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Szaporodás
Fajfenntartó (az élet folytonosságát biztosító) életjelenség, melynek 

során az élőlények önmagukhoz hasonló, szaporodóképes utódot 
hoznak létre

I. Általános jellemzők
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1. Önreprodukáló  (fajfenntartó, generatív) 
életműködések

Növekedés: 
• Mennyiségi változás (testtömeg ill. testhossz gyarapodás)
• Alapja: a sejtek számának növekedése (sejtosztódás) és a meglevő sejtek megnyúlása
Fejlődés:
• (Mennyiségi és) minőségi változások összessége
• Lényege: a differenciálódás: új felépítésű és működésű részletek kialakulása az 

élőlényben
Szaporodás:
• Utódok létrehozása a faj fennmaradása érdekében
• Módjai: ivaros és ivartalan
Öröklődés:
• A szaporodás során a szülői tulajdonság változatok  megjelennek az utódokban

2. Szaporodás módjai
Ivartalan

Ivaros
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Ivartalan szaporodás

• alacsonyabb rendű állatoknál gyakoribb
• gyors lehet kedvező körülmények között
• nem ad genetikai változatosságot: utódok egyformák (környezethez 

való alkalmazkodás és evolúciós szempontból hátrányos)
• sok utódot eredményez
• nincs megtermékenyítés
• fajtái:

• hasadás (prokarióták)
• osztódás (egysejtű eukarióták, pld. papucsállatka)
• leváló testrésszel (pld. bimbózás: szivacsok és csalánozók)

Ivaros szaporodás

• magasabb rendű állatoknál gyakoribb
• lassúbb folyamat
• genetikai változatosságot ad (környezethez való alkalmazkodás jobb,  

evolúciós szempontból előnyös)
• Kevés utód
• Megtermékenyítés előzi meg
• ivarsejtekkel történik: hímivarsejt + petesejt = zigóta
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3. Ivarsejtek
Hímivarsejt

Petesejt

Hímivarsejt

• hímivarszervben (herében) termelődik
• sok képződik
• kicsik
• Mozgékonyak: ostorral mozognak
• Tápanyagtartaléka nincs
• Részei: fej, nyak, összekötő rész, ostor  (összekötő rész + ostor = farok)
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Petesejt

• női ivarszervben (petefészekben) termelődik
• kevesebb képződik (az ivadékgondozás mértékétől is függ a száma)
• nagyobbak (akár szabad szemmel is látható, mint a madártojás)
• aktív helyváltoztatásra nem képes
• tartalék tápanyag lehet a citoplazmában
• körülötte védőburok lehet

Külső megtermékenyítés

• ivarsejt egyesülése a két szülő állat testén kívül, a vízben történik
• bizonytalanabb
• ritkán előzi meg párzás
• Pl: szivacsok, halak többsége, kétéltűek
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Belső megtermékenyítés

• a kétféle ivarsejt egyesülése az anya állat testében történik
• biztosabb
• párzás előzi meg
• pl: rovarok, porcos halak, hüllők, madarak, emlősök
• http://donna.hu/cikk/A-10-legfurcsabb-rovarparzasi-mod/7059

5. Ivarszervek az egyeden
Himnős: önmegtermékenyítő vagy kölcsönös megtermékenyítő

Váltivarú: egyformák vagy ivari dimorfizmus
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Hímnős

• Mindkét ivarmirigy van az állatban (here+petefészek)
• megtermékenyítés: általában kölcsönös és  külső 
• pl. gyűrűsférgek, csigák

Váltivarú
• Egy állatban csak egyféle ivarszerv

• Egyformák: külsőre a hím és nőstény nem különböztethető meg
• Ivari dimorfizmus: váltivarú fajok hímjei és nőstényei alakban, színben, méretben 

különböznek egymástól  pl. rovaroknál, madaraknál, emlősöknél 
• Hím nagyobb: szarvasbogár
• Nöstény nagyobb: tarka hegyisáska, békák

• megtermékenyítés: általában belső
• az állatfajok  többsége ilyen pl. emlősök
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• A kép alapján jellemezd az ivari 
dimorfizmusát!

