
A TENGEREK ÖKOSZISZTÉMÁI



A tengeri környezet a világ legnagyobb és egyben legfontosabb élőhelye. Földünk 
felületének 71 %-át borítja. Az óceánok és tengerek hatalmas ökológiai egységként 
működnek, melyben sokféle és tökéletesen alkalmazkodott élőlények sokasága 
talál otthonra. A földi élet nagyban függ a tengeri ökoszisztémák működésétől és 
egyensúlyától

.



A TENGEREK DOMBORZATI 
ALAPEGYSÉGEI

• Kontinentális talapzat – 200m-ig
• Kontinentális lejtő – 200-

4000m-ig
• Óceáni fenék – 4000 – 6000m
• Óceáni árkok – 11000m

A TENGERI ÖKOSZISZTÉMÁK ÖVEZETEI

• Litorális (parti) öv  200m-ig
• Batiális (mélységi) öv –200 – 4000m-ig
• Abisszális (mélytengeri) öv  4000-6000m-

ig
• Hadális öv –6000 – 11000m-ig
• Pelagiális öv – nyílt vízi öv

Megvilágított 
öv  0-200m

Félhomályos mélységi 
öv 200-500m

Sötét mélytengeri öv 
500-11000m





A szárazföldön az élőlények elterjedését alapvetően a hőmérséklet, a fény, a 
csapadék és a talaj határozzák meg. A tengerekben azonban megváltoznak az 
élet feltételei. A hőmérséklet és a fény mellett a víz oxigén- és 
tápanyagtartalma, valamint nyomása válik meghatározóvá. Egy adott élőhelyen 
ezeknek a környezeti tényezőknek az értékei a földrajzi helytől és a 
vízmélységtől függnek. A tengerekben három, egymástól alapvetően eltérő 
élőhelytípus alakult ki:
• a partközeli területek,
• a nyílt vizek és a 
• mélytengerek
Mindhárom egészen más életfeltételeket kínál az élőlényeknek.



• Az óceánokra általánosan jellemző a kis hőingás, amely kedvező az 
élőlényeknek. 

• Sok trópusi és sarkvidéki tenger vizének évi közepes hőingása nem éri el 
még az 1 °C-ot sem! 

• A tengerek vizének tápanyagtartalma széles határok között változik. 
Legmagasabb a partok közelében, mivel sok anyag kerül be a folyók 
hordalékával a szárazföldről. Az óceánok közepén már nagyon kevés a 
hasznosítható tápanyag, és ez gátolja az élőlények elterjedését.



• Az Egyenlítőtől távol eső hideg tengerek felső 
vízrétegében sok az oldott oxigén és kedvezőek a 
fényviszonyok is - sok, többnyire csak 
mikroszkóppal megfigyelhető növény és állat 
található benne. Ezek összessége alkotja a 
planktont.

• A magasabb planktonsűrűség miatt a hideg 
tengerek szürkészöld színűek, vizük zavaros. 

• A trópusi tengerek meleg vizében sokkal kevesebb 
oxigén oldódik, emiatt a trópusi tengerekben alig 
van plankton. A trópusi tengerek mélykék színe és 
kristálytiszta vize a kevesebb planktonnak 
köszönhető. 

• A szárazföldektől távol eső trópusi óceánokat a 
vizek sivatagjának is nevezik. Az alacsony 
tápanyag- és oxigéntartalom miatt szinte alig van 
élet ezeken a helyeken.

A planktonsűrűség
alakulása a hideg- és 
a melegvizű
tengerekben.



A Balti-tenger vize a legszebb napsütésben is 
zöldes színű.

A tenger vize gyönyörű kék, ha kevés benne a 
plankton.



A víz mélyebb rétegeibe mindenütt 
kevés fény jut. A mélységgel együtt 
nő a nyomás, csökken a 
hőmérséklet és a vízben oldott 
oxigén mennyisége. Mindezek miatt 
a mélytengeri élőhelyek kevés 
planktont tartalmaznak.
A meglehetősen eltérő környezeti 
tényezők ellenére a tengereket 
többnyire egységes biomként
tárgyalják. Bár a környezeti 
tényezők a tengerekben is 
szabályszerű változást mutatnak a 
szélességi kör, a szárazföldek 
távolsága és a vízmélység 
függvényében.



