Állatok (Animalia)
Törzs: Porifera - szivacsok

Törzs: Cnidaria - csalánozók

Vízi, többnyire telepképző állatok. Szűrögető
tengerekben.

táplálkozásúak. Főleg

Testüket mész-, ill. kova váztűk, vagy spongin elemek szilárdíthatják. A tűk
anyaga és szimmetriaviszonyai határozóbélyegek. A telepek alakja változó, az
élőhelyi viszonyoktól függ. A többség sekély vizek
lakója. Oxigénigényesek, az erős vízmozgást nem kedvelik.

9000 fajuk többsége tengerekben él. Kétféle életalakjuk van, a helytülő és a
szabadon úszó. Nemzedékváltakozás köti őket össze. Ragadozók, ritkán
szűrögetnek.

közönséges hidra (Hydra vulgaris)

tavi szivacs (Spongilla lacustris)
édesvízi medúza (Craspedacusta sowerbyi)

Törzs: Laposférgek

Törzs: Platyhelminthes - Laposférgek

Osztály: Galandférgek (Cestoda)

Szelvényezetlen testük háthasi irányban lapított. Szabadon élők, vagy külső- ill.
belső élősködők. Végbélnyílást nem találunk rajtuk. A mikroszkópikus mérettől
a több méteres hosszúságig változó nagyságúak.

fejnyúlvány
horgok

scolex

szívóka
ivarnyílás
méh

nyak

feji vég
ízekből álló láncolat

A szív ókás galandféreg testfelépítése

Törzs: Laposférgek
Osztály: Galandférgek (Cestoda)
Rend: Szívókás galandférgek

méh

hosszanti idegtörzs

here

Az uborkamag galandféreg
(Dipylidium caninum)

here

fejlődésmenete

ivarnyílás

cryplocystis

petefészek

szikmirigy

scolex
rostellum

proglottis

bolha
oncosphaera

peték

Egy galandféreg íz (proglottis) szerkezete
bolhalárva
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A KERGEFÉREG (Taenia multiceps) fejlődésmenete

Törzs: Laposférgek
Osztály: Galandférgek (Cestoda)
Rend: Szívógödrös galandférgek

vízimadár (végleges gazda)

fejlett
lárvaalak

3.
4.

pete

hal (másodlagos köztigazda)

csillós
lárva

2.

1.
2.
3.
4.

1.

a kutya, mint végleges gazda → a pete a legelőre kerül ;
a juhok felveszik a lárvákat tartalmazó petéket;
a lárvák a juhok agyában hólyagféreggé alakulnak → „kergeség”;
a levágott állat fejéből a kutyába kerül a hólyagféreg és átalakul
galandféreggé

Törzs: Laposférgek

A szíj galandféreg
(Ligula intestinalis)

alsóbbrendű rák
(elsődleges köztigazda)

fejlődésmenete

Törzs: Laposférgek
Osztály: Közvetett fejlődésűek (Trematoda)

Osztály: Közvetlen fejlődésűek (Monogenea)

hasi szívóka
két fiatal egyed egyszeres

kapcsolata

Béledény
rendszer
szabadon úszó lárva
ivarrendszer

kifejlett
alak
pete

kétszeres

kapcsolat kialakulása

Az ikerféreg(Diplozoon paradoxum) fejlődése

A közönséges májmétely (Fasciola hepatica) fejlődése

A közönséges májmétely (Fasciola hepatica) felépítése – hasi oldal

Törzs: Nematoda - Fonálférgek
Erősen megnyúlt testű, hengeres, apró férgek. Kutikulájuk kemény, síma
vagy mintázott. A szájnyílás körül papillák láthatók, a szájban lemezek, fogak
vannak. Mozgásuk jellegzetesen kígyózó a testüregfolyadék erős
turgornyomása miatt.
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Törzs: Fonálférgek (Nematoda)

Törzs: Puhatestűek (Mollusca)
Az ízeltlábúak után az állatvilág második legnépesebb törzse. Méretűk a
néhány milliméterestől 20 méteresig terjedhet.
A

B

Jellemzőjük az ízeletlen test, mely három részre osztható: fej – láb –
zsigerzacskó. Ez utóbbi választja ki a külső, kemény, mész alapanyagú héjat. E
váz felépítése többé-kevésbé egységes a puhatestűeken belül, és csak ritkán
csökevényesedik el.

