
AZ ÉLET KIALAKULÁSA A FÖLDÖN

A Naprendszer bolygóinak kialakulása: 4.6 milliárd évvel ezelőttre tehető

Első prokarióták 3,5 milliárd éve, az első eukarióták 1,3 - 1,7 md 
éve jelentek meg

Az eukarióta sejt megjelenését követően 600 millió évig csak 
egysejtűként éltek a Földön

Az ivaros szaporodás megjelenése - kérdések:
1. Melyik szervezetnél jelent meg? Fejlettebb egysejtű eukarióta 

algáknál és egysejtű eukarióta állatoknál. 900 millió éves 
algafossziliák, amelyek már ivarosan is szaporodtak

2. Milyen előnnyel járt? Adaptív génkombinációk gyors elterjedése
a populációban – új élőhelyek meghódítását segíti elő, kiterjedtebb
ökológiai és földrajzi elterjedés lehetősége

Az élőlények  relative homogén környezetben főleg ivartalanul 
szaporodnak



Wilson (1992) adatai szerint a kutatók összesen 1 413 000 fajt írtak le; a fajok 
legtöbbje a rovarok közé tartozik
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3.8. ábra. Az eddig leírt fajok számát a piros oszlopok jelzik, a becsült 
fajszámokat a kék oszlopok mutatják azokra az élőlénycsoportokra, amelyek 

várhatóan meghaladják a 100 000-es fajszámot (Hammond 1992).
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A növényvilág evolúciója, főbb csoportjai 
és ökológiai jelentősége

A szárazföld meghódítása – szilúr végén az oxigéntartalom a 
mai 10%-ára emelkedett

Szárazföldi növények eredete – csupán feltételezések

Heterotrichális zöldmoszat – Chaetophorales, Frischiella

Zöldmoszatok és szárazföldi hajtásos növények közös jellemzői:

• klorofill-b 
• tartalék tápanyag: keményítő
• cellulóz sejtfal
• anyagcseretípus hasonlatossága



Algák/ moszatokAlgák/ moszatok

Autortóf, mixotróf és heterotróf táplálkozásúak

Rendszerezésük alapja: testfelépítés, színanyagok, 
tartaléktápanyagok, szaporodásmód

Elsősorban vízi szervezetek – trofitásfok indikátorai!

Fajok száma több mint 40.000

Cyanobacteria törzs – Cianobaktériumok/
Kékeszöld algák



Cyanobaktériumok – Kékeszöld algák

Microcystis flos-aquae

Cylindrospermopsis raciborskii

Merismopedia ssp.

Anabaena ssp.



Nostoc ssp

Szárazföldi moszat



Oscillatoria ssp

Spirulina ssp.



Euglenophyta törzs - Ostorosmoszatok

Euglena ssp



Euglena ssp

Phacus ssp



Chrysophyta / Sárgásmoszatok törzse - Kovamoszatok

Főleg egysejtűek
Sejtfalba SiO2 rakódik
Ivaros szaporodás ritka
Diatómaföld
Élőbevonat (perifiton v. biotekton) –
biológiai víztisztítás

Perifiton nádon

Cyclotella Cyclotella



Kovamoszatok
Asterionella

Cymbela

Diatoma



Pyrrophyta / Barázdásmoszatok törzse
Egysejtűek, 1 vagy gyakrabban 2 ostorosak
Planktonikus élőlények 

Ceratium hirundinella



Peridinium

Barázdásmoszatok



Chlorophyta / Zöldalgák törzse

Fejlődéstörténeti jelentőségük: 
Testszerveződésük: egysejtű, fonalas, teleptestű
Sejtek: haploid, diplois, polienergidás
Színagyagaik: klorofill a, b, xantofill, karotin
Sejtfal: cellulóz
Asszimilációs termék: keményítő
Ivarsejtek: gametangiumokban
Ivaros szaporodás: izo-, anizo-, oogámia, konjugáció
Nemzedékváltakozás: izomorf, heteromorf



Chlorophyta/Zöldalgák
VolvoxChlamydomonas

Closterium

Micrasterias



Spirogyra konjugáció



Pediastrum

Ulva lactuca

Chara



Barnamoszatok és vörösmoszatok

Tengerek sekély vizében, rögzült növények (csak 3 édesvízi genusz!)

Nincs egysejtű alakjuk!
Sargassum

Vörösalgák: melegebb
tengerekben, bentoszlakók, 
200 m. mélyen is. Balaton, Tisza

Gyógyszergyártás, táplálkozás, agar-agar

Laminaria



Vörösmoszatok

Bangia

Barnamoszatok

Fucus

Fucus



Haplonta nemzedékváltakozás



Diplonta nemzedékváltakozás



Diplobionta izomorf 
nemzedékváltakozás



Diplobionta heteromorf
nemzedékváltakozás



GOMBÁK országa

Klorofill nélküli, típusos sejtmaggal rendelkező, szerves anyagokkal 
táplálkozó (heterotróf), telepes szervezetek. 
A gombafajok száma a világon kb.100.000.

