagy szélsodorta élőlények és propagulumaik képesek áthidalni bizonyos távolságokat. A tengeriek számára 

viszont épp ilyenkor válik szabaddá az út az addig elválasztott óceánok között. Mindezek igen komplex, 

soktényezős folyamatok, ahol természetesen nemcsak az akadály léte, milyensége, de a környezeti faktorok és 

az egyes élőlények ökológiai igényei is meghatározóak. 250 millió éve, a Perm időszakban a Föld szárazföldjei 

egy egységes őskontinenst alkottak, amit Pangeának nevezünk. Az őskontinens lassan két részre, Laurázsiára és 

Gondwanára vált szét, amelyek később tovább darabolódtak. A kontinentális lemezek azóta még tovább 

távolodtak egymástól, de újabb 250 millió év múlva ismét egy egységes kontinensben egyesülnek majd. A 

lemezek ütközésekor hegységek gyűrődhetnek fel (így emelkedett ki a Himalája is az utolsó 10 millió évben), de 

az is előfordulhat, hogy az egyik a másik alá gyűrődik. A lemezek mozgásának évi 10-20 mm-es tempója az 

emberi köröm növekedésének sebességére emlékeztet. 

A kontinensvándorlást ma már mérni tudjuk, de olyan közvetett bizonyítékai is vannak, amire már régen is 

felfigyelhettek. Ilyen például az, hogy Dél-Amerika és Afrika kontinensei alakilag egymáshoz illenek, vagy az a 
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tény, hogy egyes közelrokon taxonok pont az egymáshoz alakilag passzoló földrészeken fordulnak elő vagy 

fordultak elő a múltban. A fosszíliák közül különösen érdekes a Lystrosaurus , egy, a Triász ban élt emlősszerű 

„hüllő” (a modern rendszertanban nem használjuk ezt a taxont, mert a rajta értett fajcsoport leszármazása nem 

monofiletikus) leleteinek előfordulása. Az állat alkatának rekonstrukciója és a kísérő fosszílák azt bizonyítják, 

hogy a Lystrosaurus egy édesvízi „hüllő” volt. Maradványait öt, ma egymástól távol levő területen találták meg: 

ezek közül három Antarktisz , Dél-Afrika és India, amelyek a Triász időszakban a Gondwana (ős) kontinenshez 

tartoztak. További előfordulása a mai Kína területére esik, a Himalájától északra, ami csak úgy magyarázható, 

ha elfogadjuk, hogy a néhai Gondwana indiai lemeze nagyobb volt, mint eredetileg feltételeztük, és a Himalája 

hegységrendszere az indiai táblának az ütközésekor, azon belüli felgyűrődéssel jött létre. (Kína nagy része így 

nem Laurázsiához tartozott.) 

Hasonlóan a kontinensvándorlásra utaló jel a gerincesek ma is élő, ősi kialakulású csoportjainak, a kloakás és 

erszényes emlősöknek az előfordulása, amelyek csak a déli kontinenseken találhatók meg. 

A kontinensek alakján túl és a mai taxonok és a múlt kövületeinek elhelyezkedése mellett további közvetett 

bizonyítékot jelent a hegységek elhelyezkedése (folytonossága) az összeillő kontinenseken. 

A fajok áreája a faj kialakulása után általában növekszik, és a faj elterjed annak a területnek az egészén, 

amelyen számára kedvező környezeti feltételek vannak. Az elterjedésnek a körülmények térbeli-időbeli 

változása vagy valamilyen hasonló igényű faj konkurenciája szab határt. Állatok esetében legfontosabbnak azt 

az areát tekintjük, ahol a fajnak rendszeres és sikeres szaporodása történik. A szaporodással nem kapcsolatos 

areák egyrészt az időszakosan, de rendszeresen látogatott területek (telelő- és vonulóhelyek), illetve az ún. steril 

expatriációs helyek, ahol a faj előfordul, de annak hosszabb tartózkodására, létfenntartására és szaporodására a 

terület nem alkalmas. 

A faj áreájának nagysága szerint lehet 
 
nagy áreájú (több földrészen található; ezek földtörténetileg régebbiek, euriök, generalista, ált. kozmopolita 

fajok) 
közepes áreájú ( egy földrészen található meg; közepes tűrőképesség jellemző a fajra) 
kis áreájú ( kicsi v. igen kicsi elterjedési területű fajok, sokszor reliktumok v. endemizmusok) 

A fajok áreáját folytonosság tekintetében is szokás csoportosítani. Az área lehet: 

a. folytonos (kontinuus; az área összefüggő terület) ill. 

b. nem folytonos (diszkontinuus), utóbbi pedig tovább osztható 
 

hézagos (2 vagy néhány nagyjából azonos területre osztott), 
elkülönített (egy nagyobb és több kisebb területre osztott) és 
szétszórt (szórványos; több, egymástól távolabbi kis területből álló) típusokra. 

A Földön általában vagy klímaövek szerint a következő elterjedési formákat különböztetjük meg: 
 
teljes elterjedés: a faj az egész Földön, mind az öt kontinensen előfordul; pl. vándorsólyom (Falco peregrinus), 

gyöngybagoly (Tyto alba), vándorpatkány (Rattus norvegicus) 
sarkkörüli (cirkumpoláris) elterjedés: valamelyik sarkvidékre korlátozódik; pl. sarki róka, rozmárok, a Déli-

Sarkon élő különböző pingvinfajok 
kétsarki (bipoláris) elterjedés: mind az Északi-, mind a Déli-Sarkra kiterjed 
egyenlítő körüli (cirkumtropikus vagy pantropikus) elterjedés: a trópusi övre terjed ki 
mérsékelt övi (amfitropikus) elterjedés: az elterjedés a mérsékelt övre terjed ki 
déli-félgömbi elterjedés: a Föld déli féltekéjén; pl. laposszegycsontú madarak 
boreo-montán vagy boreo-alpin elterjedés: a sarkvidékre és a magashegységekre (vagy Európában az Alpokra) 

terjed ki általában 
partmenti (litorális) elterjedés: a tengerpartokra szorítkozik; pl. számos madárfaj, a tengerparti föveny állatai 

(bolharákok, szöcskerákok stb.) 
folyómenti (fluviatilis) elterjedés: patakok, folyók, folyamok menti elterjedés 
szigetszerű (inzuláris) elterjedés: szigetrajokon belüli elterjedés 
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Előfordul, hogy egy genus két rokon faja egymástól távol eső, környezeti és ökológiai viszonyaiban hasonló 

területen mintegy helyettesíti egymást, ilyenkor helyettesítő (vikarizáló) elterjedésről beszélünk. Az 1. 

táblázatban néhány példát látunk erre. 

Table 5.1. 1. táblázat 
 

Eurázsia Észak-Amerika 

európai hód (Castor fiber) kanadai hód (C. canadensis) 

európai bölény (Bison bonasus) amerikai bölény (B. bison) 

hiúz (Lynx lynx) kanadai hiúz (L. canadensis) 

kínai alligátor (Alligator sinensis) alligátor (A. missisippiensis) 

A fajok életének ugyanúgy szakaszai vannak, mint az egyedek életének. A fajok is létrejönnek, majd elterjednek 

egy kisebb-nagyobb területen (áreán); később visszaszorulnak, az área bizonyos részeiről ki is halnak, végül a 

faj mindenhonnan teljesen kipusztul. A fajkeletkezés és a fajpusztulás természetes folyamatok. A fajok néha 

sokáig nem változnak, és ma élő egyedeik anatómiailag nem különböztethetők meg a régi korokban élt őseik 

kövületeitől (ilyenkor élő kövületekről beszélünk), de a faj idővel, ─ ahogy változik a többi faj és a környezet, 

és alkalmazkodása már nem lesz megfelelő ─ akkor is kipusztul. A kipusztulás egy módon küszöbölhető ki, 

úgy, ha a faj folyamatos (vagy éppen hirtelen) átalakulással egy másik fajjá alakul. Erre szolgáltat példát az 

összes ma élő faj evolúciója. 

A fajok szétterjedésére külső és belső tényezők lehetnek hatással. A külső tényezők lehetnek fizikai akadályok, 

de lehetnek ökológiai akadályok is. Fizikai akadály nak azt tekintjük, amelyen az élőlény fizikailag nem képes 

áthatolni, aktív vagy passzív mozgása gátolt, míg az ökológiai akadály nem az egyedek mozgását gátolja, hanem 

olyan területet vagy időszakot jelent, ahol a szétterjedő élőlény életfeltételei hiányoznak, megélhetése, túlélése 

nem biztosított. A gyakorlatban sokszor nehéz a kétféle hatást egymástól élesen elkülöníteni, mert a nagyobb 

kiterjedésű fizikai akadályok egyszersmind ökológiai akadályt is jelenthetnek, pl. egy magas hegylánc, melynek 

mentén az ökológiai feltételek, az életkörülmények is változnak, és nem csak a hegy fizikai, térbeli kiterjedése 

jelent akadályt. Ugyanaz a tényező (pl. egy folyó) fajtól függően lehet gátló, de lehet az elterjedést segítő 

tényező is. 

A növények szétterjedése vegetatív szaporodással (gyökérsarj, inda) vagy magterjesztéssel történhet; utóbbit a 

szél (repítőkészülékek segítségével), az állatok vagy a víz mozgása teszi lehetővé. A víz általi termésszállítás 

például számos pálma terjedésében játszik szerepet. 

Az állatok szétterjedése a faj életterétől függően különböző lehet. A tengeriek általában lárvakorban terjednek, 

hiszen a kifejlett egyedek gyakran ülő életmódúak (szesszilisek). Az édesvízi fajok lárvája ugyanakkor élete 

nagy részében általában egy jól behatárolt térrészben, kisebb víztömegben él ─ viszont a kifejlett alak röpképes, 

ezért ez utóbbi játszik jelentősebb szerepet a faj terjesztésében. 

Érdekes módon az aktívan mozgó állatok és a helytülő növények közül utóbbiak terjedése a gyorsabb. 

Az állatok (olykor gyors) terjedésére jó példa a burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata Say, 1824) esete 

(Kaszab, 1962; Sáringer, 1990). A faj őshazája az észak-amerikai Sziklás-hegység, Mexikó északi része és Új-

Mexikó (USA) állam területe. Eredeti tápnövényei szárazságtűrő burgonyaféle gyomnövények voltak, főképp a 

Solanum rostratum. A ritka levélbogárfaj csak később, Nebraska államban találkozott a termesztett burgonyával, 

amely számára kiválóan alkalmas tápnövénynek bizonyult. Colorado államból kiindulva kezdett terjeszkedni 

1856 körül, és 16 év alatt 3000 km-t megtéve haladt kelet felé (1. ábra). Az Atlanti-óceánt 1874-ben érte el, és 

1880-ra elterjedési területe már 4 millió km2-re növekedett. Ez részben annak volt köszönhető, hogy Észak-

Amerikában a számára legjedvezőbb, +10 ─ +15 °C-os évi középhőmérsékletű élőhelyeken évi 3 nemzedéke is 

kifejlődik. Európába először 1876-ban hurcolták be, majd még több alkalommal is, de akkor még mindegyik 

esetben sikerült kiirtani. Az első világháború utolsó éveiben azonban Franciaországban ismét megjelent, és 

minden erőfeszítés ellenére folyamatosan terjedt kelet felé. Ausztriát 1940-ben, hazánkat 1947-ben érte el. Az 

első kolóniát Hédervárnál találták (itt újabban bronzszobor is őrzi az emlékét), és bár sikerült kirtani, a délről és 

nyugatról érkező újabb előörsök végleg megvetették a lábukat Magyarországon. 

1. ábra: A burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata) terjedése Európában 
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A fordított irányú fajcserére példa az európai seregély (Sturnus vulgaris) szétterjedése az Észak-Amerikai 

kontinensen (2. ábra): 

2. ábra: A európai seregély (Sturnus vulgaris) terjedése Észak-Amerikában 
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Általában véve a szétterjedés különböző lehet: diffúz, ugrásszerű vagy szekuláris migráció. 
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A diffúzió a populációk generációkon keresztüli, fokozatos mozgását jelenti számukra kedvezőtlen helyeken át. 

A fajok ez esetben fokozatosan növelik elterjedésük határait. Példa erre a házi veréb (Passer domesticus) 

terjedése Észak-Amerikában nyugat felé, vagy a pézsmapatkány (Ondatra zibethica), amely Közép Európában 

van terjedésben. 

Az ugrásszerű diszperzió az egyedek (ill. propagulumok) mozgását jelenti nagy távolságokon keresztül. Ezt az 

eredeti szétterjedők populációinak sikeres megtelepedése követi. Az egész nagyon rövid időn belül történik, ami 

rövidebb, mint egy egyed élettartama. Ez alatt a terjedők teljesen barátságtalan területeket „ugorhatnak” át. Ilyen 

például a pókok terjedése a légáramlatokkal, vagy a vadgesztenyelevél-aknázómoly (Cameraria ohridella) 

lárváinak vagy bábjainak eljutása messze vidékekre vadgesztenyefák alatt parkoló autókra hullott levelekben. 

A szekuláris migráció „időtlen” vándorlásként értelmezhető, egy olyan lassú terjedést jelent, amelynek során a 

terjedő fajok jelentős evolúciós változásokon mennek át. A szekulárisan vándorló fajok elterjedési határai 

nagyon hosszú, olykor geológiai időtartam alatt változnak. A faj új környezetbe kerül, miközben maga a 

környezet is változik. A természetes szelekció hat a vándorlókra, ezért egy-egy új régióban a leszármazó 

populációk különböznek a származási hely ősi populációitól. Pl. a tevék családjának (Camelidae) dél-amerikai 

tagjai, a láma (Lama peruana) és a vikunya (Vicugna vicugna) a kihalt észak-amerikai ősök leszármazottai, és a 

Pliocén időszakban vádoroltak délre az újonnan létrejött Panama-szoroson át. 

A fajok terjedése tehát együttjárhat azok jelentős megváltozásával, fajképződéssel is. A fajképződésnek kétféle 

módját tartjuk lehetségesnek: 

Szimpatrikus fajképződés ─ egyetlen népesség utódainak elterjedési területükön belül létrejövő reproduktív 

izolációhoz vezető mechanizmusa. Ez esetben az új fajok előfordulásai ökológiai izolátumok, azonos geográfiai 

területen belül szubpopulációk, amelyek különböző élőhelyeket (habitatok) kedvelnek. 

Allopatrikus fajképződés ─ két vagy több szubpopuláció gátakkal történő szeparálódását követő reproduktív 

izoláció kialakulása. A gátak olyan ökológiailag alkalmatlan élőhelysávok, ahol az élőlények nem élnek meg, és 

amit nem tudnak keresztezni egyetlen „ugrással”. A géncsere kizárt. Sokak szerint ez a fajképződés egyetlen 

lehetséges módja. Másodlagosan az utódfajok szimpatrikussá válhatnak a gátak átalakulásával, átjárhatóvá 

válásával. Ez esetben azonban az ökológiai specializáció következmény, nem pedig ok. 

Az adaptív radiáció során a közös őstől származó fajok az élőhely adottságainak megfelelően diverzifikálódnak 

az ökológiai niche-ek sokféleségéhez. A Hawaii mézevő madarak vagy egyes afrikai tavak halfajai például így 

jöttek létre. Az adaptív radiáció lehet robbanásszerű és fokozatos. 

Egy r égi megfigyelés szerint a földrajzi határoknál egyszerre számos növényfaj elterjedése ér véget. Ennek 

alapján Földünk florisztikailag eléggé jól elkülönülő területekre osztható. E flórabirodalmak a következők (egy 

lehetséges felosztás szerint): 

I. Holaktikus régió (Európa, Észak-Amerika, Észak- és Közép-Ázsia) 

II. Paleotropikus régió (Afrika, Dél-Ázsia, Óceánia) 

III. Neotropikus régió (Közép- és Dél-Amerika) 

IV. Ausztráliai régió (Ausztrália) 

V. Fokföldi régió (Dél-Afrika) 

VI. Antarktiszi régió (Tűzföld, Patagónia, Új-Zéland, Antarktisz) 

Az állatföldrajzi felosztás is többféle lehet, nálunk a Dudich-féle a leginkább elfogadott.   

1.  A biomok 

A biomok a társulások nagy egységei, amelyek a Földön zonálisan helyezkednek el. (A biom a bioszféra után a 

legnagyobb egyed feletti szerveződési szint.) Elhelyezkedésüket elsősorban a hőmérséklet és a csapadék 

mennyisége határozza meg. Mivel ezek alapvetően a szélességi körökkel változnak, a biomok elhelyezkedése is 

zonális. A vegetációzónáknak elvileg párhuzamosan kellene elhelyezkedni a szélességi körökkel, de a 

klimatikus viszonyokat módosító tényezők miatt ez nem teljesen így van a valóságban. A biomok pontos határai 
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ugyanis sok egyéb tényezőnek is függvényei. Ilyen éghajlatot ─ és ez által az élővilág előfordulását is ─ 

módosító tényezők a következők: 
 
az óceántól való távolság (a kontinensek belsejében kevesebb a csapadék és nagyobb a hőingadozás), 
a nagy szélrendszerek (pl. passzát, monszun stb.), 
a tengeráramlások (pl. Golf-áram, Észak-atlanti áram Európa partjait fűti, a Labrador-áram Észak-Amerika 

keleti partjainak csökkenti a hőmérsékletét), valamint 
a domborzat (magashegységekben vertikális zonalitás alakul ki). 

