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HOGYAN HASZNÁLJUK A TANKÓNYVET?

M a a biología új ágának a tanulását kezditek el, ez az állatokról
szóló tudom ány, a zoológia. N ehéz elképzelni az életet ezek nélkül
az élolények nélkül- kózületek is tart valaki az otthonában kutyát
vagy m acskát, díszm adarakat vagy akvárium i halat. Ezek m ind az
állatok világának képviseloi. K onyvünk m egism ertet a Fóldet benépesíto állatok sokszínü és érdekes világával, m indenekelott azokéval, am elyek országunkban, U krajnában honosak. Ism ereteket
szerezhettek olyan fajokról, am elyek az em berek szám ára haszno*
sak, m eg am elyek kárt okoznak a gazdaságnak, veszélyes betegsé*
gek kórokozóit terjesztik, valam int az állatok egym ás kózótti és a
kornyezettel való kapcsolatáról.
Rem éljük, hogy ez a tankonyv nem csak új ism ereteket nyújt,
hanem segít jobban eligazodni az iskolán kívül szerzett új informá*
ciókban is, segít benneteket a továbbiakban m inél jobban felhasználni az elsajátított ism ereteket.
A tankonyv szóvege részekre, tém ákra és ónálló fejezetekre tagolódik. Az „Érdemes felidézni”, „Kulcsszavak és fogalmak”, „Roviden
a lényeg” rovatok segítenek jobban elsajátítani az új anyagot. A
„Gondolkozzatok” és az „Alkotó feladat” rovat azokhoz szól, akik
m élyebben szeretnék m egérteni az élo term észet bonyolult vílágát.
A „Szeretnétek tóbbet tudni?” rovat ónm agáért beszél. M inden té
ma után az elsajátított tudás felm érésére szolgáló tesztek és em elt
szintü, nehezebb kérdések találhatók. Segítségükkel jobban felké*
szülhettek az osszegzo órákra. A term észet tanulm ányozásának
fontos elem e a laboratórium i m unka, m elynek elvégzése során
m egfelelo gyakorlati jártasságot szerezhettek.
Sok sikert a tanulásban és új felfedezéseket az élo term észet
világában!
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Bevezetés

MEGTUDHATJATOK

MEGTANULHATJÁTOK

•mit tanulmányoz a zoología;
•miben különböznek az állatok a többi szervezetektöl

•megkülönböztetni az állatokat a többi szervezetektöl
felépítésük és életmúkodésük alapján
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AZ ÁLLATOK ORSZÁGA
1 . Az állatvilág mint a természet
alkotórésze
mmmm E r demes felidézni. Az élo szervezetek milyen országait
ismered? Milyen tulajdonságok jellemzik a nôvényeket, a gombákat és
a baktériumokat? Mi jellemzi e világok képviseloinek sejtfelépítését?
■ Az állatok jellemzo életjelei. Valamennyi élo szervezet —így az állatok
is - olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek megkülönböztetik dt az
élettelen természettol. Vizsgáljátok meg figyelmesen az 1. ábrát. Már
tudjátok a természetismeret tantárgyból, hogy valamennyi szervezet sejtekbol épül fel, ugyanakkor az élettelen tárgyak (az elhalt szervezetek
maradványait kivéve) nem sejtes felépítésüek. Az élettelen tárgyaktól
eltéroen az élo szervezeteknek szükségük van a környezetbdl származó
folyamatos tápanyag- és energiabevitelre. Az energia a különbözd életmükôdési folyamatok fenntartását biztosítja, néhány vegyület a növekedéshez szükséges építoanyagként szolgál. Tehát az élo szervezetek képesek növekedni és fejlodni, a szaporodóképességük pedig biztosítja az élet
folytonosságát a földünkön. Az életmükôdésük termékeit kiválasztják a
külvilágba, ami az anyagok korforgásának elengedhetetlen feltétele.

1. ábra Néhány életjelenség
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Valamennyi élo szervezet képes felfogni a külvilág ingereit és megfelelo
módon reagálni rá. Az élo szervezetek jellemzo vonása a mozgásképesség.
Az állatokat a többi élolényhez hasonlóan a kémiai elemek aránya külöır
bözteti meg az élettelen természet tárgyaitól. Idézd fel a természetismeret tantárgyból, milyen kémiai elemek vannak túlsúlyban az élo szervezetekben?
m Az állatok helye a szerves világ rendszerében. Már tudjátok, hogy a
szervezetek sokféleségét a tudósok nagy csoportokba, országokba sorolják.
Korábban megismerkedtünk a novények, gombák és baktériumok orszá*
gainak képviseloivel, amelyek jellegzetes, csak rájuk jellemzo sajátos felépítéssel, életmükodéssel rendelkeznek. Most pedig még egy újabb osztály,
az állatok országa képviseloinek tanulmányozását kezdjük el (2. ábra).
AZ ÁLLATOK ORSZÁGA
EGYSEJTÚEK.

TÖBBSEJTÜEK

Az állatok kôzôtt mikroszkopikus egysejtü szervezeteket és tôbbsejtü élôlényeket egyaránt találunk. Az állatok
futnak, másznak, repülnek és ùsznak,
a talajban, a fákon, az édes és sés vizek*
ben, a sivatagokban, a sztyeppéken, az
erdoben és hegyekben élnek. Néhàny
állattal naponta találkoztok, másokról
népszerú televíziós adásokból, kônyvekbol szerezhettek tudomást.
Változatos az állatok mérete is.
Néhány egysejtü faj hossza nem haladja meg az 1*2 mikrométert*. Még mik- 3. ábra Amóba (l), hosszúszárnyú bálna (2)
roszkóp alatt is nehéz meglátni oket (3.
ábra, 1.), ugyanakkor a hosszúszárnyú bálna (3. ábra, 2.) testének hossza
elérheti a 15 métert, 48 tonna súllyal. Ez egy valóságos óriás.
Jelenleg kozel kétmillió állatfajt ismerünk. Ez sokszor tobb mint a gombaés nôvényfajok együttvéve. A tudósok úgy vélik, hogy bolygónkat sokkal tobb
állatfaj népesíti be, számuk elérheti az 5 milliót is. Mégis évente újabbnál
újabb fajokat fedeznek fel e csodálatos élbvilágban. Lehet, hogy kôzületek is
olyan szerencsés lesz valaki, hogy a tudomány számára eddig ismeretlen fajt
kutat fel és ir le.
Hogyan állapíthatjuk meg, hogy egy adott szervezet az állatok vagy az élovilág valamely más országának képviseloje-e?
■ Az állatok és más szervezetek kôzôtti külônbségek. Tekintet nélkül arra,
hogy az állatok eltérnek méretükben, külsb megjelenésükben, felépítésükben,
mégis egyesítik oket kôzôs biológiai tulajdonságaik. Az állatok tobbsége képes
az aktív helyváltoztatásra. A szükséges energiát kész szerves anyagok
fogyasztásából nyerik. Eltérnek a sejtburok felépítésében is (erró! a késobbiekben lesz szó).
A tôbbsejtü állatok tôbbségének szervezete osszetettebb felépítésü, mint az
alsóbbrendü novények szervezete. Tôbbek kôzôtt az állatok azon szervei, amelyek kôzôs feladatot látnak el, külônbôzo szervrendszereket alkotnak. Ilyenek
az emészto-, a kiválasztó-, a vérkeringési, a légzo-, az idegrendszer stb.
Az állatok érzékenyebben és aktívabban reagálnak a külso ingerekre,
mint a tobbi ország képviseloi. Még az egysejtü szervezetek is menekülnek a veszély elol, megkísérelnek élelmet keresni. A fejlett idegrendszerü
állatok saját tapasztalataikból is képesek tanulni. Ez a képesség csak az
állatokra jellemzo. A külso kornyezet változásaira reagálva az állatoknak
lehetosége nyílik a gyorsabb alkalmazkodásra. Az állatok életfolyamatainak szabályozása pontosabb, amit nemcsak a biológiailag aktív anyagok
biztosítanak, hanem az idegrendszer is. A tôbbsejtü állatok elsosorban
ivarosan szaporodnak.

¿ I I 1111 I 1 II 111
Kulcsszauak és -fogalmak . Az állatok országa.
* mikrométer (mkm) = a milliméter 1/1000 része
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Róviden a lényeg
Az állatok országának képviseloi a novényektol és a gombáktól az aláb*
biakban külonbóznek:
■ kész szerves anyagokat fogyasztanak;
■ tóbbségükben mozgékony szervezetek;
■ képesek gyorsan reagálni a külso ingerekre és alkalmazkodni a kornyezet
változásaihoz.

Ellenórzó hérdéseh. 1. Milyen tulajdonságokban külonbóznek az élo szer
vezetek az élettelen természet tárgyaitól? 2. Milyenek lehetnek az állatok
méretei? 3. Milyen biológiai tulajdonságok jellemzik az állatokat?

Gondolkozzatok. Hibás-e az alábbi megállapítás: „Az erdoben sokféle
állat, madár, rovar él”? Miért?

Alkotó feladat. Vizsgáljátok meg a 4. ábrát\

4. ábra
Az ábrán egysejtü állatokat, gombákat, nóvényeket és tóbbsejtü állatokat
láthattok. Szervezetükben mi a kozos és mi a külonbózó?

2.
A

Az állatok sokfélesége és
rendszerezése. Az állatok szerepe
a természetben és az ember életében

■ ■■■ Erdemes fclidéZ T li. Mit tanulmányoz a novényrendszertan?
Milyen rendszertani kategóriákat alkalmaznak a novények és gombák
rendszerezésére?
A számos biológiai tudomány kozül az állatokat a zoología vagy állattan tanulmányozza. A zoológusok az állatok felépítését, életmükódését,
elterjedését, sokféleségét stb. tanulmányozzák.
■ Az állatok rendszerezésének alapelvei. A fóldünket benépesító sokféle
állat kózótt a tájékozódást az állatrendszertan tudománya segíti. Ennek
legfó'bb feladata leírni az állatfajt, elnevezni és meghatározni helyét a
szerves világ rendszerében. Ekózben a rendszertannal foglalkozó tudósok
nemcsak a jelenkori, hanem a kihalt fajokat is tanulmányozzák.

A szervezeteket rendszerezni annyit jelent, mint meghatározni
helyüket valamennyi fobb rendszertani kategóriában.
Az alapveto rendszertani kategóriákat elsoként Karl Linné kiváló svéd
tudós vezette be még a 18. században. Hasonlítsuk össze a nóvényrendszertanban és az állatrendszertanban alkalmazott fobb rendszertani kate
góriákat.
A novények rendszerezésénél
alkalmazott fóbb rendszertani
kategóriák

Az állatok rendszerezésénél
alkalmazott fobb rendszertani
kategóriák

Faj
Nemzetség (genus)

Faj
Nemzetség (genus)
Család

Család
Rend

Rend

Osztály
Törzs

Osztály

Ország

Ország

Törzs

Ebben a felsorolásban az állatok rendszerezésére alkalmazott legfií>bb
rendszertani kategóriák szerepelnek. Néhány állatcsoport rendszerezése
során a kategóriák alcsoportjait is alkalmazzák - állatkor, oregosztály,
alrend, alfaj. Mint a nóvényrendszertanban, az állatrendszertanban is a
faj a rendszerezés alapegysége.
A faj olyan egyedek csoportja, amelyek felépítése, életmükodése,
élettérigénye hasonló, amelyek a természetben egymással szabadon
keresztezódve termékeny utódokat hoznak létre, és meghatározott
területen tenyésznek.
Csak kivételes esetekben párosodhat az egyik faj egyede egy másik
közeli faj egyedeivel, utódokat nemzve (például a kutya és a farkas, a
fehér és a szürke nyúl).
Amint tudjátok, minden faj tudományos latín neve két szóból áll, pél
dául Felis silvestris** vadmacska, Felis
chaus mocsári hiúz (5. ábra).
A fajok megnevezéseiben a Felis azt
a nemzetségnevet jelenti, amelyhez a
fajt soroljuk (mindig nagybetüvel írjuk),
a második név - a fajnév (mindig kisbetüvel írjuk). Az ilyen fajnév a világ
minden tudósa számára egységes.
A nemzetközileg egységes tudomá
nyos fajnév használatának nagy a
jelentósége, mert lehetóséget ad a félreértések elkerülésére. Például a cserebogarat cserbóknak, csebogárnak,
csegebogárnak, siribogárnak is neve'fe

m

.

•Az állatok latín nevét csak tájékoztatásul közöljük, nem szükséges
megjegyezni.
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zik egyes vidékeken (6. ábra), noha
ennek a fajnak csak egy tudományos
neve van: Melolontha melolontha.
Amint a novények és gombák rendszerezése során láttuk, a rokon állatfajokat is nemzetségekbe soroljuk.
Tehát mint említettük, a vadmacska
és a mocsári hiúz a macskák nemzetségébe tartozik. A rokon nemzetségeket családokba soroljuk. Például a
macskák és a nagymacskák nemzetsé,
gét (ebbe a nemzetségbe olyan, számo6. abra Cserebogar
tokra is jól ismert fajok tartoznak,
mint az oroszlán, a tigris, a leopárd, a jaguár) a macskafélék családjába
soroljuk. A rokon családokat rendekbe foglaljuk ossze. Például a macska
félék és a kutyafélék családja a ragadozók rendjének két családja. A rokon
rendek alkotják az osztályt. Például a ragadozók, a cetek vagy úszólábúak, a rágcsálók rendjét az emlósók osztályához soroljuk. Az osztályokat
tórzsbe foglaljuk ossze. Például a madarak és emlósók osztálya a gerincesek tórzsének osztályai. A legmagasabb rendszertani kategória az ország.
Tehát valamennyi állattórzs az állatok országát alkotja.
Mi szolgáltat alapot arra, hogy az alsóbbrendü rendszertani kategóriát
(például a fajt) egy felsóbbrendübe (például nemzetségbe) foglaljuk.
Ennek érdekében a tudósok megállapítják a szervezetek kózótti rokoni
kapcsolat fokát - a kózós óstól való leszármazást. A tudósok külónbózó
tulajdonságokat vizsgálnak: szervezetük felépítésének sajátosságait, élet*
mükódésüket, a szabad keresztezódés képességét, kémiai ósszetételük
hasonlóságát, sejtjeik felépítését, élettérigényüket stb.
■ Az állatok országának állatkórei. Az állatok országát két állatkórre osztjuk:
egysejtüekre és tóbbsejtüekre. Az egysejtuek állatkóréhez olyan állatok tartoz
nak, amelyek teste egy sejtból vagy hasonló sejtek csoportjából (sejttársulásos,
koloniális formák) áll. A tóbbsejtuek állatkóréhez viszont olyan állatok tartoz
nak, melyek teste sok külónbózó' felépítésu és funkciójú sejtból épül fel.
Tóbbségüknél ezekból külónbózó típusú szóvetek és szervek alakulnak ki.
■ Az állatok szerepe az ember életében (7. ábra). Az ember az állatoknak
kószónhetóen jut külónbózó élelmiszerekhez: vajhoz, tejhez, sajthoz, mézhez
stb. Az állatok a gazdaságnak nyersanyagot szolgáltatnak: gyapjút, bórt, tol*
lat, viaszt, a méhfullánk mérgéból külónbózó gyógyszereket álbtanak eló.
Hogy az embernek mindig legyen élelmiszere, nyersanyaga ruházata elkészítéséhez, hogy órizni tudja az otthonát és gabonakészleteit, régtól fogva állatokat szebdít meg: kutyát, macskát, lovat, bikát, kecskét, juhot, kacsát, hbát
stb. A hosszú ideig tarto szelekciónak kószónhetóen ma már sok háziállatfajunk van.
Az állatfajta a mesterségesen kitenyésztett, egy fajhoz tartozó állatok csoportja.
Az állatfajtát meghatározott órókletes tulajdonságok, életmükódés
stb. jellemzi.
A ragadozó (például fürkészek, katicabogarak, atkák) és parazita
állatokat az ember felhasználja a mezógazdasági nóvényi kártevók
számának korlátozására. Ezeket az állatokat széteresztik a szántófóldeken
és kertekben. Ez a rovarkártevók elleni biológiai harc módszere.

Az állatok ragyogó színeikkel, faji
sokféleségükkel, énekükkel (neveze*
tesen a madarak) a legválasztékosabb
ízlésü ember igényeit is kielégítik.
Ugyanakkor az állatok károsak is
lehetnek az emberre, tóbbek kózótt
betegséget okozhatnak. Ilyenek a sokféle paraziták (némely férgek, atkák),
vérszívó fajok (kullancsok, szúnyogok, bóglyók stb.), amelyek külónbózb
megbetegedések: kullancs okozta
agyhártyagyulladás, malária, kiütéses tífusz kórokozóit terjeszthetik.
Az élelmiszer-tartalékokat károsíthatják a kamrákban élo atkák,
rágcsálók stb. Nagy mennyiségü rágcsáló, szúnyog és atka táplálkozik
kultúrnovényeinkkel, csókkentve ezzel a terméshozamot. Sok állat, amely
méregmiriggyel rendelkezik, káros
lehet az ember és a háziállatok egészségére, az életüket is veszélyeztetheti
(például a pókok kozül a karakurt,
tarantula, a kígyók kozül a vipera,
afa, kobra) (8. ábra),
m Az állatok szerepe a természetben. Sok állat táplálékul szolgál más
állatok számára. Például a mezógazdaság veszélyes kártevojével, a vándorsáskával számos rovarevo faj táp
lálkozik (gyík, madár, emlds stb.). A
vérszívó szúnyogok lárváit a vizek
lakói fogyasztják: a gazdasági célokat
szolgáló tenyésztett halak.
Tehát a természetben nincsenek
káros fajok. Azok a fajok, amelyek az
ember és a gazdaság számára kártékonyak, a természetes társulások
nélkülozhetetlen elemei. Ha bármely
fajt eltávolítjuk az ókoszisztémából,
az a benne levó egyensúly felbomlásához vezethet. Tehát az ember
szempontjából „káros” fajt nem meg*
semmisíteni kell, hanem korlátozni
a számát, hogy ne okozhasson érezhetó kárt a gazdaságban.
Az állatok fontos szerepet játszanak
a talaj termóképességének biztosításában, számos virágos nóvény megporzásában, a magvak és termések terjeszté-

7. ábra Az állatok jelentósége az
ember életében

8. ábra Az ember egészségét
veszélyeztetó állatok

11

sében. Az állatok kôzott megtalálhatóak a természet ùn. „egészségügyi dolgozói”, amelyek feldolgozzàk a nôvényi maradványokat, az àllati tetemeket és
kiválasztási termékeket, tisztítják a vizeket.
i 11 1 i i i i 1 I 1 M I I •

Kulcsszavak és -fogalmak. Az állatok rendszerezése, rendszertani
kategóriák, az állatok tudományos nevei, állatfajta.

Rôviden a lényeg
Az állatok világa a kôvetkezb àllatkôrôkre oszlik:
■ egysejtüekre és tôbbsejtüekre.
Az állatrendszertan az állatok sokféleségét vizsgàlja.
A rendszertannal foglalkozó tudósok■ leírják és tudományos néw el látják el a tudomány számára új állatfajokat, nemzetségeket és más rendszertani kategóriákat;
■ meghatározzák helyüket az állatok világának rendszerében.
Az állatok elküloníthetetlen osszetevói az okoszisztémának, fontos szerepet játszanak mind a természetben, mind a gazdaságbam
■ az állatok a természetben aktív szerepet játszanak a talaj termóképességének kialakításában, táplálékul szolgálnak más állatfajok számára. Az
állat táplálékforrás az ember számára és ipari nyersanyag. Ugyanakkor
olyan állatfajok is vannak, amelyek károsítják az ember egészségét és
jelentós veszteségeket okoznak a gazdaságban.

Ellenórzó kerdéseh. 1. Mi az állatrendszertan? Milyen feladatai vannak
ennek a tudománynak? 2. Milyen rendszertani kategóriákat alkalmaznak az
állatok rendszerezésére? 3. Mi a faj? 4. Milyen szerepet toltenek be az állatok
a természetben és az ember életében?

Gondolkozzatok. Miért elképzelhetetlen a rendszertan fejlódése nélkül a
biológiai tudomány fejlódése?

Alkotó feladat. Készíts elóadást arról, hogy az embernek milyen kára és
milyen haszna származhat az állatokból.

Szeretnétek tobbet tudni ?
m Az elsó állatrendszertan a hires ókori górog tudós, Arisztotelész nevéhez
(9. ábra) füzódik, aki rendszerében az állatokat két nagy csoportra osztotta:
azokra, amelyeknek van vérük és azokra, amelyeknek nines vérük (úgy
vélte, hogy a vér csak vórós lehet). A vérrel rendelkezóket felosztotta elevenszüló lábatlanokra (cetfélék), elevenszüló négylábúakra (a tóbbl
emlós), valamint tojásról szaporodó és eleventojó négylábúakra és lábatla
nokra (madarak, hüllók, kétéltüek és halak).
■ A hires svéd tudós, Karl Linné (1707-1778) (10. ábra) a „Természet rendszere" címü munkájában tóbb mint 4000 állatfajt írt le és rendszerezett. Az
állatokat hat osztályba sorolta: emlósók, madarak, kétéltúek (ebben az osztályban ósszevont emlósoket a kétéltüeket), halak, rovarok és férgek.
Azokat az állatokat, amelyeket nem sikerült rendszereznie, egy mesterséges
„káosz” csoportba sorolta.
■ K. Linné rendszerét idóvel egy nagy francia tudós, Jean-Baptiste Lamarck
(1744-1829) (11. ábra) felülbírálta. Ó osztotta tel az állatokat gerincesekre és
gerinctelenekre, 16 osztályt jelôlve ki a Linné által javasolt 6 helyett.
■ A kovetkezó hires francia tudós, Georges de Cuvier (e.: zsorzs de küvjé)
(1769-1832) (12. ábra) az osszehasonlító anatomía módszerével (azaz meg-

9. ábra Arisztotelész

10. ábra Karl Linné

határozva a kozeli szervezetek ozonos és eltérô
bélyegeit) az állatok minden osztályát négy nagy
csoportra bontotta: sugaras állatokra, ízelt àllatokra,
puhatestüekre és gerincesekre. E csoportokat
késóbb torzseknek nevezték el.
■ A tudományos irodalomban hagyomânyosan a
fajnév môgôtt feltüntetik annak a tudôsnak a
nevét, ak¡ a fajt leírta és azt az évszâmot, amelyben
leírta. Példâul a bôlény teljes nemzetkôzi neve a
kôvetkezô: Bison bonosus Unnaeus, 1758. Ez azt
jelentl, hogy a fajt 1758-ban K. Linné irta le. Ez azért
tontos, mert így lehetetlenné vdlik ugyanannak a
fajnak más néven torténô tôbbszôri leírása.

12. ábra Georges de
Cuvier

Tudâsfelmérés tesztek segitségével
Tesztfeladatok egy helyea válasazal
1. Csak az állatrendszertanban használatos rendszertani kategória: a) àllatfaj;
b) nôvénynemzetségî c) nôvénycsalâd; d) nôvényrend.
2. Az állatokat két állatkorbe sorolják: a) alsébbrendüek és felsôbbrenduek; b)
egysejtüek és tôbbsejtüek; c) gerinctelenek és gerincesek.
3. A kozeli fajokat: a) csalâdokbaî b) nemzetségekbeî c) populációkba; d) rendekbe
soroljuk.

Tesztfeladatok tôbb helyes válasazal
1. Az állatrendszertanban nem alkalmazzák az alàbbi rendszertani kategóriákat: a) fajl b) nemzetség! c) nôvényrend; d) nôvénytôrzs.
2. Az eukariótákhoz soroljuk: a) az állatokat; b) a baktériumokat; c) a gombákat; d) a moszatokat.
3. Akàrtevôk eilen folytatott biológiai harc során alkalmazzák: a) mérgezô anyagokat; b) ionizáló sugárzást; c) ragadozó állatokat; d) parazita szervezeteket.

Emelt szintü kérdések
Némely nôvények szintén aktívan reagálnak az ingerekre. így egy mocsàri nôvény, a
harmatfu apró rovarokra „vadászik”, a mimóza pedig, amint hozzàémek, azonnal ôsszezárja leveleit.- Miért nem soroljuk ezeket a szervezeteket az állatok kôzé? Ismertek-e
olyan példâkat, amelyek kôzelebb hozzák egymáshoz az állatokat és nôvényeket?
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Állatok

MEGISMERKEDHETTEK

MEGTANULHATJATOK

• az állati sejtek felépítésének
• megkülönböztetni az állati sejte
sajátosságaival;
ket és szöveteket a novényitol;
• az állati szövetek sokféleségével; f • megtalálni az életmukodési
• az állatok szerveivel és
folyamatok és a szervek, szerv
szervrendszereivel;
rendszerek közötti ôsszefüggést
• a fobb szervrendszerek funkciói- I
val;
• az állatok életterével;
• az állatok szaporodási módjával t
és fejlodési típusaival

1. téma AZ ÁLLATOK FELÉPÍTÉSE ÉS
ÉLETMUKÓDÉSE

3 . Az állati sejt felépítése
*

■■■■ Erdemes felidézni. Milyen tulajdonságok külónbóztetik meg az
élolényeket az élettelen természet tárgyaitól? Melyek a nóvényi sejt felépítésének sajátosságai? Melyek az autotróf, illetve a heterotróf szervezetek?
A sejt felépítésének sajátosságaitól függóen (jelesül attól, hogy van-e sejtmagja) minden szervezetet két nagy ország feletti csoportra osztunk - prokariótákra
és eukariótákra. A prokariótákhoz tartoznak a baktériumok és a cianobaktériu*
mok, az eukariótákhoz pedig a novények, a gombák és az állatok képviselói.
■ Az állati sejt felépítésének sajátosságai. Már tudjátok, hogy az állatok
kózótt vannak egysejtü és tóbbsejtü fajok. Az egysejtü állatoknál egy sejt egy
egész szervezet, amely ónállóan táplálkozik, kiválasztja a külvilágba életmükódésének termékeit, gázcserét folytat stb. A tóbbsejtüek sejtjei sokfélék és
eltéro feladatot látnak el. Az állati sejteket minden külónbózbségük ellenére
az jellemzi, hogy felépítésük sajátosságai hasonlóak.
Hasonlítsuk óssze a nóvényi és az állati sejt felépítését (13. ábra). Mind a
nóvényi, mind az állati sejt eukarióta, vagyis sejtjeik sejtmembránból,
citoplazmából és egy sejtmagból (vagy néhány sejtmagból) épülnek fel.
kloroplasztis

sejtmag

sejthártya

citoplazma

mitokondrium

sejtmag

glikokalix

vakuolum

mitokondrium
sejthártya

13. ábra Nóvényi sejt (l), állati sejt ( 2)
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A nóvényi sejtek vékony sejthártyáját kívülrol egy tómór sejtfal borítja. A
sejtfal elsósorban cellulózból áll, és biztosítja a sejt állandó alakját. Az állatok
sejtjeinek sejthártyáján kívülrol egy
szerves vegyü letek ból álló vékony
rugalmas réteg, a glikokalix helyezkedik el, amely nem képes állandó alakot
biztosítani a sejtnek. Ennek kószónhetóen bizonyos állati sejtcsoportok képe14. ábra Amóba sejtje az
sek ideiglenes kinóvéseket, állábakat
állábakkal (pszeudopodiumokkal) vagy pszeudopodiumokat (14. ábra) lét~
rehozni. Igy az egysejtü állat, az
amóba, állábai segítségével mozog és kebelezi be a táplálékrészecskéket.

I

Azt a folyamatot, melynek során a sejt szilárd részecskéket kebelez
be, fagocitózisn&k nevezzük.

I

A heterotrófok olyan szervezetek, amelyek kész szerves anyagot
fogyasztanak.

A fagocitózis csak az állati sejtek sajátossága. A nóvényi sejtek, a gombasejtek és a prokariótak, mivel sejtfaluk van, csak a külónbózó vegyületek oldatait képesek felszívni.
■ Az állati sejt sejtszervecskéi. A sejtmag egy sajátságos „irányító kózpont”, amely a sejt életmükódését irányítja. Benne raktározódik a szervezet órókítóanyaga.
Az állati és a nóvényi sejtekben olyan sejtszervecskéket figyelhetünk
meg, mint a mitokondriumok (13. ábra). Ezek a sejt „energiatelepei”, biztosítják a sejt minden életmükódéséhez szükséges energiát. Az állati sej
tekben, a nóvényi és gombasejttól eltéróen, nincs sejtnedvet tartalmazó
vakuólum. Ugyanakkor az egysejtü állatokban néha elóTordulnak emészto vakuólumok, melyekben a bekebelezett táplálék emésztése zajlik.
Az állati sejtekból (néhány egysejtü faj kivételével) hiányzik a kloro*
plasztisz. Ezért az állatok tóbbsége a nóvényektól eltéróen nem képes
szervetlenból szerves anyagot szintetizálni. A heterotrófokhoz tartoznak.
Tartalék tápanyaguk a glikogén, nem pedig a keményító, mint a nóvényeknél.

Az állati sejtekben, ahogyan a nóvényi és a gombasejtekben, egyéb sejt*
alkotók is találhatók. Egyesek a sejt számára szükséges vegyületek létrehozásában vesznek részt, mások biztosítják a külónbózó anyagok szállítását a
sejtben.
A nóvényi sejtekhez hasonlóan az
állati sejtek képesek osztódni. Elószór a
sejt órókító anyaga osztódik ketté, aztán
osztódik a citoplazma (15. ábra). Igy
keletkeznek a leánysejtek, amelyek az
órókletes információs készletük alapján
15. ábra A sejtosztódás vázlata
az anyasejthez hasonlók.

■ ■
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Kulcsszavak

es -fogalm ak. Glikokalix, pszeudopodium,
fagocitdzis, mitokondriumok, emeszto vakudlumok.

Roviden a lenyeg
Az allatok, a novenyek es a gombak az eukariotak kiilonbozo tartomanya*
inak kepviseloi, es az alabbi kozos vonasaik vannak:
■ sejtmaggal rendelkezo sejtekbol epiilnek fel;
■ jellemzo rajuk a hasonlo eletmukodes (taplalkozas, kivalasztas, szapo*
rodas, novekedes, ingerlekenyseg stb.).
Az allati sejtnek a novenyi es gombasejttol elteroen:
■ nines tomor sejtfala;
■ nines sejtnedvet tartalmazo vakuoluma;
■ az allatok tobbsege heterotrof mivel nines kloroplasztiszuk, nem kepesek fotoszintetizalni.

Ellenorzo kerdesek.

1. Milyen osszetevokbol epiil fel az allati sejt?
2. Miben hasonlo es miben ter el az allatok sejthartyajanak felepitese a novenyeketol es a gombaketol? 3. Milyen feladatai vannak a sejtmagnak? 4. Mi a fagoci*
tozis? 5. Milyen vakuolumok fordulnak elo az allati sejtekben? Mi a feladatuk?

Gondolkozzatok.

Mi a szerepe az orokletes informacio megorzesenek es
atadasanak a fajok szervezeteben?

Alkoto feladat.

Figyelmesen vizsgaljatok meg a 16. abrat.

16. Abra Allati sejt (l), novenyi sejt (2), gombasejt (3), bakteriumsejt (4)
Allapltsd meg, milyen kiilonbsegek vannak az allati, novenyi, gomba- es bak
teriumsejt felepiteseben az alabbi pontok szerint: sejthartya, van-e kloroplasztisz, sejtmag, vakuolum.

allati szovetek
■■■■ Erdemes felidezni. Milyen novenyeket sorolunk a felsobbrenduek hez? Anovenyeknek milyen szovettipusai vannak? Mi a feladatuk? Mi a fagocitozis?
A szovet hasonlo feldpitdsd ds funkeidju sejtek csoportja.

■ Az állati- és a nóvényi szóvetek külónbségei. Emlékeztek rá, hogy a
felsóbbrendü ndvényeknek eltéro típusú szovetei alakultak ki- osztódcr,
bor-, alap-, mechanikai- és szállító szovet, melyek kozott tóbbé-kevésbé
fejlett hézagok - sejtkozi járatok lehetnek. Az állati szovetekben nincse*
nek sejtkozi járatok, a sejtek kózotti hézagokat pedig sejtkozi állomány
tolti ki.

I

A sejtkozi állomány a sejt kiválasztási terméke, támasztó feladatot
lát el, biztosítja a sejtek tápanyagellátását és kapcsolódását.

Az állatoknál négyféle szovet lehetséges: hámszóvet, a belso kózeg
szovetei (kótó- és támasztó-), izomszóvet és idegszóvet. Ismerkedjünk meg
velük.
■ A hámszóvet funkciói. Az állatok testét fedohám borítja (l 7. ábra, 1.).
Egy vagy tóbb rétegben helyezkedik el és a kórnyezet káros hatásaitól
védi a szervezetet. Ezekeñ a szóveteken keresztül végbemehet a gázcsere, bizonyos anyagok bejuthatnak a szervezetbe, míg mások kiválasztód*
hatnak.
A hámszóvet sejtjei boríthatják a külónbózó szervek vagy a testüreg
belsó felszínét is.
A hámszóvet külónleges típusa a mirigyhám (l 7. ábra, 2.). Ennek a
szóvetnek a sejtjei belsó szerveket borító fedóhámnak vagy más hámszóvetnek az alkotórészei, vagy bizonyos speciális mirigyek állományához tartoznak. Például mirigyhám van az emésztó mirigyekben (nyál-,
hasnyálmirigy, máj). A táplálék megemésztését végzó anyagokat ter*
melnek.
Kózós vonás a külónbózó hámszóvetfa
sejtjeik nagyon szorosan illeszkednek egymáshoz, és a sejtkozi állományuk gyengén fejlett.
■ A belsó kózeg szovetei.
Ezeket a szóveteket azért nevezzük így, mert külónbózó belsó szer
vek felépítésében vesznek részt. A
szervezetben változatos a feladatuk: védelem, szállítás, támasztás,
tápanyagok raktározása stb. A
belsó kózeg szovetei a hámszóvettól abban külónbóznek, hogy nemcsak sejtekból állnak, hanem jól
fejlett sejtkozi állományuk is van.
Felépítése és a végzett funkciója
alapján a belsó kózeg szóvete lehet
kótószóvet, vér és tám asztószóvet.
A kótoszóvetek eléggé változatosak (18. ábra, 1.). Egyesek sejtkozi
állom ányában külónbózó típusú
rostok vannak. Ezek a rostok a
szóvetnek szilárdságot adnak és

ó'rzik a külónbózo szervek alakját, rugalm asságot biztosítanak az
állatok bbrének. Szóvetekbol épülnek fel a szalagok és az inak is,
amelyek az izmokat a csontokhoz kapcsolják.
A zsírszovetnek a sejtjeiben (18. ábra, 2.) tápanyagok raktárcr
zódnak el. Ezenkívül a zsírszovet biztosítja a szervezet védelm ét az
alacsony hbmérsékleti hatásoktól.
Képzeljétek el: a hideg vizekben éló kék bálna bór alatti zsírszóvetének
vastagsága 50 cm ¡s lehet! A forró sivatagokban éló állatoknak is jól
fejlett a zsírszóvetük. Miért, tehetitek fel a kérdést, hlszen ott a hómérséklet
úgyis magas? Az a helyzet, hogy a zsírszovet oxldálódása során az állat
szervezetében víz keletkezhet. Ez lehetóséget ad az állatoknak átvészelnl a
száraz ¡dószakokat. Ezért képesek például a tevék 10-12 nap nem ¡nni. A
medvék, mormoták és más állatok a téli álom alatt tóbb mint két hónaplg
nem ¡sznak vizet.

A vér a belso kózeg szovete (18. ábra, 3.). Sejtkozi állománya
folyékony (vérplazma), amelyben külonbozo sejtek találhatóak (eritrociták, leukociták stb.). A vér biztosítja a tápanyagok, gázok, biológiailag aktív anyagok szállítását, valam int a szervezet védb reakcióját.
Támasztószóvetból épül fel a legtobb állat belso váza, amely védb és
támasztó feladatot lát el. Acsontváz csontszovetbol (19. ábra) és porcszovetbol épülhet fel.
■ Izomszovetek. A tobbsejtü állatoknak az aktív helyváltoztatást az
izomszóvetbol (20. ábra) felépüló' izmok teszik lehetové. Legfobb

19. ábra Csontszóvet

20. ábra Izomszóvet

tulajdonsága az összehüzödö képesség,
amivel az ingerre válaszol. Az izomszövet lehet sim aizom - és vázizom * (hará n tcsík olt) szöv et. Az izom sejtek
osszehúzódásra képes fehérjékbol épülo miofíbrillum kötegeket tartalmaznak.
A sim aizom szövet-sejteknek elsdsorban orsó alakjuk és egy sejtmagjuk
van. Az ilyen sejtek osszehúzódása elég
lassú. A sim aizom szövet a gerinces
állatok belsb szerveinek felépítésére
jellemzo.
21. ábra Idegszövet (l),
A vázizomszovet megnyúlt, sokmagneuron (2)
vú rostokból áll. A harántcsíkolt elne*
vezést azért kapta, mert miofibrillumaiban váltakozva követik e g y
mást világos és sëtét szakaszok. A vázizomszovet jóval gyorsabb
osszehúzódásra képes, mint a simaizomszövet.
■ Az idegszövet funkciói. Az idegszövet csakúgy, mint az izomszövet, csak
az állatoknál található meg (21. ábra, 1.). Az idegszövetet felépító' sejtek a neuronok biztosítják a szervezet fontos tulajdonságát, az ingerlékenysé*
get. A neuronoknak nyúlványaik vannak. A nyúlványok képesek felfogni
az ingereket, majd továbbítani azokat a különbözö szövetekhez és szervekhez. Az idegszövet valósítja meg az állati szervezet életfolyamatainak
tôkéletesebb szabályozását.
Az idegszövet ôsszetételében támasztó sejtek is vannak, amelyek védó'
feladatot látnak el és biztosítják a neuronok táplálását.

Kulcsszauak és -fogalmak. Sejtközi állomány, miofibrillumok,
neuronok.

Röviden a lényeg
A többsejtü állatokban a magasabbrendü nôvényekhez hasonlóan
különbözö' típusú szövetek alakulnak ki. A nôvényi szövetektdl eltéró'en az
állati szövetek nemcsak sejtekbol tevödnek össze, hanem sejtközi állo*
mányból is. A következö állati szövettipusokat különböztetjük meg:
■ a hámszovet a testtakarót alkotja, a testüreg és a belsó szervek felszínét borítja; a mirigyhám különbözö' mirigyek felépitésében vesz résztî
■ a belsö' közeg szövetei — a kötö'szövet, a vér és a tâmasztöszövet - a
szervezetben különbözö' - védó', szállító, támasztó, tápanyag-raktározó
stb. - feladatot látnak el;
■ az izomszövet biztosítja a szervezet részeinek és az egész szervezetnek
a mozgását. Felépítésétól függó'en megkülönböztetünk simaizom és
vázizomszovetet;
■ az idegszövet biztosítja a különbözö' ingerek felfogását és az állati szer*
vezet életmükodésének szabályozását.

Ellenörzö kérdések. 1. Melyek az állatok szövettipusai? 2. Milyen sajátosságai vannak a hámszovet felépítésének és mükodésének? 3. Milyen típusai
vannak a belsö közeg szöveteinek? 4. Mi a feladatuk? 5. Milyen feladatai van
nak az idegszövetnek?

Gondolkozzatok. A nôvények és állatok mely szövetei mutatnak hasonlósá. got mükodésük alapján?

Alkotó feladat. Hasonlítsd össze az állati hámszovet és a nôvényi levélbórszovet felépítését (22. ábra).

22. ábra Az állat hámszovete (l), a nôvény levelének bdrszövete (2)

......... ..

1. LABORATÓRIUMI M U N K A

«....................

TélTlCL: Az állati sejtek, szövetek felépítése, azok sajátosságainak vizsgálata.

Eszközök és anyagok, a vizsgálat felszerelései, tárgyai és eszközei: mikroszkóp, állandó mikropreparátumok: hámszo
vet, ideg- és izomszövet, a belsd közeg szövetei.

A munka menete:
1. A mikroszkóp legkisebb nagyításánál keresd meg a mikropreparátumon
az állati sejteket. Határozd meg egy külonálló sejt alakját, keresd meg a
sejthártyát, a sejtmagot és a citoplazmát.
2. Vizsgáld meg a hámszovetet a mikroszkóp nagy nagyításánál. Fordits
figyelmet a sejtek egymáshoz viszonyított elhelyezkedésére, a sejtek és a
sejtközi állomány arányára.
3. Hasonlóképpen vizsgáld meg a porc-, a csontszövet és a belsó' környezet
szöveteinek változatait. Figyeld meg a sejtközi állomány felépítését, különös tekintettel a bennük levó' rostokra.
4. Vizsgáld meg az idegszövetböl készült preparátumot, keresd meg a
külonálló idegsejteket és nyúlványaikat.
5. Vizsgáld meg az izomszovetból készült preparátumot. Keresd meg a
sejtmagot és az osszehúzódó fonalakat.
6. Töltsd ki a táblázatot és vond le a kôvetkeztetéseket.
Szovettípus

Funkció

A felépítés sajátosságai
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5 . Az állatok életmükôdésének
alapfolyamatai
✓

■■■■ Erdemes felidézni. Melyek a szervezetek jellemzo életfolyamatai? Mi a gázcsere?
Az állatok életmükôdését különbözd életfolyamatok jellemzik: a mozgás, a
táplálkozás, a gázcsere, a vérkeringés, az ingerlékenység, a szaporodâs. Ezeket
a folyamatokat a megfeleld szervek és szervrendszerek összehangolt munkàja
biztositja.
A szerv a szervezet meghatározott helyén levo, csak rà jellemzd
felépítésü és meghatározott feladatot ellátó része.
A szervezetben meghatározott feladatot ellátó szervek együttesét
szervrendszemëk nevezzük.
Az állatok tôbbségének testürege van - folyadékkal telt üreg, melyben
a belsd szervek helyezkednek el.
Milyen szervrendszerek biztosítják az állatok életmükôdésének fo
folyamatait?
■ A mozgást a támasztás és mozgás szervrendszere biztositja, amely váz*
ból és izomzatból áll. A váz lehet külso váz (ilyen a rovarok és ràkok kutikulája, a puhatestüek héja) vagy belso váz (a madaraknàl, emlosôknél és
egyéb állatoknál). A váz védóTunkciót tölt be, meghatározott helyzetben
tartja a belsó' szerveket, izmok kapcsolódnak hozzá. Az izomosszehúzódás
biztositja az állatok változatos mozgását- futást, ugrálást, úszást, repülést
(23. ábra).
Az anyagcsere azon folyamatok osszessége, amely során a szervezet
anyagokat vesz fel, átalakítja azokat és a keletkezett anyagcsereter*
mékeket kiüríti.
■ A szervezet egyik legfóbb funkcióját, az anyagcserét a táplálkozás biz
tositja.
Az állatok sokféleképpen táplálkoznak: van közöttük ragadozó, növényevo (24. ábra), mindenevo, vérszívó, parazita és sok más. Az állatok az
emésztó'szervrendszerük segítségével táplálkoznak. Az emésztószervrendszerhez tartozó szervek lehetóvé teszik a táplálék felkutatását, feldolgozását, megemésztését és a tápanyagok felszívását. Az emlosök emésztoszervei
a következok: szájüreg, nyelócso, gyomor, bélcsatorna, emésztomirigyek (nyálmirigy, máj,
hasnyálmirigy stb.). Némely parazita állatnak, például a galandférgeknek hiányzik az
emésztószervrendszere. Ezek az állatok a tápanyagokat az egész testfelületükön keresztül
veszik fel a gazdaállat szervezetébol. Egyes
állatok (például a pókok) emésztése külso
(testen kívüli). A zsákmányt megbénító mé reggel egyszerre emésztónedvet juttatnak az
áldozat testébe, majd kiszívják a megemésztett
folyékony tartalmát.
23. ábra A madár repülése

■RV

E
I
24. ábra Nóvényevó állat (l), ragadozó (2)

■ A kiválasztás olyan folyamat, amelynek során a szervezet megtisztul
az életmükodése során keletkezo, tóbbségükben káros anyagcseretermé*
kektol. A szervezet ily módon tartja fenn belso kórnyezetének viszonyla*
gos állandóságát, ami nélkül lehetetlen lenne normális létezése. Az emlosók kiválasztó szervei a vese és a bor, a gerinctelen állatoknál pedig speciális kiválasztó csóvecskék.
■ A gázcserét az állatoknál a légzószervek biztosítják, melyek légzószerv
rendszert alkotnak. A légzés során a szervezet oxigént vesz fel és széndioxidot bocsát ki. A szervezetben az oxigén lebontja a szerves vegyületeket.
Ennek kószónhetóen energia szabadul fel, amely a szervezet életmükodését
biztosítja.
A légzószerv felépítése attól függ, milyen kózegben él az állat. Számos vízben éló faj a vízben oldott oxigénnel lélegzik kopoltyú segítségével (25. ábra).
Némely apró víziállat gázcseréje testfelületén keresztül torténik. A szárazfóldón élók légzószerve a tüdó (a gerinceseknél) és a tracheák (a rovaroknál) ezek a szervek teszik lehetóvé az atmoszféra levegójében levó oxigén hatékony felhasználását.
Légkóri levegóvel lélegeznek azok a víziállatok is, amelyek ósei valamikor
a szárazfóldón éltek (bálnák és delfinek) (26. ábra). Olyan szerveket órókóltek, amelyekkel csak légkóri levegót tudnak belélegezni. Ezért folyamatosan
fel kell bukniuk a vízfelszínre levegóért.
■ A vérkeringést a véredényrendszer biztosítja. Feladata külónbózó
anyagok, a tóbbi kózótt gázok, tápanyagok szállítása, egyúttal megvédi a
szervezetet a parazitáktól és káros anyagoktól.

27. ábra A nyúl érzékszervei
1 - szem: látószervl 2 - orr¡ szaglószervl 3 - fül- hallószerv
Az állatok tóbbségének van egy speciális lükteto izomszerve - a szív,
amely biztosítja a vér mozgását a véredényekbem az artériákban, a vénákhan és a hajszálerekben.
m Az állati szervezet életfólyamatainak idegi szabályozását az idegrendszer biztosítja. Neki koszonhetoen képes a szervezet gyorsan rea*
gálni a külso kórnyezet ingereire. A legtóbb állat esetében az idegrendszer részét képezi az agy is.

I

Az agy az idegrendszer legfobb kózpontja, amely nemcsak koordinálja vala*
mennyi szerv múkódését, hanem biztosítja bonyolult viselkedési formáit is.

Minél ósszetettebb az agyvelo felépítése, annál ósszetettebb viselkedé
si formák jellemzok az állatra.
Az idegrendszerrel szorosan együttmükódnek az állatok külonbozo
érzékszervei, amelyek képesek felfogni a megfelelb ingereket. Ezek a látó*
szerv, a szaglószerv, a hallószerv (27. ábra), a kémiai érzékelés szerve stb.
■ Az állatok szaporodását az ivarszervrendszer biztosítja, amely
magában foglalja az ivarsejteket létrehozó ivarmirigyeket. A hím ivarmi*
rigyet herének, a nó'it petefészeknek nevezzük.
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Kulcsszavak és -fogalmak. Anyagcsere, szív, vérkeringés.

Róviden a lényeg
Az állat életmükódésének külónbózó' folyamatait a megfeleló' szervrendszerek biztosítják. A tóbbi kózótt:
■ a mozgást a támasztó-mozgató szervrendszer, amely külsó' vagy belsó'
vázból és izomrendszerból áll. A váz támasztó és védó' funkciót valósít
meg, az izomzat biztosítja a test ónálló részeinek és az egész szervezetnek a mozgását;
■ a táplálkozás során a tápanyagokat és az energiát az állati szervezet
számára az emésztó'szervrendszer biztosítja. A legtóbb tóbbsejtü állatnál ennek részét képezi a bélcsatorna és az emésztomirigyek;
■ a gázcserét a légzó'rendszer biztosítja. A vizekben élolc tóbbségének lég*
zószerve a kopoltyú, míg a szárazfóldieké a tüdó' és a tracheal
■ a vérkeringés - a vér áramlása a véredényekben - biztosítja az anyagok és a gázok szállítását az állati szervezetben. A keringési rendszer
általában szívból és véredényekból áll;

■ a szervezet idegi szabályozását és a külvilággal való kapcsolatát az érzékszervek és az idegrendszer valósítja megi
■ a szaporodást az ivarszervrendszer biztosítja, amely ivarsejteket termelo ivarmirigyekbol áll.

Ellenörzö hérdések. 1. Mi a funkciója a támasztó-mozgató, emészto és
kiválasztó szervrendszernek? 2. Milyen légzoszervei vannak az állatoknak?
. 3. Mibol áll a vérkeringési rendszer? Milyen feladatai vannak? 4. Mi a jelentosége az idegrendszernek az állat életében?

Gondolkozzatok. Miben hasonlít és miben tér el a nôvények, a gombák és
állati szervezetek táplálékfelvétele?

Alkotó feladat. Sorold fel, hányféle állati és nôvényi mozgást ismersz?

6 . Az életfolyamatok szabályozása.
Az állatok viselkedése
✓

■ ■■■ Erdemes felidezrii. Mik a fitohormonok és a fitoncidák? Mi
a taxis? Milyen moszatokra jellemzok?
Már tudjátok, milyen bonyolult a többsejtü állatok szervezetének
felépítése. Az ilyen összetett felépítés fejlett szabályozást is igényel,
aminek köszönhetoen a szervezet egységes rendszerként müködik.
Emellett minden szervezetnek össze keil hangolnia az életmükôdését a
környezete változásaival.
A nôvények és gombák életmükodésének szabályozását biológiailag
aktiv anyagok^ a fitohormonok és fitoncidák stb. végzik. Az állatok szerve
zetének mükodését másmilyen biológiailag aktiv anyagok szabályozzák:
hormonok és neurohormonok. Ugyanakkor az állatok tobbségénél az életmükodés szabályozásában az idegrendszernek van vezetó' szerepe.
Az életfolyamatok szabályozása tehát az állatoknál lehet humorális
(biológiailag aktiv anyagok által) és idegi szabályozás (az idegrendszer
által).
■ Az állati szervezet mükodésének humorális szabályozása. A novényektól és a gombáktól eltéró'en a többsejtü állatok tobbségénél a biológiailag
aktiv anyagokat nem onálló sejtek, hanem szakosodott szervek —a belsó
elválasztású mirigyek termelik. Ezeknek a
szerveknek az osszessége onálló szerv*
rendszert alkot - a belsó elválasztású mirigyek szervrendszerét.
Az általuk kiválasztott anyagokat hormom
noknak nevezzük. A hormonok csak meghatározott szervekre hatnak és nem befolyásolják más szervek mükodését.
Egyes hormonok felgyorsítják és fokozzák, míg mások gátolják az életfolyamatokat. Például a gerinces állatok novekedését fokozza a nôvekedési hormon. A kígyóknál a vedlés (a régi bórtakaró ledobása)
28. ábra A kígyók vedlését
folyamatát szintén a megfeleló hormon sti*
hormonhatás váltja ki
mulálja (28. ábra).
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A szakosodott idegsejtek biológiailag aktiv anyagokat —neurohormoncr
kat termelnek, amelyek hatásukban hasonlítanak a hormonokra.
Az életfolyamatok szabályozásának hormonok és neurohormonok által
meghatározott sajátosságai vannak. Ezek a biológiailag aktiv anyagok a
szervezet egyik részében keletkeznek és a szervezet másik részében található szervre fejtik ki hatásukat. Szállításukat vagy a vér, vagy a testfo*
lyadék végzi.
■ Az állatok életfolyamatainak idegrendszeri szabályozása. Az idegrendszer nemcsak a külvilágból jovó külonféle ingereket képes felfogni,
hanem a saját szervezetében keletkezóket is. Eközben az idegsejtekben
elektromos impulzusok keletkeznek, amelyeket a sejtnyúlványaik az
idegközpontba továbbítanak, ahol megtorténik a jelek értékelése. Az
idegközpontok a jeleket már az idegsejt más nyúlványain keresztül valamely szervhez továbbítják, így szabályozva mükodésüket.
Az idegimpulzusok jóval gyorsabban hatnak a szervre, mint a hormo
nok és a neurohormonok. Tehát az idegrendszernek köszönhetoen az
állatok képesek gyorsan felfogni a különbözö ingereket és hasonlóképp
gyorsan reagálni rájuk.
Az állatoknak az ingerekre adott válaszreakcióját, amely az idegrendszer kozremükodésével valósul meg, reñexnek nevezzük.
■ Az életfolyamatok idegi és humorális szabályozása közötti osszefüggés.
Az idegrendszer és a belsó elválasztású mirigyek rendszere szoros összefüggésben van. így az idegkozpontból jovó idegimpulzusok szabályozzák a
belsó elválasztású mirigyek mukodését. Hasonlóképpen a belsó elválasz
tású mirigyek által termelt hormonok hatást gyakorolnak az idegrendszer
mukódésére. Ennek köszönhetoen valósul meg az állatok életfolyamatai
nak tokéletesebb szabályozása, ami a novényeknél hiányzik.
■ Az állatok viselkedésének sajátosságai. A viselkedés vagy magatartás
az állatoknak az a képessége, hogy a külsó és belsó ingerekre reagálva
meghatározott tevékenységeket végeznek. A legtöbb állat magatartását az
ösztönök „irányítják”, amelyeket a szülók nemzedékeken keresztül átorokítenek az utódokra (29. ábra).
Az ösztön veleszületett viselkedési reakciók láncolata, amely valamilyen életfolyamat megvalósítására irányul.
Az ösztönre példa lehet az állatok fajfenntartó, ivadékgondozási, fészeképítési magatartása, a madarak - fecskék, darvak, gólyák stb. évenkénti migrációja.

29. ábra Példák az állati ösztönökre: 1 - építési ösztön (a dolgozó méhek
méhsejteket építenek); 2 - ivadékgondozás (petéket gondozó hangyák);
3 —a madarak évszakos vonulása

30. ábra Példák az állatok ósszetett viselkedésére- 1 - a kolykók tanítása;
2 —feltételes reflexek kialakítása kutyáknál
Nagyon ósszetett a szociális rovarok - méhek, hangyák, termeszek stb.
ósztónós viselkedése.
Az állatok magatartása annál bonyolultabb, minél bonyolultabb az
idegrendszerük és változatosabbak érzékszerveik. Ez megváltozhat, ha az
állat saját tapasztalatokat szerez. Például tókéletesedik a vadászkészsé*
ge, utódgondozása (30. ábra, 1.), a kollektív védekezés, kedvezbbb helyet
talál a táplálkozásra stb.
A tanulás során az állatoknál feltételes reñexek alakulnak ki, amelyek
lehetbséget nyújtanak számukra gyorsabban reagálni a kórnyezet ingereire. Például a kutyát idomító ember képes megtanítani az állatot külónbó*
zo parancsok végrehajtására.
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Kulcsszavak es -fogalmak. Hormonok, neurohormonok, reflexek,
felteteles reflexek, osztonok.

Roviden a lenyeg
■ A kulonbozo szervrendszerek egyuttmiikodese biztositja az allati szervezet
egyseges rendszerkent valo mukodeset. A kulonbozo szervrendszerek ossze*
hangolt munkajat az idegi (az idegrendszer altali) es a humoralis (a belso
elvalasztasu mirigyek rendszere altali) szabalyozas biztositja.
■ A humoralis szabalyozas elsosorban a hormonok es a neurohormonok segitsegevel valosul meg. A hormonokat a belso elvalasztasu mirigyek rendsze
re termeli, a neurohormonokat pedig specialis idegsejtek.
■ Az idegi szabalyozas az idegimpulzusoknak koszbnhetden valosul meg,
amelyek az idegrendszertbl a kulonbozo szovetekig, szervekig terjednek. Az
idegrendszer biztositja az allatok tokeletesebb alkalmazkodasat az eletteriik valtozasaihoz.
■ Az allatok eletfolyamatainak tokeletes szabalyozasa az idegrendszer es a
belso elvalasztasu mirigyek rendszerenek egyiittmukodesevel valosul meg.
■ Az allatokra kulonbozo magatartasformak jellemzbk. Ezek egyike az osz*
ton, amely a faj minden egyedere jellemzo velesziiletett viselkedesi forma
es amely nem valtozik az eletter valtozasa soran. A masik a felteteles ref
lex, amely minden egyednel egyeni tanulas eredmenyekent alakul ki. A
felteteles reflexek lehetoseget adnak az eletter megvaltozott feltetelei*
hez valo jobb alkalmazkodasra.
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Ellenórzó kérdések. i. Mei'yek az állati szervezet humorális szabályozá’
sának sajátosságai? 2. Mi az ósztón? Mi a szerepük az állat életében? 3. Miben
külonbozik a feltételes reflex az ósztontol?

Gondolkozzatok. Miben azonos és miben külonbozik az állatoknak és a
nóvényeknek a kórnyezet ingereire adott válaszreakciója? Milyen magatartásformái lehetnek az egysejtü állatoknak?

Alkotó feladat. Vizsgáld meg a 31. ábrát.