C
B

A

Sertés orsóféreg (Ascaris suum)
A-nőstény, C-hím, B-pete

Törzs: Puhatestűek (Mollusca)
• 50 - (130 ?) ezer faj
• méretük néhány mm-től (pl. májmételyes csiga)

A PUHATESTŰEK FŐBB FORMÁI, ILLETVE CSOPORTJAI
bilateralisan szimmetrikus
puhatetsűek

asszimmetrikus puhatetsűek

15-18 m-ig (pl. óriáskalmár) terjedhet
autóbusz
8m
kagylók

zsigerzacskó
maradványcsigák

héj

ámbráscet
fej
bogárcsigák

óriás kalmár

ásólábúa
k

(Architeuthis)
féregcsigák

kolosszális kalmár
(Mesanychoteuthis)

fekvő helyzetű,
megnyúlt trochopora

csigá
k

lábasfejűek

láb

trochophora lárva

egyenlőtlenül növekedő
trochophora

spirálisan barázdálódó embryo

méter

A lábasfejűek kivételével spirálisan barázdálódó petéből trochophora lárva keletkezik,
melynek szimmetrikus és aszimmetrikus továbbfejlődésével jönnek létre az ábrázolt típusok

Osztály: Csigák (Gastropoda)

AZ ÉTI CSIGA (HELIX POMATIA) házának főbb részei

• 35-50 ezer faj
• aszimmetrikus héj!

csúcs

kanyarulat

• változatos élőhely és életmód
• Szárazföldön, édes- és tengervízben egyaránt előfordulnak

oszlop

varratvonal

• Hímnősek

szegély

szájadék
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ÉTI CSIGA TESTÉBŐL KÉSZÜLT KERESZTMETSZETI VÁZLAT

AZ ÉTI CSIGA KÜLSŐ TESTFELÉPÍTÉSE
légzőnyílás
húgyvezető- és
végbélnyílás

köpenyszegély

gl. hermphroditica

hátulsó

ureter

rectum

tüdőerek

hepatopancreas
hepatopancreas

tapogató
héj

fej

ductus
hermaphroditicus

szem

köpenyüreg
gaster
nyálmirigy

gaster

köpenyszegély
spermoviductus

talp

ivarnyílás

szájnyílás

gl.
albuginea

elülső
tapogató

penis

bélcső

visszahúzó izma

epiphragma
lábvisszahúzó izmok

aorta

lábmirigy

oldalsó lábsinus

OSZTÁLY: CSIGÁK (GASTROPODA)
Az éti csiga szaporodása

Rend: Ülőszeműek (Basommatophora)
– A szem az 1 pár feji tapogató tövénél ül
- Többnyire vízben élnek

mocsári csiga (Lymnaea stagnalis)
PETÉIT LERAKÓ ÉTI CSIGA

Rend: Nyelesszeműek (Stylommatophora) – Két pár tapogató.
A szemek a hosszabb, behúzható tapogató csúcsán ülnek

Éti csiga (Helix pomatia)

Kárpáti kék meztelencsiga (Bielzia coerulescens)
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OSZTÁLY: KAGYLÓK (BIVALVIA)

Közel 10 ezer faj; néhány mm-től (pl.: vándorkaglyó) akár 1 m-es
nagyságig (tengeri óriáskagyló)
két szimmetrikus teknő ⇒ védelem!
tolóláb,
fejük nincs
változatos életmód; csak vízben élnek (tengerben vagy édesvízben)

Kerti meztelencsiga (Agriolimax agrestis )

A KAGYLÓK KÜLSŐ TESTFELÉPÍTÉSE

A TAVI KAGYLÓ KÖPENYSZERVEI ÉS ZSIGEREI

lábvisszahúzó
izom

sarokpánt

umbo

vese

aorta

pitvar

kamra

utóbél

csillós tölcsér

ivarnyílás

hátulsó záróizom

hepatopancreas

ex. szifó

teknő

elülső aorta
cerebrovisceralis
connectivum

húgyvezető
nyíláa

gyomor

teknő

ggl. cerebrale
kivezető szifó
elülső záróizom
anus

ggl. viscerale

láb

növekedési vonalak

szájnyílás

bevezető szifó

Inhalens
szifó
köpeny

ggl. pedale
kopoltyúk

köpenyszegély

OLDALNÉZET

HÁTULNÉZET

köpenyszegély

köpeny (köpenyüreg)

gonad

középbél

láb

typhlosolis

Törzs: Gyűrűsférgek (Annelida)
Osztály: Kagylók (Bivalvia)
A gyűrűsférgek az ősi laposférgekből alakultak ki. Testükben már az
ektoderma (külső csíralemez) és az endoterma (belső csíralemez) közé
benőtt egy mezoderma (középső csíralemez) és ezek szelvényesen benőttek
a két másik csíralemez közé. E szelvények közt alakult ki a másodlagos
testüreg.