A fő éghajlati övezetek az alábbiak: 

I. A hideg övezet és biomjai: 
 

sarkvidéki öv 
állandóan fagyos 
sarkköri öv 
tundra 

II. A mérsékelt övezet és biomjai: 

hideg mérsékelt öv:    
 

tajga 

valódi mérsékelt öv:  
 

szélsőségesen szárazföldi területek: - mérsékelt övi sivatagi 
szárazföldi terület: - száraz kontinentális 
mérsékelten száraz terület: - nedves kontinentális     
óceáni területek: - óceáni  

meleg mérsékelt öv: 
 

szubtrópusi monszun 
mediterrán        

III. A forró övezet és biomjai: 

térítői öv: - trópusi sivatagi 

átmeneti öv: - szavanna 

egyenlítői öv: - egyenlítői 

1.1.  5.1.1. A forró öv biomjai 

A forró öv a 0-25. szélességi körök között található. A trópusi biomok kialakulásában a csapadék évi 

mennyisége a meghatározó ökológiai tényező. Három biom tartozik ide: a trópusi esőerdők, a szavannák és a 

trópusi sivatagok. 

A trópusi esőerdők 

A trópusi esőerdők az Egyenlítő mentén kb. 20º-os sávban húzódnak. Kiegyenlített, magas hőmérséklet, 25-27 

ºC évi középhőmérséklet jellemző rájuk, az évi hőingadozás mindössze 1 ºC körüli. A levegő páratartalma igen 

magas, az évi csapadékmennyiség 1500-3500 mm közötti. Termőtalajuk szerves anyagban szegény, 

humuszfelhalmozódás gyakorlatilag nincsen annak ellenére sem, hogy nettó primer produkciójuk óriási. Ennek 

oka a gyors szerves-anyagbontás, és az állandóan nagy mennyiségű csapadék következtében lejátszódó felszíni 

talajréteg-kimosódás. Talaja egyébként vasban és alumíniumban gazdag laterit. Termelői szintje (növények) 

dús, erőteljes növekedésű, fajokban gazdag, fái örökzöldek, lombjuk folyamatosan cserélődik. 

A trópusi esőerdő szintezettsége 



 Biogeográfia (dr. Horváth Balázs)  

 86  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az erdő lombkoronaszintje rendkívül tagolt, nemritkán 5-7 szintre is elkülönül. Szintjei: 
 
felső lombkoronaszint (25-55 m) 
középső lombkoronaszint (15-25 m) 
alsó lombkoronaszint (5-15 m) 
cserjeszint (5 m) 
gyepszint 

A legmagasabbak a trópusi esőerdők óriásfái, amelyek egymástól távol helyezkednek el, és lombkoronájuk 

kiemelkedik az alsóbb szintekből. Az óriásfák hatalmas törzsének megtartását támasztógyökerek segítik. Sűrű 

lombtakarójuk csak nagyon kevés fényt enged át, ezért összefüggő cserjeszint nem fejlődik a trópuzsi 

esőerdőkben. Sok a fára felkúszó lián, és gazdag a fán lakó epifiton növényzet is, amelyek többsége nem 

parazita, hanem kommenzalizmusban él az aljzatul szolgáló fával (ilyenek pl. az orchidea- és broméliafajok). 1-

1 óriásfán 30-40 epifiton növény is élhet. 

Az óriásfák Afrikában a mimózafélék közé tartoznak, Ázsiában jellemzően Dipterocarpus- vagy 

Dracontomelon-fajok, Ausztráliában Eucalyptus-fajok, Amerikában pedig Cecropia-fajok. 

Az esőerdők állatvilága még változatosabb, itt él az óriás hangyász (Kelet- és Dél-Amerikai esőerdők), jaguár, 

lajhárfajok, nyílméregbékák, tukán, ara, bőgőmajmok, csuklyásmajmok, cerkófmajmok, papagájok, kolibrik, 

sokféle „hüllő”, kétéltű, ízeltlábú fajok sokasága, paradicsommadarak, okapi, párduc, tapír, stb. 

Természetvédelmi szempontból érdekes adat, hogy a trópusi esőerdők a szárazföldeknek csak 6 %-át borítják, 

de az összes földi faj mintegy felének szolgálnak élőhelyül. Értékük is ennek megfelelő. 

A szavannák 

A szavannák nagyjából a 10-25º szélességi körök közötti sávokban találhatók. A tengerparttól távolodva a 

száraz időszak hossza nő, amelynek hossza, ill. a csapadék mennyisége szerint három típusukat különítjük el (2. 

táblázat). 

Table 5.2.  2. táblázat: A szavannák fő típusai 
 

  Száraz évszak hossza Évi csapadékmennyiség 

erdős szavanna 3-5 hónap 1200-1400 mm 

füves szavanna 5-7 hónap 500-1200 mm 

tüskés szavanna 7-10 hónap 300-500 mm 

A szavannák élővilága gazdag, a z óvilági szavannákon sok a nagytestű állat, valamint igen nagy a termeszek és 

a levélvágó hangyák száma; újvilági társaikra pedig a pálmák, kaktuszok és a kevés nagytestű állat jellemző. 

Gyakoriak az a kácia-fajok (az Acacia genus a hüvelyesek rendjének mimózafélék /Mimosaceae/ családjába 

tartozik, fajai Afrika és Ausztrália szavannáin elterjedtek), és a sok faj közül jellemző még a mályvavirágúak 

rendjébe tartozó, akár 40 m törzskerületű óriásfa, a majomkenyérfa, amelynek virágait denevérek porozzák be. 

Állatvilágából megemlítendők a különféle majomfajok, Afrikában a zöld cerkófmajom (Cercopithecus mitis), a 

huszármajom (Erythrocebus patas), az egyéb emlősök közül gyakori a sujtásos sakál (Canis adustus), a 

hiénakutya (Lycaon pictus), a foltos hiéna (Crocuta crocuta) és a csíkos hiéna (Hyaena brunnea). A 

nagymacskák jellegzetes faja az oroszlán (Panthera leo) és távolabbi rokona, a gepárd (Acinonyx jubatus). A 

növényevő megafauna tagjai közül többek között a mocsári antilop (Kobus kob), a gazella (Gazella gazella), a 

csíkos gnú (Connochaetes taurinus), az impala (Aepyceros melampus), a zsiráf (Giraffa camelopardalis), a 

fekete orrszarvú (Diceros bicornis), a strucc (Struthio camelus) érdemelnek említést. 

Ausztráliában az emlősök közül az erszényesek, pl. a koala (Phascolarctos cinereus), a nyugati óriáskenguru 

(Macropus fuliginosus), a madarak közül pedig a papagájok, az emu (Dromaius novaehollandiae) és a sisakos 

kazuár (Casuarius casuarius) a fauna legjellemzőbb fajai. 

A trópusi sivatagok 

A trópusi sivatagok a 15-50° szélességi körök közötti szélességekre jellemzők, az antipasszátszelek hatására 

alakultak ki a trópusi és szubtrópusi területek határán. Évi középhőmérsékletük 20 °C körüli és igen magas a 

napi hőingás. Az évi csapadékmennyiség a 250 mm-t sem éri el, egyes helyeken akár évekig nem esik eső. 
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Talajuk humuszmentes köves homok, amihez a növények vízraktározással vagy párolgáscsökkentéssel 

alkalmazkodnak. 

A szélsőséges környezethez csak kevés állat- és növényfaj alkalmazkodott. A gyér, szegényes növényzetben a 

pozsgások, a törpecserjék és az egyévesek jellemzőek. A növények szára vagy levele pozsgás, vízraktározó, és a 

párologtató felületüket minimálisra csökkentették. Gyakran a lomblevelek vékony levéltövisekké módosulnak, 

ez is a párolgáscsökkentés funkcióját látja el. A növények bőrszövete vastag, gyakori a szőrözöttség, ami a 

hőingadozás ellen is védelmet nyújt. A fajok száma viszonylag alacsony. 

A sivatagok osztályozása alapkőzet szerint lehetséges. Így megkülönbözethetünk szikla-, és kősivatagokat, 

kavicssivatagokat, homoksivatagokat, agyagsivatagokat, sós agyagsivatagokat, gipszsivatagokat. 

sivatagok növényei közül kiemeljük az ürömöket (Artemisia sp.), a libatopféléket (Chenopodium sp.), a levél 

nélküli vesszős cserjéket (Caragana sp.), a Belső-Ázsia sós sivatagaira jellemző tamariska-fajokat (Tamarix 

sp.), a Dél-Afrikai kavicskaktuszokat (Lithops sp.), valamint a különleges nyitvatermőt, a Welwitschia 

mirabilis-t Dél-Afrikában. 

A szubtrópusi biomok 

Alapvetően kétfélék lehetnek a csapadék eloszlása alapján, esős nyarúak (mediterrán) vagy esős telűek 

(monszun). 

Az esős telű (azaz mediterrán) területekre a meleg, száraz nyár és az enyhe, esős tél jellemző. Talaja humuszban 

gazdag terra-rossa, terra-fusca, vagy fahéjbarna talaj. A mediterrán éghajlatú területek az emberi tevékenységtől 

régóta érintettek, és ma is visszaszorulóban vannak. A forró, csapadékban szegény nyár miatt az örökzöld 

növényzet elsősorban kemény, bőrnemű levélzettel és sűrűn szőrös levélfonákkal védekezik a felesleges 

párolgás ellen. Jellemző növénye a  magyaltölgy (Quercus ilex), a szabdaltlevlű tölgy (Quercus coccifera), a 

paratölgy (Quercus suber), a rododendronok, a szelídgesztenye (Castanea sativa), a ciklámen, az örökzöld 

puszpáng (Buxus sempervirens), a ciprus (Cupressus sempervirens), a libanoni cédrus (Cedrus libani), a 

mandulafenyő (Pinus pinea), a feketefenyő (Pinus nigra), a közönséges jegenyefenyő (Abies alba), a babérfa 

(Laurus nobilis), valamint a pisztácia (Pistacia lentiscus) . 

Azokon a területeken, ahol a monszun okozta esős időszak a meleg nyári hónapokkal egybeesik, ott a 

keménylombú erdőket felváltják a babérlombú erdők. A klíma az egész év folyamán meleg és csapadékos, kicsi 

a napi és az évi hőingás, a tél enyhe és fagymentes. A Földön a Kaukázus nyugati oldalán, Kelet-Ázsiában 

(Korea, Kína, Dél-Japán), Florida atlanti partjainál, a Kanári szigeteken, Ausztráliában (Új-Dél-Wales) és Új-

Zéland északi szigetén található meg.  

Kelet-Ázsiai területei nagyobbrészt mezőgazdasági művelés alatt állnak. Itt él sok egyéb faj között a kámforfa 

(Cinnamomum camphora), a kamélia (Camellia japonica), a gazdaságilag jelentős teacserje (Thea sinensis), a 

cikászok (Cycadaceae) és a japán ciprus (Cryptomeria japonica). 

A mérsékelt öv 

A mérsékelt övbe tartoznak a 40–65. szélességi körök között elhelyezkedő, a nyugati szelek hatása alatt álló 

területek. Amerika, Európa és Ázsia középső részeinek uralkodó éghajlata ez; a déli féltekén jelentősége 

alárendelt, mert ott az adott szélességeken kevés a szárazföld. Jellemzője a négy évszak, a Nap évi járása 

határozza meg a hőmérsékleti viszonyokat. A nyár meleg, ekkor hosszúak a nappalok. Télen a napsugarak 

alacsony hajlásszöge miatt hideg van és rövidek a nappalok. Az évi középhőmérséklet +10 és –10°C között 

változik, az évi hőingadozás nagy, a kontinensek belseje felé növekszik. 

A mérsékelt övi sivatagoktól eltekintve három zónát érdemes itt megkülönbözetnünk, a füves pusztákat, a 

mérsékelt övi lomberdőket és a tűlevelű erdőket. 

Füves puszták 

A füves pusztákat viszonylag kevés csapadék (200-500 mm, a hosszúfüvű prérin azonban akár 600-1000 mm) 

és nagy éves hőingás (>25 ° C) jellemzi. A csapadék nagy része kora nyáron hull, a téli csapadék hó. A száraz és 

a hideg időszakok elkülönülése miatt gyakran két nyugalmi időszak is lehet. A füves pusztákat Észak-

Amerikában prérinek, Dél-Amerikában pampának, Eurázsiában sztyeppnek nevezik. 
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A hosszúfüvű prérik 600-900 mm évi csapadék mellett jöhetnek létre, 450-500 mm esetén rövidfüvű préri alakul 

ki Észak-Amrikában. A prérik állatvilágát sokféle „ hüllő” (pl. Sistrurus catenatus , Crotalus atrox, C. viridis és 

más csörgőkígyók), madár (  Tympanuchus cupido , T. pallidicinctus, Centrocerus urophasianus, Speotyto 

cunicularia, Ammodramus bairdii, Calamospisa melanocorys, Spizella pallida, Calcalcarius ornatus), rágcsáló 

(pl. Perognatus flavescens, Spermophilus franklinii, S. spilosoma, Cynomys ludovicanus), valamint rovarevők, 

oposszumok alkotják. Jellemzőek még a nagytermetű növényevők, pl.a bölény is. 

A Dél-Amerikai pampák a déli szélesség. 32°-38°-nál jönnek létre ott, ahol a csapadék eléri az 1000 mm-t. Fagy 

ritkán fordul elő, az éves hőingás 20-22°C. Nyáron kevesebb a csapadék, ezért ebben az évszakban aszályos 

időszakok alakulhatnak ki. A pampák emlősei közül a vikunya (Lama vicugna) valamint rokona, a guanako 

(Lama guanaco), az övesállatok (pl. Zaedyus pichy), a vadkutyák (Lyncogon patagonicus, Dusicyn griseus), a 

tengerimalac, a pampanyúl (mara) érdemelnek említést. A pampákat erszényes emlősök is lakják, pl. az 

amerikai oposszum (Didelphis marsupialis), amely táplálkozását tekintve nagyrészt ragadozó, de sok minden 

mást is elfogyaszt. A pampák nagytermetű pikkelyes hüllői a leguánok (Oroctotretus pectinatus, Liolaemus 

magellanicus, L. fuscus), a madarak közül pedig a Darwin-strucc (Pterocnemia pennata) nevezetes. 

A sztyeppék 

Az eurázsiai sztyeppék állatvilága alapjaiban a prérikéhez hasonló (jellemző fajaik közül többen hazánkban is 

gyakoriak): a pusztai sas (Aquila rapax), a kerecsensólyom (Falco cherrug), a fogoly (Perdix perdix), a pártás 

daru (Anthropoides virgo), a túzok (Otis tarda), a lillebíbic (Vanellus gregarius), a pusztai szajkó (Podoces 

panderi), a rózsaseregély (Sturnus roseus), a fácán (Phasianus colchicus); a rovarevők közül a különféle 

cickányfajok (Sorex sp.), a pireneusi pézsmacickány (Galemys pyrenaicus), a vakond (Talpa europea), a 

sün(disznó) (Erinaceus europeus); és a rágcsálók, pl. a mormota (Marmota marmota), ürge (Citellus citellus), 

hörcsög (Cricetus cricetus), sztyepplemming (L. lagurus), üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus). 

A mérsékelt övi lomberdők 

A mediterrán táj felől a mérsékelt égövbe átlépve a keménylombú erdőket felváltják a lombhullató erdők. 

Elterjedési feltételük a meleg-nedves, legkevesebb 4-6 hónapos vegetációs időszak enyhe téllel, évi 10-15 ºC 

középhőmérséklettel és 500-600 mm évi csapadékmennyiséggel, amely néhol elérheti az 1000 mm-t is. A 

lomberdőkben az évszaknak megfelelő aszpektusok alakulnak ki. Talaja kedvező humusztartalmú barna 

erdőtalaj, barnaföld, csapadékosabb területeken kilúgozott podzolos erdőtalaj, mészkőfelszíneken pedig a 

rendzina dominál. A talaj mikroorganizmus-sűrűsége és biomasszájának tömege is lényegesen nagyobb, mint a 

tűlevelű erdőkben. 