HULLÁMVERÉSI ÖVEZET

• A partközeli sekély tengerekben a fény lejut a tengerfenékig. 
• A folyók ide hozzák az ásványi anyagokat, így a víz tápanyagokban 

gazdag. 
• Az állandó hullámverés összekeveri a vizet és a levegőt, ezért a 

vízbe sok oxigén oldódik be. 
• A nagyméretű, telepes moszatok és a sziklákhoz tapadva élő állatok 

megtalálják a felszínt, amelyhez hozzákapcsolódhatnak. 
• A partközeli tengerekben a legkedvezőbbek a környezeti feltételek.
• Ezeken a területeken a leggazdagabb a tengeri élővilág. 
• A hullámzás kedvező, de a part menti szikláknak nagy erővel csapódó 

hullámok károsíthatják az élőlényeket.



Tengeri makkok: a rákokhoz tartoznak, kedvező feltételek mellett 
tömegesen élnek a part menti sziklákon, beborítják a hajók oldalát és 
a kikötői cölöpöket is. Nagyon erősen tapadnak az aljzathoz. Testüket 
meszes ház borítja, amelynek kis fedele van. Dagály idején a fedél 
kinyílik, az állat kidugja kitinszőrökkel borított, a plankton 
kiszűrésére alkalmas ízelt lábait. Ha jön az apály, a fedél becsukódik, 
és így az állatot nem fenyegeti a kiszáradás veszélye.

Vaskos particsiga (Littorina): 
Héjuk jól védi őket, akkor sem 
törnek össze, ha a 
hullámverésben leszakadnak a 
kövekről. A csigák lábukon 
elszarusodott fedőt viselnek, 
amelynek segítségével 
behúzódásuk után bezárják 
házukat. Moszatokkal és 
más növényekkel táplálkozik. 



Tengeri pálma: barnamoszat, az 
Amerikai Egyesült Államok 
északnyugati partjain betelepszik a 
csupasz kagylóágyakba. Amikor a 
hullámverés következtében egy 
csupasz folt képződik, az alga 
hozzákapcsolja magát a csupasz 
sziklához, és csak fokozatosan 
szorítódik ki onnan, ahogy a 
szomszédos kagylók betolakodnak. 
Bár végül ténylegesen kikényszerül 
mindegyik helyről, a szökevény moszat 
hosszú időn át együtt élhet a 
kagylókkal, feltéve, hogy elegendő 
csupasz folt válik hozzáférhetővé.



Tőkehal: nagy testű, ragadozó állat Táplálékát a hullámverésnek 
kitett partszakaszokon keresi. Ízletes húsa miatt a halászok kedvelt 
zsákmánya. 

barnamoszatok között úszó 
atlanti tőkehal



ÁRAPÁLY ÖVEZETE
Sok helyen erősen változik a vízszint. Az ott élő növényeknek és 
állatoknak el kell viselniük, hogy apály idején akár a több órán át 
szárazra kerülnek

Kékkagyló: Európa nyugati 
partvidékén gyakran tömegesen 
fordul elő. Ízletes húsáért sok 
helyen tenyésztik. Planktonnal, 
szerves törmelékekkel 
táplálkoznak, amit a szájnyílásuk 
körül található szűrőkészülékkel 
vonnak ki a vízből. Az 
ehető kékkagylókat ragadós 
mirigyváladék rögzíti a sziklához. 
Apály idején bezárják teknőiket, így 
vészelik át a szárazra kerülést .



Csészecsiga: lárva korában a 
többi planktonikus élőlénnyel 
együtt sodródik a tengerben; 
a kifejlett állat a sziklához 
tapadva él az árapály-övezet 
felső és középső sávjában. 
Tápláléka algák. A dagály 
idején indul el táplálékot 
keresni. Útja 1 méteres körön 
belül marad, és mindig 
visszatér eredeti helyére.