Lehetnek: 
• szaprofitonok
• paraziták

A gombák országa igen heterogén. 

Testszerveződésük nagyon változatos:
• plazmódium – soksejtmagvú plazma
• hifafonalak (micélium) – fonalszerű szilárd sejtfalú sejtek
• sarjadzó (vagy  élesztőtípus) – laza sejtláncok, a sejtekben gyakran 

sok sejtmag van (= polienergidás sejt).



Szaporodásuk:
Ivartalanul

- Bimbózással vagy sarjadzással – élesztőgombá
- Hifafeldarabolódással, telepdarabok leválásával
- Spórákkal - ez az ivartalan főszaporodásmód

• Ivarosan - sokféle szaporodásmód
- Gametogámia – mozgó ivarsejtek egyesülése. Az alacsonyabbrendű

gombákra jellemző
- Gametangiogámia – egy vagy soksejtű ivarszervek egyesülése. A 

magasabb szerveződésűekre jellemző
- Szomatogámia (= hifogámia) – hiányoznak a gaméták vagy az

ivarszervek. Az ivaros folyamat a szomatikus sejtek egyesülése. 
A fejlettebb gombákra jellemző.



A gombákra jellemző, hogy az ivaros folyamat során térben és időben 
elkülönül egymástól a  plazmogplazmogáámiamia (= a sejtplazmák összeolvadása) és 
a kariogkariogáámiamia (a sejtmagvak összeolvadása). Ennek következménye, hogy 
a kétsejtmagvú (dikarionosdikarionos) állapot jellemzi elsősorban a bazidiumos 
gombák csoportját.

A haploid (n-kromoszómaszámú) meiospórák redukciós osztódással 
jönnek létre. Ezt megelőzően megy végbe a „valódi” ivaros szaporodási 
folyamat, a kariogámia. A spóraképzés (a gombák főszaporodásmódja) 
sajátos képződményekben a sporangiumokban megy végbe.

Az aktívan (ostorral) mozgó spórák az un. zoospórák ősibbek, s a 
zoosporangiumban jönnek létre.
A mozdulatlan (ostor nélküli) un. euspórák aszkuszokbanaszkuszokban (=tömlőkben), 
illetve bazidiumokbanbazidiumokban jönnek létre. Az aszkospórák általában 
nyolcasával (ritkán négyesével), míg a bazidiumos gombák négyesével 
keletkeznek redukciós osztódással.



A gombák rendszertani helyzete máig vitatott. 4 nagy csoportjuk van:

Nyálkagombák
Ostorosgombák
Moszatgombák
Valódi gombák

Fungi imperfectiFungi imperfecti - „tökéletlenül ismert gombák”, csak 
mellékszaporodási alakjuk ismert.

NYNYÁÁLKAGOMBLKAGOMBÁÁKK
Szaprofitonok vagy élősködők, testük nyálkás un. plazmódium, ami egy 
soksejtmagvú plazmatömeg. Kétostoros (általában aszimmetrikus) 
rajzóspóráik vannak. 450 fajuk ismert a földön, hazánkban 110 él. 

JelentJelentőőssééggüükk: a szaprofiton nyálkagombák kiemelkedő szerepet játszanak 
az elhalt szervesanyag, elsősorban az avar lebontásában. Gyakran élnek 
korhadt fákon is.



Nyálkagomba
FFőőbb fajokbb fajok::
- Mucilago
- Stemonitis
- Trichia
- Hemitrichia

Az  élősködő nyálkagombák sejtben élő un. endoparaziták. Gyakori a 
káposztafélék tőfekélyét (gyökérgolyvásodását) okozó nyálkagomba

OSTOROSGOMBOSTOROSGOMBÁÁKK

Általában egyostoros rajzóspóráik vannak. Sejtfaluk többnyire KITIN.
A szaprofitonok az un. vizipenészek – vízekben vagy nedves 

talajokban lévő növényi maradványokon élnek.
A parazita ostorosgombák többnyire vizinövényeken élősködnek. 

Közismert parazita a burgonyarák okozója.



MOSZATGOMBMOSZATGOMBÁÁKK

Rajzóik kétostorosok. Sejtfaluk lehet kitin  és cellulóz is. A gombafonalak
(= hifafonalak, amelyek összessége a micélium) mindig egysejtűek, 
soksejtmagvúak (= polienergidások), s dúsan elágazóak is lehetnek.

