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Érzékelés
Az érkező ingereket képesek érzékelni, felfogni, s arra 

reagálni, ezt a tulajdonságukat / életjelenséget   
ingerlékenységnek hívjuk

I. Receptorok
• Ingert fogank fel:

• Külvilágból: exteroceptorok
• Belvilágból: interoceptorok

• Elhelyezkedés:
• Egyesével
• Csoportosulva: érzőhám
• érzékszervként (receptor + segédberendezések)

• adekvált inger: ezzel szemben a legalacsonyabb a receptor ingerküszöbe, ez alapján: 
• mechanikai- (mechanorec.)
• hő-, (termor.)
• kémiai és  (kemor.)
• fényérző receptorok (fotor.)

• Az érzékelés folyamata: a  receptorban az inger hatására ingerület (elektromos jel) képződik, ami 
az idegrendszer központjába szállítódik és itt létrehozza az érzetet 
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II. Mechanikai érzékelés
Fájdalom: https://www.youtube.com/watch?v=5j9Syov0AAw

• Gerinctelenek:
1. Tapintás
2. Hallás

• Gerincesek:
1. Tapintás, nyomásérzékelés: bőrben szabad idegvégződések és 

idegvégtestek
2. Áramlás érzékelés: oldalvonal
3. Izom feszülés érzékelése: izomorsóval
4. Nyomásérző interoceptorok: baroreceptorokkal (interoceptorok)
5. Hallás: belső fül hallósejtjeivel
6. Helyzetérző szerv: belső fül labirintusszervének szőrsejtjeivel

1. Tapintás

• Tapintásérző receptorok a kültakarójukban vannak, a rovaroknál a 
lábakon és a csápokon, a kitinszőrök (tapintószőrök) segítik a 
működésüket
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2. Hallás
• Hallószerv, amely a levegő 

rezgéseit érzékeli csak egyes 
rovarokban alakult ki

• felépítése: 
• kitinhártya: a hanghullámoktól jön 

rezgésbe 
• receptorsejtek: a kitinhártya alatt 

• sáskáknál a potrohon
• Tücsöknél, szöcskéknél az első pár 

lábon

II. Mechanikai érzékelés

• Gerinctelenek:
1. Tapintás
2. Hallás

• Gerincesek:
1. Tapintás, nyomásérzékelés: bőrben szabad idegvégződések és 

idegvégtestek
2. Áramlás érzékelés: oldalvonal
3. Izom feszülés érzékelése: izomorsóval
4. Nyomásérző interoceptorok : baroreceptorokkal (interoceptorok)
5. Hallás: belső fül hallósejtjeivel
6. Helyzetérző szerv: belső fül labirintusszervének szőrsejtjeivel
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1. Tapintás és nyomásérzékelés

• Szabad idegvégződések és 
idegvégtestek: a bőrben végzik a 
tapintás és a nyomás érzékelést

2. Áramlás érzékelése

• Oldalvonal szerv halaknál
• Oldalcsatornában van
• Fejtől farokig
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3. Izom feszülése

• izomorsó: (harántcsíkolt 
izomrost a rátekeredő 
idegsejt nyúlvánnyal) az 
izom feszülését, 
megnyúlását érzékeli

4. Nyomásérző interoceptorok

• Vérnyomás fokozódásának érzékelésére az érfalban
• Tüdő feszülésének érzékelése a léghólyagocskák falában
• Gyomor feszülésének érzékelése: jóllakottság
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5. Hallószerv
• felépítése: 

• külső fül: fülkagyló és külső hallójárat
• középfül: dobhártya és hallócsontocskák
• belső fül: csiga a hallósejtekkel  (+ helyzetérzékelés 

szerve)
• működése: a levegő rezgéseit a dobhártya  és a 

hallócsontocskák vezetik a hallósejtekhez, 
amelyekben létrejön az ingerület

• halak: csak belső fülük van, rossz a hallásuk
• kététűek: közép + belsőfül, dobhártya látszik
• hüllők, madaraknak: nincs fülkagylójuk, de külső + 

közép + belsőfül
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6. Helyzetérző szerv

• felépítése általánosan:
• üreges szerv, az üregében szilárd 

ásványkristályok vannak
• test elmozdulásakor ezek is elmozdulnak
• ingerületbe hozzák az üreg falában levő 

mechanoreceptorokat
• gerincesek helyzetérzékelő szerve a 

belső fülben levő labirintus szerv:
• a tömlőcske és a zsákocska a mozdulatlan 

test és a fej térbeli helyzetét érzékeli
• a három félkörös ívjárat a mozgásban 

levő test és a fej mozgás irányát érzékeli
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III. Kémiai érzékelés