31. ábra
Az állatok viselkedésének milyen formáit látod a képeken? Mivel van ez
ósszefüggésben? Jellemezd a képen látható állatok életterét

7. Az állatok szaporodása és fejlodése
*

■■■■ Erdemes felidézni. Hogyan szaporodnak a nóvények és a
gombák? Mi az egyszerü és mi az osszetett életciklus?
Mint már tudjátok, az élolények egyik sajátossága a szaporodás - az
ónreprodukció képessége, amely biztosítja az élet folytonosságát és az
élet átórókítését.
■ Az állatok szaporodása. Az állatok, akárcsak a nóvények és a gombák
ivartalanul, vegetatívan és ivarosan szaporodnak.
Ivartalan szaporodás során az új állat egy ivartalan sejtbol fejlodik. A
legelterjedtebb ivartalan szaporodási mód - a sejtosztódás, amikor az
anyasejt kettéosztódik és méretében és órokletes anyagában két azonos
leánysejtet hoz létre (32. ábra, 1.).
Más esetekben megfigyelhetjük a sejt bimbózását vagy tóbbszorós
osztódását. A bimbózást kovetoen az anyasejtrol lefüzbdik egy kisméretü bimbó (mint egyes infuzóriumoknál). A tóbbszorós osztódást kovetoen
egy anyasejtbbl tóbb leánysejt keletkezik.
A tóbbsejtü állatok (például a hidra, tengeri csillag, korallpolipok)
vegetatívan is szaporodhatnak. Ez esetben az anyaegyedrol tóbbsejtü
részek füzodnek le (32. ábra, 2., 3.). Idovel ónálló szervezetekké fejlod*
nek.
Az ivartalan és a vegetatív szaporodás lehetoséget ad a faj egyedszá*
mának gyors nóvelésére. Ennek kóvetkeztében az utódok pontos másai
az anyaszervezetnek.
A kórnyezethez azok az állatok alkalmazkodnak legjobban, amelyek
ivaros szaporodás útján jóttek a világra.

32. ábra Példa az ivartalan (l) és vegetatív (2, 3) szaporodásra:
1 - sejtosztódás (infuzórium); 2 - bimbózás (hidra);
3 - testrész leválás (tengeri csillag)

Ez azzal magyarázható, hogy az órokítóanyagot nemcsak az anya,
hanem az apa szervezetétól is kapják.
■ Az ivaros szaporodást az állatoknál speciális sejtek - a hímivarsejtek
(spermatozoidák) és nói ivarsejtek (petesejtek) biztosítják. Ezeknek az
osszeolvadása a megtermékenyülés. Egyes esetben a petesejtbol, de meg*
termékenyítés nélkül is fejlodik utód.
A szárazfóldi állatoknál a belso megtermékenyítés van túlsúlyban,
amely a nbstény (rovarok, hüllbk, madarak, emlosok) ivarszervében valósul meg. A külso megtermékenyítés elsôsorban a víziállatokra jellemzó': a
puhatestüekre, számos halra, békákra stb.
Az állatok általában arra torekednek, hogy minél tobb utódot hozzanak
létre, ezzel biztosítsák a faj túlélését, és ha lehetséges, új területeket
népesítsenek be. A nagytestü állatfajok, a kistestüektbl eltéroen, gyakran
kevés számú utódot hoznak világra. Ugyanakkor igen alapos az utódok
gondozása. Ez tobb utódnak nyújt lehetóséget a túlélésre. Például a mezei
egerek egy évben 3—4-szer is képesek szaporodni, minden alkalommal
10 fiókát hozva a világra. Szaporodóképességüket már kéthónapos korukban elérik. Ellenben a tigris nó'sténye csak 2—3 évente hoz a világra
rendszerint egy kólykot, amelyról viszont három éves koráig gondoskodik
(33. ábra).

33. ábra Egér a szaporulattal (l), tigrisanya a tigriskôlyôkkel (2)
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34. ábra Állatok közvetlen fejlodése (l) és átalakulása (2)

■ A többsejtüek egyedfejlódése embrionális és posztembrionális szakasz*
ra osztható. Az embrió vagy az anya szervezetében (például az emlbsöknél), vagy a tojásban (például a madaraknál) fejlodik. A posztembrioná
lis fejlodés a fiatal egyed megszületésével kezdodik. Az olyan fejlodési
típust, amely során az utód csak kismértékben tér el az ivarérettol (mint
a hülloknél, madaraknál és emlbsoknél), közvetlen fejlodésnek nevezzük
(34. ábra, 1.).
Arovarok, sok csontos hal, békák újszülott egyede (lárvája) nem hason*
lít a kifejlett állathoz, az ilyen fejlodési típust átalakulásos fejlodésnek
nevezzük (34. ábra, 2.). A lárvák gyakran nemcsak alakjuk, hanem életmódjuk tekintetében is különböznek a kifejlett állattól. Például a lepke
lárvája a novények leveleit fogyasztja, a lepkék pedig egy cukros folyadékot, a nektárt.
Minden állatnak megvan a rá jellemzb életciklusa.
Az életciklus az egymást követd fejlodési szakaszok osszessége.
Bizonyos egysejtü állatfajok esetében az életciklus csupán néhány óráig
tart, a sejt egyik osztódásától a másikig. Egyes fajok, többek között a rovarok és más gerinctelenek teljes ciklusa néhány hét alatt lezajlik. Anagytestü állatoknál erre gyakran egy év is kevés. De függetlenül az idotartam
hosszától, az életciklus mindig novekedési és fejlodési szakaszból áll, ami
után elérkezik a szaporodás ideje,
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Kulcsszavak és -fogalmak. Közvetlen és átalakulásos fejlodési típus.

Röviden a lényeg
Az állatokra különbözd szaporodási típusok jellemzok:
■ ivartalan (különbözd ivartalan szaporítósejtek segítségével);
■ vegetativ (többsejtü részek leválásával az anyaszervezetrbl);
■ ivaros (speciális ivarsejtek kozremúkodésével). Az ivarsejtek összeolvadásának folyamatát megtermékenyítésnek nevezzük. Minden állatnak
rá jellemzb életciklusa van.
Az egyedfejlodés során az embrionális és posztembrionális szakasz
követi egymást.
■ Az állatok posztembrionális fejlodése lehet közvetlen (az újszülott állat
hasonlít a kifejlett szervezetre) és átalakulásos (az újszülott állat mind
alakjában, mind életmódjában jelentosen eltér a kifejlett állattól).

Ellenórzó kérdések. 1. Melyek az állatok jellemzo' szaporodásmódjai? 2. Mi
az ivartalan szaporodás? 3. Mit nevezünk vegetatív szaporodásnak? 4. Milyen
posztembrionális fejlodési típusok figyelhetbk meg az állatoknál?

Gondolkozzatoh. Miértjellemzó' a külso megtermékenyítés foleg a víziállatokra, a belso megtermékenyítés pedig a szárazfoldiekre?

Alkotó feladat. Vizsgáld meg a 35. ábrát

35. ábra
A képeken látható állatok kózül melyek tartoznak a kozvetlen fejlodésü fajok
kózé és melyek az átalakulással fejlodók kozé?

8

.

Az állatok élohelye. Az állatok
kapcsolata más szervezetekkel

■ ■■■ Erdemes fclidézni. Mi az ókoszisztéma? Milyen kapcsolatok léteznek a fajok kózótt az ókoszisztémában?
■ Az állatok élettere. M int m inden élo szervezeté, az állatok élettere is az atm oszféra alsó része és az óceán m élységei kózótt van.
Az állatok nem csak a kényelm es erddt, sztyeppét, m eleg vizeket
hódították meg, hanem a száraz, forró sivatagokat és hideg, jeges
pusztaságokat, magas hegységeket és városi kózeget is. Az á lla 
tok, bárhol is éljenek, kapcsolatban vannak egym ással, más szer
vezetekkel és az élettelen kórnyezettel. Tehát m inden szervezetnek megvan a rá jellem zo élettere. Fóldünkón négy fó kózege van
a szervezeteknek: a vizek, a talajm enti légtér és az élólények szervezete.
Az élettér a kómyezetnek az a része, amely a szervezetet kórülveszi
és amellyel kozvetlen kólcsónhatásban van.

I

Az állatok a külso kórnyezetükból szerzik be a számukra szükséges
tápanyagokat és energiát, és oda választják ki anyagcseretermékeiket.
Minden élettér meghatározott kórnyezeti tónyezólt - hómérséklet, nedvesség, megvilágítás, más szervezetek meghatározott csoportja ósszességével jellemezhetó, amelyek kózótt kólcsónhatás van.
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Nagyon sok állat él vizekben', tengerekben, folyókban, tavakban, még
rovid életü pocsolyákban is (36. ábra, 3.). Ha a vízinóvények a vizeknek csak
a felso rétegében képesek élni (idézzétek fel, vorosmoszatok csak 268 m
mélységig találhatók), úgy az állatokat a világóceán felszíni rétegeitol a legnagyobb mélységekig mindenhol megtaláljuk.
A szárazfóldon az állatok minden fóldrészen elterjedtek: a forró trópu*
soktól a jéggel borított Antarktiszig és Arktiszig (36. ábra, 1., 2.). Állatokat
találhatunk a hegységek külónbózó magassági óveiben. Változatos a talaj
állatvilága is (36. ábra, 4.). Nagyon sok kózóttük az egysejtü állat, féreg,
rovar, vakond, cickány, egér, melyek részt vesznek a talajképzés folyamatá*
ban, ezzel biztosítják a talaj termékenységét, a nóvények táplálkozását.
Minden területnek megvannak a rá jellemzó állatai, amelyek a legjobban
alkalmazkodnak az adott terület éghajlati és fóldrajzi adottságaihoz. Ezek
ósszességét faunának nevezzük (a latin Fauna, az erdók és mezók istenasz*
szonya, az állatok védelmezóje után). Például megvan a faunája a
Kárpátoknak, Ukrajnának, Európának stb.
Az állatok kózott találunk sok parazita fajt is. Megemlítjük, hogy a parazitizmus a külónbózó' fajok kózotti olyan együttélési forma, amely során az egyik (a
parazita) hosszú ideig lakóhelyül és táplálékforrásul használja a másikat.

36. ábra Az állatok élettere^ 1, 2 —talajmenti légtér; 3 - víz; 4 - talaj

37. ábra Az állatok és más szervezetek közötti kolcsonhatástípusok példái

Elosködö állatfajok élhetnek más állat- vagy novényfajok testének
felszínén vagy a gazdaszervezet testében is. A paraziták gyakran okoznak halálos megbetegedéseket. Ugyanakkor a gazdaszervezetben megtelepedo nem minden élolény okoz neki kárt. Például némely rovar bélrendszerében a táplálék megemésztését segíto egysejtüek telepednek
meg.
■ Az állatok és más szervezetek közötti kapcsolatok (37. ábra). Nagyon
sok állat táplálkozik novényekkel, gombákkal vagy baktériumokkal. Az
állatok is válhatnak bizonyos novényfajok (emlékezz a rovarevb novényekre) vagy parazita gombák táplálékává. A novények az állatok számá*
ra szolgálhatnak búvóhelyül; sok novényfaj szaporodása lehetetlen lenne
a megporzásukat végzo rovarok, elsosorban lepkék, méhek, poszméhek
stb. nélkül. Az állatok szerepet játszanak a termések és magvak terjesztésében.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 n i

Kulcsszavak és -fogalmak. Fauna.

Röviden a lényeg
m Az állatok minden fo életteret benépesítenek: a vizeket, a talaj menti
légteret, a talajt és más élolények szervezetét.
■ Az állatok egymással és más szervezetekkel a legváltozatosabb kölcsön*
hatásban lehetnek^ a kapcsolat lehet mind a két fél számára elönyös,
lehet semleges, vagy olyan, amely negativ kovetkezményekkel jár.

Ellenörzö kérdések.

i . Hol éinek az állatok? 2. Mi a parazitizmus?
3. Milyen szerepet tölthetnek be az állatok a természetes társulásokban?

Gondolkozzatok. Ha a természetben minden összefügg, akkor mi a para
ziták szerepe?

Alkotó feladat.

Segédirodalom felhasználásával készítsetek eloadást
a vakond, a gorilla, a hal és egy tetszoleges parazita életterérol. Milyen
kolcsonhatás alakulhat ki az adott fajok és életterük más szervezetei
között?
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Az állatok sokfélesége

MEGISMERKEDHETTEK

MEGTANULHATJÁTOK

• az állatvilág sokféleségével;
• az egysejtüek és többsejtüek
életmükôdésével;
• az állatvilág különbözo
képviselôinek a természetben és
az ember életében betöltött
szerepével

• felismemi a különbözo állatcsoportok szervezete bonyolultabbá
válásának vonásait;
• elkerülni a parazita fajok okozta
fertozéseket;
• elsósegélyt nyújtani mérgezo
fajok okozta sérülések esetén

1. téma AZ EGYSEJTUEK
ÁLLATKORE
Milyen állatvilágot rejt magában az átlátszó édesvíz vagy tengervíz egy
cseppje? Vannak-e ragadozók az egysejtüek kôzôtt? Milyen egysejtuektol
kell az embernek óvakodnia?

9. Az egysejtü állatok általános jellemzoi
✓
■
■
■
■
Erdemes

fclidézni. Mit nevezünk egysejtü és tobbsejtü szervezetnek? Az állati és a nóvényi sejteknek milyen organellumait ismeri*
tek? Milyen sajátosságok jellemzik az élo szervezeteket? Hogyan mozognak az egysejtü moszatok? Mi a fagocitózis és a taxis?
Mint már tudjátok, a tudósok az állatok világát két állatkorre - az egysej
tüek és a tobbsejtüek állatkórére osztják. A tudomány jelenleg tóbb mint 70
ezer egysejtü állatfajt ismer, melyek kôzôtt sejttelepekbol álló (koloniális) for*
mák is megtalálhatók. Es ez még nem a végleges szám. A tudósok évente egy
sejtü fajok százait és ezreit írják le.
A tobbsejtü szervezetek megfelelo besorolása nem okoz nehézséget, ugyanakkor az egysejtüeké nem is olyan egyértelmü. Képzeljétek eY- az ember és
állat egysejtü parazitáinak, a spórásoknak sejtjében, amelyeknek állatvilághoz való tartozásához látszólag nem fér kétség, plasztiszokra emlékeztetó
organellumokat tártak fel. Egy másik parazita, a microsporidium sejtfalában pedig kitin' van, mint a gombákéban. Ezekból kiindulva némely tudós minden egy
sejtü szervezetet egy külon tartományba,
a protiszták tartományába sorolja be.
■ Elterjedésük. Az egysejtüek megta
lálhatók a folyókban, forrásokban, mo csarakban, talajban, a novények, álla tok és az ember szervezetében.
■ Felépítésük és életmükodésük sajátosságai. Az egysejtüeket alakjuk, felépí
tésük sajátosságai, méretük (0,5 pm —
60 cm és nagyobb) és életmódjuk alapján
külonítik el. Mint minden eukarióta
szervezet, úgy az egysejtüek sejtjének is
lehet egy vagy tobb sejtmagja, citoplazmája és sejtmembránja (38. ábra).
Némely egysejtünél (úgymint a
38. ábra Az egysejtüek sejtjének
papucsállatkánál) a citoplazma külsó
felépítése

39. ábra Az egysejtü állatok sokfélesége: 1 - házas amóba difílúgia (zománcállatka);
2 - harangállatkák; 3 - trihodina hidratetü; 4 - likacsoshéjú foraminifera! 5 - kürtállatkaí 6 - radiollaria (sugárállatka); 7 - koloniális szájkoszorús csillós zoothamnium
rétege a sejtmembrán alatt megvastagodik és pellikulát (borkét) hoz létre.
Ennek koszónhetoen tudja megtartani a sejt a maga meghatározott alak*
ját. Az arcella (házas amoba) és a likacsoshéjúak sejtje védo héjjal van
kórülvéve (39. ábra).
Annak ellenére, hogy az egysejtü szervezetek nagyon egyszerüeknek
tünnek, sejtjük felépítése mégis eléggé bonyolult, hiszen az élo szervezet*
re jellemzo minden élettevékenységet megvalósít- mozog, táplálkozik,
lélegzik, szaporodik stb.
■ Az egysejtüek mozgása. Az óriás amoba (próteuszamoba) és az arcel
la állábak segítségével mozog. A rugalmas sejthártyának koszonhetoen
bárhol keletkezhetnek állábak, aminek kovetkeztében például az óriás
amoba alakja folyamatosan változik. Amikor a citoplazma áramlása a
külvilág felé irányul, akkor az állábak kinyúlnak, ha pedig a sejt belse*
je felé, akkor behúzódnak. Ez biztosítja számára a szabad helyváltozta*
tást.
A gyors mozgást az ostorok vagy a csillók biztosítják, amelyek a
citoplazma membránnal kórülvett nyúlványai. Az ostor csavarmenetes
mozgást végez, a csillók mozgása ingalengésre vagy evezóTc mozgására
emlékeztet. Az egysejtüek mozgása gyakran osszefügg a külvilág külón*
féle ingereire adott válaszreakcióikkal.
■ Táplálkozásuk. Az egysejtüek elsósorban elhalt szerves anyaggal, bakté*
riumsejtekkel, moszatokkal, gombákkal táplálkoznak - azaz heterotrófok.
Vannak kózóttük ragadozók, amelyek más egysejtüekre vadásznak, megtalálhatók kóztük az ember, az állat, ritkábban a nóvények parazitái is.
Minden egysejtü faj folyékony szerves anyagot fogyaszt, némelyek
képesek a fagocitózisra —szilárd részecskék bekebelezésére is (40 ábra).

Például az amoba állábai segítségével
korbefolyja a táplálékrészecskét. A sejtm em bránnal korülvett táplálék a sejt
kózepébe kerül. Igy keletkezik az emészto
vakuólum, amelyben a táplálék emésztése
zajlik.
A megemésztetlen táplálékrészek a sejt
bármely részén vagy a membránban levo speciális réseken keresztül távoznak.
■ Légzésük. Az egysejtüek a vízben vagy
más folyadékban (például a gazdaszervezet
vérében) levo oldott oxigénnel lélegeznek.
Az oxigén, amit a sejtfelületen keresztül
vesznek fel, oxidálja a szerves anyagokat.
Az ekozben felszabaduló energía biztosítja
a szervezet életmükódését. A légzés kozben
keletkezo széndioxid pedig eltávozik a sejt
bol.
■ A sejtben levo nyomás szabályozása. Az
édesvízi egysejtüek, a próteusz amoba, a
kozónséges arcella, a papucsállatka külónleges lüktetó vakuólummal rendelkezik.
40. ábra A fagocitózis
Jusson eszetekbe^ ugyanilyen sejtorganelluvázlata (l). Az amoba
ma van az egysejtü édesvízi moszatnak, a állábai segítségével papucs*
chlamydomonasysnak is. A lükteto vakuólák
állatkát kebelez be (2)
biztosítják a vízfelesleg kiürítését a sejtbol,
ezzel szabályozzák a sejt belso nyomását. A vízzel együtt bizonyos
anyagcseretermékek is távoznak a sejtbol. A parazita és a tengeri egy
sejtüek tobbségének nincs lükteto vakuólája.
■ Szaporodásuk. Sok egysejtü faj kettéosztódással vagy bimbózással
szaporodik (ivartalan szaporodás). Ezenkívül jellemzo rájuk az ivaros
szaporodás is. Ez változatossá teszi az órokletes információt és lehetosé*
get nyújt a szervezetek számára az életfeltételek változásaihoz való jobb
alkalmazkodásra.
■ Ingerlékenységük. Az egysejtüek reagálnak a kórnyezet külonbózo
ingereire (fény, homérséklet, kémiai anyagok stb.).
/

Végezzünk el egy kísérletet. C seppentsünk tárgylem ezre egy papucsállatkákkal teli vízcseppet, mellé pedig ecjy tiszta vízcseppet.
A papucsállatkákkal teli vízcseppbe szórjunk néhany konyhasókristályt.
Kossük óssze a két cseppet. Mikroszkóp alatt látni fogjuk, hogy a
papucsállatkák az osszekótó hídon keresztül a tiszta víz telé haladnak.

Az egysejtüekre jellemzo a taxis (e.* takszisz): a külvilág ingereire
adott válaszreakció, amely vagy az inger irányába torténo mozgásban,
vagy az ingertol ellentétes irányú mozgásban nyilvánul meg.
■ A kedvezotlen kórülmények átvészelése. Kedvezotlen korülmények kozótt az egysejtüek nem mozognak, csókken bennük a víz*
mennyiség, gátoltak az anyagcsere folyam ataik, az állábaik behúzódnak, az ostoraikat vagy csillóikat ledobják, a sejt kórül egy tomór
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41. ábra Egysejtü állatok cisztái: 1 - amobal 2 - infuzórium

véd oréteg k eletk ezik . Igy k eletkezik a ciszta (41. ábra).
Betokosodott állapotban egyes egysejtüek 20 évig is élhetnek.
Kedvezd korülm ények esetén az állat elhagyja a burkot és újra
elkezd aktiv életm ükodést folytatni. A ciszta nem csak a kedvezotlen
periódus átvészelését, de a szervezetek elterjedését is biztosítja.
Levegovel, vízzel, más állatok kozrem ükodésével a ciszták jelentos
távolságokra szétszóródhatnak.
I I I I I I I 1 I 11 ITT I
Kulcsszavak és -fogalmak. Pellicula (borke), állábak, emészto
vakuólum, ciszta.

Röviden a lényeg
Az egysejtü állatokat az egysejtü moszatoktól és gombáktól a sejtfal hiá*
nya különbözteti meg. Az egysejtüek állatkore képviseloinek általános
vonásan
■ a mozgást állábak, ostor vagy csillók biztosítják;
■ a sejten belüli emésztés elsosorban az emészto vakuólumokban valósul
meg;
■ a gázcsere a sejtfelszínen keresztül zajlik;
■ az anyagcseretermékek a vízfelesleggel együtt a lükteto vakuólumon
keresztül ürülnek a külvilágba;
■ a külso környezet ingereire adott válasz elsosorban taxis formájában
nyilvánul meg (meghatározott irányba torténo mozgás: az inger irányába vagy attól távolodva);
■ szaporodásuk lehet ivartalan is, ivaros is;
■ a kedvezotlen korülményeket ciszta formájában vészelik át, amelyek a
szétterjedést is szolgálják.

Ellenörzö kérdések.

1. Miben különböznek az egysejtü állatok az egy
sejtü moszatoktól és a gombáktól? 2. Milyen közegben élnek az egysejtü álla
tok? 3. Milyen mozgásszerveit ismeritek az egysejtüeknek? 4. Hogyan táplálkoznak az egysejtüek? 5. Mi a ciszta?

Gondolkozzatok.

Milyen ósszefüggés van az egysejtüek sejthártyájának
felépítése és mozgásszerve között?

Alkotó feladat.

Figyeld meg a 42. ábrát. Hasonlítsd óssze az amóTja és az
emberi fehérvérsejt, a leukocita felépítését. Megítélésed szerint melyek hasonlóságuk okai? Véleményed szerint mi köztük a külónbség?
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42. ábra 1 - amobaî 2 - leukocita eritrociták között

Szeretnétek tôbbet tudni ?
a Az egysejtüek a legrégebbi képviselói az állatok vilàgának, kôzel egy milliárd éve jelentek meg. Mivel az
egysejtü állatok általában mikroszkopikus méretüek,
ezért felfedezésük csak a mikroszkóp feltalálása után
vált lehetóvé. A 17. században egy holland felfedezó,
Antonius Leeuwenhoek (e.: lévenhuk) (43. ábra) egy
saját készítésü mikroszkópján vizsgált vízcseppben
parányi élólények csodálatos világát tárta tel, melyek
kozott egysejtü állatok ¡s voltak. Ezt kovetóen még Kait
Linné sem tudta rendszerezni a véglényeket, és a
„káosz" csoportba sorolta valamennyit. A tudósoknak az elkovetkezó századokban végzett állhatatos
munkája ellenére a mai napig sem sikerült kialakítani
ezen állatok általánosan elfogadott rendszerét.

43. ábra Antonius
Leeuwenhoek

10 . Az egysejtüek
A

- a vizek és a talaj lakói

■ ■ ■ ■ Erdemes
módnak?

felidézni.

Milyen sajátosságai vannak a vízi élet-

■ Az egysejtüek elterjedése az édesvizekben. Számos egysejtü állatfaj
képes csillói és ostorai segítségével aktívan úszni. Ezek olyan parányi
szervezetek, amelyek a víztómegben élnek és egy meghatározott okológiai
csoporthoz, a plsinktonokhoz tartoznak. Az egyik ilyen szervezet a papucs*
állatka.
■ A papucsáUatka azért kapta a nevét, mert alakja emlékeztet egy noi
papucsra. Sejtjének hossza 0,2—0,3 mm. Felületüket sorokban csillók
(kózel 15 ezer) borítják. Ezek ósszehangolt munkájának kószonhetoen a
papucsáUatka viszonylag gyorsan úszik (2 - 3mm /see) hosszanti tengelye
kórül forogva (44. ábra). A hasi oldalán jól látható a szájmezo, amelynek
mélyén a sejtszáj helyezkedik el. Ezen keresztül jut a táplálék (baktériumsejtek) a citoplazmába, melynek megemésztése az emészto vakuólumban zajlik. Az emészthetetlen maradékok egy meghatározott nyíláson, a
sejtalrésen keresztül távoznak a szervezetbol.
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44. ábra Papucsállatka: i _ mikrofelvételí 2 - felépítésének vázlatos rajza

45. ábra Az órókletes információ
cseréje két papucsállatka kózótt

Figyeljétek meg, hogy a papucsállatkának két sejtmagja van: egy nagy és
egy kicsi. A nagy sejtmag a szerves anyagok képzésének folyamatait irányítja, a kicsi biztosítja az órókletes információ megó'rzését és átadását az anya*
sejtból a leánysejtekbe az osztódáskor (45. ábra).
A csillósok külónbózó fajai a vizek aljzata kózelében vagy a vízinóvények
felületén fordulnak eló.
Azok a szervezetek, amelyek a vizek aljzata kózelében élnek, a b en tosz
ókológiai csoporthoz tartoznak.

I

■ Az óriás amdba (próteuszamó'ba) színtelen, viszonylag nagyméretü
egysejtü állat, amelynek nagysága elérheti a 0,5 mm-t (46. ábra, 1.).
Baktériumokkal és egysejtü moszatokkal táplálkozik, amelyeket állábai*
val kebelez be. Sejtje egy sejtmaggal és lüktetó' vakuólummal rendelkezik. Sejtosztódással szaporodik.

46. ábra Édesvízi egysejtü állatok: 1 - óriás amóba vagy próteuszamóba; 2 - arcella
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A próteuszamobán kívül az édesvizekben él a héjas amoba, az arcella,
amelyet egy védo héj borít. A héj also oldalán levo nyíláson keresztül
nyúlnak ki az állábai (46. ábra, 2.).
✓

A tudósok mind a mai napig nincsenek egy
véleményen a zold eugléna nevü állatokat
illetóen (47. ábra). Ez az élólény kloroplasztiszokkal rendelkezik, vannak a keményítóhoz
hasonló tartalék tápanyagból álló zárványai.
Fényen fotoszintetizál. Késóbb m egvilágítás
híján elveszíti klorofillját, és a vízben oldott kész
szerves anyagokat vesz fel. Sejtfala nines, a
plazmamembrán alatt pellicula (bórke) található. H osszú o sto r se g ítsé g é v e l m ozog.
Fényérzékeny piros szemfoltja van.

47. ábra
Zold eugléna

■ Szerepük a természetben és az ember életében. Az édesvízi egysejtüek
táplálékforrásul szolgálnak külónbózd gerinces és gerinctelen állatok számára. Néhány egysejtü faj elonyben részesíti a bizonyos fokig szennyezett
vizeket, ezért felhasználják ôket a vizek egészségügyi állapotának meghatározására.
■ Az egysejtüek elterjedése a tengerekben. A tengerekben a foraminiferák
(likacsoshéjúak) és a radiolariák (sugárállatkák) vannak elterjedve.
A foraminiferák (likacsoshéjúak) elsdsorban a tengerfenék élolényei,
de akadnak kôzôttük planktonikus (48. ábra, 1.) fajok is. A foraminiférák
sejtje a váz belsejében helyezkedik el. Egyes fajok esetében a héj szerves
vegyületbol épül fel, amelyhez homokszemcsék és kovamoszat váz stb. is
hozzátapadhat. Mások héjának osszetételében kalcium-karbonát található. A mészvázat számos pórus tori át és
egy nagyobb nyílás, szájadék is van rajta.
Ezeken a nyílásokon keresztül nyújtják
ki hosszú, vékony állábaikat, amelyek
bizonyos helyeken osszefonódva fogóhálót képeznek. Az elfogott táplálékrészecskék a héj belsejében levo emészto
vakuólában megemésztodnek.
A foraminiferák vázának maradványaiból jelentos, tíz- és százméteres vastagságú mészkolerakódások keletkeznek. A
hegységképzodési folyamatok kovetkeztében ezek a lerakódások a szárazfoldre
kerülhetnek. Az olyan hegyláncok, mint a
Pireneusok (48. ábra, 2.), az Alpok, a
Himalája jelentos mértékben likacsoshéjúak vázából képzddôtt mészkbbdl állnak.
A brit szigeteket a régi rómaiak Albionnak
hívták (a latin albus - fehér szóból) a part
menti fehér mészkosziklák után.
48. ábra Likacsoshéjúak (l). A Pi
A kihalt foraminiferák fajosszetétele reneusok a likacsoshéjúak vázának
maradványaiból keletkeztek (2)
alapján a geológusok meg tudják hatá41
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rozni egyik vagy másik kozet korát, mert a Fóld minden foldtórténeti kor*
szakának egyedi a fajósszetétele.
Azokat a kihalt szervezeteket, amelyek segítségével az üledékes kdzetek
kormeghatározását végzik, vezérkóvületeknek vagy koijelzóknek nevezzük.
A radioláriák (sugárállatkák) a
plankton
részét
képezo
állatok.
Sugárállatkák a likacsoshéjúaktól eltéroen az Azovi* és a Fekete-tenger alacsony sótartalmú vizeiben nem élnek. A
sugárállatkák tóbbségének bonyolult
szerkezetü szilícuim-(II)oxidból és más
ásványi anyagokból álló belso váza van
(49. ábra, 1.). Vékony állábaik szintén
alkotnak fogóhálót. A radioláriák
maradványaiból évmilliók során külónleges kozet, radioláriaiszap alakul ki.
Például
a Karib-tengerben
fekvo
Barbados-sziget elsosorban radiolária
maradványokból áll (49. ábra, 2.). A
radiolaritok kozé tartoznak az olyan féldrágakóvek, mint a jáspis, opál, kalcedon (49. ábra, 3.).
■ Talajlakó egysejtüek. Mint tudjátok, a
talajrészecskék kozott víz található,
49. ábra 1 - radiolária;
amelyben ugyanazon egysejtü csoportok
2 - Barbados-sziget;
képviseloi élnek, mint az édesvizekbem
3 - féldrágako, a kalcedon
csupasz és héjas ambbák, infuzóriumok
stb. Baktériumsejtekkel, moszatokkal, szervezetek maradványaival táplálkoznak. A száraz idoszakot betokosodott állapotban vészelik át. Az egy
sejtüek a szerves anyagok lebontásával részt vesznek a talajképzodés
folyamatában.
11 i T T i r m r r r n
Kulcsszavak és -fogalmak. Bentosz, plankton, vezérkóvületek, korjelzók.

Róviden a lényeg
m Az édesvizekben változatos felépítésü és életmükodésü egysejtüek
élnek. Egyesek csillóik segítségével úsznak a vízben (papucsállatka).
Mások az aljzat kozelében élnek és állábak segítségével változtatnak
helyet (próteuszamoba, arcella), vagy helyhez kótótt életmódot folytatnak (koloniális szájkoszorús csillós, zoothamnium).
■ Az édesvízi egysejtüek táplálékforrásként szolgálnak külónbozo gerinctelen és gerinces állatok számára; felhasználják oket a vizek egészségügyi állapotának meghatározására.
■ A tengerek lakói a foraminiferák, amelyeknek kalciunrkarbonátból álló
vázuk van; a radioláriák, melyek szervetlen anyagból álló belso sejtváz*
zal rendelkeznek.
■ A tengeri egysejtüekkel külónbozo tengeri állatok táplálkoznak, az elpusztult foraminiferák vázából üledékes kózet (mészkó) keletkezik. A radiolá*
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riák maradványából radiolarit keletkezik; a kihalt foraminiferák fajösszetétele alapján a geológusok a kdzetek kormeghatározását végzik.
■ A talajegysejtüek elbontják a szerves anyagokat, ezzel részt vesznek a
talajképzésben.

Ellenörzö kérdések. i.Milyen sajátosságai varmak a planktonikus egysejtü szervezetek felépítésének és mükódésének? 2. Az édesvízi egysejtuek milyen alkalmazkodása teszi lehetové az aljzathoz közeli életmódot? 3. Az egysejtueket milyen tulajdonságuknak köszönhetoen alkalmazzák a vizek egészségügyi állapotának meghatározására?.
4. Milyen jelentdsége van a tengeri egysejtueknek az üledékes kdzetek képzodésében?

Gondolkozzatok. Miért nincs a tengeri egysejtüekben lüktetó' vakuólum?
Alkotó feladat. Hasonlítsátok össze a papucsállatka és chlamydomonas
felépítését és életmúkodését (50. ábra).

50. ábra 1 - papucsállatka; 2 - chlamydomonas

...................

2. LABORATÓRIUMI M UNKA

—

...........

Téma: Természetes vízbol vagy akváriumból származó egysejtü felépí
tésének és életmúkodésének megfigyelése.
Eszközök, anyagok és a megfigyelések tárgya: egysejtüek tenyészete (a megfigyelés tárgyát a tanár választja meg), pipetta, tárgy*
lemez, feddlemez, vatta, szüró'papír, mikroszkóp.
A munka menete:
1. Készítsük elo a mikroszkópot.
2. A szabadvízból vagy akváriumból származó vízcseppben keressétek
meg a vizsgálat tárgyát, és vizsgáljátok meg a sejt alakját.
3. Figyeljétek meg az egysejtuek mozgását.
4. Irjátok be a füzetbe a vizsgálat alapján megfogalmazott kóvetkeztetéseiteket.

Szeretnétek többet tudni ?
a A próteuszamoba a görög mitología szereplojérol, Próteuszról kapta
a nevét, aki képes volt bármilyen alakot felvenni.
a Az infuzórium ok között találunk ragadozót ¡s, például az ormányos
csillóst f5. ábra, 1.). Kis mérete (0,15 mm-ig) ellenére a papucsállatkák veszélyes ellensége. Az állati sejt elülso részén egy sejtszájban végzodo megnyúlt
ormány található. Az ormányos csillós elöször ormánya segítségével belefúrja magát a papucsállatka testébe, majd egészben lenyeli áldozatát. Az
ormányos csillós egy nap alatt közel 12 papucsállatkát fogyaszt el.
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51. ábra 1 - ormányos csillós; 2 - világító ostoros; 3 - a tenger ilyen ragyogó
fénylését figyelhetjük meg, amikor a világító ostorosokat ingerlik a hullámok
■ A meleg tengerek, tobbek kózott a Fekete-tenger planktonikus szervezetei
kózótt él az ostorosok képviselóje - a világító ostoros (51. ábra, 2.). Ez egy viszonylag nagyméretü egysejtO állat (átméróje 2 mm). Az állat citoplazmájában zsírral
telt vakuólumok vannak, amelyek'megkónnyítik lebegésüket a vízben. A világító
ostorosok sejtjei mechanikai ingerlésekor vakító fényt sugároznak ki (51. ábra, 3.)

11 . Más élólények testében
megtelepedó egysejtü
állatok
■
■
■
■
Erdemes

felidézni.

Milyen életciklust nevezünk ósszetettnek?

Sok egysejtü faj állandóan vagy ideiglenesen más élólény testében él. Ott
megbízhatóan védve vannak a kornyezet kedvezotlen hatásaitól. Amellett a
gazdaszervezet a tápanyagok majdnem kifogyhatatlan tartaléka.
■ Más élólények szervezetében éló nem parazita egysejtúek. Mind annyian hallottatok már a termeszekról, amelyek holt faanyaggal táplálkoznak. Ugyanakkor ezek a rovarok nem képesek a táplálékukban gazda*
gon meglevó cellulózt megemészteni. Ebben segítik óket a bélcsatornájukban éló ostoros egysejtúek (52. ábra, 1.). Az ostorosok olyan külónleges
anyagot termelnek, amelyek a cellulózt egyszerü cukrokra bontják.
Ezeket a cukrokat mind a rovarok, mind az egysejtúek kónnyen felszív*
ják. Ha a rovarokat mesterségesen megfosztják e társbérlóiktól, még ele-

52. ábra 1 —a termeszek bélcsatornájában éló ostoros;
2 - a szarvasmarha gyomrában éló csillós

Ü
*
gendó táplálék mellett is éhen pusztulnak.
A külónbózó fajok kózótt létrejóvó,
mindkét szervezet számára elonyós
együttélést mutualizmusnak nevezzük. A szarvasmarha gyomrának
egyik részében külonleges csillós faj
él (52. ábra, 2.). Baktériumokkal és
nóvényi maradványokkal táplálkozik,
nem okozva kárt a gazdaszervezet*
nek, de hasznot sem hoz számára. A
fajok együttélésének ilyen válfaját
53 ábra Maláriaszúnyog
kommenzalizmusnak nevezzuk.
■ A parazita egysejtüek. Külónbózó emberi és állati szervekben élo számos egysejtü faj okoz sokféle veszélyes megbetegedést. Ezek egyike \
malária. Ez a betegség a 19. és a 20. században tobb mint 100 millió
ember halálát okozta. A malária kórokozója a maláriaplazmódium néhány
faja.
A maláriaplazmódiumra ósszetett életciklus jellemzb, amely ivaros és
ivartalan nemzedékek cseréjével, valamint a gazdaszervezetek- az ember
és a maláriaszúnyog cseréjével valósul meg (53. ábra). A szúnyog maláriaplazmódiumal akkor fertozódik meg, amikor a maláriás beteg vérét szívja. A szúnyog bélcsatornájában a plazmódium ivarosan szaporodik, vagyis
a szúnyog a plazmódium végsó gazdája.
A végsó' gazda az az egyed, amelyben a parazita ivaros úton sza
porodik.
Az ivarost kóveti az ivartalan szaporodás^ a megtermékenyített petesejtból sok mozgékony parazita sejt keletkezik. Meghatározott idó múlva
ezek a sejtek felhalmozódnak a rovar nyálmirigyében, ahonnan róvarcsí*
péskor a nyállal együtt az ember vérébe jutnak. Az ember a maláriaplaz*
módium kóztes gazdája.
Kóztes gazda az a szervezet, amelyben a parazita ivartalanul sza
porodik, vagy ahol meghatározott fejlddési szakaszokban tartózkodik.
A parazita sejtek elószór az ember
májába kerülnek, ahol intenzíven osztódnak. A maláriaplazmódium késóhbi fejlódése a vórós vértestekben, az eritrocitákban zajlik. Meghatározott idó (24, 48
vagy 72 óra) elteltével a parazita sejtek
szétroncsolják az eritrocitákat (54. ábra).
A vérbe kerülnek a plazmódium mérgezo
anyagcseretermékei, és az ember lázro*
hamot kap, hidegrázást érez.
A maláriás betegek kezelésének, a
maláriaszúnyogok és a szúnyoglárvák
ellen folytatott céltudatos küzdelemnek
kószonhetoen sikerült a maláriát csak*
nem teljesen felszámolni Europa és
54. ábra Maláriaplazmódiumtík
Eszak'Amerika egesz területen.
által szétroncsolt eritrociták
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Ugyanakkor az utóbbi idbkben Ukrajnában maláriás megbetegedések százait regisztrálják évente. Ezt a megbetegedést olyan emberek
hurcolják be, akik azokról a vidékekrol térnek haza, ahol elterjedt ez a
betegség. Figyelembe véve azt a tényt, hogy Ukrajnában számos maláriaszúnyog faj él, országunkban állandóan fennáll ennek a nagyon
súlyos megbetegedésnek a veszélye.
■ A vérhasamoba (55. ábra, 1.) rendszerint az ember bélcsatornájában él.
Az ott levo baktériumokkal táplálkozik és semmilyen kárt nem okoz a
gazdaszervezetnek. Azonban bizonyos kôrülmények kózótt a vérhasambba behatolhat a bélfalba, elroncsolja annak sejtjeit, és ekkor eritrocitákkal táplálkozik. Ennek eredményeként fekélyesedés és véres hasmenés
alakul ki. A betokosodott parazita a széklettel ürül ki. Más ember szervezetébe a ciszták forralatlan víz, mosatlan gyümôlcs és zóldség stb.
fogyasztása során kerülhetnek.
m Trypanosomák (55. ábra, 2.) az állatok és az ember vérében, nyirokban,
gerincvelo-folyadékban élnek'. A trypanosoma egyik faja a trópusi
Afrikában halálos megbetegedést, álomkórt okoz. A megbetegedés hidegrázással, gyengeséggel, aluszékonysággal (innen a betegség ne ve) jár. A
trypanosomát a cecelégy (55. ábra, 3.) terjeszti.
Az álomkór a természetben megtalálható fertozo gócból származó megbetegedések (betegséggócok) kozé tartozik. Ezt elôszôr az orosz J. N.
Pavlovszkij és az ukrán D. K. Zabolotnij írták le. Bebizonyították, hogy a
természetben léteznek az ember és a háziállatok betegségét okozó gócok.
E betegség kórokozóinak hordozói vadon élo állatok (a trypanosoma ese*
tében külônbôzb antilopfajok), ezekrdl a kórokozókról átkerülhetnek mind
az emberre, mind a háziállatokra.
Még egy veszélyes megbetegedése az embernek a toxoplazmózis.
Kórokozója, a toxoplazma olyan sejtparazita (55. ábra, 4.), amely az em
ber ideg- és endokrinrendszerét, a nyirokcsomókat és az izmokat ferto*
zi meg. Az ember akkor fertozodhet meg, ha olyan macskával játszik,
amelynek a szorén betokosodott parazita van. A fertozodés másik útja
beteg állat nem megfeleloen hokezelt húsának fogyasztása. Kutatások
kimutatták, hogy fóldünk lakosságának nem kevesebb, mint 30-40 %-a
toxoplazmózissal fertozott. Ennek ellenére a betegség megnyilvánulását jelentosen kevesebbszer regisztrálták. Tehát az emberek azon tóbbsége, akiknek a szervezetében megtalálható a toxoplazma, hordozói e
kórokozónak. A parazitahordozók a kórokozókat átadhatják az egészségeseknek.
A parazitahordozó olyan egyén, akinek a szervezetében megtalálható
a kórokozó, de nem jelentkeznek a betegség tünetei.

55. ábra 1 —vérhasamoba; 2 —trypanosomák emberi eritrociták kôzôttî
2 —vérszívó cecelégy; 4 —a toxoplazmózis kórokozói, a toxoplazmák

m m

Tudnotok kell, hogyan óvhatjátok meg magatokat az egysejtü parazita állatok fertózésétól. Néhányat kozülük a legyek és kullancsok ter
jesztenek. Ha olyan területen tartózkodtok, ahol ezek az állatok elterjedtek, ¡gyekezzetek testfelületetek minél nagyobb részét ruhával takarni. A szabad testfelületet pedig olydn szerekkel kezeljétek, amelyek elriasztják a vérszívó szúnyogokat és kullancsokat. Hasonlóképpen tontos a személyi higiénia
szabályainak a betartása ¡s: óvatosan kell bánni a háziállatokkal, gyakrabban
kell kezet mosni, nem szabad forralatlan vizet ¡nn¡ vagy mosatlan gyümolcsot
fogyasztani. Ez csókkenti a toxoplazmával, a vérhasamóbával és más
kórokozóval tórténó fertózódés veszélyét. Nem kell olyan vizekben fürdeni,
ahol ez tilos, mert ott olyan amóbafajok lehetnek, amelyek az ember
szervezetébe bekerülve agyvelógyulladást okoznak.

*
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Kulcsszavak és -fogalmak. Koztes gazda, végso gazda, parazitahordozó, a természetben levo fertozo gócokból származó megbetegedések.

Róviden a lényeg
Számos egysejtü faj úgy használja életteréül más fajok szervezetét,
hogy ekózben nem okoz kárt a gazdaállatnak^
■ kozülük egyesek sok hasznot hoznak a gazdaállat szervezetére nézve
(egysejtü mutualisták);
■ mások hasznot húznak a gazdaszervezettel való együttélésbol, míg a
gazdaszervezet ekózben nem károsodik ugyan, de elonye sem szárma*
zik belole (egysejtü kommenzalisták);.
■ az egysejtüek kózótt található számos kórokozó faj, amely az ember és
a háziállatok megbetegedéseit okozza^ az ember számára ilyen külónósen veszélyes megbetegedés a malária és az álomkór, amelynek kórokozóit a vérszívó szúnyogok terjesztik.

Ellenórzó kérdések.

1. Mit tudtok a más állatokkal együtt élo nem éloskódo egysejtü fajokról? 2. Mit tudtok a maláriáról és kórokozójáról? 3. Milyen
szervezetet nevezünk végso és milyet koztes gazdának? 4. Milyen kárt okozhat
az ember szervezetének a vérhasamoba? 5. Milyen szervezetet tekintünk parazitahordozónak?

Gondolkozzatok.

Hogyan bizonyítanád be, hogy a patások és a termeszek bélcsatornájában élo mutualista egysejtüek számára elonyós ez az együttélés?

Alkotó feladat.

Állítsatok óssze egy emlékeztetot a parazita egysejtüekkel tórténo fertozés elkerülésére.

Szeretnétek tóbbet tudni ?
m Számos nóvényfaj sejtvakuólájában, edényeiben és rostcsóveiben élóskódik egy
Leptomonas nemzetségbe tartozó ostoros. A
kávéültetvényeket károsítják külónósen, levélsárgulást és levélhullást okoznak. A megfertózódótt fák néhány hónap alatt elpusztulhatnak.
■ A csillósok egy külonleges csoportja a szrvókás infuzóriumok, amelyek kifejlett állapotban
nem mozognak és nincsenek csillóik (56. ábra).

56. ábra Szívókás infuzórium
47

Az állat testéból minden ¡rányba a végükón kiszélesedó hosszú kinovések - tapogatók
nyúlnak ki. Amint az egysejtuek egy másik képviselóje megérinti a tapogatót, az azonnal
hozzátapad. A tapogatókon keresztül szívja ki az áldozat tartalmát. A szívókás csillósoknak
csak a fiatal egyedei rendelkeznek csillókkal, ezek segítségével úsznak és terjednek.
■ A piroplasmák élóskodó egysejtuek, tefjesztói a vérszívó kullancsok. A piroplasma a
gerinces állatok eritrocitáit és a nyirokrendszer sejtjeit támadja meg. A megbetegedés kl¡nikai tünetei: hidegrázás, a belsó szervek munkájának zavara, vér a vizeletben. Ha nem
alkalmaznak azonnal gyógykezelést, akkor a fertózótt állat róvid idón belül elpusztul.
Külónósen veszélyes a piroplasma fertózés a szarvasmaifiára és a kutyákra. Ritkán az
ember szervezetében is élóskódhetnek.
■ A sárkányképu ostorosnak négy pár ostora és két szívókája van. Az ember bélrendszerében él, szívókái segítségével hozzátapad a bélfalhoz. Elsósorban baktériumokkal táplálkozik. A betokosodott sárkányképu ostorosok kikerülnek a kómyezetbe. Az ember forralatlan vez, mosatlan gyümólcs és zóldség fogyasztása során fertózódik meg vele. Vannak
olyan területek, ahol a népesség 100 %-a sárkányképu ostorossal fertózótt. A beteg
ember sárkányképu ostorosai tómegesen szaporodnak táplálékuknak, a burjánzó baktérium sejteknek kószónhetóen. Ezzel bélmükódési zavarokat okoznak. Óvatosnak kell lennünk az alkalmazott gyógyszerek reklámozásával. Ezek a kémiai anyagok eléggé mérgezóek és károsak az ember egészségére, mert pusztítják a májsejteket. Ezenkívül a sárkányképü ostorosokkal folytatott küzdelemben alkalmazott készítmények negatívan hathatnak az ember bélrendszerének hasznos mikroflórájára.
■ Az egysejtü élóskodó m icro sp o ríd ium ok az á lla to k se jtp a ra zitá i. Az encephalito zo o n nem zetség ké p vise ló it gyakran m utatják ki A ID S-es betegek agyvelejének se jtje ib e n.
■ Az eg yse jtuek kózótt ta lá lju k a g a llé ro s o sto ro so k c so p o rtja it. Érdekes, hogy
e se jte k fe lé p íté se m egegyezik a tóbbsejtü sziva c so k (a sziva c sok felép ítésével
késóbb ism e rke d te k meg) felép ítéséb en ré szt vevó g a lléro s o storos se jt fe lé p í
té séve l. Néhány tud ósnak ez ad alapot arra, hogy egy tórzsbe vonja óssze ezeket az á lla tcsop o rtoka t.
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Tudásfelmérés tesztek segítségével

•..............■■■

Tesztfeladatok egy helyes válasszal
1.
Uledékes kozet kialakulásában vesz részt: a) az óriás amóba; b) a zóld
eugléna; c) a papucsállatka! d) a foraminiferák.
2.
A malária kórokozóját terjeszti: a) cecelégy; b) moszkitók; c) vérszívó szúnyogok! d) kullancsok.
3. A parazita egysejtüekhez tartozik: a) az óriás amoba! b) a vérhasamóba;
c) a papucsállatka; d) a radioláriák.

Tesztfeladatok tobb helyes válasszal
1.
Tengerlakó egysejtuek: a) az óriás amóba; b) a radioláriák; c) a foraminiferák;
d) a papucsállatkák.
2.
Az ember szervezetében élóskódik: a) az óriás amóba; b) a vérhasamóba!
c) a maláriaplazmódium; d) a foraminiferák.
3.
Allábakat képeznek: a) a papucsállatkák; b) az óriás amóba; c) a vérhasamóba! d) foraminiferák.

Em elt szintü kérdés
Miben hasonlítanak és miben térnek el az egysejtü és a tóbbsejtü állatok
sejtjei?

__
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2. ferner A TÖBBSEJTÜ
ÁLLATOK ÁLLATK0RE.
A SZIVACSOK. A CSALÁNOZÓK
Miért neveznek bizonyos tisztító eszközt és egyes többsejtü állatot szivacsnak? Jelenthetnek-e veszélyt az ember számára a félig áttetszo
csodálatos teremtmények, a medúzák?

12 .A

többsejtü állatok állatkorének
általános jellemzése.
A szivacsok törzse

s

■
■
■
■
Erdemes

felidézni. m í a fagocitózis, a regenerálódás, a
vegetativ és az ivaros szaporodás, a közvetlen és az átalakulásos fejlodés?
■ A többsejtü állatok szervezodésének jellemzo vonásai. A többsejtü
állatok teste sok, felépítésben és funkciójában eltéro sejtbol épül fel.
A többsejtü állatok tobbségének sejtjeibol szövetek jönnek létre, amelyekbol szervek, szervrendszerek alakulnak ki. Eletmükodésük folyamatait nemcsak biológiailag aktiv anyagok irányítják, hanem az
idegrendszer is. Ez a szabályozás a homeosztázisnak — a szervezet
kémiai osszetétele és tulajdonságai viszonylagos állandóságának
fenntartására irányul. A többsejtü állatokra elsosorban az ivaros, ritkábban a vegetativ szaporodás a jellem zo. Valamennyi fo élettérben,
a vízben, a talajban és más élolények szervezetében otthonosak.
A többsejtü állatok állatkore több mint 30 törzset számlál.
Közülük mindegyik törzs csak a rá jellem zo általános felépítéssel és
életmükodéssel rendelkezik. Az alábbi törzsek képviseloit fogjuk
megvizsgálni: szivacsok (57. ábra), csalánozók, laposférgek, hengeres
férgek, gyürüs férgek, puhatestüek, ízeltlábúak és gerincesek. Azért
ezeket, mert ezek a világ és Ukrajna legelterjedtebb és legváltozatosabb csoportjai.

57. ábra A szivacsok sokfélesége

a n a i^ iv
■ A szivacsok tórzse. A szivacsok olyannyira nem hasonlítanak más
tobbsejtü állatra, hogy hosszú ideig egy külonleges csoport, a „zoofita”,
azaz állatnóvény csoport képviseloinek tekintették. Tényleg helyhez
kotott életmódot folytatnak, nem képesek az aktív mozgásra, nines idegrendszerük, sem érzékszerveik. Bizonyos esetekben még a színük is zold
a sejtjeikben megtelepedo moszatoknak kószónhetoen.
E esodálatos élolényeknek kozel 9 ezer faja ismert, amelyek tengerekben és édesvizekben fordulnak elb. Ukrajnában 39 fajuk él.
■ A szivacsok felépítésének sajátosságai. A szivacsok kozótt találunk magányos egyedeket, de a fajok tobbsége telepet alkot, amely akár a 2 métert is elérheti. A telepes formák bokrokra, kéregre, parafadugóra vagy gorongyre hason
lítanak, amelyek külónbózo felületeket vonnak be. A szivacsoknak a legkülónfélébb színük lehet —sárga, barna, fehér, piros, zóld vagy lila.
Ukrajna édesvizeiben külónbózo' édesvízi szivacsfajok (59. ábra, 1.) terjedtek el. Gyakran hoznak létre telepeket külonbozo vízbe süllyedt tárgyakon.
Allóvizekben bokorformájuk van, folyóvizekben kéregszerü bevonatra hasonlí
tanak. A telep színe barna vagy piszkoszold.
A szivacs teste kehely alakú (58. ábra). Az állat testének alsó részével víz
alatti tárgyakhoz rógzül. Speciális videofelvétel segítségével bizonyítást nyert,
hogy némely szivacs vándor sejtjei segítségével képes a helyváltoztatásra.
Ugyanakkor kózülük a leggyorsabb sem képes egy nap alatt lmm-nél nagyobb
távolság megtételére.
A szivacs testének ellentétes felso részén egy nyüás található, amely nem szájnyüás. Ha egy szivacsokkal teh akváriumba szétmorzsolt száraz tusszemcséket
szórunk, akkor a tusdarabkák elbszor a szivacs testéhez áramlanak, majd a testén levo csatomácskákon keresztül az állat belsejébe jutnak és a felso nyüáson
keresztül a külvilágba kerülnek. Tehát ez nem a táplálék felvételére, hanem a vízáram segítségével az emészthetetlen maradékok eltávolítására szolgál.
A szivacsok testének felépítésében külónbózo sejttípusok vesznek részt.
Ugyanakkor ezek nem alkotnak szóveteket. Minden sejt ónállóan mükódik.
A szivacsok testének külsó rétegét
olyan sejtek alkotják, amelyek más
tobbsejtü szervezetek hámszóvetsejtjeihez hasonlítanak. A külso réteg sejtjei
kozótt találunk olyanokat is, melyeken
keresztül pórusok vezetnek. A test falát
ezekkel a pórusokkal kezdodo csatornahálózat járja át. Más csatornácskák nyílásait olyan sejtek veszik kórül, ame
lyek képesek ósszehúzódni és bezárni
azt. Ezek a csatornácskák a vízzel
együtt a tápanyagokat a kózponti üregbe továbbítják (58. ábra). Ezek a nyílá*
sok külonleges ostoros sejtekkel vannak
bélelve, melyeknek az alapját hártyás
gallér veszi kórül. Sok szivacs esetében
ezek a sejtek a test falában helyezked*
nek el, ostoros kamrákat alkotva.
Ezeknek az ostoroknak a munkája biz58. ábra A szivacs (l) és a galléros tosítja a víz áramlását a csatornarendostoros sejt (2) felépítése
szerben és az ürbélben.
___________________

_____

________

A külso és a belso réteg kózótt alapállomány (sejtkozti állomány) található, melyben külonbozo sejttípusok vannak. Egyes sejtek a szivacsok
belso vázának a létrehozását biztosítják.
A másik sejttípus a vándorsejt. Ezek a sejtek állábaik segítségével táplálékrészecskéket kebeleznek be, amelyeket emészto vakuólumaikban
megemésztenek. A vándorsejtek a szivacsok testében vándorolva végzik a
tápanyagok szétosztását.
■ A szivacsok életmükódésének folyamatai. A szivacsok szüróként
mükodnek. Igy nevezzük azokat a szervezeteket, amelyek a vízben
lebego szerves tormeléket és kisebb szervezeteket fogyasztanak.
Ekozben sajátságos filterként mükodve átáramoltatják testükón a
vizet.
A szivacsok egész testfelületükon kereszfcül veszik fel a vízben oldott
oxigént.
A szivacsoknak nines idegrendszerük, ezért gyengén reagálnak a
külvilág ingereire. Csak a pórusok és a kivezeto nyílás képesek szabadon változtatni átmérojüket.
A szivacsoknak nagyfokú a regenerálódó képességük. Ismeretesek
olyan esetek, amikor a pépesre szétdórzsólt szivacs helyreállította szervezete egységét. Regenerációs képességüknek kószónhetoen a szivacsok
gyakran szaporodnak vegetatívan, ugyanakkor képesek ivarosan is sza*
porodni. A szivacsok fejlodése átalakulással torténik. A petébol csillós
lárva kel ki (59. ábra, 2.), amely eloszór ostorai segítségével úszik a víz
ben, majd rogzül az aljzathoz és kifejlett állattá alakul át.
■ A szivacsok szerepe a természetben és az ember életében. Azzal, hogy a
vízbol felveszik a szerves anyagokat, a szivacsok szüro szervezetként részt
vesznek a vizek óntisztulásában. Például egy kis termetü szivacs, a 10 cm
nagyságú leukonia naponta tobb mint 20 liter vizet boesát át a testén.
Bizonyos szivacsfajok, például a mosdószivacs, használati tárgy. Vázát
szerves anyagból álló fehérjeszálak alkotják. Felhasználják higiénés
célokra, alkalmazzák a gazdaságban (technikai szüro készítésére), az
orvostudományban (jódtartalma miatt). Némely kovaszivacsfajt ajándéktárgyként használják (például Japánban a Vénusz-kosárka szivacs hagyományos nászajándék) (60. ábra).

