
FIZIKA A BIOLÓGIÁBAN

HIDROSZTATIKA  - HŐTAN

Hidrosztatika 
Fogalmak: hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás (átlagsűrűség), felületi feszültség  

Lebegés:

Úszás:

A bemerülési mélység a folyadék és a test sűrűségarányától függ. Az átlagsűrűség számít! 

Süllyedés:

Kísérletek:   gyurma ,  csokoládé búvár

A víg sűrűségének változásával változik a hajók bemerülési mélysége
• Bermuda háromszög:
• Hajók az édesebb vizű folyókból a tengerbe hajóznak át 



Merülési technikák az állatvilágban:  nautílus, csigás polip, kalmár

Föl-le mozgás: az  átlagsűrűség változtatásával történik.

Búvárhajók, tengeralattjárók merülése

• Vízzel telíthető ballaszttartályok

• Süllyedési mélység: a víz hidrosztatikai 
nyomásának mélységgel való növekedését 
figyelembe kell venni! 

A víz hidrosztatikai nyomása 10 méter mélyen: 

(légköri nyomás)

A tengeralattjárók átlagos merülési mélysége: 400-500 m            ( + 40-50 atm)

kamrák, a válaszfalak, és a kamrarendszer 



Vízszintes mozgás: impulzus megmaradás elve

Gyors helyváltoztató mozgásoknál a „szökkenés” előkészítő fázisában megnövelik köpenyüregük 
térfogatát, melynek következtében víz áramlik be a köpenyüregbe.
Ezt követően az izmos köpenyfal nagy erejű, hirtelen összehúzásával a köpenyüregből a külvilágba 
vezető tölcséren keresztül kipréselik a vizet, miközben hátralendülnek. A tölcsér nyílásának 
mozgatásával az úszás irányát is tudják változtatni. 



Felületi feszültség: Élet a tavak felszínén: vízi rovarok

A molnárkák: ragadozó rovarok: gyorsan mozognak a víz 
rugalmas hártyáján:

• 60-100 cm-t is képesek egy ugrással megtenni, 

• 10 cm-t is emelkedhetnek egy ugrás során. 

Holyvák: Úgy mozognak a víz felszínén, hogy 
megváltoztatják a víz felületi feszültségét úgy, váladékot 
lövellnek ki. (0,75 m/s sebességet is elérhet ezzel, amíg a 
mirigyhólyag ki nem ürül, 10-15 métert is tud haladni. 

Kísérlet: „Éteres hajó”

Az éter  csepegtetésével 
megváltozik a felületi feszültség, 
ezzel megváltozik az illeszkedési 
szög: a hajó elmozdul addig, amíg 
az éter el nem párolog. 



Vizi poloskák: lokátor módszerrel tájékozódnak a víz felszínén. 

A zsákmány által kiváltott felszíni hullámok alapján a lábai segítségével irányt, hullámhosszat  
tudnak megállapítani.  

A számukra közömbös élettelen tárgyak 
(falevél, vízcsepp) által keltett hullámok alacsonyabb 
frekvencia tartományba esnek, így az általuk 
keltett hullám hossza nagyobb. 

Keringő bogarak: 

Hullámot keltenek a vízben való mozgással, és a 
visszaverődő hullámok alapján tájékozódnak



A vízben oldott anyagok hatása az élőlényekre 

Oldott gázok (oxigén, szén-dioxid): fotszintézis, légzés

Sótartalom:
Az élőlények sókoncentrációval szembeni tűrőképessége igen eltérő, kevés az olyan élőlény, mely 
az édesvizekben és a tengerben is megél. 

A halak bőre féligáteresztő hártya: 
az oldatban (a vízben) levő egyik anyag molekuláit átengedi, a másikét azonban nem. 
Ozmózis jelenség: kiegyenlítődés  a hártyán keresztül. 

Tengeri halak:  
a víz só koncentrációja nagyobb, mint a testnedveké: a tengeri halaknál testnedvek a bőrön 
keresztül a sós vízbe áramlanak. A kiszáradás elkerülése érdekében az ozmózis során elvesztett vizet 
pótolják, tengervizet isznak.