• Szaglás: gázok, vagy magukból gázokat kibocsátó anyagok érzékelése
• Ízlelés: folyadékok, vagy a folyadékokban oldott anyagok érzékelése

1. Gerinctelenek szaglása

• Az ízeltlábúak kivételével a szaglás és 
az ízlelés nem különíthető el

• A szivacsok és a csalánozók
kemoreceptorai a kültakarójukban
vannak

• A férgek kémiai érzékszervei a feji 
végen találhatók

• A csigák rövidebb tapogatói a kémiai 
érzékszervek

• Az ízeltlábúak szaglószervei a 
csápokon tömörülnek, a 
legérzékenyebbek az egész 
állatvilágban (tollas csáp)
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2. Gerinctelenek ízlelése

• A rovarok ízlelőreceptorai a szájszerveken helyezkednek el

3. Gerincesek szaglása
A gerincesek szagló receptorai az orrüreg 
szaglóhámjában tömörülnek
• halak: orrürege nincs kapcsolatban a 

garattal, szaglógödör van + szaglóhagyma
• szárazföldi gerincesek: kapcsolat a garattal
• Hüllők: Jacobson szerv 
• madarak: nagyon gyenge szaglás
• Elefánt: 

https://www.youtube.com/watch?v=g0q5Yo
spbAo
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4. Gerincesek ízlelése

• Halak: ízlelőreceptorok a bajússzon, az 
ajkakon és a szájüreg nyálkahártyáján 
vannak

• Szárazföldi gerincesek: 
• a nyelv az ízérzőszerv
• receptorsejtek az ízlelőszemölcsök 

ízlelőbimbóiban vannak

IV. Fényérzékelés

• https://www.youtube.com/watch?v=-ss-nmT7oAA
• https://www.youtube.com/watch?v=HqmBa8FPMx8
• Gerinctelenek:
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1. Gerinctelenek
• Nincs szem: Szivacsok, csalánozók, gyűrűsférgek

• fotoreceptoraik a kültakarójukban vannak és a fény jelenlétét 
érzékelik

• Kehelyszem: Laposférgek
• ez a legegyszerűbb látószerv, már a fény  irányát is érzékeli

• Hólyagszemek: Puhatestűek
• csigák: a hosszabb tapogatóik végén ülnek a fény irányát 

érzékelő
• fejlábúak: olyan mint a gerinceseké, már képlátó

• Pontszem: Ízeltlábúak (pókok)
• Összetett szem: Ízeltlábúak (rovarok, rákok)

• Egyszerű vagy pontszem: Ízeltlábúak
• Összetett vagy mozaikszem: Ízeltlábúak (rákok, rovarok)

• a mozaik szem sok egyszerű szemből (ommatídium) épül fel
• alak (nincs éleslátás) és színlátó
• Szemhéj nincs, nem mozgatható
• a kép sok mozaikból áll össze 
• Kitinlencse (átlátszó)+ kristálykúp+ fényérzősejt+ 

pigmentsejtek közöttük
• nagy látótér
• gyors információfeldolgozás (200kép/sec)
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Egy ommatídium
felépítése

• átlátszó kitinlencse

• átlátszó kristálykúp 

• fotoreceptorok
(fényérző sejtek) 
(általában 8 db)

• a fényérző sejtek 
hosszú nyúlványa 
az agyba vezető 
látóideg

• az egyes 
pontszemeket egymástól 
a pigmentsejtek 
választják el

A keletkező kép

• minden egyszerű szem a 
látott képnek egy kis 
pontját képes érzékelni

• ezekből a képpontokból 
áll össze az egységes 
mozaikkép az állat agyában

• minél több ommatídium 
alkotja a mozaikot, annál 
több részletet láthat az 
állat 
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Az összetett szem tulajdonságai

•nagy látótér(elérheti a 200°-ot is)
•alaklátó, de nem részletgazdag 
(rossz a térbeli felbontóképessége)
•nagyon jó az időbeli felbontóképessége
•színlátó, de az összetett szem más 
színtartományokban (pl. ultraibolya) 
érzékeny, vagyis olyan részleteket is 
láthat egy virágon, amit pl. mi nem.