A lomberdők E urópa, Észak-Amerika és Ázsia csapadékos mérsékelt övi területeire jellemzők. A lomberdők 

markáns függőleges tagozódást (szintezettséget) mutatnak: 
 
felső lombkoronaszint (12-20 m) 
alsó lombkoronaszint (5-12 m) 
cserjeszint (0,5-1 m) 
gyep- és mohaszint (0-0,5 m) 

A tűlevelű erdők 

Azokon a területeken, ahol a nyár rövid és a tél hosszú, a lomblevelű erdőket a tűlevelű erdők váltják fel. A 

tűlevelű erdők összefüggő növényzónát alkotnak az eurázsiai és az amerikai kontinensen. A négy évszak 

váltakozása ugyanúgy megvan, mint a lomberdők esetében, de a nyár rövid és meleg, júniusban a 

középhőmérséklet akár a 20 ºC-ot is elérheti, míg a tél hosszú és hideg, a hőmérséklet akár helyenként –60 ºC 

alá is süllyedhet. A tavasz és az ősz két rövid, átmeneti időszakra korlátozódik. A csapadék összes évi 

mennyisége 150─400 mm, ami melegebb éghajlaton kevés lenne, de itt a gyenge párolgás miatt a víz lefelé 

mozog a talajban, ami kimosódást eredményez, így jön létre a jellegzetes, szürke színű, savanyú talaj, a podzol. 

Az altalaj tartós megfagyása miatt a kevés csapadék a vékony talajrétegben marad, s így a növények vízigényét 

kielégíti. A fagyott altalaj következménye a gyakori túlnedvesedés és elláposodás. (A tajga szó jelentése 

„swampland”, vagyis mocsárföld, ingoványos talaj.) A szervesanyag-produkció 5,5 t/év hektáronként, valamivel 

kisebb a trópusi esőerdők 7,3 t/éves értékénél. A talajélőlények aktivitása kicsi. 

A tajga számos fenyőfaj hazája: lucfenyők (Picea sp.), ezüstfenyő (Picea glauca), egyéb fenyőfajok a Pinus 

nemzetségből, vörösfenyők (Larix sp.), balzsamfenyő (Abies balsamea), a lombos fák közül pedig a nyír (Betula 

pendula), a nyárfajok (Populus sp.), az enyves éger (Alnus glutinosa), a fűzfélék (Salicaceae) fajai tartoznak az 
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alkotó fajok közé. A tajga gazdasági jelentősége óriási: a Földön kitermelt famennyiség 80%-a tűlevelű fajokból 

származik, és ennek a 70%-át a boreális zóna adja. 

A tajga nagy erdőségei több nagytermetű emlősfajnak is otthont adnak: jávorszarvas (Alces alces), rénszarvas 

(Rangifer tarandus), karibu rénszarvas (Rangifer caribon), európai hód (Castor fiber), kanadai hód (Castor 

canadensis), a ragadozók közül a barnamedve (Ursus arctos), hiúz (Lynx lynx), halászó nyest (Martes pennanti), 

a madarak közül a kis bukó (Mergus albellus), a fajdkakas (Tatrao urogallus), a császármadár (Bonasa 

bonasia), a nyírfajd (Lyrurus tetrix), a szakállas bagoly (Strix nebulosa), a macskabagoly (S. uralensis) és a 

fenyőpinty (Fringilla montifringilla), a kétéltűek közül az erdei (Rana sylvatica) és mocsári béka (Rana 

temporaria), a kígyók közül pedig a keresztes vipera (Vipera berus) és az elevenszülő gyík (Lacerta vivipara) 

tipikus faj. 

A tundra 

A tundrán félévenként váltakozik a hosszú nappalok ─ rövid éjszakák időszaka a hosszú éjszakák ─ rövid 

nappalok időszakával. Az évi középhőmérséklet általában 0 ºC alatti, a nyár igen rövid és hideg, a nyári 

középhőmérséklet 10 ºC alatt van. A csapadék igen kevés, évi 150-300 mm, a rövid vegetációs periódus 

időtartama mindössze 2-3,5 hónap. Télen a hóborítás vastagsága 10-50 cm is lehet. A tundra Eurázsia és Észak-

Amerika magas északi szélességű területeire jellemző. Fajszegény biom, mindössze 200-300 virágos növény 

hazája, amelyek a sejtnedvük megfagyása ellen cukorszármazékok, pektin vagy egyéb oldott anyagok 

felhalmozásával védekeznek. Ezek a vegyületek a nedvek fagyáspontját nagymértékben csökkentik. A tundrán a 

napsugárzás igen tartós, alig zavarja meg borultság, ami lehetővé teszi a folyamatos fotoszintézist és a növények 

tápanyag-felhalmozását. 

A tundra típusai: 
 
erdős tundra 
sarki fahatár 
törpecserjés és bokros tundra 
tőzeghalmos tundra 
mohás és zuzmós tundra 
hegyi tundra 

A magashegységekben felfelé haladva a síkvidéken jellemző társulásokat egyre specializáltabb 

növényegyüttesek váltják fel, míg a hegység földrajzi szélességétól függő magasságban elérkezünk a hóborította 

régióhoz. 

A trópusi magashegységek többé-kevésbé jól elkülöníthető régiói az alábbiak: 
 
hóvidék (nivális)         (5000 m -) 
alpin tundra                (4500-5000 m) 
puna (füves)               (3500-4500 m) 
paramo (bozótos)        (3000-3500 m) 
köderdők                    (2000-3000 m) 
hegyi esőerdők           (1000-2000 m) 

Hasonlítsuk ezt össze a mérsékelt övi magashegységek régióival: 
 
nivális régió               >3000 m 
szubnivális régió        2400-3000 m 
alpin régió                 1900-2400 m 
szubalpin régió          1500-1900 m 
montán régió             800-1500 m 
szubmontán régió      <800 m 

A mérsékelt övi magashegységek régiói nagyobb felbontásban és alulról felfelé: 
 
Síkvidéki (planár) régió: a klímazonális, Leggyakoribb fafaja a kocsányos tölgy. 
Dombvidéki (kollin) régió (400–600 m): az évi átlaghőmérséklet 8 °C feletti, uralkodó fafaja a kocsánytalan 

tölgy, délebbre a cser. 
Középhegységi (szubmontán) régió (800 m alatt): a régió felső határát a kocsánytalan tölgy elterjedésének 
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határa jelöli ki. A társulásokban a bükk állományszerűen vagy szálanként elegyedve található, számos lombos 

elegyfajjal (juharok, hársak, gyertyán stb.). 
Hegyvidéki (montán) régió (800 -1500 m): felső határa egybeesik a zárt erdővegetáció határával. Uralkodó 

fafaja a luc, alacsonyabban elegyedik a bükk és a jegenyefenyő. Szárazabb termőhelyeken az erdeifenyő 

dominál, elegyfafajként pedig előfordul a hegyi szil, a hegyi juhar, a magas kőris és a madárberkenye. 
Alhavasi (szubalpin) régió (1500 -1900 m): a törpefák és cserjések magassága, zárt erdő már nem alakul itt ki. 

Henyefenyő, a törpe boróka (Juniperus communis ssp. nana), havasi éger, védettebb fekvésekben a hangarózsa 

(Rhododendron hirsutum, myrtifolium) fordul elő. A szálanként előforduló fatermetűek között leggyakoribb a 

vörösfenyő, továbbá elszórtan luc- és cirbolyafenyőket találunk. 
Gyephavas (alpin) régió (1900 -2400 m): az évi középhőm. 0 °C alatt van, a fás növények csak a párnaalkotó 

törpecserjék (a hangafélek családjába tartozó Rhododendron-, Empetrum-, valamint Loiseleuria-fajok). A 

összefüggő gyepvegetációt csenkesz-, sás- és szittyófajok, adják törpe, gazdagon virágzó kétszikűekkel 

(tárnicsokkal, kőtörőfüvekkel) elegyedve. 
Szubnivális régió (2400 -3000 m között): itt már nem találunk összefüggő növénytakarót. Kopár, kőtörmelékes 

talajfelszín fogad ebben a magasságban gyepfoltokkal és párnaalkotó kétszikűekkel. 
Nivális régió (3000 m felett): ezek a gyakorlatilag egész évben hóval borított területek. Nyáron ugyan 

előfordulnak hómentes foltok, de moha- és zuzmóvegetáción kívül csak néhány növény él meg, pl. a 

gleccserboglárka (Ranunculus glacialis), amely az Alpokban egészen 4200 m magasságig előfordul. 

Az édesvizek élővilága 

Az édesvízi életközösségek nem stabil összetételű vizekben élnek, hiszen mind a tavak, mind a folyók vizének 

kémiai összetétele állandóan változik. A tavaknál a párolgás és a csapadék mennyisége évszakosan is előidézi a 

sótartalom ingadozását, a folyóvizek összetétele pedig még inkább változik, hiszen a folyó különböző földrajzi 

területen halad keresztül, ahol a környezeti adottságoknak ─ a vízgyűjtőterület kőzetminőségének, a klimatikus 

tényezőknek és az élővilág hatásának ─ megfelelően változik a vízminőség. 

Vízi és vízparti társulások 

Termelő szintjüket különböző vízben lebegő (pl. békalencse-fajok /  Lemna sp./) ill. aljzatban gyökerező (pl. 

tündérrózsafélék) hínárnövények adják. Elsődleges fogyasztóik a különböző egysejtű planktonok (kandicsrákok, 

bolharákok) és növényevő halak (ponty, compó, keszegfélék, amur, busa). A másodlagos- és harmadlagos 

fogyasztók közül a nagyobb vizekben előfordul a ragadozó őn, csuka, lesőharcsa, süllő. A kétéltűek ritkán 

fejlődnek halas vizekben, inkább a sekély, gyorsan felmelegedő vizű élőhelyeket kedvelik: pl. kecskebéka, 

mocsári béka, sárga- és vöröshasú unka, tarajos- és pettyes gőte. A madarak közül sok faj kötődik a vizekhez: 

fehér gólya, barna rétihéja, kormorán (kárókatona), bakcsó, szürke- és vörös gém, bölömbika, kis- és nagy 

kócsag. A vizek lebontó szervezetei ugyanazon főbb taxonokba tartoznak, mint a szárazföldi rekuperálók: 

baktériumok, férgek, puhatestűek (csak a gombák hiányoznak). 

A tavak élővilága 

A tavak ökológiai szempontból önálló zárt rendszert alkotnak. A Föld összes tavának vízmennyisége csekély, a 

szárazföldek területének csupán 1,8%-át teszik ki. Típusai klímazónánként különbözőek, mind víz-, mind 

hőháztartásukat tekintve. A mérsékelt övi tavak a téli évszakban befagynak, az Antarktisz tavait egész évben 

vastag jég borítja. A hőmérséklet növekedésével csökken a víz oxigéntartalma, ugyanakkor az élő szervezetek 

oxigénigénye megnő. A tavak vertikális (függőleges) metszetében megkülönböztetünk pelágikus és bentális 

életteret. A pelágikus térben azok az élőlények élnek, amelyeknek a fejlődési ciklusa nyílt vízfelszínhez kötött, a 

bentális élőlények pedig aljzathoz kötött életmódot folytatnak. A bentális régió tovább tagolható litorális 

(partmenti) és profundális (mélytavi) területre. 

A tavak tápanyagellátottság szerint csoportosíthatók. A disztróf tavak jellemzője a magas humusztartalom, 

amely miatt barnavizű tavaknak is nevezik. Az eutróf tavakra bőséges tápanyagkészlet és sok szerves anyag 

jellemző. A szerves anyag bomlása miatt oxigénszintjük viszonylag alacsony. Vizük színe zöldessárga, szürkés, 

zavaros. Az oligotróf tavak tápanyagszegények, kevés szervesanyaggal rendelkeznek. Magas az 

oxigéntartalmuk, mélyek és átlátszóak, esetleg kékes-zöldes színűek. 

A tavak elöregedése során megváltozik az ökoszisztéma, a feltöltődést követően fertő, illetve mocsár keletkezik. 

Tipikus élővilágukat járommoszatok (Sarastrum sp.), egyéb moszatok, ágascsápú rákok (Cladocerák) és 

kerekesférgek (Rotatoriák) alkotják. 
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Az európai tavakban a part felső részén a nádzóna helyezkedik el, amelynek uralkodó faja a nád, amit néha tavi 

káka vagy gyékény helyettesít. A szennyezőanyagok nagy részét ezek a nádasok tartják vissza, fontos víztisztító 

szerepük van. A parttól befelé haladva a hínárosok két típusa jelenik meg, az alámerülő és a rögzült hínárok. Az 

európai tavak jellemző növényei a nád (Phragmites australis), tavi káka (Scirpus lacustris), széleslevelű 

gyékény (Typha latifolia), keskenylevelű gyékény (Typha angustifolia), bodros békaszőlő (Potamogeton 

crispus), úszó békaszőlő (Potamogeton natans), füzéres süllőhínár (Myriophyllum spicatum), csavarthínár 

(Vallisneria spiralis), fehér tündérrózsa (Nymphaea alba), sulyom (Trapa natans), vízitök (Nuphar luteum), 

apró békalencse (Lemna minor), rucaöröm (Salvinia natans) és a kolokán (Stratiotes aloides). 

A folyók élővilága 

A folyóvizek sótartalma 60% karbonátból, 10% szulfátból és 5% kloridból áll. A folyók átmeneti ökológiai 

rendszert képviselnek, különböző adottságú ökorendszereket kötnek össze. A torkolatvidéken az ökoszisztéma 

állandó anyag- és energiacserében áll a tengeri ökoszisztémával. Ebben a régióban a sótartalmat széles határok 

között elviselő (eurihalin) fajok élnek. A mederfenék közelében az oxigénellátottság igen rossz, ennek ellenére 

számos puhatestű és örvényféreg faj kedveli ezt az élőhelyet. A folyók környezeti terhelése a múlt században 

jelentősen megnövekedett, és az antropogén hatás következtében a faji összetétel is sok helyen megváltozott. 

A folyóvizek egyes szakaszait, attól függően, hogy a forrás és a torkolat között milyen magasságú és esésű 

részen járunk, az alábbi osztályokba szoktuk sorolni: 

A pisztrángos régió a felső szakaszon, a forráskilépést követően található. Vize oxigénben rendkívül gazdag, 

egész évben egyenletesen hideg, a patakágy pedig általában kavicsos, köves. 

A pórhalak által betelepült régió jellemző faja a pórhal (Thymallus thymallus), patakágya homokos, a víz 

hőmérséklete magasabb. 

A márnarégió jellemző faja a márna (Barbus barbus); gyorsfolyású szakasz, ahol homokos vagy iszapos a 

folyóágy. 

A dévérkeszegek zónájában a legjellemzőbb halfaj a dévérkeszeg (Abramis brama). Ez a folyónak egy lassú 

folyású szakasza, ahol a víz zavaros, oxigénszegény és meleg. Bentális élővilága igen gazdag, és sajátos 

madárfajok is köthetőek ehhez a területhez, pl. a vízirigó vagy a mexikói rigó. 
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Chapter 6. Ember a bioszférában 
(Vida, 2001) (dr. Horváth Balázs) 

1.  A bioszféra története az ember előtt 

A világegyetem korát 13,7 milliárd évesre becsülik. A 100 milliárd csillagból álló Tejútrendszer maga is csak 

egyike a létező 100 milliárd galaxisnak. Napunk mintegy 5 milliárd éves, a Föld korát pedig 4,5-4,6 milliárd 

évre tesszük. 

Az égitestek korának milliárd éves nagyságrendje elődeink számára nem mindig volt ilyen egyértelmű. II. Hillél 

zsidó rabbi az i.sz. IV. században a teremtés napjának i.e. 3761. október 7-ét tartotta. Iulius Sextus Africanus 

két-háromszáz évvel korábban az i.e. 5502. évben határozta meg a teremtés dátumát, míg az i.sz. 412-ben 

meghalt Panodórosz szerint Ádámot i.e. 5493. augusztus 29-én teremtették. Luther Márton 1540-ben úgy hitte, 

hogy az i.e. 3960-ban teremtett világ 6000 éves fennállásából 5500 év már eltelt. Sőt, azt gyanította, hogy a 

végítélet ennél is közelebb van, mert az isten a még hátralevő időt az emberek bűnös volta miatt meg fogja 

rövidíteni. A legjobba James Ussher írországi érsek számítása ismert, aki a biblia szereplőinek életidejéből 

visszaszámolva i.e. 4004. október 26. délelőtt 9 órára tette a világ keletkezésének időpontját (Glasenapp, 1972). 

Megjegyezzük, hogy a régi korok emberei sem gondolkodtak mindenhol ennyire szűkös időtávlatban: a hindu 

vallások egyik fő ágának követői, a visnuiták szerint a jelenlegi világkorszak 3 893 112 évvel ezelőtt kezdődött 

(a 2010. évhez képest). E szerint az elképzelés szerint még 426 888 van hátra a világkorszakból. Indiában az 

istenek is halandók, Indra hetvenegy világciklust átívelő élete például 306 720 000 évig tart. Ez ugyanakkor 

csak 48 percnek felel meg Brahma életében. Brahma egy napjának leteltekor öszeomlik a világ, majd másnap 

újjáalakul. Mire Brahma élete 120 évesen véget ér, 795 billió év telik el (ez a világ általunk becsült korának kb. 

az 58 000-szerese). És ez Visnu életében csak egyetlen nap, amelynek elteltével Brahma is újjászületik (Küng-

Stietencron, 1984). 