59. ábra 1. Kózónséges édesvízi szivacstelep.
2. A szivacs ivaros szaporodása

60. ábra Vénusz-kosárka
kovaszivacs

. A szárított édesvízi szivacsokból készült
por elosegíti a véraláfutás gyorsabb felszívódását, enyhíti a reumás fájdalmakat. A
szivacsok testébol sok, az orvostudományban alkalmazható biológiailag aktív anyagot vontak ki (ezek gyorsítják a sebgyógyulást, baktériumóld hatásuk van, megelozik
a duzzanatok kialakulását). A mészvázas
szivacsok üledékes kdzet, a mészko kialakításában vesznek részt.
A szivacsok által okozott kár nem jelen*
tbs. A tengeri fúrószivacsok lárvái rátele*
61. ábra Tengeri fúrószivacsok
pednek a puhatestüek házaira, a korallpo*
lip telepek mészvázaira. Olyan külónleges
anyagot választanak ki, amely feloldja a
meszet és lyukak keletkeznek benne (61. ábra).
A Karib-tengerben él néhány olyan szivacsfaj, amelynek érintése a bórón
viszketést, sot ódémát okoz.
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Kulcsszavak és -fogalmak. Homeosztázis, szuroszervezetek.

Rôviden a lényeg
A szivacsokat az alábbi sajátságok jellemzik:
■ nincsenek valódi szoveteik, csak külônbôzd sejttípusaik;
■ testük kehely alakú, általában mozdulatlanul rogzülnek víz alatti tárgyakhoz;
■ testfalukban csatornarendszer helyezkedik el, kózépen ürbél van, amely a
test felsb részén levó kivezeto nyíláson keresztül érintkezik a külvilággal;
■ a víznek a szivacsok testén keresztül torténo áramoltatását a galléros
ostoros sejtek végzik;
■ a testfalban szerves és szervetlen anyagból álló váz található;
■ külónleges, amobára hasonlító vándorsejtek végzik a táplálék megemész*
tését, a tápanyagok szállítását és a regenerációt;
■ szaporodhatnak vegetatívan vagy ivarosan, fejlódésük átalakulással torténik.

Ellenorzó kérdések.

i. Miért tekintjük a szivacsokat az egyik legprimití*
vebb tobbsejtü élólénynek? 2. Hol élnek a szivacsok? 3. Milyen a szivacsok felépítése? 4. Hogyan táplálkoznak a szivacsok? 5. Milyen szaporodási módok jellemzóek a szivacsokra? 6. A szivacsok miért játszanak fontos szerepet a vizek életében?

Gondolkozzatok.

Miben hasonlítanak és miben külonbóznek egymástól
az egysejtuek és a szivacsok?

Alkotó feladat.

Hasonlítsátok óssze az amó'bát a szivacsok vándorsejtjével.
Mi bennük a kózos és miben külonbóznek?

Szeretnétek tobbet tudni ?
m Jól m egvilágított sekély vizekben éló szám os szivacsfaj külónleges sejtjének nagy vakuólum aiban külónleges cianobaktérium -fajok telepednek meg. Ezek a prokarióták, a szivacsok testtóm egének 50 %-át is kitehetik. A moszatok oxigénnel és az általuk elóállított szerves anyaggal
látják el a szivacsokat, cserébe széndioxidot és védelm et kapnak.

13 . A csalánozók általános
✓

jellemzése

■
■
■
■
Erdemes felidézni. m í a neuron, a fagocitózis, az emészto
vakuólum, a külso megtermékenyítés?

A csalánozók valódi többsejtü állatok. Testük sok specializált
sejtból épül fei. Sejtjeik szöveteket alkotnak, am elyek a m egfeleló
szervek felépítésében vesznek részt. M int a szivacsok, úgy a csalá
nozók is a vizek, elsósorban a tengerek állandó lakói (62. ábra).
A csalánozók tórzséhez tóbb mint 10 ezer jelenkori faj tartozik.
Ukrajna édes és sós vizeiben jelenleg 40 fajuk él. A csalánozók
között találunk kism éretü fajokat, am elyek nagysága nem haladja
meg a néhány m illim étert, és valóságos óriásokat, mint a hajasme*
dúza, am elynek ernyóátm éróje 2 m és tapogatóinak hossza akár
15 m (62. ábra, 3.) is lehet.
■ Felépítésük sajátosságai. A csalánozóknak külso felépítésük
sajátosságai alapján kétféle m egjelenési form ájuk van- a polip
(hidra) és a medúza. A polipok helyhez kötött vagy kevéssé mozgékony életm ódot folytatnak, tómló'szerü testük felsó részén fogókarokkal körülvett szájnyílás található. A polipok élhetnek magányosan és alkothatnak telepeket is, am elyek tóbb tíz, száz vagy ezer
egyedból állnak.

62. ábra A csalánozók sokfélesége- 1 - hidra; 2, 3 - medúzák;
4, 5 - korallpolipok telepei
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A polipok felépítésének sajátosságaival a hidra példáján ismerkedünk
meg. Ukrajna édesvizeiben különbözd hidrafajok élnek. A hidrákat víz
alatti tárgyakon figyelhetjük meg. Tömldjük alsó része talpkoronggá szé*
lesedik, amely mint egy tapadókorong rógzíti a tárgyakhoz. A test ellentétes oldalán helyezkedik el a szájnyílás a fogókarokkal. Ha húzunk egy
képzeletbeli vonalat —tengelyt —a szájnyílástól az állat testének ellenté*
tes pólusa irányában, akkor a fogókarok a tengelytol sugárirányban futnak szét. A test ilyen típusú szimmetriája a silgaras szimmetria elnevezést kapta. Az ilyen szimmetria típus a helyhez kötött életmódot folytató
vagy a lassan mozgó állatokra jellemzo.
A csalánozók testének fala két - külso és belso sejtrétegbdl áll. A két
réteg között sejtközi állományból álló rugalmas vékony réteg, a kózéple*
mez (támasztólemez) található. A hidra szájnyílása az ürbélbe vezet,
amelyben a táplálék megemésztése zajlik.
A csalánozók külso rétegében találhatóak a csalánsejtek (63. ábra, 3.).
Ezek a sejtek az állat sajátságos névjegykártyái- sehol másutt nem fordul*
nak eló'. A csalánsejtek szerepe a védelem, a zsákmány elejtése és megtartása. Legnagyobb számban a tapogatókon vannak. A csalánsejt belsejében
feltekeredett csalánfonalat tartalmazó csalántok - kapszula található. Ha
a hidra mellett elúszó zsákmány a csalánsejtból kiálló érzéksertét meg*
érinti, akkor a csalánfonal hirtelen kicsapódik és belemélyed a zsákmány
testébe, miközben bénító méreganyagot juttat az áldozatába.

emésztó sejt
m

b

petesejt
hímivarsejt
(spermatozoida)
hámizomsejt.
idegsejt
köztisejt
mirigysejt

W
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63. ábra A hidra felépítése1 - külalakja! 2 - belsó felépítése! 3 - sejttípusai

-

Azt kóvetoen, hogy a csalánfonal elhagyta a sejtet, már nem
képes újra visszahúzódni.
Az új csalánsejtek a tóbbi sejttípushoz hasonlóan a kóztisejtból
képzodnek (63. ábra, 3.). Ezek a sejtek nem specializálódtak, osztódóképesek, így más sejttípusok keletkezhetnek belolük. Funkció*
jukat tekintve a kóztisejteket a nóvények osztódó szovetének sejtjeihez hasonlíthatjuk. E sejteknek koszónhetoen valósul meg a regeneráció folyamata.
A hidra kültakaróját elsosorban hám-izomsejtek alkotják (63.
ábra, 3.). E sejtek ósszehúzódóképességének koszónhetoen a hidra
teste ósszenyom ható vagy képes a megfelelo irányba begorbülni,
oldal irányban elhajolni. Koztük elvétve idegsejtek találhatók.
A belso réteg sejtjeinek tobbsége ostoros emésztó sejt. Ezek végzik a táplálék megemésztését. A mirigysejtek az ürbélbe emésztoen*
zimet választanak ki, aminek hatására a táplálék felaprózódik. A
belso rétegben is vannak kóztisejtek.
A medúzák, a polipoktól eltéroen képesek aktívan úszni a vízben.
A Fekete- és az Azovi-tengerben a füles medúza (aurelia) (64. ábra, 1.)
terjedt el. Harang alakú testén számtalan fogókar található. A harang
homorú alsó részének kózéppontjában található a szájnyílás, melyet
szájlebeny szegélyez. A külsó és belso sejtréteget elválasztó kózéple*
mez (sejtkózi állomány) 98 %-ban vizet tartalmaz. Ezért kocsonyás a
medúza teste. Magas víztartalmának koszónhetoen képes lebegni a
vízben; a víz sürüsége és a medúza
sürusége csaknem azonos.
fogókar
Attetszó testén keresztül látható*
vá válik az ürbél (64. ábra, 2.). A
szajpolipoktól eltéroen a medúzák ürbenyílás
le a kózponti részból kiinduló ósszetett csatorn aren dszert képez. A
szajfüles medúza sok róvid tapogatója
lebeny
kózótt találhatók az érzékszervei.
■ Életmükódésének folyamatai. A
az urbél
medúzák és a polipok eltéroen válcsatornái
toztatnak helyet. A hidrák a hámizomsejtek izomfonalai ósszehúzódásának koszónhetoen mozognak. A 65.
ábrán látható a hidra lépegetó mozgása. Elószór a megfelelo irányba
behajlítja testét, majd a tapogatóival
a tám aszfelülethez tapad.
Aztán
mintha „fejre állna”, majd talpkorongja segítségével ismét a felülethez tapad. Sima felületen a hidra
csúszva mozog. A magányos polipoknak, a tengeri rózsáknak és a korallpolipoknak valódi izomszóvetük van.
A talpkorongjukban levó izom óssze64. ábra A füles medúza
húzódásának koszónhetoen képesek
felépítésének vázlata (l);
átmászni egyik helyról a másikra. A a medúza testén átlátszó ürbél (2)
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medúzákra a reaktiv mozgás jellem*
zo- m ozgás közben harangjukat
osszehúzzák és erpvel vizet présel*
nek ki testük alól. Igy ellentétes irá*
nyú lôkés keletkezik.
A csalánozók ragadozó állatok. A
kisebb fajok apró gerinctelenekkel, a
nagyobbak gerincesekkel (például
halakkal) táplálkoznak. A zsákmányt
a szájnyíláson keresztül nyelik el. A
mirigysejtek által termelt emésztoenzimek hatására a táplálék felaprózódik. Az ostoros sejtek ostoraikkal víz*
áramot keltve a táplálékot a felüle*
tükhöz áramoltatják. Allábaik segít*
ségével bekebelezik a tápanyagré*
szecskéket. A táplálék végleges megemésztése a sejtek emészto vakuólumaiban tôrténik. Az emésztetlen táplálékmaradékok szintén a szájnyílá
son keresztül ürülnek ki.
A csalánozók gázcseréje, a sziva*
csokéhoz hasonlóan a testtakarón
keresztül valósul meg. Vízben oldott
oxigénnel lélegeznek.
A csalánozóknak idegsejtekból álló
idegrendszerük van. A polipok idegrendszere a legegyszerübb felépítésü. Idegsejtjeik a külsó rétegben közvetlenül a hámizomsejtek alatt
helyezkednek el, nyúlványaikkal osszekapcsolódva hálózatot alkotnak.
Az idegsejtek képesek felfogni az ingerületet és továbbítani a test
különbözo részeibe. Amint emlékeztek rá, az állatoknak a külvilág
ingereire adott válaszreakcióját, amit az idegrendszer segítségével
valósít meg, reflexnek nevezzük. A polipokra az egyszerü reflexek jellemzók. Például a hidra teste eró's inger hatására ósszehúzódik (66.
ábra).
A medúzáknak van látó* és egyensúlyszervük.
A csalánozók ivarosan és vegetatívan, például bimbózással is szaporodhatnak.
rm i 1 1 1 1 1 1 1 rn

Kulcsszavak és -fogalmak. Polipok, medúzák, a test sugaras
szimmetriája, urbél, csalánsejtek.

Röviden a lényeg
A csalánozók a vizek állandó lakói, elsósorban tengerekben élnek. Ezek
valódi többsejtü állatok, melyekre az alábbi tulajdonságok jellemzó'k:
■ sugaras szimmetrial
■ kialakult szövetek és szervek;
■ kétféle alakban léteznek: polip (helyhez kötött, üló vagy kevéssé mozgékony) és medúza alakban (aktívan úsznak a vízben);

■ testfaluk ket - kiilso es belso - sejtretegbol all, koztiik sejtkozi allomany, ugynevezett tamasztolemez talalhato;
■ a szajnyilas az urbelbe vezet, ahol megkezdodik a taplalek megemesztese, ami specialis emeszto sejtek belsejeben fejezodik be! az
emesztetlen taplalekmaradekok a szajnyilason keresztiil kiiiriilnek;
■ a csalanozok tobbsege ragadozoi zsakmanyukat csalansejtek segltse• gevel olik meg;
■ a csalanozoknak egyszeru idegrendszeriik van; a reflex a kulvilag
ingereire adott valaszreakcio, amelyet az idegrendszer segitsegevel
valositanak meg. A meduzaknak specialis erzekszerveik vannak;
■ a csalanozok szaporodhatnak ivarosan is, vegetativan is.

Ellenorzo kerdesek.

1. Mit nevezunk a test sugaras szimmetriajanak?
2. Mibol epiil fel a csalanozok testfala? 3. Milyen sajatossagai vannak a csala
nozok emesztoszerv-rendszerenek es emesztesenek? 4. Milyen a csalansejtek
felepitese es funkcioja? 5. Miben kvilonboznek a polipok a meduzaktol?

Gondolkozzatok.

A sugaras testszimmetria elsosorban miert a helyhez
kotott eletmodot folytato vagy alig mozgo allatokra jellemzo?

Alkoto feladat.

Vizsgald meg a 67. abrat. Hasonlitsd ossze a hidra csalansejtjet a csalanlevel borszovetevel. Milyen feladatot latnak el ezek a sejtek a
hidra, es milyet a csalan eseteben?

67. abra 1 - csalanfonalat kilovo csalansejt;
2 - a csalan sejtje es szore (3)

........... « . . .

3. LABORATORIUMI M UNKA

Tema- A hidra felepltesenek tanulmdnyozasa.
Eszkozok es anyagok: hidratenyeszet, Petri-csesze,

............ . . . .
pipetta, met*

szetkeszlet, mikroszkop.

A munka menete:
1. Ismerkedjetek meg a hidra kiilso felepltesenek sajatossagaival.
2. A mikroszkop kis nagyitasa alatt a hidra testebol keszitett keresztvagy hosszmetszeten keressetek meg a sejtretegeket, a tamasztolemezt es
az urbelt. Hasznaljatok metszetkeszletet.

3. A mikroszkóp nagy nagyítása alatt ismerkedjetek meg a hidra testât feh
építo fdbb sejttípusokkal és felépítésük sajátosságaival.
4. A megfigyelések alapján vonjatok le kóvetkeztetéseket és írjátok a füzetbe.

14. A csalánozók
szaporodása,
életciklusa és sokfélesége
■
■
■
■
Erdemes felidéZTli. Milyen állatok a polipok és a medúzák?
Hogyan zajlik az ivaros és ivartalan nemzedékek váltakozása a felsobbrerr
dü spórás nôvényeknél?

A magasabb rendu novényekhez hasonlóan a csalánozók számos fajánál
megfigyelhetjük az ivaros és az ivartalan nemzedékek váltakozását.
■ A csalánozók életciklusa. A 68. ábrán a füles medúza életciklusa látható. A polipok ivartalan nemzedék. Bimbózással szaporodva új polipokat
hoznak létre. Felépítésük a hidrára emlékeztet, táplálkoznak és növeked*
nek.
Egy megfeleló pillanatban a magányos polip teste harántbefüzó'dések*
kel feldarabolódik. Igy keletkeznek a fiatal medúzák, amelyek egymásra
rakott tányérokra emlékeztetnek. Majd fentról kezdódóen a medúzák
egyesével leválnak és elúsznak. A medúza ivaros nemzedék. Váltivarúak,
külsó megtermékenyítés jellemzó rájuk. A megtermékenyített petesejtból
csillós lárva kel ki, amely egy ideig úszik a vízben, majd az aljzaton meg*
telepedve polippá alakul.

68. ábra 1 —a füles medúza életciklusa; 2 - a fiatal medúza; 3 - a kifejlett medúza
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Tehát a csalán ozók életciklu sában a polipok és a m edúzák eltéro biológiai feladatot látnak e\- a m edú zan em zedék a faj elterjedését, a polip
pedig a gyors egyedszám -n óvek edést biztosítja.

Sok csalánozó bim bózással telepeket hoz létre, mivel a fiatal poli
pok nem válnak le az állatról. Például a trópusi tengerek lakói, a
korallpolipok. A hidrák és korallpolipok életciklusában nem váltja
egymást a medúza- és a polipnem zedék. A nyár folyamán a hidra
bim bózással szaporodik. A bim bóból folyam atosan fiatal egyed fejlódik, amely idóVel leválik az anyaszervezetról és ónálló életet kezd.
Osz kózeledtével a hó'mérséklet és a táplálék csókkenése stb. miatt
a hidra ivarosan szaporodik. A hidrák kózótt találunk váltivarúakat
is, herm afroditákat is.
A hermafroditák himnos egyedek, hím- és nói ivarsejt létrehozására
egyaránt képesek.
A hidrák külsó megtermékenyítésüek. A hím ivarsejtek kikerülnek a
vízbe és megtermékenyítik a hidra testén maradó petesejtet. A megtermékenyítést kovetóen tómor hártyával burkolt pete jón létre. A felnótt
egyedek elpusztulnak, a peték pedig a vízfenéken áttelelnek. Tavasszal
kikelnek belólük a fiatal hidrák. Tehát a hidrák kózvetlen fejlódésü állatok. A tengeri polipok, például a korallpolipok fejlódése átalakulással tórténik, vagyis van lárva állapotuk.
■ Ukrajna vizeiben élo csalánozók. A halastavakban, tavakban, lassú
folyású folyókban külónbózó' hidrafajok terjedtek el (62. ábra). Ezek kis
méretü polipok, nagyságuk kinyújtott fogókarokkal együtt mindóssze
1-1,5 cm. A hidra zsákm ányát fogókarok segítségével ejti el.
Egysejtüekkel, elsósorban nagyobb infuzóriumokkal, csillósokkal, apró
rákokkal, férgekkel, ritkábban halporontyokkal táplálkozik. Ukrajna
folyóiban, külónósen a Dnyeperben egy 2 cm ernyóatmérójü medúzafaj, az
édesvízi medúza él (69. ábra, 4.). A
tudósok feltételezik, hogy ezek az
állatok más trópusi vízinóvényekkel
együtt Dél-Amerikából kerültek be
hozzánk.
A Fekete- és az AzovHengerben
három medúzafaj terjedt el- a füles
medúza, a gyokérszájú medúza és a
négyszarvú polipmedúza (69. ábra, 1
-3 .).
A füles medúzának lapított
korong alakú a harangja, amelynek
átméróje 40 cm is lehet. Mivel a fogókarjai róvidek, ezért hosszú szájlebenyei segítségével a szájnyílásához tereli, majd elnyeli táplálékát. Zsákmányai kisebb halak és rákok.
A gyokérszájú medúza harangát*
méróje 50 cm vagy tóbb. Mivel nin^ r a l —füles medúza» 2 - gyo
csenek fogókarjai, ezért csalánsejtjei
kérszájú medúza» 3 - négyszarvú
polipmedúza; 4 - edesvizi medúza
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az egész ernyo felületén meg az összenött és megnyúlt szájlebenyeken
megtalálhatók.
A gyokérszájú medúza ürbelébe szájnyílás helyett számos csatorna
vezet. A csatornácskák a szájlebenyek belso felületén nyílnak, ezeken
keresztül jutnak be az apró planktonikus szervezetek.
A négyszarvú polipmedúzában nehéz felismerni a medúzát, mivel
áttért a helyhez kötött életmódra. A medúza tapadókorongban végzddo
tömldje segítségével különbözd viz alatti tárgyakhoz, például moszatokhoz
rögzül. Képes lassan átmászni egyik helyrol a másikra. Hosszúkás
harangja szélén nyolc kinovés található, amelyeken fogókarok vannak.
■ A korallpolipok. A korallpolipok (70. ábra) között kitünnek a váz nélküli tengeri rózsák. A tengeri rózsák legnagyobb fajgazdagsága a sekélyvizü
trópusi tengerekben figyelhetd meg. Ezek a fajok zöldek, kékek, pirosak,
barnák lehetnek. Fantasztikus virágokra emlékeztetnek, ezért tengeri
kökörcsinnek is nevezik dket. Ugyanakkor nem olyan ártatlanok, amilyennek látszanak. Talâlunk közöttük ragadozókat, amelyek râkokkal, puhatestüekkel, kisebb halakkal táplálkoznak, és úgynevezett szürôszervezeteket
(biofiltrátorokat) alkotnak, amelyek vizben lebego planktonikus szervezetekkel (baktériumokkal, moszatokkal, egysejtüekkel) táplálkoznak.

70. ábra A korallpolipok sokfélesége^ 1 - korallzátonyí 2 - telephez rögzült
polipok; 3 —magányosan éld tengeri rózsaí 4 - kdkorallfaj, az „ agykorall”

A tengeri rózsa csalánsejtje felsértheti az ember bó'rét, viszketést,
fejfájást és gyengeséget okozva.
Erdekes sajátossága a tengeri
rózsának az, hogy más állatokkal,
például remeterákokkal képes szinr
biózisban élni (71. ábra). A tengeri
rózsák a remeterák révén helyet
változtatnak, mozognak és a rák
táplálékm aradékait
fogyasztják.
Ugyanakkor a remeteráknak védelmet
71. ábra Tengeri rózsa a remeterák
biztosítanak a tengeri rózsa tapogapáncélján
tóinak csalánsejtjei. A rem eterák
ahogy nóvekszik, idó'ról idó're lecseréli páncélját, mikózben áttelepíti a
tengeri rózsáját a régiról az újra: ollójával végigsimít a tengeri rózsán,
amely ezután átmászik az új páncélra.
A Fekete-tengerben négy, az Azovi-tengerben egy tengerirózsafaj fordul eló'. Jelesül a Fekete* és az Azovi-tengerben a parthoz kózeli
tengerfenéken él a lóaktínia (bíborrózsa).
A tengeri rózsától eltéró'en a korallpolipok telepeket alkotnak,
ami azt jelenti, hogy az egyed bimbózását kóvetóen az utódok egész
életükre együtt maradnak, egyesülnek. Az urbelük is ósszekóttetésben
van egymással.
A telepeket száz, ezer, akár egymillió egyed is alkothatja. Ilyen telepek
hozzák létre a korallzátonyokat, nevezetesen a nagy Korallzátonyt,
amely 2 ezer kilométer hosszan húzódik Ausztrália keleti partja mentén,
biztonságosan védelmezve a partot a Csendes-óceán hullámaitól. A korall*
zátonyok képzésében elsó'sorban a kókorallok vesznek részt. Mivel a tele*
pet képezó' korallok elsósorban magas sótartalmú vizekben élnek,
Ukrajna tengereiból hiányoznak.
A korallzátonyok a legkülónfélébb moszatoknak és állatoknak
(rákoknak, puhatestüeknek, gyürüs férgeknek, halaknak stb.) szolgálnak élólielyül, amelyek tarka, fajgazdag víz alatti társulást hoznak
létre. Némely korall belsó' váza vagy kalciumrkarbonátból, vagy szerves
anyagból áll. Igy a Fóldkozi-tengerben és az Atlanti-óceánban
(a Kanári-szigetek kózelében) honos vórós nemeskorallnak (72. ábra)
a világos rózsaszíntól a sótétvórósig
és a majdnem feketéig tóbbféle
színárnyalata van.
■ A csalánozók által az embemek
okozott kár. A hidrák veszteséget
okozhatnak a halgazdaságoknak.
Nagyon veszélyes lehet az ember
számára némely csalánozó faj okozta „égési” sérülés.
Például egy távol-keleti medúzafaj,
a keresztesmedúza ernyóátméróje
nem tóbb mint 25 mm, az embernek
mérgezést, akár halált is okozhat.
72. ábra Voros nemeskorall
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73. ábra Az ember egészségére veszélyes csalánozók:
1 - keresztesmedúzal 2 - sarki hajasmedúzaí 3 - kockamedúza;
4 - portugálgálya úszótelepe
Veszélyes lehet az északi tengerekben élo sarki hajas medúza okozta
égési sérülés is. Halálos sérülést okoz a trópusi kockamedúza (73.
ábra, 3.).
A trópusi tengereken a fizália vagy portugálgálya (73. ábra, 4.) nevü
korall úszó telepeivel találkozhatunk, ami az ember számára nagyon
súlyos „égési” sérüléssel jár, minek kóvetkeztében elviselhetetlen fájdalom,
légzés- és szívmükódészavar, gores, bizonyos esetekben halál léphet fel.

«

A c sa lá n o zó v a l tó rté n t é rin tke zé s kó ve tke zté b e n sú ly o s é g é si sé rü lé st
sze n ve d e tt sze m é lyt e lsó se g é lyb e n ke ll ré sze síte n l. A sé rü lt b ó rfe lü le tró l
ke nd ó ve l va g y szlva c c sa l tá vo lítsu k el a c sa lá n se jte ke t, m ajd ke ze ljü k a
te rü le te t sze ssze l, a m m ó nia o ld a tta l va g y szó d á va l. Sú lyo s esetb en a zo nna l
fo rd u lju n k o rvo sh o z.
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Kulcsszavak és -fogalmak. Hermafroditák, korallzátony.

Róviden a lényeg
m A csalánozók tóbbségének bonyolult az életciklusa: tórvényszerüen
kóveti egymást az ivaros (medúza) és az ivartalan (polip) nemzedék. A
hidráknál és a korallpolipoknál nines nemzedékváltakozás, ezért polipjaik vegetatívan is, ivarosan is képesek szaporodni.
■ Ukrajna édesvizeiben a hidrák terjedtek el, a Fekete- és az Azovrtengerben három medúzafaj (füles medúza, gyókérszájú medúza és a
négyszarvú polipmedúza) és négy tengerirózsa-faj (például a lóaktínia)
tenyészik.
■ A telepes korallok üledékes kó'zetek képzésében vesznek részt. A korallzátonyok külónbózó szervezetek éló'helyei.
■ A csalánozók mint ragadozók kárt okozhatnak a halgazdaságoknak;
némely általuk okozott sérülés veszélyt jelenthet az ember egészségére
vagy életére (keresztesmedúza, sarki hajasmedúza, kockamedúza, por
tugálgálya stb.).

Ellenórzó kérdések. 1. Milyen nemzedékek váltakoznak számos csalánozó
faj életciklusában? 2. Mit tudtok a hidra életmükodéséról? 3. Miben küldnbózik a füles medúza a gyókérszájú medúzától? 4. Mik azok a telepes korallpoli*
pok? 5. Mely csalánozók jelentenek veszélyt az ember egészségére?
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Gondolkozzatoh. Mi a biolögiai jelentosege a tengeri rözsa elenk szinenek?
Mi a hasonlösäg es mi a különbseg a hidra es az öriäs amoba eletmüködeseben
es legzeseben?

Alkotö feladat. Hasonlitsätok össze a közönseges edesvizi szivacs es a hidra
felepitesenek sajätossägait es eletmödjät.

Szeretnetek többet tudni ?
m Egy tröpusi korall, a palithoa csalänsejtjeböl a tudösok olyan vegyületet
vontak ki, am elynek toxikus hatäsa az emberre es a gerinces ällatokra
100-szor erösebb a kobra mergenel.
■ A hidräkat a XVIII. szäzadban Abraham Trembly francla zoolögus tanulmänyozta elöször. Hosszäban es keresztben feldarabolt ällatkäkon
megflgyelte regeneräciöjukat - különällö darabkäkböl testreszeinek
(fogökarok) vagy az egesz ällatnak az üjrakepzödeset tanulmänyozta.
Többszöri operäciö eredm enyekent egy „h e tfe jü” hidrdt kapott.
Levägva a hidra valamennyl fejet (a valösägban fogökarokkal körülvett szäjnyiläsät), a tudös megfigyelte, hogy üjrakepzödesük ahhoz
hasonlö, ahogy a görög mltolöglaban klnött a lernai hidra feje, mlutan
Heraklesz levägta. Innen ered az ällat neve.
■■■■■■■■■'

Tudasfelmeres tesztek segitsegeuel

■ ■ »> ■ ■ ■

Tesztfeladatok egy helyea välasszal
1. Csak a csalanozökra jellemzo sejttipus: a) mirigy-; b) csalänS c) idegS
d) häm*izomsejt.
2. A csalänsejtek megtalälhatök: a) a külso sejtretegben; b) a belso sejt*
retegben; c) a külso es a belso sejtreteg közötti közeplemezben (sejtközi
ällomänyban); d) a csalänozöknak nines csalänsejtjük.
3. Nemzedekvältakozäs figyelhetb meg: a) a hidra; b) a tengeri rözsa;
c) a füles medüza; d) a kökorallok eletciklusäban.
4. Alläbakat kepezo' sejtek: a) mirigy-; b) häm-izom-; c) emesztö'-; d) csa
länsejtek.
Tesztfeladatok több helyes vâlasszal
1. Nem szövetesek: a) a hidra; b) a közönseges edesvizi szivacs; c) a
tengeri rözsa; d) a füröszivacsok.
2. A szivacsokat a csalânozöktöl: a) specializâlt sejtek; b) szövetek;
c) idegrendszer hiânya különbözteti meg.
3. Ukrajna vizeiben tenyeszik: a) a közönseges edesvizi szivacsî b) a
şarki hajasmedüza; c) a vörös nemeskorall; d) a gyökerszâjü medüza.
4. Nem vâltakozik ivaros es ivartalan nemzedek: a) a füles medüza;
b) a gyökerszâjü medüza; c) a hidra; d) a kö'korallok eleteiklusâban.
Emelt szintü kerdesek
A hidrâknâl az ivaros szaporodâst âltalâban kedvezötlen körülmenyek
beâlltakor figyelhetjük meg. Miert? Miert nevezik a csalânozök belüre*
get ürbelnek?
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3. temo A FERGEK
Hogyan ovhatjuk meg magunkat a parazita fergekkel valo fer*
tdzestdl? Szarmazik-e az embernek barmilyen haszna a fergekbdl?
Mely fergeket kell vedeni? Szeretik-e a foldigilisztak az esot?

15. A laposfergek altalanos jellemzese.
*

Az orvenyfergek

■ ■ ■ ■ Erdemes felid eZ T li. . Mit neveziink koztes es vegso gazdanak? Mit neveziink kozvetlen es atalakulasos fejlodesnek, egyszeru es
osszetett eletciklusnak? Milyen szovetei vannak az allatoknak? Mit neveziink sima- es harantcsikolt izomnak?
A laposfergek kozismertek rossz hiriik miatt: emberi es allati parazitak. Talalunk kozottuk szabadon elo fajokat, amelyek tengerekben,
edesvizekben, ritkabban a szarazfoldon - nedves tropusi erdokben
fordulnak eld. A vilagon hozzavetolegesen 14 ezer laposfereg faj
ismert (Ukrajnaban tobb mint 1300). A legkisebb fajok testhossza
nem tQbb mint 1 mm, ugyanakkor az ambras cet belrendszereben
eldskodo galandfereg hossza elerheti a 30 metert. Osszehasonlitas*
kepp: a ma elo allatok kozul a legnagyobb a kekbalna, melynek test
hossza 33 m.
■ A laposfergek felepltdse. Testiik lapitott, levelre vagy szalagra
emlekeztet. Innet kapta e torzs a laposfergek elnevezest. A csalano*
zoktol elteroen nem sugaras, hanem ketoldali szimmetria jellemzo
rajuk. Ez azt jelenti, hogy a laposfergek teste tengelyenek hosszaban
csak egy szimmetriasik fektetheto, amely az allatot ket hasonlo feloldalra, jobb es bal oldalra osztja. Az ilyen szimmetriatipus az aktlvan
mozgo allatokra jellemzo.
A csalanozoktol elteroen a laposfergeknek kiilonbozo szervrendszerei alakultak ki- a tamasztas es mozgas, az emesztes, a kivalasztas,
az idegrendszer es a szaporitas.
A laposfergek kultakaroja a borizomtomlff. Igy nevezik a fedoham
es az alatta egy vagy tobb retegben elhelyezkedo izmok osszesseget. A
szabadon elo fajok teste csilloshammal boritott. Sejtjei csillosak. A
csillok segitsegevel a kisebb fajok kepesek uszni. A nagymeretuek
csusznak a borizomtomld osszehuzodasa reven. A parazitafajoknak
nincsenek csilloik. Kiiltakarojuk megvastagszik, ez vedi meg az alia tot a gazdaszervezet hatasatol.
A laposfergeknek nines testuregiik. A belso szervek kozotti hezagokat kotoszovet tolti ki. Kozvetltesevel jut el a tapanyag a belrendszertol a szervekig, az anyageseretermekek a szervektol a kivalaszto
szervrendszerig. Ez a szovet raktarozo es tamaszto funkeiot is ellat,
megtartja az allat alakjat.

74. ábra Az órvényféreg külalakja (l),
emésztó'rendszerének (béledényrendszerének) felépítése (2),
idegrendszerének felépítése (3)
A laposférgek kózótt találunk ragadozó és moszatokkal táplálkozó
fajokat, de tóbbségük az ember és az állatok parazitái, amelyek a gazda*
szervezet szerves anyagait fogyasztják.
■ Emésztorendszerük (béledényrendszerük) szájnyílásból meg az
elobélre és kózépbélre tagolódó bélcsatornából áll (74. ábra, 2.). Tehát
emésztoszervrendszerük zárt típusú. A csalánozókhoz hasonlóan a
laposférgek szájnyílása nemcsak a táplálék felvételére, hanem az
emésztetlen maradékok, salakanyagok kiürítésére is szolgál. Egyes parazita fajoknak (például a galandférgeknek) nines emésztorendszerük. A
táplálékot egész testfelületükón keresztül veszik fel.
■ A laposférgek kiválasztórendszere vékony csatornácskákból áll, melyek
kivezeto nyílásai a külvilágra nyílnak.
■ Nines légzoszervük. A gázcsere a kültakarón keresztül tórténik.
■ A laposférgek kózponti idegrendszere a test elülso részében található;
két agydúcból és a hozzá kapcsolódó idegtorzsekbol áll. Az idegtórzsek
harántkótegek révén ósszekottetésben állnak egymással (74. ábra, 3.).
Az idegdúc kozós burokkal korülvett idegsejttestek és nyúlványaik
góca.

I

A periférikus idegrendszerhez a szerveket és szoveteket behálózó idegek tartoznak.
Az idegek kozos burokkal korülvett idegszálkotegek.

■ A szabadon élo fajok érzékszervei fejlettebbek, mint a parazitáéi.
Például a tejfehér planáriáknak van szeme, tapogató- és vegyérzékelo
szerve; egyes orvényférgeknek egyensúlyozó szerve is van.
■ A laposférgek szaporodása és fejlodése. A laposférgek túlnyomó tobbsége hermafrodita. Vagyis minden egyed rendelkezik mind noi (petefészek), mind him ivarmirigyekkel (here). A csalánozóktól eltéroen belso
megtermékenyítés jellemzo rájuk. Egyes fajok képesek vegetatívan szaporodni (75. ábra).
Kózvetlen fejlodés csak néhány szabadon élo fajukra jellemzo. A parazita fajoknál gyakran megfigyelhetjük a gazdaszervezet, azaz a végso gazda
és egy vagy tóbb koztes gazda váltakozását.
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75. ábra Tengeri planária (l); lárvája (2);
a planária haránt osztódással torténo szaporodása (3)
A laposférgek tórzse 9 osztályt számlál, melyek kozül hármat vizsgá*
lunk meg: az orvényférgek, szívóférgek és galandférgek osztályát.
■ Az orvényférgek elofordulnak a tengerekben és az édesvizekben,
ritkábban a szárazfóldon, üde érdokben. A tengerekben élo fajok gyakran
színesek (76. ábra, 1.), hosszuk néhány millimétertol 5 -6 cm-ig terjed.
Nevét az osztály a testüket borító csillós hámról kapta.
Ukrajnában tóbb mint 200 orvényféreg faj ismert. Elsosorban a tejfehér
planária, melynek tejfehér a színe (76. ábra, 6.). Teste levél alakú, 25 mm
hosszú, mellsb része kiszélesedik, melyen kétoldalt egy-egy tapogatószerü
kinovés látható. A feji részen két szem van.
A tejfehér planária ragadozó, az aljzaton élo apróbb állatokra vadászik
(hidrákra, rákokra, szúnyoglárvákra stb.). Erdekessége az, hogy szájnyílása a hasi oldal kozéptáján található. A planária rácsúszik zsákmányára,
a szájnyílásán keresztül kiolti garatját, és segítségével kiszívja áldozata
tartalmát.
Ukrajna édesvizeiben a planárián kívül honos a sokszemü fekete
planária és a füles planária.
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Kulcsszavak és -fogalmak. A test kétoldali szimmetriája, bórizomtömlo, központi és periferikus idegrendszer, idegek.

Röviden a lényeg
A laposférgeknél a csalánozókhoz képest a szervek ilyen továbbfejlódé*
sét figyelhetjük meg:
■ az aktiv mozgás folytán megjelenik a test kétoldali szimmetriája;
■ kültakarójuk borizomtömlo;
■ idegrendszerük központi és periferikus részre tagolódik;
■ kialakulnak az emészto (béledényrendszer), kiválasztó (eldvesécske),
szaporító szervrendszerek.
A laposférgeket az alábbi tulajdonságok jellemzik:
■ hiányzik a testüreg, a szervek közötti teret laza rostos kötöszövet tölti
ki;
■ emészto szervrendszerük vakon végzó'dó (a parazita fajoknál hiányozhat is);
■ a kiválasztó szervrendszer csovecskéi az egész testet behálózzák;
■ tobbségükben hermafroditák, belsó megtermékenyítésüek, bár eló'fordul vegetativ szaporodás is;
■ életterük az édesvizek és tengerek, a nedves talajok; fajaik tobbsége az
ember és az állatok parazitái.
Az orvényférgek tobbsége ragadozó. Testüket csillós hám borítja.

Ellenörzö kérdések.

i. mí a test kétoldali szimmetriája? 2. Mi a bórizomtömlö funkciója? 3. Milyen szövet tölti ki a belsó szervek közötti hézagokat? Mi a funkciója? 4. Milyen a laposférgek emészto- és kiválasztó szervrend*
szerének felépítése? 5. Hogyan épül fel a laposférgek idegrendszere? 6. Milyen
sajátosságai vannak a laposférgek szaporító szervrendszere felépítésének és a
megtermékenyítésüknek? 7. Az orvényférgeknek milyen jellemzó vonásait
ismeritek?

Gondolkozzatok.

A nagyobb méretü laposférgek kozépbele általában
elágazik, de a kisebbeké nem. Mit gondoltok, mi a biológiai jelentósege ennek?

Alkotó feladat.

A 77. ábrán egy planária és egy hidra látható. Mi a hason-

lóság közöttük?

77.

ábra

1. F ü le s p la n á r ia . 2 . H id r a
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Szeretnétek tóbbet tudni ?
■ Az egyik legnagyobb órvényféreg fajnak, a nóvényházi órvényféregnek a
hossza elérheti a 60 centimétert.
■ Egyes kisméretü orvényférgeknek nines emésztoszervrendszerük, ezért
a táplálékszemcsék emésztése a kótoszóvet emészto vakuólumaiban zajlik.
■ A tengeri áttetszo bél nélküli turbellária, az algatartó órvényféreg moszatokon, nagy csoportokban él. A férgek sok nyálkát termelnek, amely hálót
képez, ehhez ragad hozzá a kisebb állatokból álló zsákmány. Az állat sejtjeiben egysejtu moszatok élnek, amelyek széndioxidot és nitrogént kapnak
a féregtol, eserébe pedig oxigént és szerves anyagot adnak az állatnak.

16. A parazita
laposférgek
■
■
■
■
Erdemes felidézni. m í a vegetatív szaporodás? Mi a ciszta? Mit nevezünk kóztes és végsó' gazdának?

Az órvényférgeken kívül a tóbbi laposféreg faj parazita életmódot folytat. A parazita férgeket attól függetlenül, hogy milyen tórzshóz tartoznak,
ósszefoglaló néven helmintheknek nevezzük.
■ A szívóférgek osztálya tóbb mint 4 ezer fajt számlál (Ukrajnában ebból
tóbb mint 600). Méreteik a mikroszkopikustól a 75 mm nagyságig (óriás
májmétely) változó. Ezek kivétel nélkül mind paraziták, az ember és az
állat külónbózd belsó szerveiben éldskódnek (májban, bélesatornában,
tüdó'ben, véredényekben stb.). A májmételynek két szívókája van: egy száj
és egy hasi szívóka (78. ábra), ezek segítségével kapaszkodik meg a
gazdaszervezet szóveteiben. A száj szívóka alján található a szájnyílás,
amely az elágazó bélrendszerben folytatódik. A mételyek fejlódési ciklusa
ósszetett: ivaros szakasz és megtermékenyítetlen petékkel szaporodó
szakaszok váltják egymást.

■

78. ábra Májmétely (l), szájszívóka (2) és hasi szívóka (3)
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Ukrajnában a Dnyeper, a Szejm és a Déli-Bug folyóvolgyekben eléggé
elterjedt a macskamétely. Ez a parazita a végso gazda májának epevezetékét támadja meg.
Végso gazda lehet az ember és különbözo halakat fogyasztó emlos fajok
(kutya, macska, farkas). Méretétól függetlenül (hossza nem több mint
18. mm) a macskamétely súlyos, akár halálos megbetegedést okozhat.
Ismerünk olyan eseteket, amikor macskamétely fertozésben meghalt
ember májában több min 25 ezer parazitát találtak.
A macskamétely életciklusa két köztes gazda: az édesvizekben élo
kozonséges vízicsiga és a ponytféle halak kozremükodésével zajlik
(79. ábra). A vízicsiga szervezetében olyan macskamétely nemzedék fejlodik, amely megtermékenyítés nélkül rak petéket. Az elsd köztes gazda
szervezetében jelentösen megnd a paraziták száma. A csiga testét elhagyva
a macskamételylárva addig úszkál a vízben, míg be nem kerül a kültakarón
keresztül a második köztes gazda, a hal testébe. A végso gazda akkor
fertözödik meg macskamétellyel, amikor nyers, rosszul sózott vagy âtsütött halat fogyaszt.
Jegyezzétek meg! A fertózés megelózése érdekében a vizeket védeni kell a tisztítatlan szennyvíztól. Soha sem szabad nyers vagy nem
eléggé besózott halat fogyasztani!

Ukrajnában elterjedt másik parazita a májmétely, amely szintén
számos háziállat faj - szarvasmarha, juh, sertés, nyúl májában és
epevezetékeiben éloskodik. Az ember és a gerinces állatok a májmétely
végso gazdái. Az éldskodo a gazdaállat szöveteit fogyasztja, eközben
májgyulladást, az epevezetékek elváltozását stb. okozza. A májmétely
okozta megbetegedés májtájéki fájdalommal, lázzal, az emésztorendszer
és a szívmükodés zavarával jár. A parazita a végso gazdaszervezetben
10-12 hónaptól 3 -5 évnél is hosszabb ideig megmarad.
lárva

második köztes gazda
elsd
köztes gazda

79. ábra A

m a c s k a m é t e l y f e jl o d é s i c i k l u s a
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végso gazda

pete

csillós lárva
ciszta

köztes gazda

farkos lárva

80. ábra A májmétely fejlodési ciklusa
A májmétely (80. ábra) életciklusa gazdacserével torténik. A peték a
gazdaállat ürülékével a vízbe jutnak, ahol csillós lárva kel ki belólük.
A lárvák bekerülnek a köztes gazda, egy édesvízi puhatestü faj, a kis
mocsári csiga testébe, ahol kifejló'dik a parazita ivartalan nemzedéke.
A csiga testéból kikerült izmos farokkal rendelkezó mételylárva egy
bizonyos ideig úszkál, majd betokozódik (cisztát képez) és egy part
menti füszálra tapad a vízfelszín kozelében. Tehát ez esetben nem
kerül második köztes gazdaszervezetbe. A végso gazda akkor fertózódik
meg, ha lárvával fertözött vizet iszik vagy füvet legel.

Jegyezzétek meg! Soha sem szabad forralatlan vizet fogyasztani!
Különösen veszélyes az állóvizekbol ¡nni. Ez különbözö parazita
szervezetekkel való fertózéshez vezethet. Azokon a területeken, ahol
májmétely okozta fertozést észleltek, el kell pusztítani a köztes gazdát, a
kis mocsári csigát. Azokon a legelökön, ahol betokosodott lárvákat
észleltek, néhány évig nem szabad szarvasmarhát legeltetni.

■ A galandférgek osztálya. A galandférgek osztálya közel 3500 fajt
számlál (Ukrajnában több mint 500). Ezek az ember és a gerinces állatok
bélcsatornájában élóskodó' paraziták. Testük szalagszerü, hosszuk néhány
millimétertól 30 nrig terjedhet. A kiszélesedett fejen kapaszkodószervek:
szívókák és horgok találhatók; a fej után a nyaki zona és az ízekre tagolt
test következik. A parazita egész élete folyamán növekszik, ezért a nyaki
zona folyamatosan újabb ízeket hoz létre. Az ízek száma fajonként el
téró, 3 -4 ezer között mozoghat. Minden izben egy nói és egy him
ivarszervrendszer alakul ki. Az érett petékkel teli ízek az állat testének
végéról leválnak és a külvilágba ürülnek.
A galandféregnek nines bélesatornája. A tápanyagokat a gazdaszervezet
bélcsatornájának üregéból egész testfelületén keresztül szívja fel.
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A galandféreg élettartama akár 10-12 év vagy tóbb is lehet, például a
szélesfejü galandféreg 20-29 évig is elélhet.
Ukrajnában az emberben éloskodo galandférgek kozül elterjedt a sima*
fejü, a horgasfejü, a szélesfejü és a háromtagú galandféreg.
■ A simafejü és horgasfejü galandféreg mind felépítésében, mind
életmükodésében hasonlók. A horgasfejü galandféreg fején a négy
szívókán kívül egy rovidke ormányon horogkoszorú is van, innen a
felfegyverzett jelzo. A simafejü galandféregnél ez hiányzik, ezért kapta
a fegyverzetlen jelzot. A simafejü galandféreg teste hosszabb (4-10 m),
mint a horgasfejüé (2 -6 m). A simafejü kóztes gazdája a szarvasmarha,
a horgasfejü galandféregé a sertés. Mind a ketto végso gazdája az
ember.
Az ember vékonybelében éloskódve kapaszkodó szerveik ingerlik a
nyálkahártyát, fekélyt okoznak, anyagcseretermékeikkel mérgezik a
gazdaszervezetet. Ezek a nagyméretü paraziták legyengítik az ember
J Ü
szervezetét, mert sok tápanyagot és vitamint vonnak el a táplálékból. A
beteg embernél gyakran lép fel gyengeség, szédülés, émelygés, étvágytalanság, az idegrendszer mükódési zavara.
■ A simafejü és a horgasfejü galandféreg fejlodési ciklusa (81. ábra). A
petékkel telt ízek a gazdaszervezetbol a külvilágba ürülnek. A pete
továbbfejlodéséhez az éloskódonek a koztes gazda bélcsatornájába kell
kerülni. Ott a petékbol kikelt lárvák horgocskáik segítségével bejutnak
a véredényekbe, és a vérárammal eljutnak az izmokhoz vagy más
belso szervekhez (szív, tüdo, máj stb.), ahol a lárvák nóvekedni kezdenek,
és borsókává alakulnak. Ez a lárvaállapot egy borsószem nagyságú
folyadékkal telt hólyagra emlékeztet. A hólyagban a kifordított (betokosodott) lárvafej található. A végso gazda, az ember akkor fertozodik meg,
amikor a koztes gazda nem megfeleloen átsütott borsókás húsát fogyasztja.
Az ember bélcsatornájában a borsóka fala felreped, a parazita feje
kifordul belole és a bélfalhoz tapad. Ezt kdvetoen a parazita új ízek létrehozásával nóvekedni kezd.

i /\z anaiOK soKieiesege
Jegyezzétek meg! Húst csak üzletben vagy a piacon erre kijelólt helyen
szabad vásárolni. A hús árusítását egészségügyi vizsgálatnak kell
megelóznie, ahol megállapítják, van-e benne parazita lárva. A fertózótt húst
kivonják a forgalomból és megsemmisítik. Ha nem a kijelólt helyeken vásároljátok a húst, vállaljátok a külónbózó parazitákkal való fertózés veszélyének kockázatát. Amellett a húst fogyasztás elótt alaposan meg kell fózni vagy sütni.

Az ember számára veszélyes parazita a háromtagú galandféreg.
Kóztes gazdái az ember és más nóvényevo állat (szarvasmarha, juh,
kecske, ló, nyúl stb.). Végso gazdái ragadozó állatok (kutya, farkas,
róka), amelyek borsókával fertózótt
állatok fogyasztásakor fertdzodnek
meg. Ez kisméretü parazita* a kifej*
lett állat hossza nem tóbb mint
8 mm. Ezért végso gazdájának érezhetd kárt nem okoz. A háromízü
galandféreg fején róvid ormányon
horogkoszorú és négy szívóka található, teste mindóssze három -négy
ízbol áll.
■ A háromtagú galandféreg fejlodési
ciklusa (82. ábra). Az ember akkor
fertbzbdik meg galandféreggel, ha
nem kello óvatossággal bánik a
kutyával. Az állat szbrén megtapadhatnak a parazita mikroszkopikus
petéi, amelyek 2 évig is megbrizhetik
életképességüket. Piszkos kézzel a
szájon át jutnak be az ember bélcsa*
tornájába. A petébol kibújik a lárva,
amely a vérárammal külónbózó szer*
vekhez vándorol (elsósorban a májhoz
vagy a tüdóhóz). A simafejü és horgasfejü galandféregtól eltéróen borsókáik korlátlan nóvekedésre képesek. Egészen odáig, hogy mindegyik
borsóka belsejében újabbak és újabbak fejlódnek. A vegetatív szaporodásnak kószónhetóen a háromtagú galandféreg borsókája egy „matrjoska” babára emlékeztet. Ismeretesek esetek, amikor az ember májában
levó borsóka elérte a 15 cm nagyságot, egy szarvasmarhában pedig tóbb
mint 20 kilos borsókát találtak. A borsóka 10-20 évig vagy még tovább
is nóvekedhet, nyomja a belsó szerveket és zavarja azok normális mükódését. Az ember szervezetéból a borsókát csak sebészi úton lehet eltávo*
lítani.
Jegyezzétek meg! Legyetek óvatosak a háziállatokkal, játék után
mindig kezet kell mosni! Az állatok nem játékok, ne vigyétek magatokkal az ágyba!

■ A Dnyeper és a Dnyeszter vízgyujtóinél szélesfeju galandféreg fertózéssel talál*
kozhatunk. Ez a fertózés az embert és a halakat fogyasztó állatokat veszélyezteti.

Ez a galandféreg a többihez hasonlóan gazdaszervezetének vékonybelében éloskodik, és megbetegedést is hasonlót okoz. Testhossza elérheti akár a
20 métert, a fején két szívóka van. A parazita két köztes gazda közremüködésével vizekben fejlddik. Az elso köztes gazda a kandicsrák, a mâsodik
olyan halfaj, amely vagy kandicsrákkal, vagy más halakkal táplálkozik. Az
ember parazita lárvával fertozött és nem megfeleloen elkészített hal fogyasztâsakor fertozddik meg.
Fertozés forrása lehet ne m csa k a halhûs, de a nem kelloképp en
m e gsó zo tt halikra is (csuka, süllö ikrâja).
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Kulcsszauak és -fogalmak. Helminthek, borsóka.

Röviden a lényeg
■ A mételyek az ember és az âllatok belsö szerveinek parazitái. A
májmételynek két szívókája - egy száj és egy hasi szívókája van,
életciklusuk a gazdacserével torténik.
■ A galandférgek elsosorban az ember és az állat bélcsatornájában
élóskodnek.
■ Teşttik fej, amelyen a kapaszkodó szervek helyezkednek el, a nyak,
amely a test novekedési zónája, és ízek. A gazdaszervezetben a
paraziták védve vannak a környezet káros hatásaitól, leegyszerü*
södött a támasztás- és mozgásszervrendszerük, az idegrendszerük,
az érzékszerveik, eltünhet az emésztoszervrendszerük. Fejlettek
viszont a kapaszkodó szerveik (szívóka, horgok stb.), megnövekedett a termékenységük, bonyolultabb lett az életciklusuk, amelyet
gazdacsere kísérhet. A paraziták a gazdaszervezetben gyakran
vándorolnak, aminek az a célja, hogy megtalálják azt a szervet,
amelyhez alkalmazkodtak és amelyben fejlódni tudnak, majd rög*
zülnek hozzá.

Ellenörzö kérdések.

i. Miiyen a macskamétely és a májmétely fejló'dési ciklusa? 2. Miben különbözik a háromtagú galandféreg fejlódési cik*
lusa a simafejü és a horgasfeju galandféregétól? 3. Hogyan eló'zhetó meg
az ember és a háziállatok galandférgekkel való fertózódése?

Gondolkozzatok. Miért nagy a paraziták termékenysége?
Alkotó feladat. Mondd el, hogyan óvhatod meg magadat a parazita laposférgekkel való fertó'zéstól.

Szeretnetek tobbet tudni ?
■ Delkelet-Azsiaban, Afrikaban es Del-Amerikaban el az em ber verenek
veszelyes parazitaja, a bilharzia betegseg korokozoja, a schistosoma.
Az ember a boron keresztul fertozodik meg a la rva va l am ikor a vizben
tartozkodik. Ukrajnaban vizim adarak vereben eloskodo schistosoma faj
honos. Ezek larvai az em ber borebe is kepesek behatolni, borerzekenyseget es viszketest okozva. Ezert nem ajanlott olyan kisebb allovizekben
furdeni, amelyeket vizim adarak latogatnak. Barmilyen allovizben torteno furdes utan azonnal meg kell torulkozni.

73

az

aiiatoK sokîelesege

■ m ı mı

i

ı

*

■ Bizo nyo s fe lté te le k m e lle tt az e m b e r köztes gazdâja lehet a sim a fe jü és a horga sfe jû g a la n d fé re g n e k. A p a ra zitá k lárvái a vérrel az
agyba ju th a tn a k. Ez p szic hé s za va ro ka t és ha lált is oko zha t. A
szem b e vá nd o ro lva a lá rvá k lá tá sza va rt vagy va ksá g o t o ko zha tnak.
■ Az édesvízi pontyfélék testében éloskodik a szíj-galandféreg (haldobóka). A hal ennek a parazitának a köztes gazdája, a végso gazda
a halakkal táplálkozó m adár. Az em ber testében a szíj-galandféreg
nem éloskodik. Ha e ltá volítottuk a hal testébol a nadrágszíjra em lékezteto lárvákat, a hal fogyasztható.