• a kisasszony szitakötőnek (potroh és szárny 
színe milyen) (párzáskor a nőstény 
előrehajlítja a potrohát, tehát a nőstény ….)

• Vadászfácánt
• Szarvast
• Őzet
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6. Szaporodási módok és életkörülmények közti 
párhuzamok 

• Szűznemzés: Mikor a gyorsan változó vagy kedvezőtlen 
életkörülmények miatt kicsi a megtermékenyítés valószínűsége, 
egyes rovarok nőstényei megtermékenyítés nélkül is képesek 
petéket létrehozni, melyekből szaporodóképes utódok keletkeznek. 

• Stabil környezetben kevesebb az utód, hosszabb az egyedfejlődés. 
Belső megtermékenyítés és ivadékgondozás jellemző (madarak, 
emlősök). Utódszám testtömeg függő is: nagyobb test  kevesebb 
utód (parlagi sas: 1-2 fióka, széncinke: 6-8 fióka)

• az evolúció során eleinte a külső megtermékenyítés volt jellemző, 
de a biztonságosabb megtermékenyítési formák szelekciós előnyt 
élveztek, így az evolúció során később a belső megtermékenyítés 
terjedt el. Külső megtermékenyítésnél a sikerességi valószínűség 
sokkal kisebb, ezért e fajok sokkal több petét hoznak létre (pl. 
békák, halak), hogy növeljék az esélyeket, ez azonban nagy energia-
és anyagpazarlás, evolúciós szempontból jelentős hátrány. 

• Az ivadékgondozás is nagy szelekciós előny, így a törzsfejlődés során 
egyre fejlettebb ivadék-gondozás figyelhető meg. Minél fejlettebb e 
magatartás, annál kevesebb utód létrehozása szükséges (hisz 
jelentősen javulnak az életben maradási esélyek)

7. Regeneráció
• Fogalma: A valamilyen oknál fogva idő 

előtt elpusztuló szövetek, szervek 
testrészek pótlása.

• Élettani alapja: a már differenciálódott 
szöveteknek és sejteknek azon képessége, 
hogy visszanyerik osztódóképességüket és 
totipotenssé válnak. (Totipotens sejt: 
bármilyen szövetté tud alakulni, 
differenciálatlan sejt)

• Állatok erre kevésbé képesek:
• Kisebb sérülések meggyógyulnak 

(hámsérülés, csonttörés)
• Csalánozók karja visszanő, vagy külön 

továbbélhetnek
• örvényférgek, gyűrűsférgek feji vége 

kiegészülhet (farki vég hiába regenerálódik, 
nem lesz szájnyílása)

• Puhatestűek, 
• Ízeltlábúak: tarisznyarák elvesztett ollója 

helyett újat növeszt. A szöcskék veszély 
esetén leválaszthatják lábukat, ami kis idő 
múltán regenerálódik, azaz visszanő

• Halak úszóikat tudják pótolni
• gyík farka elvesztés után visszanő

"üstökös csillag" : egyetlen karból 
regenerálódik, később teljes értékű 
egyed lesz
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II. Egyedfejlődés
A megtermékenyítést követő első osztódástól a halálig tartó folyamat, 

amikor is az élőlényben különböző alaki, szerkezeti és  működésbeli
változások mennek végbe

Felosztása

I. embrionális fejlődés: a megtermékenyítést követő első 
osztódástól a

• petéből való kibújásig/
• tojásból való kikelésig/
• vagy a megszületésig  tartó folyamat

Előzménye: Megtermékenyítés
Szakaszai: 