Bíborrózsa: Rövid tapogatói húsosak,hat körben 
veszik körül a szájnyílást. A tapogatókoszorú 
alatt kék csalánszemölcsök rejtőznek. Ezek 
veszedelmes fegyverek nemcsak a halak és a 
rákok,hanem a túl közel merészkedő fajtársak 
ellen is. Az árapályöv jellegzetes lakója,általában 
2m-nél mélyebbre nem fordul elő. A vízszint 
ingadozásaihoz jól alkalmazkodik,apály idején 
gömbszerűen összehúzódik,vízzel telt hólyaghoz 
hasonlít. Szárazra kerülve sokáig életben marad. 
Tapogatóit csak a dagály közeledtével tárja szét. 
Világszerte elterjedt,az Európai tengerekben is 
gyakori.



Az osztrigák egyik teknőjükkel a sziklához 
cementálódnak. Az apály szintje alatt 
élnek, csak ritkán kerülnek szárazra. 
Ilyenkor bezárják teknőiket. Ízletes 
húsukért tenyésztik őket. Európa nyugati 
partvidékeiről az egykor gazdag 
természetes osztrigatelepek a mértéktelen 
gyűjtés miatt napjainkra gyakorlatilag 
eltűntek.



Remeterákok: kitinvázuk nagyon vékony, 
így testük védtelen lenne a ragadozókkal 
szemben. Üres csigaházakba bújnak, azok 
védik lágy potrohukat. Ha kinőtték házukat, 
újat keresnek, és átköltöznek.

A mélyebb vízben élő remeterákoknak házőrzőjük is 
van. Csigaházuk tetejére tengeri rózsát telepítenek, 
amelynek látványa elriasztja a ragadozókat. A 
csalánozók közé tartozó tengeri rózsa csípései 
ugyanis fájdalmasak. A védelemért cserébe a 
remeterák mindig oxigéndús vízbe szállítja a 
csalánozót, így az könnyebben jut táplálékhoz is. 
Költözéskor a rák tengeri rózsáját is áthelyezi új 
otthonára.



TENGERFENÉK ÖVEZETE
A sekély, homokos vagy iszapos tengerfenéken a növények által termelt 
szerves anyagokból táplálkoznak a fogyasztó és a lebontó szervezetek -
állatok, gombák és baktériumok.
Ebben az 50m mélységig terjedő övezetben van elég fény, hő, oxigén, ásványi 
anyag és táplálék. Az áramlatok állandóan keverik a vizet.



Teleptestű moszatok. Rögzítő teleprészekkel 
kapaszkodnak az aljzatba, fotoszintetizáló
lemezeik hajlékonyak, erősek, nehezen 
szakadnak el.

A tengerfenéken a mélységtől és az 
éghajlattól függően a barna- és 
vörösmoszatok valóságos gyepeket 
alkotnak.

Teleptestű barna és vörösmoszatA moszatok egyszerű szervezete 
tökéletesen alkalmazkodik a vízi 
környezethez. Teljes testfelületükön 
képesek anyagokat felvenni és leadni. 
Színtesteikben a zöld színű klorofill mellett 
más festékanyagokat is tartalmazhatnak. 
Ennek alapján megkülönböztetünk zöld-, 
vörös- és barnamoszatokat.



Tengeri csillagok: testük korong alakú középső 
részéből öt mozgatható kar indul ki. Főleg 
kagylókkal táplálkoznak. A karokon 
tapadókorongban végződő lábacskák sorakoznak, 
amelyekkel szétfeszítik a kagylók szorosan 
záródó teknőit, így fogyasztják el zsákmányukat.

Tengeri csillag

A víz a 
hordószivacs 
oldalán lévő 
lyukakon át 
áramlik a 
testbe, és 
felül, a nagy 
kivezető 
nyíláson át 
távozik.

A sziklákon szivacsok élnek. 
Táplálékukat szűrögetéssel szerzik. Testfalukat 
apró nyílások törik át, amelyeken beáramlik a víz, 
és vele a táplálék. A szivacsok szinte mindent 
elfogyasztanak a plankton legapróbb élőlényeitől a 
szerves törmelékig. A testfalat mész, kova vagy 
szaru szilárdítja. Élhetnek magányosan, de 
nagyobb telepeket is alkothatnak. Fontos szerepük 
van a partközeli vizek tisztításában.