17.
A

A nematodák vagy fonálférgek (hengeres
férgek) torzsének általános jellemzése.
A nematodák szerepe a természetben
és az ember életében

■ ■ ■ ■ Erdemes felidézni. m í a test kétoldali szimmetriája, a bor*
izomtömld, a testüreg? Mik azok a szaprotrófok?
Több mint 30 ezer fonálféreg fajt ismerünk (ebbol Ukrajnában 1600
faj fordul eld). Elsosorban a talajban és külonféle vizekben élnek.
■ A nematodák külso felépítésének és kültakarójának sajátosságai. A
nematodák teste kétoldali szimmetriájú, kör keresztmetszetü, amirdi
a faj a másik elnevezését, a hengeres féreg nevet kapta. A fonálférgek
méretei a milliméter részétol (például talajlakó hengeres férgek) 8 m*
ig terjed (az ámbráscet parazitája).
■ A hengeres férgek kültakarója, akár a laposférgeké - börizomtömlö. A
hámszovet sejtjei a felszínre tobbrétegu kutikulát választanak ki, amely
tömör és nem sejtes felépítésü. A férgek a háti és a hasi izomrostok felvált*
va torténo osszehúzódása révén változtatnak helyet, eközben testük huí*
lámzóan mozog. Amikor az izmok ellazulnak, a kutikula rugalmasságá*
nak köszönhetöen a test kiegyenesedik. A kutikula védi a testet a durva
talajrészecskék horzsolásától, a környezetben levo kémiai vegyületek és a
gazdaszervezet emésztonedvei káros hatásaitól.
■ A fonálférgek belso felépítésének sajátosságai (83. ábra). A fonálfér
gek belsd szervei között folyadékkal telt testüreg található, amely az

83. ábra A

h e n g e r e s f é r g e k f e lé p ít é s e - 1 — k ü la l a k ; 2 - b e l s d f e l é p í t é s

elaódleges testüreg elnevezést kapta. A testüregnek nines hámborítása.
A testüregfolyadék tápanyagokat, biológiailag aktív anyagokat, gázokat,
anyagcseretermékeket szállít egyik szervtol a másikig, azaz a vér funkcióját látja el. Nyomás alátt fenntartja az állat állandó alakját, úgynevezett hidrosztatikus vázat hoz létre.
■ . Az emésztorendszer a fonálférgeknél háromszakaszos: csoszerü száj*
nyílással kezdodik és végbélnyílással végzodik, amelyen keresztül
távoznak a salakanyagok. Ennek koszónhetoen az anyagesere intenzívebb, mivel az emésztetlen maradékok kiürítése nem gátolja újabb
adag táplálék felvételét.
A hengeres férgek kózótt találunk szaprofitákat, gombákkal táplál*
kozókat, ragadozókat, állat- és novényparazitákat. Némely fajra, elsbsorban a parazitákra jellemzb a külso emésztés• az emésztonedvet a
külvilágba üríti, majd felszívja a részben vagy teljesen megemésztett
táplálékot.
Nines légzorendszerük. A kiválasztórendszer két, a test két oldalán
a hámszovetben futo csatornából áll, amelyek kózós nyílással nyílnak a
külvilágra.
A kózponti idegrendszer garatideggyürübbl és néhány pár hosszanti
idegtórzsbbl áll. A periferikus idegrendszert a minden szervhez és szóvethez futo idegelágazások alkotják.
■ Érzékszerveik érzoszorok és érzobimbók, amelyek zommel a test
elülso részén tomorülnek, ezek a kémiai érzékelés szervei és a szemek.
■ Szaporodásuk és fejlodésük. A laposférgektol eltéroen a hengeres
férgek elsosorban váltivarú, belso megtermékenyítésü állatok. A nosté*
nyek általában petét raknak, amelybbl lárva kel ki. Mivel a kutikula nem
nyújtható, gátolja az állatot a novekedésben. Ezért a lárva idordl idore
ledobja a régi kutikulát és addig no, ameddig az új meg nem szilárdul. Ezt
a folyamatot vedlésnek nevezzük. A kifejlett
férgek nem vedlenek és nem is nóvekednek.
■ A szabadon él6 hengeres férgek szerepe a
természetben és az ember életében. A nematodák egyike a legfajgazdagabb talajlakóknak. Például 1 m2 réti talajon tobb mint 20
millió hengeres féreg egyed élhet. A szaprofita fonálférgek átbocsátják bélesatornájukon
a szerves anyagokat, ezzel elbsegítik a
humuszképzbdést. A ragadozó és parazita
nematodák csokkentik a gerinctelenek fajszámát, melyek kózott kártevo is van.
Némelyüket az ember felhasználja a kárte*
vok elleni biológiai nóvényvédelemben.
■ Novényparazita hengeres férgek. A nóvények legveszélyesebb parazitái a gyokérférgek,
84. ábra 1, 2 —gyokér
a répaféreg, a burgonyagumó-féreg, a búzafé*
férgek okozta golyvák a
reg (84. ábra). Egyesek a szájnyílásban levo
nóvények gyókerein;
hegyes képzodményeikkel átszúrják a novény
3 - nematodával
fold alatti részeit és kiszívják a sejtek tartal*
(4) fertozott
mát.
buronyagumó
nti
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85. ábra Humánparazita hengeres férgek: 1 - orsóféreg (ascaris) az ember bélcsatornájából; 2 - az orsóféreg ajkakkal kórülvett szájnyílásal 3 - hegyes farkú
bélgiliszta; 4 - trichina; 5 - betokosodott trichina lárva
Mások behatolnak a nóvénybe és annak szóveteivel táplálkoznak. A
hengeres férgek jelentos kárt okozhatnak a nóvénytermesztésben.
■ Az emberben és a háziállatokban éloskódo hengeres férgek. Az ember
éló'skodó'i kózül Ukrajnában az orsóféreg (ascaris), a hegyes farkú bélgi*
liszta és a trichina van elterjedve (85. ábra).
Az orsóférgek (85. ábra, 1.) a bélcsatorna üregében élnek és annak tartalmával táplálkoznak. Mivel kapaszkodó szerveik hiányoznak, ezért
folyamatosan a béltartalommal szemben mozognak. Elettartamuk 11-12
hónap. A fertozott embernél megfigyelhetó' a bélmükódés zavara, éles hastájéki fájdalom, vérszegénység stb.
Az orsóféreg váltivarú; a nostények hossza elérheti a 44 cm-t, a
hímeké a 25 cm-t. A nó'stény rendkívül termékeny, naponta 270 ezer
petét rak a gazdaszervezet bélcsatornájának üregébe. Az ember bélcsa*
tornájából a peték a külvilágba ürülnek. Az ember akkor fertó'zódik
meg, amikor a parazitapeték mosatlan gyümólccsel, zoldséggel, forralatlan vízzel, szennyezett kézzel bejutnak az emésztorendszerbe (86.
ábra). A gyomorban a petéból kikelnek a lárvák. A lárvák behatolnak
a gyomorfal vérereibe, majd a vérrel együtt a májon és szíven keresztül eljutnak a tüdó'be. Bizonyos ido elteltével elroncsolják a tüdó' lég*
hólyagocskáinak falát és a légutakon át a garatba jutnak, majd onnan
ismét a bélcsatornába kerülnek, ahol ivaréretté válnak. Vándorlása
során a lárva károsítja a szervek szoveteit, tüdogyulladást, fulladást
okozhat.
Az orsóféreg petéi ellenállnak a kornyezet kedvezotlen hatásainak, és
sokáig (7 évig is) megórzik életképességüket.

«

Jegyezzétek meg! Az orsóféreg-fertózés elkerülése érdekében nem
ajánlott mosatlan zóldséget, gyümólcsot fogyasztani, forralatlan vizet
¡nn¡. Minden étkezés elótt kezet kell mosni.

A másik elterjedt emberi éloskódo a hegyes farkú bélgiliszta, amely
úgyszintén a bélcsatornában éloskódik (85. ábra, 3.). Ez egy kisméretü
féreg (a nostények hossza 12 mm-ig, a hímeké 5 mm-ig terjedhet). Elettar*

86. ábra Az orsóféreg (ascaris) életciklusa

87. ábra A hegyes farkú
bélgiliszta életciklusa

tamuk róvid (megkózelítoleg egy hónap). Mint az orsóféreg, úgy a hegyes
farkú bélgiliszta is anyagcseretermékeivel mérgezi az ember szervezetét.
Leggyakrabban a gyerekekben élóskódik. A megtermékenyített nóstény
éjszakánként a végbélredókbe rakja petéit és váladékával ingerli azt. Az
ember ilyenkor erós viszketést érez, amikor megvakarja a viszketó terüle*
tet, a kezén marad a parazita petéje. A szennyezett kézzel a hegyes farkú
bélgiliszta petéje újra bekerülhet a bélcsatornába (87. ábra).
Igy az ember újrafertózódik és a betegség elég sokáig elhúzódhat.
Jegyezzétek meg! A hegyes farkú bélgiliszta okozta fertózés terjedésének
megakadályozása érdekében be kell tartani a higiéniás szabályokat (kezet
kell mosni, kórmót kell vágni), a betegek fehémemüjét ki kell fózni. Az óvodákban a beteg gyerekeket felépülésükig el kell küloníteni az egészségesektól.

Az embernek veszélyes élóskódóje
a trichina is, amely elsósorban a fejlett sertéstenyésztéssel rendelkezó
területeken terjedt el (85. ábra, 4.).
Az ember a nem kellóképpen megfó*
zótt vagy átsütott trichina lárvákkal
fertózótt disznóhús fogyasztása
során fertózódik (88. ábra). A bélcsatornában a lárvák az emésztónedvek
hatására kiszabadulnak a tokból és
néhány nap alatt ivaréretté válnak
(a nóstények hossza 4,4 mnrig, a
hímeké 2 m nrig terjed). A megtermékenyítést kovetóen a nóstények
újabb lárvákat hoznak világra, amelyek a bélfalon át behatolnak a vér*
edényekbe és a vérárammal az izomszóvetekbe, elsósorban a vázizmokba, a nyelv izmába, a szembe stb.
jutnak.
88. ábra Trichinák a sertés izomzatában
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W Az allatok sokieiesege
Ott táplálkoznak és fejlödnek. Két-három hónap alatt fokozatosan tok
veszi körül öket (88. ábra). Ebben az állapotban a lárva több évig is életképes.
Az ivarérett férgek anyagcseretermékeikkel károsítják a bél nyálka*
hártyáját. A legnagyobb kárt azok a lárvák okozzák, amelyek izomrostokkal táplálkoznak. A beteg embernek megemelkedik a homérséklete (39 °C
és magasabb), éles fájdalom jelentkezik a fertdzött izmokban, feldagad az
arca (arcodéma keletkezik). Ha a beteg túlélte ezt a veszélyes periódust,
akkor az állapota 2 -3 hét múlva javul.

m

Jegyezzétek meg! A trichinafertózés megelozése érdekében javasolt bizonyos szabályok betartása. Az étkezésre szánt húst az
egészségügyi szolgálatnak meg kell vizsgálnia, van-e benne parazita
lárva. Ezért a húst az üzletekben és a piacokon csak az erre kijelölt
helyeken szabad vásárolni. A húst alaposan meg kell fozni vagy sütni.
A rágcsálókat irtani kell, mert ezek a fertozés forrásai a sertések
számára.
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Kulcsszavak és -fogalmak.

Kutikula, elsodleges testüreg,

vedlés.
R o v id e n a le n y e g
A fonalfergeknek a laposfergekhez kepest bonyolultabb a felepitese:
■ testiiket tomor kutikula boritja, amely biztos vedelmet nyujt a belso
szerveknek es reszt vesz a mozgasban;
■ kialakult a folyadekkal telt elsodleges testureg; ez a folyadek valositja meg az anyagszallitast a szervezetben es biztositja a test formajanak
megtartasat;
■ a belcsatorna vegbelnyllassal vegzodik, ennek koszonhetoen a taplalek
egy iranyban mozoghat.
A fonalfergeket az alabbi tulajdonsagok jellemzik:
■ testiik megnyult, ketoldalian reszaranyos, keresztmetszetben kerek;
■ a test kultakarojat bbrizomtomlb alkotja;
■ a kivalaszto szervrendszert ketoldalt huzodo csatornacska alkotja;
■ a kozponti idegrendszeriik garatideggyurubol es egymassal osszekottetesben levo hosszanti idegtorzsekbol all;
■ tobbsegiikben valtivaruak, belso megtermekenyitesuek;
■ fejlodesiik atalakulassal tortenik, a larva novekedeset vedles kiseri.
A szabadon elo nematodafajok reszt vesznek a talajkepzesben; a para
zita fajok a kulturnovenyeket es a haziallatokat karositjak, sulyos
megbetegedeseket okoznak az embernek.
E l l e n o r z o k e r d e s e k . 1. Mivel bonyolultabb a fonalfergek testfelepitese
a laposfergekhez kepest? 2. Mi az elsodleges testureg, es mi a feladata?
3. Miben nyilvanul meg a hengeres fergek jelentosege a termeszetben?
4. Milyen kart okoz az ember szervezetenek az orsofereg, a hegyes farku belgiliszta es a trichina?

H

___________________________________________________________

Go ndol kozza tok .

A kifejlett orsoferegre az anaerob legzes a jellemzo':
a sziikseges energiat a szerves vegyuletek oxigenmentes bomlasabol nyerik.
A talajban fejlodo larvak szamara viszont sziikseges az oxigen. Magyarazzatok meg, miert vandorol az orsofereg larvaja a tudobe, mielott a
belcsatornaba kerulne.

Alkoto feladat.

Hasonlitsatok ossze a laposfergek es hengeres fergek
alakjat, kiiltakarojat, testfelepiteset, belso szerveit a tejfeher orvenyfereg es az
emberi orsofereg peldajan.

Szeretnetek tobbet tudni ?
■ A laposfergek kozott hosszu eletu az ember verkeringesi rendszereben eloskodo Loa loa fereg, melynek elettartama elerheti akar a 17 evet is. Ez a
parazita bogolyok kozvetitesevel kerul at a beteg emberrol az egeszsegesre. A Loa loa fereg elzarja a nyirokereket, zavart okozva a nyirokkeringesben. Ez a fertozott szervek szoveteinek nagyfoku duzzanatat (elsosorban az
also vegtagokon), az ugynevezett elefantiazist idezi elo.

18. A gyurus fergek torzsenek
altalanos jellemzese
■
■
■
■
Erdemes felidezni. Mi a ketoldali szimmetria, mi a borizomtomlo? Milyen sajatossagai vannak a fedoham felepitesenek? Mi a
ver, a verkeringes, az elsodleges testiireg, a hidrosztatikus vaz?

A gyurus fergek torzse tobb mint 11 ezer fajt foglal magaban
(Ukrajnaban kozel 450 fordul elo), amelyek edesvizekben, tengerekben
es a talajban tenyesznek. Egyes fajok a parazita eletmodhoz alkalmaz*
kodtak.
■ A gyurus fergek kulso felepitesenek es kiiltakarojanak sajatossagai. A
gyurus fergek ketoldalian reszaranyosak. A hengeres fergektol elteroen
testiik onallo gyurukre - szelvenyekre osztott, innen a torzs elnevezese
(89. abra). Minden szelvenyben helyet kap valamely szerv.

I

A szelvenyek bizonyos allatok (gyurus fergek, izeltlabuak) testenek
egymas utan elhelyezkedo szakaszai.

szelvenyek
nyelocso
belcsatorna
(tapcsatorna)

garat
ducag>r

hasduclanc

szajnyllas
89. dbra A foldigiliszta felepitese
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A z állatok sokfélesége
A szelvén yezettségn ek k öszönh etoen a test hajlékony. Erröl
m eggyözödhetünk, ha m egfigyeljük a föld ig iliszta m ozgását.
K ültakarójuk bdrizom töm ld, am ely gazdag nyálkát term elb mirigyekben. A hám sejtek vékony, töm ör kutikula réteget választanak ki.
■ A gyürüs férgek belso felépítésének sajátosságai. A belso szervektdl és szövetektdl a testüreget egy vékony hámréteg választja el. Az
ilyen típusú testüreget másodlagos testüregnek nevezzük. Ilyen hám 
réteg választja el egymástól a szelvények üregeit is. Afolyadék, amely
a másodlagos testüreget kitölti, megtartja a test alakját, hidrosztatikai vázat képez, végzi a tápanyagok és az anyagcseretermékek szállítását stb. Mivel a szelvények üregei elkülönültek egymástól, a külta*
karó kisebb sérülése esetén a testüreg folyadéka nem folyik el az
egész testból, csak a néhány sérült szelvénybó'l.
Hasonló elvet alkalmaznak a hajóépítésben: a hajóteret válaszfalakkal kamrákra osztják. Ha a hajón lék keletkezik, a víz nem az egész
raktárteret árasztja el, hanem csak néhány kamrát.

A gyurüs férgek emésztorendszere a laposférgekéhez hasonlóan
átjárható, két nyílású. Az eló'bél szájnyílásból, garatból, nyeló'csoból
és gyomorból áll. A nyelócsón egy tágulat, begy alakulhat ki, amelyben a táplálék felhalmozódhat. A gyomor izmos falú, benne a táplá*
lék felaprózódik. A szájnyílás nyálm irigyei és a kózépbél mirigyei
emésztó'nedveket termelnek. A táplálék megemésztése a kozépbélben
fejezodik be.
■ Kiválasztórendszere szelvényenként párosan elhelyezkedó hosszú,
kanyargós csovecskékból áll.
■ A gyurüs férgeknél megjelenik a hatékony szállítórendszer - a vérkeringési rendszer. Harántgyürükkel összekötött hosszanti véredényekbol
áll (90. ábra). A nagyobb véredényektól a test különbözo részeihez kisebbek erednek, amelyek elágazva a legvékonyabb ereket, a kapillárisokat
alkotják. Az ilyen véredényrendszer teszi lehetóvé a vérkeringést, a belsó'
közeg folyékony szôvetének, a vérnek a
cirkulációját. Az olyan vérkeringési rendháti véredény
szert, amelyben a vér nem jut a testüregbe, hanem erekben áramlik, zártnak
haránt
nevezzük. A gyürüs férgeknek nines szí*
véredények
vük. A vér mozgását a háti véredény és a
test feji részben található haránterek
falizmainak periodikus osszehúzódása
biztosítja.
A gyürüs férgek vérének színe vörös,
illetve
zöld vagy színtelen. A vörös és a
hasi veredény
zöld szín a légzési (oxigénkôto) festék*
anyagoknak köszönheto.
90. ábra A földigiliszta
Ezek az anyagok képesek m egkötni
véredényrendszere
és szállítani az oxigént és a széndioxi-

dot. Többek között a vér vörös színe a hemoglobinnak köszönhetd. A
hemoglobin fehérje molekulából és egy vas atomból áll. A hengeres férgek
testfolyadékával összehasonlitva a vérkeringés hatékonyabban biztosítja
a szövetek és sejtek tápanyag- és oxigénellátását.
A vér részt vesz az anyagcsere-termékek eltávolításában, és a
betegségeket okozó mikroorganizmusok elleni védekezésben.
■ A vízi gyurüs férgeknél speciális légzoszerv - kopoltyú - jelenik meg.
Ezek a kültakaró vékonyfalú kinovései, gazdagon átszott kapilláris
hálózattal. Ellenben a férgek tobbségénél a gázcsere a nedves bdrön
keresztül zajlik, amelynek mirigyei nyálkát választanak ki.
■ Idegrendszere a garat fölött elhelyezkedd idegdúcból (garat feletti
idegdúc) és a vele osszekottetésben levo hasdúcláncból áll. A garat feletti
idegdúc vagy agydúc az érzékszervekbdl jövd információt felfogó és feldolgozó,
valamint a különbözd szervek mükodését irányító központ. Az agydúctól
és a hasdúclánctól (központi idegrendszer) minden szervhez és szövethez
számos ideg fut (periferikus idegrendszer).
■ Az érzékszervek a vizekben élo és mozgékony életmódot folytató
fajoknál a legfejlettebbek. Rendelkeznek tapintó- (serték, érzékelo szdrök),
szagló-, látó- (szem)- és egyensúly szervekkel. A talajlakó fajoknál, például
a foldigilisztánál speciális érzékszerveik rendszerint nem fejlettek. Az
érzékelés feladatát a kültakaróban levo idegvégzodések végzik.
■ A gyurüs férgek szaporodása és fejlodése. A gyürus férgek között
találunk mind váltivarú, mind himnos fajokat. A megtermékenyítés lehet
külso vagy belso, a fejló'dés lehet közvetlen vagy torténhet átalakulással.
Számos fajra jellemzo a vegetativ szaporodás. A gyurüs férgek tobbségének
fejlett a regenerálodó képessége.

i m 11 m i ri r r m
Kulcsszavak és -fogalmak. Szelvények, másodlagos testüreg,
kopoltyú, hasdúclánc, légzdpigment.

Röviden a lényeg
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

A gyurüs férgek szervezetének bonyolultabbá válása a hengeres férgekhez képesta test szelvényezettsége biztosítja annak rugalmasságát;
másodlagos testüreg;
zárt vérkeringési rendszer, amely biztosítja az oxigén és a tápanyagok
hatékony szállítását;
speciálislégzo szerv - a kopoltyú - megjelenése;
dúcideges közpoti idegrendszer kialakulása.
A gyürüs férgekre szintén jellemzok az alábbi tulajdonságok:
testük kétoldalian részarányosí
a borizomtömlo, melynek segítségével mozognak;
a tápcsatorna átjárható (kétnyílású), bélcsatornája tagolt;
a kiválasztó szervrendszer szelvényenként elhelyezkedo kiválasztó csövecskékbdl áll;
kopoltyúval vagy testfelületen keresztül lélegeznek;
szaporodásuk ivaros, néha vegetativ;
fejlett a regenerációs képességük;
elsosorban vizekben és a talajban tenyésznek.
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Ellenörzö kérdések.

1. Mit jelent a test szelvényezettsége? 2. Mi a jelentósége ennek a jelenségnek? 3. Mi a másodlagos testüreg és mi a funkciôja?
4. Milyen a gyürüs férgek emésztd és kiválasztó szervrendszerének felépitése?
5. Mit jelent a zárt vérkeringési rendszer? Milyen feladatot lát el? 6. Mik a
gyürüs férgek idegrendszere felépítésének sajátosságai? 7. Hogyan szaporodnak a gyürüs férgek?

Gondolkozzatok.

Milyen sajátosságai vannak az elsodleges és másodla
gos testüreg felépítésének és funkciójának? Miben különbözik a gyürüs férgek
mozgása a laposférgek mozgásától?

Alkotó feladat.

Hasonlítsátok össze a hidra és a gyürüs féreg idegrendszerének felépltését (91. ábra). Bonyolultabbá válásának milyen vonásait
tapasztaljátok? Milyen viselkedési formákat tesz lehetové a két idegrendszer
típus?

91. ábra A hidra idegrendszere (l) és a gyürüs féreg idegrendszere (2)
................. ..

4.

LABORATÓRIUMI

MUNKA

........................

Téma: A gyürüs férgek külso felépítésének és mozgása jellegzetességének tanulmányozása (a földigiliszta vagy csovájóféreg példáján).
Eszközök és anyagok:

Élo földigiliszta vagy csovájóféreg (a
tanár választása szerint), fikszáló (rogzító) anyag, makropreparátumok,
Petri-csésze, szürópapír, csipesz, nagyító.

A munka menete:
1. Vizsgáljátok meg a földigiliszta vagy csovájóféreg külso felépítésének
sajátosságait.
2. Nagyító segítségével vizsgáljátok meg a féreg testszelvényeit.
3. Helyezzétek a foldigilisztát egy fehér papírlapra és figyeljétek meg a
mozgását.
4. Érintsétek meg a foldigilisztát egy üvegpálcával vagy ceruzával. Ho
gyan reagált az ingerre?
5. Egyesével dobáljatok egy pohár vízbe csóvájóférgeket. Egy kis ido eltel*
tével osszeveródnek egy csomóba. Miért?
6. Megfigyeléseitek alapján vonjatok le kôvetkeztetéseket és írjátok be a
füzetbe.

19. A gyürüs férgek sokfélesége.
A soksertéjü férgek
■
■
■
■
Erdemes felidézni. Mik azok a szelvények? Mit értünk kózvetlen fejlodésen? Mi a hímnosség, a humusz?

A gyürüs féreg fajainak tóbbségét a soksertéjüek, a kevéssertéjüek és a piócák osztályába soroljuk. Vizsgáljuk meg oket részletesebben.
■ A soksertéjüek osztálya tóbb mint 6 ezer fajt számlál (Ukrajnában kozel
200) (92. ábra). Testük elülso részének szelvényei ósszenohetnek, feji részt
alakítva ki. Ezen találhatóak az érzékszervek és a szájnyílás. A testszelvények két oldalán helyezkedik el sajátságos mozgásszervük a szelvényezetlen, kétfelé ágazó izmos csonkláb, amelyen számos hosszú serte található.
Ezekrol a sertékrol kapta az osztály a nevét.
A soksertéjüek váltivarúak, megtermékenyítésük külso fejlodésük
átalakulással torténik. A petébol egy külonleges planktonikus, csillók
segítségével úszó koszorús lárva kel ki. Egy bizonyos ido elteltével leszáll
az aljzatra és bonyolult átalakulásokat kovetoen fiatal féreggé alakul. Igy
a tengeri áramlatokkal terjedve a lárvák nagy távolságokra szóródnak
szét.
A soksertéjüek elsosorban a tengerek lakói, külonbózo mélységeket
népesítenek be. Találunk kózóttük ragadozókat, novényevoket, mindene*
voket és olyan fajokat, amelyek a vízból kiszürt apró állatokkal táplálkoznak. Némely fenéken lakó életformájú állat saját rejtekhelyet épít. Ezeket
moszatokhoz, sziklákhoz, más állatok „építményeihez” rógzítik. Ezek a csóvek külonleges bormirigyeik váladékának segítségével képzodnek, gyakran kalcium karbonáttal vannak átitatva, vagy homokszemcsékkel vannak
berakva.

92. ábra A soksertéjü férgek sokfélesége! 1 - legyezoféreg! 2 - homokféreg!
3 - pergamenféreg! 4 - postakürtféreg! 5 - nereida! 6 - csoféreg
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tengerben olyan nereida fajok honosak, amelyekkel halászati szempont*
ból értékes halak, tóbbek kozott a tokfélék táplálkoznak. Némely soksertéjü férget, például az 1 méteresre megnovo csendes-óceáni palolót az
ember is fogyasztja. A szaporodás idoszakában a paloló nagy mennyiségben jón fel a felso vízrétegbe, ami megkónnyíti halászatukat. A megtelepedett, helyhez kotott életmódot folytató soksertéjü fajok szüroként a víz
természetes tisztításában vesznek részt. Egyesek kozülük csoveikkel
hozzá ndnek a hajófenék aljához, ezzel nehezítve mozgásukat.
■ Kevéssertéjü férgek. Ennek az osztálynak a képviseló'i, amely tobb
mint 5000 fajt számlál (Ukrajnában kozel 300), elsosorban édesvizekben
és a talajban terjedt el. Nines kifejezett feji részük, ninesenek csonklába*
ik, a szelvényeken csak serteesomók találhatóak. Helyváltoztatásuk a
bdrizomtomlo korkoros és hosszanti izmainak váltakozva torténo osszehúzódása révén valósul meg. A kevéssertéjüek hermafroditák, fejlodésük
kózvetlen. Az ivarérett egyedek testének meghatározott szelvényein egy
kiszélesedo rész,a nyereg (93. ábra, 1.) található. A nyereg mirigyváladékából keletkezik a kokon burka. A kokonban megy végbe a megtermékenyítés.
A foldigiliszta más talajlakó kevéssertéjüekkel együtt fontos szerepet
játszik a talajképzodés folyamataiban. A talajban lévo foldigiliszták
nagy száma a talaj termékenységét jelzi (elérheti a 20 millió egyedet 1
ha területen). Hosszú járatokat fúrva biztosítják a talaj keveredését,
porhanyítását. Ez megkónnyíti a levegó és a víz eljutását a nóvények
gyókérzetéhez. A foldigiliszta elhalt nóvényi maradványokkal táplálko*
zik, behúzza azokat saját járataiba, így szerves anyagokkal gazdagítja a
talajt. A nóvényi maradványok megemésztése során a férgek bélcsatornájában szerves anyagok képzódnek, melyekból humusz keletkezik. Sok
foldigiliszta eso után, amikor a víz elónti járataikat az oxigénhiány
miatt a talajfelszínre mászik. Ukránul ezért hívják a fóldigilisztát „esóféregnek”. Fóldigilisztákkal táplálkozik a cickány, a vakond és számos
más állatfaj.
A foldigiliszták egyik faja, a trágyagiliszta gyakran komposzt- és trágyadombon található. Feldolgozza a szerves anyagot és nagy hatásfokú
trágyát (biohumuszt) állít eló'. Tudósok magas termékenységu fajtáját
tenyésztették ki, az úgynevezett „kaliforniai férget”.

93. ábra 1. Foldigiliszta. 2. Eisenia gordejefíi

A komposzt —szerves trágya- trágya és lehullott levelek keveréke.
A fóldigiliszták védelemre szorulnak. Jelentosen csokkent a számuk a mütrágyák és nóvényvédó szerek túlzott alkalmazásának
kóvetkeztében A Dnyipropetrovszki és a Zaporizzsja megyékben
honos. Az Eisenia gordejeffi faj bekerült Ukrajna Vóros Kónyvébe (93.
ábra, 2.).
A vizekben élo kevéssertéjü fajok, fontos komponensei a víziállatok
táplálkozásának. Tobbek kózott Ukrajna édesvizeiben honos a 2-5 cm
hosszú csóvájóféreg. Elnevezését annak koszonheti, hogy testének
iszapból kiálló hátsó része kórül nyálkával osszeragasztott iszapszemcsékbol álló hajlékony csóvet készít. A csovájóférget felhasználják akváriumi haleledelként.
■ Piócák. A piócák osztályának képviseloi elsosorban édesvizekben és
tengerekben tenyésznek, de szárazfoldon is eldfordulnak. Találunk
kozottük apró állatokkal táplálkozó ragadozókat, vérszívó és parazita
fajokat. Tobb mint 500 pióca faj ismert (Ukrajnában kózel 30).

I

A vérszívó fajok a parazitáktól abban külónbóznek, hogy csak akkor
tartózkodnak az élo szervezet testén, amikor táplálkoznak, míg a
paraziták a gazdaszervezetben vagy annak felületén élnek.

A piócák teste hát-has irányba lapított, elülsó és hátsó végén két
szívókorong található: az elülsó' szájszívókorong, a hátulsó tapadókorong.
A piócák helyváltoztatása szívókorongjaik segítségével tórténik. A vizek
ben élo piócák hullámszerüen meghajlított testtel úsznak. A tóbbi gyürüs
féregfajtól eltéróen a piócák tóbbségének nincsenek sertéik.
Ukrajna vizeiben egy vérszívó faj, az orvosi pióca honos, melynek
hossza elérheti a 15 cm-t (94. ábra). A szájszívókorongban három fogazott
állkapocs található, melyekkel az ember vagy az állat bórén sebet
ejt és kiszívja a vért. Az orvosi pióca nyálának ósszetételében egy
véralvadásgátló anyag, a hirudin található. A hirudinnal tartósított
vér néhány hónapig a bélcsatornában tárolódik. Az orvosi pióca onnan
kapta nevét, hogy régtól alkalmazzák
a gyógyászatban, a tóbbi kózott a
véredények m egbetegedésekor, amit
vérróg - trombusz - keletkezése okoz.
Azonkívül a pióca szívása során a
belsó szervekból vér távozik. csókken a
M
vérnyomás, javul a beteg állapota.
Ukrajnában az orvosi piócák száma
a vizek szennyezódése és intenzív
gyüjtésük miatt jelentósen megfogyatkozott. Ez a faj is bekerült Ukrajna
Voros Kónyvébe.
94 ábra 0rvo6, pióca
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Kulcsszavak és -fogalmak. Vérszívó fajok.

I
I
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Röviden a lényeg
A soksertéjü férgek:
■ foként tengerekben élnek;
■ testszelvényeiken jól fejlett mozgásszerv van, a csonkláb;
■ a testnek jól megkülönböztetheto feji vége van, amelyen az érzékszervek helyezkednek el;
■ váltivarú, külsó megtermékenyítésü, átalakulással fejlódó állatok.
A kevéssertéjü férgek:
■ foként az édesvizekben és a talajban élnek;
■ testszelvényeiken csak sertecsomók találhatók;
■ hímnósek, fejlódésük közvetlen;
■ a talajlakók lazítják és szerves anyaggal gazdagítják a talajt.
A piócák jellemzón
■ két szívókorongjuk van: a szájszívókorong, amelyben a szájnyílás található és a tapadókorong;
■ a serték általában hiányoznak;
■ hímnósek, fejlódésük közvetlen;
■ elsósorban édesvízi és tengeri fajok, de vannak közöttük szárazfoldi
fajok is;
■ ragadozók, paraziták és vérszívók.

Ellenörzö kérdések. 1. Hogyan változtatnak helyet a soksertéjü férgek?
2. Mi a soksertéjü férgek szerepe a természetben és az ember életében? 3. Mi
a szerepe a foldigilisztának a talajképzódésben? Miért szükséges a védelme?
4. Milyen célból alkalmazzák az orvosi piócát a gyógyászatban? Miért kell
védeni e fajt?

Gondolkozzatok.

A soksertéjüek felépítésének mely sajátosságai aíapján
határozható meg az életmódjuk?

Alkotó feladat. Hasonlítsátok össze az elsódleges testüregesek és a gyürüs
férgek felépítésének és életmódjának sajátosságait.

Szeretnétek többet tudni ?
m A soksertéjü tengeri hernyók hátoldalát sürün borítják vékony serték,
amelyek a szivárvány minden színeiben pompáznak. E férgek egy faja
a tengeri egér nevet kapta, mert külsoleg emlékeztet az egérre (95.
ábra).
■ A soksertéjüek egyes fajainál fejlett az ivadékgondozás. Ilyenek például a polyonidák (96. ábra). Testük hátoldalán kerek pikkelyekbol képzodo ivadékgondozó kamrák vannak, ebben fejlódnek a peték és a lárvák (96. ábra).
m Egyes soksertéjü férgek más fajok szervezetével szimbiózisban élnek.
Megtelepedhetnek a rem eterákok csigaházán vagy a tengeri csillagok
felületén, ahol menedéket és táplálékot találnak. Ugyanakkor a sokser
téjüek építményeiben gyakran más szervezetek élnek. Például a fenéklakó pergamenféreg (92. ábra, 3.) csovében apró rákok, kagylóorok
laknak, amelyek a gazdaszervezet táplálékm aradékát fogyasztják.
■ Délkelet-Ázsia nedves trópusi erdeiben szárazfoldi pióca tenyészik (97.
ábra). Ezek kisméretü állatok (hosszuk lc m -ig terjedhet).

i l

95. ábra Tengeri egér

96. ábra Polyonida

97. ábra Szárazfóldi
vérszívó pióca

■ Tapadókorongjával a fák leveleihez tapad, a szájszívókorongját pedig
kinyújtja. Amint egy melegvérü állat vagy em ber halad el mellette,
azonnal rátapad és szívja a vérét.

Tudásfelmérés tesztek segítségével
Tesztfeladatok egy helyes válasszal
1. Nem kelloen konyhakezelt hal fogyasztasa alkalmaval az ember megfertozodhet: a) szelesfeju galandfereggel; b) majmetellyel; c) haromtagu
galandfereggel.
2. Az ember orsofereggel fertozddhet, ha: a) nyers halat; b) mosatlan zoldseget es gyumolcsot; c) nem kelloen atsiitott vagy megfozott serteshust
fogyaszt.
3. A gyurus fergek testiirege: a) elsodleges; b) masodlagos! c) kevert;
d) hianyzik.
4. A gyurus fergek verkeringesi rendszere: a) nyitott, van sziv! b) zart, van
sziv; c) nyitott, nines sziv! d) zart, nines sziv
5. Az orvosi pioca: a) szaprotrof; b) parazita; c) verszivo d) ragadozo.
6. A foldigiliszta: a) novenyevd; b) ragadozo; c) parazita; d) szaprofita.

Tesztfeladatok tobb helyes valasszal
1. Nem kelloen atsiitott series-, vagy marhahus fogyasztasa alkalmaval az
ember megfertbzodhet: a) haromizu galandfereggel, b) trichinaval; c) majme
tellyel; d) horgasfeju galandfereggel.
2. Pete allapotban keriil be az ember szervezetebe: a) a haromizu galandfereg!
b) trichina; c) hegyesfarku belgiliszta! d) majmetely.
3. Tengerlakok: a) a foldigiliszta! b) az orvosi pioca! c) a nereisz; d) a homokfereg; e) a tejfeher planaria.
4. Kozvetlen fejlodesu allat: a) tejfeher planaria; b) nereisz; c) foldigiliszta;
d) orvosi pioca.
5. A gyurus fergeket a hengeres fergektol az alabbi szerv meglete kiilonbozteti meg: a) kivalaszto szervrendszer! b) verkeringesi rendszer; c) atjarhato (ketnyilasu) belcsatorna! d) masodlagos testiireg! e) bdrizomtomlo.
6. A gyurus fergek masodlagos testiirege: a) fedbhammal boritott; b) nines fedoham boritasa! c) folyadekkal telt; d) lazarostos kotoszovet tolti ki.

Emelt szintu kerdesek
Mi a szerepe a koztes gazdanak a parazita eletciklusaban?
Miert nem eletkepesek a foldigilisztak szaraz vagy vizes talajban?
Mivel magyarazhato, hogy az emberi orsofereg nem kepes elbskodni a sertesben, a series orsofereg meg az ember szervezeteben?
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4.

téma AZ ÍZELTLÁBÚAK TÖRZSE

Miben nyilvánul meg az ízeltlábúak egyedisége? Mivel magyarázható óriási sokféleségük? Milyen ízeltlábúakkal való találkozást célszeru elkerülni? Milyen
ízeltlábúak nélkül lehetetlen az okoszisztémák létezése?

20.

Az ízeltlábúak
általános jellemzése

■
■
■
■
Erdemes

felidézni. m í a szelvény, a kutikula, az álláb?

Ma körülbelül 2 millió ízeltlábú faj ismert (Ukrajnában több mint 45
ezer), vagyis többszöröse az összes âllattörzsfajainak együttvéve. A 98. ábra
alapján meggyozôdhettek arról, milyen sokfélék az ízeltlábúak.

98. ábra Az ízeltlábúak sokfélesége:
1 - Xantho poressa rák; 2 - remeterák; 3 - garnélarák; 4 - homárí
5 - torfarkú rák; 6 - kôzônséges karolópók; 7 - víziatka! 8 - zöld lombszöcskeî
9 - zengb légy'» 10 - hangya

Méretük a milliméter tórt részeitól (egyes rákfélék, atkák és rovarok) tóbb tíz centiméterig terjed vagy még annál is hosszabb lehet (például homár testhossza elérheti a 70 crrrt, a japán tarisznyarák lábfesz*
távolsága - a 4 m).
■ Életterük. Talán, nincs is olyan hely, ahol ne tenyésznének ízeltlábúak:
a szárazfold legkülónbózbbb részein, a vizek minden típusában, a talajban
és más élolények szervezetében. A fóldón vagy a nóvényeken másznak,
repülnek, úsznak vagy járatokat fúrnak a talajba. Az ízeltlábúak a gerinctelenek egyetlen csoportja, amelynek egyes képviseloi képesek repüni. Mi
bennük a kozos?
■ Felépítésének sajátosságai. Mint a gyürüs férgeknek, az ízeltlábúak
valamennyi képviselojének is szelvényezett a teste. A hasonló felépítésük szelvények testtájakat alakítanak ki, ezek: a fej, a tor és a potroh
(99. ábra).
A szelvényekhez végtagpárok kapcsolódnak. A végtagok meghatáro- 9
zott számú onálló részekbbl - ízekbol állnak. Ebbol ered az ízeltlábúak ™
torzse elnevezés. A soksertéjüek csonklábaitól eltéroen az ízelt végtag
pontos és bonyolult mozgás végrehajtására képes jelentos erokifejtés
mellett.
A fejen találhatók az érzékszervek és a módosult ízelt lábakkal
korülvett szájnyílás. A torhoz a mozgást biztosító végtagok (járó vagy
úszólábak), a rovarok tóbbségénél a szárnyak kapcsolódnak. A potrohon
gyakran hiányoznak a végtagok, vagy módosultak (például szóvómi*
riggyé a pókoknál).
■ A kültakaró. Az ízeltlábúakat kutikula eredetü szilárd külsó' váz borítja. A kutikula szilárdságát egy külónleges szerves anyag - a kitin adja. A
folyami ráknak, a homárnak, a tarisznyaráknak a váza át van itatva kalcium-carbonáttal, amitól az még szilárdabb.
Az ízeltlábúak kutikulája nem nyúlékony, ezért a hengeres férgekhez
hasonlóan rendszeresen vedlenek. Az ízeltlábúak kózül egyesek egész
életük során vedlenek és nóvekednek (például a homár 50 évig is elélhet).
Mások (például a rovarok) kifejlett állapotban nem vedlenek és ezért nem
is nóvekednek.
■ A testüreg. Az ízeltlábúaknál csakúgy mint a gyürüs férgeknél az
egyedfejlódés során kialakul a másodlagos testüreg. Idóvel a testüreget
bélelo hám megsemmisül és ósszeolvad az elsodleges testüreg maradványaival. Ezért az ilyen típusú testüreg a kevert elnevezést kapta. Az ízelt
lábúak belso szervei kózótti teret
kótoszóvet az úgynevezett zsírtest
tólti ki. E szóvet sejtjei változatos feladatot látnak el- tartalék tápanyagokat raktároznak, eltávolítják a testüregfolyadékból az anyagcseretermékeket, vérsejteket termelnek, védelmi szerepet tóltenek be.
■ Az izomzat. Az ízeltlábúaknak
nincs borizomtómlojük. Izomzatuk
harántcsíkolt izomkótegekbol áll. Az
99. ábra Az ízeltlábúak külsó'
ilyen izmok gyors ósszehúzódásra
felépítésének sémája.
képesek.

állatok soktélesége
nyeldcso

sziv
trachea

agydúc

Malpighiedények

szájnyílás

nyálmirigyek

a bélcsatorna
függelékei

hasdúclánc

100. ábra. Az ízeltlábúak belso felépítésének sémája

Az ízeltlábúak között találunk ragadozó, novényevo, szaprotróf, para*
zita és vérszívó stb. fajokat. A fejen lévo lábak egy része a szájnyílást
körülvevo szájszerwé módosult. Segítségével torténik a táplálék felvétele,
a szilárd táplálék feldarabolása és a folyékony felszívása stb.
■ Az ízeltlábúak szervrendszerei (100. ábra). Az emésztoszervrendszer
háromszakaszos bélcsatornából, emésztomirigyekbol- nyálmirigyekból és
kozépbéli mirigybol áll. E mirigyek emésztoenzimeket termelnek, melyek
segítségével a táplálék megemésztodik.
A kiválasztó szervrendszer végzi az anyagcseretermékek eltávolítását
a szervezetbol. Az ízeltlábúak különbözö csoportjainak különbözö, zömmel
csöves felépítésü a kiválasztó szervrendszere.
Keringési rendszerük nyílt. Az erek a testüregbe nyílnak, így a
vér keveredik a testfolyadékkal (101. ábra). így alakul ki a belsó közeg
folyékony szövete, a vémyirok, amely sokféle feladatot lát el (tápanyagokat,
anyagcseretermékeket, biológiailag aktiv anyagokat, oxigént stb. szállítanak),
védik a szervezetet (osszetételükben különleges amól)aszerü sejtek
vannak, amelyek állábaik segítségével képesek bekebelezni és megemészteni a kórokozó mikroorganizmusokat) stb. A vérnyirok mozgását a
véredényekben egy lüktetó szerv, a szív biztosítja.
A vérnyirok lehet színtelen, vörös vagy világoskék a légzési gázokat
szállító festékanyagok osszetételétól függóen. E festékanyagok szállítják
az oxigént a különbözö szervekhez és szövetekhez.
szív

101. ábra
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A légzoszervek felépítése az ízelt
lábúak életterétol függ. A vizekben
lakók kopoltyúval lélegeznek, amely
legjobban biztosítja a vízben oldott
oxigén felvételét. A szárazfoldon
a légkori levegot tracheákkal (102.
ábra) vagy tracheatüdovel veszik fel.

tracheák

Idegrendszerük. Az ízeltlábúak
agya három részbol- eloagyból, 102. ábra Az ízeltlábúak trachearendkozépagyból és utóagyból áll. Az
szere felépítésének sémája
eloagy idegzi be a szemeket és felelos
az ízeltlábúak összetett viselkedésformáiért. Az ösztönökön kívül a
feltételes reflexei is jól kialakulnak. Az agy osszekottetésben van
hasdúclánccal.
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Képzeljétek el: a m ézelo méh feltételes reflexei cukoroldattal,
m ajdnem olyan gyorsan kialakíthatók, mint a kutyánál.

Érzékszerveik változatosak. Ezek
elsosorban a kémiai érzékelés és a látás
szervei. Az ízeltlábúak szeme lehet egyszerü és összetett (103. ábra).
Az ízeltlábúak életmúkodésének folyamatait nemcsak az idegrendszer szabályozza, hanem biológiailag aktiv anyagok, a hormonok és neurohormonok is.
Ivarszervrendszerük. Az ízeltlábúak
elsosorban váltivarú állatok, megtermékenyítésük lehet külso és belso. Fejlodésük közvetlen vagy átalakulásos.
103. ábra A rovarok összetett
szeme (l) és felépíto egysége (2)
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Kulcsszavak és -fogalmak. Zsírtest, nyüt keringési rendszer,
kevert testüreg, vémyirok, hormonok.

Röviden a lényeg
Az ízeltlábúak torzsének képviseloit az alábbi tulajdonságok jellemzik:
■ kutikula eredetú szilárd külso vází
■ ízelt végtagok (ízelt lábak), amelyek bonyolult és változatos mozgásra
képesek;
■ a szelvényezett test fej, tor, potroh testtájakra tagolódik, amelyek
hasonló szelvények csoportjából alakultak ki.í
■ testüregük kevert;
■ izomzatuk harántcsíkolt izmokból áll, amelyek lehetové teszik a lábak
és egyes testrészek gyors és változatos mozgását;
■ emésztoszervrendszerük kétnyílású bélcsatornából és emésztomiri*
gyekbol áll;
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■ keringési rendszere nyílt, luktetd szerve, szíve van;
■ légzdszervük: a vizekben éldkké kopoltyù, a szàrazfôldieké trachearendszer, vagy tracheatüdb;
■ idegrendszerük dúcidegrendszer, az agy bonyolult felépítésú;
■ tôbbségükben váltivarúak, nôvekedésük és fejlodésük vedléssel jár.

Ellenôrzô kévdésah. l. Miben külônbôzik az ízeltlábúak és a gyürüs férgek külsd felépitése? 2. Mi a nyílt keringési rendszer és a kevert testüreg?
3. Milyen szervrendszerei vannak az ízeltlábúaknak? 4. Miért jár az ízeltlá
búak novekedése vedléssel?

GondolhoZZatok . Miért valamennyi élo szervezet kôzül az ízeltlábúak
mutatják a leggazdagabb faji sokféleséget?

Alkotô feladat. Figyeljétek meg a 104. ábrát, amelyen egy fôldigiliszta és
egy pók látható. Milyen tulajdonságok által vált bonyolultabbá a pék szervezete a fôldigilisztàhoz képest? Milyen kôzôs tulajdonsâgaik vannak?

104. ábra 1 - fôldigiliszta; 2 - farantula

Szeretnétek tôbbet tudni ?
■ Miért van az, hogy az ízeltlábúak sohasem érnek el olyan nagy testméretet, mint egynémely gerinces àllat? Az a helyzet, hogy a testméret nôvekedésével nôvekszik a test tômege és felülete is. Emellett a testtômeg gyorsabban nô, mint a testfelület. Ezzel együtt, érthetóen,
nôvekszik az izom ósszehúzódások során keletkezó, egységnyi testfelületre nehezedó terhelés. Az ízeltlábúak testét tômôr kutikula fedi.
Bizonyos testméret felett az egységnyi testfelületre nehezedó terhelés
meghaladja a kutikula teherbírását, minek eredm ényeként nem képes
végrehajtani feladatât. Ha pedig a testméret nôvekedésével egyidejuleg arányosan nó a kutikula vastagsàga, akkor elkôvetkezik egy olyan
pillanat, am ikor a vedlés válik lehetetlenné, mert az ízeltlábú tôbbé már
nem képes ledobni a régi kutikulât.
■ Az ízelt lábak emelôszerüen épülnek tel, ami lehetóséget nyùjt jelentós erókifejtést, pontos és ôsszetett mozgást tesz lehetóvé. A lábak
egyes ízei képesek egymàshoz képest eltéró irânyba elmozdulni. Ez
azért lehetséges, mert a külonálló izek kôzôtti ôsszekôttetés (izesülés) a
gerincesek izületeire emlékeztet.
■ Az ízeltlábúak kutikulájának ôsszetételében kitin van, amely elôtordul
a soksertéjúeknél, a puhatestúeknél és a gombák sejtfalâban is.

/

2 1 . A rákfélék felépítésének
és életmükódésének sajátosságai

■
■
■
■
Erdemes

felidézni.

Milyen tulajdonságok jellemzik az ízelt*

lábúakat? Mi a hasdúclánc?
A rákok eléggé változatos altorzse az ízeltlábúaknak. A tudósok
tóbb mint 65 ezer (Ukrajnában tóbb mint 800) ma élo fajt tartanak
nyilván.
Ukrajnában a felsobbrendu rákok osztályába tartozó kecskerák és a
folyami rák (105. ábra) a legelterjedtebb faj. A folyami rák mind Ukrajna
Vorós Konyvébe, mind a Nemzetkózi Vórós Konyvbe bekerült. E faj a
populációját és elterjedését az ember tevékenysége —a vízszennyezés és a
tomeges rákászás korlátozza.
■ A rákfélék jellemzo tulajdonságai. A rákfélék, mivel a vizekben
élnek, kopoltyúval lélegeznek. Kutikulájuk felületérol hiányzik a
zsírszerü anyagból álló réteg, ezért nem viselik el a kiszáradást.
Kiválasztó szervük páros mirigy, amely színérdl a zóldmirigy nevet
kapta. A fejen két érzékeny csáp található.
A rákfélék külso felépítésének és életmükódésének sajátosságait a
folyami rák példáján vizsgáljuk meg.
A folyami rák magas oxigéntartalmú tiszta vizekben tenyészik.
Ezért a tiszta vizek jelzoszervezeteinek tekinthetjük óket. Nappal a
rákok víz alatti üregekbe, farónkók, kóvek novények gyokerei alatt
bújnak meg, éjjel indulnak vadászni. Hosszú vékony járólábaik
segítségével másznak, képesek az ollóikra támaszkodni. 20 évig is
elélhetnek, testhosszuk elérheti a 25 cm-t, tómegük a 200 grammot.
A rák teste felülrol osszefüggo páncéllal (fejpajzzsal) borított fejtorra és
onálló szelvényekbol álló, lemezekkel borított potrohra tagolódik.

105. ábra F o l y a m i r á k o k :
K e c s k e r á k ( l ) é s o lló ja í f o l y a m i r á k (2 ) é s o lló j a
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A test elülso részén mozgékony nyélen (kocsányon) ülnek az ósszetett
szemek (106. ábra). A fejtoron a szájszervet alkotó két pár csáp és lábak
(három pár álkapocs és három pár álkapcsi láb) és ot pár járóláb található.
Az elso pár járólábon jól fejlett ollók vannak, Védelmi eszkoz, a táplálékfelvételt és táplálék felaprítását végzi. A második pár járólábon is talá*
lunk kisebb ollókat. A toron hat pár láb helyezkedik el. Az utolsó szelvény
járólábai kiszélesednek és a végbéllemezzel legyezószerü faroklemezt
alkotnak. Maga alá hajtva a vizet, a rák képes gyorsan úszni, mikózben
hátrafelé mozog. Ósszesen 19 pár lába van.
A folyami rák mindenevó. Vízinóvényekkel, kisebb állatokkal (férgekkel,
puhatestüekkel, rákokkal, rovarlárvákkal, ebihallal, hallal stb.), és
szervezetek maradványaival táplálkozik. Jól fejlett szaglószervével meszsziról megérzi a táplálék szagát.

Az akváriumban tartott rákot etethetjük hússal, zóldséggel vagy
kenyérrel, de ekózben gondosan ügyelni kell a víz tisztasagára.

A rákok októberben vagy novemberben párzanak. A megtermékenyített
petesejtek a nóstény potrohlábain megtapadnak. Tavasz végére, nyár ele*
jére a petékból kikelnek a fiatal rákok, amelyek a szülókhóz hasonlóak
(kózvetlen fejlódés). Meghatározott ideig a nóstény potroha alatt tartózkodnak és csak idóvel kezdenek ónálló életet.
A felfóbbrendü rákokhoz tartozik a homár, a languszta, a tarisznyarák,
a garnéla, a remeterák és sok más (108. ábra). Ezek nemcsak a tengerek,
és édesvizek lakói, van kózóttük (például a pinceászkák és bizonyos
tarisznyarák fajok), amelyek a szárazfóld nedves területein élnek.
A felfó'bbrendü rákok osztályának sok képviselóire sokféle viselkedési
forma jellemzó': párzás, ivadékgondozás, épító és vadászó ósztón, védekezés az ellenségtól stb.

106. ábra A

fo ly a m i r á k fe lé p íté s e .

Az ¡ntórákok hímje, párzás elött egy sajátságos násztáncot jár,
nagy ollójával folyam atosan ¡ntegetve közeledik a nóstényhez.
Nagy ollójának m eghatározott m ozdulataival a hím közü a többi
hím m el, hogy ez a terület m ár foglalt. Am ennyiben a m ásik hím
m égis behatol a területére, akkor harcra kerül so r közöttük. Egyes intórákfajoknál a gyóztes sajátságos diadalm i táncot jár.

Bonyolult építóoszton jellemzi például a sáskarákokat. Különbözo'
rendeltetésü üregeket építenek, például vadászatra, telelésre stb. Amikor
megjelenik egy garnéla, kisebb hal vagy más apró állat, akkor a rák
villámgyorsan kivágódik az üregbol és a második pár erbs állkapcsi lábá*
val, amely az imádkozó sáska elso pár lábára emlékeztet (errdl kapta a
rák a nevét), elfogja és megöli zsákmányát. A sáskarákok egyes fajai
álkapcsi lábaikkal képesek átütni a tarisznyarák vagy garnéla páncélját is.
Egyes felsbbbrendü rákfajokra jellemzo a kapcsolatteremtés bizonyos
formája. Az intorákok veszélyt érezve ollóikkal ütögetik az aljzatot, a
veszélyrol értesítve a többieket. A mélytengeri fajok világító szerveikkel
kommunikálnak, amelyek a páncél oldalsó részein és a potroh alatt
helyezkednek el.
A Fekete-tengerben több remeterák faj él (107. ábra). Ezeknek állatoknak
szilárd páncéllal védett, fejtora és jól fejlett ollói vannak, míg izmos
potrohukat vékony kültakaró védi. A petébol épp csak kikelt remeterákok
olyan puhatestüeket keresnek, amelyeknek megfelelb méretu a páncéljuk,
majd megölik és megeszik oket és potrohukat a megüresedett csigaházba
rejtik.
A gazdasági jelentoségu fajokhoz soroljuk a különbözo tarisznyarákokat,
a homárt, a langusztát, a garnélarákot (108. ábra). A homárnak nagy
és jól fejlett ollói vannak, amelyek segítségével feltöri a puhatestüek
páncélját. A langusztának nincs ollója. A Fekete-tengerben és a krími
hegyvidék folyóiban védelemre szoruló ritka tarisznyarák fajok honosak.
Hat közülük bekerült Ukrajna Vörös Konyvébe.

107. ábra R e m e t e r á k

/

t e n g e r i r ó z s a n é lk ü l ( l ) é s t e n g e r i r ó z s á k k a l a p á n c é ljá n (2 )
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108. ábra A felsobbrendü rákok sokfélesége^ 1 - gamela! 2 - intorák; 3 - homár!
4 - kamcsatkai tarisznyarák! 5 - languszta

Az aljzaton élo folyami ráktól, homártól, languszta- és tarisznyarákoktól eltéroen a garnélarák aktívan úszik a vízben.
Ugyanakkor kózóttük is találunk fenéklakó fajokat, például a pisztolyrák a trópusi és szubtrópusi sekély vizek üregeiben él. A Feketetengerben is elofordul. Nagy ollóikat egymáson húzogatva éles hangot
keltenek. Sok egyed egyidejü csattogása elriasztja az ellenséget.
Az édesvizekben gyakori a kózonséges víziászka. Edesvízben is, sós
vízben is elofordulnak a bolharákok (109. ábra, 1., 2.).
A szárazfold nedves helyein! erdei avarban, kóvek alatt, vermekben,
pincékben stb. élnek a kisméretü (10-15 mm hosszú) szürke rákocskák,
a pinceászkák (109. ábra, 3.). A talajt szerves anyaggal gazdagítják,
porhanyítják, ami elosegíti a novények légzését és táplálkozását.

109. ábra 1 - kozónséges víziászka! 2 - bolharák! 3 - pinceászka
í\i3

110. ábra Országunk édesvizeiben honos rákfélék: 1 - vízibolhaí 2 - pajzsosrák

A levéllábú rákok (phyllopoda) osztályához elsosorban édesvízi
fajok tartoznak (kózel 900 faj). A fej jól elkülónül a tori résztol, csak
torlábai vannak, amelyek mozgás- és légzoszervként szolgálnak, a
táplálékot is ezekkel áram oltatja a szájnyíláshoz.
Egy állóvízbol vizet merítve jelentos mennyiségü kis méretü ágas*
csápú rákot — bolharákot foghatunk (110. ábra, 1.). Testük oldalról
lapított, melyet két héj vesz kórül. Az elso pár csáp róvid, a második
pár hosszabb; ennek segítségével úszik.
Az phyllopodákhoz soroljuk a pajzsosrákokat is (110. ábra, 2.).
M egtalálhatók külónbózó' édesvizekben, még a tavaszi pocsolyákban
is. Hosszuk 5 crrrig terjedhet. Nevüket a testüket fedo fejpajzsról
kapták. Róvid ideig élnek. Amint a nap kiszárítja a pocsolyákat, a
kifejlett állatok elpusztulnak, de a lerakott peték hosszan tarto szárazságot is képesek elviselni, 9 évig is életképesek maradnak. A
kiszáradt petéket a szél széthordja, ezzel elósegíti a faj terjedését.
Ha pocsolyába kerülnek, a petékból azonnal kikelnek a lárvák, am e
lyek sorozatos vedlések után gyorsan (2 -3 hét alatt) ivaréretté válnak.
A maxillopoda osztályhoz édes* és sós vizekben egyaránt megta*
lálható apró rákok tartoznak (tóbb mint 26 ezer faj). Az osztály tipi*
kus képviselóje a kandicsrák (cyklops) ( l l l . ábra,l.). Az elsó' pár
csáp megnyúlt és lebegteto szervül szolgál. A második pár csáp
róvid. Fejükón egy egyszerü szem van, erról kapták a nevüket is.
Egy góróg m itológiai tó rté ne t szerint egy szigeten az ¡stenek
le szá rm a zottja i, óriási küklo p szo k éltek, akik külónós kegyetlenségükról vo lta k híresek. H om lokukon csa k egy szem ük volt.

Mint a vízibolhák, úgy a kandicsrákok is víziállatok, és halastavakban
a szaporulat fó táplálékát képezik. Némely fajú parazita laposférgek
(például a széles galandféreg és nematóda) kóztes gaz*dái.
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111. ábra A maxillopoda osztály képviseloi: 1 - kandicsrák; 2 - pontytetü

A maxillopodák kózótt parazita fajok is ismertek. Tobbek kózott
Ukrajna édesvizeiben elterjedt a pontytetü (lll. ábra, 2.). Ez az
aprócska rák (testhossza néhány milliméter) a halak vérével táplálkozik. Komoly kárt okozhatnak a halgazdaságoknak a fiatal pontyok és
más értékes ipari halak tomeges pusztulását okozva.

