
AZ EMBER ÉRZÉKSZERVEI 

Az ember és a gerinces állatok jó része 5 érzékszervvel fogja fel 

a környező világ eseményeit. 
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AZ ORR A SZAGLÁS SZERVE 

 a szaglás a legősibb 
érzékszervünk, mely 
bizonyítottan fontos szerepet 
játszik az emeberi 
viselkedésben is 

 A szaglás egyben a légzés 
szerve is, normális esetben 
az ember az orrán át vesz 
levegőt. A szaglás nem is 
azon a területen történik, 
ahol a levegő nagyja jár. Az 
orr hátsó felső részében, 
ahová a beszívott levegőnek 
csak csekély része jut, 
található a szaglóhám. 



A SZAGLÓHÁM 

 nem csak a szaglóhám, 
hanem az V. agyideg (a 
háromágú ideg) orrüregi 
végződései is szerepet 
játszanak a szaglásban. 

 Általában a háromágú ideg 
végződései a felelősek a 
csípős, szúrós, erős 
szagérzetért, amilyet 
például a pirospaprika 
kapsziacinje, a hagyma 
diallil-szulfátja vagy a 
mustár izotiocianátja okoz. 



A SZAGLÁS 

 A szaglás születéskor már érett. Az ember 

szaglórendszerének egy további tulajdonsága, 

hogy a receptorok 60 naponta megújulnak: az 

érzéksejt elhal, és a bazális sejtekből pótlódik. Az 

új axonok ott nőnek, ahol éppen van szabad hely. 

 A szagérzékelés erősen függ a hormonoktól és a 

motivációtól; a hormonzavarok éppúgy okozhatnak 

anozmiát, mint hiperozmiát. Jóllakás után 

megváltozhat a szagok élvezeti értéke. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Baz%C3%A1lis
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hormon
http://hu.wikipedia.org/wiki/Motiv%C3%A1ci%C3%B3


HOGYAN ÉRZÉKELJÜK A SZAGOKAT? 

 A szagok élvezeti értéke az emberben az első 

5-10 évben alakul ki, eltérően az ízektől. Míg az 

újszülöttek egyértelmű mimikával jelzik az 

édest és a keserűt, addig a szagoknál sokszor 

nem egyértelmű a reakció. A gyümölcsillat, a 

verejtékszag és a fekália szagának élvezeti 

értéke kevéssé differenciált. 



TANULÁS ÉS EMLÉKEZET  

 

 Míg az ember úgy 10000 szagot tud 

megkülönböztetni, addig a gyakorlatlanok 

ezeknek csak a felét tudják korrektül 

megnevezni. Gyakorlással ez az arány 98% -ra 

nőhet. Nagy a szagokkal kapcsolatban a 

személyes tapasztalatok szerepe. Sokszor 

emlékeztetnek egy helyre, ahol a szag érződött, 

vagy egy tevékenységre, amikor ez a szag volt a 

levegőben. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ember


TANULÁS ÉS EMLÉKEZET 

 az ember szinte maga előtt látja a helyzetet, 

például a karácsonyt. Mivel a szaglókéregben 

nincsenek leképezve az egyes szagok, azért 

ezek a látottakhoz kapcsolódnak. A szag 

pontosabb meghatározásához egy második, 

verbális rendszerre is szükség van, ami névvel 

azonosítja. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kar%C3%A1csony
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1t%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyelv


KONDICIONÁLÁS 

 

 Emberben néhány kellemetlen szag védőreflexeket 
válthat ki, például hányást. A limbikus rendszerrel 
és a hipotalamusszal fennálló szoros kapcsolat 
különleges helyzetet hoz létre a tanulási 
folyamatokban: A klasszikus kondicionálási 
helyzetekben a kapcsolat még nagyon hosszú idő 
alatt is csak nagyon nehezen bomlik meg. Például 
így válthat ki hányingert az étkezés helyszíne, vagy 
a halszag még évekkel a romlott hal evését 
követően. Génjeinkben van ez a könnyű 
kondicionálhatóság. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Reflex
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1ny%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Limbikus_rendszer
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hipotalamusz
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Klasszikus_kondicion%C3%A1l&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Halak
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n


SZAGLÁS ÉS VISELKEDÉS 

 Azt már régóta tudjuk, hogy a kémiai anyagok 
alapvető befolyással vannak egyes állatok 
viselkedésére, gondoljunk csak a rovarok 
viselkedését meghatározó feromonokra, vagy a 
kutyák területjelző szagnyomaira. 

 Bebizonyosodott, hogy a csecsemők 8 hetes 
koruktól fogva képesek az anyjuk szagát 
azonosítani és erre álmukban is szopási reflexszel 
reagálnak. Idegen nők (még ha azok szoptatós 
anyák is) szagára nem adnak ilyen reakciót. 



SZAGLÁS ÉS VISELKEDÉS 

 A kutyák képesek azonosítani az egyes emberek szagát, 
de nem az egypetéjű ikrekét. Ebből arra 
következtethetünk, hogy létezik valamilyen egyéni 
szagnyom, mely genetikailag meghatározott. 

 Bizonyított, hogy a félelemnek is van szaga, melyet 
egyes állatok (kutyák, lovak) nagy biztonsággal tudnak 
azonosítani az emberen. 

 Szintén bizonyított, hogy a szaglásnak a memóriában is 
kitüntetett szerepe van. Ha valamilyen szag jelenlétében 
tanultunk meg valamit, könnyebb annak visszaidézése, 
ha ugyanazt a szagot érezzük. 



A SZAGLÁS ZAVARAI  

 

Az érzékenységi problémákon kívül minőségi 
zavarok is kialakulhatnak. 

A szaglás teljes hiánya az anozmia, a csökkent 
érzékenység a hipozmia, és a szokottnál jóval 

nagyobb érzékenység a hiperozmia. 

A minőségi zavar lehet parozmia, kakozmia, 
vagy szaghallucináció, amit fantozmiának 

neveznek a pszichiátrián. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Anozmia


ZÁRSZÓ 

 Húsvét nem csak a nyúltojás és a csoki csirke 
időszaka, hanem az illatfelhőké is. A locsolkodás, 
ami valaha egyszerű termékenységi szimbólum 
volt és jobbára nagyobb vödör jéghideg vízzel 
hajtották végre, a nagyvárosi kultúrákban 
illatterrorizmussá finomodott. A népszerűbb lányok 
Húsvét táján nem úszhatják meg, hogy ne díszítse 
tizenöt-húszféle mesterséges illat, amelynek 
köszönhetően napokig lemoshatatlanul teljesen új 
és általában nem igazán kellemes 
szagkombinációk hordozói lesznek. 