Édes vízi halak: 
Mivel a testnedvük töményebb, mint a körülöttük lévő közeg, ezért bőrükön keresztül vizet vesznek 
fel (nincs szükségük ivásra).

Néhány állatfajnál előfordul, hogy a szaporodási időszakban só tűrő képessége megváltozik.
Pl. lazac peterakáskor a tengerből a folyótorkolatokba vándorolnak,
angolna, íváskor a folyókból úszik a tenger felé.



Fagyáspont változása a sótartalommal édesvíz-tengervíz

HŐTAN
Fogalmak, víz anomális sűrűségváltozása, halmazállapot változás, hő felvétel, alkalmazkodás 

Édes víz: 
• A jég úszik a víz felszínén: (kisebb a sűrűsége)
• anomális sűrűség változás: a befagyott tóban a jég alatt a hőmérsékletet illetően fordított 

rétegződés van. 
• A jég hővezető képessége nagyon kicsi: a tó lassan fagy be.

Az édesvízi halak a tavakban könnyen áttelelnek.



Tengervíz:

Az átlagos sótartalmú tengervíz másként viselkedik, mint az édesvíz, mert lehűléskor a sűrűsége egészen 
a fagyáspontig növekszik.

Tm: maximális sűrűséghez tartozó hőmérséklet változása

a sótartalommal

Tf: a fagyáspont változása a sótartalommal

A tengervizek átl. sótartalma: 30-35 ezrelék

Antarktiszi halak alkalmazkodása a hideghez

A vizek átlagos évi hőmérséklete -1,87 °C, pontosabban -1,4 °C és -2,15 °C körül ingadozik. 

Fagyáspontcsökkenés: Testnedveik akár a -2,2 °C-t is elérhetik, és életben maradnak
„Fagyásgátlók”: testnedvekben oldott sók (főleg nátrium-klorid, de a kálium-klorid és kalcium-klorid

Az antarktiszi halak többségének vérében fagyásgátló anyag található: glikoproteinek, fehérjék, 
cukrok. A fagyásgátló közrezárja az apró jégkristályokat, ezzel megakadályozza azok növekedését



Alkalmazkodás a hőmérséklet változásokhoz

Hűtés párologtatással: a párolgáshőt a környezet szolgáltatja, miközben lehűl. (Hőcsere)

Az ember hőmérsékletszabályozása

Az emberi szervezet jó hőmérséklet-szabályozó. Ha a testhőmérséklet megnő, ha erőteljesen 
izzadunk, a párolgás fokozódik, a test hűl. A párolgáshoz szükséges hő abból a vékony levegőrétegből 
vonódik el, amely közvetlenül a bőrünkkel érintkezik, a bőrünk lehűl. A levegő azonban ekkor eléggé 
száraz kell, hogy legyen. Ha benne sok a vízpára, akkor a párolgás folyamata lassul, a szervezet nem 
hűl, a párás hőség elviselhetetlenné válik.

Miért érezzük a 25 °C-os szoba levegőjét melegnek, a 25 °C-os vizet pedig hidegnek?

(Ha fúj szél, jobban szárad a ruha).

A levegő sűrűsége és hőkapacitása sokkal kisebb, mint a vízé. 

a levegő sűrűsége : 0,0012 g/cm3

hőkapacitása:  1,01 J/g°C

0,997 g/cm3 25

hőkapacitása :      4,18 J/g°C

a víz sűrűsége:

Így ha belemártjuk ujjunkat a 25 °C-os vízbe, akkor az nagyobb tömegű és hőkapacitású anyaggal 
érintkezik, így több hőt veszít, mint amikor  a levegőn van. 

Hőkapacitás



Hány Joule hőmennyiséggel emeli ujjunk a 12 cm3 víz hőmérsékletét 1 °C-kal, és mennyi ez az 
érték ugyanekkora térfogatú levegő esetén? 