A XIX. században tudományosan alátámasztott vélemények is napvilágot láttak a Föld korával kapcsolatosan. 

Lord Kelvin, a Glasgow-i Egyetem híres fizikusának számítása szerint, ─ aki azt feltételezte, hogy a Föld 

kialakulásakor egy 3850 ◦C-os folyékony gömb volt, és folyamatos hőkisugárzással hűlt le a mai hőmérsékletére 

─ bolygónk legfeljebb 100 millió éves lehet. (Kelvin számítása helyes volt, de ő még nem tudhatott a 

magmában lezajló maghasadásos folyamatokról, amelyek fűtik a Föld belsejét.) 

Bolygónk őslégköre (ún. gőz atmoszférája) a kőzetek felületén kötött gázok kiszabadulásából és a jégmeteoritok 

elpárolgásából keletkezett, és vízgőz, szén-dioxid és nitrogén mellett CO-ot is tartalmazott. 4 milliárd évvel 

ezelőtt aztán Földünk annyira lehűlt, hogy a gőzatomoszférából kicsapódhatott a víz. A magas hőmérsékletet 

addig a kisbolygókezdemények és a meteoritok folyamatos becsapódása tartotta fenn, ám ezek idővel ritkábbá 

váltak, ahogy Naprendszerünk Nap körül keringő anyaga nagyrészt bolygókká állt össze. A bolygó további 

hűlését ─ sőt, jéggé fagyását ─ a különleges összetételű légkör üvegházhatása akadályozta meg. Akkoriban a 

légkör CO2-koncentrációja a mainak ezer- vagy tízezerszerese volt (kb. 10 atmoszféra nyomás mellett), ami a 

Naphoz hasonló csillagok termonukleáris reakciójának lassú beindulása és az akkori Nap ebből következő 25%-

kal kisebb teljesítménye miatt nem okozott túlmelegedést: négymilliárd éve bolygónk felszíni hőmérséklete csak 

mintegy 85 °C lehetett. Ekkor azonban még valószínűleg nem volt élet, amelynek fennmaradását ezek a 

mostoha viszonyok próbára tették volna. 

A körülmények kellemesebbé válásához a légkör széndioxid-tartalmának csökkennie kellett. Eleinte ez 

szervetlen kémiai folyamatok volt köszönhető. A levegő szén-dioxidja és a víz szénsavvá egyesült: 

CO2 + H2O = H2CO3 , 

majd a szénsav és a szilikátos kőzetek egymással reakcióba lépve kalcium-karbonátot és kovasavat hoztak létre: 

H2CO3 + CaSiO3 = CaCO3 + H2SiO3 

A folyamatok lényege szempontunkból az, hogy a légkör CO2-ja CaCO3–tá alakulva elhagyta a légkört. Így az 

üvegházhatás gyengébb lett, a Föld hőmérséklete pedig alacsonyabb.  
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2. I.2. Az élet megjelenése ─ és túlélése az éghajlati 
szélsőségek időszakában 

Az élet a cseppfolyós víz 4 milliárd évvel ezelőtti megjelenése és a 3,3-3,5 milliárd éves első (kövületek által 

bizonyított) életnyomok közötti időben jelent meg Földünkön. Feltételezésünk szerint mintegy 3,5-3,8 milliárd 

éve jöhettek létre az első baktériumszerű élőlények. Ezen első szervezetek létrejöttét az abiotikus kémiai 

folyamatok által létrehozott bonyolult szerves vegyületek megjelenése és fokozatos feldúsulása tette lehetővé a 

vizekben. Az első élő sejtek valószínűleg ugyanazokkal a szerves vegyületekkel táplálkoztak, mint amelyekből 

létrejöttek, tehát heterotrófok voltak. (Az anaerob körülmények miatt a szerves vegyületek lebontásához 

természetesen nem használhattak fel oxigént, ezért kénytelenek voltak viszonylag szerény felszabaduló 

energiamennyiséggel beérni.) Az is lehet azonban, hogy kemoautotrófok (kemoszintetizálók) voltak, azaz egyes, 

a környezetükben megtalálható szervetlen vegyületeket vittek hőtermelő reakcióba, majd a folyamat során 

felszabaduló energiát használták fel anyagcserefolyamaik energiaigényének fedezésére. 

Idővel ─ talán a vizekben oldott szerves anyagok fogytával ─ megjelentek olyan élőlények, amelyek a napfény 

energiájával szén-dioxidból és vízből szénhidrátot és oxigént tudtak előállítani az alábbi egyenlet szerint: 

CO2 + H2O → (CH2O) + O2 

A folyamatban keletkező szénhidrát a sejt számára hasznos anyag volt, hiszen annak továbbalakításával állította 

elő azokat a vegyületeket, amelyekből sejtje felépült. A szintén a termékek között szerepelő oxigén azonban 

csak melléktermék, amely nemcsak felesleges, hanem az őt előállító sejtre sokszor még mérgező is volt. Később 

azonban kifejlődtek azok az élőlények, amelyek saját vagy a környezetből felvett szerves anyagaikat oxigén 

felhasználásával bontották el. E folyamat lényege ugyanaz, mint amit a fenti egyenlettel leírtunk, csak az 

ellenkező irányban megy végbe, szerves anyagokból és oxigénből víz és szén-dioxid jön létre. Ennek a fajta 

anyagcserének az előnye a már korábban megjelent (és az előző bekezdésben említett) anaerob anyagcserével 

szemben az, hogy folyamata során ugyanannyi szerves anyagból tízszer annyi energia szabadul fel. Az aerob 

sejtek hatásfoka egy nagyságrenddel nagyobb, mint az anaeroboké. 

Visszatérve a fotoszintetizáló sejtekhez, a felszínt elérő erős ultraibolya sugárzás miatt az első élőlények 

nemcsak a szárazföldön nem élhettek, hanem még 10 méternél sekélyebb vízmélységben sem maradhattak fenn. 

Ekkor ugyanis nem volt még annyi oxigén a légkörben, hogy ózonná (O3) továbbalakulva és ózonpajzsot alkotva 

hatékony védelmet nyújthasson a Napnak az élőlények örökítőanyagára rendkívül káros UV-B sugárzása ellen. 

Tíz méteres vízréteg azonban a napsugárzás fotoszintetikusan aktív komponensét is eléggé elnyeli, így a 

fotoszintézis sebessége, és vele a légkör oxigéntartalmának növekedése kezdetben meglehetősen kicsi volt. 

Ha lassan is, a légkör CO2-tartalma csökkenni, O2-tartalma pedig növekedni kezdett, a széndioxid-molekulák 

szénnatomjai pedig az élőlények szerves anyagaiba záródtak be. Az óceánok tíz méter körüli vékony 

vízrétegében (ennél kisebb mélységben túl erős volt az UV-B, alatta viszont túl gyenge a napfény) azonban nem 

jöhetett létre akkora élőlénytömeg, amely a légkör hatalmas CO2-készletének majd’ összes széntartalmát 

magába gyűjthette és szerves anyagaiban megkötve tarthatta volna. Talán még annyi sem, amennyi ahhoz kellett 

volna, hogy a felszabaduló oxigénből elegendően hatékony ózonpajzs jöhessen létre. Az elpusztuló sejtek 

szerves anyagai ugyanis a fenti egyenlet szerinti módon (jobbról balra olvasva) lebomlanak, és széntartalmuk 

CO2-dá alakulva újból a levegőbe kerül. Egy fotoszintetizáló élőlény testének CO2-dá és vízzé való 

lebomlásakor ugyanannyi oxigén használódik fel, mint amennyi a felépülésekor, egy élet fotoszintézise során 

összesen keletkezett, ezért akárhányszor épül fel és bontódik le egy fotoszintetizáló test, a légkör oxigéntartalma 

nem változik. Csak az adott pillanatban a bolygón meglévő szerves anyagok összes mennyisége számít: ez 

mutatja meg a légkör oxigéntartalmát, mert minden egyes szerves szénatomnak a légkörben egy oxigénmolekula 

felel meg. 

Tehát nem feltételezzük, hogy a vékony vízrétegben akkora élő tömeg halmozódott fel, aminek ellenértékeként 

a légkör oxigénnel töltődhetett volna fel. A légkörben idővel mégis felszaporodott az oxigéngáz. Ezt azt tette 

lehetővé, hogy a fotoszintetizáló élőlények jelentős része elpusztulását követően a mélybe süllyedt, ahol nem 

bontódott le, hanem hosszú időre kikerült a körforgásból. Így az az oxigénmennyiség, amely a lesüllyedt 

élőlények élete során, testük fotoszintézissel való felépülésekor a levegőbe került, az nem használódott fel testük 

lebontására, hanem a légkörben maradt. Így az elpusztult fotoszintetizálók folyamatos lesüllyedésével az oxigén 

felszaporodhatott a légkörben. 

Két folyamatot is láttunk az előbbiekben, amely a légköri CO2 mennyiségét hatékonyan csökkenteni képes: a 

szilikátos kőzetek mállását és a fotoszintetikus szervezetek mélybe süllyedését. Szerencsére a két folyamat 
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lelassult, mielőtt a szén-dioxid koncentrációja túl alacsonyra csökkent volna. A CO2 fogyása miatt ugyanis 

gyengült az üvegházhatás, aminek eredményeképpen jobban lehűlt a Föld, a kisebb hőmérséklet pedig 

visszafogta mindkét CO2-elvonó folyamat sebességét. A sebességek ugyan nem csökkentek egészen zérusra, de 

relatív fölénybe kerülhettek olyan folyamatok (vulkánosság), amelyek viszont CO2–ot juttatnak a légkörbe. Így 

egy negatív visszacsatolásos folyamat jött létre, amely a Föld hőmérsékletét egy többé-kevésbé állandó szinten 

tartotta (1. ábra): 

 

1. ábra: A fiatal Föld hőmérsékletét befolyásoló főbb hatások dinamizmusa 

A vázolt negatív visszacsatolásnak az élet fenmaradásában nagy jelentősége volt. A bioszféra már az élet korai 

szakaszában komoly éghajlatbefolyásoló tényezővé nőtte ki magát. 

3. Az oxidáló bioszféra kialakulása 

A fotoszintatizáló élőlények elterjedésével a 6.2. fejezetben bemutatott folyamatoknak köszönhetően a 

kezdetben oxigént szinte egyáltalán nem tartalmazó légkör ─ és a vizek egyre mélyebb rétegei is ─ jelentős 

oxigéntartalomra tettek szert. Az akkori élőlények számára ez kezdetben gondot okozott, hiszen oxigénmentes 

körülményekhez alkalmazkodott, szigorúan anaerob szervezetek voltak. A fotoszintézisük melléktermékeként 

keletkező elemi oxigén az ő szempontjukból ugyanolyan szennyezőanyag volt, mint nekünk az autók 

kipufogógázai. A két helyzet között azonban van egy igen jelentős különbség: míg az autók kipufogógázainak 

koncentrációja mindössze 100 év alatt érte el a mai egészségkárosító szintet (hazánkban évente 5500 ember hal 

meg a közlekedés okozta légszennyezés miatt), az oxidáló bioszféra kialakulása több százmillió évet vett 

igénybe (és tart ma is). Az oxigén felszaporodása tehát milliószor lassabban történt, mint a mai szennyező 

anyagoké, olyan időskálán, amelyen az élőlényeknek bőven volt lehetőségük az alkalmazkodásra. 

Az oxidáló bioszférában az élet felgyorsult. Az ózonréteg vastagodása miatt vékonyabb vízréteg is elegendő lett 

az ultraibolya sugarak kiszűrésére, ezért az élet közelebb költözhetett a víz felszínéhez, ahol az erősebb 

napsugárzás intenzívebb fotoszintézist tett lehetővé. Az intenzívebb fotoszintézis ugyanakkor az ózonréteg 

további megerősödését vonta maga után, ami a felszínhez még közelebbi vízrétegek meghódítását tette lehetővé 

(pozitív visszacsatolás). Az oxigént felhasználó lebontással (légzéssel) felszabaduló nagy energia a heterotrófok 

sikerességét is jelentősen növelte, és az ózonrétegnek köszönhetően az ő életterük is nőtt. E folyamatok 

eredményeképp az 1,6 milliárd évvel ezelőttről származó kövületek tanúsága szerint az algák (főként az akkor 

domináló kékbaktériumok) mennyisége jelentősen megnövekedett. 

Az élő biomassza – és a tengerek mélyére süllyedt maradványaik – tömege olyan mértékben felszaporodott, ami 

a légkör CO2-tartalmának nagymértékű csökkenéséhez vezetett. Ez pedig az üvegházhatás gyengülését, végső 

soron pedig a globális hőmérséklet csökkenését vonta maga után. A 6.2. fejezetben bemutattunk egy egyszerű 

negatív visszacsatolásos modellt, amely a Föld hőmérsékletének élőlények számára kedvező intervallumban 
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tartásáról gondoskodott. Ez a gondoskodás azonban korántsem volt tökéletes, előfordulhattak olyan esetek, 

amikor a hőmérséklet kiszaladt abból a tartományból, aminek kezelésére a rendszer méretezve volt. Valójában 

legalább két ilyen túllengéses eset játszódott le bolygónkon az elmúlt 700 millió évben. A CO2 fogyása és az 

üvegházhatás gyengülése miatt a bolygó annyira lehűlt, hogy a sarkok környékén jégtakaró jelent meg. A hó és 

jég ─ jó fényvisszaverő sajátságánál fogva ─ nagy területeken visszaverte a Nap fényének nagy részét a 

világűrbe, amivel tovább csökkentette a felszín felmelegedését, és ezzel az üvegházhatást. Ennek hatására 

további lehűlés következett be ─ ez viszont újabb területek eljegesedését vonta maga után. A pozitív 

visszacsatolásos folyamat az egész Föld megfagyásához vezetett több száz méter vízmélységig. (Ehhez járult 

még kezdetben az is, hogy a hideg tengervíz több CO2–ot tudott elnyelni, mint a meleg, így újabb üvegházhatású 

gázt vont ki a légkörből.) 

 

2. ábra: A Hógolyó Föld állapotot előidéző tényezők öngerjesztő működése 

A „Hógolyó Föld” korszak felfedezése az ezredforduló tudományos szenzációja volt. A kutatók valóban azt 

találták, hogy még az Egyenlítő környékén is hatalmas gleccserek működtek ebben az időszakban, amelyek 

hordaléka az óceánokban vastag réteget hagyott hátra. Meglepő módon a ─50 °C-os globális hőmérséklet 

viszonylag hirtelen +50 °C-os hőségbe váltott át (a folyamatot a vulkáni tevékenység CO2–ja és a növekvő 

hőmérséklettel a légkörbe párolgó, szintén üvegházhatású vízgőz fordíthatta ellentetjére). Hasonló átváltás 

bolygónk története során legalább még egyszer megtörtént a százmillió éves kritikus időszak alatt. Az élővilág 

mindkét végpontban szinte teljesen kipusztult a Földről. A nagy hideg nemcsak a biokémiai folyamatok 

lelassításával hatott gátlóan az életre, hanem az eredményeképpen kialakuló vastag jégpáncél a vízi szervezetek 

fotoszintézisét és a heterotrófok légzését is lehetetlenné tette, mivel elzárta az oxigént tartalmazó légkörtől a 

vizet. Ilyen körülmények között zömmel csak a kemoautotróf élőlények, a hőforrások életközössége és a 

felszínközeli jégben élő kékbaktériumok maradhattak fenn. Innen indult bolygónk élővilága újra robbanásszerű 

fejlődésnek mintegy 600 millió évvel ezelőtt. 

4. Az élet kibontakozása 

A XX. század második felében talált, a Hógolyó Föld kora előttről származó kövületek alapján úgy gondoljuk, 

hogy soksejtű élőlények már 1,5 milliárd éve is létezhettek, de szilárd vázuk hiánya miatt nem nagyon 

fosszilizálódtak. Ha ugyanis a 600-700 millió évvel ezelőtti események élőlénypróbáló körülményei minden 

soksejtű forma elpusztulását okozták volna, a megmaradt egysejtűekből nem alakulhatott volna ki ilyen hirtelen 

az a csodálatosan sokszínű állatsereglet, amelynek maradványaival az 570 millió éves kőzetekben találkozunk. 

A Hógolyó állapotú Föld refúgiumaiban (barátságosabb mikroklímájú menedékhelyein) tehát soksejtű 

szervezeteknek is át kellett vészelniük a kivételesen zord százmillió éves időszakot. 

Az élővilág robbanásszerű kibontakozását legfőképpen a pozitív visszacsatolással erősödő fotoszintézis tette 

lehetővé, melynek eredményeképpen a légköri O2–koncetráció hamarosan elérte a Pasteur-szintet (a mai 

koncentráció 1%-át). E szint felett már lehetséges az oxigénes légzés. 