• 1.1.Barázdálódás = gasztruéáció:  zigóta > 
szedercsíra > hólyagcsíra

• 1.2. Csíralemezek kialakulása
• 1.3. Szövetek, szervek kialakulása

II. posztembrionális fejlődés:
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II/I. Embrionális fejlődés

Egyedfejlődés: embrionális+posztembrionális
I. Embrionális fejlődés: A megtermékenyítéstől a petéből való 

kibújásig, a tojásból való kikelésig vagy a megszületésig  tartó 
folyamat

Szakaszai:
1. Barázdálódás
• A zigótából kiinduló sorozatos osztódás
• Az utódsejtek egyre kisebbek, nincs növekedés
• Együtt maradnak a közös peteburokban
• Kialakul a szedercsíra (állapot) (morula)
• A szedercsíra belső sejtjei elfolyósodnak (elhalnak),  kialakul a 

hólyagcsíra (állapot) (blastula)
2. Csíralemezek kialakulása (a,b,c vagy d út)
A hólyagcsíra fala egy ponton betüremkedik a hólyagcsíra 
üregébe és kialakul a bélcsíra (gastrula), ennek több fajtája van
3. Szövetek, szervek kialakulása
II. Posztembrionális fejlődés, típusai:
• Közvetlen fejlődés
• Közvetett fejlődés

1. Kifejlás
2. Átváltozás
3. Teljes átalakulás
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Fertilizáció = megtermékenyítés 

 érett ivarsejtek: petesejt és hímivarsejt egyesülése 

 Petesejtet körülvevő tüszőhám sejtek = burok 
A petesejt közelébe került hímivarsejtből enzimek 
áramlanak ki, fellazítják a burkot > 
alaphártya (zona pellucida) áttörése
 Az egyik hímivarsejt sejthártyája hozzá kapcsolódik 
a petesejt sejthártyájához
 Zona pelucida (alaphártya) áttörése
 Petesejt membránján való átjutás

 Egy hímivarsejt bejutása után a fal átjárhatatlanná válik 
másik számára (polispermiagát)
eredmény: diploid zigóta kialakulása

• zigóta > osztódik > kisebb sejtekre tagolódik
az embrió nem növekszik, az utódsejtek együttmaradnak a közös 

peteburokban
• osztódó sejtek tömör sejtcsoportja = szedercsíra (morula) (16 sejtes 

állapot)

1.1. Barázdálódás = gyors egymást követő osztódások sorozata

2 sejtes állapot, első osztódás 4 sejtes állapot 2. osztódás, 2. nap 16 sejtes állapot 4. osztódás 

Figyeld meg, hogy az osztódások során a közös peteburokban együtt lévő 
sejtek határfelületei között mély barázdák jelennek meg! 
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• Belső sejtek elhalnak, elfolyósodnak
• Kialakuló állapot neve: hólyagcsíra 
• Egy sejtsoros folyadékkal telt gömb

1.1. Barázdálódás = gyors egymást követő osztódások sorozata

Blastula = hólyagcsíra

blastocol

1.2. Csíralemezek kialakulása
Gastroporus = bélcsíra nyílása = ősszáj

A hólyagcsíra fala egy ponton 
betüremkedik a hólyagcsíra üregébe és 
kialakul a két sejtrétegű bélcsíra (gastrula), 
további fejlődési útvonalak:

A. két csíralemezes bélcsíra testüreg 
nélkül

B. két csíralemezes bélcsíra 
elsődleges testüreggel (áltestüreg)

C. Három csíralemezes bélcsíra valódi 
testüreggel (másodlagos testüreg)

D. Három csíralemezes bélcsíra 
hármas testüreggel: a másodlagos testüreg 
több részre oszlik (szívburok ürege, jobb és bal mellhártya 
üreg, hasüreg)

Külső csíralemez =EKTODERMA
Középső csíralemez = MEZODERMA
Belső csíralemez = ENDODERMA

 Ezekből alakulnak ki a szövetek, szervek
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1. Gastroporus valódi szájnyílássá fejődik > ŐSSZÁJÚAK
2. Gastroporus

• Elzáródik
• Végbélnyílássá alakul

Betüremkedés során létrejött gastroporus sorsa:

Egy másik helyen kialakuló nyílás 
fejlődik szájnyílássá

ÚJSZÁJÚAK

Gastroporus valódi szájnyílássá 
fejődik:

• lapos-és fonalféregek
• Puhatestűek
• Gyűrűsférgek
• Ízletlábúak

Gastroporus elzáródik vagy 
végbélnyilássá alakul:
• Tüskésbőrűek
• Gerinchúrosok
• Gerincesek
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A. Két csíralemezes 
bélcsíra testüreg nélkül
• részei:

• külső csíralemez (ektoderma)
• belső csíralemez (entoderma)
• Ősbélüreg (űrbél)
• ősszáj

• Előfordulása: az álszövetesekre (szivacsokra) és a 
sugaras szimmetriásokra (csalánozókra) jellemző, 

• a szivacsok: csíralemezek sejtjei differenciálódnak 
és kialakulnak a végleges sejtek

B. Két csíralemezes bélcsíra elsődleges 
testüreggel (áltestüreggel)

• részei: külső- és belső csíralemez, 
áltestüreg töltelék szövettel, 
ősbélüreg, ősszáj 

• áltestüreg a külső és a belső 
csíralemez között alakult ki

• a belső csíralemezből az 
áltestüregbe került  sejtek kitöltik a 
testüreget

• laposférgek
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C. Három csíralemezes bélcsíra valódi 
testüreggel (másodlagos testüreggel)

• Részei: külső-, belső- és középső csíralemez, 
valódi testüreg, ősbélcsatorna, ősszáj, új kivezető 
nyílás

• az elsődleges testüregbe bevándorolt sejtekből 
képződik a középső  csíralemez (mezoderma)

• a középső csíralemez által határolt üreg a 
másodlagos testüreg

• az ősszájjal szemben az ősbélüregnek kialakul egy 
másik nyílása is, így az ősbélüreg ősbélcsatornává 
alakul

• A kétoldali szimmetriások közül ez jellemző a 
gyűrűsférgekre, puhatestűekre és  az 
ízeltlábúakra    

Testüregek (coeloma) kialakulása (összes)

Áltestüreg (elsődleges testüreg)

Külső csíralemez Belső csíralemez Középső csíralemez
Mezoderma

Gastroporus
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• A csíralemezek 
sejtjeiből a 
különböző szövetek 
sejtjei alakulnak ki

1.3. Szövetek, szervtelepek, szervek kialakulása

II/II. Posztembrionális 
fejlődés
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• Az állat születésétől az elpusztulásáig tart
• Típusai:

• Közvetlen fejlődés: a megszületett vagy a peteburokból (akár tojás is) kibújó 
utód a szüleire hasonlít, csak kisebb és ivaréretlen

• Közvetett fejlődés: a petéből lárva lesz, ami a szülőkhöz nem, vagy kevéssé 
hasonlít. A lárvából a fejlődés során metamorfózissal (átalakulással) jön létre a 
felnőtt egyed

1. Kifejlés
2. Átváltozás
3. Teljes átalakulás

Hernyó, nyű, pajor: ezek 
bábállapotú rovarok

egyenesszárnyúak

Meddig élnek az állatok?

• Lássuk néhány adatot. A hidra kb. 4 évig él, a földi giliszta 10 évig, az orvosi pióca 20 évig, 
a gyümölcslégy (drosophila) a hőmérséklettől függően 50-230 napig, a kérész (vagy 
tiszavirág) imágója (ivarérett állapotú egyed) 3 napig, viszont egyes kagylók akár 200-300 
évig is

• A gerincesek különböző fajainál jelentős eltérések vannak az élethosszban. A fogasponty 
az akváriumban 3 évig él, a harcsa akár 60 évig. A foltos szalamandra 17 évig, a nílusi 
krokodil közel 70 évig, a galapagoszi teknős akár 180 évig is élhet. A madarak közül a 
kolibri élettartama megközelítően 8 év, a szirti galambé kb. 35 év, a hattyúé kb. 70 év, a 
keselyűké 120 év is lehet. Az emlősök közül viszonylag rövid életűek a rágcsálók (pl. 
egerek – kb. 4 év). A csimpánzok átlagéletkora kb. 75 év, az elefántok 85 évesek is 
lehetnek. A legnagyobb emlős – a kékbálna átlagéletkora egyes tudósok szerint 80-90 év, 
az ismert legidősebb bálna kb. 110 éves volt