Róviden a lényeg
A rákok jellem zo tulajdonságai■ a fejen két pár csáp és ósszetett szem található;
■ légzdszervük a kopoltyú; kiválasztó szervük a fejben levo zóld
mirigyl
■ tor- és potrohlábuk is lehet; tóbbségük vizekben, egyesek a szárazfóld nedves helyein élnek.
A rákok legtobb faja a felsbbbrendü rákok, a phyllopodák és a
maxillopodák osztályába tartozik.
A rákok kózott sok a gazdaságilag értékes faj; egyes fajok kárt
okozhatnak a halgazdaságoknak és parazita férgek kóztes gazdái is
lehetnek.

E llen órzó hévdésch. 1. M ilyen tulajdonságok jellem zdek a rákokra?
2. Milyen képviseloit ismeritek a felsobbrendü rákoknak? 3. Mit tudtok a
phyllopodák képviseldirol? 4. Milyen képviseloit ismeritek a maxillopodáknak?

Gondolkozzatok. Mivel magyarázható az a rákoknál megfigyelt torvényszeruség,
hogy minél nagyobb az állat teste, annál jobban fejlett a légzcr és keringési rendszere?

Alkotó feladat.

Figyeljétek meg a 112. ábrát. Mi a hasonlóság és mi a
külónbség a tarisznyarákok és rákok felépítése kózott?

112. ábra

1 - ta r is z n y a r á k ; 2 - fo ly a m i rá k

5.

Téma:

LABORATORIUMI

MUNKA

A râkok külso felépitésének alkalmazkodâsa az élettér-

hez.

Eszkôzôk és anyagok:

a kecskerâk élô példânya vagy nedves pre-

parâtuma, csipesz.

A munka menete:
1. Ismerkedjetek meg a test tagolôdâsâval, âllapitsâtok meg a szinét.
2. K eressétek meg a râk ôsszetett szem ét.
3. K eressétek meg a râk farokuszonyât és vizsgâljâtok meg, milyen részekbôl âll.
4. V izsgâljâtok meg a folyam i râk lâbainak felépitését.
5. M egfigyeléseitek alapjân vonjâtok le a kôvetkeztetéseket és
irjâtok be a füzetbe.

Szeretnétek tôbbet tudni ?
m A folyam i râk életében a vedlés kritikus idôszak. A vedlést m egelôzôen egy par nappai az a lla i nyugta la nnâ vâlik, b eszünteti a tâp lâlkozâst, olyan re jte kh e lye t keres, ahol a ved lés végeztéig tartâzko dhat. Te sté n e k és vé g ta g ja ln a k m ozgatâsa seg itség ével ig ye kszik
m egsza b a dulni a régi kutlkulâ tôl. A fe jto r és potroh hatârân egy
ke re sztirâ nyü rés ke le tke zlk, am elyen keresztül az âllat elhagyja régi
külta ka rô jâ t. Az üj külta ka rô csak 8 - 1 0 nap elteltével szilâ rd ul meg:
addig az âllat védtelen az e lle nsé g e ive l szem ben és még tâ p lâ lko zni sem képes, am ig a gyom ra râgâ rekeszéb en levô kitinlem ezek
meg nem szilâ rd uln a k.
■ M âr tud jâ tok, hogy a hom â rna k erôs ollôi vannak. A m iko r kihalâszszâk ôket, gyakran gum ig yürüt hûznak az ollâikra. Ezzel a kad âlyozzâk meg az â lla tok kozotti ôssze c sa p â st, m ert letép hetik egym âs
lâbait.
■ A p â lm a tolva j ta riszn ya râ k egy fé lre é rté sne k kôszônhetôen kapta a
nevét. Hosszü ideig ûgy ta rto ttâ k, hogy a trâpusi szig e te k hom okos
p a rtja ina k e lakâi fe lm â szna k a pâlm afâkra, és ollâikkal levâ gjâ k a
kâkuszdiât és annak gyüm ô lcshüsâ va l tâ p lâ lko zna k. Az igazsâg az,
hogy ez az âllat azért m â szik a fâra, hogy aprâ â lla to ka t keressen.
Kop o ltyünyilâ sa i sa jâ tsâ g o s tüd ôkké a la ku lta k ât, ez teszi lehetôvé
a légkori levegôvel tôrténô légzését.

22.

A pôkfélék osztâlya. A pôkok.
Felépitésük és életmôdjuk sajâtossâgai

*
■
■
■
■
Erdemes felidézni. Mi a külso emésztés (testen kivüli emésztés)?

Az izeltlâbüak hârom altipusa kôzül az egyik a csâprâgôsok elneve*
zést kapta az elso pâr végtagrôl (az ûgynevezett szâjfüggelékrol), a
csâpràgôrôl, amely az âldozat megragadâsâra és felaprozâsâra szolgâl.
A legtôbb mai csâprâgos a pôkfélék osztâlyâba tartozik.
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■ A pókfélék osztálya kózel 70 ezer (Ukrajnában tóbb mint 4 ezer) fajt
foglal magába, amelyek zommel a szárazfóldon élnek, de találunk
kozóttük édesvízi és tengeri fajokat is. Testük fejtorra és potrohra tagcr
lódik. A fejtoron hat pár végtag található: két csáprágó, két tapogató és
négy pár járóláb (113. ábra, 1.). A potrohon vagy teljesen hiányoznak a
végtagok, vagy módosult végtagok vannak (szóvószemólcs, tracheatüdo
stb.).
A pókszabásúak egyik legelterjedtebb csoportja a pókok. Legnagyobb
testméretüek a madárpókok. Az óriás tarántula testhossza eléri a
9 cnrt, a lábainak fesztávolsága a 40 cm-t.
■ A pókok külsó felépítésének sajátosságai. A fejtort szilárd mellpajzs
borítja, melynek elején helyezkednek el az egyszerü szemek, rendszerint
négy pár. A csáprágók mozgékony karmokban végzddnek (113. ábra, 2.),
amelyeknek a zsákmány mególésében, megragadásában, feldarabolásában és az ellenség elleni védekezésben van szerepe. A tapogatólábakat dús
érzószórók borítják. Ezek segítségével dógónyózi zsákmányát, tisztítja
meg a csáprágóját a táplálék elfogyasztása után. A nóstényeknél ezek a
végtagok a kokon szóvésében is szerepet játszanak.
A hálót szóvó pókok járólábainak lábfején külónleges horogszerü és
fésüszerü karom van. A lábak felsó ízein gyakran külónleges szórszálak
vannak, amelyek ragacsos váladékot választanak ki, ami a felületekhez
való ragasztást szolgálja.
A potroh testszelvényei gyakran ósszenóttek (113. ábra, 1.). A kóz*
ismert keresztes pók potrohának alsó részén a légzószerv: a tracheatüdó és a trachearendszer nyílásai láthatók. A potroh alsó részének
elülsó felén vannak az ivarnyílások, felsó részén három pár szóvoszemólcs, felületükón a szóvómirigyek számos kivezetó nyílásával.
A fejtort és a potrohot egy vékony nyél kóti óssze. Ez biztosítja a
potroh mozgékonyságát.
A pókháló szerepe a pókok életében. A háló szolgálhat a zsákmány
megfogására, lakóhelyük kibélelésére, készülhet belóle gubó a peték
részére és a fiatal pókok kirajzását is segíti. A pókhálófonál rendkívül
szilárd természetes anyag: kétszer erósebb az ugyanilyen átmérójü
acéldrótnál.

113. ábra 1. A pók külsó felépítése. 2. Csáprágók

A hhoz, hogy az 1 mm á tm é ró jü p ó kfo n a la t el tud ju k sza kíta ni,
2 4 0 -2 6 0 kg-na k m e g fe le ló erot kell kifejteni! Ó ssze ha so n lítá sul:
e 9 Y ug ya nilye n va sta g sá g ú se lye m fo ná l e lsza kítá sá h o z 4 -6 -s z o r
keve se b b erót kell kife jte ni.

m
m

Sok pókfaj készít fogóhálót. A hálószóvés a fajra jellemzo, a külónbózo'
pókfajoknak sajátságos „névjegye”. Azonnal felismeritek a keresztes pók
fogóhálóját- függolegesen van kifeszítve a nóvények vagy más tárgyak
kózé (114. ábra). A küllok kózé csigavonalban fonalat húz, amelyeket
ragadós cseppekkel borít. Ehhez a fonálhoz ragad a zsákmány. A fogóháló
kozepétbl egy jelzofonál vezet, amelynek rezgésébol a pók megtudja, hogy
a hálóba zsákmány került.
■ A pókok belsó' felépítésének és életmukódésének sajátosságai. A pókok
testét kutikula borítja, amelyet egy vékony réteg viasszerü anyag véd a
párologtatástól.
Táplákozásuk alapján a pókok mind ragadozók. Külónbózo ízeltlábúakra vadásznak (rovarokra, más pókfélékre). Némely madárpók faj kisebb
gerinces állatokkal (békákkal, gyíkokkal, kígyókkal, madarakkal) táplál*
kozik. Például a brazíliai madárpók, a grammostola fiatal kígyókra vadászik.
A pókok csak folyékony táplálék felvételére képesek. Ennek kedvez a
gyomron kívüli emésztés. A zsákmány testébe a nyállal együtt bespriccelt
emésztónedv elfolyósítja és részben megemészti annak tartalmát. A pók
szívógyomora a bélcsatornába viszi a táplálékot. A szívógyomor elótt elhelyezkedó szüró'készülék megakadályozza a szilárd táplálékrészecskék
bejutását a tápcsatornába. A táplálék megemésztése a kózépbélben fejezódik be a fejlett emésztómirigy nedveinek hatása alatt.
■ A pókok vadászata nagyon változatos. Mint tudjátok, a keresztes
pókok és számos más pókfaj háló segítségével ejti el zsákmányát. Mások
meglesik áldozatukat (például a tarantula) vagy egy meghatározott távolságból figyelik, aztán egy*két ugrással rávetik magukat áldozatukra
(ugrópókok).
Erdekes módon vadásznak a csu*
paszpókok (szcitodesz) rendjének képviselói. 1-2 cm távolságból észrevéve
áldozatukat, a csáprágóból cikcakkban
pókfonalat kópnek zsákmányukra, ez a
levegón megszilárdulva odaragasztja a
zsákmányt valamely felülethez. Az
uructea pókfonálból szóvedéket készít,
és amikor a zsákmány beleakad vagy
mellette halad el, hosszú pókfonálkótegeket dob rá és beletekeri a zsák
mányt.
A pókok fó kiválasztószervei a
Malpighi-edények — olyan csóvecskék,
amelyeknek vakon végzó'dó vége a test 114. ábra A keresztes pók
üregbe, a másik végük a bélcsatornába
a fogóhálón
nvílik.
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Amikor a vérnyirok kórülfolyja a
csóvecskéket, az anyagcseretermékek
a falukon keresztül a belsejükbe jutnak, majd onnan a bélcsatornán
keresztül kiürülnek.
■ A pókok vérkeringési rendszere
szívbdl és véredényekbol áll (115.
115. ábra A pók vérkeringési rendszere ábra). A szív egy lükteto izmos tomlo,
amely a potroh hátoldalán helyezkedik
el. A szívtol artériák vezetnek, amelyeken a vérnyirok a testüregbe
áramlik. A vérnyirok oxigént, táp- és egyéb anyagokat szállít.
■ Légzoszerveik elsosorban a páros tracheatüdok. Üregükben konyvlapokhoz hasonló párhuzamos lemezek húzódnak. A potrohon lévo légzonyílásokon keresztül kapják a levegot. A tracheatüdokon kívül a pókok
tobbségének trachearendszere (100. ábra) is van. Ezek olyan csóvecskék,
amelyek a levegó't a szóvetekig és szervekig szállítják.
■ A pókok idegrendszere agyból és garat alatti dúcból áll. Ez az idegtómb
a hasdúclánc idegdúcainak ósszenóvéséból keletkezett.
■ A pókok érzékszervei változatosak. A végtagokon és testfelületen
találhatóak a tapintás és kémiai érzékelés szervei - az érzószórók, ame
lyek idevégzódésekkel állnak kapcsolatban. Például képesek érzékelni a
fogóháló fonalai feszességének fokát, amikor zsákmány kerül bele.
Tóbbségüknek négy pár egyszerü szeme (pontszeme) van, amelyek
kózül az elsó pár a fejlettebb. Szemük meg tudja külónbóztetni a tárgyak
alakját, színét és meg tudja határozni a tólük lévó távolságot. Egyes
pókok képesek hangkeltésre és a hangok felfogására is.
■ Szaporodásuk. A pókok váltivarú belsó megtermékenyítésü állatok.
A hímek a nóstényektól külsó' felépítésükben és méretükben is
külónbóznek. A nephila-pók rend néhány fajának nósténye a hímtól
1000-1500szor nagyobb! Számos pókfajnál bonyolult párzási magatartás
figyelhetó' meg.
sziv

véredények

A keresztes pók hímje lóbónak karmaival ritmikusan húzogatja a
nóstény fogóhálóját. Ennek kell elókészíteni a nóstényt a párzásra:
bizonyos ¡do elteltével kezdi megkülónbóztetni a hímet a zsákmánytól.
Ismeretes, hogy számos pókfaj nósténye, például a karakurt és
annak kózeli rokona, a „fekete ózvegy" párosodás után felfalja a
hímet. Hogy ezt elkerülje, a csodapók hímje a nósténynek egy sajátos
nászajándékot készít. A nóstényhez kózeledve maga elótt tartja a
pókhálóba csomagolt legyet. Ameddig a nóstény az ajándékból
lakmározik, addig a hím párosodik vele és gyorsan eltünlk.
Az ugrópókok hímje a nóstényhez kózeledve számos (tóbb mlnt
100) félkort ir le, majd megállva mellette eszelósen kórózni kezd
korülótte. Úgy vélik, az ilyen bonyolult násztánc arra hivatott, hogy
figyelm eztesse a ragadozó nóstényt: nem zsákmány, hanem egy hím
van elótte.

■ Nóvekedésük és fejlodésük. A
nostények a m egterm ékenyített
petéket pókhálóból szott kokonba
rakják. A petékbol a kífejletthez
hasonló pókok kelnek ki. Tóbbszor
isvedlenek, míg ivarérett egyedekké novekednek.
Sok fajnál jól fejlett az ivadékgondozás. A keresztes pók nosténye
osszel a pusztulása elott a kokono116. ábra Tarántula nó'stény kokonnal
kat olyan magasra akasztja, ahol
nem érhetik el ellenségeik. Más pókfajok orzik a kokont és gondoskodnak rola (karakurt, tegeneria). A tarántula nosténye az üregbe beeso
napsugarakkal melegíti a kokont, képes hátsó pár lába segítségével
más helyre vinni azt (116. ábra). Amikor a pókocskák kelnek, a nostény
lábaival tartja a kokont, a kikelo pókok átmásznak az állat hátára.
Meghatározott ideig a nó'stény védelme alatt élnek, idóVel a nó'stény
nagy távolságokra vándorol. A pókocskák ekózben lepotyognak a hátáról, így jutnak el nagy távolságokra. Egyes fajok nóstényei a kicsiket
meghatározott ideig félig emésztett zsákmánnyal etetik.
1 11 1111 1111 1 m

Kulcsszavak és -fogalmak.

Szovó szemólcs, trachea, csáprágó,

külsd emésztés.

Róviden a lényeg
■
■
■

■
■
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■
■
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A pókok a pókfélék osztályának egy csoportja, m elynek jellem zó'itestük fejtorra és potrohra tagolt;
a fejtoron hat pár végtag található: két csáprágó, két tapogatóláb és négy pár járóláb;
képesek hálót szó'ni: a szóvóm irigyek a potrohban vannak, kivezetó nyílásuk a három pár szóvószem ólcs felületére nyílik; a
pókfonál fontos szerepet tólt be a pók életébem fogóhálót,
kokont stb. készít helóle;
ragadozók; jellem zó a külsó (testen kívüli) emésztés- az emésztónedvet a m éreggel egyszerre juttatja a zsákm ány testébe;
kiválasztó szerveb kiválasztó csóvecskék (M alpighi-edények);
vérkeringési rendszere nyílt — szív és véredények alkotják;
légzószervük tracheatüdó és trachearendszerí
a hasdúclánc dúcai ósszenóttek; ez a sokféle fejlett érzékszerv*
vel együtt fejlett viselkedésform ákat tesz lehetóvé;
belsó m egterm ékenyítésü váltivarú állatok; sok faj nóstényére
jellem zó az ivadékgondozás m eghatározott típusal
kózvetlen fejlódésü állatok.

E llen ó rzó k c v d é s c k . 1. M ilyen testtájakra tagolódik a pókok teste?
2. M ilyen végtagjai vannak a pókoknak? 3. Mi a szóvószem ólcs és a
pókháló? 4. M ilyen jellem zó vonásai vannak a pókok em észtó szervrendszere felépítésének és em észtésének?
1 AQ

G ondolkozzatok.

M ivel m agyarázható az, hogy a fogóhálóval vadá*
szó pókok látása kevésbé fejlett, mint a nem fogóhálóval vadászó p o k e
ké?

AikotÓ feladat. Hasonlítsátok óssze a pók és a gyürüs féreg vérkeringési
rendszerét. Mi az elónye mindkettónek?

23.A pókfélék sokfélesége
■
■
■
■Erdemes

felidézni.

Milyen életterekben tenyésznek a

pókok?
■ A pókfélék szerepe a természetben és az ember életében. Jelenleg
kórülbelül 30 ezer pókfaj ismert (Ukrajnában tóbb mint ezer) (117.
ábra). M egtalálhatjuk óT^et a nóvényeken, a talajban, az épületeken
stb. Csak egy faj, a búvárpók él édesvizekben. A víz alatt levegó'vel
telt harang alakú hálót épít. Ez a pók légkóri levegóvel lélegzik, amelyet a potrohán lévó szórzet segítségével gyüjt óssze. Ukrán nyelven
„ezüstócskének” hívják ezt a fajt, feltételezzük, megértettétek, miért?
A testét kórülvevó' levegó' a vízben ezüstósen csillog. Ez a pók jól úszik
a vízben, vízi ízeltlábúakra vadászik. A búvárharangban telel át és
benne fejlódnek a kis pókok is.

117. ábra A pókok sokfélesége: 1 - karolópók; 2 - ugrópók; 3 - tarantula; 4 karakurt! 5 —madárpók

A pókok a természetben szabályozzák a rovarfajok — nóvényi kártevok, vérszívó fajok (bóglyók, szúnyogok stb.) számát.
Néhány pókfaj mérge veszélyt jelenthet az ember és háziállatainak
egészségére, sot az életére is. Nagyon veszélyes a madárpók és a dél*
amerikai lasszós pók (mastophora) csípése.
I

Z

Érdem es m e gje g ye zni, hoc^y a pókok nem tá m a d já k m eg az
i em bert, csa k vé d e ke zé sb o l csípnek.

Ukrajna állatvilágának képviseloi kozül az ember számára legveszélyesebb fajok a tarantula és a karakurt (117. ábra, 3., 4.). A tarantula Ukrajna
déli részén él, de felhatolhat az erdos óvezetre is, míg a karakurt a Krímben
és a sztyeppi óvezetben elterjedt. A karakurt marása után az egész testben
eros fájdalom jelentkezik. A méreg az idegrendszerre hatva elószor fokozott
ingerületi állapotot okoz, amit kábultság és bénultság kóvet.
A leghatékonyabb kezelés a karakurtm éreg ellenszérum ának
beadása, ami után 3 -4 nappai a beteg m eggyógyul. Javasolt
est melegítése és masszírozása, hogy a méreg a verejtékkel együtt
távozzon a szervezetból. Ezenkívül tanácsos a karakurtmarás helyét
gyufával még addig kiégetni, amíg a méreg a vérrel szét nem áramlik
a testben.

«

A pókméregbdl külônbôzo gyógyszereket állítanak eld, tôbbek kózott
altatókat és nyugtatókat. Ezért néhány fajt tenyésztenek is, például a
madárpókot.
■ Az atkák a pókszabásúak nagyon változatos csoportja, amely tobb mint
25 ezer fajt számlál (Ukrajnában tobb mint 3 ezret). A pókoktól eltérden a
fejtor és a potroh gyakran teljesen ôsszeolvadt, egységes testtôrzset alkotva.
A szelvényezetlen torzs elején található a csáprágóból és tapogatólábakból
álló fej.
Az atkák átalakulással fejlodo állatok: a petébol hatlábú lárva kel ki.
Tobb vedlés után alakul át kifejlett egyeddé.
Az atkák méretükben, színükben, felépítésük sajátosságai alapján
eléggé változatosak (118. ábra). Mindenütt elofordulnak- tengerekben,
édesvizekben, a talajban és talajfelszínen, novényeken. Az atkák részt
vesznek a talajképzodésben- feldolgozzák a szervesanyag-maradványokat,
nitrogénvegyületekkel gazdagítják a talajt. A ragadozó atkák pusztítják
az ízeltlábúakat - a mezogazdaság és erdogazdaság kártevoit. Például
a phytoseiideae családba tartozó ragadozó atkákat a takácsatkák elleni
biológiai védekezésben alkalmazzák.
Emberi és állati vérrel táplálkoznak a kullancsok, tôbbek kôzôtt a
kutyakullancs, a tajgai kullancs, a szarvasmarha kullancs. Fejükon
külonleges szúró*szívó szerv van. Csáprágójával felhasítja a bó'rt és beleakad a bórbe, majd szúró-szívó szervével jelentós mennyiségu vért szív ki
belóle. Ennek eredményeként testméretük tôbbszôrôsére nôvekszik.
Bizonyos ido elteltével, miután a kullancs megszívta magát, lehullik a
gazdáról. A kullancsok veszélyes megbetegedések: a fertózó agyvelógyulladás,
a flekktífusz, a kutyák és a szarvasmarha vérvizelése, a piroplazmózis
stb. kórokozóit terjesztik.
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118. ábra Az atkák sokfélesége: 1 - páncélosatka! 2 - víziatka; 3 - takácsatka!
4 - készletatka; 5 - varoa atka, a mézeló méh parazitájai 6 - kullancs;
7 - szortüszó'atka; 8 - rühatka •
Erdóben vagy mezón járva célszeru ruházattal védeni testünket.
Séta után át kell vizsgálni testünket és el kell távolítani a bóron
lévó, de még be nem fúródott kullancsokat. Hasonlóképpen azoktól ¡s
meg kell szabadulnunk, amelyek már belekapaszkodtak a bórbe.
Ennek érdekében az állatok potrohán levó légzónyílásokat be kell
kenni vazelinnel - egy bizonyos ido múlva maguktól kiesnek. Nem
célszeru eróvel kitépni a kullancsot a testból, mert a testben mora
dó feji rész gyakran okoz gennyesedést. A vírusos agyvelógyulladás
halólos m egbetegedés. A természetben ez a patások, rágcsálók,
madarak betegsége. Vérszívás kózben a kullancsok átviszik a vírust az
állatról az emberre. Ha olyan vidékre utazik az ember, ahol fertózó
agyvelógyulladási gócok vannak, védóoltást kell kérnie.

H

Az emberen eloskodik a mikroszkopikus meretu (0,2—0,5 millimeteres)
riihatka. Hosszu jaratokat rag az ember boreben, abba rakja peteit. A
fiatal atkak kijonnek a borfelszinre, ivarerette valnak es parosodnak. A
megtermekenyitett nostenyek behatolnak a borbe es uj jaratokat keszitenek,
ez elviselhetetlen viszketest okoz, amit a vakaras csak tovabb fokoz.
Ennek kovetkezteben a beteg ember vagy allat testen kiiitesek jelennek
meg. A beteg emberrol a riih az egeszsegesre kozos hasznalati targyakkal
es kozvetlen borkontaktussal, peldaul kezfogassal terjed. A riihesseget
specialis kenocsokkel kezelik.
Emberi es allati eloskodo a szortiiszoatka is, amely zsirmirigyekben
vagy szortiiszokben eloskodik.

A szortüszoatka pattanásokat, mitesszereket, keléseket (gennyes képzodményeket) és hajhullást okozhat. Fertozodni kozvetlen érintkezés
vagy külónbózo tárgyak kózvetítésével lehet.
A mezdgazdaságnak komoly károkat okoznak a takácsatkák és a
gubacsatkák, az élelmiszertartalékokat a lisztatkák és mások károsítják.
Lakóhelyiségekben, például padlórepedésekben, matracokban, párnákban stb. a poratka fordul eld. Elhalt szerves maradványokkal táplálkozik
és elso látásra nem okoz kárt az embernek, de ez nem így van. Eletmü*
kódésük termékei, a levedlett kültakaró a porral az ember légútjaibakerülve bronchiális asztmához hasonló súlyos allergiás rohamot okoz.
Ezért gondoskodnunk kell lakóhelyiségeink tisztán tartásáról, vízzel
rendszeresen fel kell mosni.
Ukrajnában a pókokon kívül más pókszabású fajok is elterjedtek atkák, rovarpókok, skorpiók, kaszáspókok, álskorpiók.
■ Egyéb pókszabásúak (119. ábra). Tobb mint 1200 skorpiófajt isme*
rünk, melyek tobbsége a trópusi és a szubtrópusi régiókban tenyészik,
ahol egyes példányok testnagysága elérheti a 20 cnrt, mint például a csá*
szárskorpió (119. ábra, 5.). Zsákmányukat méreggel olik meg, amit a
mozgékony potrohuk végében található mirigy termel. A mérget a zsákmány testébe méregfullánk segítségével juttatják be. Számos trópusi faj
mérge veszélyes az ember és a háziállatok egészségére.
Ukrajna faunájában csak két fajuk ismert. A Kárpátokban elvétve eló'forduló kárpáti skorpió és a Krím hegység erdó's zónájában a krími skorpió.
Ezek kis méretü fajok (testhosszuk 40 mm-ig terjedhet, csípésük fájdalmas, de nem jelent veszélyt az ember és állatok életére (darázscsípés*

119. ábra Ukrajna faunájának pókszabású fajai: 1 - kaszáspók;
2 - kónyválskorpió; 3 - krími skorpió; 4 - kózonséges rovarpók;
a császárskorpió (5) a skorpiók kozott a legnagyobb

I
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hez hasonlítható). A krími skorpió szerepel Ukrajna Vorós Kónyvében
(119. ábra, 3.).
Külónbózo helyiségek (lakások, kónyvtárak, múzeumok stb.) lakója a
kónyválskorpió (119. ábra, 2.). A kónyveket, rovargyüjteményeket stb.
károsító gerinctelenekkel táplálkozik.

Róuiden a lényeg
m A pókszabásúak legelterjedtebb csoportjai az atkák és a pókok.
■ A talajlakó atkák aktívan részt vesznek a talajképzodés folyamataiban.
■ A pókok és a ragadozó atkák képesek szabályozni a kártevó' fajok számát.
■ A pókok kózótt vannak az ember és az állatok egészségére és életére
veszélyes mérgezó fajok.
■ Az atkák kózótt találunk kultúrnóvényeket károsító, élelmiszertartalékokat megsemmisító', veszélyes betegségeket terjesztó' vérszívó (kullancs) fajokat, az ember és a háziállatok parazitáit.

Ellenórzó kérdések. 1. A pókok mely vadászati módját ismeritek? 2. Mely
pókok csípése veszélyes az emberre? 3. Milyen hasznot hozhatnak az embernek és a gazdaságnak a pókok? 4. Mi a szerepük az atkáknak a talajképzódésben? 5. Milyen betegségeket terjesztenek a kullancsok?

Gondolkozzatok.

Miért kisebbek az ízeltlábúak méretei a gerincesekhez

képest?

AlkotÓ feladat. Vizsgáljátok meg a 120. ábrát. Melyik képen látható hangya
és melyiken hangyabolyban éló pók? Válaszotokat indokoljátok meg.

120. ábra

Szeretnétek tóbbet tudni ?
■ 1787-ben pókok segítettek a francia seregnek legyó'zni a hollandokat.
Amikor Katrmer de Sonvalj francia katonatiszt holland fogságba került,
megfigyelte a pókok viselkedését és megtanulta eló're jelezni az idójárás
változásait. Valamilyen módon sikerült a francia hadsereg vezérkarához
eljuttatni egy levelet, amelyben arra kérte, ne hagyják abba a támadást,
mert váratlanul fagyok lesznek. Valóban, amikor bekóvetkezett a lehulés,
a francia csapatok átkeltek a nemrég még vízzel elóntótt területeken
keletkezett jégen.

24

. A rovarok. Felépítésük és
életmükodésük sajátossága

^

■
■
■
■
Erde mes felidezni. Mi az ósszetett szem és a hemolimfa?
Milyen az ízeltlábúak váza? Milyen feladatai vannak a zsírtestnek?

A rovarok az ízeltlábúak torzsének hatlábúak altorzséhez tartoznak.
Külonféle rovarokkal' bogarakkal, legyekkel, méhekkel, lepkékkel állandóan találkoztok. Ez nem is csoda, hiszen bolygónkon ezekbol az állatokból legalább 1,5 millió fajt számlálnak, majdnem háromszor többet, mint
az összes többi élolény együttvéve. A tudósok feltételezése szerint bolygón
kon még több, legalább 3 millió rovarfaj él. A tudomány számára sok faj
ismeretlen.
Meghókkentó a rovarok nagy száma. A tudósok kiszámolták, hogy a
Föld minden egyes lakójára több mint 250 millió rovaregyed jut.
■ Életterük. A rovarok majdnem minden élettérben tenyésznek: a talajmenti légtérben, a talajban, az édesvizekben, más élólények szervezeté*
ben. Eléggé változatos a méretük (121. ábra). Találunk közöttük „torpéket”, amelyek testhossza a milliméter tortrésze (egyes bögölyök és boğa
rak) és „óriásokat”.

121. ábra A rovarok sokfélesége: 1 - sáska; 2 - imádkozó sáska; 3 - atlaszlepkeí
4 - orrszarvúbogár; 5 - szitakotó'; 6 - rablópille; 7, 8 - zengólégy; 9 - méh
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Például az elefántbogár (Dél*
Amerika) és a góliátbogár (Afrika)
testhossza a 15 cm-t is elérheti, az
fej
agrippina bagolypille (Dél-Amerika)
járólábak
kiterjesztett szárnyakkal 25 cm is
eló'tor
lehet. Ukrajnában a legnagyobb
rovar az orrszarvú bogár (testhossza
7,5 cm-t érhet el), a nagy pávaszem
szárnyfedok
(kiterjesztett
szárnnyal 15 cm is
kozéptor
lehet).
szárnyak
■ Külso felépítésük sajátosságai. A
utótor
rovarok testének három jól elkülönülo része a fej, a tor és a potroh
potroh
(122. ábra).
122. ábra A rovarok külso felépítése
A fejet kitinkutikula (fejtok)
borítja. A fej két oldalán két összetett szem található, amelyek között számos rovarnál (méhek, szitakötok
stb.) 1-3 egyszerü szem helyezkedik el. A rákoktól eltéroen a rovaroknak
csak egy pár csápjuk van. A csáp a rovarok érzékszerve, elsosorban szagló- és tapintószerv. Ezenkívül számos fajnál a csápok tovében egy különleges szerv található, amely a légmozgást vagy a felületek rezgéseit érzékeli.
■ A szájszerv felépítése (123. ábra). A rovarok között vannak ragadozó,
dögevö, vérszívó, parazita stb. fajok.
A különbözö táplálékhoz való alkalmazkodással osszefüggésben külön
bözö típusú szájszerveik alakultak ki.
Igy a cserebogár a novények leveleit
fogyasztja. Mivel szájszervei a táplálék
felaprítását szolgálják, rágó szájszerv a
ß
t
nevük. A szájszerv páratlan alsó és
*
felsó ajakból, páros felsó' és alsó
állkapocsból áll. A folyékony táplálékot
fogyasztó rovaroknál a szájszervek
különbözö részei podornyelvvé módosultak (lepkék), amellyel felszívják,
vagy
nyaló-szívó szájszervvé (legyek),
rágó-nyaló
rago
amellyel nyalják a nektárt, nedveket
(csótány)
(méh)
vagy más folyadékot. A novényi nedvekkel vagy állati vérrel táplálkozó rova
roknak (szúnyogok, bolhák, tetvek,
poloskák, levéltetvek stb.) elöször át
kell szúrniuk a kültakarót, ezért a szájszervük szúrószívó típusú. Szívócsovük egy különleges tokban van, amelynek összetevöi a szájszerv tu alakú mó dosulásai, szúróserték.
■ A rovaroknál a tor három szelvény*
böl: elotorból, kozéptorból és utótorból
szívó (pödörnyelv)
szuro-szivo
(lepke)
áll (122. ábra). Valamennyi szelvény
(szúnyog)
123. ábra A rovarok szájszervtípusai alsó részéhez egy pár láb kapcsolódik.
csápok

<

A láb utolsó ízén karom, gyakran kapaszkodó* és tapadószerv van
(például a légynél), amellyel a rovarok függóleges felületeken is képesek
mászni.
A kozép- és utótor felsb szógletéhez a kifejlett rovarok tóbbségénél két
pár számy - elülso és hátsó szárnypár kapcsolódik. A szárnyak kettbs
kitinlemezbbl és az általuk kozrefogott csoszerü megvastagodásokból erekbdl állnak. Az erek elhelyezkedésének jellegét erezetességnek
nevezzük (124. ábra). Az erek támasztó feladatot látnak el, a szárny
vázát alkotják. Ezenkívül az erezet idegvégzodéseket és tracheákat tartalmaz.
A rovarok külonbozo' csoportjainak szárnyfelépítése eltéro. A kevés eret
tartalmazó szárnyat hártyás szárnynak nevezzük (lepkék, méhek). A
recés szárnyak gazdagon erezettek (szitakótok). A cserebogár elso pár
szárnya megvastagodott és kemény szárnyfedóvé alakult át, feladata a
hátsó hártyás szárnypár védelme, amikor a rovar nem repül.
Csak a kifejlett rovaroknak van szárnyuk. Az életfeltételeikhez való
alkalmazkodásuk eredményeként sok élóskódó rovar (tetü), a fóldfelszínen
vagy a talajban éló tóbb faj, a hangyáknál és a termeszeknél a dolgozók
elveszítették szárnyukat.
■ A potroh a külonbozo rovarcsoportoknál külónbózó' számú szelvényból
áll. A potroh szelvényeinek tóbbségén kétoldalt nyílások - légzónyílások
vannak, amelyekkel a légzószerv a külvilágba nyílik.
A potrohon hincsenek végtagok: párzószerwé módosultak, tojócsóvé (a
szócskék nósténye) vagy fullánkká (darázs vagy méh).
■ A kültakaró. A rovarok váza a tóbbi ízeltlábúhoz hasonlóan kutikula,
melynek külsó rétegét a vízpárolgást gátló zsírszerü anyag alkotja. A kuti
kula kózéprétegében találhatók a rovaroknak meghatározott színt adó
festékanyagok. A rovarok fémesen fényló vagy szivárványszínekben játszó
színét a kutikula felsó', félig átlátszó részének vagy függelékeinek (szórók,
pikkelyek) fénytórése eredményezi.

124. ábra A rovarok szárnytípusai- 1 — a szitakótó recés szárnya; 2 —a kabóca hár
tyás szárnya; 3 - bogár kemény számyfedóje; 4 - lepkék pikkelyekkel fedett szárnya
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Sok rovar fedohámjában mérgezo anyagokat, büzanyagokat vagy
viaszt termelo mirigyek vannak, amelyek a kutikula csatornáin keresztül
választódnak ki a felszínre.
■ Belso felépítésük sajátosságai. A rovarok belso szervei kozótt lazarostos kótoszovet, a zsírtest található.
Izomzatuk jól fejlett. Izom-osszehúzódásuk rendkívüli erejének kó*
szónhetoen a rovarok testtómegüknél 25-szór nehezebb terhet képesek
elmozdítani. A rovarok egyes izmainak van még egy sajátosságai osszehúzódásuk gyakorisága magas. Igy a méhek és a legyek szárnymozgató
izmai 1 másodperc alatt 300*szor, egyes szúnyogokéi pedig lOOOszer
képesek ósszehúzódni. Ez teszi lehetové a rovarok változatos mozgását,
tobbek kozott a repülést.
Energetikai szempontból a repülés a helyváltoztatás eléggé takarékos
módszere. Ha a rovarok egy meghatározott távolságot lábbal tesznek meg,
kétszer annyi energiát fogyasztanak, mint akkor, ha ugyanazt a távolsá
got a levegoben teszik meg. A leggyorsabban a szitakótdk repülnek: sebességük elérheti a 120 km-t óránként. A legtokéletesebb repülés mégis a
legyekre jellemzo. Igy a zengolégy a helikopterhez hasonlóan képes lebegni a virágok felett.
A rovarok légzoszerve gazdagon elágazó trachearendszer. Legvékonyabb elágazásaik végeikkel az egyes sejtek belsejébe hatolnak, ezzel
biztosítva a hatékony oxigénellátást. A tracheák a külvilágra légzonyílásokkal nyílnak.
Hogyan lélegeznek a vízirovarok? Egy részük (például a csíkbogár, a
csibor, a hanyattúszó poloska és a víziskorpió) (125. ábra) légkori oxigén*
nel. Ezért rendszeresen fel kell emelkedniük a vízfelszínre és légzó'nyílásaikon keresztül levegot kell venniük. Viszont sok vízirovar lárvája (a szitakótoé és a kérészé) vízben oldott oxigénnel lélegzik. Az oxigént külonleges képzodmények, tracheakopoltyúik segítségével veszik fel, amelyek a
testfelületen vagy a bélcsatorna hátsó részében vannak.
A rovarok emészto szervrendszerének felépítése osszességében nem tér
el a tobbi ízeltlábúétól. Az emésztomirigyek kózül csak a nyálmirigyük fej
lett. A táplálék emésztése a nyál és a kozépbél mirigysejtjei által termelt
emésztonedv segítségével tórténik. Meghatározott rovarfajokra jellemzo a

125. ábra

É d e s v i z e k la k ó i: 1 - h a n y a t t ú s z ó p o lo s k a !
2 - v í z is k o r p ió z s á k m á n y á v a l

HH

¡M i

Röviden a lényeg
A rovarokra az alábbi tulajdonságok jellemzok■ testük három testtájra tagolódik: fejre, torra, potrohral
■ a fejen csápok, szemek és szájszerv található;
■ a tor mindhárom szelvényén egy-egy pár láb van, emellett a tor kozépsd
és utolsó szelvényén általában egy-egy pár szárny isí
■ a potroh szelvényezett, a végtagok hiányoznak vagy más szervekké
alakultak;
■ kutikulás külso vázuk van, amely védi a belsb szerveket és megakadályozza a nedvesség túlzott elpárolgását;
■ jól fejlett harántcsíkolt izomcsoportjaik vannak, amelyek biztosítják
változatos mozgásukat, meghatározott csoportjaiknak pedig a repülést;
■ tápcsatornájuk tagolt, van nyálmirigyük, kózépbéli mirigyük hiányzik;
■ kiválasztó szerveik a Malphigi-edények;
■ a repüléshez szükséges energiát az intenzív gázcseréból nyerik, amit
az elágazó trachearendszer biztosít;
■ keringési rendszerük a tobbkamrás szívból és egyetlen véredénybol áll.

Ellenörzö kérdések. I. Milyen testtájakra tagolódik a rovarok teste? 2. Mi
biztosítja a rovarok színét? 3. Milyen a felépítése és mükôdése a trachearendszernek?

Gondolhozzatok. Miért tünt el a parazita rovaroknak meg a foldfelszínen
és a talajban élo rovarok egy részének a szárnya, ami pedig az óseiknél fejlett
volt?

AlkotÓ feladat. Ellenó'rizzétek le megñgyelólcépességeteket. Készítsétek el
azoknak a rovaroknak a listáját, amelyeket megfigyeltetek a természetben
vagy a környezetetekben. Mivel magyarázható a rovarfajok elképesztó sokfé*
lesége?

.....................

6. LABORATÓRIUMI M UNKA
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TéïYlCLl A rovarok alkalmazkodásának külso felépítésükben megnyilvánuló jellegzetességei.

Eszközök CS anyagok:

Preparált rovarok (eserebogár vagy
csíkbogár), csipesz, rágó szájszerv- és a szárnymetszet, nagyító.
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Kulcsszavak és -fogalmak . A szárny erezetessége.

ip H

lésztdnedvet
külsö emésztés. Például a katicabogár és a csibor lárvái emésztonedvet
nat.
fecskendeznek a zsákmány testébe, amely megemészti tartalmát.
Ha a gabonapoloska a kalászosok szemtermésébe emésztonedvet feestasara.
kendez, az már nem alkalmas liszt vagy más termékek eloállítására.
A rovarok fo kiválasztó szervei a pókfélékhez hasonlóan a Malpighiedények.
■ Keringési rendszerük a potroh hátoldalán elhelyezkedo eso alakú szívbol és egyetlen véredénybol áll. A keringési rendszer ilyen viszonylag egyszerü felépítése a jól fejlett légzbszerwel, a trachearendszerrel magyarázható.
N U I L1 .1J.TTTT

A z állatok soktéiesege
.

r*

A munka menete:
1. Keressétek meg a bogár testtájait és figyeljétek meg felépítésének sajátosságait.
2. A bogár fején keressétek meg és vizsgáljátok meg a csápokat és az összetett
szemeket.
3. Vizsgáljátok meg a bogár szájszerve felépítésének részleteit.
4. Vizsgáljátok meg a bogár külso váza felépítésének részleteit.
5. Vonjatok le kovetkeztetéseket és írjátok be a fuzetbe. A kovetkeztetésekben fog*
laljátok össze a rovarok életteréhez való alkalmazkodásának jellegzetességeit.

25 . A rovarok viselkedésének
sajátosságai és fejlodésük
■
■
■
■Erdemes fclidéziri.
Milyen sajátosságok jellemzik az
ízeltlábúak idegrendszerének felépítését? Mi a hormon és a neurohor*
mon? Mi az ösztön?

■ A rovarok idegrendszere a többi ízeltlábú idegrendszeréhez hasonlóan
épül fel. Az elbagyban két jól fejlett képzbdmény (gombatest) található, amely a rovarok bonyolult viselkedésformáiért felelbs.
Az életmükodésük szabályozásában biológiailag aktiv anyagok hormonok is részt vesznek. Például szabályozzák a vedlést és a nyugalmi állapot kialakulását. Megfelelb biológiailag aktiv anyagok biztosítják a nemek között az érintkezést. A hangyák és a termeszek dolgozói a potrohuk végén levó mirigy váladékával megjelölik az utat,
amerre járnak. Vészhelyzetben a rovarok képesek olyan anyagot kivá*
lasztani, ami figyelmeztet a veszélyre.
A biológiailag aktiv anyagaikat az ellenségeik elleni védekezésre is
felhasználják. A darazsak és méhek potrohában levó mirigy mérget
választ ki. A méreg a tojócsó fullánkká alakult kivezetó nyílásain
keresztül ürül. A katicabogárnak, a kolorádóbogárnak, a kórisbogárnak a hemolimfája tartalmaz méreganyagot.
Az aranyfarú szóvó hernyó méregmirigyének kivezetó nyílása a hosszú
szórók alapjánál van Ha egy ilyen hernyót kézbe fogunk, a szórókkel a
méreganyagok is a testünkbe kerülnek. Az ilyen hernyót jobb elkerülni.
■ Érzékszerveik. A rovarok testét érzékszórók és egyéb képzódmények borítják, amelyekben érzékeny idegvégzódések - receptorok vannak. Különbözo receptorok érzékelik a mechanikai ingereket, a lég*
mozgást, a felszín rezgését, a hómérsékletet, a nedvességet. A szaglóreceptorok fóként a csápokban (126. ábra, 1.), az ízlelóreceptorok a
szájszerveken vagy a test más részein (például a legyeknél a lábfejen)
találhatók. Képzeljétek el- egyes lepkefajok hímjei 6 -8 km távolságból is képesek érzékelni a nóstények által kibocsátott biológiailag
aktiv anyagokat!
Az összetett szemek segítségével (126. ábra, 2.) sok rovar képes
megkülönböztetni a színeket. Például a mézeló méh ugyanazokat a
színeket látja (a vörös kivételével), mint az ember, mindemellett érzékeli az ultraibolya sugarakat is.

126. ábra 1 - lepke csápjai; 2 - a légy összetett szeme
Az egyszerü szemek vagy pontszemek nem képesek képlátásra, de
reagálnak a megvilágítás fokára, ezzel biztosítják az összetett szemek
képlátásának stabilitását.
■ A rovarok viselkedése. A rovarok viselkedését építo, vadászó, zsákmányszerzo, védekezo, nemi, ivadékgondozó ösztönök irányítják.
Például a különbözö darázsfajok utódaik számára táplálékot raktároznak: megbénított vagy megölt rovarokat, pókokat tartalékolnak. A
petébol kikelo lárva folyamatosan fogyasztja az élo megbénított zsákmányt, növekedik és fejlodik.
Legbonyolultabb a szociális rovarok viselkedése (mézelo méh, hangya,
termesz stb.). Ezek a rovarok családokban élnek, ahol a családtagok meghatározott feladatot látnak el. Az ilyen család egy utódnemzo nosténybol,
hímekbol és szaporodásképtelen dolgozó egyedekbol áll. A mézelo méh dolgozói könnyen megtanulják megkülönböztetni a tárgyakat alakjuk és szí*
nük alapján, ami nélkülôzhetetlen a virágos nôvények felkutatásában.
A feltételes reflexek kialakulása a tanulási képességen alapul, ami
minden egyednél egyénileg alakul ki. Az ösztönök és a feltételes reflexek
egysége lehetoséget ad az állatoknak tôkéletesen alkalmazkodni a környe*
zet változó feltételeihez.
■ Szaporodásuk. A rovarok általában váltivarú állatok. Számos fajnál a
hímek különböznek a nostényektdl felépítésük sajátosságaiban, méretükben vagy színükben. Például a szarvasbogár hímjének hosszú megnyúlt
rágói (felsd állkapcsai), úgynevezett szarvai vannak. Párzáskor a hímek
ezzel harcolnak a nostényekért. „Szarvaik” segítségével igyekeznek megragadni az ellenfelet és ledobni a faágról, ahol általában a harc zajlik (l27.
ábra).
Elsdsorban belso megtermékenyítésuek. A nostények rendszerint petéket raknak, ritkán lárvákat hoznak a világra (elevenszülés). A petét vastag burok fedi, és sok tartalék tápanyagot (sziket) tartalmaz. Peteraká saikat a rovarok néha különbözö védoréteggel vonják be. Igy számos lepkefaj petéit mérgezo potrohszorével fedi be, a sáskafélék pedig speciális
mirigyváladékukkal burkolják.
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127. ábra 1. Szarvasbogár hímje és nosténye.
2. Szarvasbogár-hímek párbaja a nostényért
■ A rovarok fejlodése. A rovarokra jellem zo az átalakulásos fejló'dés,
de a külonbózo csoportok képviseloinél ez lehet kifejlés vagy teljes
átalakulás.
Kifejlés során a petébol kikelo lárva általában hasonlít a kifejlett állatra, de hiányzik a szárnya (128. ábra, 1.). Táplálkozik, vedlik, novekszik
és fejlodik. Az utolsó vedlést kóvetoen a lárva ivarérett egyeddé alakul.
Fejlodési fázisai a kóvetkezok: pete, lárva, kifejlett egyed (imágó).
A bogarak, tóbbek kózótt a cserebogár, a lepkék, a legyek, a darazsak, a bolhák fejlodése teljes átalakulással tórténik (128. ábra, 2.).
Lárvájuk jelentosen eltér az ivarérett egyedtol. A lárváknak nincs
ósszetett szemük, végtagjaik hiányoznak vagy megróvidültek, szájszerveik felépítése eltér az imágóétól, külónleges lárvakori szerveik
lehetnek (például a lepke hernyójának selyemelválasztó mirigye és ál
potrohlábai).

lárvák

lárvák

kifejlett egyed

báb

kifejlett egyed

128. ábra A rovarok fejlodése kifejléssel (l) és teljes átalakulással (2)

Néhány vedlést követoen a lárva bábbá alakul, amely nem táplálkcr
zik és általában nem mozog. A bábállapot alatt a szervezet teljes átala*
kulása zajlik. Egy bizonyos ido elteltével a bábból kifejlett rovar bújik
eld. A rovarok életében a bábállapot nagy biológiai jelentoséggel bír.
Hossza 6-10 naptól (némely légynél) több hétig és akár több évig is
eltarthat. Mivel a rovarok fejlodésük e szakaszában nem táplálkoznak,
ez biztosítja a kedvezotlen korülmények átvészelését (például sok lepkefaj ebben a stádiumban telel át). Tehát a rovarok teljes átalakulás
során a következd fejlodési szakaszokon mennek keresztüb pete, lárva,
báb, kifejlett egyed (imágó).
.............. ..... ir i M

„
Szociális rovarok, bábállapot, kifejléssel és teljes átalakulással torténo fejlodés.

Kulcsszavak és -fogalmak.

Röviden a lényeg
■ a rovaroknak különbözo ösztöneik alakulnak ki* építo, nemi, ivadékgondozó stb. ösztön;
■ a rovarok életmükodését az idegrendszer és a biológiailag aktiv anyagok
- a hormonok és neurohormonok szabályozzák;
■ a rovarok csak ivarosan szaporodnak, tobbségük belsb megtermékenyítésü, fejlodésük átalakulással torténik, ami lehet kifejlés vagy teljes
átalakulás.

Ellenörzö hérdésck.

1. Milyen biológiailag aktiv anyagok szabályozzák a
rovarok életmükodésének folyamatait? 2. Milyen érzékszervei fejlettek a rovarok
nak? 3. Mit nevezünk kifejlésnek és teljes átalakulással torténó' fejló'désnek?

Gondolkozzatok. A szociális rovarcsalád miben hasonlít egy egységes szervezethez?
AlkotÓ feladat. A teljes átalakulással fejlódó' rovarlárváknak más az életterük
és más a táplálékuk, mint a kifejlett egyedeknek. Bizonyítsátok be ennek célszeruségét a cserebogár és a lepke példáján.

26 . A rovarok sokfélesége
■
■
■
■
Erdemes felidézui. Mi a kifejlés és teljes átalakulással tórténo fejlodés? Milyen szájszerv-típusok ismeretesek a rovaroknál?

A kifejléssel fejlodo rovarokhoz tartoznak az egyenes szárnyúak, a
tetvek stb.
■ Az egyenes szárnyúak rendje. Ezeknek a rovaroknak keskeny bbmemü
számyfedói védik a jóval szélesebb második pár hártyás számyat, amely repülés
kozben legyezószeruen szétterül. Ahátsó pár láb megnyúlt és urgrólábbá alakult.
Tóbb mint 20 ezer fajuk ismert, ebból Ukrajnában kózel 200 (129. ábra). A rend
legismertebb képviselói a szocskék. Találunk kozottük ragadozókat és olyan fajokat is, amelyek mind novényi, mind állati táplálékot egyaránt fogyasztanak. A
nóstények potrohvégén hosszú szablyaszeríí tojócso van. Mindenki ismeri a zold
lombszocskét. Ukrajna sztyeppjein elterjedt nagy ragadozó a furészlábú szocske,
amely Ukrajna Vóros Konyvében szerepel. Erdekes, hogy ez a rovarpopuláció
csak nóstényekból áll, amelyek meg nem termékenyített petékkel szaporodnak.
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129. ábra Egyenes szárnyúak:
1 - sáska; 2 - lótetü vagy lótücsók; 3 - szócske! 4 - tücsók
Városi és falusi kerttulajdonosok jól ismerik a lótetüt vagy lótücskót
a kultúrnóvények veszélyes kártevojét (129. ábra, 2.). Ez az állat elso
pár ásólábával hosszú járatokat váj a talajba. Egyformán jól úszik és
repül. Erós rágóival megrágja a veteményeskert nóvényeinek (uborka,
burgonya, sárgarépa stb.) fold alatti részeit. Nappal a fold alatt tartózkodik, éjjel új helyre repülhet át.
A sáskafélék kivétel nélkül nóvényevók, réteken és füves pusztákon
tenyésznek. Egyes fajok, például a keleti vándorsáska (129. ábra, 1.)
túlszaporodhat. Ekkor hatalmas csapatokba veródve nagy távolságokra
repülnek (tóbb ezer kilométerre) és minden útjukba kerüló' zóld nóvényt
lerágnak. Ukrajnában a nagy folyók (Duna, Dnyeszter,
Dnyeper) deltájában fordulnak eló'.
■ A tetvek rendje. A tetvek az ember és más emlósók
szárnyatlan külsó parazitái. Tóbb mint 200 fajuk
ismert. Lapított testük és róvid csápjuk van. Lábaik
végén lévó mozgatható karmaikkal ósszeszorítják a
szórszálakat, úgy tapadnak a gazdaszervezethez. A
tetveknek szúró-szívó szájszervük van, amelynek se gítségével szívják a gazdaszervezet vérét. Ukrajnában
130. ábra \z
disznó*, szarvasmarhatetü és az emberen élóskodó' fejemberenélóskodotetó tetü, ruhatetü, lapostetü honos (130. ábra).
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Az emberen éloskodok élhetnek az ember hajas fejborén (fejtetü), a
ruházatában (ruhatetü) vagy a testszbrzetben (lapostetü). A nostények a
szorszálakhoz rögzitik petéiket.
A tetü halálos betegségek (hastífusz, kiütéses tífusz) kórokozóinak
hordozója lehet, ezektol csak a XX. században 30 millió ember halt
meg.
A tetvesség elkerülése érdekében nem ajánlott ¡degen személy
fésüjének, ruházatának, fejfedójének használata, szigorúan tartsuk be
a szemelyes higiéné szabályait. Fertózés esetén azonnal orvoshoz kell fordulnl és meg kell kezdeni a kezelést tetüirtó szappannal, emulzióval vagy
más speciális kenoccsel.

*

Vizsgáljuk meg a teljes átalakulással fejlddo rovarokat.
■ A boğarak vagy kemény szárnyúak rendje számlálja a rovarok között a
legtöbb fajt - több mint 300 ezret (ebbbl Ukrajnában több mint 15 ezer
fajt). A legkülönbözobb szárazfoldi és az édesvízi élohelyeken megtalálha*
tók (131. ábra). A bogaraknak rágó szájszervük van, elso pár szárnyuk
kemény szárnyfedové alakult át, a második pár hártyás.
A ganajtúró boğarak és lárvájuk ürülék-, a temetobogarak pedig dögevök.
Mindkét faj beássa az ürüléket vagy dögöt a foldbe és ebbe rakja petéit, a petékból kikelo lárvák gyorsan átalakítják a maradványokat humusszá.

131. ábra A boğarak sokfélesége: 1 - bábrabló; 2 - futrinka; 3 - csíkbogár;
4 - ganajtúró; 5 - herkulesbogár! 6 - kolorádóbogár; 7 - ormányosbogár;
8 - csibor; 9 - katicabogár

Az állatok sokîeiesege
A katicabogarak és lárváik a levéltetveket pusztítják, a bábrabló pedig
a hernyôkat.
Sok bogárfaj a kultûrnôvényeket és az élelmiszer-tartalékokat károsítják
a burgonyabogár a burgonyát, a répaormányos a cukorrépát, az osztrâk
szipoly a gabonaféléket. A cserebogár a fák leveleit rágja le, lárváik a
nôvények föld alatti részeit károsítják. A betüzb szú az értékes fák kérge
alatt és a háncsrészben járatokat váj, a díszbogarak és a cincérek lárvái
a kivágott fákban élnek nagy károkat okozva az erddgazdasâgoknak. A
borsózsizsik a hüvelyesek magvába fúr lyukat. A szalonnabogarak, a
molyok a bbröket és szbrmeárut károsítják.
Számos bogárfaj él édesvizekben, a többi közt a ragadozó csíkbogár
(4 cm hosszúságig) és a novényevo csibor (5 cnrig).
■ A lepkék rendje több mint 150 ezer fajt számlál (ebbdl Ukrajnában több
mint 8 ezer faj) (132. ábra). A kifejlett egyedek szájszerve a pödörnyelv.
Két pár hártyás szárnyukat pikkelyek fedik, amelyek megtörik a fényt.
A lepkék lárvájának vagy hernyójának rágó szájszerve és megnyúlt,
féregszeru teste van.
A hernyók nyálmirigyei selyemfonalat választanak ki, amelybol
bebábozódásukkor védoburkot - kokont fonnak (selyemhernyó), vagy
segítségükkel a bábot tárgyakhoz rogzítik.

132. ábra A lepkék sokféleségek 1 - halálfejes lepkeí 2 - nagy éjjeli pávaszem!
3 - kék övesbagoly; 4 - szaturnia! 5 - káposztalepkeJ 6 - citromlepkeí
7 - farkasalmalepkeí 8 - nappali pávaszem! 9 - Atalanta-lepke

A lepkék lárvái elsosorban nóvényevok, bár vannak kozóttük olyanok is,
amelyek gyapjúval és szormével táplálkoznak (szücsmoly). Néhány faj lárvája (káposztalepke, pókhálós almamoly, aranyfarú lepke, gyapjaslepke)
külonbozo mezógazdasági termékeket, erdbültetvényeket, lisztet és más táplálékkészletet károsít.
Sok lepke szépségével nyugóz le, például a fecskefarkú lepke, és az Apollólepke. Mind a két faj szerepel Ukrajna Vórós Kónyvében.
Az ember régen tenyészti a selyemhernyót, amelynek a hernyója kizárólag
a fehér eperfa leveleit fogyasztja, a kifejlett egyedek egyáltalán nem táplálkoz
nak. Ezek a rovarok háziállatokká váltak, a természetben egyáltalán nem fordulnak eld. A selyemhernyó egyetlen szál, kozel 2 km hosszú selyemfonálból
szóvi a kokont. A selyemhernyó-tenyésztés az ókori Kínában alakult ki 5 ezer
éwel ezelott.
■ A hártyás számyúak rendjéhez tobb mint 200 ezer külónféle rovar: méh,
dongó, hangya stb. tartozik (Ukrajnában kozel 30 ezer faja ismert). Szájszervük rágó vagy rágó-nyaló típusú, szárnyuk két pár hártyás szárny.
A mézelo méh külónlegesen hasznos élelmiszert — mézet termel. A méz
nem más, mint a dolgozó méhek speciális mirigye külónleges váladékának
hatása alatt vegyileg átalakított nektár. A méhek a mézet viaszból készült
lépekben tárolják, ezzel táplálkoznak télen. A méheket mesterséges élohelyen, kaptárokban tartják.
A méhcsalád egy királynoból (anya), néhány tucat hímbol (here) és tóbb
ezer dolgozóból (szaporodásképtelen nostények) áll (133. ábra). Alárvákat a
lépkamrákban táplálják. A jovendo dolgozók és herék lárváit a petébdl való
kikelést kóveto elsb négy nap a dolgozók külónleges mirigyváladékkal, a
méhpempóvel, majd úgynevezett méhkenyérrel, méhkaláccsal (virágpor és
nektár keverékével) táplálják.