2. Gerincesek

• Az emberhez hasonló fejlett, képlátó 
hólyagszem

• Halak: erősen domború szemlencse, 
közellátók

• Hüllők: kígyók szemhéja összenőtt és 
átlátszó, kaméleon a szemeit külön 
mozgatja, hátrafelé is lát 
(https://www.youtube.com/watch?v=hBc
sx9RRZDY)

• Madarak: legfejlettebb a látásuk az 
állatvilágon belül, legélesebb szeme a 
ragadozó madaraknak van
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Lábasfejűek Gerincesek

• Ideghártya egyrétegű
• A fény csak a retinára kerül

• Receptorok: csapok

• Többrétegű, többféle sejt
• A fény több sejttípuson áthalad, 

mire eléri a retinát
• Csapok, pálcikák

• A halak és a farkos kétéltűek a levegőnél sűrűbb közegben, vízben élnek, 
ezért közelre látnak jól. A szemlencséjük erősen domború, gyakran gömb 
alakú. A lencse alakját nem tudják változtatni, de a lencse távolságát a 
retinától képesek növelni vagy csökkenteni egy izom (musculus retractor
lentis) segítségével. 

• A szárazföldi állatok messzire látnak. A szembe belépő fény legjobban a 
szaruhártyán (cornea) törik meg. Ezután a lencse gyűjti össze és vetíti az 
ideghártya megfelelő pontjaira. A lencse domborúságát, tehát a 
fókusztávolságot a kétéltűek, a hüllők, a madarak és az emlősök is képesek 
változtatni. Elsősorban a madarak (kisebb mértékben a kétéltűek és a 
hüllők is) távolítani, illetve közelíteni tudják a szemlencsét az 
ideghártyához. Ez a madarak kiváló látásának egyik oka.
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V. Hőérzékelés
• Receptorai szétszórtan a bőrben
• Testtájanként változó a hideg/ és meleg érzékelő 

receptorok száma, sűrűsége
• Speciális a hüllők infrasugárzás érzékelő 

gödörszerve
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DE! 

• A jegesmedvék bundájának olyan tökéletes a hőszigetelése, hogy az 
állat csak az orrán és a fülén veszt némi hőt, ezért hőkamerával alig 
észrevehető a hideg tájban

VI. Állattörzsek szerint
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1. Szivacsok

• Nincsenek érzékszervek

2. Csalánozók

• érzékelő sejtjeikkel a mechanikai, kémiai, hő és fényingereket 
érzékelnek
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3. Laposférgek

• az örvényférgek feji végén mechanikai, 
kémiai és látószervek vannak

• látószervük a páros kehelyszem, amellyel a 
fény erősségét és irányát érzékelik   

4. Gyűrűsférgek

• A férgek kémiai érzékszervei a feji végen találhatók
• Fényérzékelés: fotoreceptoraik a kültakarójukban vannak és a fény 

jelenlétét érzékelik (HOPPÁCSKA! A fejletlenebb laposférgeknek meg 
már kehelyszeme volt!)



2020. 04. 15.

5. Puhatestűek

• A csigák rövidebb tapogatói a kémiai 
érzékszervek

• Tapadókorongok: 
https://edpuzzle.com/media/5890add
76ab0c33e00280eda

• Hólyagszemek: Puhatestűek
• csigák: a hosszabb tapogatóik végén 

ülnek a fény irányát érzékelő
• fejlábúak: olyan mint a gerinceseké, már 

képlátó

Lábasfejűek Gerincesek

• Ideghártya egyrétegű
• A fény csak a retinára kerül

• Receptorok: csapok

• Többrétegű, többféle sejt
• A fény több sejttípuson áthalad, 

mire eléri a retinát
• Csapok, pálcikák
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6. Ízeltlábúak

Tapintás

• Tapintásérző receptorok a kültakarójukban vannak, a rovaroknál a 
lábakon és a csápokon, a kitinszőrök (tapintószőrök) segítik a 
működésüket
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Hallás

• Hallószerv, amely a levegő rezgéseit 
érzékeli csak egyes rovarokban 
alakult ki

• felépítése: 
• kitinhártya: a hanghullámoktól jön 

rezgésbe 
• receptorsejtek: a kitinhártya alatt 

• sáskáknál a potrohon
• Tücsöknél, szöcskéknél az első pár lábon

Szaglása

• Az ízeltlábúak kivételével a szaglás 
és az ízlelés nem különíthető el

• Az ízeltlábúak szaglószervei a 
csápokon tömörülnek, a 
legérzékenyebbek az egész 
állatvilágban (tollas csáp)
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Ízlelése

• A rovarok ízlelőreceptorai a szájszerveken helyezkednek el

• Egyszerű vagy pontszem: pókok, rákok
• Összetett vagy mozaikszem: Ízeltlábúak (rákok, rovarok)