• Az élettartama nagyban függ a növekedés és fejlődés tempójától. Ezért azok az állatok, 
amik gyorsan elérik az ivarérett kort, viszonylag rövid ideig élnek. Ez az intenzívebb 
anyagcsere-folyamatokkal magyarázható. Az anyagcsere-folyamatok lassabban zajlanak a 
nagyobb szervezetben, ezért a nagyobb állatok tovább élnek, mint a kicsik
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III. Állattörzsek szaporodása

1. Egysejtűek
Ivartalan
• Kettéosztódás 

mitózissal
• Bimbózás: az 

utódsejtek 
dudorként 
növekednek, majd 
leválnak

Ivaros

• Kopuláció: teljes 
összeolvadás, majd 
mitózis

• Konjugáció: részleges 
egyesülés

Honnan lehet megállapítani, hogy osztódik vagy egyesül két sejt?
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2. Szivacsok
ivartalan
• Bimbózással: szivacstelepek jönnek 

létre (egyedei a helyszűke miatt nem 
egyformák, nem szabályosak)

• Gyöngysarj:
• Édesvízi szivacsokban alakul ki
• Differenciálatlan, tápanyaggal ellátott 

sejtek  egy közös burokban
• A szülő elpusztulása után bekerül a vízbe, 

az aljzatra tapad és új egyed fejlődik 
belőle

ivaros
• Ivarsejtekkel, de 

ivarmirigy nincs, csak 
ivarsejtképző sejt

• általában hímnősek, de a 
két ivarsejttípus nem 
egyszerre termelődik 
bennük, ezzel elkerülik az 
önmegtermékenyítést

• külső megtermékenyítés

3. Csalánozók
ivartalan

• Bimbózással: ez a polip 
nemzedékre jellemző

ivaros

• ivarszervekben termelődő ivarsejtekkel, külső 
megtermékenyítéssel: ez inkább a medúza 
nemzedékre jellemző

Nemzedékváltakozás: ha van a fajnak polip és medúza alakja is, 
a polip alak ivartalanul medúza alakot, a medúza alak ivarosan 
polip alakot képez 
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4. Laposférgek

• Ivaros szaporodás: hímnősség
• Kölcsönös belső megtermékenyítés

petefészek, here, ivarvezetékek

5. Gyűrűsférgek
• Hímnősek, kölcsönös külső 

megtermékenyítéssel
• Ivarszervek:

• hím ivarrendszer: 
• Herék (2 pár)
• Ondóhólyag : tágas, tárolódnak és megérnek a 

hímivarsejtek
• Ondóvezetékek: kijuttatják az ondót a szervezetből

• női ivarrendszer
• Petefészek (1 pár)
• Petevezetékek: a testüregbe került petesejtek 

kijuttatása
• Ondótartó (2 pár): idegen hímivarsejtek tárolása

• nyereg: megvastagodott, több szelvényből álló, 
mirigyekben gazdag terület a test elülső 
részében. Váladéka: párosodáskor sűrű, 
peterakáskor nyálkás váladék 
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• párzás
• a nyeregrész mirigyei sűrű váladékot 

termelnek
• az állatok elülső testfeleik összetapadnak
• az ondófolyadékok a másik egyed 

ondótartójába kerül

• peterakás
• a nyeregváladékból hátrafelé kicsúszik az 

állat (fején jön le)
• a női ivarnyílás előtt elhaladva felveszi a 

petesejteket
• majd az ondótartókból a másik egyed 

hímivarsejtjeit is felveszi
• a végén petetokot képez

6. Puhatestűek
• Kagylók

• többnyire hímnősek, külső megtermékenyítés (ivarsejtek a 
vízbe ürülnek)

• Átalakulással fejlődnek: pete  lárva (élősködő halak 
kopoltyúin, úszóin)  kifejlett egyed (aljzaton él)