133. ábra 1 - dolgozó méhek a mézzel telt lépen; 2 - királynó'; 3 - here;
4 - báb; 5 - méhraj; 6 - korszerü kaptárok

A z állatok sokteiesege
.

Azokat a lárvákat, amelyekbol királyno lesz, bebábozódásukig méhpempovel táplálják.
A dolgozó méh élete elso napjaiban a fészket, a régi lépeket tisztogatja,
szellbzteti a kaptárt úgy, hogy szárnyaival folyamatosan csapkodva
légáramot kelt. Ennek a zúgása hallatszik folyamatosan a kaptárakból.
Idovel a lárvák etetését és új lépek építését végzik. Amikor kifejlodnek a
méregmirigyeik, képessé válnak a kaptár orzésére. A dogozók kikelésüktol
számítva csak két-három hét elteltével kezdenek nektárt és virágport
gyüjteni. A dolgozó méh, amint megtalálta a virágot, visszarepül a kaptárba és egy külónleges tánccal kózli társaival a nektár forrásának irányát és
távolságát.
A herék a fiatal anyával kirepülnek nászrepülésre. Amikor a fiatal
anya visszatér a kaptárba, az idos anya a dolgozók egy részével elhagyja
azt. Ezt a jelenséget nevezzük rajzásnak, a családnak kirepült részét
pedig rajnak. A méhészek a rajt óvatosan új kaptárba telepítik. Ha ezt
nem teszik meg akkor a raj faodúba vagy barlangba stb. kóltózik.
Ugyanakkor a mézeló méh ónállóan nem életképes, ezek kivétel nélkül
háziállatok. Mivel a méhek nem alszanak téli álmot, ezért a teleléshez
jelentós tápanyagtartalékra van szükségük.
A dolgozók és az anyák fullánkkal védekeznek. A fullánkba nyílnak a
méregmirigyek kivezetó nyílásai. A méhek mérge számos betegségre
gyógyító hatású.
A mézeló méhen kívül szociális rovar a dongó, a hangya és néhány
darázsfaj is (134. ábra). A dongók, a poszméhek füból, mohából készült
fészekben vagy odúkban, a cickányok elhagyott üregeiben élnek. Ezek a
rovarok számos vadvirág- és kultúrnóvényfajt poroznak be, sót néhány
fajt (például a lucernát) csak ezek a fajok képesek beporozni.

J A méh- , dongó- és darázscsípés veszélyes lehet az em ber egész1 ségére és életére ¡s. Azok számára, akik fokozottan érzékenyek a
hártyás szárnyúak méregváladékára, már egyszeri csípés ¡s halólos
lehet. Külónósen veszélyes az emberre a lódarázs csípése. Ezért nem
tanácsos ¡ngerelni a szociális hártyás szárnyúakat, megsemmisíteni
fészkeiket. Ezek a rovarok az embert nem tekintik ellenségnek, csak az
életük és családjuk védelmében támadnak.

134. ábra 1 - poszméh; 2 - lódarázs; 3 - homoki hernyóoló darázs

136. ábra . A kétszárnyúak sokfélesége^ nem malária- (l) és maláriaszúnyog (2);
3 - bögölyî 4 - házi légy; 5 - zengólégyí 6 - dongólégy a zsákmányával
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A hangyák fészkét hangyabolynak
nevezzük (135. ábra). A dolgozó
hangyáknak ninesen szárnyuk. A
hangyaboly építése során a talajt
összekeverik, növelik porózusságát,
likacsosságát, szerves anyaggal gazdagítják. Az erdei vörös hangyák igen
sok erdei kártevot elpusztítanak. Az
utóbbi néhány évben Ukrajnában is
megjelent egy apró ( l - 2 mm) vörös
fáraóhangya. Mivel trópusi eredetu
faj, ezért a meleg lakásokban él.
A különbözö fürkészdarazsak
135. ábra Hangyaboly
lárvái egyes rovarfajok petéiben,
lárváiban, bábjaiban éloskodnek. Ezért a kártevok elleni biológiai
nôvényvédelemben alkalmazzák dket. A petefürkész például a kártevo lepkék petéinek éldskodoje, ezért laboratóriumokban tenyésztik és
a kártevok szaporodási helyein szétengedik dket.
A hártyás szárnyúak között is vannak veszélyes nôvényi kärtevoTc.
Például néhány levéldarázsszerü faj (fésüs fenyodarázs) hernyóra
emlékezteto lárvái (álhernyó) gyakran károsítják a kultúrnovényeket
és az erdogazdaságokat.
■ A kétszárnyúak rendje (136. ábra). Ezeknek a rovaroknak csak egy
pár (az elso pár) hártyás szárnyuk van, a hátsó buzogányszeru képzodményekké — billérré alakult, ami az egyensúlyszerv szerepét tölti
be. Szájszervük nyaló-szívó vagy a vérszívó ragadozó fajoknál szúrószívó. A kifejlett bagóesok nem táplálkoznak, ezért szájszervük vissza*
fejlödött és nem funkcionál. Közel 100 ezer kétszárnyú faj ismert
(Ukrajnában több mint 4 ezer).

m

-

A vérszívó szúnyogok lárvái és bábjai édesvizek lakói és a halak s
más víziállatok táplálékforrásai. A kifejlett rovarok nektárral táplálkoznak és a virágok megporzói. Vérszívók kivétel nélkül csak megha*
tározott fajok megtermékenyített nóstényei; a vér a peték fejlódéséhez szükséges. A vérszívó szúnyogok sokféle betegség kórokozóit terjesztik, tóbbek kózótt a maláriát, a sárgalázat stb. Néhány szúnyoglárva a kultúrnóvényeket károsítja. Ukrajnában honos a búza és más
gabonafélék kártevóje, a hesszeni légy.
M indenki ismeri az emberi településeken, lakóépületében élo
legyeket. Féregszerü lárváik szemétben, hulladékokban fejlódnek.
Kifejlett egyedeik külónbózó anyagokkal, élelmiszerekkel táplálkoz*
nak. E kétszárnyúak kültakaróján, bélcsatornájukban nagy mennyi*
ségü vírust, kórokozó baktériumspórát hordoznak meg elóskódó férgek petéit, melyekkel szennyezik az ember táplálékát. A legyek terjesztik a vérhas, a hastífusz, a tuberkulózis, a gyermekbénulás kóro
kozóit, a hegyes farkú bélgiliszta és az orsóféreg petéit stb.
?

A legyek elleni harc, az élelmiszerek védelme a legyektól az
emberi higiénia elengedhetetlen feltétele.

Ugyanakkor a legyek lárvái elhalt szerves anyagok feldolgozása
során fontos egészségügyi szerepet tóltenek be a természetben, nóvelik
a talaj termékenységét. Valószínüleg mindnyájan már nemegyszer
éreztétek a vérszívó bógólyók és szuronyos legyek fájó szúrásait. Két
veszélyes betegség, a lépfene és a tularémia kórokozóit terjesztik.
Ugyanakkor például a zengólegyek (135. ábra, 5.), amelyek színükben darazsakra, méhekre és dongókra emlékeztetnek, számos virágos
nóvényfajt poroznak be. A zengólegyek néhány fajának lárvái levéltetveket pusztítanak, a fürkészlegyek lárvái pedig külónbózó kártevó
rovarokban élóskódnek, így felhasználják óket a biológiai nóvényvédelemben.
■ A bolhák rendje —szárny nélküli vérszívó rovarok (137. ábra). E rova*
roknak tóbb mint ezer faja ismert (Ukrajnában kózel 60). Oldalt lapítottak, látásuk gyengén fejlett, szúró-szívó szájszervük és ugrólábaik van*
nak. A kifejlett egyedek egyaránt szívják az ember, a rágcsálók és egyéb
emlósók vérét. Féregszerü lárváik rágcsálók üregeiben, lakóházak padlózata alatt élnek, ahol hulladékmaradványokkal táplálkoznak. Külónósen
veszélyes a patkánybolha, amely a patkány vérével táplálkozik, de megtá*
madhatja az embert is. Egy igen
veszélyes betegség, a pestis kórokozójának terjesztójeként ismert. A
pestis az emberi tórténelem folyamán sok millió ember halálát okozta. Ezt a megbetegedést a trópusi
országokban manapság is jegyzik.
Ukrajnába a pestis kórokozóját a
137. ábra 1 - az emberen éloskodo
¡1?Íók rakterében levo fertó'zott p a f
bolha; 2 - patkánybolha
kanyok hurcolhatjak be.

Röviden a lényeg
Az egyenes számyúak, a tetvek, a boğarak, a lepkék, a hártyás számyúak, a kétszámyúak és bolhák rendjére az alábbi tulajdonságok jellemzok:
■ az egyenes szárnyúaknak rágó szájszervük van, keskeny pergamensze*
rü szárnyfedoik a hátsó széles, hártyás szárnyakat védik; utolsó pár
lábuk megnyúlt ugróláb, mind a két nem egyedeinek van hallószerveí
■ a tetvek szárny nélküli rovarok, az ember és más emldsök külso
parazitái; testük lapított, csápjaik rövidek, végtagjaikon egy mozgékony karom található, ezek segítségével osszeszorítják a szó'rszála*
kat és úgy tapadnak a gazdaszervezethez; szájszervük szúró-szívó
típusú;
■ a bogaraknak rágó szájszervük van; elso szárnyaik kemény szárnyfedokké alakultak; a hátsók hártyásak;
■ a lepkéknek pödörnyelvük és két pár pikkelyekkel borított hártyás
szárnyuk van; lárvájának, a hernyónak rágó szájszerve, három pár
torlába és néhány pár szelvényezetlen álpotrohlába van;
■ a hártyás szárnyúaknak rágó-nyaló vagy rágó szájszervük és két pár
hártyás szárnyuk van;
■ a kétszárnyúaknak csak egy pár hártyás szárnyuk van, a második
szárnypár billérré alakult át; szájszervük nyaló vagy szúró-szívó
típusú;
■ a bolhák szárny nélküli vérszívó rovarok; testük oldalról lapított;
szájszervük szúró* szívó; lábuk ugróláb.

Ellenörzö hérdésck. I. Milyen általatok ismert jellegzetes vonásai vannak az
egyenes számyúak képviseló'inek? 2. Mit tudtok a tetvek rendjének képviselóiról?
3. Milyen jellemzói vannak a boğarak rendje képviseló'inek? 4. Milyen általatok
ismert jellegzetes tulajdonságai vannak a lepkék rendjének? 5. Melyek a hártyás
számyúak felépítésének sajátosságai? 6. Mit tudtok a méhcsalád életéról?
7. Milyen veszélyt jelentenek az egészségre a vérszívó kétszárnyúak? 8. Miért kell
küzdeni a legyek ellen? 9. Miben jelenthetnek veszélyt a bolhák?

Gondolkozzatok . Miért szárnyatlanok a tetvek képviseló'i? Miért nines fullánkjuk a hártyás számyúak hímjeinek?

AlkotÓ feladat. A 138. ábrán egy mézeló' méhet és egy feeskefarkú lepkét láthattok. Magyarázzátok meg, hogy a szárnyak felépítésének milyen jellege van
hatással e rovarok repülésére.

138. ábra M é z e ló '

m é h ( l ) ; f e e s k e f a r k ú l e p k e (2 )
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TélTLCi: Rovarhatározás rovarhatározók vagy rovarhatározó lapok
segítségével.

Eszkózók és anyagok:

A legelterjedtebb rovarfajokból álló gyüjtemény, nagyító, vonalzó vagy milliméterpapír, rovarhatározó vagy rovarha
tározó lapok.

A munka menete:
1. Ismerkedjetek meg a tanár által javasolt rovarfajok külsó felépítésével.
2. A határozást segító táblázatok segítségével határozzatok meg egy-két
rendet vagy rovarfajt.
3. írjátok be a füzetbe a megfigyeléseitek során levont kóvetkeztetéseket.

Szeretnétek tóbbet tudni ?.
m A.védó'szín, a testalak és a sajátos viselkedés sokféle rovarra jellemzó.
Például egy trópusi lepkefaj, a calymma (139. ábra) levélre hasonlít, amikor ósszezárt és levélerezetet idézó szárnyakkal ül az ágon (keresd meg a
139. ábrán a lepkét.).
■ A ma is használatos kivehetó keretes méhkaptárt egy ukrán méhész, P. I.
Prokopovics találta fel a 19. század elején. Ez a szerkezet lehetóvé teszi a
léppel teli kerteteket úgy cserélni, hogy az nem zavarja meg a méhcsaládot.
................

Tudúsfelmérés tesztek segítségével

>■■■■■■■■

Tesztfeladatok egy helyes válasszal
1. A pókszabásúak fejtorán (elótestén) a) nyolc! b) három pár; c) ót párl
d) hat pár; e) hét pár végtag található.
2. A fertó'zó' agyvelógyulladás terjesztó'r a) a bolhák; b) a tetvek; c) a takácsatkák; d) kullancsok.
Tesztfeladatok tóbb helyes válasszal
1. Aparazita fajokhoz soroljuk: a) a kullancsokat; b) az emberi rühatkákat; c) a fejtetveket; d) a vérszívó szúnyogokat.
2. A vérszívó fajokhoz tartozik: a) szó'rtüszó'atka; b) ruhatetu; c) maláriaszúnyog! d) bolhák.
Emelt szintü kérdések
A rovarok milyen alkalmazkodásoknak kószónhetó'en népesítették be a legváltozatosabb élettereket?

139. ábra Calymma^ számyai felülnézetben (l) és alulnézetben (2); ósszezárt szárnyakkal
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5. téma A PUHATESTÜEK

Miért telepítenek gyakran az akváriumba puhatestüeket? Lehetnek-e az
állatok ékszerészek? Igaz-e, hogy a nyolckarú polipnak nyolc karja van?
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. A puhatestüek
általános jellemzése

A

■
■
■
■
Erdemes

felidézni. Mit nevezünk kétoldali testszimmetriának, másodlagos testüregnek, nyílt keringési rendszernek, simaizom*
és harántcsíkolt izomszövetnek? Milyen szervezeteket nevezünk természetes szüronek (biofiltrátoroknak)?
■ A puhatestüek gerinctelen állatok, melyek szelvényezetlen testét
gyakran védohéj borítja. M egtalálhatók édesvizekben (mocsári csiga,
tavikagyló) és sós vizekben (kékkagyló, osztriga, nyockarú polip, kalmár) vagy a szárazfold nedves részein (éticsiga, meztelen csiga) (140.
ábra). A puhatestüek tobbsége lassan mozog, vagy helyhez kötött életmódot folytat, ugyanakkor egyes fajok akár óránkénti 70 km-es sebességgel is képesek úszni (mint néhány kalmárpolip).
Altalában a puhatestüek testhossza nem haladja meg a néhány tíz
centimétert. Ugyanakkor találunk közöttük valóságos óriásokat is.
így egy tengeri kagyló, az óriáskagyló 1,5 m hosszúságot érhet el, a
testtömege pedig a 280 kg is lehet. Ez a puhatestü 200 évig él.
A puhatestüek között találunk novényevoket, ragadozókat, szaprotrófokat és olyanokat, amelyek a vízbol szürik ki a táplálékukat.
Egyes fajaik parazita életmódot folytatnak. Közel 130 ezer puhatestü
faj ismert (Ukrajna állatvilágában több mint 600).

140. ábra A puhatestüek sokfélesége: 1 —bogárcsiga; 2 —kúpcsigák; 3 —éticsiga;
4 - fésüskagyló; 5 - kalmárpolip; 6 - tintahal; 7 - óriáskagyló
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141. äbra A puhatestüek külsö felepitese^ csigäk (l),
kagylök (2), fejläbüak (3)

■ Külsö felepltesük. A puhatestüek teste härom reszre tagolödikfejre, läbra es zsigerzacsköra. A fejen talälhatök az erzekszervek (a
paros szem es a tapogatök) es a szäjnyiläs. A lab izmos szerv, amely
a test hasi oldalän helyezkedik el.
A zsigerzacskö egy zsäkszerü kinöves a test hätoldalan, amelyet
oldalröl egy börredö, a köpeny borit. A köpeny es a zsigerzacskö
között talalhatö a köpenyüreg összeköttetesben van a külvilaggal.
Ebben helyezkedik el a legzöszerv, es ebbe nyilnak az emesztö, a
kivalaszto es az ivarszervek kivezetö nyiläsai.
A legtöbb puhatestü zsigerzacsköjät hej vedi. A hejat a köpeny
fedöhäm sejtjei välasztjak ki. Kivülröl a hejat szaruszerü szerves
anyag borltja (hejhärtya), de töm egenek nagyobb reszet a kalcium*
karbonat kristälyok alkotjäk, amelyek a hej közepsö es belsö reteget kepezik. A közepsö reteg porcelänszerü reteg, kalciumkristä*
lyokböl epül fei es höfeher szinü. A belsö reteg, a gyöngyhäz reteg
szinten felig attetszö kalcium kristälyokböl epül fei. A gyöngyhäz
reteg azert jätszik szivärvänyszinekben, mert lem ezkein a feher
feny összetevöire bom lik. A puha
testüek teste ketoldalian reszaränyos, ellenben a csigäk osztälya
kepviselöi többsegenek csigaheja
sp irälisan csavarod ott, ezert a
testük es a belsö szervek szimmet142. äbra A csiga belsö felepitese
riäja serült.

■ A puhatestúek kültakaróját egyrétegu hámsejtek alkotják. Ebben a
szövetben sok mirigysejt van, amelyek nyálkát és a héj anyagait stb.
termelik. A kopoltyút és a köpenyt foleg csillós hám boritjaî a csillók
mozgása biztosítja a víz áramlását a koponyaüregen keresztül.
A puhatestúek izomzata izomkötegekre osztott, amelyek meghatározott feladatot látnak el- egyesek behúzzák a fejet és a lábat a héjba,
mások a helyváltoztatást biztosítják. A kagylók héját különleges záró*
izom osszehúzódása zárja be.
■ Belso felépítésük sajátosságai. A puhatestueknek a gyürüs férgek*
hez hasonlóan másodlagos testüregük van. A belso szerveik közötti
üregeket foleg kötoszövet tölti ki.
A puhatestúek emésztorendszere szájnyílással kezdodik és a
köpenyüregbe nyíló végbélnyílással végzodik. A szájnyílás és a garat
határán szaruszerú állkapocslemez helyezkedhet el. A garat izmos
duzzanatán, a nyelven keresztirányban sorokba rendezodve szaru
szerú anyagból felépülo fogak ülnek - ez a reszelonyelv (radula).
Segítségével a csiga különbözo felületekrol lekapargatja a táplálékot.
A garatba nyílik a páros nyálmirigy kivezeto' nyílása. A fejlábúak és
néhány tengeri csiga nyálmirigyének ôsszetételében az emészto ned*
veken kívül méreganyagok is vannak. Ezzel ölik meg zsákmányukat tengeri gerincteleneket és halakat. A bélcsatorna kôzépbéli szakasza
zsákszerúen kiszélesedik és gyomrot alkot, ide csatlakozik az emész*
tomirigy, a kôzépbéli mirigy kivezeto nyílása (l 42. ábra).
A puhatestúek kiválasztó szervei a vesécskék. A vesécske kezdeti
szakasza a szívburokba, a távolabbi szakasz (húgyvezeto) vége a
köpenyüregbe nyílik, ahová az anyagcsere- végtermékek ürülnek.
A puhatestúek vérkeringési rendszere a gyúrús férgekhez hasonló
an nyílt típusú. Az izmos szív kétüreges, egy pitvarból és egy kamrából áll. A légzó'szervtol a pitvarhoz oxigénben gazdag vérnyirok áramlik. A kamra osszehúzódása kôvetkeztében a vérnyirok a kamrába jut.
A kamra osszehúzódása a vérerekbe, onnan pedig a szervek kózé préseli a hemolimfát.
A puhatestúek tóbbsége vizekben él. Tôbbségük vízben oldott oxigénnel
lélegzik, amelyet a köpenyüregben elhelyezkedo vékony falú kopoltyúk
segítségével vesz fel. A szárazfóldi fajoknál és néhány édesvízi csigánál (mocsári csiga, tányércsiga) a köpenyüreg
tüdové alakult át. A puhatestúek tüdeje
a köpeny vékonyfalú része, amelyet
vérerek hálóznak be. Itt zajlik a gázcse*
re. A kopoltyúktól eltéroen a tüdo lehetóvé teszi a légkori levegóVel tôrténo
légzést. A vízben élo tüdó's csigák idorol
idó're felemelkednek a vízfelszínre levegóert.
A puhatestúek tôbbségének idegrendszere idegdúcokból és a dúcokat 143. ábra A csigák idegrendszere:
idegdúcok (l), idegkötegek (2)
összeköto' idegekból (idegfonatokból)
áll (143. ábra).
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Ezek alkotjäk a központi idegrendszert, a dücoktöl es az idegkötegektol eredo idegek alkotjäk a periferikus idegrendszert. A puhatestü*
ek idegrendszere testtäjankent összpontosulö ducidegrendszer.
Emellett az aktiv eletet folytatö puhatestüeknel (peldäul fejläbüak)
kialakul a bonyolult felepitesü agy.
A puhatestüek erzekszervei vältozatosak. A bortakarön elszörtan
talälhatök a tapintö receptorok, amelyekbbl a fejen levo tapogatökon
is sok van. A kemoreceptorok reagälnak a viz kemiai összetetelere. A
lätöszerv - a szem a legösszetettebb felepitesü a fejläbüaknäl. A kagylök erzekszerveik, passziv täplälkozäsmödjuk es helyhez kötött elet*
mödjuk miatt fejletlenek.
A puhatestüek szaporodäsa es fejlödese. A puhatestüek között vannak vältivarüak es himndsek is. Megtermekenyitesük lehet belso' es
külso'. A tengeri fajokra a teljes ätalakulässal törteno fejlo'des a jellemzo. Sokfele lärväjuk lehet, amelyek planktonikus eletmödot folytatnak, ezzel elosegitik a faj elterjedeset. Az edesvizi fajok többsege es
valamennyi szärazföldi faj közvetlen fejlodesü. Mivel a puhatestüek
egesz eletük folyamän növekednek, ezert hejuk meretei is növekednek.
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Kulcsszavak es -fogalmak.

Köpeny, köpenyüreg, reszelonyelv,

vesecske, arteriäk, venäk.

Röviden a lenyeg
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A puhatestüek testenek bonyolultta väläsa a gyürus fergekhez kepest az aläbbiakban nyilvänul meg^
testük fejre, läbra es zsigerzacsköra tagolödik;
verkeringesi rendszerük nyitott, megvan a központi lüktetö szerv, a sziv;
specializält legzoszervük van —a kopoltyu es a tüdö.
A puhatestüekre az aläbbi sajätsägok jellemzok:
testük ältaläban hejjal fedett, amelyet egy redozet, a köpeny hämja termel;
borizomtömlojük nines, izmaik izomkötegeket alkotnak;
a mäsodlagos testüreget foleg lazarostos kötoszövet tölti ki;
belcsatomajuk häromszakaszos; emesztomirigyei a nyäl- es a közepbeli mirigy;
kivälaszto szervük a veseeskek;
központi idegrendszerük testtäjankent összpontosulö;
vannak közöttük vältivarüak es himnosek is5 megtermekenyitesük külso vagy
belso; fejlödhetnek közvetlenül es ätalakulässal;
az edes- es sos vizekben, a szärazföld nedves reszein tenyesznek.

Ellenörzö kerdeseh. 1. Melyek a puhatestüek külso felepitesenek sajätos*
sägai? 2. Mit foglal magäba a puhatestüek kültakaröja? 3. Mivel täplälkoznak
a puhatestüek? 4. Milyen sajätossägai vannak a puhatestüek verkeringesi
rendszerenek? 5. Hogyan valösul meg a puhatestüek gäzcsereje? 6. Milyen a
puhatestüek idegrendszere es melyek az erzekszerveik?

Gondolkozzatok. Hogyan hat az eletter a puhatestüek külso felepitesere?
Alkotö feladat. Magyaräzzätok meg, a vizekben lakö puhatestüeknek
miert van legköri levego belegzesere alkalmas szervük, tüdejük.

28 . A puhatestuek sokfélesége.
A csigák és a fejlábúak osztálya
■
■
■
■
Erdemes felidézni. A puhatestüek tórzsének milyen fobb
jellegzetességei vannak? Mi a plankton és a bentosz? Mi a vezérkóvület
vagy korjelzó?

A legtobb puhatestü faj a csigák osztályának képviseloje (kozel 90
ezer fajuk van, ebbol Ukrajnában 500 ismert). Benépesítették nemcsak a vizeket, de a szárazfóldet is (144. ábra).
Ukrajnában elterjedt faj az éticsiga. A nóvények fold feletti lágy
részeivel és a kalapos gombák termbtestével táplálkozik. Sok szárazfóldi puhatestu talajlakó, a szervezetek maradványaival táplálkozik.
Ukrajna édesvizeiben külonbozo mocsári csiga és tányércsiga fajokkal találkozhatunk (l 44. ábra, 3., 4.). Sok csiga él a Fekete* és Azovitengerben, a tobbi kózott a rapana, amelynek héjhossza elérheti a 12
cm-t. (144. ábra, 1.). A csigák legnagyobb fajszámban a trópusi tengereket népesítik be. Sok faj csigahéja fényloen tarkabarka színezetü
(például a kúpcsigák nemzetsége), melynek csigahéja akár a 60 cm
magasságot is elérheti. A murex nemzetség csigahéjának torz szórny*
szülott kinézete van.
■ A csigák felépítésének és életmükodésének sajátosságai. A csigáknak
mind a három testtája- feje, lába, zsigerzacskója jól fejlett. A fejen egy
vagy két pár tapogató található. A zsigerzacskót teljesen beborítja az általában spirálisan megcsavarodott csigahéj. A csigahéj nyílása a szájadék,
amelyen keresztül veszély esetén az állat behúzza a lábát és fejét. Számos
vízi fajnál (például a rapanánál) a szájadék szaruszerü anyagból képzodo
tomor fedovel lezárható. Ez a fedo az ellenség elleni védelemre szolgál.
Néhány puhatestünél, például a meztelen csigáknál (144. ábra, 5.) a héj
hiányzik, vagy a kópeny eltakarja.

144. ábra A csigák sokfélesége: i _ rapana! 2 - almacsiga! 3 - tányércsiga!
4 - mocsári csiga! 5 - meztelen csiga

A z állatok sokfélesége
A csigák lába alkalmazkodott a mászáshoz: lapos mászótalpuk van.
Túlnyomó tóbbségük baktériumsejtekkel, moszatokkal táplálkozik, amit
a víz alatti tárgyak felületéról kapargat le reszelonyelve és állkapocsleme*
ze segítségével. A szárazfoldi fajok élo novényi szóvetekkel vagy elhalt nóvé*
nyi maradványokkal táplálkoznak. Vannak ragadozó fajok is. Más puhates*
tüekkel táplálkozó egyes tengeri ragadozó fajok nyálának ósszetételében
mészhéjat oldó kénsav vagy a zsákmányt megbénító méreg van.
Amint már említettük a szárazfoldi fajok és néhány édesvízi faj légkó*
ri levegóvel lélegzik, amit tüdejük segítségével vesznek fel. A tengeri fajok
és néhány édesvízi faj légzószerve a kopoltyú.
A csigák érzékszervei jól fejlettek. A páros szemen és a tapogatókon
lévó páros tapintószerven kívül van szagló-, ízérzékeló szervük és kémiai
receptoraik is. A szaglószervben helyzetérzékeló szerv található.
■ Szaporodásuk és fejlódésük. A csigák kózótt vannak hímnósek és válti*
varúak. A megtermékenyítés fóleg belsó. A szárazfoldi és az édesvízi fajok*
nál a petékból kikeló fiatal csigák általában hasonlítanak a kifejlett egye*
dekre, kózvetlen fejlódésü állatok. A tengeri fajok tóbbsége átalakulással
fejlódik. A petékból kikeló lárvák planktonikus életmódot folytatnak, ezzel
elósegítik a faj elterjedését.
■ A csigák szerepe a természetben és az ember életében. A csigák fontos
ósszetevól a vízi és szárazfoldi társulásoknak. Néhány fajt az ember táp*
lálékként fogyaszt (például az éticsigát, a rapanát, a szuronycsigát és a
particsigát).
A rapana a Japán*tengerból 1947*ben egy hajófenéken véletlenült került
be a Fekete-tengerbe. Jelenleg ez a ragadozó aktív pusztítója az osztrigának
és a kékkagylónak.
Acsigahéjakból (fóleg a trópusi tengerek lakóinak héjából, például a kúp*
csigákból és a tüskés bíborcsigákból) emléktárgyakat (145. ábra), gombokat
és díszeket készítenek.
A nóvényevó csigafajok korlátozzák a
vízinóvények számát, megelózik a vi*
zekben a zóld nóvények elszaporodását.
A talajlakó szárazfoldi csigafajok szer*
ves és ásványi anyagokkal gazdagítják
a talajt.
Emellett a szárazfoldi csigák (példá
ul a meztelen csiga) károsíthatják a
gabonaféléket, kultúrnóvényeket, az
ehetó gombák termótestét. Sok faj élós*
kódó féreg kóztes gazdája (például a kis
mocsári csiga, a májmétely, a vízicsiga a
macskamétely kóztes gazdája). A kúp*
csiga nyálmirigyei az emberre halálos
mérget termelnek.
■ A fejlábúak osztálya kózel 650 fajt
145. ábra Csigahéjak:
számlál. Kizárólag magas sótartalmú
1 —mitracsigák; 2 —kúpcsigák»
tengerekben és óceanokban (146. abra)
3 —kürtcsiga szarv; 4 —rapana
fordulnak eló.

146. ábra A fejlábúak sokfélesége: 1 - nautilusz; 2 - kalmárl
3 - tintahal; 4 - nyolckarú polip
Épp ezért a kevésbé sós Fekete- és Azovrtengerekben nem honosak.
■ Belsö felépítésük és életmükodésük sajátosságai. Valamennyi fejlábú
közepes és nagyméretü (l cnrtol 18 m-ig) ragadozó. Testük zsigerzacskóra
és nagy fejlábra tagolódik, a lábak a szájnyílást körülvevö karokká
alakultak át. Tobbségüknek nyolc egyforma hosszúságú karjuk van
(például a nyolckarú polip) vagy nyolc rövidebb és egy pár hosszabb
(fogókar) tapogató (a kalmároknak és tintahalaknak stb.). A karokon a
táplálék magtartására szolgáló tapadókorongok is vannak. Csak a
nautilusz nemzetséghez tartozó trópusi fajoknak van sok tapogatókorong
nélküli karjuk (60-100-ig).
A fejlábúak jellemzo vonása a reaktiv mozgással torténo úszás. A fejláb
és zsigerzacskó határán lévo résen keresztül víz áramlik a köpenyüregbe.
Idovel a köpenyizom osszehúzódása erovel vizet présel ki egy különleges
nyíláson, a tolcséren keresztül. A tolcsér a láb hátulsó részébol alakul ki.
Ez reaktiv erbt eredményez, ami elbrelöki az állatot. A fejlábúak hátsó
részükkel elbre mozognak, majd a kopenyrés újra kinyílik és a köpeny
ismét megtelik vízzel.
A ma élo fejlábúak tobbségénél hiányzik a héj, a tintahalnál a
héj lemezszeru és a kültakaró alatt található. Csak a trópusi vizek felso
rétegeiben élo nautilusznak van 25 cm átmérojü tobbkamrás héja. A
gázzal telt kamrák növelik az állat úszóképességét. A puhatestü azzal,
hogy szabályozni tudja a kamrákban lévo gáz térfogatát, le tud ereszkedni 500-700 méter mélyre, vagy fel tud emelkedni a felso vízrétegekbe.
Sok fejlábú képes idegimpulzusok hatására hirtelen megváltoztatni a
bbre színét.
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Ez lehet védoszín, a kórnyezet színeihez hasonló, vagy más állatok
támadása esetén fenyegeto szín, a kornyezettdl elüto szín.
Afejlábúak védekezését szolgálja a tintamirigy. Váladéka egy külonleges
tartályban gyülik ossze, amelynek kivezetb nyílása az utóbélbe nyílik.
Veszély esetén a külvilágba bocsátja a vízben nem oldódó fekete folyadékot,
és ennek leple alatt és a zavaros vízben elmenekül az ellenség elól.
A mélytengeri fajoknak külonleges világítószerveik vannak, amelyek
segítségével érintkeznek egymással, az ellenséget elriasztják, a zsákmányt
pedig magukhoz csalogatják.
A fejlábúak ragadozók, rákokkal, puhatestüekkel, halakkal táplálkoznak.
A szájat két papagájcsorre emlékezteto felso és alsó állkapocs veszi
kórül. Rendelkeznek reszeldnyelvvel is. Segítségükkel tórik fel a rákok
páncélját, a puhatestüek héját, darabolják fel a táplálékot. Nyáluk
emésztonedveken kívül mérget is tartalmazhat, ami gyorsan megbénítja
vagy mególi áldozatát.
A fejlábúak idegdúcainak tóbbsége a feji részben ósszpontosul,
bonyolult felépítésü agyat hozva létre. Az agyat porcos tokból álló külonleges
„koponya” védi. Afejlábúak tóbbsége szeme felépítésének ósszetettsége az
emberi szemre emlékeztet.
Az idegrendszerük fejlettségének magas foka, tókéletesedett
érzékszerveik meghatározzák ósszetett viselkedésformáikat.
■ Szaporodásuk és fejlodésük. A fejlábúak váltivarú, külso megtermékenyítésü és kózvetlen fejló'désü állatok. A nyolckarú polipra jellemzó' az
ivadékgondozás. A nbstény védelmezi a petéket, megtisztítja a szennyezó'désektól, és néhány hónapig, addig amíg a petékból a kicsinyek ki nem
kelnek, nem táplálkozik.
A fejlábúaknak nagyfokú a regenerálódó képessége. Tóbbek kózótt
képesek gyorsan újraképezni elveszett karjukat.
■ A fejlábú puhatestüek szerepe a természetben és az ember életében. A
fejlábú puhatestüek táplálékául szolgálnak számos tengeri állatnak,
tóbbek kózótt az úszólábúaknak és fogasceteknek. Az ember táplálékul
használja a kalmárt, a tintahalat és a nyolckarú polipot. A tintahalak
tintazsákjának tartalmából barna festéket, szépiát és természetes kínai
tust állítanak eló'.
Akihalt fejlábúak héját vezérkóvületként vagy korjelzdként alkalmazzák.
Az ámbrás cetek bélcsatornájában a fejlábúak emészthetetlen maradványaiból egy külonleges anyag - ámbra keletkezik, amit az illatszeriparban
illatstabilizátorként alkalmaznak.

Róviden a lényeg
A csigák osztályára az alábbi tulajdonságok jellemzó'ek:
tengerekben, édesvizekben és szárazfóldón élnek;
mind a három testtája jól kifejezett: fej, láb, zsigerzacskó;
héjuk teljes, általában spirálisan felcsavarodott;
a fejen egy vagy két pár tapogató helyezkedik el;
részekre tagolt bélcsatornájuk és emésztó'mirigyeik vannak (nyál- és
kózépbéli mirigy);
■ kiválasztó szervrendszerük, vesécskék;
■ a szív tóbbségében egy pitvarból és egy kamrából álll
■ légzbszervük tüdo vagy kopoltyú;

■
■
■
■
■

■ idegrendszerükben az idegdücok a garat körül koncenträlödhatnak;
erzekszerveik jöl fejlettek;
■ lehetnek vältivarüak es himnosek, megtermekenyitesük ältaläban
belsd; fejlodhetnek közvetlenül vagy atalakulässal.
A fejläbüak osztälyanak kepviselöire az aläbbi tulajdonsägok jellemzöek:
■ kizärölag tengerekben elnek: a vizretegekben vagy tengerfeneken;
■ csak a fej es a zsigerzacskö fejlett; a läbakböl karok es egy, a reaktiv
mozgäst biztositö különleges szerv, tölcser alakult ki;
■ hejuk vagy egyältalän nines, vagy lemezformäjü es a kültakarö alatt
talalhatö;
■ keringesi rendszerük jöl fejlett;
■ legzöszervük a kopoltyü;
■ különleges tintamirigyük van, amelynek a valadeka vedelmül szolgäl;
■ aktiv ragadozök, gerinctelen ällatokra vagy halakra vadäsznak; csak a
nautilusz lehet dögevö;
■ idegimpulzusok hatasära sok fejläbü kepes megvältoztatni böre szinet;
■ a fejlett idegrendszer, a tökeletesedett erzekszerveik együttesen
meghatärozzäk összetett viselkedesformäikat;
■ vältivarüak, fejlödesük közvetlen.

E llen ö rzö herdeseh. l . M ilyen föbb vonäsait ism eritek a csigäk
külsö felepitesen ek ? 2. M ivel täplälkoznak a csigäk? 3. Mi a csigäk
szerepe a term eszetben es az em ber eleteben? 4. M ilyen sajätossägai
vannak a fejläbüak külsö felepitesen ek ? 5. M ilyen sajätossägai vannak a fejläbüak viselkedesen ek? 6. M ilyen szerepet jätszanak a fe jlä 
büak a term eszetben es az em ber eleteben?

G on d olk ozza tok.

A fejläbüak többsegenel a hej m iert a bör alatt
helyezkedik el vagy eleve hiänyzik?

A lk o tö fela d a t. B izonyitsätok be, hogy a m oesäri csigänak es a vizi*
csigänak az ösei szärazföldön eltek.

............. ....
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Tema: A csigäk külsö felepitesenek es mozgäsänak tanulmänyozäsa
(akväriumi fajok peldäjän).
EszkÖZÖk ¿S anyagok: elö akväriumi csigäk (fizaszter, almacsiga,
Maläji tornyos csiga, szurokesiga, tänyercsiga).
A munka menete:
1. Nagyitö segitsegevel vizsgäljätok meg a csigahej sajätossägait. Keressetek
meg a csücsot es szäjadekot, szämoljätok meg a csavarulatok szämät. A
tanär segitsegevel ällapitsätok meg csavarodäsänak iränyät (jobbra csavarodö vagy balra csavarodö).
2. Vizsgäljätok meg a csigäk külsö felepiteset. Ällapitsätok meg, milyen
reszekre tagolödik testük, es milyen erzekszervek talälhatöak a csiga fejen.
3. Az akväriumban figyeljetek meg a csigäk eletmüködesenek folyamataitmozgäst, täplälkozäst, legzest.
4. Az ältalatok elvegzett megfigyelesek alapjän vonjatok le következteteseket.

■----- *
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. A kagylók osztálya

■
■
■
■
Erdemes felidézni. Milyen a puhatestüek héjának felépí*
tése? Milyen szervezeteket tekintünk szüro szervezeteknek? Mik azok a
vezérkóvületek vagy korjelzok?

A kagylók a csigáktól eltéró'en kizárólag vizekben élnek (147. ábra). A
két kagylóteknó'bol álló héjuk mérete változatos- 1-2 millimétertól 1,5
méterig terjedhet (amint az óriáskagylóé). Edesvizeink kózónséges képviseló'inek - a tavikagyló és gyongykagyló héjának hossza 20 centiméterig
terjedhet. Az osztályhoz kozel 20 ezer faj tartozik. Ukrajna édesvizeiben
és tengereiben tobb mint 250 faj honos.
■ Felépítésének és életmükódésének sajátosságai. A kagylók kétoldalian részarányos állatok. Testük két oldalról lapított, lábra és zsigerzacskóra tagolt. Hiányzik a fej, hasonlóképpen hiányzanak, a tapogatók, a
garat, a reszelónyelv, az állkapocslem ez, a nyálm irigyek stb.
A kagyló oldalról lapított lába segítségével képes lassan mozogni a
vízfenéken. Egyes kagylófajok nem képesek helyváltoztatásra: egyik
kagylóhéjukkal víz alatti tárgyakhoz nónek (például osztriga), vagy
fehérjefonalaikkal hozzájuk rogzülnek (kékkagyló, vándorkagyló) (147.
ábra, 3., 5 ).

147. ábra A kagylók sokfélesége: 1 - tavikagyló; 2 - folyami gyongykagyló!
3 - vándorkagylók; 4 - óriáskagyló; 5 - kékkagyló; 6 - fésükagyló!
7 - osztriga! 8 - hajóféreg

Nem minden kagyló folytat helyhez kótótt életmódot. A tengeri fésükagyló (147. ábra, 6.) teknoi gyors és eró's nyitásával és csukásával képes
úszni a vízben.
A két héj zárását a belso oldalukon elhelyezkedo záróizom ósszehúzódása biztosítja. A héj külso szaruszerü rétege a hátoldalon rugalmas
sarokpántot alakít ki, amelyek osszekapcsolják a teknoket. Amikor a
záróizom ernyedt állapotban van, akkor a sarokpántnak kószónhetó'en
nyílnak ki a teknóliéjak. A fajok tóbbségének (a tavikagyló kivételével)
a héjteknók hátoldalán kiemelkedések és bemélyedések vannak. Ezek
egymásba illeszkedó zárpárkányzatot (zárószerkezetet) hoznak létre,
amely a teknóTiéjak tókéletesebb ósszekapcsolását biztosítja.
A kópeny oldalt ósszenó' a testtel és kózelebb helyezkedik el a hátoldalhoz, a hasi oldalon egy nagyobb nyílás marad, amelyen keresztül a láb
nyúlik ki. A test végében a kópenyben még két nyílás, a szifók találhatók,
amelyek a kópenyüregbe vezetnek. A kagylók tipikus szüró szervezetek. A
kópenyüregen keresztülhaladó folyamatos vízáram a kopoltyúkat és a
kópenyüreget borító csillók mozgásának kószónhetó'en valósul meg.
■ Szaporodás és fejlddés. A kagylók túlnyomó tóbbsége váltivarú, de van
nak kózóttük hímnósek is. A spermatozoidák a vízbe ürülnek, és a bevezetó
szifón keresztül a nostény kópenyüregébe jutnak, ahol megtórténik a
megtermékenyítés. A petékból a kópenyüregben kelnek ki a külónbózó feh
építésü lárvák, amelyek planktonikus életmódhoz való alkalmazkodásuk
révén elósegítik a faj elterjedését.
Elég érdekes az édesvízi tavikagyló és gyóngykagyló fejlódése (148.
ábra, 1.). Lárváik héjának szabad szélén fogak és külónleges rógzító tapados
fonalak vannak. Amikor a nostény kagyló mellett egy hal elúszik, akkor a
tavikagyló kivezetó szifóján keresztül kibocsátja a lárvákat,
amelyek héjukkal csapkodva addig úsznak, amíg tapado fonalukkal a
halak kopoltyújához vagy bóréhez tapadnak. Fogaik segítségével behatolnak a halak kültakarója alá, ahol egy ideig élóskódnek, majd betokozódnak.
Amikor a tok felszakad, a fiatal kagylók az aljzatra hullnak és felnótt
állattá nóvekednek. A lárvák ilyen ideiglenes élóskódése olyan alkalmazkodás,
amely a gazdaállat révén a fajt nagy
távolságokra juttatja el.
■ A kagylók jelentósége a természetben és az ember életében. Az ember
táplálékként fogyasztja az osztrigát, a
kékkagylót, a tengeri fésükagylót, ízléses héjakkal díszíti lakását. Külónósen
értékesek az igazgyóngy felhasználásával
készült ékszerek. Hogyan keletkeznek
az igazgyóngyók? Ha valamilyen idegen
test (homokszem, pici szervezet) véletlenül
a kópeny és a kagylóhéj kózé kerül,
akkor ugyanolyan rétegek nóvik
kórül, amelyek a héjra jellemzóek: belül
szaruréteg, kózépen porcelánszerü
és kívül gyóngyházréteg (149. ábra). 148, ábra Tavikagyló: a kifejlett
Ezeket a rétegeket a kópeny mirigyei
egyed (l) és lárvája (2)
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választják ki. A gyóngyképzodés a
kagyló védekezo reakciójának példája.
Egyes foldkozi-tengeri kagylókból
értékes festéket —bíbort nyernek. Nagy
jelentbsége van a kihalt kagylófajok
héjának mint vezérkóvületnek vagy
korjelzónek. Jelenleg a tudósok azon
dolgoznak, miként alkalmazhatnák
a
szürokagylókat
víztisztításra.
Például a tavikagyló a kópenyüregén
keresztül naponta 20 1 vizet bocsát át.
Ugyanakkor a kagylóknak meghatározott negatív tulajdonságaik
is vannak. Az édesvízi puhatestü
vándorkagyló (147. ábra, 3.) telepeket
képez víz alatti létesítményeken
149. ábra Igazgyóngyók és a belólük (zsilipeken, csbvezetékeken stb.). A
készült ékszerek
vízvezetékcsóvekbe kerülve eltómíti
azt, és pusztulása után szennyezi
az ivóvizet. A vándorkagyló, megtapadva a hajók alján, csókkenti hidrodinamikai tulajdonságaikat. A tengerekben más kagylófajok fejtenek ki
hasonló káros hatást.
A puhatestü hajóféreg (147. ábra, 8.) nevét féregszerü alakjáról kapta.
A hossza elérheti a 10 cnrt. A test elején lévó kihegyesedó' kagylóhéjával
vájatokat fúr a hajók, csónakok fából készült aljába, víz alatti facólópókbe,
fából készült létesítményekbe.
Természetes élóTielyük pusztulásának és tómeges lehalászásuk folytán
sok puhatestü faj egyedszáma erósen megfogyatkozott. Emiatt tóbb
kagylófaj bekerült a Nemzetkózi Vórós Kónyvbe és tóbb ország nemzeti
Vórós Kónyvébe. Ukrajna Vórós Kónyvében 11 csigafaj és egy kagylófaj
szerepel (éti osztriga).

11 riTTXü 11 r m
Kulcsszavak és -fogalmak. Igazgyóngy.

Róviden a lényeg
A kagylók osztályát az alábbi tulajdonságok jellemzik:
■ édes és sós vizekben élnek; lassan mozgó vagy helyhez kótótt életmódot
folytatnak;
■ csak két testtájuk van- zsigerzacskójuk és lábuk; a zsigerzacskót két
kagylóhéj borítja;
■ a vizek megszürésével táplálkoznak; a víz a táplálékrészecskékkel
együtt a kópenyüregbe a szifón keresztül jut be;
■ bélcsatornájuk tagolt, emésztomirigyük —májuk;
■ kiválasztószervük a vesécskeí
■ szívük két kamrából és egy pitvarból áll;
■ légzó'szervük a kopoltyú;
■ idegrendszerük testtájanként ósszpontosuló dúcidegrendszerük;
■ érzékszerveik gyengén fejlettek;

■ vannak kózóttük váltivarúak és hímnosek; megtermékenyítésük külsó';
■ átalakulással fejlodnek.

Ellenórzo kévdésch. I. Milyen sajátosságai vannak a kagylók külso felépítésének? 2. Milyen a kagylók táplálkozásmódja? 3. Mi a szerepük a kagylóknak a természetben és az ember életében? 4. Mi az igazgyóngy? Hogyan kelet. kezik?

Gondolkozzatok. A tavikagyló felépítésének milyen sajátosságai utalnak
arra, hogy keveset mozgó életmódot folytat?

AlhotÓ feladat. Hasonlítsd óssze a mocsári csigát, a tavikagylót és a kalmárt
(150. ábra) az alábbi szempontok szerint: élettér, a helyváltoztatás módja, testszimmetria, testtájak, a héj felépítésének sajátosságai, légzószerv, idegrendszer, érzékszervek, ivarszervrendszer, fejló'déstípusa.

9. LABORATORIUMI M U N K A

Téma: A puhatestüek héjának ósszehasonlítása és meghatározása
Eszkózók és anyagok: kagylóhéj- és csigahéjgyüjtemény,

nagyító, vonalzó vagy milliméterpapír, puhatestü határozó, vagy határozó
lapok.

150. ábra Mocsári csiga (l), tavikagyló (2), kalmár (3)

A munka menete:
1. Ism erkedjetek meg a csigahéj és a kagylóhéj felépítésének sajá*
tosságaival.
2. Határozó lapok vagy kónyvek segítségével határozzátok meg 1-2
csigafaj vagy nem zetség és 1-2 kagylófaj vagy nem zetség héját.
139

Az aiiatoic soKieiesege
3. H asonlitsatok ossze a csigahej es a kagylohej felepitesenek saja*
tossagait.
4. Irjatok be a fuzetbe a m egfigyeleseitek alapjan levont kovetkezteteseiteket.

Szeretnetek tobbet tudni ?
■ To rte n e lm i ta n u lm d n yito kb o l tu d ja to k, hogy az a n tik vila g es a
ko ze p ko r c sa sza ra i es c a rja i ku lo n le g e s b ib o rszin u (vo ro se s-lila )
o lto ze te t - p a la sto t va gy to g a t - v ise lte k. Ezt a b ib o rt n ehany fo ld ko zi-te n g e ri c sig a fa j, a b ib o rc sig a k ku lo n le g e s m irig ye b o l n yertek.
■ A p u h a te stu e k a llo m a nya az e m b e r fe le lo tle n p u sztita sa n a k ered m e n ye ke n t je le n to se n c so kke n t. Ezert je le n le g sza m o s o rsza g b a n
m e ste rse g e se n te n ye sztik a p u h a te stu e ke t ku lo n le g e s se ke ly v izi
re szle g e ke n , „te le p e ke n ”. A te n g e ri sze rv e ze te k m e ste rse g e s ten ye szte se a m a nkultura ne vet kapta (a latin m a rin us - te n g e ri es
kultura - te rm e szte s, m uve le s sza va kb o l).
■ A ka g ylo kn a k a fe jje l e g yu tt a sze m u k is e ltu n t. A te n g e ri fe su ka g ylo n a k a sze m e i m a so d la g o sa n ke le tke zte k: a ko p e n ysze g e lye n
h e lye zke d n e k el.
■ A fe jla b u a kn a k jo l fe jle tt a la ta suk, A tin ta h a l 1 m m 2 re tin a ja n 150
e ze r fe n ye rze ke lo elem van (az e m b e rn e k csup an 65 ezer).
........... ..............

Tudasfelmeres tesztek segitsegevel

■■■■■■■■■■■

Tesztfeladatok egy helyea valasszal
1. Parazita fergek koztesgazdajanak szerepet tolti be: a) tavikagyloi b) mocsari csigal c) kalmar; d) eticsiga.
2. Gyongykepzo faj: a) a tavikagylo; b) a folyami gyongykagylo; c) a mocsari
csigai d) az eti csiga.
3. A kopenyiireg: a) belso szervek; b) a hej es a kopenyi c) a kopeny es
a test kozotti ureg.
Tesztfeladatok tobb helyes valasszal
1. Az ember taplalekkent fogyasztja: a) a tavikagylot; b) a folyami
gyongykagylot; c) a kalmart; d) a mocsari csigat.
2. A szuro szervezetekhez tartozik- a) a meztelen csigai b) a tavikagy
loi c) a tintahal; d) a vandorkagylo.
3. A Fekete-tengerben megtalalhato puhatestuek: a) csigak; b) kagy
lok; c) fejlabuak; d) a Fekete-tengerben nincsenek puhatestuek.
Emelt szintu kerdesek
Mivel van osszefiiggesben az, hogy a kagyloknak hianyzik a fejuk?
Tiido's csigak elhetnek-e nagy melysegekben?

6. téma GERINCH0ROSOK TÓRZSE.
KOPONYATLANOK. HALAK.
Miben hasonló a cápa és az elefánt? A halak miért kizárólag vizekben élhetnek, míg az emlosok kozott találunk vízi és szárazfoldi fajokat egyaránt?

30.a gerinchúrosok tórzsének
általános jellemzése
■
■
■
■ Erdemes felidézni.
Milyen fd (elsorendü) és kisegíto
(másod-, harmadrendü stb.) rendszertani kategóriákat alkalmaz a zoolo
gía? Mi a másodlagos testüreg és a kétoldali testszimmetria? Mi a nyílt és
zárt keringési rendszer, mik az artériák, a vénák és a kapillárisok?

A gerinchúrosok torzséhez tóbb mint 42 ezer faj tartozik, ezek
kózül Ukrajna faunájában korülbelül 750 faj ismert. Minden élettérben- a talajmenti légtérben, talajban, tengerekben és édesvizekben
elterjedtek (151. ábra). Ehhez a torzshoz számotokra jól ismert álla*
tok tartoznak: halak, békák, gyíkok, madarak, kutyák, majmok stb.
Egységes felépítésüknek koszonhetoen soroljuk ezt a sokfajta állatot egy tórzsbe (152. ábra).

151. ábra Gerinchúros állatok- 1, 2 —halak; 3, 4 - kétéltüek; 5, 6 - hüllok;
7 - madárí 8, 9 - emlosok

Á z állatolí sokfélesége
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152. ábra A gerinchúros állatok vázlatos felépítése^ 1 - gerinchúr; 2 - idegcsd;
3 - a garatot áttóro kopoltyúrések; 4 - bélcsdl 5 - szív
Minden gerinchúrosra mindenekelott az jellemzo, hogy belso tengelyvázuk, gerinchúrjuk van. Ez egy ósszefüggo pálcára hasonlít, amely a
belso szervek vázául szolgál, és bizonyos rugalmasságot kólcsónóz a test*
nek. Az állatok tóbbségénél ezt a gerinchúrt kifejlett állapotban felváltja
a gerincoszlop (porcos vagy csontos) és csak néhány állatfajnál marad meg
élete végéig változatlanul (lándzsahal, tokfélék).
A gerincoszlop egymás után elhelyezkedo róvid porcokból vagy csontokból, csigolyákból álló tengelyváz.
A gerinchúrosok tóbbségének fejlett a fejváza, a koponyája.
Gerincoszlopa nem minden gerinchúros állatnak van. Jellemzo a
halakra, kétéltüekre, hüllokre, madarakra és emlosókre (151. ábra), ezért
mindezeket egy altorzsbe, a gerincesek vagy koponyások altórzsébe foglalták óssze. A koponyátlanok altórzséhez tartozó lándzsahalnak se gerinc
oszlopa, se koponyája nincsen. A koponyátlanok altórzséhez egyetlen osztály, a fejgerinchúrosok osztálya tarozik (külónbózo lándzsahal fajok), a
gerincesekhez pedig a kórszájúak, a porcoshalak, a csontoshalak, a kétél*
tüek, a hüllók, a madarak, az emlosók osztálya tartozik.
Még egy fontos jellemzóje a gerinchúrosoknak: idegrendszerük felépítése. Valamennyi gerinchúrosnak csoidegrendszere van. Ez a gerinceseknél két részre oszlik. Az elülso kiszélesedo rész az agyvelo, amelyet koponya véd és a hátsó, egy csore emlékeztetd gerincveló. Az agyvelo és a ge*
rincvelo együtt a kózponti idegrendszert, a belolük kiinduló idegek pedig
a periferikus idegrendszert alkotja.
A gerinchúrosok garatjában kopolytúrések találhatók, amelyek az
elsodlegesen vízi gerinchúrosoknál (vagyis azoknál a fajoknál, amelyek
vízben jóttek létre és sohasem hagyták el a vizet) egész életükben megmarad (lándzsahalak, halak). A tóbbi állatnál, amelyek áttértek a szárazfóldi életre, vagy újra visszatértek a vízi kózegbe (másodlagosan víziállatok,
mint a krokodil, fókák, bálnák, delfinek), kopoltyúnyílásaik csak embrkr
nális korban alakulnak ki, és sohasem szolgálnak légzoszervként. Helyette a gázcserét a tüdo biztosítja, amely a légkóri levegovel tórténo lég*
zést biztosító szerv.
A gerinchúros állatokra rendszerint a kétoldali testszimmetria jellem
zo. A testüregük a gyürüs férgekhez és a puhatestüekhez hasonlóan
másodlagos.

Függetlenül attöl, hogy a gerinchürosok eltero mödon täplälkoznak,

emesztb szervrendszerük felepitese egyseges. Peldaul a ketnyiläsü (ätjär* 1
hatö) belcsatornäjuk szäjnyilässal kezdodik es a külvilagba vegbelnyiläs*
sal (ländzsahal, csontos halak, az emlbsök többsege) vagy kloakäval (por*
cos halak, keteltüek, hüllok, madarak) nyilik.