A korallzátonyokat korallpolipok telepei 
alkotják. A telepekben rengeteg állat él 
együtt. Ezek a társulások csak ott alakulnak 
ki, ahol a tengervíz hőmérséklete soha nem 
süllyed 20 °C alá, és nem túl mély a víz. A 
korallok testük köré mészből szilárd vázat 
építenek. A korallok szűktűrésű élőlények. 
Érzékenyek a víz tisztaságára, 
átlátszóságára, hőmérsékletének 
állandóságára és magas sótartalmára, 
ráadásul oxigénigényesek is. A legtöbb korall 
moszatokkal él együtt, mert a trópusi 
tengerekben alacsony a vízben oldott oxigén 
mennyisége. A koralltelepeken tengeri 
csillagok, kagylók, csigák, szivacsok, sokféle 
hal és rák él. A korallszirtek állatai feltűnő 
színekben pompáznak, aminek a fajtársak 
egymásra találásában van szerepe.



Tengeri sünök: a tengerparti sziklákat borító 
moszatokat legelészik. Ezek az állatok a 
tüskésbőrűek közé tartoznak. Nevüket a bőrükben 
elhelyezkedő mészlemezekről és az azok 
felszínéhez ízesülő tüskékről kapták. Az aljzathoz 
különleges, tapadókoronghoz hasonló 
lábacskáikkal rögzülnek.

Ráják: partok közelében, a tengerfenéken 
gyakoriak. Gerinces állatok, belső vázukat 
kizárólag porc építi fel, ezért a porcos halak 
csoportjába tartoznak. Testük hát-hasi 
irányban lapított. Széles mellúszóiknak 
köszönhetően testük rombusz alakú. 
Különleges testalakjuk a fenéklakó életmód 
következménye. Kopoltyúfedőjük nincs, 
légzőnyílásaik szabadon állnak.



Polipok: sokfelé előfordul, de legjobban a 
melegebb vizű tengereket kedveli. 
Magányosan él és vadászik. Tápláléka 
főleg a rákok és a kagylók közül kerül ki. A 
polipok a tintahalakhoz hasonlóan fejlábú 
állatok, de nem rendelkeznek merev 
vázzal. A polipok az álcázás nagymesterei. 
Színüket, testfelületük mintázatát, még a 
testfelszín egyenetlenségeit is a 
környezetnek megfelelően, gyorsan 
változtatják. Feltűnően értelmes, 
tanulékony állatok.



Tengerinyulaknak: tengeri meztelencsigák. 
Mérgezőek, ragadozó életmódot folytatnak, 
vannak köztük kannibálok is.
Kopoltyújuk csupaszon lengedezik a hátukon. 
Kopoltyújuk mellett gyakran rengeteg 
színpompás függelék lengedezik a hátukon: az 
állat ezekben tárolja a bekebelezett 
csalánozók méreganyagait. Éppen azért 
ennyire színesek, hogy a potenciális ragadozók 
figyelmét felhívják a veszélyre. Vannak olyan 
tengerinyulak is, amelyek maguk is képesek 
méreg előállítására.
Bár többnyire a tengerfenéken motoszkálnak, 
úszni is jól tudnak.



Bohóchal: a korallszirtek lakói. A korallok 
csalánsejtjeinek váladéka hatástalan rájuk, 
ezért gyakran virágállatok, korallpolipok 
közelében keresnek menedéket a 
ragadozók elől. A bohóchalak a csontos 
halak közé tartoznak.

Doktorhal: trópusi, tengeri hal, amely a 
korallzátonyokon él 1-
30 méteres mélységekben. A 24−28○C 
vízhőmérsékletet kedveli. A lagúnák és 
tengerparti korallzátonyok lakója. Az 
ivadék magányosan él és az élőhelyén 
található repedésekbe bújik el. A nagyobb, 
elágazó algafajokkal táplálkozik.