A földi élet történetének igen érdekes vonása, hogy az élet kialakulása után 2-3 milliárd évig csupán a tengerben 

élő, mikroszkópikus lények formájában létezett, és az élővilág mai változatossága csupán az utolsó hatszáz 

millió (legfeljebb 1,5 milliárd) éves fejlődés eredménye. Ennek alapját azonban ez egysejtű fotoszintetizálók 

kétmilliárd éves tevékenysége teremtette meg azzal, hogy egy, a későbbi életformák számára kedvező 
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összetételű légkört hozott létre. Az élet szárazföldre lépéséhez egy hatékony ózonpajzs kellett, amelynek 

keletkezését az tette lehetővé, hogy a légköri oxigénszint elérte a mai egytizedét. 

A szárazföldet meghódító fotoszintetizáló élőlényeknek több új kihívással is szembe kellett nézniük. Először is 

védekezniük kellett a kiszáradással szemben. És hogy ne csak a felületeket egyetlen rétegben borító szerves 

bevonat alakjában létezhessenek, a felszín fölé emelkedő szervek tartását lehetővé tevő szilárdító szerkezeteket 

kellett kialakítaniuk, és meg kellett oldaniuk ezek víz- és ásványianyag-utánpótlását is (szállítószövetekkel). E 

kihívásoknak a hajtásos növények feleltek meg a legjobban. 

A szilárdító szövetek képzése sok energiát igényel, ezért a növényevő állatok a fotoszintézissel előállított 

szerves vegyületeknek csak egy kisebb részét fogyaszthatták el, mint ami a vízi táplálékhálózatokra jellemző. A 

szárazföldi életközösségek tömegének ezért kisebb hányadát képezi az állatok biomasszája, mint a tengeri 

életközösségekben, ahol a gyorsan szaporodó algák bruttó produkciójának csak egy kis töredékét adja a légzésre 

„elpazarolt” szerves anyag, nagyobbik része a gyors szaporodásra ─ és a fogyasztók táplálására ─ fordítódik 

(más szóval a szárazföldi életközösségekben a fogyasztási hatékonyság /FH/ kisebb, mint a tengeriekben). 

A szárazföldek benépesítése 400-500 millió évvel ezelőtt zajlott le, 300 millió évvel ezelőtt pedig már hatalmas 

erdőségek léteztek. A karbonkori erdők fáiból keletkezett kőszén ma is az egyik legfőbb energiaforrásunk. Az 

élet súlypontja lassan a tengerekből a szárazföldekre helyeződött át: ma itt él a fajok többsége, és a 

szárazföldeknek a területegységre eső nettó elsődleges produkciója (NPP) is nagyobb. A fajszám novekedéséhez 

hozzájárult, hogy a szárazföldek élőhelyei sokkal változatosabbak, mint a víziek, ahol a víz hőkiegyenlító 

szerepe jobban érvényesül. A 300 millió évvel ezelőtti erdők növényvilága még szinte ugyanolyan mindenütt, 

ám százmillió évvel később jelentős fajösszetételbeli különbség figyelhető meg az északi és a déli félgömb 

flórájában. Az erdők léte a talaj létét is feltételezte, egyszersmind elő is segítette annak létrejöttét és fejlődését. 

A talajok anyaga folyamatosan keletkezett, ugynakkor mosódott is ki a folyókba, onnan pedig a tengerekbe, így 

a szárazföldi élővilág a vízi flóra számára jelentős tápanyagutánpótlást biztosított. Mindezek eredményeképpen 

az elemek biogeokémiai ciklusai élénkebbé és változatosabbá váltak. Az élőlénytásulások regionálisan jellemző 

együttesei, a biomok gazdagabbak lettek, és egyre jobban elkülönültek egymástól. 

A vázolt folyamatok eredményeképpen a fajok száma nagymértékben megnőtt. Időszakunk azonban ismét nem 

volt mentes olyan folyamatoktól, amelyek a diverzitás csökkenésével jártak. Az utóbbi 500 millió évből mintegy 

öt nagy kihalási hullámról tudunk, amelyek közül a 250 millió évvel ezelőtti volt a legnagyobb. Ekkor még a 

tengeri fajoknak is kiveszett a 95%-a. A legnevezetesebb kihalási hullám pedig 65 millió évvel ezelőtt indult 

útjára: okozója pedig egy 10 km átmérőjű aszteroida volt, amely 5 km/s-es sebességgel (a hang sebessége 

mindössze 0,3 km/s) csapódott be a mexikói Yucatán-félsziget peremébe. A felszabaduló óriási energia porba és 

hamuba takarta az összes szárazföldet, óriási erdőtüzek keletkeztek mindenütt, 150 méteres szökőár söpört végig 

a tengereken (a 2011. március 11-i japán cunami hullámai „mindössze” 7-10 méteresek voltak), és a napot 

eltakaró füst és por miatt két évre nukleáris tél köszöntött be. Az élőlényeknek az a kisebbsége is, amelyik ezt az 

irdatlan pusztítást túlélte, feltehetően megsüketült a robbanás zajától (Dawkins, 2004). A légkört megtöltő 

szennyeződések okozta globális sötétségben hónapokra fagypont alá süllyedt a szárazföldek hőmérséklete, a 

fotoszintézis pedig gyakorlatilag leállt, elvágva a fogyasztói szintek tápanyagutánpótlását is. A hideg azonban 

idővel felmelegedésbe fordult, mert a becsapódáskor a helyi mészkőréteg (CaCO3) égetett mésszé (CaO) és 

szén-dioxiddá bomlott a magas hőmérséklet miatt, másrészt az elégett nagymennyiségű biomassza is növelte a 

légkör CO2–tartalmát és ezzel üvegházhatását. 

Az előbbiekben bemutatott földtörténeti események korunkra nézve is tanulsággal szolgálnak. Az egyik ilyen 

tanulság, hogy a sokelemű, rendkívül bonyolult rendszerek (a bioszféránál bonyolultabbat ebben a 

mérettartományban nem ismerünk) viselkedése megjósolhatatlan. Negatív és pozitív visszacsatolásos 

folyamatok működnek egyszerre és egymással összefonódva, és nem tudhatjuk, hogy mikor melyik válik 

közülük dominánssá. A Föld történetében jó pár példa van arra, hogy valamilyen hatás túlsúlyba kerülése miatt 

egy öngerjesztő (pozitív visszacsatolásos) folyamat szélsőséges irányba vitte el a bolygó éghajlatát, ami végül az 

élővilág szinte teljes kipusztulásához vezetett. A másik tanulság, hogy Földünk légkörét és éghajlatát a múltban 

nem pusztán szervetlen fizikai és kémiai folyamatok alakították, hanem abban a bioszféra is meghatározó 

szerepet játszott. Sőt, a földi bioszféra ez éghajlatot nemcsak kialakította valamikor a múltban, hanem 

szerteágazó működéseivel aktívan fenntartja ─ ma is. 

5. Az ember megjelenése a bioszférában. A hódítások 
kora. 
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A molekuláris genetikai vizsgálatok szerint az ember legközelebbi ma is élő rokona a közönséges csimpánz 

(Pan paniscus) és a törpecsimpánz (Pan troglodytes). (Ezekkel genetikai hasonlóságunk olyan fokú, hogy egy 

elfogulatlan kutató valószínűleg egy genusba sorolna bennünket /Diamond, 1992/.) A csimpánzok és az ember 

leszármazási vonala kb. 7 millió éve vált el egymástól. Közös őseink ─ az elválás után még sokáig ─ Afrikában 

éltek, a csimpánzok mai is kizárólag e kontinens lakói. 

Az ember korábbi őseinek rendszertana még vitatott, az azonban bizonyos, hogy az 1,9 millió évvel ezelőtt 

megjelent Homo erectus már „ember volt”, és mindenképpen kiérdemli a Homo genusnevet. Bár Afrikában 

alakult ki (ottani populációit, főleg angol nyelvterületen, gyakran Homo ergasterként tartják nyilván), 1,7 millió 

évvel ezelőtt már a mai Grúzia területén is élt, 1,1 millió éve pedig Kelet-Ázsiában is megjelent. A Homo 

erectus folyamatos átalakulás során Homo sapiens-szé vált. A két faj közötti határt 600 000 évvel ezelőttre teszi 

a kutatók többsége (Takács-Sánta, 2008). 

Az ember elterjedése és egyedszámának növekedése eleinte lassan ment, és a bioszféra működésében nem 

okozott különösebb zavart. Minden faj átalakítja kisebb-nagyobb mértékben azt az élőhelyet, amelyet lakik. 

Azokat a fajokat, amelyek ezt különösen nagymértékben teszik, ökoszisztéma-mérnököknek nevezzük (ilyen pl. 

a hód). Az ember viszont minden ismert fajon messze túltesz ebben a tekintetben ─ olyannyira, hogy már saját 

fennmaradását is veszélyezteti. 

Érdekes módon fajunk bioszféra-átalakító tevékenysége nem egyenletesen nőtt az időben, hanem időről időre 

„ugrásokat” végzett, hogy aztán átalakító tevékenységét egy magasabb szinten folytassa. Ezeket az ugrásokat 

nagyrészt Takács-Sánta (2008) és Diamond (1992, 1997) műveire támaszkodva ismertetjük. 

Az első ugrás a tűzhasználathoz kötődik. Ideje kérdéses: a Homo sapiens 250 ezer évvel ezelőtt már biztosan 

használt tüzet, de mivel már 500 ezer éve is előfordult a rendkívül hideg sarkkörön túli területeken, 

valószínűsíthető, hogy tűzzel való ismeretségünk negyedmillió évnél jóval korábbi időpontra tekint vissza. 

(Egyes, meg nem erősített adatok szerint már a Homo erectus is használhatott tüzet, akár már 1,8 millió évvel 

ezelőtt is). A tűzhasználat elsajátítása lehetővé tette a növényzet felégetését (pl. a nagytestű zsákmányállatok 

egy helyre terelésére vagy a ragadozók távoltartására), a hideg éghajlatú területeken való elterjedést, valamint a 

nyersen mérgező táplálékok elfogyasztását (főzés). Mindezek az ember további terjedését és a népesség 

növekedését okozták. 

A második ugrás a nyelv kialakulásának köszönhető. Nem tudjuk, hogy ez mikor történt, és az is lehet, hogy 

nem hirtelen esemény volt, hanem évszázezrek alatt lezajló folyamat. A nyelv kialakulásának első elfogadott 

bizonyítékai 40 ezer évvel ezelőttre nyúlnak vissza, és egybeesnek az első művészi alkotások (ékszerek, 

barlangrajzok, agyagedények) korával (egyszersmind ezek képezik a nyelv bizonyítékait). Az egybeesés nem 

véletlen, hiszen a művészet is feltételezi a populáció minden tagja által ismert egyezményes jelképek ismeretét. 

A nyelv sokkal korábbi kialakulása sem kizárt, hiszen a Homo sapiens sapiens alfaj legkorábbi, mintegy 130 

ezer éves maradványai is arról tanúskodnak, hogy ezek a korai egyedek is rendelkeztek már a beszédhez 

szükséges száj- és gégeberendezéssel, valamint agymérettel. 

A nyelvnek köszönhetően az emberek közötti kommunikáció hatékonyabbá vált, komplexebb együttműködést 

és hosszabb távú tervezést téve lehetővé. A nyelv kialakulása a gondolkodás további fejlődésére is pozitívan 

hatott vissza. Új típusú vagy új anyagokból (pl. csontból) készült szerszámok jelentek meg, amelyekkel a 

hatékony kommunikációt használva őseink a nagytestű állatok vadászatában is komoly sikereket könyvelhettek 

el. Mindezek következménye volt a bioszféra-átalakításban ekkor tapasztalható ugrás. 

A tűz, a nyelv, a fejlett gondolkodás, az új eszközök és az új vadászati módszerek birtokában a Homo sapiens 

sapiens egyes populációi 100 ezer évvel ezelőtt elhagyták Afrikát, és fajunk csakhamar megvetette a lábát a 

Föld legtöbb szárazföldjén. Kelet-Ázsiában már 67 ezer éves leleteit is találták a modern embernek. Ausztráliát 

és Új-Guineát (amelyek akkoriban egybefüggő szárazföldet alkottak) 50-60 ezer éve érte el több mint 100 km-es 

hajóút után, míg Észak-Amerikába ─ a Bering-szoroson keresztül ─ 13-15 ezer évvel ezelőtt jutott el, ahonnan 

viszonylag rövid idő (talán ezer év) alatt benépesítette az egész kontinenst. Az európai hódítók XV. századi 

amerikai megjelenésekor az indiánok népessége becslések szerint 10-18 milliós lehetett Észak- és Dél-

Amerikában együttvéve. 

A sarkkörön túli terjeszkedést ─ és a Bering-szoroson való átkelést ─ a csontból készült tűk és a velük varrt 

ruhák és sátrak tették lehetővé, melyek legkorábbi leletei Európában kerültek elő, és 40 ezer évvel ezelőttről 

származnak. A sarkkör átlépésének első bizonyítékai 36 ezer évesek. 
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Az új területek benépesítése emberi és állati részről is sok áldozatot követelt. A hódító modern ember, a Homo 

sapiens sapiens nagyobbrészt kiszorította vagy elpusztította a már régebbóta ott élő emberpopulációkat (pl. a 

Homo erectust), kisebbrészt keveredett velük (pl. a Homo sapiens neanderthaliensis-szel). Az eredmény 

mindenesetre az lett, hogy a modern emberen kívül az összes értelmes emberféle kipusztult a Földről. Hasonló 

sorsra jutott az Ausztráliában és Amerikában élő nagytestű gerincesek többsége, amelyek ─ feltehetően nem 

véletlenül ─ pont akkor haltak ki, amikor őseink ott megjelentek. A mai afrikainál lényegesen nagyobb termetű, 

talán 500 kg-ot is elérő amerikai oroszlánt, valamint a szintén e kontinest (is) benépesítő amerikai mamutot, 

masztodot, gepárdot, a háromtonnás földi lajhárt, a medve nagyságú hódot, a kardfogú macskát, tevét, lovat és 

egyéb impozáns fajokat mi már csak kövületekből ismerhetjük. Ugyanígy jártak Ausztráliában az óriáskenguruk 

és az erszényes oroszlánok, Európában a gyapjas orrszarvú és az óriás szarvas, Krétán és Cipruson a törpe 

elefánt és a törpe víziló, Dél-Afrikában az óriás bivaly és óriás fokföldi ló, Új-Zélandon az óriás moa. A 

felsorolást sokáig lehetne folytatni. A modern ember hódításai nyomán olyan pusztítást végzett a nagytestű 

faunában, amire a dinoszauruszok 65 millió évvel ezelőtti ─ és teljesen más okból bekövetkezett ─ kihalása óta 

nem volt példa (Diamond, 1992). Valószínű, hogy először az önmagához hasonló ─ és szintén többé vagy 

kevésbé értelmes, de mindenképpen könnyen elejthető ─ főemlősfajokat pusztította ki vagy ritkította meg, és 

csak utána tért át egyéb nagytestű zsákmányállatokra (Csányi, 1994), amelyek közül sok faj kihalását a Homo 

sapiens sapiens fejlett vadászmódszereivel és fegyvereivel akaratlanul okozta. 

A nagytestű gerincesek vadászata nemcsak az új vadászati eszközök és módszerek alkalmazása lehetett ennyire 

„sikeres”, hanem azért is, mert a távoli kontinensek Homo sapienshez nem szokott faunája nem látott 

fenyegetést az emberben. Az Egyesült Államok ember által ritkán háborgatott vidékein a vadállatok ma sem 

mutatnak félelmet, hanem meglepően szelíden viselkednek az emberrel szemben. Afrikában nagyvadjai azért 

maradhattak fenn, mert az ember is a kontinens gyermeke, a vadakkal együtt evolválódott, és ahogy őseink 

egyre tökéletesebb vadászati technikákat fejlesztettek ki, az állatoknak volt idejük alkalmazkodni hozzá. A többi 

kontinens megafaunája (nagytestű állatai) viszont rögtön egy hatékony módszereket alkalmazó, hatékony 

kommunikációt folytató modern emberrel szembesültek, amelynek gyorsabban áldozatul estek, mint hogy 

megfelelő „ellenintézkedéseket”, evolúciós stratégiákat fejleszthettek volna ki. Az őslakos megafauna és az új 

hódító faj közötti küzdelem talán csak néhány száz évet vehetett igénybe, és mindig az új faj javára dőlt el. 