• a mozaik szem sok egyszerű szemből (ommatídium) épül fel
• alak (nincs éleslátás) és színlátó
• Szemhéj nincs, nem mozgatható
• a kép sok mozaikból áll össze 
• kitinlencse (átlátszó)+kristálykúp+fényérzősejt+pigmentsejtek közöttük
• nagy látótér
• gyors információfeldolgozás (200kép/sec)

Látás
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Egy ommatídium 
felépítése

• átlátszó kitinlencse

• átlátszó kristálykúp 

• fotoreceptorok 
(fényérző sejtek) 
(általában 8 db)

• a fényérző sejtek 
hosszú nyúlványa 
az agyba vezető 
látóideg

• az egyes 
pontszemeket egymástól 
a pigmentsejtek 
választják el

A keletkező kép

• minden egyszerű szem a 
látott képnek egy kis 
pontját képes érzékelni

• ezekből a képpontokból 
áll össze az egységes 
mozaikkép az állat agyában

• minél több ommatídium 
alkotja a mozaikot, annál 
több részletet láthat az 
állat 
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Az összetett szem tulajdonságai

•nagy látótér(elérheti a 200°-ot is)
•alaklátó, de nem részletgazdag 
(rossz a térbeli felbontóképessége)
•nagyon jó az időbeli felbontóképessége
•színlátó, de az összetett szem más 
színtartományokban (pl. ultraibolya) 
érzékeny, vagyis olyan részleteket is 
láthat egy virágon, amit pl. mi nem.

1. Tapintás, nyomásérzékelés: bőrben szabad 
idegvégződések és idegvégtestek

2. Áramlás érzékelés: oldalvonal
3. Izom feszülés érzékelése: izomorsóval
4. Nyomásérző interoceptorok : baroreceptorokkal

(interoceptorok)
5. Hallás: belső fül hallósejtjeivel
6. Helyzetérző szerv: belső fül labirintusszervének 

szőrsejtjeivel
7. Látószerve szemhéj és könnyüreg nélküli, fajonként 

változó fejlettségű szem. A halak szemük felépítéséből 
adódóan rövidlátók, csak 1-2 m távolságra látnak 
élesen.

8. Orrürege szaglógödör

7.1. Halak
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Ha a halak oldalát megfigyeljük, a legtöbb esetben egy 
jellegzetes apró lyuksort veszünk észre, az ún. oldalvonalat.

 áramlásérzékelő szerv az oldalvonal
 itt a pikkelyek lyukasak, alattuk keskeny csatornában 

ülnek a csillós érzékelősejt-csoportok
 a csatornában áramló víz meghajtja a csillókat, ezt 

érzékeli az állat

Áramlásérzékelés

2020. 04. 15. 52

• Gyenge szaglás
• Jó hallás: külső fül nincs, dobhártya látszik
• Jó látás, nagy látótér (szemhéj, pislogóhártya, könnymirigy van)
• Bőrben mechano és kemoreceptorok

7.2. Kétéltűek
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• Szaglás: kifinomultak, különösen a kígyóké, amelyek 
Jacobson-féle szerve járulékos szaglószervként segíti a 
nyelv öltögetésével a szájba juttatott illatanyagok 
érzékelését. 

7.3. Hüllők

• Hőérzékelés: (óriáskígyók, csörgőkígyók) infravörös 
sugarakat (hősugarakat) érzékelő gödörszervvel is 
rendelkezik, melynek képét agyuk neuronhálózata 
teszi élessé
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• Látás: 
• Kígyók szemhéja összenőtt, átlátszó
• Kaméleon szemeit külön mozgatja, hátrafelé is lát: 

https://www.youtube.com/watch?v=hBcsx9RRZDY

7.4. Madarak

• szemük nagy, látásuk kitűnő, viszonylag távolról is 
észre veszik a táplálékukat

• színlátása kb. mint az emberé (sok madár érzékeli az 
UV sugarakat is). 

• Hallásuk jó
• szaglásuk, ízlelés fejletlen
• Tájékozódásuk: 

http://old.mese.tv/sokszinu_vilag/madarak-
tajekozodasa/
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7.5. Emlősök
• Hallás: 

• infrahangok érzékelésére 
alkalmas a siketfajd, elefántok, 
bálnák

• 30-120Hz-es hangokat keltenek 
a denevérek, melyek 
visszaverődnek a környező 
tereptárgyakról

• Delfinek, ámbráscetek 
ultrahangokat adnak ki, amivel 
kommunikál is, és felméri a 
tereptárgyakat is

• Látás: színérzékelés más, éjjel 
aktív állatok szemében a 
fénylő réteg élesebb látást 
biztosít