A fekete-tengeri tűhal 
elterjedési területe a 
sekély, növényekben 
gazdag parti vizek. 
Területhez ragaszkodó, 
part menti halfaj. 
Tápláléka állati plankton, 
apró rákok és halivadék.



NYÍLT VÍZI ÖVEZET

A nyílt tengerek élővilága a partoktól távolabbi vizek felső, átvilágított részét 
népesíti be. Ez általában a tenger felszíni 200 méteres rétegét jelenti. A víz 
hőmérséklete ebben a sávban alapvetően a szélességi körtől függ. A táp anyag-
és oxigéntartalom csökkenése miatt a nyílt tengerek életközösségeinek 
fajgazdagsága kisebb, mint a partközeli területeké. Az aljzat hiánya miatt csak 
lebegő és úszó élőlények fordulnak elő. A táplálékláncok alapját a tengeri 
planktonban élő moszatok jelentik.



Plankton – lebegő szervezetek
Nekton – aktívan úszó szervezetek

Plankton minden olyan sodródó, lebegő 
élőlény, amely a vizek lakója, 
helyváltoztatásában az áramlatok 
fontosabbak, mint a saját mozgási 
képessége. Egyaránt lehet növényi vagy 
állati, egysejtű vagy többsejtű lény is, 
abban azonban egyformák, hogy nélkülük a 
tengeri ökoszisztémák nem működnének, s 
a légkör oxigénellátásához is jelentős 
mértékben hozzájárulnak, amellett, hogy a 
szén-dioxid kivonása is a fontos feladatuk.



nekton

A cápák a nyílt tengerek ragadozói

Nektonikus élőlények azok, amik irányítani 
tudják a mozgásukat, és képesek a 
környező áramlásokkal szemben is úszni -
halak, magasabb rendű rákok, 

vízi emlősök, egyes puhatestűek.

A kék cápa a világóceánok lakója. A cápát 
kalauzhalak követik, amelyek a ragadozó 
zsákmányának maradékára lesnek.

Az óriáscápa 
12 méter 
hosszú is 
lehet. A 
hidegebb 
tengerekben 
él.



makrélaraj

hering

A nyílt vizekben a halak igazi gyorsúszók. 
Jellegzetes torpedóalakjuk miatt nem keltenek 
örvényt, ami lassítaná a mozgásukat. A hatalmas 
farokúszók gyorsan hajtják őket előre, de általában 
rosszul manővereznek.

A csontos halak közé tartozó hering és 
a makréla hatalmas halrajai az Atlanti-óceán 
mérsékelt övezeti területein fordulnak elő. A 
plankton élőlényeivel táplálkoznak. Testüket csillogó 
pikkelyek borítják, kopoltyúfedőjük van. A halrajok 
kavargása megtéveszti a ragadozókat, így az 
egyedek számára védelmet nyújtanak. 
A tonhalak nagy testű, ragadozó csontos halak. 
Kitűnően úsznak, kis csapatokban vadásznak a 
rajokban élő halfajokra. Táplálékukat a hidegebb 
vizekben szerzik, ívás idején a meleg tengereket 
keresik fel. tonhal



A csalánozók közé tartozó 
medúzák a tengerek és az 
óceánok nyílt vizeinek 
jellemző állatai. Úsznak 
vagy lebegnek, a plankton 
állataival táplálkoznak. 
Tapogatóikon 
zsákmányszerzésre 
szolgáló csalánsejtek: a 
zsákmányt a csalánsejtek 
mérgező folyadékával 
megbénítják, és 
tapogatóikkal 
begyömöszölik az űrbélbe.

Áttetsző, kocsonyás testük sok vizet tartalmaz. Az 
emészthetetlen salakanyagokat az egyetlen testnyíláson, 
a szájnyíláson át adják le.