 A harmadik nagy ugrást a mezőgazdaság feltalálása tette lehetővé. Az ember (Homo) létezése túlnyomó 

részében vadászó-gyűjtögető életmódot folytatott. Ha a Homo fajok történetét gondolatban 24 órára sűrítjük, azt 

mondhatjuk, hogy az első 23.54 percben vadászó-gyűjtögetők (illetve sokszor inkább gyűjtögető-vadászók) 

voltunk, és csak az utolsó 6 percben foglalkozunk mezőgazdasággal. Az élelem tudatos előállításának módszere 

a Földön legalább öt helyen alakult ki egymástól függetlenül: először a Termékeny Félholdon a mai Irak 

területén, később Kínában, Mezoamerikában, az Andokban és a mai Egyesült Államok keleti részén. A 

Termékeny Félhold területén a növénytermesztés mintegy 10 500 ─ 11 500, az állattenyésztés pedig kb. 10 000 

évvel ezelőtt alakult ki. A váltás időpontja nemcsak ismereteink hiányossága miatt bizonytalan, hanem azért is, 

mert az átállás nem egyik napról a másikra történt, hanem fokozatos volt. Az első természeti nép 

mezőgazdálkodóvá válása valószínűleg csak egy vagy néhány növényfaj termesztésbe vonása révén indult meg, 

amit csak lassan követtek a többiek. Végül eljutottak oda, hogy az élelmezésükhöz szükséges termények és állati 

termékek túlnyomó többségét maguk állították már elő. Több ezer évet vett igénybe, mire egy-egy kontinens 

népei az összes termeszthető növény- és tenyészthető állatfaj háziasítását megoldották. A háziasítás során a vad 

fajokat az emberi célokra fokozatosan alkalmasabbá tették azzal, hogy a kívánatosabbnak gondolt 

tulajdonságokkal rendelkező egyedeket (pl. nagyobb mag, nagyobb zsírtartalmú hús) szaporították tovább. (A 

meződazdálkodás sokszor nem is vált kizárólagossá: a fejlett világ népessége ma is részben vadon élő fajokból 

oldja meg élelmezését, gondoljunk a tengeri halászatra.) A mezőgazdaságra később átváltó népek átállása 

általában gyorsabban valósult meg, hiszen a módszert és a termeszthető-tenyészthető fajokat készen kapták a 

már régebbóta azzal foglalkozó népektől. 

A mezőgazdaság kialakulásában négy ok játszhatott közre: 

1. A túlvadászat miatt csökkent az elejthető vadak száma 

2. A jégkorszak után kellemesebb klíma köszöntött be 

3. Megjelentek a termesztést lehetővé tevő fejlett technológiák és eszközök 

4. A népesség lassan, de folyamatosan növekedett 

Számos faj rendelkezik olyan élettani, etológiai vagy más mechanizmussal, ami túlszaporodását 

megakadályozza (a rókák pl. nem nevelik fel a kicsinyeiket, vagy petetermelődésük leáll, ha egyedsűrűségük 
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elér egy kritikus értéket). Az ember esetében ilyen mechanizmus nem fejlődött ki, vagy ha régebben 

rendelkezett ilyennel, az utóbbi százezer évben, a Föld meghódítása idején ─ mint hosszú ideig szükségtelent ─ 

az evolúció során elvesztette. Feltételezésünk szerint a mezőgazdaságra való áttérésre a növekvő népesség 

élelemmel való ellátásának kényszere miatt volt szükség. 

A mezőgazdaság a bevezetését követő évezredekben tovább súlyosbította azt a problémát, amelynek 

leküzdésére feltalálták: tovább növelte a népességet, méghozzá sokkal nagyobb sebességgel, mint korábban 

bármikor lehetséges volt. Ez megint csak több tényezőnek köszönhető: 
 
A természetes életközösségekben a biomassza túlnyomó része az ember számára nem ehető, a mezőgazdasági 

területeken viszont szinte csak a táplálásunkra alkalmas fajok élnek. Így egy négyzetkilométernyi 

mezőgazdasági terület 10-szer vagy akár 100-szor annyi embert is el tud tartani, mint egy négyzetkilométernyi 

vadon (természetes társulás). 
A mezőgazdálkodással járó letelepedés miatt a nők gyakrabban szülhettek és átlagosan több gyereknek adhattak 

életet. A vadászó gyűjtögetők szokásos életmódja ugyanis az, hogy ideiglenes letelepedési helyük környékén 

felélik az emberi fogyasztásra alkalmas növény- és vadkészletet ─ eközben mindennap egy kicsivel távolabb 

kell menniük élelembeszerzés céljából ─, majd amikor már túl sok időt és energiát kellene naponta gyaloglásra 

fordítaniuk, új helyre költöznek. Általában évente többször is továbbállnak, vagy egy nyári és egy téli lakóhely 

között ingáznak. A költözések hosszabb vándorutat jelentenek, amelyek alkalmával a nők csak akkor tudnak 

lépést tartani a többiekkel, ha nem kell egynél több gyereket kézben cipelniük, vagyis, ha nem szülnek négy 

évenként gyakrabban (a négyévesek már saját lábon teszik meg az utat). A mezőgazdaság lehetővé tette, sőt 

feltételezte a tartós letelepedést, ami a szülések gyakoriságának növekedését, végső soron a populációgyorsuló 

növekedését vonta maga után. 
A vadászó-gyűjtögető társadalmakban a nők fő tevékenysége általában a gyűjtögetés, a férfiaké pedig a 

vadászat. Sok népnél a gyűjtögetésből származik az elfogyasztott élelem nagyobbik része (a Kalahári-sivatagi 

busmanoknál és a Kelet-Afrikai hadzánál akár 85%, szemben a vadászat fedezte 15%-kal), ráadásul a 

gyűjtögetés a vadászatnál jóval biztosabb módja is a táplálék megszerzésének. A nők társadalmi 

megbecsültsége ennek megfelelően nem marad el a férfiaké mögött. A mezőgazdaság elterjedésével azonban a 

nők társadalmi helyzete sokat romlott, és a női népesség a világ nagy részén vagy talán egészén ma is többé-

kevésbé alávetett helyzetben van. A csökkenő társadalmi rang egyszersmind azt is jelentette, hogy több 

gyereket kellett szülniök, mint amennyit maguktól vállaltak volna. 

A természeti népek a rendszeres vándorlás miatt nem halmozhatnak fel javakat nagy tömegben, élelmet pedig 

nem is szükséges felhalmozniuk, hiszen azt bármikor megtalálhatják lakóhelyük környékén. A busmanok összes 

magántulajdona elfér egy hátizsákban, és mindössze tíz-tizenegynéhány kg-ot nyom. Ha újra kell minden 

darabját készíteni, az sem vesz igénybe többet egy-két heti munkánál. A vadászó-gyűjtögető társadalmakban 

senkinek sincs ennél több tulajdona (egalitárius társadalom). A letelepedéssel azonban lehetővé vált nagy 

élelmiszerkészletek és anyagi javak felhalmozása, ami csakhamar társadalmi rétegződéshez, vagyoni, státuszbeli 

és hatalmi különbségek kialakulásához vezetett. A társadalmi különbségek megjelenése, majd növekedése egyre 

gyakoribbá tette egyes személyeknek vagy csoportoknak a még nagyobb vagyon vagy hatalom elnyeréséért 

folytatott, gyakran fegyveres konfliktusait. Az egyének és a csoportok közötti versengés ma is bioszféra-

átalakító tevékenységünk legfőbb okainak egyike. (Például azért, mert a versengést nagyobb eséllyel nyeri meg 

az a csoport, amelyiknek nagyobb a népessége.) 

A letelepedett ember életének egyre nagyobb hányadát töltötte mesterséges környezetben, így egyrészt nem 

alakult ki megfelelő érzékenysége a természeti környezet szépsége iránt (Lorenz, 1973), másrészt egyre 

távolabb kerültek attól a helytől, ahol tevékenységük környezeti problémái jelentkeztek (Takács-Sántha, 2008). 

Mindezek a jelenségek ma még fokozottabban megfigyelhetők. 

Nagyon fontos megjegyezni, hogy a mezőgazdaság megjelenése, ellentétben a történelemkönyvek által az egész 

civilizált világban a mai napig tanított tétellel, nem szüntette meg az éhezést, nem növelte az általános jólétet, és 

nem csökkentette az ember túlélésért folytatott küzdelmének intenzitását. Mindezek ellenkezője történt. A 

természeti népekre jellemző napi 2-6 órás „munka” helyett a mezőgazdálkodók idejük sokkal nagyobb részét 

voltak kénytelenek a puszta létfenntartásukra fordítani. A társadalmi egyenlőtlenség és a háborúskodás miatt is 

növekedett az emberi szenvedés mennyisége. A vadászó-gyűjtögetők rendkívül sokféle (táplálék) növényt és -

állatot ismernek lakóhelyük környékén (pl. Storch ─ Welsch, 1973; Diamond, 1992), ezért igen kicsi a 

valószínűsége annak, hogy egy bizonyos időszakban ezek mindegyike elérhetetlenné válik valamilyen oknál 

fogva. A természeti népek körében ezért ritka az éhezés, sőt, még az alultápláltság is. A nagy éhezések 

valójában akkor jelentek meg az emberiség történetében, amikor az ember fennmaradását egy vagy néhány 

termesztett tápláléknövényre alapozta. Ha a kiválasztott haszonnövény fejlődésének az időjárás nem kedvezett, 
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vagy kártevő, kórokozó támadta meg, akkor valóban éhínség várt az emberre. Ez a mezőgazdaság feltalálása 

előtt azonban ismeretlen volt. 

A járványok megfékezését a tudomány legnagyobb vívmányai között tartják számon. Az igazság azonban az, 

hogy a tüdővész, a lepra és a kolera csak az alultáplált tömegeknek otthont adó, zsúfolt, saját szennyvizükkel 

fertőződő mezőgazdálkodó települések elterjedésével kaphatott lábra, a himlő, a bubópestis és a kanyaró pedig a 

még sűrűbben lakott városok megjelenéséhez kötődik. A kis népsűrűségű, rendszeresen vándorló, erős 

immunrendszerrel rendelkező vadászó-gyűjtögetők körében ilyen betegségek ritkán bukkantak fel, és akkor sem 

dúlhattak sokáig. Kórokozóink jó része (kanyaró, szamárköhögés, tuberkulózis, himlő, influenza stb.) egyébként 

eredetileg háziállataink kórokozója volt, és csak a tömeges állattartás elterjedése miatt váltak képessé ─ és lett 

alkalmuk egyáltalán ─ az ember megfertőzésére (Diamond, 1992, 1997). A különféle kórokozók így a civilizált 

emberi populációkban széles körben elterjedtek, és idővel a városok növekedésének komoly akadályaivá váltak. 

A helyzet olyan súlyos volt, hogy az európai városok népesség tekintetében csak a XX. század elejére váltak 

önfenntartóvá, addig ugyanis a falvakból a városokba költöző parasztok beáramlása ellensúlyozta a városi 

lakosság tömegbetegségek okozta állandó fogyását. A XIX-XX. század (orvos)tudománya tehát azt a problémát 

oldotta meg (ráadásul csak részlegesen), amit a tudomány egy másik ága, az agrártudomány évezredekkel 

korábban előidézett. 

A mezőgazdálkodók és a vadászó-gyűjtögetők tápláléka minőségében is egészen más. Előbbiek kalóriáik nagy 

részét magas szénhidráttartalmú táplálék, gabona, burgonya, valamint nagy zsírtartalmú, kis telítetlenzsírsav-

tartalmú hús és tej formájában veszik magukhoz, míg utóbbiak táplálkozásukat jórészt nyers gyümölcsökre, 

zöldségekre, dió- és mogyorófélékre, tojásra, mézre, valamint kis zsírtartalmú, de nagy telítetlenzsírsav-tartalmú 

vad- vagy halhúsra alapozták (Eaton ─ Shostak ─ Konner, 1988). A természeti népek táplálkozása ezért sokkal 

egészségesebb, amit az is jól mutat, hogy fogaik még idősebb korban sem lyukadtak ki. Az elmúlt évtizedekben 

a XX. századot megért természeti népeken széles körű antropológiai kutatásokat végeztek (pl. Truswell ─ 

Hansen, 1976), amelyek megerősítették, hogy jó egészségi állapotban élnek meg viszonylag hosszú életet, 

körükben a vérnyomás korral való növekedése nem figyelhető meg, és egyéb keringési betegségek és a rák is 

rendkívül ritkán fordul elő (ugyanakkor a civilizált világban a népesség kétharmada, Magyarországon a 

háromnegyede ilyen betegségekben hal meg). 

Ennyi negatívum ismeretében felmerülhet a kérdés, hogy akkor mi értelme volt a mezőgazdaság feltalálásának, 

és miért vált mára mégis csaknem kizárólagossá az egész Földön. Ahogy előbb említettük, a növénytermesztés 

és az állattenyésztés nem egy csapásra terjedt el és lett domináns létfenntartási stratégia, hanem olyan apró 

lépésekben, amelyek az akkor élő egyéneknek talán fel sem tűnhettek. Az újabb és újabb növények fokozatos 

termesztésbe vonása logikus válasz lehetett az akkori lassú népességnövekedésre, és arra a tényre, hogy az 

ember akkorra már az egész bolygót benépesítette. Mivel nem volt hová tovább terjeszkedni, a növekvő 

népesség problémájára ─ a számbeli növekedés megfékezésén kívül, amit civilizációnk ma is vonakodik 

megtenni ─ a környezet eltartóképességének a növelése, azaz a mezőgazdaság fokozatos bevezetése volt az 

egyetlen megoldás. 

A mezőgazdaság kialakulási központjai körül élő többi ─ a vadászó-gyűjtögető életmódnál megmaradt ─ 

népnek már ennyi választása sem maradt. A mezőgazdaságra átállt népek növekedése még gyorsabbá vált, mint 

azelőtt, így a helyhiány tovább fokozódott. A környező vadászó-gyűjtögetők vagy átvették a jónak egyáltalán 

nem nevezhető életmódot, vagy harcba szálltak a folyton terjeszkedő és előbb-utóbb az ő földjükre is szemet 

vető mezőgazdákkal. Bár támadóiknál egészségesebbek és erősebbek voltak, a földművesek számbeli fölénye 

miatt hosszú távon nem lehetett esélyük a győzelemre. A földművelő-állattenyésző életmód így terjedt el az 

egész Földön. A mezőgazdaságra való áttérésnek tehát sok hátránya, és csupán egy előnye volt (az is csak a 

szomszéd társadalmakkal szemben, hiszen abszolút értelemben hátrány): a számbeli fölény. 

A régészeti leletekből pontosan ismerjük, hol mikor tértek át az új életmódra. Európában a mezőgazdaság 

rendkívül lassan, évi mindössze 1000 m-es sebességgel terjedt, ami feltehetően azzal magyarázható, hogy a 

kontinens vadászó-gyűjtögető lakói tökéletesen tisztában voltak annak hátrányaival, nem kívántak arra áttérni, 

és csak kényszer hatására tették meg. Nem véletlen, hogy a máig megmaradt természeti népek kizárólag a 

mezőgazdaságra legkevésbé alkalmas helyeken (sivatagokban, trópusi esőerdőkben, fagyos területeken) tudtak 

csak fennmaradni, és további létük még így is kérdéses. 

A harmadik ugrás tárgyalását Richard Lee és Irven DeVore (1968) szavaival zárjuk:„A vadászó életmód az 

ember legsikeresebb és legtovább fennmaradt alkalmazkodási módja. (…) Mindmáig nyitott kérdés, hogy 

képesek leszünk-e fennmaradni azok között az egyre bonyolultabb és labilisabb ökológiai viszonyok között, 

amelyeket magunknak teremtettünk. Amennyiben kudarcot vallunk, a jövő interplanetáris régészei bolygónkat 

azon égitestek közé fogják sorolni, ahol a kisléptékű vadászatnak és gyűjtögetésnek egy nagyon hosszú és stabil 
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időszakát a technológia és a társadalom egy szinte átmenet nélküli, gyors felvirágzása követte, ami hamarosan 

kipusztuláshoz vezetett.” 

A negyedik ugrást a civilizációk kialakulása tette lehetővé. (A civilizáció definiálása sokféleképpen lehetséges, 

de a különböző szerzők között abban egyetértés van, hogy a civilizáció feltételezi az állam, azaz a városok és a 

társadalmi rétegződés meglétét.) Az első városok Mezopotámiában alakultak ki 5500 évvel ezelőtt. A városok 

kialakulása nemcsak a népsűrűség további növekedését, a betegségek elterjedését és az emberi tevékenység 

környezeti hatásainak még távolabbra kerülését jelentette. A városokban nem folyik élelemtermelés. A 

városokba élelmiszerek formájában óriási mennyiségű szerves és ásványi anyag áramlott be a környező 

földekről, amelyek aztán ahelyett, hogy idővel visszakerültek volna, a szennyvízzel a folyókba, onnan pedig a 

tengerekbe távoztak. A termőföldek így aztán fokozatosan kimerültek. A termőföldek tápanyagban való 

elszegényedése (és eróziója) a mi civilizációnk számára is nagy probléma. 