• csigák:
• többnyire hímnősek, belső megtermékenyítésűek
• párzása a hímivarsejtek kölcsönös cseréjéből áll, a peték a 

testen belül termékenyülnek meg a másik egyed spermáival és 
fehérjeburokban ürülnek

• Közvetlen fejlődésűek
• Fejlábúak: 

• Váltivarúak, belső megtermékenyítésűek
• a hím párzásra módosult karjával juttatja a hímivarsejteket egy 

kis tokba csomagolva a nőstény köpenyüregébe. 
• A nőstény sokszor őrzi a lerakott petéket.
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7. Ízeltlábúak
• váltivarúak
• van ivari dimorfizmus (ivari 

kétalakúság)
• páros ivarmirigyek + ivarvezetékek
• hímeknél van párzószerv
• nőstényeknél van párzótáska
• belső megtermékenyítés 

http://donna.hu/cikk/A-10-
legfurcsabb-rovarparzasi-mod/7059

• Miben nyilvánul meg az ízeltlábúak 
ivari dimorfizmusa?

Rovarok posztembrionális egyedfejlődése
Egyedfejlődés

típusa
Leírása Példák

Kifejlés A lárva a kifejlett állat kicsinyített mása, de 
nem rendelkezik szárnyakkal, és ivarszervekkel.

Poloskák, egyenesszárnyúak 
(tücskök, sáskák, szöcskék)

Átváltozás A lárva más élőhelyen él (víz) más táplálkozású 
a kifejlett rovarhoz képest, de nincs báb 
állapot.

Szitakötők, kérészek

Teljes átalakulás
A lárva báb állapoton keresztül jut el a kifejlett 
rovar állapotba. A báb állapot egy nyugalmi 
állapot, ekkor fejlődnek ki az új szervek.

Bogarak, hártyásszárnyúak 
(hangyák, darazsak, méhek), 
lepkék, kétszárnyúak
(legyek, szúnyogok)
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8. Gerincesek

• Váltivarúak, az ivari kétalakúság jellemző rájuk
• Szaporító szervrendszer: 

• Ivarmirigyek, ivarjáratok (here: csővezeték építi fel, petefészek: tömör)
• párzószervek, 
• járulékos mirigyek

• Megtermékenyítés:
• Külső: halak, kétéltűek
• belső: hüllők, madarak, emlősök

• Megtermékenyítés: 
• Külső: csontos halak

• halikrák (petesejtek) + haltej (hímivarsejtek)
• Belső: porcos halak

• elevenszülők: csikóhal, guppi

• Közvetlen fejlődés
• Ívás: halak szaporodási időszaka

• OKTV: Halak vándorlása (anadrom/katadrom)

Haltej
(hímivarsejt)

ikra

8.1. Halak
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• Ivadékgondozás fejletlen több 
millió petét raknak, porontyok 
többsége elpusztul

• Milyen összefüggés van az 
ivadékgondozás fejlettsége és a 
peteszám közt?

• Életük végéig növekednek

54

• Külső megtermékenyítés
• Ivari dimorfizmus: hím kisebb
• petén kocsonyás fehérjeburok 

(petevezeték mirigyei termelik rá)
• Váltivarúak, ivari kétalakúság 
• Egyedfejlődés: kifejlés,  vízben


Ebihal: lábatlan, kopoltyús, 
farokúszóval mozog

• Gondozás nem jellemző, utódok picik: 
kicsi a túlélési esély, ezért sok utód

Petezsinór: közös burokban több petesejt

8.2. Kétéltűek
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• Váltivarúak, dimorfizmus jell. (a hímek színesebbek, 
nagyobbak)

• belső megtermékenyítés (párzószerv a kloakából kitűrhető)

• a nőstényállat szervezetében a zigóta köré magzatburkok
képződnek, így kialakul a tojás., ami lágy héjú, nap melege 
költi ki: 

• Bőrszerű (szarutól) pikkelyes hüllők
• keményebb (meszes): teknősök, krokodilok
• gyíkok, kígyók közt lehetnek álelevenszülők (pl. viperák)