Gyökérszájú medúza



A cetek a vízi életmódhoz szinte tökéletesen alkalmazkodott emlősállatok. Testük 
hengeres, farkuk és mellső végtagjaik uszonyokká alakultak. Sima bőrük alatt 
vastag hőszigetelő szalonnaréteg található. Egész életüket a vízben töltik, itt is 
szaporodnak. Tüdővel lélegeznek, orrnyílásuk a fejtetőn helyezkedik el. 
A bálnák szájüregében sűrű szarulemezek, a szilák ülnek, amelyekkel kiszűrik a 
vízből a planktont, az apró rákokat, csigákat, halakat. A delfinek szintén cetfélék, 
de ragadozó állatok. Szájüregükben sok éles fog található. A vízben kiváló 
hallásuk alapján tájékozódnak.

A nagy ámbráscet az emlősök 
világán belül egyedülálló módon 
egy óráig, vagy akár tovább is 
képes a víz alatt maradni, egyetlen 
lélegzetvétellel.

A vízalámerülés perceiben 
szervezetük oxigén szintje hirtelen 
lezuhan.



Feltehetőleg a kék bálna a legnagyobb 
testű állat, amely a bolygónkon valaha élt.

A palackorrú delfin a Földközi-tengerben is él. A tengeri 

akváriumok előadásainak állandó szereplője, mivel 

akrobatikus mutatványokra is képes.

A világ legnagyobb ma élő állata az óriás bálna, más néven kék bálna. Testhossza 
elérheti a 35 métert, tömege a 200 tonnát. Az újszülött borjak 6-7 méter hosszúak, 
tömegük 2,5 tonna. Tüdejében 5000 liter levegő fér el. Az óriás bálna a hideg 
tengerek lakója, az északi és a déli féltekén is élnek populációi. A bálnavadászat 
következtében a kihalás szélére sodródott, veszélyeztetett faj.



A mélyre merülő tengeri emlősök rendkívül szívósak 
és hosszú az élettartamuk, grönlandi bálnák például 
több, mint 200 évig élnek.



MÉLYTENGERI ÖVEZET

A mélytenger a nyílt tengerek zónája alatt található. Itt már 
örök sötétség honol, hideg van, és a víz nyomása óriási. A fényhiány miatt 
megszűnik a növényi élet, a víz oxigéntartalma is minimális. Az egyedüli 
táplálékforrást a vízben alászálló szerves hulladékok jelentik. Ebben a 
számunkra rettenetes világban mégis kialakultak életközösségek. A sivár 
feltételek miatt a mélytengeri életközösségek fajokban szegények.
Az itt élő állatok szűrögetők, dögevők vagy ragadozók. Nagyon lassan 
mozognak, sok halnak nagyon furcsa, félelmetes alakja van. Sokuk fényt 
kibocsátó baktériumokkal él együtt. A világítószerv a fajtársak egymásra 
találását és a táplálékszerzést segíti.



A mélytengeri horgászhalak
ragadozók. A fejükön található 
világítószerv fényével csalogatják 
zsákmányukat.

A tengerek mélyén élő óriáskalmárok a Föld 
legnagyobb testű gerinctelen állatai. Az eddig 
talált legnagyobb példány hosszúsága 20 m volt. 
A fejlábúak, vagy más néven a lábasfejűek közé 
tartozó ragadozó állatok. Az ámbráscetek 
fogyasztják az óriáskalmárokat.



A biolumineszcencia az a jelenség, melynek során az élőlények kémiai reakció 
útján fényt állítanak elő. Ezeknek a vizsgálatával már az ókori görögök is 
foglalkoztak. A legrégebbi megfigyelések Anaximenésztől származnak, 2500 
évvel ezelőttről.

A biolumineszcencia többségéért a planktonok felelősek, de azonosították a világ 
első világító kökörcsinjét, egy garnélarákot, ami védekezésként fényes folyadékot 
hány, de ragyogó korallokat, tengeri csillagokat és tengeri uborkákat is találtak.

A Karib-tengeri térségben a fénylő élőlények 
nem csak a tájékozódás miatt bocsátanak ki 
fényt, hanem ennek segítségével tudják 
megkülönböztetni a táplálékot a veszélyes 
vagy mérgező lényektől.

Néhány élőlény, például a rákok, az 
ultraibolya tartományt is észlelik, és 
képesek érzékelni a kék fényt is.


