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Szaglás 

jelentősége 

Emberben az evolúció során a 
jelentősége csökkent. 
 
Fontos viszont a  
-párválasztás 
-veszély 
-félelem 
-álmok, emlékek esetében. 
 
Az illatok kulcsszerepet 
játszanak jó közérzetünk 
kialakulásában, befolyásolják 
hangulatunkat, 
lelkiállapotunkat. 
 
Nincs két egyforma szaglású 
ember- gének határozzák meg. 
 
Kép forrása: www.almapatika.com 
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De a szagok mégis… 

 

  

„Orrunknál fogva vezetnek”  
 

Befolyásolják döntéseinket, érzelmeinket, 
kapcsolatainkat 

 
A szaglás a legösszetettebb vegyi 

érzékelési mód.  
 

A szaglás születéskor már érett 
 

Receptorok (érzékelő sejtek) 60 naponta 
megújulnak 

 
az ember úgy 10 000 szagot tud 

megkülönböztetni 
 

Egy átlagos kutyánál a szaglóhám 
felületének nagysága 130 cm²! Emberben 

csak kb. 5 cm² . 
Kép forrása: hu.wikipedia.org 
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Szaglás 

Receptorai az orrüreg felső részén 
találhatók – szaglóhám 
 
Emberben ez sárgás színű, kb. 5 
cm2-nyi terület 
 
Receptorsejtek és nyálkasejtek 
találhatóak itt 
 
A nyálkahártya felületén 
filmszerűen elhelyezkedő alvadt 
folyadék van, a szaganyagok ebben 
a folyadékban oldódnak fel 
 
Kép forrása: tudasbazis.sulinet.hu 
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• kémiai receptorokkal történik 
 

• ingere: levegőben oldott gáznemű molekulák. 
 

• Az orr működésének jellegzetessége, hogy nagyon gyorsan alkalmazkodik 
 
• Belélegzéskor a molekulák áthaladnak az orron. Egy részük a szaglósejtekből álló szaglóhám 

előtt kavarog. Minden sejtnek 10-20 csillója van, amik érintkeznek a nyálkahártyával. Azok a 
molekulák, amelyek oldódnak a nyálkában, és a csillókat ingerelve ingerületet hoznak létre.  

• Kép forrása: www.mozaweb.hu 

Szaglás  
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Az orr 
 

A nagy orrot már a rómaiak nagyra becsülték: azt hitték, hogy csak okos 

embereknek lehet nagy orruk 

 

 

Mások az orralakulásból a jellemre következtettek. 

 

Így a hegyes orrot pikáns, csipkedő jelleműnek szokták tartani, hegyes állal  

pedig a fösvénység jelének. 

 

 A tompa orrot a durvaság, a fitos orrot, különösen vastag ajkakkal, az 

érzékiség jelképének  

 

a vékony orrot a könnyelműség 

 

 a hajlott orrot a szellemesség jelképeinek mondják. 

 

 

 

 

 

 



Érdekességek 

• Minden élő organizmus képes a kémiai alkotóelemek 
felismerésére környezetében.  

• A halaknak relatíve kevés, körülbelül száz körüli a 
receptor sejtjeik száma, az egereknek viszont több mint 
ezer, azaz több mint az emberé. 

• A kutyák szaglása körülbelül egymilliószor jobb, mint az 
emberé 

• Ismert az is, hogy a nők szaglásérzékenysége nagyobb, 
mint a férfiaké, az illatszerek egy részét a férfiak nem, 
vagy csak alig érzik. 