A civilizációk kialakulásával a társadalom tovább rétegződött, megjelentek a főállású (élelmet nem termelő) 

kézművesek, katonák, királyok, írnokok és egyéb specialisták, újabb lökést adva az eszközök és a technológiák 

fejlődésének. 5000 évvel ezelőtt megjelent az írás is, amely az információ hosszú távú megőrzését lehetővé 

tette, és elősegítette a társadalom további központosítását (a nyomtatás az i.sz. XV. századtól tette az írott 

szöveget tömegek számára elérhetővé). A fémek nagy mennyiségben való gyártása 5500 éve kezdődött, az 

olvasztás és az öntés feltalálásának köszönhetően. Ezeken túlmenően új mechanikai eszközök (emelő, ferde sík, 

csiga, s ezek változatai, az ék, a csavar és a fogaskerék) és új mezőgazdasági technológiák (öntözés, 

ekehasználat) is hozzájárultak a további bioszféra-átalakításhoz és népességnövekedéshez. Az öntözést először 

Egyiptomban, az ekét először Mezopotámiában alkalmazták, mindkettőt kb. 5000 évvel ezelőtt (és hosszabb 

távon mindkettő a talajok termékenységének csökkenéséhez vezet). A civilizációk környezetátalakító 

tevékenységét új energiaforrások is segítették: 5000-6000 évvel ezelőttől az állati izomerő (főleg a ló és a 

szarvasmarhafélék), mely a mezőgazdaság intenzívebbé tételét és a termények városokba szállítását könnyítette 

meg; majd az i. e. I. századtól a víz, az i. sz. X. századtól pedig a szél erejét is igénybe vették, bár ezek 

jelentősége az állati erőét nem érte el. 

A bioszféra-átalakítás ötödik nagy ugrása során az európaiak meghódították a többi földrészt (elsősorban 

Amerikát és Ausztráliát), és leigázták azok őslakosságát. Nem a véletlen vagy az európaiak rátermettsége volt az 

oka, hogy nem az amerikai indiánok vagy az ausztrál bennszülöttek tették ugyanezt az európai lakossággal. 

Eurázsia egyrészt a legnagyobb kontinens, ezért a legtöbb potenciálisan háziasítható növény- és állatfajjal 

rendelkezett. A világon ma is elterjedt haszonnövények és -állatok őseinek túlnyomó többsége valóban Eurázsia 

lakója volt eredetileg, és csak elenyésző kisebbségük származik más földrészekről (Afrika vagy Amerika 

legtöbb nagytestű állatfaját például máig sem sikerült háziasítani, és a mai termesztett gabonaféléinkhez hasonló 

fajok kinemesítésére alkalmas ősök sem nagyon voltak másutt). Másrészt az Eurázsiában egyszer sikeresen 

háziasított fajok könnyedén elterjedhettek a földrész fő tengelyét adó kelet-nyugati irányban, mert akármilyen 

messzire jutottak a szélességi kör mentén, nagyjából ugyanolyan éghajlati körülmények között maradtak. (Az 

Újvilág észak-déli irányban elnyújtott kontinensén ugyanakkor nehéz lett volna pl. egy északon háziasított fajt 

Dél-Amerika hasonló szélességi körön fekvő tájaira átvinni az Egyenlítő-vidék számára élőhelynek alkalmatlan 

trópusi esőerdein keresztül.) A világtörténelem alakulása és a Földön jelenleg uralkodó hatalmi viszonyok az 

egyes kontinensek flórájában és faunájában, végső soron a földrészek méretében és tengelyében már akkor 

kódolva voltak, amikor az ember még meg sem jelent (Diamond, 1997). (A nagy földrajzi felfedezéseket 

lehetővé tevő közvetlen ok egyébként az iránytű elterjedése volt, amit a kínaiak találtak fel a Csou dinasztia 

idején, i.e. 1160 körül, és fsze-nannak, dél felé mutatónak neveztek.) 

Az Európán kívüli világ meghódítása nyomán az áruk földrészek közötti cseréje is megindult, és olyan 

vívmányok jutottak el a távoli kontinensekre, valamint azokról Európába, amelyek a bioszféra-átalakítás 

jelentős növekedéséhez vezettek (pl. eke, csak itt vagy ott ismert haszonnövények és -állatok stb.). Így terjedt el 

szerte a világban az eurázsiai sertés, juh, kecske, szarvasmarha, búza és árpa, így jutott a legnagyobb 

termésátlagokat nyújtó burgonya és kukorica Amerikából Európába, és így került a dél-amerikai manióka és 

batáta Afrika és Ázsia nagyrészt terméketlen vidékeire, és vált ott később nagy emberi népesség eltartójává. A 

folyamat természetesen tovább fokozta azt a már többször említett jelenséget, hogy az árucikkek előállítási és 

felhasználási helye közötti távolság immár interkontinentális méretekre növekedése miatt az emberek egyre 

kevésbé voltak képesek érzékelni életmódjuknak az egyre hosszabb szállítási út miatt (is) egyre jelentősebb 

környezeti hatásait. A XVII. századtól kialakuló világgazdaság legfőbb haszonélvezője Európa volt, hiszen a 

tengerentúlon megtermelt javak túlnyomó része (főképp az arany) ide áramlott, gazdaggá téve a kor fő 

gyarmatosítóit, az indiánokat leigázó spanyolokat és az Indiát uralmuk alá hajtó portugálokat. Így az európai 

polgárok egyre gazdagabbak, a földbirtokosok és a lovagok egyre szegényebbek lettek, megteremtve az alapját a 

későbbi társadalmi változásoknak. 
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A rendszeres kereskedelem nemkívánatos fajok behurcolását is elkerülhetetlenül maga után vonta. Nemcsak 

arról van szó, hogy a mezőgazdasági kultúrákban kárt okozó fajok „követték” gazdanövényeiket azok új 

elterjedési területeire, hanem arról is, hogy egyéb idegenhonos fajok egy-egy új élőhelyre kerülve gyakran 

hatalmas területeket foglaltak el, ahol ráadásul még tömegessé is váltak (invazív fajok). Az idegenhonos fajok 

behurcolása a fajok mai tömeges kihalásának egyik legfőbb oka. 

A haszonélőlények cseréje minden kontinensen hozzájárult a népesség gyorsuló növekedéséhez, ami a XVII. 

század közepétől vált rohamossá. Ekkorra a világ népessége megduplázódott az időszámításunk kezdetén a 

bolygón élt kb. 250 millióhoz képest. A következő megduplázódáshoz, köszönhetően az előbb vázolt 

folyamatoknak, már csak 150 évre volt szükség. 

Az emberiség hatodik, máig is tartó ugrása a tudományos-technikai-energetikai forradalom. A XVIII. század 

második felében a kőszén vált az új gépek fő üzemanyagává, a XIX. század közepére pedig a tudományos 

alapkutatások eredményeit tömegesen kezdték el használni. Ekkortól nemcsak a természeti erőforrások 

felhasználása fokozódott, hanem a szennyezések is egyre komolyabb problémává váltak, és ezzel az ember 

bioszféra-átalakító tevékenysége új szintre lépett. 

A kőszenet Kínában már 2000 évvel ezelőtt is használták, Európában pedig a XII. századtól, de meghatározó 

energiaforrássá csak a XVII. századi Angliában vált. A kőszén az emberiség addigi legkoncentráltabb 

energiaforrása volt, és új hajtóerőt jelentett a megnövekedett energiaigényű gazdaság számára. Ahogy a 

kézműipari manufaktúrát felváltotta a gépi munkán alapuló tömegtermelés, a gépeket pedig víz vagy szél helyett 

a kőszén energiája működtette, az ipar egyre nagyobb súlyt szerzett a gazdaságon belül, maga mögé utasítva az 

addig legfontosabbnak tekintett mezőgazdaságot. A XIX. század közepétől a kőszén vezető helyét az 

energetikában a kőolaj vette át, amelynek kJ/kg-ban kifejezett energiasűrűsége még elődjéét is felülmúlja. A 

gőzgépeket felváltották a jobb hatásfokú és nagyobb teljesítménysűrűségű belső égésű motorok. A XX. század 

második felében ismét új energiaforrás jelentkezett, az addig figyelmen kívül hagyott földgáz. 

Az elektromosság Michael Faraday munkásságától kezdődően (az elektromágneses indukció felfedezése, 1831) 

kezdhette meg felfelé ívelő pályáját. A XIX. század végétől a transzformátorok és az elektromos motorok 

feltalálása ösztönzőleg hatott az energiafelhasználás meredek emelkedésére. Az 1800 és 2000 között eltelt 

kétszáz év alatt a világ energiafelhasználása a 40-szeresére nőtt. Ma a világ elsődleges energiatermelése 4/5 

részben a kőszénen, kőolajon és földgázon alapszik. Az általuk hajtott gépek és a működésük közben keletkező 

égéstermékek minden eddiginél nagyobb mértékben alakítják át a bioszférát. 

Ehhez a piacgazdaság kialakulása is hozzájárult. A drága gépekkel való termelés ugyanis csak akkor lehet 

kifizetődő, ha nagy mennyiségű árucikket gyártanak velük, és azt sikeresen el is adják. Ezzel együtt a gazdaság 

és a társadalom viszonya megfordult: a társadalom lett a gazdaság alárendeltje. A piaci társadalmak lakói 

számára ma is az anyagi javak birtoklása számít a legfontosabb értéknek, ezért az ilyen társadalmak 

megkérdőjelezhetetlen célja a folytonos gazdasági növekedés. 

A gazdaság növekedésével a vegyipar robbanásszerű fejlődése is együtt járt. Az eddig előállított 150 ezer féle 

szintetikus vegyület közül számos okozott vagy okoz ma is környezeti problémát, amelyek közül a DDT és az 

ózonréteg-vékonyító halogénezett szénhidrogének esete csak két klasszikus példa (a környezetbe kerülő 

vegyületeknek az élőlényekre gyakorolt közvetlen vagy közvetett hatásait az ökotoxikológia interdiszciplináris 

tudománya vizsgálja). A vegyipar műtrágyái és növényvédőszerei (mérgei), valamint a belső égésű motorok a 

mezőgazdaság intenzívvé válásához, „iparosításához” vezettek, rengeteg környezeti kárt okozva. A 

nitrogénműtrágyák mesterséges előállítása az ammóniaszintézis 1913-as feltalálása (Haber-Bosch szintézis) óta 

lehetséges nagyipari méretekben. A rendkívül energiaigényes folyamathoz a földgáz energiáját veszik igénybe. 

A nitrogénműtrágyák (és a növényvédő mérgek) együttes alkalmazása az 1950-es évektől a termésátlagok 

megtöbbszöröződését hozta magával, ami a világnépesség növekedési ütemének megugrásához vezetett. A XX. 

század végén a világ népessége 30-40-évenként duplázódott meg. Jelenleg az átlagember által a táplálékkal 

elfogyasztott fehérjék nitrogénatomjai közül minden harmadikat - vagy talán öt közül kettőt – a földgáz 

energiájával Haber-Bosch szintézis során kötöttek meg a levegőből a vegyipari üzemekben. A ma (2011. 

március) 6,9 milliárdos világnépesség9 e hányada tehát a fosszilis energiaforrásoknak köszönheti létét. 

Az iparosítást a halászat sem kerülhette el. A napjainkban évente kifogott halak mennyisége eléri, sőt 

meghaladja azt a mennyiséget, ami még fenntartható lehet. A tengerek eltartóképességének túllépése a 

globálisan kifogott mennyiség csökkenésében, a gazdaságilag fontos fajok megritkulásában és az egyedek 

átlagos méretének csökkenésében ölt testet. 
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A fosszilis tüzelőanyagok munkába fogásával elhárult az utolsó akadály a városok méretének növelése elől 

(korábban a környék kis energiasűrűségű biomasszájának kellett élelemmel és tüzelőanyaggal eltartania a 

várost, amit a szállítás nehézkessége is korlátozott). A XIX. század elején a világ népességének 2,5%-a élt 

városokban, a XX. század elején 10%, ma pedig – újabb száz év elteltével - már a népesség 50%-a városlakó. A 

tömeges urbanizáció újabb, és már nehezen felülmúlható lépés az ember természeti környezettől való teljes 

eltávolodása felé. 

A csíraelmélet felállítása (Pasteur és Koch, 1860-1870-es évek) és az ebből következő felfedezések, a 

fertőtlenítőszerek, az antibiotikumok (Fleming, 1929), kisebb részben a védőoltások elterjedése, a városi 

köztisztaság és a személyi higiénia fejlődése hatalmas lökést adott a népesség növekedésének. Már nemcsak a 

városok mérete, hanem lakosszáma is látszólag korlátok nélkül növekedhetett. A világnépesség növekedési 

üteme jelenleg is (2011. március) gyorsulóban van: minden évben több fővel gyarapszik a népesség, mint a 

megelőző évben. Mindennap kétszázezer emberrel többet kell eltartania a bioszférának, és mindennap újabb 

milliók jelentik be igényüket a nyugati életszínvonalra. A folyamat vége és következményei egyelőre 

beláthatatlanok. 

Az ember ökoszisztémái 

A természetes ökoszisztémákat (amilyenek például a természetes állapotukban megmaradt erdők, más néven 

őserdők) rendszerint több ezer faj alkotja, amelyek populációi egymással bonyolult kapcsolatrendszerben élnek. 

A természetes életközösségek lehetnek ugyan ennél jóval egyszerűbbek is, sokkal kevesebb fajjal, de akkor az 

életközösség ─ a szukcessziónak nevezett természetes átalakulási folyamatban ─ újabb és újabb betelepülő 

fajokat épít be rendszerébe, fokozatosan növeli változatosságát, és egy idő elteltével kialakul az élettelen 

környezeti viszonyok (éghajlat, talaj vízellátottsága, talajtípus stb.) által megengedett legnagyobb diverzitású, 

legnagyobb NPP-jú ún. zárótársulás. Természetes társulások alatt tehát most a zárótársulásokat értjük. A Földön 

mindenütt ilyen társulások vannak, ahol elég idő volt a kialakulásukra, és ahol nincsenek kitéve jelentős 

természetes zavarásnak sem. 

A Föld természetes társulásaiban mindig van több vagy kevesebb olyan faj, amelyek az ember számára 

fogyaszthatók. Még a sivatagokban sem feltétlenül reménytelen az ember helyzete, az egyébként rendkívül 

fajgazdag trópusi esőerdőkben viszont meglepően kicsi az ehető fajok száma. (Ennek ellenére a Yanomamo 

indiánok az Amazonas-medencében a legjobban táplált vadászó-gyűjtögető népek közé tartoznak /Neel, 1970, 

idézi Chagnon, 2009/). A Kalahári-sivatag természeti népe, a busmanok 200-nál több növényt ismernek 

lakóhelyükön, amelyek közül 105-öt táplálékként fogyasztanak is (Lee, 1979). Közülük 14 faj adja az 

elfogyasztott kalóriák háromnegyedét, míg egy fajból, a mongongo dióból származik az összes kalóriájuk 

majdnem fele. A vadállatok közül 262 fajt ismernek, és körülbelül 80 fajra vadásznak is. Amint korábban 

említettük, ilyen gazdag választék esetén nagyon kicsi annak a valószínűsége, hogy valamely időpontban a 

potenciálisan fogyasztható 105 + 80 faj közül egyik se legyen jelen olyan mennyiségben, amellyel fedezni lehet 

a gyér népesség élelemigényét. A természeti népek ezért rendkívül ritkán éheznek, még ha sivatagban élnek is. 

Az erdős szavannák népei persze még változatosabban étkezhetnek: a Tanzániában élő Hadza nép étlapján 

például 880 faj szerepel (növények és állatok együtt; Marlowe, 2010). 

Tízezer évvel ezelőtt élt őseinknek a változatos táplálkozásnál azonban fontosabb lett a táplálék mennyisége, 

mivel a Föld népessége lassú növekedésben volt, az élőhelyek eltartóképességét pedig fajunk már elérte. A 

megoldást az élelemtermelés megkezdése jelentette (addig, amíg lélekszámunk a modern mezőgazdaságnak 

köszönhetően sokszorosára növelt eltartóképességet is el nem éri/érte). Az ember élelemtermelő ökoszisztémáit 

úgy alakítja ki, hogy a napfény energiájának minél nagyobb része vagy emberi fogyasztásra alkalmas növények 

szerves anyagaiba épüljön be, vagy olyan növényekbe, amelyek háziállataink táplálására alkalmasak. A cél tehát 

az, hogy a mezőgazdasági területen kizárólag a mi haszonnövényeink éljenek, NPP-juk a lehető legnagyobb 

legyen, és asszimilált szerves anyagaikon ne kelljen más élőlényekkel osztoznunk. Minden olyan egyéb növény, 

amely a megfelelő talajkezelésekkel, műtrágyákkal és öntözéssel ideálissá tett talajon szintén élni szeretne, 

gyomnak minősül; minden olyan állat pedig, amely haszonnövényünket fogyasztja, kártevő besorolást nyer 

(még olyan növények is gyomoknak számítanak, amelyek egyébként haszonnövények, de most éppen nem 

azokat termesztjük, pl. a repceföldön kikelt búza). Az ember által létesített mesterséges ökoszisztémák tehát 

monokultúrák, amelyek faji egyhangúságát (jellemzően) szelektív mérgekkel tartjuk fenn. Ez elkerülhetetlen, 

hiszen a szukcesszió termőföldeken is beindul. Az élőlények igyekeznek elfoglalni a rengeteg üres niche-t, és e 

természetesen végbemenő folyamat megfékezése tetemes energiát igényel az ember részéről. A befektetett külső 

fosszilis energia, amit növényvédő mérgek, műtrágyák és talajmozgatások formájában viszünk be a rendszerbe, 

a növények által megkötött napfényenergia 3-10-szerese is lehet. Az energiabevitelen sajnos nem tudunk sokat 

spórolni, mert haszonnövényeink mind hosszú nemesítő munka eredményei, amelynek során úgy lettek 

szelektálva, hogy minden energiájukat a termés kialakítására fordítsák. Saját immunrendszerük helyett mi 
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védjük őket a kártevőktől, mi öntözzük őket. A „nemes” növények az embertől mindent készen kapnak, 

magukra hagyva alig lennének életképesek, sokuk egyáltalán nem. Ugyanez igaz a háziállatainkra is. A vad 

növények ezzel szemben erejük nagy részét a kártevők elleni védekezésre, a mélyen levő víz felszívására, a 

szélsőséges viszonyok túlélésére vetik latba, és csak viszonylag kevés energiájuk marad a tulajdonképpeni 

termés létrehozására. 