Néhány hazánkban előforduló faj

Kialakult két nyílás (száj- és végbélnyílás). Ezek az állatok homonóm
szelvényezettségűek, tehát minden szelvényük felépítésben és funkcióban
szinte teljesen megegyeznek).
folyamkagykó (Unio sp.)

vándorkagyló (Dreissena polimorpha)

A testfolyadékot az erek szállítják, zárt keringési rendszere van (a vér egy
zárt csőrendszerben folyik).

amúri kagyló (Anodonta woodiana)

5

EGY GILISZTA (LUMBRICUS SP.) TESTFELÉPÍTÉSE

GILISZTÁK (Lumbricus sp. SZAPORODÁSA.
AZ ONDÓTARTÁLYOK KÖLCSÖNÖS FELTÖLTÉSE

ondóvezető nyílása

nyereg

nyereg

zárt nyálkaburok (cső)
ondótartály nyílása

1. os, 2. prostomium, 3. peristomium, 4. v entrolateralis serték, 5. az ondótartályok
nyílásai, 6. v entratlis serték, 7. nephridiophorus, 8. nagy iv ari serték, 9. mirigyszöv et
álatl képzett duzzanat, 10. az ov iductus külső nyílása, 11. a v as deferens kiv ezető
nyílása, 12. iv arbarázda

Törzs: Gyűrűsférgek (Annelida)
kokon

Altörzs: Előgyűrűsférgek

embriók

fiatal féreg
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14
15

Altörzs: Színgyűrűsférgek (Euannelida)
Osztály: Kevéssertéjűek

10
ondóvezető nyílása

Család: Csővájóférgek (Tubifex tubifex)
Család: Giliszták (Lumbricidae)
-Lumbricus terrestris

nyálkás gyűrű
(kokon)

-Eisenia sp.

30
Clitellum-öv
36

Altörzs: Módosult gyűrűsférgek (M etannelida)
Osztály: Nadályok (Hirudinoidea)
-Hirudo medicinalis(orvosi pióca)
-Pisciola geometra (halpióca)

ÍZELTLÁBÚAK TÖRZSE (ARTHROPODA)

Törzs: Ízeltlábúak
(Arthropoda)

állkapcsi tapogató
(tapogatóláb)

szemek

csáprágó

o rendkívül fajgazdag törzs (több mint 1 millió faj!)
o sok tekintetben eltérő, változatos anatómiai, élettani jellemzőkkel
o

rendelkező fajok tartoznak ide

o hasdúclánc idegrendszer
o szelvényezett test
o

kitines kültakaró

o

ízelt láb

Osztály: Pókszabásúak
(Arachnida)

fejtor

mellemez

• testük fejtorra és
potrohra különül
• csáprágós ízeltlábúak

csípő

comb

tompor

térd

ivarlemez

lábszár

• egyszerű pontszemek
• szövő-, méreg-,

o trachearendszer

állkapocs
ajak

bűzmirigyek

alsó fonószemölcs

lábfejtőíz

középső fonószemölcs
lábfejíz

felső fonószemölcs
potroh
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Alosztály: Atkák (Acari)
Rend: Kullancsok (Ixodida)

• 80 ezer faj

• külső élősködők

• gazdasági, vagy
közegészségügyi

• gazdállataik a gerincesek
• kifejletten csak a nőstények vérszívók

jelentőség
• váltivarúak
• nimfastádium

• közönséges kullancs (Ixodes ricinus)

• többféle életmód

• A vérszívás során különböző kórokozókat
terjeszt,
• pl. Lyme-kór baktériuma,
agyvelő- és agyhártyagyulladás vírusa.

Lym e-kór fertőzöttség

Alosztály: Pókok (Araneae)

•testük elő- és utótestre tagolható
• szövőszemölcs - pókfonál
• csáprágójuk méregmirigyekkel ellátott

keresztes pók fajok (Araneus sp.)
• pókselymük rendkívül finom szerkezetű
• kerekháló
• testen kívüli emésztés

RÁKOK ALTÖRZSE (CRUSTACEA)

A RÁKOK FŐBB TÍPUSAI
(ALOSZTÁLYAI)
Cirripedia

Ascothoracica

• fejtor és potroh
• két pár csáp

Ostracoda

Copepoda

• rágó szájszerv
• kopoltyú

Phyllopoda

Branchiura

• hátpajzs védi testüket
Anostraca

• általában váltivarúak, de szűznemzés is előfordulhat
Mystacocarida

• változatos életmódúak
Cephalocarida

Malacostrata
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A KIS VÍZIBOLHA (DAPHNIA PULEX) SZERVEZETE

A TÍZLÁBÚ RÁKOK (DECAPODA) MORFOLÓGIÁJA

második csáp

fej tor

potroh

bélcsatorna

tor

izmok

csápok
szem

fej

szív

első csáp

peték

úszó függelékek

költőüreg

héj
potrohvég

j árólábak
olló

száj szerv

Osztály: Magasabb rendű rákok (Malacostrata)
Rend: Tízlábú rákok (Decapoda)

folyami rák (Astacus astacus)

kecskerák (Astacus leptodactylus)

kövi rák (Astacus torrnetium) V!
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