Példa:

Vízre:

Ez a hőkapacitásban mutatkozó különbség megakadályozza melegvérű élőlények testének túlhevülését 
vagy a kihűlését. A sejtek víztartalma nagy, így a hőkapacitásuk is nagy. Ezért nem nagyon érzékenyek a 
külső hőmérséklet-változásokra. Ehhez járulnak még a különböző hőszabályozó folyamatok: az izzadás, 
a remegés, az erek összehúzódása és kitágulása, és a bőr alatti zsírréteg.

•A víz nagy fajhője: kiváló hűtő-fűtő anyag

időjárás: óceáni éghajlat,   parti szél,

délibáb képződés

•Hasonló jelenség: Hőkapacitás szerepe a lázmérésben



Hőmérsékletszabályozás az állatvilágban

A legtöbb állat nem képes hatékony izzadásra.
A macskák és a kutyák csak a talpukon rendelkeznek izzadságmirigyekkel. 

Sok állat liheg izzadás helyett, mivel a tüdejük felszíne nagy 
és sűrűn átszövik a vérerek. A belélegzett levegő hűti a tüdők felületét,
a kilélegzett levegő pedig hőt és vízpárát szállít.

Igen érdekes a teve hőszabályozása: gazdaságosan bánik a vízkészletével.

• Vastag bőre jó hőszigetelő: púpja akár 80 fokra is felmelegedhet, míg a többi testrésze csak 40 fok.
• A test párolgását a szőr megakadályozza. 
• Rekkenő hőségben sem nyitja ki a száját, nehogy a nyálkahártya kiszáradjon. 
• Légzésének ritmusa nagyon lassú: percenként 8 (kutyánál ez percenként 300-400), így kevesebb 

pára távozik a szervezetből.
• A púpjában lévő zsír elégetésével nyerhet vizet (anyagcsere)



Allen-szabály (arányszabály): a testfüggelék (fül, farok, végtagok) egy faj hűvösebb vidéken élő 
képviselőinél vagy egy rokonsági körbe tartozó fajok esetében a hűvösebb éghajlat alatt élőknél a 
testhez viszonyítva kisebbek. Szembetűnően jelentkezik például antilopok, rókák, nyulak
esetében.

Sarki róka Sivatagi róka

Párolgás a növények felületén

Szárazság idején a falevelek „összepöndörödnek”. 

A növény a leveleken keresztül párologtat, felületének csökkentésével csökkenti a párolgási sebességet.

Éppen emiatt sok sivatagi növénynek tüskévé módosult levele van.



Kaktuszok

• A pozsgás,  húsos vastag levelét nagy üregű sejtekből álló víztároló szövet alkotja.
• A levelek párologtató felülete egyre csökkent, a levelek elcsökevényesedtek, részben 

tövisekké vagy szőrökké alakultak, és maga a szár, a törzs vált pozsgássá. 
• A felületén rendszerint vastag bőrszövet és viaszréteg alakult ki a felületi párologtatást is a 

minimumra csökkentve
• A hosszú fehér szőrök is akadályozzák a párolgást. 

A kaktuszok gömb (minimál felület) vagy oszlop alakja is az adott térfogathoz tartozó lehető legkisebb 
párologtató felület kialakítása miatt alakult ilyenné. 



Az afrikai szavannák furcsa megjelenésű fafélesége a majomkenyérfa (baobab). Idősebb egyedeknél 
a 8 métert is meghaladó átmérőjű fák sem ritkák, a törzsükön satnya korona található. A fatörzsek 
valóságos víztárolók, a törzs laza szerkezetű szövete 120 liter vizet is tartalmazhat. Elefántok eszik a 
törzsét, így jutnak vízhez a nagy szárazságban. Az esős évszakban lehullott vizet tárolni tudja.

Kapálás

Miért kell kapálni a növényeket? 

A gazok hajszálgyökereit kell elvágnunk, hogy ne szívják fel a vizét a haszonnövény elől. 