Az 1. táblázatban a természetes és a mesterséges ökoszisztémákat hasonlítjuk össze:   

Table 6.1. 1. táblázat: A természetes és a mesterséges ökoszisztémák (Vida G. (2001): 

Helyünk a bioszférában c. műve alapján) 
 

  Természetes ökoszisztéma Mesterséges ökoszisztéma 

Fajdiverzitás nagy (több ezer faj társulásonként) kicsi (gyakran monokultúra egy 

fajjal) 

Géndiverzitás nagy (az egyes fajok közötti ill. egy 

faj egyedei közötti genetikai 

távolság nagy) 

kicsi (a haszonfaj egyedei 

egymáshoz genetikailag nagyon 

hasonlók, gyakran klónok) 

Biomassza nagy tömegű (zárótársulás esetén) kis tömegű (az élőanyag-mennyiség 

az őserdőkre jellemző érték 1-2%-a, 

ami a téli félévben a betakarítás után 

gyakran 0-ra csökken) 

Elemek körforgása teljes, záródó anyagciklusok részleges, nyílt ciklusok, átáramlás a 

rendszeren: anyagaik jó része 

kívülről származik, s kikerül a 

rendszerből; elszegényedés egyes 

elemekben 

Változó környezethez 

alkalmazkodás 
természetes szelekció útján faj- vagy fajtaváltással, nemesítéssel 

Tapasztalat a 

működőképességéről 
400 000 000 év 4000 év 

Globális trend folyamatos kiszorulás folyamatos térnyerés 

Hatása a bioszféra működésére fenntartja a bioszféra működését globális instabilitást eredményez 

Láthatjuk, hogy bioszféránk harmonikus működésére (ennek egyik megnyilvánulása a kiegyensúlyozott globális 

éghajlat is) az ember által létrehozott mesterséges ökoszisztémák terjedése negatív hatással van. Ez annál is 

aggasztóbb, mivel az emberiség velük kapcsolatos tapasztalatai mindössze néhány ezer éves múltra tekintenek 

vissza. Még sosem fordult elő, hogy a Föld szárazulatainak felét az egyik faj saját igényei kielégítésére 

alakította volna át, és nem tudjuk, hogy ennek a bioszféra egészének működésére, és ezen keresztül pl. az 

éghajlat alakulására milyen következménye lesz. 

A bioszféra jelenlegi helyzete 

2000. évi adatok szerint a szárazföld 37%-a mezőgazdasági művelés alatt áll. A városok területe a szárazföldek 

4%-át foglalja el, ehhez adódik még az utak, falvak, faültetvények (nem erdők! hanem egykorú, genetikailag 

azonos klónok ültetvénye gyom jellegű aljnövényzettel, amit a gabonaföldektől a fás szár és a többéves 

betakarítási ciklus különböztet meg) stb. területe. Elmondhatjuk, hogy a természetes szárazföldi vegetáció felét 

megsemmisítettük, ráadásul ebből is főképp a nagy produkciójú társulásokat ─ a sivatagokat és a tundrát 

nagyobb arányban hagytuk meg. Ráadásul a maradék természetközeli társulásokat is bolygatjuk, itt töltjük el a 

szabadidőnket, erre épül az idegenforgalom, ezt is károsítják a szennyezéseink és az éghajlatváltozás. Az 50% 

megmaradása tehát közel sem garantálja, hogy a bioszféra még 50%-ban működőképes. De vajon miben 

nyilvánulhat meg a bioszféra sérült mivolta? 

Az 1990-es évek elején Arizona államban (Egyesült Államok) 13 000 m2 alapterületen 204 000 m3 belső 

térfogatú üvegházat hoztak létre, amelyet Bioszféra II-nek neveztek el (Vida, 2001, Gowdy ─ McNally, ?). A 

hermetikusan lezárt üvegház területének 80%-án természetes társulásokat próbáltak létrehozni sokféle növény, 

állat és egyéb szervezet betelepítésével, 16%-án termőföldeket létesítettek, 4%-ot pedig a 8 önként vállalkozó 

ember lakóhelye foglalt el. A légkondicionálást, szűrés és keringtetés feladatait kívülről bevezetett energiával 
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oldották meg, egyébként a Bioszféra II. minden más tekintetben önellátó volt. A kísérletet 2 éves időtartamra 

tervezték. 

A bezárt nyolc ember ébrenléti ideje 45%-át élelemtermelésre, 25%-át javításra és fenntartásra fordította, és 

csak 5% jutott pihenésre. A kísérlet ennek ellenére bizonyos szempontból kudarcba fulladt. A 25 gerinces fajból 

álló fauna 19 tagja rövidesen kipusztult, hasonlóan a beporzó rovarokhoz (ez nagymértékben megnehezítette a 

benn élők helyzetét). A sáskák, csótányok, hangyák, liánok ugyanakkor elszaporodtak, a vizek eutrofizálódtak. 

Ennél is nagyobb gondot okozott azonban a levegő összetételének változása: 1,4 év elteltével az O2-

koncentráció 21%-ról 14%-ra csökkent, a mérgező N2O mennyisége pedig vészesen megnőtt (79 ppm-re). A 

kísérletben résztvevő önkéntesek egészségének megőrzése érdekében ezért levegőcserét kellett végrehajtani, 

mielőtt még befejeződött volna a kísérlet. 

A Bioszféra II legfontosabb tanulságai a következők:   

1. Eddig nem sikerült embert is fenntartó mesterséges ökoszisztémát létrehoznunk. 

2. Nem tudjuk, hogyan lehet, hogy a Föld bioszférájában „élőlénybarát” tartományban marad a gázok 

koncentrációja, és a globális fajszám (eltekintve az időnként végbemenő kihalásoktól) csökkenés helyett 

folyamatosan növekszik. 

3. Nem tudjuk, hogy az 50%-ban sérült bioszféra működéseit mennyire képes még fenntartani. Az ember 

mesterséges ökoszisztémái hosszabb-rövidebb ideig eltarthatnak egy nagyobb népességet, de a bioszféra 

önfenntartó funkciójához nem járulnak hozzá. Elképzelhető, hogy bioszféránk már rég nem működőképes, de 

a nagyobb méretéből adódó nagyobb tehetetlensége miatt ennek még csak kevés jelét adta. 

Ha tisztában vagyunk mindezzel, akkor vajon miért folytatjuk tovább bioszféra-átalakító munkánkat? Az okok 

összetettek és számosak. Először is, nem igaz, hogy tisztában vagyunk mindezzel. A népesség nagyon kis része 

mondhatja magáénak azt az alapvető ökológiai tudást, amelyre a helyes következtetések levonásához okvetlenül 

szükséges lenne. A politikusok legkevésbé, akik pedig mégis, és a gazdasági növekedéssel kapcsolatban 

felmerülő kétségeiket nyilvánosan meg is fogalmazzák, azok aligha számíthatnak újbóli megválasztásra, még 

saját pártjuk berkeiben sem. Az emberek arra szavaznak, aki anyagi jólétük növelését ígéri, egy tájékozott 

politikus pedig soha nem ígérhetne ilyet. 

A civilizált világban a fiatalok mindenütt azt hallják, hogy a vadászó-gyűjtögető ember élete „durva, kegyetlen 

és rövid” volt, az ember sorsában némi enyhülést csak a mezőgazdaság feltalálása hozott. A történelem 

kurzusok a mezőgazdaság előtti időkről nem tanítanak egyebet néhány tévedésnél, és az ökológia előadásoknak 

is csak ritkán tárgya, hogy az emberi faj hogyan élt „24 órás” történetének első 23 óra 54 percében. Állatfajok 

százainak életmódját tanuljuk, de az emberét nem. 

Néhány további közkeletű tévhit: a korai vadászó-gyűjtögetők fogaikat a szuvasodás miatt már fiatal korban 

elvesztették (ezért jönnek elő későn a bölcsességfogak, hogy húszévesen is tudjunk még rágni); szabadidejük az 

állandó létharc matt szinte nem volt; a harmincévesek már aggastyánok voltak, az öregség csak a legújabb kor 

vívmánya. A valóság azonban pont ennek az ellenkezője. Néhány közkeletű – a bioszférát érintő döntéseinkben 

kulcsfontosságú - tévhitet foglalunk össze a 2. táblázatban: 

Table 6.2. 2. táblázat: A jóléti és a vadászó-gyűjtögető társadalmak néhány jellemzője és 

a velük kapcsolatban kialakult téves nézetek 
 

  ÁLTALÁNOSAN 

ELTERJEDT TÉVES 

NÉZET 

VALÓSÁG 

Jóléti társadalmak Vadászó-gyűjtögetők 

Keringési és daganatos 

betegségek  (Dunn, 1968; 

Truswell ─ Hansen, 1972; 

Eaton ─ Shostak ─ 

Konner, 1988) 

  A halálozások túlnyomó 

részét okozzák (USA, 

2006: 57,8%; 

Magyarország, 1998: 

75,5% ) 

Igen ritkán fordulnak elő 

Éhezés  (Dunn, 1968; 

Truswell ─ Hansen, 1972) 
A természeti népek élete 

folyamatos éhezés volt 
Napjainkban (WHO, 

2000) a világon 800 

millióan éheznek 

Igen ritkán fordul elő 

Elhízás  (Truswell ─ - Napjainkban a világon 300 Nem fordul elő 
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Hansen, 1972; Eaton ─ 

Shostak ─ Konner, 1988) 
millióan elhízottak 

Vérnyomás  (Truswell ─ 

Hansen, 1972; Eaton ─ 

Shostak ─ Konner, 1988) 

A korral természetes 

módon emelkedik 
A korral emelkedik, 

átlagos értéke 70-83 éves 

korban 168/90 Hgmm 

(London, 1954) 

A korral nem emelkedik, 

értéke 70-83 éves korban 

is 120/67 Hgmm (San 

/=busman/, 1954) 

Koleszterinszint  
(Truswell ─ Hansen, 1972; 

Eaton ─ Shostak ─ 

Konner, 1988) 

- Magas Alacsony marad a nagy 

koleszterinbevitel ellenére 

Érelmeszesedés  (Eaton ─ 

Shostak ─ Konner, 1988; 

Truswell ─ Hansen, 1972) 

- Már a gyerekek erein 

megfigyelhető 
Idős korban sem fejlődik 

ki 

Fogak  (Truswell ─ 

Hansen, 1972; Diamond, 

1992) 

A vadászó-gyűjtögetők 

fiatal korban elvesztették 

őket a fogszuvasodás miatt 

A rendszeres fogápolás 

ellenére életünk végére 

elveszítjük őket 

A fogápolás hiánya 

ellenére az élet végéig 0-1 

fogon figyelhető meg 

felületes szuvasodás 

Magas életkor  
(kiragadott adatok) (Lee, 

1979) 

A vadászó-gyűjtögetők 

fiatalon meghaltak, a 

harmincévesek 

matuzsálemek lehettek 

A 65 éven felüliek aránya 

a populációban 10% 

(USA, 1976) 

Mind a Hadzánál, mind a 

busmanoknál 80 éven 

felüliek is előfordulnak. A 

60 éven felüliek aránya 

10% (busmanok, Dobe 

körzet, 1964-1973) 

Munka és szabadidő  
(Lee, 1979; Diamond, 

1992; McDaniel ─ 

Gowdy) 

A vadászó-gyűjtögetőknek 

szabadidejük egyáltalán 

nem volt a permanens 

létharc miatt 

Napi 8 órás munkaidő 

(utazás és otthoni munka 

nélkül) 

Mindössze napi 2-8 órát 

fordítanak élelemszerzésre 

házimunkával együtt (San; 

népenként változó) 

Az anyagi javak és a 

boldogság  (Szondy, 

2010) 

Minél többet birtokolunk, 

annál boldogabbak 

leszünk 

Az anyagi helyzettel a boldogság valóban nő, de egy 

telítési görbe szerint: az alapvető szükségletek 

megszerzése után (amivel a természeti népek is 

rendelkeznek) a jövedelem növekedésével már csak 

igen kismértékben nő tovább; a javak megszerzése 

később is örömet okoz, de csak egy rövid átmeneti 

ideig, míg birtoklásukhoz hozzá nem szokunk 

Boldogság  (Szondy, 

2010) 
A vadászó-gyűjtögetők 

maximálisan 

boldogtalanok voltak 

A civilizált euroamerikai 

populáció legboldogabbjai 

a Forbes-listára felkerült 

dúsgazdagok 

A vadászó-gyűjtögető 

populációk tagjainak 

átlagos boldogságszintje 

megegyezik a 

legboldogabb 

nyugatiakéval (akik a 

Forbes-listára felkerültek 

/inuit indiánok, 2004/) 

Fenntarthatóság  (pl. 

Diamond, 1992; 

Wackernagel ─ Rees, 

1996;  Vida, 2001;Végh ─ 

Szám ─ Hetesi, 2008; 

Nemzeti Fenntartható 

Fejlődési Tanács, 2010) 

Civilizált életmódunk 

nemcsak fenntartható és a 

Föld minden lakójára 

kiterjeszthető/kiterjesztend

ő, de anyagi 

életszínvonalunk még 

emelhető is, ha többet 

áldozunk 

környezetvédelemre 

A civilizált életmód 

energetikailag, 

ökológiailag, 

társadalmilag és 

gazdaságilag egyaránt 

fenntarthatatlan. Fosszilis 

energiaforrások nélkül 1 fő 

táplálékának az előállítása 

Mo-on, XVIII. sz-i 

életszínvonalon 1,5 ha 

területet igényel, és csak 

0,8 ha áll rendelkezésre 

(Horváth, 2010) 

Az emberiség eddigi 

egyetlen létezési módja, 

amely bizonyítottan 

hosszú távon is 

fenntartható volt 
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Hangsúlyoznunk kell, hogy a 2. táblázat 1. ill. 3. oszlopának információi nem azért ellentétesek, mert az egyik 

oszlop az egyik tudományos iskola nézeteit közli, a másik pedig a másikéit, és mi most épp egy olyan 

korszakban vagyunk, amikor az új iskola fölébe kerekedik a réginek. Nincs és nem is volt két tudományos 

iskola: az „Általánosan elterjedt téves nézet” oszlop alatt közölt tévinformációkat soha nem támasztotta alá 

semmilyen tudományos eredmény. Minden komoly vizsgálat a második és a harmadik oszlop adatait erősíti 

meg. 

A táblázat áttekintése után talán nem kell hosszasan magyaráznunk, miért van jelentősége e tévhiteknek a 

bioszférát is érintő mindennapi döntéseinkben. Csíkszentmihályi Mihály (2009) egyetért Arisztotelésszel abban, 

hogy minden emberi cselekvés végső mozgatórugója az a vágy, hogy boldogok akarunk lenni. Az ember a 

gazdagságért vagy a hírnévért csak azért küzd, mert azt reméli, hogy ezektől boldog lesz. Az utóbbi két-három 

évtized pszichológiai kutatásai azonban bebizonyították, hogy az emberi boldogság hosszú távon a külső 

körülményektől gyakorlatilag független. Az egy-egy egyénre jellemző „beégetett” (és a pozitív vagy negatív 

körülmények által onnan csak rövid időre kibillenthető) boldogságszintet civilizációnk minden vívmánya sem 

tudta megváltoztatni, viszont az alapvetően szükséges javak (élelem, fedél, megfelelő egészség) biztosításával 

százmillióknak adós maradt, a környezeti problémák elmélyítésével pedig további milliárdok néznek hasonló 

kilátások elé. Természetesen, ha akarnánk, hétmilliárdnyian akkor sem térhetnénk vissza a vadászó-gyűjtögető 

életformához. Az azonban egészen bizonyos, hogy tévinformációk alapján állva az embernek esélye sincs 

megtalálni a helyét a bioszférában.   
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