A kloäka az utobel kiszelesedo resze, amelybe az ivarmirigy- es a
kivälasztoszervrendszer kivezeto nylläsa nyilik.
A gerinchürosok többsegenek specializält emesztomirigyei vannakmäj, hasnyälmirigy, a szärazföldieknek pedig meg nyälmirigyeik is.
A törzs kepviseloinek különbözo tipusü lehet a kivälasztö-szervrendszere. A ländzsahalnak, mint a gyürüs fergeknek, kivälasztö csövecskek
(vesecske), a gerinchürosoknak pedig a vese.
Eltero lehet a verkeringesi rendszerük felepitese. A ländzsahalnak
nyilt a keringesi rendszere es nines szlve. A gerinchürosok verenek szine
vörös, amely a specialis versejtekben, az eritrocitäkban levo legzb pigmentnek, a hemoglobinnak köszönheto.
A gerinchürosok ältaläban vältivarüak. Megtermekenyltesük lehet
mind belsd, mind külso. Fejlodhetnek közvetlenül es ätalakulässal. A
külso megtermekenyltes es az ätalakuläsos fejlbdes elsbsorban a vizek
ällandö laköira jellemzo (ländzsahalak, halak), vagy azokra, amelyek
elete közvetlen összeköttetesben van a vlzzel (keteltüek). Viszont belso
megtermekenyltes es közvetlen fejlodes a talajmenti legteret benepeslto ällatokra (hüllokre, madarakra, emlosökre) jellemzo.
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K u l c s s z a v a k e s - fo g a l m a k . Grerinchür, gerincoszlop, kopoltyünyi-

läsok, kloaka.

Röviden a lenyeg
A gerinchürosok fejlett szervezetü ällattörzs. A gerinctelenektol a
következo tulajdonsägokban különböznek■ väzuk belso, amelyet embrionälis ällapotban gerinchür kepvisel. Az
ällatok többsegenel ezt a gerinchürt felvältja a gerincoszlop (porcos
vagy csontos);
■ embrionälis ällapotban kialakulnak a kopolytüresek. A kifejlett vlzi
gerinchürosok kopoltyü segitsegevel lelegeznek, a szärazföldi eletmöd*
ra ättert fajok pedig tüdovel;
■ központi idegrendszerük a gerinchür fölött elhelyezkedo esoidegrend*
szer. A fajok többsegenel agyvelore es gerincvelore oszlik.
A gerinchürosokra az aläbbi tulajdonsägok jellemzok■ ketoldali testszimmetria;
■ mäsodlagos testüreg;
■ ketnylläsü (ätjärhatö) emesztoszervrendszer;
■ kivälasztö szervrendszerük a kivälasztö csövecskek (veseeskek) vagy
vesek;
■ verkeringesük ältaläban zärt;
■ többsegeben vältivarü ällatok;
■ verkeringesük ältaläban zärt;

■ többsegükben vältivarüak.

Ellenorzo kerdesek. 1. Milyen tulajdonságok jellemzik a gerinchúrosok törzsét? 2. Mi a gerinchúr? Melyek a feladatai? 3. Milyen légzoszerv jellemzo a vízi
és szárazfoldi gerinchúros állatokra?

Gondolkozzatok. Az alább felsorolt állatok közül melyek elsodlegesen és
melyek másodlagosan víziállatok: tengeri kígyó, lándzsahalak, krokodilok, tengeri tekndsök, halak, delfinek.

31 .A
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fej gerinchúrosok —
primitiv gerinchúros állatok
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Mi a nyílt keringési rendszer? Mi

a szürés? Mik a receptorok?

153. ábra
Petro Simon Pallas
(1741-1811)

1774-ben Petro Simon Pallas, a hires orosz
tudós (153. ábra) a Fekete-tengerben egy kis
nyújtott testü, félig áttetszo állatot talált. Mivel
puhatestünek vélte, elnevezte „lándzsaszerü
puhatestünek”. Csak 60 év elteltével állapították
meg, hogy ez egy gerinchúros állat.
Fontos szerep jutott a lándzsahal tanulmányozásában egy kiváló tudósnak, Alekszandr
Onufrijevics Kovalevszkijnek (154. ábra). Ez a
hires tudós a kijevi (akkor - Szent Vlagyimir),
az odesszai (akkor novorosszijszki) egyetemek
professzora volt, majd a Szevasztopoli Biológiai
Allomást (jelenleg a Déltengeri Biológiai
Intézet) vezette. Munkásságának kószónhetóen
vált ismertté az, hogy a lándzsahal olyan osi
gerinchúrosokra hasonlít nagyon, amelyektól
valamikor a gerinchúrosok keletkeztek.
A fej gerinchúrosok tórzse 45 fajt számlál.
Trópusi és mérsékelten meleg tengerekben a
parthoz kózel 30 méter mélységben él. A Fekete*
tengerben az európai lándzsahal honos.
A lándzsahal testhossza 3 centimétertól
8 centiméterig terjed. Teste hátsó részével
a homokba fúródik. A felszín fólé a tapogatókkal
kórülvett, tólcsér alakú szájnyílás nyúlik
(155. ábra). A lándzsahal, ha megzavarjuk,
képes átúszni egyik helyról a másikra.

■ A lándzsahal testfelépítésének sajátosságai.

154. ábra Alekszandr
Onufrijevics Kovalevszkij
(1840-1901)

Az állat teste két oldalról lapított és mind
a két vége kihegyezett. Kültakarója a test háti
és hasi oldalán úszószegélyt alakít ki. A test hátoldalán egyesülnek lándzsa alakú farkúszót
képezve. Lancetnek (szikének) egy ó'si sebészeti
eszkózt neveznek, amelynek mindkét vége éles,
innen ered az állat elnevezése. E nyílásoknak

köszönhetoen a lándzsahal képes bizonyos ideig úszni, testât egyik vagy
másik oldalra hajlitani.
Kültakaróját egyrétegü hàmszôvet
képezi, melyet kutikula borít. A hàmszôvet
alatt kötoszöveti réteg helyezkedik el. A
hámszoveti sejtek egy része az àllat tes
tât borító nyálkát termel.
A lándzsahal vázát gerinchúr alkotja.
Kültakarója alatt a test hátoldalán
húzódik, annak elülso (feji) végétbl
hátsó végéig (156. ábra) (innen ered az
osztály neve is^ fejgerinchúrosok). A
mozgás során a gerinchúr meghajlik az
izmok osszehúzódásának kovetkeztében,
elernyedésükkor rugalmasságának köszönhetoen kiegyenesíti a testet. A
gerinchúr két oldalán két hosszanti izomköteg helyezkedik el.
A lándzsahalaknak egyszerü emésztorendszerük van. Bélcsatornájuk eso alakú. A speciális emésztomirigyek hiányoznak, csupán a bélcsatorna hasi oldalán ágazik el a máj. A lándzsahalak táplálkozása szuréssel tôrténik (idézzétek fel, hogy a gerinctelen állatok közül melyek
táplálkoznak szintén szürés által). Különbözd mikroszkopikus szerve*
zetekkel táplálkoznak, foleg a vízben lebego barázdás moszatokkal. A
szájnyílás két eloszáji tolesért tartalmaz. Mögötte nyílik a hosszú garat, melynek oldalsó falain nagyszámú kopoltyúnyílás van. A garat
bélbe megy át, amely a farkúszó tôvénél végbélnyílással végzodik.
A szürés folyamata szoros ôsszefüggésben van a légzéssel. A kopoltyúrések a kültakaró oldalsó betüremkedéseibol keletkezett kopoltyúüregbe nyílnak. Ezek különleges nyílásokkal - kopoltyúrésekkel nyílnak a külvilágba. A belek és a kopoltyúrések falán számos csilló található, amelyek mozgása eredményezi a víz áramlását a szájon keresztül
a garatba. Amikor a víz a kopoltyúnyílásokon áthalad, a közöttük lévo
válaszfalakon megtôrténik a gázcsere. Ezután a víz a kopoltyúnyíláson
keresztül a külvilágba áramlik. Gázcsere a kopoltyúnyílásokon kívül a
kültakarón keresztül is tôrténik.

eló'száji
tolesér

tapogatók

száj

garat gerinchúr

kopoltyúnyílás

bél

velóeso

maj

végbélnyílás

kopoltyúüreg

156. ábra A lándzsahal belsó felépítése
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Az állatok
sokfélesége
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Kiválasztórendszere számos páros kiválasztócsóvecskébbl, nefridiumokból áll, amelyek a gyürüs férgekére emlékeztetnek. Egyik tólcsérszerü végükkel a testüregbe, másik végükkel pedig a kopoltyú melletti
üregbe nyílnak.
A lándzsahal vérkeringési rendszere nyitott, amely háti és hasi véredényekbol, valamint azok elágazásaiból áll. A vér útjának egy részét a
kopoltyúüreg válaszfalain átáramolva nem a véredényekben teszi meg,
hanem a sejtek kózotti térben. Szívük nines, a vér a háti véredények
falának ósszehúzódása révén mozog. A májban a véredények hajszále*
rekre ágaznak el, amelyek hálót képeznek, s itt tisztul meg a vér a
szükségtelen anyagoktól. A lándzsahal vére színtelen.
Idegrendszerük vízzel telt esbre emlékeztet, amely a gerinchúr fólott
helyezkedik el. Agyveleje a lándzsahalnak nines.
Érzékszerveik gyengén fejlettek, ami a passzív életmóddal magyarázható. Testének elülso részén egy bemélyedés található, ez a szaglógódor. Ez érzékeli a vízben oldott külónbózo vegyi anyagokat. Az idegeso teljes hosszában fényérzékelo receptorok találhatók.
Szaporodásuk és fejlodésük. A lándzsahalak váltivarú állatok, külsb
megtermékenyítéssel. Fejlodésük kozvetett: a petébol mozgékony lebego lárva fejlodik, amely aktív terjedésre képes. A lárvák a felnott egyedektol tapogatóik, kopoltyúüregük és ivarmirigyeik hiányával külonboznek. Táplálkozásuk és novekedésük során bizonyos ido múlva
leszállnak a homokba és felnott egyeddé alakulnak. A lándzsahalak 3 -4
évig élnek.
r r m
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Kulcsszavak és -fogalmak.

Cso típusú idegrendszer.

Róviden a lényeg
A lándzsahalak primitív gerinces állatok, amelyek helytülo életmódot
folytatnak. A fejgerinchúrosok osztályába, a koponyátlanok áltorzsébe
tartoznak■ szürés útján táplálkoznak, tápcsatornájuk átjárható;
■ kiválasztó rendszerük számos páros kiválasztócsovecskéból, nefndiumokból áll;
■ vérkeringési rendszerük nyitott, nines szívük; légzoszerveik a kopoltyúnyílások kózotti borredok;
■ idegrendszerük eso típusú; érzékszerveik gyengén fejlettek;
■ váltivarú állatok- külsb megtermékenyítésüek, fejlodésük kózvetett.

Ellenórzo kérdesch. I. Hogyan alkalmazkodik a lándzsahal a mozgásszegény
életmódhoz? 2. Melyek a lándzsahal külsb felépítésének sajátosságai?
3. Hogyan torténik a lándzsahalak táplálkozása és gázcseréje? 4. Melyek a
lándzsahal vérkeringési rendszere felépítésének és vérkeringésének sajátosságai?
5. Mit tudtok a lándzsahal szaporodásáról és fejlbdésérol?

Gondolkozzatok. Mirol tanúskodnak a lándzsahal gerincesekre és gerinc*
telenekre utaló tulajdonságai? Feleleteteket indokóljátok meg.

A lkotó feladat.

H a s o n lít s á t o k ó s s z e a l á n d z s a h a l é s a p u h a t e s t ü e k f e lé p ít é s é t .

K H B I
Szeretnél tobbet tudni?

■ A gerincesek külónleges altórzséhez,
a zsákállatokhoz tartoznak, helytüló és
lebegó, magányos és telepes tengeri szüró állatok. Tóbbségüknek kifejlett állapotban nines gerinchúrjuk,
amely csak a lárvára jellemzó. Testüket e kültakaró mirigyei által kiválasztott hártya borítja, ¡nnen ered az
altórzs elnevezése. A fajok tóbbségénél e hártya osszetétele cellulózt tartalmaz, ami egyetlen más állatra sem
jellemzó.
■ A zsákállatkák altórzsében az aszcidiák osztálya kózel 1300 helytüló állatfajt számlál (157. ábra, L). Lárváiknak
gerinchúrja van, testük megnyúlt, farkúszó segítségével mozognak, ez szolgálja e lterjedésüket. Bizonyos ido
múlva leszállnak az aljzatra és kifejlett
egyedekké alakulnak át, am elyek
5-50 cm-es nagyságú dézsácskára
emlékeztetnek. A zilye n „dézsácskák"
gyakran élénk színüek. Két nyílásuk
van - beáramlási (száj) és kiáramlási
(kloáka), szifójuk, melyen keresztül
állandóan áramlik a víz. A beáramlá
si nyílás képezi a szájnyílást, amelyet
tapogatók óveznek, a kiáramlási nyí
lás a kopoltyúüregbe torkollik (idézzétek fel a lándzsahal felépítését), ezenkívül ide nyílik a végbélnyílás.

.............

Téma:

157. ábra Gerinchúrosok helytülok: 1 - aszcidiaí
2 - piroszóma (tüztestecske);
3 - salpa-telep

10. L A B O R A T Ó R IU M I M U N K A

..........

A lándzsahal külso és belso felépítése (állandó mikropreparátu-

mokon).

Eszkózók, anyagok és vizsgálandó tárgyak:

a lándzsahal

állandó mikropreparátumainak készlete, mikroszkóp.

A munka menete:
1. A lándzsahal hosszanti metszetének mikropreparátumán vizsgáljá*
tok meg felépítésének részleteit.
2. A mikroszkóp nagy nagyításánál vizsgáljátok meg a lándzsahal keresztmetszetének preparátumát. Keressétek meg a gerinchúrt és a velócsóvet.
3. Irjátok be a füzetbe a megfigyeléseitek során levont kóvetkeztetéseket.
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32 . A koponyások altörzse.
*

A halak külso felépítése

■
■
■
■
Erdemes felidézni. Mi a gerinchúr, a velocso, a zárt vér*
edényrendszer, a szív? Mi a védoszín?

Mindannyian hallottátok már azt a kifejezést „él, mint hal a vízben”.
Azért mondják ezt, mert a halak a vízi életmódhoz alkalmazkodtak a leg*
jobban. Ehhez számtalan alkalmazkodási mechanizmusuk van, mivel már
több százmillió éve élnek bolygónkon. A halak a koponyások altôrzsének
képviseloi.
■ A koponyások általános jellemzése. Miért tartoznak a halak a gerince*
sekhez vagy a koponyás àllatokhoz? A 158. ábrán a különbözd gerinces
állatok embrióinak kezdeti fejlddési szakaszát láthatjátok. Forditsatok
fîgyelmet arra, hogy a kezdeti fejlddési szakaszban a különbözd fajok emb*
riói a lândzsahalra emlékeztetnek. Ez azért van, mert a halaknàl, a bé*
káknál, a gyíkoknál, a madaraknál, az egereknél, a kutyáknál és mások*
nál egyaránt kifejlddik a gerinchúr és a veldcso. Ugyanakkor a késobbiek*
ben a gerinces állatok embrióinak felépítése bonyolultabbá válik. Kialakul
a bonyolult felépítésu agyveld, és a velocso nem kiszélesedd része képezi a
gerincveldt. A gerinchúr részlegesen vagy teljesen porc és csontképzodmé*
nyekbdl álló csigolyákká alakul át folyamatosan. Ezek ôsszessége képezi
a tengelyvázat - a gerincoszlopot. Az agyveld körül védo porc vagy csont*
réteg alakul ki, a koponya. Ezért sorolják ezeket az állatokat a gerincesek
vagy koponyások altôrzsébe.
Minden gerincesnek zárt a vérkeringési rendszere. Van szívük, amely két,
három vagy négy rekeszes. Légzoszervük kopoltyú vagy tüdo. Kiválasztó*
rendszerükben a kiválasztó csôvecskék - a nefridiumok - bonyolultabb szer*
vekké - vesékké alakulnak át.
A gerincesek számára a fejgerinchúrosokhoz képest bonyolultabb felépí*
tés tette lehetdvé a különbözd életterek meghódítását: nem csak a tengerek*
ben fordulnak el, hanem az édesvizekben is, benépesítették a foldet, a leve*
got és a talajt mint élettereket. A gerinces állatok minden éghajlati övben
elterjedtek - az Arktisztól az egyenlítoig, az egyenlítdtdl az Antarktiszig.
A gerinces állatok tôbbsége a gerincesek vagy koponyások altôrzsébe tar*
tozik, több mint 42 ezer faj. A gerinces állatoknak hét törzse ismert. Elsoként
a csontos és a porcos halak osztályát fogjuk áttekinteni (159. ábra).
csontos hal

szalamandra

teknos

patkány

158. ábra A gerincesek embrionális fejlodése

majom

159. ábra A halak sokfélesége. Csontos halak: 1 - holdhal; 2 - harcsa;
3 - tengeri csikó; 4 - csuka; 5 - tokhal; porcosak: 6 - rája! 7 - tüskéscápa
■ A halak külso felépítése. A halak bolygónk minden típusú édes- és sós
vizeiben elterjedtek. Az antarktikus és arktikus jégréteg alatt, valamint a
nagy mélységekben nagyon sok hal él nulla fokos homérséklet alatt; vannak olyan halak, amelyek Kelet-Afrika forró forrásainak lakói- +50 °C
hó'mérséklet fölött élnek.
A halak mérete is sokféle. Vannak közöttük óriások, mint például a cetcápa, melynek hossza 20 méter, tömege pedig 15-50 tonna is lehet, vagy
az óriás fogas rája (mellúszóinak fesztávolsága akár 6 és fél méter).
Ukrajna fekete- és azovi-tengeri medencéjében él a fekete-tengeri viza,
melynek hossza 2,5 méter (ritkábban
akár 5 méter).
Ezzel együtt ismerünk olyan akváriumi halakat, mint a guppi vagy a
kardfarkú hal, amelyek testhossza
nem haladja meg az 1-2 cnrt.
Nagyon sokféle a halak testformája, amely gyakran az életmódjukra
utal. Igy a csuka aktívan úszik a vízrétegben a táplálék keresése közben,
ezért áramvonalas teste van. A ráják
és a sima lepényhal teste has-háti
irányban lapított, mert ezek a halak a
vízfenék kôzelében kevésbé mozgé*
kony életmódot folytatnak. Az angol náknak kígyó formájú testük van,
egyes mélytengeri halak nyíl alakúak,
a holdhal pedig gömbölyü. Elófordul nak egészen különleges alakú halak is
(160. ábra).
260. ábra Különleges alakú halak
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161. ábra A folyami sügér külso felépítése
A folyami sügér teste fejbol, törzsbol és farokból áll. Testrészei között
nines éles határ, ami biztosítja áramvonalas testfelépítését.
A szájnyílást alsó és felso állkapocs övezi. Az alsó állkapocs mozgatható,
amely lehetové teszi az áldozat aktiv elejtését (a folyami sügér ragadozó). A
fejen találhatók még a szemek és a szaglószerv: a páros orrnyílás. A fej oldalán
helyezkednek el a kopoltyúfedok, amelyek a légzoszerveket, a kopoltyúkat
takarják.
Az uszonyok biztosítják a halak mozgását vagy szabályozzák testhelyzetüket. Ezek a bbr kitüremkedései, amelyeknek természetesen vannak támasztó
képzodményei - a esontsugarak. Az uszonyok lehetnek párosak és páratlanok.
A páros uszonyokhoz tartoznak a melk és a hasi uszonyok, a páratlanokhoz a
fark-, a farok alatti és a hátuszony (egy vagy több). Afarok, amely farkuszonyban végzodik, a mozgás fd szerve. De nem mindegyik halfajnál egyformán fejlett. A kevésbé mozgékony életmódot folytató halaknál, mint amilyenek példá*
ul a ráják, gyengén fejlett. A lassú eldre* és hátrahaladásra a melluszonyok
szolgálnak. Ezek különösen a rájáknál fejlettek, és mozgásuk a madarak
szárnymozgására emlékeztet. A páros melk és hasuszonyok sajátos „mélységi
kormányrudak”, amelyek lehetové teszik a mozgás irányának változtatását. A
páratlan (a hát- és a farok alatti) uszonyok biztosítják a halak testének stabk
litását a vízben.
■ A halak kültakarója. A halak testét pikkelyek borítják. A esontos halak
pikkelyei vékony, félig átlátszó lemezek, amelyek tetocserépszerüen fedik
egymást. Elülso végével minden pikkely a borbe van ágyazva, hátsó végével a következd sor pikkelyeire fekszik (162. ábra). Az állat novekedése
során a pikkely is rétegenként növekszik. Ez a folyamat a fák évgyürüi*
nek keletkezésére emlékeztet a mi szélességi körünkönî télen a halak
novekedése is szünetel, akárcsak a fáké, és következd tavasszal újraindul.
Ezért a pikkelyek egymásra való rétegezodéséból meg lehet határozni a
hal életkorát.

A porcos halak, a cápák és a ráják
pikkelyei egy tömör anyagból, zománccal
bevont dentinbdl állnak. Ugyanilyen
anyag alkotja az ember fogát. A halpikkelyek borük képzodménye.
A bdrben mirigyek varmak, amelyek
nyálkát választanak ki. Ezek védik a
bort a kórokozó szervezetek behatolásá*
tól, segítik az úszást, csökkentve a víz
súrlódását. Egyes halak nyálkája mérgezo.
Figyeljétek meg a folyami sügér színét. Testének hátsó része sotétebb, mint
a hasi, ezért az állat felülrbl nézve észre162. ábra A halak pikkelye:
vétlen a sotét aljzaton. Ha lentrbl néz1 - cápa! 2 - latiméria;
zük a sügért, akkor az ezüstös hasi oldal
3 - csontos hal
a halat észrevehetetlenné teszi a víz
ezüstös hátterén. A keresztcsíkok a moszatok között elrejtik a sügért. A
különbözo színü korallok között élo trópusi halakat nagyon élénk színezetük észrevehetetlenné teszi ellenségeik számára (163. ábra). Ezek a védcr
szín példái.
A mérgezo halak élénk színüek lehetnek. Riasztószínükkel jelzik veszélyességüket.
Vannak halak, mint például a Fekete-tengerben élo sima lepényhal,
amelyek környezetük színétol függoen képesek változtatni saját színüket.
Sok halfajnál a nostények egész éltük során vagy csak a szaporodás idoszakában látványosan különböznek a hímektol színükben vagy testalkatukban. Ez segíti a különbözo nemü egyedek felismerését párzáskor.
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Kulcsszavak és -fogalmak. Úszó, védo- és riasztószín.

Röviden a lényeg
Minden gerinces állat jellemzo tulajdonsága hogy■ a tengelyvázat a gerincoszlop képezi;
■ a központi idegrendszert a gerincvelo és az agyvelb
képezi;
■ a gerinchúr csupán a gerincesek egyes képviseloinél marad meg egész
életük során, sok gerinces állatnál ezt felváltja a porcos vagy csontos
gerincoszlop; a fej váza - a koponya - védi az agyvelot;
■ a gerincesek vérkeringési rendszere zárt, van szívük;
■ a légzoszerveket a kopoltyúk vagy a tüdo képviseli, a kiválasztás pedig
a vesékkel torténik.
A halak kizárólag vízben élo állatok:
■ testük fejre, törzsre és farokra tagolódik;
■ páros és páratlan uszonyaik vannak;
■ testüket pikkelyek borítják;
■ kopoltyúkkal lélegeznek.
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Ellenörzö kérdések. i. Milyen
tulajdonságok különböztetik meg a kopcr
nyások vagy gerincesek altorzsének képviseloit a koponyátlanok altorzsének képviseloitol? 2. Mi jellemzo a gerinces állatok idegrendszerére? 3. A halak életterükhöz való milyen alkalmazkodását tudnátok megnevezni? 4. Milyen tulajdonságok
jellemzik a halakat? 5. Mik az uszonyok?
Mi a feladatuk? 6. Mi a pikkely, és mi a
feladata?

G on d olk ozza tok . Miben bonyolultabb a gerincesek felépítése a
gerinctelenekétol?
163. ábra Korallzátonyok lakói

A lk o tó fela d a t. Nézd meg a 163.

ábrát. Miért színesebbek a korallzátonyok meg a trópusi édesvizek dús novényzete között élo halak?

........... .
11. LABORATÓRIUMI MUNKA . . . . . ..........
Téma: A halak külso felépítésének és viselkedésének tanulmányozása.
Eszközök, anyagok és vizsgálandó tárgyak: élo halakat
tartalmazó akvárium vagy rögzitett anyag, kitömött hal, halpikkely, kézi
nagyító.

A munka menete:
1. Ismerkedjetek meg a halak külso felépítésével (élo akváriumi halak példáján). Keressétek meg testrészeiket. Fordítsatok figyelmet az uszonyok
felépítésére és feladatára.
2. Optikai müszerek segítségével vizsgáljátok meg a halpikkely felépítését. Számoljátok meg a pikkelyeken lévo évgyürüket.
3. Figyeljétek meg a halak vízben való mozgásának jellegét.
4. Figyeljétek meg a halak légzését- a kopoltyúfedók mozgását.
5. Figyeljétek meg a halak táplálkozását (etessétek ólcet csóféreggel vagy
száraz haleledellel) és reakciójukat a különbözo ingerekre.
6. Irjátok be a füzetbe a megfigyeléseitek során levont kovetkeztetéseket.

33. A halak belso felépítése
■ ■ ■ ■ Erdemes felidézni.
m í a vér? Milyen típusai vannak a
támasztószovetnek? Mi az okoszisztéma (okológiai rendszer)?
A halak váza védó szerepet tölt be és az izmok rogzítésére szolgál.
Egyes halak váza kizárólag porcszovetból épül fel, másokéban van csontszövet is. A vázfelépítés elsó változata a porcos halak osztályára, a másik
változat a csontos halak osztályára jellemzó'. A felnótt halak tobbségénél
a gerinchúrt részlegesen vagy teljesen csigolyák váltják fel.
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A halak váza (164. ábra) a fejvázból, a gerincvázból és az uszonyok
vázából áll. Akoponya sok csontból tevodik ossze, amelyek tóbbsége mere*
ven kapcsolódik egymáshoz. Mozgathatóan ízesül a koponyához az alsó
állkapocscsont, amely lehetové teszi az állat számára az áldozat gyors
elejtését. A koponya védi az agyvelot. A koponya vázához tartoznak a
kopoltyúívek, amelyeken a kopoltyúk helyezkednek el. Kívülrol a kopol*
tyúkat kopoltyúfedo-csont borítja.
A gerinc csigolyákból áll. Minden csigolyának van teste és íve. A felso
ívek nyílásai egymáshoz illeszkednek, és gerinccsatornát képeznek,
amelynek belsejében helyezkedik el a gerincvelo. A halak gerincének két
szakasza vam tórzsi és farki rész. A torzsi csigolyákhoz rógzülnek a bordák, a farkcsigolyákon nincsenek bordák.
Az uszonyok váza csontsugarakból áll. A páros uszonyok (a mell- és a
hasi uszonyok) váza óveket is tartalmaz. Csontjaikhoz izmok rógzülnek,
amelyek mozgatják az uszonyokat.
Izomzatuk a test háti oldalán és a farokrészen jobban fejlett. A tórzs izmai
széles hosszú szalag formájúak, vannak még sajátos izmaik, amelyek az állkapcsot, a kopoltyúfedcrcsontot és az uszonyokat mozgatják.
Emésztorendszerük a szájnyílással kezdodik, amely a száj-garat üregbe
vezet (165. ábra). Ennek végén helyezkedik el egy izmos kinóvés - a nyelv. A
halak tóbbségének állkapcsain és a koponya más csontjain fogak vannak, ame
lyek segítik az áldozat elkapását és megtartását. A száj-garat üreg hátsó részében vannak a kopoltyúrések. A száj-garat üregbol a táplálék a hosszú nyelocsobe jut, amely a fajok tóbbségénél egy kiszélesedésbe, a gyomorba megy át. A
gyomor után helyezkedik el a vékonybél, amelybe szakosodott emésztbmirigyek torkollanak —a máj és a hasnyálmirigy. A táplálék megemésztése a gyomorban kezdodik és a vékonybélben fejezodik be, ahol a tápanyagok felszívódnak a vérbe. Késobb a meg nem emésztett tápanyagmaradványok a vastagbélbe kerülnek, és beldle a végbélen (vagy a kloákán) át kiürülnek.
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165. ábra A hal belso szervei

A halak különbözo' eledelt fogyasztanak. A ragadozók más állatokat:
különbözo' férgeket, puhatestüeket, rákféléket, halakat stb. Víztározóinkban
olyan ragadozó halak honosak, mint a folyami sügér, a fogas-süllo, a csuka
és sok egyéb. A novényevo halak (mint például a busa, a fehér és a fekete
amur) miközben a vízi novényzetet fogyasztják, megelozik azt, hogy a
víztározókat ellepje a novényzet és elmocsarasodjanak. A mindenevo
halak gerinctelenekkel és vízi novényekkel is táplálkoznak.
A csontos halfajták tobbségének van úazóhólyagja. A nyeldcsonek ez
a vékony csontú képzodménye gázokkal van tele és segíti a halakat
abban, hogy a mélyvízben tartózkodjanak. A hólyag falait hajszálerek
szövik át. A kapillárisok hálózatán áramló vér szállítja a gázt vagy
elnyeli annak egy részét. Az úszóhólyagnak köszönhetoen a halak
különbözo mélységekben tartózkodhatnak, miközben minimális energi*
át használnak erre. Amikor a hal a mélybe bukik, a gázok egy része a
hólyag üregéból a vérbe kerül, így a hal fajsúlya növekszik. Es ellenke*
zóleg, amikor a hal a felszín kozelébe emelkedik, a gázok egy része a
vérból a hólyag üregébe kerül, ezáltal csökken a hal tomegének fajsú
lya. Az úszóhólyag bizonyos szerepet játszik a gázcserében is^ oxigénhiányos környezetben bizonyos mennyiségü oxigén kerülhet a vérbe az
úszóhólyag üregét betöltö gázelegyból.
Kiválasztó szervek: a páros vese, amely a gerine alsó része mentén
helyezkedik el a törzsben. A szalag formájú vesében a vér megtisztul az
anyagesere káros termékeitól, melyek a húgyhólyagból ürülnek ki.
Ezzel azonban nines vége a vese szerepének. A vese szabályozza a hal
szervezetének sótartalmát is, ezért ezek a halfajták megélhetnek akár
az édesvizü, akár a sósvizü víztározókban. Például a különbözo tok halak vagy a lazacok tengerlakók, de szaporodni a folyókba vándorolnak. A folyók torkolatában egyes cápafajták is eló'fordulnak.

A halak alapveto légzoszervei a kopoltyúk. Ezek segítségével veszik fel
a vízben oldott oxigént. A kopoltyúk a kopoltyúíveken helyezkednek el. A
kopoltyúív mindkét végének külsején két sor piros kopoltyúfésü helyezkedik el. Ezekbol ágaznak el a véredények, és itt megy végbe a gázcsere.
A kopoltyúfedcrcsontok mozgásának kószónhetóen a víz átáramlik a száj*
nyiláson, a garaton és a kopoltyúnyíláson, átmosva a kopoltyúfésüket.
Amikor a kopoltyúfedó-csontok visszaállnak kiindulási állapotukba, a víz
kiáramlik a kopoltyúfedó'-csontok alól. A porcos halaknak nincsenek kopol*
tyúfedo-csontjaik: kopoltyúnyílásaik külón-külón a külvilágra nyílnak.
A kopoltyúív belso felszínén fehéres színü kopoltyúfésük találhatók,
amelyek sajátos szürbkészülékül szolgálnak- megelozik a táplálék és más
szükségtelen anyagnak a kopoltyúba jutását a vízzel. Ily módon a táplálé*
kot a száj-garat visszatartja, s az nem zavarja a kopoltyún át tórténó gáz*
cserét.
Egyes halaknak, a kettos légzésüeknek a kopoltyúkon kívül van még
egy vagy két tüdejük, amelyek lehetbvé teszik a légkóri oxigénnel való légzést. Ezek üres hólyagok, amelyek egyesülnek a nyeldcsovel. Ezért a ket
tos légzésü halak az alacsony oxigéntartalmú vizekben is képesek élni, sot
képesek túlélni a szárazságot is.
■ A véredényrendszer. A kétrekeszes szívben egymás mógótt helyezkedik
el a pitvar és a kamra. Ez utóbbi ósszehúzódása biztosítja a vér irányított
mozgását a véredények rendszerében, azaz a vérkeringést.
A 166. ábra segítségével kovethetjük a vér útját a hal szervezetében. A
hal szívében csak vénás vér van. A pitvar ósszehúzódása révén a vér a
kamrába áramlik, a kamra ósszehúzódása révén pedig a hasi artériába és
a kopoltyúkhoz. Ott a vénás vér oxigénnel dúsul és artériássá alakul. A
kopoltyúktól az artériás vér a véredényeken keresztül eljut a külónbózó
szervekhez, leadja az oxigént, szén-dioxiddal dúsul és vénás vérré alakul
át. A külónbózó' szóvetektól és szervektól a vénás vér a vénákon keresztül
visszatér a szívhez. Igy a halaknak egy vérkórük van. A halak vére piros
a hemoglobinnak kószónhetóen, amely a vérsejtekben, az eritrocitákban
található.
Acsontos halak hidegvérü állatok. Ez azt jelenti, hogy képtelenek saját
testhómérsékletüket állandó szinten tartani* a halaknál ez a kórnyezettól
függ.
szív

véredények

elóaerv

kisagy

kóztiagy

166. ábra A halak véredényrendszere

167. ábra A halak agyvelejének
felépítése

Az aiiatoK sokteıesege
■ A halak idegrendszere. A halak agyveleje, akâr a többi gerinces állaté,
5 részbol áll: nyúlt-, kis-, kózép-, közti- és eloagyból (167. ábra). Az elbagy
a bonyolult viselkedési formákért felel, benne helyezkedik el a szaglókóz*
pont. A kisagy, amely a hátsó agyrészhez tartozik, felel a mozgás óssze*
hangolásáért. A legtöbb érzékszervtol érkezo jelzés a kózépagyba jut. Ez
az agyrész a köztiaggyal, a nyúltaggyal és a gerincvelbvel együtt szabályozza az összes életfunkciót.
A halak érzékszervei a víz kózegében tórténó ingerek felfogásához alkalmazkodtak. Szemükben gömb alakú átlátszó szemlencse van, amely
megtöri és a szem belso hártyájára ósszpontosítja a fénysugarakat, ahol a
látási receptorok találhatók. Kívülról a szemet átlátszó szaruhártya védi.
A halak szemlencséje nem képes változtatni helyzetét és alakját. Ezért a
halak fóleg a nem nagy távolságra eso tárgyakat látják, ugyanakkor képesek megkülönböztetni azok alakját és méretét.
A halak koponyacsontjaiban'helyezkedik el hallószervük, a belsó ful. A
vízben a hanghullámok sokkal jobban terjednek, mint a légkórben, ezért
jobban érzékelhetók a koponyacsontokon keresztül. Szintén a belsó füllel
van ósszekóttetésben az egyensúlyérzékeló szerv. Ennek segítségével
érzékeli a hal saját helyzetét a térben.
A halaknak van szaglószervük, a fej elülsó részén található kapszula*
pár, amely a külvilágba orrnyílásokkal nyílik. A halak szaglása nagyon jól
fejlett, fóleg a ragadozóké. A ízlelószervek fóleg a nyelven helyezkednek el.
De a legfontosabb szerepet a halak életében az oldalvonal játssza. Ezek
keskeny, vízzel telt csatornácskák, amelyek a pikkelyek alatt húzódnak a test
két oldalán (168. ábra). A külsó környezettel a pikkelyek nyílásain keresztül
az oldalvonal
érintkeznek. A csatornácskák mélyén
nyílása
találhatók a receptorok, amelyek képesek érzékelni a vízáramlás irányát és
sebességét. Ezért még a vak barlangi
halak is ugyanolyan jól kikerülik a
különbözo akadályokat, mint azok a
fajok, amelyeknek van szemük. Az oldal
pikkely vonal segítségével a halak a víz jelentéktelen mozgását is érzékelik, és ezért
receptor
ideg
sohasem ütköznek a víz alatti tárgyak168. ábra A halak oldalvonalának felépítése nak, mert érzékelik kózelségüket.
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Kulcsszavak és -fogalmak. Úszóhólyag, kopoltyúfésük és kopoltyúlemezek, eritrociták (vörös vértestek), hidegvéru állatok, oldalvonal.

Röviden a lényeg
A halakra az alábbi tulajdonságok jellemzók:
■ a gerinchúron kívül a halaknál kialakul a csontos vagy porcos
gerincoszlop, valamint a koponya és az uszonyok vázaí
■ az átjárható bélcsatorna; van szájgarat-üreg, nyelócsó, gyomor, a
bélcsatornának vékony- és vastagbéli szakasza, máj és hasnyálmirigy;
■ kiválasztó szervek a szalag alakú vesék;

■ verkeringesi rendszerük zart, ketrekeszes szivük van es egy verkörük; verük piros szinü az eritrocitâkban levo hemoglobinnak köszönhetoen;
■ a halak hidegverü âllatok: hömersekletük függ a környezet hömersekletetol;
asa
■ legzöszerveik kopoltyük, de egyes fajaiknâl van egy vagy ket tüdb;
■ jöl fejlett az agyvelo es a gerincvelo, valamint a különbözo erzekszervek.

Ellenörzö hcrdeseh. 1. Milyen reszekbol âli a csontos halak vâza?
2. Mi a kopoltyüfesük es a kopoltyulemezek szerepe? 3. Hogyan megy vegbe
a halak verkeringese? 4. Milyen reszekbol âli a halak agyveleje? 5. Milyen
erzekszerveik vannak a halaknak? Mi az oldalvonal feladata?

Gondolhozzatoh. Miert nagyobb a kopoltyulemezek sürüsege azoknâl a
halaknâl, amelyek aprö tâplâlekot fogyasztanak?

Alkotö feladat. Nezzetek meg a 169. âbrât.

169. abra A râk (l) es a hal (2) idegrendszere
Hasonlitsâtok össze a folyami râk es a hal idegrendszerenek feleplteset.
Gondolkozzatok azon, mitbl bonyolultabb egyikük agyvelejenek felepitese?

34.

Evszakos vâltozâsok a halak
eleteben.
A halak viselkedese

S

■
■
■
■
Erdemes

felidezni.

Mit nevezünk eletciklusnak, ösztönnek,

felteteles reflexnek?
■ Evszakos vâltozâsok a halak eleteben. Sok halfaj alkalmazkodott az evszakokkal vâltozö körülmenyekhez. Igy, ha a viztârozot jeg boritja, a halak ott gyulnek
össze, ahol melegebb van (peldâul az aljzat üregeiben). A halak szâmâra legnehezebb a teli idöszak: a vizekben nem elegendo az elelem, a jegreteg akadâlyozza az
oxigen bejutâsât a levegöbol a vlzbe (s ehhez târsul meg, hogy a vlzinövenyek telen
szinte nem vâlasztanak ki oxigent). A hosszü ideig tarto befagyâs következteben a
viztârolökban bekövetkezo oxigenhiâny elöidezheti a halak tömeges pusztulâsât.
Hogy segitsünk a halaknak ebben az idoben, nelkülözhetetlen a lekvâgâs.
Tavasszal, amikor a vlz homerseklete emelkedik, fokozödik a halak
aktivitâsa. Ekkor kezdödik az ivâs.
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ívásnak nevezzük a nostény halak által rakott ikráknak a himek haltejével torténo' megtermékenyítését.

Szaporodásukhoz a halak az utódnemzedék fejlodésének megfeleld kcr
rülményeket keresnek. Sok faj azokban a víztározókban szaporodik, amelyekben állandóan él (vad ponty, folyami sügér, harcsa). Egyes halak nagy
távolságokat küzdenek le, hogy elérjék az ívás helyét: egyesek a tengerekbol a folyókba vándorolnak, mások ellenkezoleg —a folyókból a tengerekbe. Ezeket vándorhalaknak nevezzük.
A vándorhalakhoz tartoznak a tokhalak, a vizák, a púpos lazac, a lazacfélék és mások. Például a szibériai lazac és a púpos lazacok nagy rajokban
indulnak ikrarakásra a folyók felso szakaszához az árral szemben. Ennek
során számos akadályt küzdenek le- zuhogókat, kisebb vízeséseket (170.
ábra, 1.). ívás elott a halak a folyók felsó folyásainál az aljzatba kis mélyedéseket, „fészkeket” vájnak. A nostények ezek aljára rakják le ikráikat és
a hímek saját ivarváladékukkal öntözik azt meg. Szaporodás után elpusztulnak. Más vándorhalak visszatérnek az eredeti lakhelyükre. Szaporodásuk a kovetkezó' években megismétlódhet.
Másik érdekes példája a vándorhalaknak a folyami angolna. Altalában Europa édesvízi víztározóiban élnek (Ukrajnában a Volinyi terület
Sacki-tavaiban fordulnak eló) vagy Amerikában, de ívásra a Sargassotengerbe vándorolnak (az Atlanti-óceán kozépsó' része). Onnan a kifejlett egyedek nem térnek vissza. Csupán a halporontyok térnek vissza a
meleg Golf-árammal Nyugat-Európa vagy Amerika folyóiba, ahol halakká fejlódnek.
Az Azovi- és a Fekete-tengerben szintén élnek olyan halfajok (heringfélék és tokfélék), amelyek ívásra a nagy folyókba (Duna, Déli Bug, Dnyeper> Don) vándorolnak.
ívásuk idején a halak gyakran változtatják színüket, élénkebbé válnak. Egyes fajoknak csupán az ívás idejére jelennek meg új képzódményei. így a dévérkeszeg testfelszínén
porckinóvések keletkeznek, a szivárványos ökle nóstényénél hosszú tojó*
cso. A púpos lazac hátán púp fejlódik
(innen ered ennek az általában karcsú
halnak a neve), állkapcsa megnó és
kiálló lesz (l 70. ábra, 2.).
Az ívással kapcsolatos vándorlásnak biztosítania kell az utódok fejlódéséhez a legkedvezólab feltételeket.
Ezért ezt az ivadékgondozás egyik formájának kell tekintenünk.
■ A halak fejlddése. Az ikrák lerakásától a halporontyok vagy a kishalak kifejlódéséig tarto idot inkum
bációs szakasznak nevezzük. Ennek
170. ábra A púpos lazacok ívásuk során tartama a víz hóm érsékletétól függ.
a tengerekbol a folyókba vándorolnak,
Faunánk azon halai petéinek (ikrájelentós akadályokat (l) leküzdve.
inak)
fejló'dése, amelyek tavasszal
A hímek külalakjában torténo változávagy nyáron ívnak, három napig,
sok (2); halporonty (3)

vagy annál tovább tart. Azoknál a
fajoknál, amelyek ívása osszel vagy
télen (lazacok, menyhalak) torténik, az ikra fejlódése (171. ábra)
tavaszig tart.
A halak tobbsége nem gondoskodik utódairól: leikrázva ott hagyják
azokat drizetlenül. Sok ebihal
ennek során elpusztul, ezért a
halak óriási mennyiségu ikrát raknak le. Például a holdhal (159.
ábra, 1.) egyenesen a tengerbe 300
millió ikrát rak le.
Kevesebb ikrát raknak azok a
halak, amelyek bizonyos mértékig
gondoskodnak utódaikról. Például
az Ukrajnában elterjedt tüskés pikó
hímje a víztározó alján vízinové*
171
1 - ikr '
nyek részeiból fészket épít, amelyet
2 _ ikragzemek az embrióval
borm irigyeinek ragados valadekaval rogzít. A fészek ellentétes oldalain nyílások varmak. A nostények
a fészekbe 20-100 ikrát raknak. 10-15 napon át a hím védi a fészket,
s ezalatt úszóinak mozgatásával áramoltatja a vizet rajta, hogy a víz*
ben oldott oxigén eljusson a fejlddo ikrákhoz.
A szivárványos ökle, amely Ukrajna édesvízi víztározóiban él, másr
képp védi utódait. Az ívás idejen a nosténynek hosszú tojócsove
no, amelynek segítségével nem nagy mennyiségu ikrát rak az édesvízi
kéthéjteknojú puhatestúek kopenyüregébe. Az ily módon védett ikrák
a puhatestúekben fejlodnek, ahol állandóan van vízben oldott
oxigénjük és táplálékuk.
A tengeri túhal és a tengeri csikó hímje testének alsó oldalán borkinovés van, amely sajátos erszényt képez, s amelybe a nóstény nem
nagy számú ikrát rak; itt fejlodnek a fiatalok. Az afrikai édesvízi hal, a
tilápia nóstényei szájgarat-üregükben hordják az ikrákat, ahol veszély
esetén el tudnak rejtozni a halporontyok is.

Szaporodásuk után a halak aktívan táplálkoznak. Ezt az idószakot az
ívás utáni fokozott táplálkozási idószaknak nevezzük. Ebben az idoben a
halak intenzíven növekednek és tápanyagokat halmoznak fel. Ezek a tar*
talékok azért fontosak, hogy át tudják vészelni a kedvezotlen téli idósza*
kot, és fel tudjanak készülni a következd ívásra.
■ A halak viselkedése. Minden halfajnak sajátos viselkedése van, amely
a faj fennmaradását biztosítja. A halak bonyolult ösztöneinek példája az
íváskor tórténó vándorlás és az utódokról való gondoskodás. Az ívási vándorláson kívül a halakra jellemzo még a táplálkozási is - a szaporodás
után a táplálkozási helyre való átkoltozés.
A halakra jellemzó' az építési ösztön is. Például egy nem nagy akváriumi
hal, a gurámi hímje és még néhány más hal ívás elótt lepyeli a levegót és
ragadós nyállal burkolt buborékok formájában engedi ki. Igy a víz felszínén
fészek képzodik, amelybe a nóstény lerakja az ikrát.
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A halak azon képességérol, hogy feltételes reflexeket alakíthatnak
ki, onállóan is meggyozodhettek. Például, tanítsátok meg az akváriumi
halakat arra, hogy etetés kózben az asztali lámpa felkapcsolására, vagy
az akvárium üvegének megkocogtatására odaússzanak.
■ A halak jelentosége az ember életében. Az ember számára a hal elso*
sorban értékes táplálék (hús, ikra), ugyanakkor A- és D-vitaminforrás,
amelyek a halmájban és az ikrában vannak. Az emberiség állati fehérjéinek kozel 40 %-át a halászat révén elégíti ki. A világ évi halászata
kozel 70 millió tonnát tesz ki.
A halzsírt felhasználják az élelmiszeriparban, a gyógyászatban és
ipari célokra. A halból és csontjaiból az ember hallisztet készít az állatok takarmányozására, valamint trágyaként használja fel. Sok halnak
(a cápáknak, a lazacoknak) értékes a borük, amelyet külonbozo iparcikkek eloállítására használnak. Egyes fajokat, mint például a gambuziákat, felhasználják a vérszívó rovarok lárvái elleni harcban. Ez az
emberre kártékony rovarok elleni biológiai küzdelem példája.
A halászat a halak hálóval vagy más eszkozokkel csónakból vagy spe*
ciálisan felszerelt hajókból torténo tómeges kifogása. Ukrajna legnagyobb
halászati kozpontjai a tengermelléki városokban vannak - Szevasztopolban, Kercsben, Odesszában, Mariupolban, Bergyánszkban és más
nagy folyókon, a Dunán, a Dnyeperen, a Dnyeszteren, a Déli Bugon.
A kizárólag vízinovényekkel táplálkozó halakat (fehér amur, busa) a
víztározók elhínárosodásának megakadályozására használják.
Nagy jelentosége van az emberek számára a sporthalászatnak mint
a természetben torténo aktív pihenés egyik módjának. Sok halfajt tartanak akváriumokban. Igy a halaknak esztétikai és ismeretszerzo szerepük is van.
Ennek ellenére a halak kárt is okozhatnak az embereknek. Igy egyes
tengerekben a cápák veszélyesek lehetnek az emberek számára. A hal,
elsdsorban a folyami, az ember éloskódo férgekkel torténo fertozésének
forrása lehet, ha nyersen vagy konyhatechnikailag nem kielégítoen van
feldolgozva. Vannak halfajok, amelyek húsa vagy ikrája mérgezo az
ember számára. Veszélyesek az egyes fajok mérgezo sugarai (csontjai)
vagy tüskéi által okozott szúrások, az elektromos ráják és a harcsák
kisülései.
■ Haltenyésztés. A tengeri és folyami haltartalékok eléggé nagyok, de
nem korlátlanok. Ezért a halakat speciális létesítményekben szaporítják. Ukrajnában is jól fejlett a halgazdálkodás. Egyes gazdaságokban a
halakat az ikrától haláruig nevelik, ugyanakkor a szaporodóképes
egyedeket megtartják. Másokban a halakat az ikraállapottól addig
nevelik, míg kiengedhetok lesznek a víztározóba vagy míg eladhatókká
válnak.
A modern haltenyésztés számos külónbózo rendeltetésü medencébol
áll.
Az ívási medencébe helyezik el az ivarérett egyedeket, amelyek ott
ívnak. Ezután a kifejlett egyedeket áthelyezik az anyák számára fenntartott medencékbe, a novendékeket pedig a tenyésztobe. Osszel a
nóvendék halakat a tenyésztokbol átviszik a telelobe, tavasszal pedig a
hizlalóba, ahol a halak elérik eladható súlyukat.

172. ábra Korszerü halgazdaság: 1 - haltenyészto víztározó; 2 - takarmányadagoló készülék; 3 - a nóvendék halakat kiengedik a víztározóba;
4 - az ebihalak nevelésére szolgáló víztározó
Az utóbbi húsz évben széleskórüen alkalmazzák a szaporítás ipari
módszereit és a külonbózb halfajok tenyésztéséhez a hó'- és az atomeromüvek hütoit, amelyek meleg vizében a halak gyorsabban nóvekednek.
■ Halvédelem. Az emberek nóvekvo tápanyagszükségletei miatt, a
halászati eszkozók és módszerek tókéletesedése, sok víztározó ókoló*
giai állapotának romlása kóvetkeztében Foldünk haltartalékai csókkennek. Ezért szükséges a halállomány védelme és racionális felhasználása. Ukrajnában, akárcsak sok más országban, a halvédelem a
kovetkezo intézkedéseket irányozza eló':
■ tilos halászni azokat a halakat, amelyek egyedszáma a természetben
rohamosan csókken és szerepelnek Ukrajna Vórós Kónyvében;
■ bizonyos halfajok csak meghatározott helyen és idóh)en halászhatók
(például tilos a halászat az ívás idoszakában, a telelólielyeken és a
védett területeken stb.);
■ meg vannak szabva az engedélyezett és nem engedélyezett halászati
eszkozók és módszerek (a robbantásos, a vegyi anyagok, az elektrosokk,
a hálóval tórténó' halászat teljes tilalma);
■ meg van állapítva az egyes halak maximális kifogása;
■ olyan gazdasági tevékenységek tilalma vagy korlátozása, amelyek
veszélyeztetik a halak életét kórnyezetük szennyezése által (tilos
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buktatok kialakitasa a folyokon, a viz duzzasztasa, a talaj felhalmozasa
a lefolyastalan vizeken es az elfolyasokban, a nad levagasa es a fak
kivagasa az ivas helyein);
■ a motorcsonakok es a hajok mozgasanak korlatozasa az ivas helyein, a
fulladas elleni kiizdelem telen, az ertekes halfajok porontyainak szaporitasa es a viztarozoba valo kiengedese.
im
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Kulcsszavak es -fogalmak. Ivas, haltenyesztes.
R o v id e n a len yeg
m A halak eleteben bizonyos evszakos valtozasok figyelhetok meg peldaul a teleles, az ivas, a novekedes es a telre valo felkeszules idoszakai.
■ Sok halfaj azokban a viztarozokban ivik, ahol telel; masoknal az ivas vandorlassal parosul, amelynek soran a halak megvaltoztatjak lakhelyiiket- egyesek
koziiliik a tengerekbol a folyokba, masok forditva, a folyokbbl a tengerekbe
mennek ivni.
■ Egyes halfajoknal az utodokrol valo gondoskodas bonyolult formai figyelhe
tok meg; az ilyen halfajoknal az utodok szama korlatozott, ellentetben azokkal, amelyek nem gondoskodnak sajat utodaikrol.
■ A halak viselkedese a veliik sziiletett osztonok es az egyedek elete soran
kialakulo felteteles reflexek otvozddesen alapul.
■ A halaknak nagy jelentosege van az ember eleteben, elsosorban mint halaszati termeknek. A mesterseges haltenyesztes lehetoseget ad arra, hogy rovid
idon beliil novekedjenek az ertekes ipari fajok tartalekai a termeszetben es
novekedjen a halipari termekek mennyisege.
■ Foldiink haltartaleka katasztrofalisan csokken. Ezert specialis intezkedesekre van sziikseg a halallomany vedelme es racionalis felhasznalasa erdekeben.

Ellenorzd kerdesek.

1. Milyen evszakos valtozasokat figyelhetiink meg a
halak eleteben? 2. Milyen halakat nevezunk vandorhalaknak? 3. A halak ivadekgondozasanak milyen peldait ismeritek? 4. Mi a halak jelentosege az
ember eleteben? 5. Milyen halvedelmi intezkedeseket kell betartanunk?

Gondolkozzatok. Mi lehet az oka a halak ivaskor torteno vandorlasanak?
Alkoto feladat. Figyeljetek meg a 173. abrat. Hasonlitsatok ossze a landzsahal es a hal verkeringesi rendszeret. Hatarozzatok meg a halak bonyolultabb
tulajdonsagait a fejgerinchurosokhoz kepest.

35
. A porcos halak osztálya
✓

■
■
■
■
Erdemes fclidéZTli. Mire szolgálnak a halak uszonyai? Mi
a belso megtermékenyítés és a kozvetlen fejlodés?

■ A porcos halak jellegzetes tulajdonságai. Ezek a halak csaknem kizárólag
a tengerekben fordulnak elo^ a tobb mint 630 faj kózül csupán néhány az
édesvizek lakója. A porcos halakhoz tartoznak a cápák, a ráják és más
fajok. Oldalt vagy fentrol lefelé lapított fejükón 5-7 pár kopoltyúrés látható. A mell- és a hasi uszonyok vízszintes síkban helyezkednek el. Úszóhó*
lyagjuk nines. Borük kemény és ritkásan pikkelyekkel fedett, amelyek kis
fogacskára emlékeztetnek. Hasonló formájuk van a fogaknak is. A ragadozó
cápák fogai háromszoguek és tóbb sorban helyezkednek el, a kitórt fogak
helyén újak nonek. A cápák nem képesek a táplálékot megrágni; fogaikkal
darabokra tépik, amelyeket egészben nyelnek le (174. ábra). A porcos
halak vázát poreszovet alkotja.
■ Szaporodásuk. A porcos halak váltivarúak. A hímek hasi uszonyainak
esontsugarai párzó szerwé alakulnak, és a belso megtermékenyítést
szolgálják. A megtermékenyített petesejt a petevezetéken áthaladva
még egy burokkal fonódik be. Igy alakul ki az ikra, amelyet a nostény a
külvilágba rak, víz alatti tárgyakhoz rogzít hártyájának kinóvéseivel
(l 75. ábra). A petébol kel ki a fiatal hal, amely általában a felnott egyedre emlékeztet, így hát a porcos halak fejlodése kozvetlen.
Egyes fajoknál a pete addig marad az anya szervezetében, ameddig
annak belsejében ki nem alakul a poronty (áleleven szülés). De a cápák és
a ráják egyes fajainál a halporonty az anya véredényrendszerén keresztül
kapja a tápanyagokat. Az ilyen fajokra jellemzd a valódi elevenszülés.
■ A porcos halak sokfélesége. A legváltozatosabb és a legelterjedtebb
porcos halak a cápák és a ráják.
A cápák (kózel 250 faj) teste tobbnyire áramvonalas. Testük elülso
része nyújtott, a félhold alakú száj fogakkal óvezett. A mozgás alapveto
szervéül a farkúszóval ellátott farok szolgál, amelynek felso része kisebb,
mint az also. Nagy májukban zsírszerü anyag rakódik le, amely csókkenti
a cápák fajsúlyát. A cápák tobbsége (176. ábra, 1-3.) a táplálékban nem
válogató aktív ragadozó (külónbózó gerinctelen állatok, halak, pingvinek,

174. ábra A cápa fogai pikkelyekból
képzódtek

175. ábra A rája petéje
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176. ábra A porcos halak sokfélesége^ 1 - tüskéscápaí 2 - pórólycápal
3 - fehércápa; 4 - tüskésfarkú rája; 5 - furészes cápa; 6 - kozónséges macskahal
tengeri emlósók), csupán egyes fajok (például az óriás* és a cetcápa) apró
plankton szervezetekkel táplálkozik.
A Fekete-tenger partkózeli vizeiben elterjedt a tüskéscápa vagy
kátrán (159. ábra, 7). Ez az egy méternél kissé nagyobb álelevenszü*
lo faj halakkal, puhatestüekkel, rákfélékkel táplálkozik, az emberre
is veszélyes.
A rájákhoz (176. ábra, 4-6.) tóbb mint 350 faj tartozik, amelyek a
tengerekben honosak, ugyanakkor egyes fajok az édesvizek lakói. A
ráják teste fentrol lefelé lapított, széles melluszonyaik hullámzó moz*
gásával úsznak. A kopoltyúnyílások, a cápáktól eltéroen, a fej alsó
részén helyezkednek el. E halak tobbsége fenéklakó életmódot folytat:
a tengerfenéken fekszenek áldozatukra várva vagy beássák magukat
a homokba. Kivételt képeznek a fürészcápák (8 méter hosszúak), ame
lyek úsznak a vízben (l 76. ábra, 5.) és az óriáscápa vagy tengeri
szórny (testhossza 6,5 méterig, tómege 1,5 tonnáig terjed). A legkisebb
méretü az indiai elektromos rája (15 cm hosszú). A ráják külonféle
gerinctelen állatokkal és halakkal, egyesek planktonnal táplálkoznak. A küldnbózo fajok képesek kb. 50 petét rakni vagy 1-10 kicsinyt
szülni.
Az elektromos rájáknak sajátos támadó és védekezo képzbdményük
van, ez az elektromos szerv, amely képes 8-220 V feszültséget termelni.
A Fekete* és az Azovi-tenger partkózeli sávjában két rája faj él- a tüskésrája és a tüskésfarkú rája. A tüskésrája 100 méteres mélységig él.
Hossza 125 cnrig terjed. A tüskésfarkú rája (176. ábra, 4.) telelésre a
Foldkozi-tengerbe vándorol, a mi vizeinkben csak tavasszal és nyáron for
did eld. Testhossza elérheti a 2,5 métert, tomege a 20 kg-ot. Farkába egy
kb. 30 cm hosszú tu van beékelve, amely az ellenséggel szembeni védekezést szolgálja. Ismerünk emberi sérülést okozó eseteket.