• a szaporodásuk és egyedfejlődésük független a víztől, mert a 
tojás tartalmazza a szükséges vizet és tápanyagokat 

• Egyedfejlődésük: közvetlen fejlődés
• nincs lárva állapot
• a tojásból kikelő utód testfelépítése és életmódja is az 

ivarérett állatéhoz hasonló

• Hőmérséklet érzékeny nemmeghatározás

8.3. Hüllők

8.4. Madarak
• váltivarúak, ivari kétalakúság
• belső megtermékenyítés
• meszes héjú tojások, melyeket testük 

melegével költenek ki, kotlanak
• tojás = pete + szikanyag (sárgája) + fehérje + 

kemény meszes héj



2020. 04. 15.

Mit állapítasz meg az ábráról: 
páros vagy páratlan szerv a 
petefészek?

Tojás (= megtermékenyített vagy megtermékenyítetlen petesejt) felépítése:
1. csirakorong (=embrió)
2. Sárgája (karotin, lecitin), szikhártya tartja össze
3. Jégzsinór: középen tartja a sáráját, baciölő
4. belső (sűrű) fehérjeréteg
5. külső (folyékony) fehérje (lúgos pH)
6. belső burok
7. külső burok (együtt kettős héjhártya)
8. Mészhéj, rajta pórusok
9. Kutikularéteg: eltömi a pórusokat, baktériumölő
10. légkamra (légudvar): innen vesz leveőt a kiscsirke
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Egyedfejlődés:
• fejlett az ivadékgondozásuk, így az utódok biztosabban elérik az ivarérett 

kort, mint a hüllőknél  kevesebb tojást raknak, mint a hüllők
• Fiókák: (kikeléskor az utódok helyzete mennyire védett)

• Fészeklakók: kikeléskor csaknem meztelenek, vakok, süketek, teljesen 
magatehetetlenek. Szüleik táplálják, melengetik őket. (pl. énekesmadaraknak, 
verebeknek, harkályoknak, fecskéknek, kakukkoknak, papagájoknak)

• Fészekhagyók: pihével fedetten és nyitott szemmel kelnek ki. Kikelésük után nem 
sokkal el tudják hagyni a fészket és szülői kísérettel önállóan táplálkoznak (pl. 
tyúkok, kacsák, ludak, darvak, hattyúk, fácánok, sirályok)

8.5. Emlősök
• váltivarúak, a magzat az anya 

testében fejlődik magzatburok védi
• belső megtermékenyítés
• fejlődésük: közvetlen
• szaporodásuk és egyedfejlődésük 

alapján 3 csoportjuk van
• Tojásrakó
• Erszényes
• Méhlepényes
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a. Tojásrakó emlősök 
• a legfejletlenebb emlősök, 

Ausztráliában élnek
• hüllőkre jellemző vonásaik:
kloákájuk van
nem eleven szülők, lágy, 

pergamenhéjjú héjú tojással 
szaporodnak
nincsenek valódi emlőik: 

anyatej van, a hasi 
verejtékmirigyekből szivárog

• fajaik: kacsacsőrű emlős, 2 
hangyászsün faj

b. Erszényes emlősök
• a hasi oldalukon egy bőrzacskójuk 

van, ez az erszényük,   itt van az 
emlőjük is

• elevenszülők,
• az utódaik nagyon fejletlenül 

születnek (mert méhlepény nincs)
• bejutva az erszénybe, az emlőből 

táplálkozva fejlődnek
• Elterjedésük:

• Ausztráliában kenguruk (kihalt 
erszényes farkas: Amerikában 
oposszumok (erszényes patkányok)
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c. Méhlepényes emlősök
• a legfejlettebb
• Utód anyaméhben fejlődik
• Méhlepény: a magzatburok 

és a méhfal egy részéből 
alakul ki

• az anyai és a magzati vér 
közötti anyagkicserélődés
helyszíne, de a kétféle vér 
nem keveredik egymással  
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