Az ivaros szaporodás lehet:
• Oogámia
• Gametangiogámia (ivarszervek egyesülése)

FFőőbb fajok:bb fajok:
• Halpenész - vizi szaprofiton
• Szőlőperonoszpóra, dohányperonoszpóra - szárazföldi paraziták
• Fejespenész – Mucor-fajok, szaprofitok
• Indáspenész – Rhizopus nigricans, „penészes kenyér”



Fejespenész/Mucor

Peronoszpóra/Plasmopara viticola



VALVALÓÓDI GOMBDI GOMBÁÁK / EumycotaK / Eumycota

Sejtfal: általában kitin, de soha nem cellulóz.
Ostoros spóraalak soha nincs.
A spóraképzés módja igen változatos
Ivaros folyamat: gametangiogámia vagy hifogámia

OsztOsztáályly: Tömlősgombák = aszkuszos gombák/ Ascomycetes

Ivaros folyamatra jellemző: a plazmogámia és a kariogámia (= 
sejtmagvak összeolvadása) időbeli szétválása. A sejtmagvak közvetlenül 
az aszkuszképződés előtt. Aszkuszokban (= tömlőkben) redukciós 
osztódás után  hármas számtartó (= ekvációs) osztódással nyolc darab 
aszkospóra  jön létre a termőtestben. A termőtest lehet nyitott, illetve 
zárt. Különleges, a kettő közötti átmenet figyelhető meg a 
szarvasgombánál.



Az aszkuszos gombák főbb csoportjai

Élesztőgombák

Egysejtűek. Főleg ivartalanul, sarjadzással szaporodnak.
Ivaros folyamat rendkívül ritka!

Sörélesztő
Borélesztő
Candida – „borvirág”
Tejpenész

Dérgombák
Paraziták, főleg gyümölcsfákon

Bábaszilva – Taphrina pruni
Őszibarack levélfodrossága –Taphrina deformans

Penészgombák
Ecsetpenész – Penicillium-fajok: P. notatum, P. roqueforti, penészes citrom
Kannapenész – Aspergillus-fajok, penészes befőtt, lekvár. Saké, aflatoxinok!



Lisztharmatfélék - Élősködő gombák (endoparaziták)
Tölgylisztharmat
Gabonalisztharmat
Szőlőlisztharmat

Maggombák - Élősködők
Anyarozs (Claviceps purpurea)
Alma, körte varasodás (Venturia-fajok)

CsCséészegombszegombáákk -- A termőtest nyitott (= apotécium) 

Egy részük növényi kórokozó, pl.
• Szürkepenész (Botrytis cinerea), - a szőlő rothadását okozza esős 

időjárás esetén, száraz melegben pedig a szőlőszemek aszúsodását
• Monilia – alma, szilva, körte, birsalma „penészvánkos”

Számos ehető gomba is ide tartozik, pl.
• Ízletes kucsmagomba
• Piros csészegomba



Tömlősgombák Élesztőgomba/Saccharomyces

Dérgomba/
Taphrina
deformans

Csészegomba/Peziza



Morchella esculenta/ízletes 
kucsmagomba



Szarvasgombafélék

A termőtest – amely a nyitott és a zárt közötti átmenet – a talajban fejlődik. 
Általában 4 aszkospóra képződik. Lombhullató fákkal, főleg tölgyekkel él 
mikorrhiza kapcsolatban.

Szarvasgomba/Tuber sp



OsztOsztáályly: Bazidiumos gombák / Basidiomycetes

A haploid hifaállapot nagyon rövid életű, hosszú dikariotikus (két sejtmagvú) 
állapot.

Ivaros folyamat: hifogámia
A bazidiospórák többnyire négyesével a bazidiumokról fűződnek le. 
A bazidiumok általában termőréteget alkotnak.

A bazidiumos gombák főbb csoportjai

Lemeznélküliek
• Taplógombák – bükkfatapló, pisztricgomba
• Korallgombák
• Farontó gombák



Májgomba/Fistulina hepatica

Labirinttapló/Daedalia sp

Lepketapló/Trametes versicolorBükkfatapló/Fomes



Korallgomba/Ramaria flava

Kalapos gombák
A bazidiumok termőréteget alkotnak a kalap alján, amely lehet:

csöves – tinorúgombák (vargányafélék)
lemezes – lemezesgombák



TINORUFÉLÉK

Izletes vargánya/Boletus edulis Izletes vargánya

Sátántinoru/Boletus satanas Fenyőtinoru/Suillus granulatus



Nem lemezes kalaposgombák

Rókagomba/Cantherellus cibarius

Trombitagomba/Cratarellus sp

Gerebengomba/Hydnum repandum



LEMEZES GOMBÁK

− Pereszkék
− Galócafélék – Gyilkos galóca (Amanita phalloides)
− Csiperkék
− Őzlábgombák
− Pókhálósgombák
− Tintagombák
− Galambgombák
− Szegfűgombák



Galócafélék

Gyilkos galóca/Amanita phalloides



Légyölő galóca

Piruló galóca/ehető

Császárgomba/Amanita cesarea

Párducgalóca



Pereszkék/Clitocybe

Lila pereszke

Ánizspereszke



Csiperkék/Agaricus-fajok

Őzlábgombák

Óriás őzlábgomba
Mérgező!



Tintagombák

Gyapjas tintagomba

KénvirággombaPókhálósgomba



KeserűgombaRizikegomba/Lactarius deliciosus

LaskagombaSzegfűgomba



Pöfeteggombák

Óriáspöfeteg/LangermanniaJúdásfülegomba/Auricularia
auricula-judae

Kocsonyásgombák



Csillaggomba/Geaster

Szömörcsög/Phallus impudicus

Bimbós pöfeteg