■ A porcos halak szerepe a természetben és az ember életében. A
cápákat és kisebb mértékben a rájákat borükért halásszák, amelybol
táskát és más bórdíszmüket készítenek, húsukért (tüskéscápák,
hering cápák) és májolajukért, amely vitaminok és más hasznos anyagok forrása. Készítenek belolük hallisztet is, amivel a háziállatokat
táplálják vagy pótolják a talaj tápanyagtartalmát.
Á vízben lévo emberre kozel 50 cápafaj támadhat, kôztük a tigriscápa (általában 5 méter hosszú), a fehércápa vagy karharodon (6 méter) és a porolycápa (176. ábra, 2.), amelyet kiszélesedo fejének kalapácsra emlékezteto részérol neveztek el. A porolycápa hossza 6 méter
lehet. Szintén veszélyesek az elektromos ráják elektromos kisülései, a
tüskés ráják által okozott sérülések. Egyes porcos halak elpusztítják
az értékes ipari halfajokat és a fejlábú puhatestüeket.
i i M m i 11 i i m i
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Röuiden a lenyeg
A porcos halakra az alâbbi tulajdonsâgok jellemzok:
■ majdnem minden porcos hal a tengerek laköjaî
■ vâzuk teljes egeszeben porcos;
■ a porcos halaknak (a kimerâk kivetelevel) nincsenek kopoltyüfedoik,
kopoltyünyilâsaik közvetlenül a külvilâgra nyilnak;
■ a porcos halaknak nincs üszöhölyagjuk;
■ belcsatornâjuk, ivar- es kivâlasztöszerveik vezetekei a kloâkâba nyil*
nak;
■ a porcos halak belso megtermekenyitesüek, es közvetlen fejlodesüek;
egyes fajok kepviseloi vastag burokkal körülvett ikrâkat raknak,
mâsok eleven utödokat szülnek;
■ a porcos halak alapveto csoportjai a çapak es a râjâk.

Ellenörzö kerdeseh. 1. A porcos halak milyen tulajdonsâgait ismeritek? 2.
Hogyan szaporodnak a porcos halak? 3. Melyek az emberre veszelyes porcos
halak?

Gondolkozzatok. Milyen szerepe van a câpâk helyvâltoztatâsâban annak a
zsirszerü anyagnak, amely a mâjukban raktârozödik?

36.

A csontos halak osztâlya.
Altalános jellemzésük
és sokféleségük

A

■
■
■
■
Erdemes

fclidéziïi.

Mit nevezünk külso megtermékenyi-

tésnek és közvetett fejlodésnek?
A csontos halak osztályába több mint 21 ezer halfaj tartozik, amelyek
édesvizü tavakban, patakokban, folyókban, sos tengerekben és óceánokban tenyésznek. Ukrajna vizeiben 181 ezer csontos halfaj él (közülük a
Dnyeperben 80). A világóceán mélyének és a nehezen megkôzelithetd terü*
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letek vizeinek tanulmányozása során a tudósok folytatják az újabb és
újabb halfajok felfedezését.
■ A csontos halak jellegzetes tulajdonságai. Vázukat csontszövet
alkotja. Kopoltyúnyílásaikat kopoltyúfedo csont takarja. Van úszóhólyagjuk.
A fajok tôbbsége belso megtermékenyítésü. Rugalmas burokkal bevont
ikrát raknak a vízbe vagy a víz alatti tárgyakra, és a hímek haltejjel, ivari
folyadékkal locsolják meg azokat. Az ikra tartalmazza mindazokat a tápanyagokat (szik), amelyek szükségesek az embrió fejlodéséhez (l 70. ábra,
3.). Egyes fajokra jellemzo az álelevenszülés.
A csontos halak tôbbsége közvetett fejlddésü. Az ikrából néhány nap
múlva kikel a lárva. A szüleitdl eltéroen ennek nincsenek páros uszonyai,
nem mükôdik a tápcsatornája, a tartalék tápanyagokból táplálkozik, ame
lyek a szikhólyag hasi oldalán helyezkednek el. Bizonyos ido múlva a szik
tartalékai elfogynak, s a lárva elsajátítja az apró szervezetekkel való táplálkozás módját. Megjelennek a páros uszonyai, fiatal halacskává - halporonttyá alakul át. Egyes fajoknál (mint például az akváriumi guppi) a fejlodés az embriótól a halporonty állapotig az ikra belsejében torténik az
anya szervezetében és már egy teljesen kifejlett halporonty jön világra
(köz ve tien fej Iodés).
■ A csontos halak sokfélesége. A rendszerezdk a mai csontos halakat
30-40 rendre osztják, amelyek közül csak néhányat tekintünk át.
A tokhalak rendje közel 25 fajt számlál (l 77. ábra). A tokhalak váza
többnyire porcos, csontok csak a koponyában vannak. Csigolyatesteik fejletlenek, csak alsó és felso porcnyúlványuk van, amelyek a gerincoszlopot
övezik. Gerincoszlopuk egész életük során megmarad.
A tokhalak legnagyobb képviseldi a viza és a távol-keleti kalugatok, amelyek tömege elérheti az 1,5 tonnât a közel 2,5 m-es, ritkábban

5 -6 m testhossz mellett. De napjainkban már ilyen óriások szinte
nem találhatók, mert az ember intenzíven kihalássza ezeket a halakat, s ezért nem tudják elérni a közel 100 éves kort.
A tokhalak jellegzetes tulajdonsága a nagy termékenység (1,5 ezer5 millió ikra). Országunk folyóiban és tengereiben él a fekete-tengeri viza,
az azovi-fekete-tengeri és atlanti tokhal, a kecsege és a soretok.
A tokhalaknak nagy ipari jelentosége van. Az ember fogyasztja
finom húsát, fekete ikráját, sot még a gerince húrját is. Az intenzív
kitermelés, a gátak építése, a víztározók szennyezése és a zátonyképzodés miatt e halfajok száma csökkent, ezért a halászatuk korlátozott,
s egyes fajaiké teljesen tiltott. Az ember mesterségesen szaporítja a
tokhalak egyes fajait. Többek között létrehozták a viza és a kecsege
hibridjeit, amelyek gyorsan nonek és magas a tápértékük.
Az olyan ismert fajok, mint a ponty, a kárász, a dévérkeszeg (178. ábra)
a pontyalakúak rendjéhez tartoznak. E halak állkapcsaiban nincsenek
fogak, ugyanakkor a hátsó kopoltyúíven sajátos csontképzodmények garatfogak - találhatók, amelyek segítségével meg tudják reszelni a táplálékot. A pontyalakúak tobbségükben mindenevó halak, ugyanakkor vannak közöttük ismert ragadozók, mint a balin vagy ragadozó ó'n és mások,
és novényevó fajok is. A novényevóTt kozé tartozik egyebek között a fehér
és a fekete amur és a busa. Ezek a fajok a Távol-Kelet folyóiból származ*
nak, ahonnan Ukrajnában is meghonosították ólíet.
A pontyalakúaknak nagy ipari jelentóségük van, értékes húsuk és
ikrájuk miatt halásszák. Igy a halgazdaságokban a pontyok különbözö fajtáit szaporítják. A pontyok vad ose a nyurgaponty, a Dnyeperben
és Ukrajna más folyóiban él.

178. ábra A pontyalakúak sokfélesége- 1 - busa; 2 - ponty; 3 - kárász;
4 - akváriumí díszhal, az „aranyhal”

Äz állatok sokfélesége
Közel 3 ezer éw el ezelott Kínában és Japánban háziasították az ezüstkárászt. Az elmúlt évek alatt kitenyésztették belole a dísz aranyhalak
több száz fajtáját. Az ezüstkárász Ukrajna különbözo víztározóiban él és
az ipari meg a sporthorgászat tárgya.
Sok ipari halfaj tartozik a heringfélék és a lazacfélék rendjébe. Foleg
tengerekben élnek, de ívásra felmehetnek a folyókba. Vannak közöttük
olyanok, amelyek az édesvizek állandó lakói (pisztráng, szivárványhal).
■ A heringfélék rendje közel 300 fajt számlál. Ezek a halak apró és közepes méretüek (l 79. ábra).
Ukrajnában a Fekete-tengerben elterjedt a fekete-tengeri hering, melynek hossza 40 crrrig, tömege 1 kg*ig terjed. E faj egyedei szaporodáskor
gyakran a Dunába vonulnak, több száz kilométeres távolságot leküzdve.
Az Azovi- és a Fekete-tengerben él a fekete-tengeri-azovi hering, amely
az utóbbi iddben benépesítette a dnyeperi víztározót. Tengereinkben
szintén elterjedt az apró méretü (7-13 cm hosszú) európai szardella
vagy ajóka, a fekete-tengeri sprattni és sok más, a heringfélék rendjébe
tartozó ipari faj.
■ A lazacfélék rendjének képviselói méretüket tekintve a heringfélékre
emlékeztetnek (180. ábra). E rend képviseló'inek jellegzetes tulajdonsága
a sajátos, a hátoldalon a farkuszony elótt elhelyezkedó csontsugármentes
zsírúszó megléte. A lazacfélék fajainak tobbsége a tengerekben él, de
szaporodáskor a folyókba vándorolnak. Egyes képviselóik (pénzes pér,
pisztráng) az édesvizekben élnek. A lazacféléknek több mint 200 faja
ismert.
Ukrajnában él az európai pénzes pér (a Duna és a Dnyeszter medencéjében), a dunai és a fekete-tengeri lazac (akár 2 méter hosszú és
25 kilogramm súlyú), amelyek szerepelnek Ukrajna Vörös Konyvében. A
szivárványos pisztráng a hidegebb vizeket részesíti elónyben, ezért a
hegyi folyókban él. Ezeket Kárpátalja, a Kárpátok és a Krim halgazdasá*
gaiban mesterségesen szaporítják. A lazacféléket gyakran nevezik „vörös
halnak”, mivel jó minó'ségü húsuk vöröses színü. Vöröses színü e halak
ikrája is, melyet nagyra értékelnek az egész világon.

180. ábra A lazacok sokfélesége^ 1 - szivárványos lazac;
2 - fekete-tengeri lazac (a - nostény, b - hím);
3 - púpos lazac (a - nostény, b - hím); 4 - szibériai lazac
■ A legnagyobb fajszámú rend a sügérfélék rendje (kozel 6500). Ezek
tobbnyire ragadozók. E fajok halainak testhossza 1 métertol 5 méterig
terjed, tómegük néha eléri a 900 kilogrammot. Igy a kardhal hossza
4,5 méter is lehet 500 kilogrammig terjedo súly mellett. Ez az állat az
áldozatra lesve képes 130 kilométeres óránkénti sebességet elérni.
A sügéralakúak sok fajának van ipari jelentosége. A Fekete-tengerbol
halásszák a makrélát, a fattyúmakrélát, a tonhal és a botos kólonte
fajokat. Ukrajna édesvizeiben elterjedt a folyami sügér, a soreg, a fogas
süllo és más fajok.

181. ábra A sügérek sokfélesége: 1 - tonhal; 2 - kardhal; 3 —makréla;
4 - fattyúmakréla; 5 - soreg; 6 - folyami sügér; 7 - fogas süllo
1RQ
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182. ábra Latiméria

-

183. ábra Afrikai protopterus

■ A bojtosuszonyú halak jellemzo tulajdonságai. Ezt a csoportot
még nem is olyan rég kihaltnak vélték. 1938-ban az Indiai-óceánban
Afrika partjainál egy addig ism eretlen halat (150 centim éter hosszú,
57 kilogramm súlyú) fogtak ki, amelyet latim ériának neveztek el
(182. ábra). Ez egy 400-1000 méter mélységben élo ragadozó. A lati
méria osei oxigénben szegény édesvizekben éltek. Emiatt ezeknél az
osi bojtosuszonyúaknál a kopoltyúkkal együtt kifejlodott a tüdo (a
bél kitürem kedése). így a vízben oldott oxigénen kívül képesek vol*
tak a légkori oxigénnel is lélegezni. A mély vízrétegekben élo latim é
ria tüdeje zsírszóvettel van tele. A bojtosuszonyúak páros úszói a
szárazfóldi állatok végtagjaihoz hasonlók. Ez lehetové tette a szárazfóldre való kijutást és az egyik víztározóból a másikba való átkúszást. A tudósok az ásatag bojtos úszonyúakat tartják a szárazfóldi
gerinces állatok oseinek.
A V ilá g óceá n sok titkot re jte ge t m agáb an. Egyeb ek kózótt
erról ta n úsko d ik egy újabb latim éria faj felfed ezése 1998-ban
az ind o né zia i Sula w e si-szig e t partjai m ellett.

■ A kettos légzésüek a halak nem nagy csoportja, amely Ausztrália,
Afrika és Dél-Amerika édesvizü víztározóiban terjedt el (183. ábra).
A kopoltyúkon kívül ezeknek az állatoknak van egy vagy két tüdejük,
amelyek biztosítják számukra a légkori légzést. A tüdos légzés segít a
kettos légzésü halaknak átvészelni a víztározók kiszáradásának idoszakát
vagy a vízben az oxigénhiányt. így az afrikai protopterus a víztározó
kiszáradása során beássa magát az iszapba, amelybol bormirigyeinek
ragadós váladékából osszeragasztott védoburkot képez maga kórül. Ez az
állat ilyen állapotban képes akár 9 hónapig is (3-4 évi kísérletek bizonyítják)
ellenni. A halak akkor jónnek ki a védoburokból, amikor elkezdodik az
esos idoszak és a víztározó újra megtelik vízzel.
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R ö v id e n a lén yeg
A csontos halakra az alábbi tulajdonságok jellemzoek:
■ a váz osszetételét csontszövet képezi;
j a kopoltyúkat kopoltyufedd-csontok védik, amelyek részt vesznek
a légzomozgásokban;
m- van úszóhólyagjuk;
m a csontos halak tobbségénél az emésztcr, a kiválasztó- és az ivarszervek onálló vezetékkel nyílnak a külvilágraí
■ megtermékenyítésük általában külsb, fejlodésük közvetett;
■ fontos ipari jelentoségük van a tokhalak, a heringfélék, a lazacfélék és a sügérfélék rendjei képviseloinek.

Ellenörzö hévdésch. I. Milyen tulajdonságok jellemzok a csontos halakra?
2. Milyen ipari jelentdsége van a tokhalak, a heringalakúak, a lazacfélék é s a
sügéralakúak rendjei képviseloinek?

Gondolkozzatok . Miért kell a cápának állandóan mozognia, hogy meghatározott vízmélységben tudja tartani magát, ugyanakkor a csontos halak képesek mozdulatlanul lebegni a vízben?

S zeretn él többet tu d n i ?
■

A vilá g ó c e á n tró p usi é s szu b tró p u si ö ve ib e n
n em n a g y (1 0 -5 0 c m hosszú) re p u lo ha la k
h o n o sa k [184. á b ra ). A felso vízré te g b e n
é ln e k és a p ró p la n kto n sze rve ze te kke l (péld á ul g rá n á tg a rn é lá v a l) tá p lá lko zn a k. A z
á ld o za té rt va ló h a jszá b a n v a g y a z e lle n sé g tol va ló m e n e kü lé s so rá n ké p e se k ó rá n ké n t
65 km se b e ssé g e t fe lve nni, s e za la tt uszon ya ika t szá rn y a kk é n t h a szn á lv a a vízb o l
kiugrá lva a le ve g o b e n 1 0 -3 0 m á so d p e rc
a la tt a ká r 400 m -t ¡s m e g te n ni.

.....................

Tudásfelmérés tesztek segítségével

*■■■■■■■■■

Tesztfeladatok egy helyes válasszal
1. A halak szíve: a) kétrekeszesí b) háromrekeszes; c) négyrekeszes.
2. Az agyveld a következd számú részbol áll- a) kettó'í b) három; c) négy!
d) öt.
3. A halak szívén átfolyó vér: a) artériás; b) vénásí c) kevert.

Tesztfeladatok több helyes válasszal
1. Az alább felsorolt tulajdonságok közül csak a gerinces állatokra jellemzok:
a) a velocsd a test háti oldalán helyezkedik el; b) másodlagos testüregük vaní
c) gerinchúrjuk van; d) a kopoltyúrések a garatban vannak.
2. Az ember mesterségesen szaporítja: a) a pontyot; b) a latimériát; c) a tátorjánt; d) a vicsegét.
3. A vándorhalakhoz tartozik: a) a folyami sügér; b) az atlanti tokhal; c) a
pontyí d) a púpos lazac.

Emelt szintu feladatok
Milyen elonyei vannak a belso váznak a külsdvel szemben?
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7. téma A KÉTÉLTÜEK VAGY AMFÍBIÁK OSZTÁLYA
Hallottátok-e már azt a mondást, hogy „olyan hideg a keze, mint a
békáé”? Vajon miért mondják így? Vajon életben maradtak volna-e az
dsi békák az erdoben, ha a mellettük levo víztározó kiszáradt volna?

3 7 . A kétéltüek általános
jellemzése
A

■■■■ E r d e m e s f e l i d é z n i .

m í a közvetett fejlodés? Milyen
állatokat nevezünk hidegvérüeknek? Mi az artéria, véna, kapilláris,
vénás és artériás vér?

A kétéltúek olyan állatok, amelyek kifejlett állapotban fdleg a
szârazföldön honosak, ennek ellenére szaporodásuk és fejlddésük a vízben
tôrténik. A kifejlett kétéltüek tüdovel és a borükön keresztül, de lárváik
és egyes kifejlett egyedeik kopoltyúkkal lélegeznek. A kétéltüek vagy
amfíbiák osztálya közel 4 ezer jelenkori fajt (Ukrajnában 17) számlál.
■ Felépítésük és kültakarójuk sajátosságai. A kétéltüek teste, akár a
halaké, fejbol, törzsbol és farokból áll (185. ábra). De a békák, a varangyok
és az osztály más képviseloi farokrésze fejletlen. A bor csupasz, pikkelyek
nélküli. Benne sok mirigy található, amelyek nyálkát termelnek. Ez
a nyálka nedvesíti a testfelszínt és könnyiti a borön keresztül torténo
gázcserét, védi az állatot a kórokozó baktériumok behatolásától. De egyes
fajok (foltos szalamandra, unka, egyes varangyfajok) borében méregmi*
rigyek vannak, ezért nyálkájuk mérgezo vegyületeket tartalmaz, amelyek
a ragadozóktól védik oket.

törzs

lapocka

medencecsontok

koponya

farkcsont
mellcsont
dobhártya

váll
lábszár
alkar
felkar

végtagok
185. ábra A tavibéka külsô felépítése

lábfej

186. ábra Abéka csontváza

m ____- _____ _________
A kétéltüek váza bonyolultabb, mint a halaké (186. ábra). Gerincük
nyaki, háti, keresztcsonti és farki részre osztható. Egyetlen nyakcsigolya
köti össze a fejet a törzzsel. Ezért a fej mozgékonysága ezeknél az állatokV nál korlátozott. A koponya többnyire porcos.
A végtagok váza a szabad végtagokat (a m ellsoket és a hátsókat),
valam int függesztb öveiket tartalm azza. Felépítése tipikusan a szárazföldi állatokéra jellem zo. A mellso végtagokat a felkar, az alkar
és a kézfej csontjai alkotják. A mellso végtag függeszto öve (vállov),
a páros lapocka-, hollóorrcsontokból és a kulcscsontokból áll. A hollóorrcsontok osszekapcsolódásához illeszkedik a mellcsont. A hátsó
végtag a comb, a lábszár és a lábfej csontjaiból áll. A hátsó végtagok
függeszto öve három pár egym ással összenött csontból áll. A végta
gok ujjakban végzódnek (általában ötben).
■ Izomzatuk. A kétéltüeknél legjobban a végtagok és azok függesz
to' öveinek izom zata fejlett. A kétéltüek izmai közös funkcióik alapján oszlanak csoportokra (például azok az izmok, amelyek a végta
gokat hajlítják és feszítik).
A kétéltüek ragadozók, fóleg gerinctelen állatokkal táplálkoznak.
Egyes fajok képesek apróbb halakra vagy azok lárváira vadászni. A két
éltüek emésztorendszere a szájgarat-üreggel kezdó'dik, amely nyelócsó'be
megy át. Ide nyílnak a nyálmirigyek kivezeto csatornái. A nyál csupán a
táplálék nedvesítésére szolgál, amely konnyíti a nyelést. A szájgarat alján
helyezkedik el a nyelv. A békák és a varangyok nyelve ragadós folyadékkal
van bevonva és elülsó' végével rögzül a szájgarat aljához, hátsó vége pedig
szabad. A béka vadászat idején szájüregéból eló're ölti ki a nyelvét, amelyhez
hozzáragad a zsákmány (188. ábra). Nyeléskor szemei behúzódnak,
nyomást gyakorolva a szájgaratra, eló'segítve a táplálék lenyomtatását a
nyelócsó'be. A táplálék a gyomorban és a belekben emésztó'dik meg, ahova
az emésztómirigyek, a máj és a hasnyálmirigyek nyílnak. Belük, akár a
porcos halaké, a kloákába nyílik (187. ábra).
szív

tüdó
gyomor
vese
bél
húgyhólyag
kloáka

187. ábra

A b é k a b e ls ó fe lé p ít é s e

188. ábra

A bék a zsák m án yszerzése
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A kétéltüek kiválasztó rendszere a kloákába nyilik.
Már utaltunk arra, hogy a kétéltüek kifejlett állapotban foleg tüdó'
segítségével lélegeznek. A tüdo hólyagpárból álló tömlo, amely a légkori
levegovel való légzést biztosítja. A levego a szájgarat-üreg aljának mozgása
révén jut a tüdobe. Jelentos szerepet játszik a légzésben a bor. Igy a
békánál a szükséges oxigén közel feie a borön keresztül juthat be, de a
távol-keleti goténél és az amerikai tüdonélküli szalamandránál a tüdo
teljesen eltünik, náluk a gázcsere kizárólag a borön és a nyálkás szájga*
rat-üregen keresztül valósul meg. A borlégzés biztosítja a kétéltüeknek,
hogy hosszú ideig a vízben tartózkodhassanak.
A kétéltüek lárvái kopoltyúval lélegeznek, de a gó'ték és a szirének
kopoltyúi egész életük során megmaradnak.
A békák lárváinak véredényrendszere ugyanúgy épül fei, mint a halaké:
a szív kétrekeszes, egy vérkor van. De a kifejlett kétéltüeké már
háromrekeszes (két pitvar és egy kamra, két vérkor van) (189. ábra). A
szívpitvarok a vért a kamrába nyomják. A kamrából a vér a foartériába jut
és innen az egész testbe szétáramlik. A kamrából a vér egy része a
tüdoartériába és a tüdól)e jut. Ott oxigénnel dúsul és a vénákon az artériás
vér visszatér a bal szívpitvarba. Ez a kis vérkor. A többi vér a szívkamrából
az összes szervhez eljut. Ott leadja az oxigént és vénássá válik. A vénás
vér visszatér a jobb szívpitvarba. Igy alakul a nagy vérkor. A vénás véren
kívül a jobb pitvarba tér vissza a bó'rvénákból az artériás vér is. Ily módon
a jobb szívpitvarban keveredik a vénás és az artériás vér.
A szívkamra belso felszínén sok redo van. A kevert (a jobb szívpitvarból)
és az artériás vér (a balból) rövid ido alatt kis adagokban tölti meg a redólíet
és már nem keveredik össze. Ennek kovetkeztében az oxigénszegény
vér a tüdoT^e jut, a kevert a különbözo' belso szervekbe, az oxigénben
legdúsabb pedig az agyba. A légkori oxigénnel való légzéshez sokkal több
légzo pigmentre, hemoglobinra van szükség, mint a vízben tórténólióz.
Ezért a kétéltüek eritrocitái (vörös vérsejtek) nemcsak a lépben képzodnek,
mint a halaknál, hanem a vörös csontvekiben is, amely kizárólag
a szárazfoldi gerincesekre jellemzó'.
Akárcsak a halak, a kétéltüek is a
hidegvérüekhez tartoznak. A hó'mérséklet csokkenésével aktivitásuk csökken, és inaktiv állapotba kerülhetnek.
A kétéltüek idegrendszere ugyanolyan részekból áll, mint a halaké. De
náluk fejlettebb az elóagy (190. ábra).
Benne, a halaktól eltéró'en, kifejlódtek
a féltekék, amelyek bonyolult viselkedési formákat tesznek lehetóvé.
A kétéltüek érzékszervei elég sokfélék, mivel vannak olyan szerveik,
amelyek a vizek lakóira jellemzó'k, és
olyanok, amelyek a szárazfoldekéire. A
kétéltüeknek, akár a halaknak, van
oldalvonaluk. A békáknál ez csak a
189. ábra 1 —szív!
2 —véredényrendszer
lárva (ebihal) állapotban fejlett, de

azoknál a fajoknál, amelyek állandóan
a vizekben élnek (egyes farkos kétéltüek),
egész életük során megmarad. De a
kétéltüek szemei a szárazfóldi léthez
alkalmazkodtak. Ezek segítik az állatok jobb tájékozódását a térben és a
táplálék felkutatásában. De csak a
mozgó tárgyakat érzékelik. A szemet a
kiszáradástól három szemhéj védi
(felso, alsó és pislogó). A kétéltüeknek
fejlett a színlátásuk. A békák szemei
dülledtek és a koponya felso részén
190. ábra A béka agyának
helyezkednek el. Ez lehetové teszi
felépítése
az állat számára a vízben való tartózkodást és a vízen kívüli kórnyezet dolgainak megfigyelését.
A kétéltüek hallószerve képes felfogni a szárazfóldi kórnyezetben
terjedo hangokat. Ezért a belso fülón kívül kózépfülük is van.
Felépítéséhez tartozik a hallócsont és a dobhártya. Ez elhatárolja a kózépfül
levegovel telt üregét a kórnyezettol. A hangrezgések a dobhártyán és a
hallócsonton keresztül a belso fülbe adódnak át. Pontosan itt helyezked
nek el a hangok felfogására szolgáló érzékelo' sejtek. A belso füllel
áll kapcsolatban az egyensúlyérzékelés is. Azok a sejtek, amelyek a
kétéltüek ízérzékelését szolgálják, a nyelven és a szájüregben helyezkednek
el. A kétéltüek borében lévo érzékelo sejtek fogják fel a vegyi anyagokat,
az érintést és a homérsékletváltozást.
A farkos kétéltüek (foleg a lárvák) regenerációja fejlett, ezeknél
megújulhat a farok, a végtagok, a bél, a tüdo, a szem stb. A kifejlett
békáknál, a varangyoknál és más farkatlan kétéltüeknél ez gyengébben
fejlett.
■ A kétéltüek viselkedésének sajátosságai. A kétéltüek viselkedése, akár
a halaké, külónbózo osztónókkel kapcsolatos (zsákmányszerzo, védekezo,
ivadékgondozó stb.) De nagyon kónnyen kialakulnak a feltételes reflexeik.

crxxix i n i i r 1 11
Kulcsszavak és -fogalmak . Nagy és kis vérkór, kevert vér.

Róviden a lényeg
A kétéltüek szárazfóldi állatok, amelyek nagyobb vagy kisebb mértékben megtartották kapcsolatukat a vízi kórnyezettel. Rájuk a kóvetkezó'
tulajdonságok jellemzok:
■ testük fejból, tórzsbol, farokból és páros végtagokból áll;
■ borük csupasz, mirigyekben gazdag, amelyek nyálkát termelnek;
■ vázuk és izomzatuk bonyolultabb a halakénál; a páros végtagok váza
fejlett;
■ az emésztorendszerben megjelennek a nyálmirigyek, amelyek a táplá
lék nedvesítésére nyálat termelnek; kiválasztószerveik a vesék;
■ a kifejlett kétéltüek szíve háromrekeszes és kialakul a két vérkór;
■ a kifejlettek tóbbségének szárazfóldi légzoszerve, tüdeje van;
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■ a kétéltüek agyvelejében, a halakétól eltéroen, kifejlbdtek a féltekék;
érzékszerveik a szárazfoldi léthez alkalmazkodtak.

Ellenörzo hérdésck. 1. Milyen a kétéltüek kültakarójának felépítése?
2. Melyek a kétéltüek váza és izomzata felépítésének sajátosságai?
3. Mivel bonyolultabb a kétéltüek emésztorendszere a halakéhoz képest?
4.. Hogyan lélegeznek a kétéltüek? 5. Hogyan valósul meg a kétéltüek vérkeringése?

Gondolhozzatok. A halakhoz hasonlóan miért hidegvérüek a kétéltüek?
Alkotó feladat. A 193. ábrát elemezve készüljetek a laboratóriumi munkához.

..........

Téma:

12. LABORATÓRIUMI M U N K A

A kétéltüek és a halak vázának osszehasonlítása.

Eszközök, anyagok és vizsgálandó tárgyak:

egy csontos

hal és egy béka váza, különbözo' csigolyák, kézi nagyító.

193. ábra A hal (l) és a béka (2) váza

A munka menete:
1. Ismerkedjetek meg a csontos hal vázának felépítésével. Vizsgáljátok
meg a koponyát és állapítsátok meg, mely csontok vannak benne
mozgékonyan összekötve.
2. Vizsgáljátok meg a hal gerincét, valamint a különbözo csigolyákat.
Határozzátok meg, milyen részekból áll a csontos gerine. Nézzétek meg a
különbözo csigolyák testét, íveit és nyúlványait. Határozzátok meg, miben
különböznek a mellkasi csigolyák a farkiaktól.
3. Vizsgáljátok meg az uszonyok vázát. Határozzátok meg a páros
uszonyok váza felépítésének sajátosságait a páratlanokéval összehason*
lítva.
4. Figyeljétek meg a béka csontvázát. Keressétek meg és vizsgáljátok meg
a koponyát és a gerinccel való ôsszekôttetését. Határozzátok meg, milyen
részekból áll a béka koponyája.
5. Vizsgáljátok meg a béka gerincét, keressétek meg annak nyaki, törzsi,
keresztesonti és farki szakaszát. Számoljátok meg az e szakaszokat alkotó
csigolyákat.
6. Vizsgáljátok meg a szabad végtagok és azok öveinek vázát.
Határozzátok meg, milyen csontokból állnak.
7. Hasonlítsátok össze a béka és a hal vázának sajátosságait.
8. Az elvégzett megfigyelések alapján vonjátok le a kôvetkeztetéseket.

38. A kétéltüek s?aporodása
és fejlodése. Eletük évszakos
változásai
■
■
■
■
Erdemes

félidéztli.

Mi a kózvetett fejló'dés, az ívás, a külso

megtermékenyítés?
■ A kétéltüek szaporodása és fejlodése, akár a halaké, a vízben tórténik. A kétéltüek váltivarú állatok, tóbbnyire a külso m egterm éke
nyítés jellem zo rájuk. A kétéltüek ivarvezetékei a kloákába nyílnak.
A tavasz bekoszóntével a kétéltüek felébrednek a téli álom ból
és elkezdik keresni a napsugaraktól gyorsan felm elegedo vizeket.
Tavasszal gyakran hallotok hangos „bék akon certet” . A rról van
szó, hogy az egyes békafajok hím jei szájüregük sarkaiban üregeket - rezonátorokat — alakítanak ki (191. ábra). Ezek felfújódhatnak, felerosítve a hangokat. Ily módon a békák hím jei jelzik jelen létüket.
A nostény békák a vízbe rakják érett petéiket, a hímek pedig
hím ivarsejteket (sperm ium okat) tartalm azó folyadékot bocsátanak
rájuk. Bizonyos ido múlva a külso petesejt burok m egduzzad és tér*
fogatában megno. A megduzzadt kocsonyás burok segíti az ikrák vízfelszín kózelében maradását, ahol magasabb a homérséklet. Ejszaka,
amikor csokken a homérséklet, a rugalmas kocsonyás buroknak
kószonhetoen a homérséklet továbbra is néhány fokkal magasabb
marad, mint a vízé. Az átlátszó burok kózepén a pete felso része sótét
pigmentet (festékanyagot) tartalmaz, alsó része pedig átlátszó. A pigmenteknek kószonhetoen a napsugarak jobban elnyelódnek, a pete
tóbb meleget kap, ami nélkülózhetetlen az embrió fejlódéséhez.
Ezenkívül sótét pigment védi az embriót a nap káros ultraibolya
sugárzásától.
A kétéltüekre a kózvetett fejlodés
jellemzo (l92. ábra). A béka lárváját,
békaporontyot ebihalnak hívják. Elószór
a csontos halak embriójához hasonlít. Az
ebihal eleinte a fej két oldalán levó külso
kopoltyúkkal lélegzik. Ezek idóvel észrevehetetlen belsókre cserélódnek (bemetszódnek a kopoltyúrések). Az ebihalnak
egy vérkóre és kétrekeszes szíve van.
Bórén oldalvonal látható. Mint látjuk, a kétéltüek és csontos halak lárváinak sok a kózós vonásuk.
Az elsó napokban a lárvák az ikrában
lévó sziknek kószónhetóen léteznek.
Idóvel kialakul a száj és elkezdenek
ónállóan táplálkozni. Eleinte felfalják a
191. ábra A mocsári béka
kocsonyás burkot, amelyhez hozzá vanhímjének felfújt rezonátorai
nak tapadva. Az ebihalak táplálkozását
177

I

192. ábra A béka fejlbdése

a húsos ajkak alatt elrejtett száji fogacskàk segitik. Az ebihalak leresze*
lik a víz alatti tárgyak apró szervezeteinek (moszatok, véglények stb.)
hártyáit. Késobb elkezdenek apró gerinctelenekre vadâszni.
Az ebihalak gyorsan nónek, külsó kopoltyúik belsökre változnak, és
bizonyos ido múlva elkezdenek fejlódni a végtagjaik. Elöször külsöleg
csak a hátsó végtagok láthatók, a mellsók a kopoltyúréseket fedó bórredo alá vannak rejtve. Egy bizonyos ido múlva megjelennek a tüdók, a
szív háromrekeszessé válik. A farok fokozatosan rövidül, és láthatóvá
válnak a mellsó végtagok. Az ebihal kis békává alakul. A vízben való fejlódés két-három hónapig tart, miután a kis békák benépesítik a szárazföldi életre alkalmas helyeket. A békák a harmadik évben válnak ivaréretté. A kétéltuekre tehát a közvetett fejlódés jellemzó, amelynek során
szervezetük jelentós átalakuláson megy keresztül.
■ Évszakos változások a kétéltüek életében. A kétéltüek élete, akárcsak
a halaké, a természetben bekövetkezö évszakos változásokhoz kötödik.
Ezért az országunkban éló kétéltüek éves ciklusa a következö szakaszokra oszlik: tavaszi ébredés, szaporodás (ívás), nyári aktivitás, telelés.
Nyáron a kétéltüek aktiv életmódot folytatnak, belsó szerveikben
tápanyagtartalékokat halmozva fel. Osszel a környezet hómérsékletének csôkkenésével a kétéltüek aktivitása csökken, lomhákká válnak. Az
állatok a megfeleló helyet keresve készülnek telelésre. A kecskebékák
ugyanannak a víztározónak az alján telelnek, amelyikben a nyarat töl*
tôtték. A valódi békák, fajaiktól függóen, a víz alatt is, a szârazföldön is
telelhetnek. Az unkák és a góték, amelyek nyáron a víztározókban
élnek, telelni a szárazfbldre jönnek. A varangyok, amelyek egész nyáron
a szârazföldön tartózkodnak, ott is telelnek. A szárazíoldi teleléshez a
kétéltüek rágcsálók levelekkel telt odúit, pincéket, barlangokat, kidólt
fák korhadó tönkjeit stb. választják. A kétéltüek szârazföldön való telelése veszélyesebb a hómérsékletingadozás miatt, mint a vizekben élóké.
mı lin n ir 1
1
1

Kulcsszavak és -fogalmak . Ebihal.

Róviden a lényeg

A kétéltüek váltivarú állatok. Rájuk az alábbi tulajdonságok jellemzok■ általában külso megtermékenyítésüek;
■ fejlodésük kozvetett és bonyolult átalakulásokkal jár; a kétéltüek lár*
váinak egy sor, a halakkal kózos tulajdonsága van: kopoltyúval lélegez*
nek, kétrekeszes szívük és egy vérkórük, oldalvonaluk, farkúszójuk
van;
■ a kétéltüek életében az évszakoktól függoen aktivitásuk pontos válto* |
zásai fígyelhetok meg.

Ellenórzó hévdésck.

1. Milyen fejló'dési forma jellemzo a kétéltüekre?
2. Milyen szakaszok ñgyelhetok meg a kétéltüek éves ciklusában? 3. Hol telelnek a kétéltüek külónbózo képviseloi?

Gondolkozzatok. Az ebihal mely tulajdonságai kózósek a csontos halakéval? Mirol tanúskodik ez?

Alhotó feladat. Az alábbi vázlat alapján hasonlítsátok óssze a kétéltüek és
a csontos halak felépítését! Kültakaró, váz, emésztcr, légzo-, vérkeringési- és
idegrendszer, érzékszervek, szaporodás és fejlodés.

39. A kétéltüek sokfélesége,
✓

gazdasági

jelentosége és védelme

■ ■ ■ ■ Erdemes
és fejlodése?

felidéZTli.

Hol tórténik a kétéltüek szaporodása

A kétéltüeknek három rendje ismert: lábatlan, farkos és farkatlan
kétéltüek.
■ A lábatlan kétéltüek csak a trópusokon terjedtek el. Féregszerü testük a
fóldvájó életmódhoz alkalmazkodott. Végtagjaik hiányoznak, szemeik
nagyon kicsik. E rend fajainak tóbbsége (például a gilisztagote) (l 94. ábra) a
talajban él, néha az édesvizekben (goték).
■ A farkos kétéltüek teste nyújtott, a farokrész jól fejlett, a mellso és a hátsó
végtagok kozel azonos módon fejlettek, néha a hátsó pár hiányzik (szirének).
Testhosszuk néhány centimétertól 1,8 m hosszúságig terjedhet, mint az óriás
szalamandráé. Ez az állat Japán és Kína folyóiban él, férgekkel, halakkal,
békákkal táplálkozik.
A farkos kétéltüek tóbbsége belsó'
m egterm ékenyítésü. Kozel 350 fajuk
ism ert (Ukrajna faunájában 5 fajuk
él).
Ukrajna faunáját kózülük a foltos
szalamandra és a békák négy faja képviseli. A foltos szalamandra élénk színü,
fekete-sárga foltos (195. ábra). Bórmirigyei mérgezó váladékot választanak ki, amely az ellenségeivel szembeni védelmet szolgálja. Ukrajnában ez
194. ábra Gilisztagote
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|gA z állatok sokfélesége
az állat a Kárpátok területén honos. A
kozonséges és a tarajos gó'te (195. ábra,
1., 2.) nyáron a novényekkel benott
nem gyors folyású vizekben él.
A szârazföldön telelnek (tönkök
alatt, levélkupacokban), és tavasszal
ismét visszatérnek a vizekbe. A goték
másik két faja - a kárpáti és az alpesi
—szintén a Kárpátokban honos.
A farkos kétéltüek érdekes képviseloi a kopoltyús goték és a sziréngó'ték. A kopoltyús goték a Balkán föld
alatti vizeiben fordulnak elo. Akár a
földalatti vizek más lakói, a kopoltyús
gote színtelen, és szemei bdre alá vannak rejtve. Egész élete során megbrzi
külsb kopoltyúit. Testhossza közel
195. ábra Farkos kétéltüek
30 centiméter. A szirének Eszak1 - tarajos gó'te; 2 - kozonséges
goteí 3 - foltos szalamandra
Amerika mocsaraiban élnek. Szintén
egész életük során megmarad a
kopoltyújuk, elülso végtagjaik fejletlenek, a hátsók hiányoznak, szemüket bor fedi. Testhosszuk eléri a 70
centimétert.
■ A farkatlan kétéltüek rendje közel 3500 fajt számlál, amelyek az
Anktartisz kivételével minden foldrészen elterjedtek. Ukrajnában csak 12
fajuk honos. Testük rövid, mivel a farokrész egyetlen farkcsonttá alakult
át. Ahátsó végtagok sokkal fejlettebbek az elsoknél, ujjaik között gyakran
úszóhártya van. A farkatlan kétéltüek méretei viszonylag nem nagyok- 1,5
centimétertol (rövidfejü béka) 32 centiméterig (góliátbéka). A góliátbéka
tömege a 3,25 kilogrammot is elérheti (196. ábra, 1.).
Ukrajnában gyakoriak a békák, a varangyok, az unkák és a levelibé*
kák (196. ábra, 2-5.). A kecskebékák (például a tavi) életük nagy részét a
vízben töltik, s ha ki is mennek a szârazföldre, akkor is csak rövid idore.
Elohelyüktol sohasem távolodnak el, ott szaporodnak és ott is telelnek. A
valódi békák (mocsári és gyepi) nyáron a szârazföldön élnek és csak a szaporodás idoszakára mennek át a vízbe.
A varangyok kevésbé kötodnek a vizekhez, mint a békák. Ukrajnában
ismert a zöld és a kozonséges varangy, meg a nádi varangy, amely
Volinyban és a Kárpátokban honos. A varangyok bore szemölcsös, felso
rétegük elszarusodik, ami védi a bó'rt a kiszáradástól. A varangyok általá*
ban éjjel aktívak, amikor a levego párásabb és hüvösebb. Csak csúszással
vagy kisebb ugrásokkal változtatnak helyet. Ivni a vizekbe mennek, de
telelni a szârazföldre.
A levelibéka (fán élo béka) Ukrajna faunájának egyetlen kétéltü faja,
amely bokrokon és fákon él. Könnyü felismerni élénkzold színéról és az
ujjai végén található sajátos gömbölyü korongokról (tapadókról). Ezeknek
köszönhetoen a levelibéka képes rögzülni a lapos tárgyakhoz —levelekhez,
fatörzsekhez, sot még az üveghez is — és a függóleges felületeken való
helyváltoztatásra.

196. ábra Farkatlan kétéltüek: 1 - góliátgóte; 2 - a mocsári béka nosténye és
hímje; 3 - levelibéka! 4 - voros hasú unka; 5 - tavibéka! 6 - zóld varangy
A tiszta vizü forrásokban, kutakban és más kisebb víztározókban egész
nyáron át láthatunk kis farkatlan kétéltüeket, amelyek sótét színüek,
élénksárga vagy voros foltokkal a hasukon. Ezek az unkák. A voros hasú
unka egész Ukrajnában elterjedt, a sárga hasú csak a Kárpátok térségé*
ben.
■ A kétéltüek szerepe a természetben és az ember életében. Sok állat
táplálkozik kétéltüekkel, de ok maguk is sok gerinctelent pusztítanak,
ezzel szabályozva a kártékony és a vérszívó fajok számát. A kétéltüek
egyes fajai (például az óriás szalamandra, tigrisbéka, kecskebéka, góliátbéka) az ember táplálékául szolgálnak. Bizonyos fajaikat speciális gazda*
ságokban szaporítják. A kétéltüek a tudósok, a biológushallgatók, az orvosok laboratóriumi kutatásainak klasszikus egyedei, melyeknek kószónhetoen nem kevés felfedezés tortént. Tokióban és Párizsban emlékmüvet
állítottak a békáknak.
Ukrajna Voros Kónyvében be van jegyezve a kárpáti és az alpesi gote,
a foltos szalamandra, a nádi varangy, a tavibéka.

Róviden a lényeg
■ a kétéltüek osztályának jelenleg három rendje van: lábatlanok,
farkosak és farkatlanok;
■ a lábatlan kétéltüeknek végtag nélküli nyújtott, féregszerü teste
vaní
■ a farkos kétéltüek teste szintén nyújtott, de van két pár végtagjuk;
■ a farkatlan kétéltüek farokrésze fejletlen, hátsó végtagjaik fejlettebbek a m ellsoknél.
■ A kétéltüeknek nagy gazdasági jelentoségük van: egyes fajaik húsát az
ember táplálékként fogyasztja. Ugyanakkor más gerinces állatok táp
lálékául is szolgálnak. A gerincteleneket fogyasztva a kétéltüek szabályozzák a vérszívó és a mezogazdasági kártevok számát.

Az állatok sokfélesége

I

Ellenórzó kérdések.

1.Milyen tulajdonságok jellemzik a lábatlan kétéltüe*
ket? 2. Milyen sajátosságai vannak a farkos kétéltüek felépítésének? 3. Milyen
tulajdonságok külonboztetik meg a farkatlan kétéltüeket az osztály más képviseloitol? 4. Milyen szerepet játszanak a kétéltüek a természetben és az ember életében? 5. Mely kétéltü fajok szerepelnek Ukrajna Vorós Konyvében?

Gondolkozzatok. Mivel magyarázható a foltos szalamandra élénk színe?
AíkotÓ feladat. Hasonlítsátok ossze a kifejlett kétéltüek és a halak vérkeringési rendszerének felépítését.

Szeretnél tóbbet tudni ?
m A szu rin á m i pipa a sa já t hátán ta lá lh a tó re ke sze kb e rakja ikráit.
Kike lé sük után a fiatal p íp á k kisza kítjá k a re ke szt és kijó nne k a te stfelületre.
■ A z a usztrá lia i siva ta g i béka, a m e ly Kó zé p -A u sztrá lia siva ta g a ib a n él, a
szá ra z id ó sza ko t üre g e kb e n vé sze li át, kózel 30 cm m é lysé g b e n . Ezalatt
az á lla t m é retei erósen m e g n ó ve ke d n e k, m ivel a te stüre g éb e n és a bór
alatti üre g e ibe n vízta rta lé k h a lm o zó d ik fel. A helyi la ko so k szá m á ra a
siva ta g b a n vízfo rrá sul szo lg á ln a k ezek a békák.
■ A Ra koforis ne m ze tsé g e ve zó lá b ú b é ká ina k jó l fejle tt úszó há rtyá i va n 
nak, a m e lye kne k kó szón h e tó e n vito rlá zó ug rá soka t ké p e se k tenni,
e zért is ka p tá k a rep üló béka nevet. Egyes fajo kná l 10-12 m -es ug rá so 
kat is m e g fig ye lte k.
■ A friká b a n él egy bolyhos béka is. A z ud va rlá si ¡dószakban e faj hím jeinél a test o ld a la in és a lá b a kon hosszú szó rsze rü b ó rkin ó vé se k fejlódnek,
a m e lye k kie g é szító lé g zó sze rvké n t szo lg á lna k.

■■■■■■■■.

Tudásfelmérés tesztek segítségéuel

■■■■■■■■■

Tesztfeladatok egy helyes válasszal
1. A kétéltüek lárvájának szíve: a) egyrekeszes! b) kétrekeszes! c) háromrekeszes! d) négyrekeszes.
2. A kifejlett kétéltüek vérkóreinek száma^ a) egy! b) kettol c) három!
d) négy.
3. A kétéltüek agyveleje^ a) ketto; b) háromí c) négy; d) ót részbol áll.
Tesztfeladatok tóbb helyes válasszal
1. A kétéltüek és a halak kózos szerveh a) vesék; b) nyálmirigyekl c) kozépfül;
d) hasnyálmirigy.
2. A kétéltüek a hidegvérü állatokhoz tartoznak, mert: a) háromrekeszes szívük van! b) két vérkórük vamuí) az artériás és a vénás vér keveredik; d) a légzoszervük tüdo.
3. A kétéltüeket a csontosjialaktól megkülonbózteti: a) a kloáka! b) a nyálmirigy;(c) a hasnyálmirigy! (j) a kozvetett fejlodés.
Emelt szintu feladatok
Miért nagyobb a kétéltüek faji sokfélesége a trópusi óvezetekben, mint a mérsékelt égóvben? Feleleteteket indokoljátok meg.

I

Miért tartozik más osztályba a vízben élo mocsári béka és a krokodil?
Miért védik a mérges kígyókat?

40. A hüllók általános
r

jellemzése

.
S

■
■
■
■
Erdemes

felidézni. Mi a kis és a nagy vérkór, a tüdos lég*
zés? Mi a vedlés és az álelevenszülés? Milyen szervezeteket nevezünk
szimbiontáknak?
A hüllók foleg szárazfoldi hidegvérü gerinces állatok, amelyek szaporo*
dása és fejlodése a szárazfoldón (még a vízben éloké is) tórténik. Ez azzal
függ óssze, hogy a hüllók tojását, a halakétól és a kétéltüekétbl eltéroen,
védo és magzatburok ovezi.
A hülloknek kozel 6 ezer faja ismert (Ukrajnában 21), amelyek vala*
mennyi kontinensen elterjedtek, kivéve az Antarktiszt.
■ A hüllók felépítésének és kültakarójának sajátosságai. A csúszómászók
teste fejre, torzsre és farokra tagolódik (197. ábra). A kétéltüektól eltéróen jól elkülóníthetó nyakuk van. Végtagjaik a torzs két oldalán helyezkednek el, minek kószónhetóen a test a fólddel érintkezik - „csúszik”, innen
ered koznyelvi neve- csúszómászók. De sok fajnál a végtagok hiányoznak
vagy nagyon elcsókevényesedtek. A hüllók ujjai karmokban végzódnek.
Kültakarójának külsó rétege, a kétéltüekétól eltéroen, elszarusodik. A
bór száraz, gyakorlatilag mirigyek nélküli, szarupikkelyekkel, pajzsokkal
vagy lemezekkel, azaz a borítóhám származékaival borított. Az ilyen kültakaró megvédi az állatokat a mechanikai sérülésektól és a fólósleges víz*
veszteségtól. A tómór kültakaró akadályozza a hüllók nóvekedését, ezért
idószakonként cserélódik- a régit levedli az állat s addig nóvekszik, míg az
új el nem szarusodik.

197. ábra A zold gyík külsó felépítése
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aiiatoJc soktélesége
trachea (légcsó)

tüdo
vese

nyelocsó
szív

198. ábra A hüllo belso felépítése
A hüllok vázának felépítése a kétéltüekéhez hasonlít, de egy sor sajá*
tosságban eltér attól. Gerincük jobban differenciált és ót szakaszbólnyaki, mell-, háti-, keresztcsonti- és farokrészbol áll. A nyaki részt néhány
csigolya képezi, ezek biztosítják a fej mozgékonyságát.
A mellkasi és a hátcsigolyákhoz rogzülnek
kis vérkór
a jól fejlett bordák. A hülloknek a mellkasi
csigolyák és a mellcsont által alkotott valódi
mellkasa van. A mellkas részt vesz az állat
légzo m ozgásaiban. A koponya majdnem
teljesen csontos.
A hüllok izomzata a kétéltüekénél jobban
fejlett. A valódi mellkas kialakulásával megje*
lennek a bordakózi izmok, amelyek biztosítják
4 a légzo mozgásokat.
n
4
A hüllólc emésztó'rendszere valamivel fejlettebb a kétéltüekénél. A nyálmirigyek által
termelt nyál emésztóenzimeket tartalmaz. A
hüllok fogai tobbnyire egyformák és csupán a
táplálék megragadására és megtartására
SZIV
szolgálnak. De a mérges kígyóknál megjelennek a sajátos méregfogak, amelyek a méreg
áldozatba juttatására szolgálnak.
kamra
A hülló'k belei, akár a kétéltüeké, a kloákába
nyílnak (198. ábra). A hülló'knek van egy kis
naerv verkor
vakbelük, ahol a táplálék szimbionta mikro*
organizmusok segítségével emésztó'dik meg.
A hüllok kiválasztó rendszere a vesék és a
húgyhólyag, amelynek vezetéke a kloákába
nyílik.
199. ábra A hüllóTc vér A hállólc vérkeringési rendszerében szintén
keringési rendszerének
vannak elteresek. A harom rekeszes sziv
sémája
kamrájában nem teljes válaszfal van, amely

részlegesen m egakadályozza az
ízleló
artériás és a vénás vér keveredését
(199. ábra). A krokodilok szíve pedig
négyrekeszes. A hüllok, akár a kétéltüek, hidegvérü állatok.
A hüllok légzoszervei a tüdok,
melyeken számos redo noveli a légzcr
felületet. Ezenkívül légútjaik az egymással osszekottetésben lévo gégébol,
légcsóból és horgokbol állnak. A légcso két horgóre ágazik el, amelyek a
tüdobe érnek.
A kétéltüekéhez képest a hüllok
200. ábra A hüllok agyvelejének
légzbfolyamatai is bonyolultabbak.
felépítése
A levego ki* és beáramlása a bordák
mozgása által valósul meg. Ennek kovetkeztében változik a testüreg
térfogata.
■ Idegrendszerük. A kétéltüekéhez képest a hüllok agyféltekéi jobban fejlettek (elóagy), amit tobb millió idegsejtból álló szürkeállomány borít (200. ábra). Ez a szürkeállomány képezi az agyvelo félte*
kéinek kérgét. A kisagy jól fejlett, ami nélkülozhetetlen a bonyolult
mozgások osszehangolásához.
A hüllok érzékszervei jobban alkalmazkodtak a szárazfoldi élethez,
mint a kétéltüekéi. A szemeket szintén három hártya védi (felsó, alsó
és pislogó hártya). A szemlencse mozgásának és alakja változásának
koszónhetoen a hüllok jól érzékelik a külónbozó távolságban levó' tárgyakat. Tapintószervül a nyelv szolgál, amely a szájüregból jól kiólthetó. A halló-, az egyensúlyérzékeló és a szaglószerv ugyancsak fej
lett.
Erdekes érzékszervet fedeztek fel a csórgókígyóknál. Szemeik elótt
bemélyedés található, amely 15 crrrról is képes érzékelni a 0,02 °C ftr
kos hómérsékletváltozást. Ez a szerv segíti, hogy a csórgókígyó akár
sótétben is megtalálja melegvérü áldozatát.
Az idegrendszer és az érzékszervek bonyolultabb felépítése határozza meg a hüllok bonyolult viselkedését.
A gyíkoknál megfigyelhetó az óncsonkítás jelensége. Ha farkánál
fogva elkapjuk, akkor az erós izoirrósszehúzódásnak kószonhetóen az
egyik farkcsigolya eltórik és a farok vége leesik. Ennek a reflexnek
védó szerepe van, mert segíti az állat menekülését a farkát megfogó
ragadozótól. Idóvel a farok elvesztett része megújul.
■ A hüllok szaporodása és fejlódése. A hüllok váltivarú állatok. Az
ivarmirigyek vezetél^ei a kloákába nyílnak. M egtermékenyítésük
belsó. A hüllok tóbbsége tóbb burokkal borított tojást rak, ami védi az
embriót a kiszáradástól, a káros mikroorganizmusok behatolásától, a
mechanikai sérülésektól és biztosítja gázcseréjét. A tojás felépítésének e sajátosságai határozzák meg a hüllok kózvetlen fejlódését,
mivel az embrió számára biztosítottak a tápanyagok, a víz, az oxigén.
Ezért a hüllok embriói nem vizes kózegben, hanem a szárazfóldón fejlódnek (201. ábra). Egyes fajoknál (tórékeny gyík, elevenszüló gyík,

201. ábra A hüllok fejlodése
vípera) a tojások a nostény ivarvezetékében maradnak az ivadékok
kikeléséig. Bizonyára emlékeztek, ezt a jelenséget nevezik peteelevenszülésnek.
Egyes hüllok ivadékgondozása jól fejlett. Igy egyes krokodilok és a
szürke varánusz nbstényei egészen a fiatal állatok kikeléséig védik
tojásaikat a ragadozóktól.
■ Évszakos változások a hüllok életében. Akárcsak a kétéltüeknél, a hülloknél is meghatározhatóak a kovetkezo évszakos idoszakok- telelés, szaporodás és nyári aktivitás. Telelésre a hüllok külónbozo helyeket használhatnak. A mocsári teknosok az iszapba vájva a vizekben telelnek. De a
kígyók és a gyíkok a talaj üregeiben vészelik át a téli idoszakot (a rágcsálók üregeiben, fatuskók alatt és másutt),
ahova egész csoportokban el tudnak rejtoz*
ni (202. ábra). Bizonyára egész télen nem
táplálkoznak,
anyagcsere-folyamataik
jelentosen lelassulnak.
Tavasszal a hüllok elkezdenek szaporodni - tojásokat raknak a nap által jól
felm elegített kóvek és fatónkók alatti
üregekbe, mert a meleg nélkülózhetetlen
az embriók fejlódéséhez. Fejlódésük kózvetlen- nyár végén a tojásokból megjelennek a fiatal egyedek.
A sztyeppeken és a sivatagokban levó
202. ábra A gyíkok telelése
rendkívül magas hómérséklet arra kényszeríti az állatokat, hogy nyáron nyugalmi állapotba térjenek.
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Kulcsszavak és -fogalmak.

Mellkas, légutak, az agyveló fél-

tekéinek kérge.

Róviden a lényeg
A hüllok valódi szarazfóldi gerinces állatok, amelyekre a kovetkezo
tulajdonságok jellemzók:

ÍT í
m a bor száraz, szarupikkelyekkel, páncéllal vagy lemezekkel borított;
■ a végtagok a törzs oldalain helyezkednek el, amelynek köszönhetden
testük az aljzaton csüszikî■ a csontváz a kétéltüekénél bonyolultabb felépitésü- a gerincnek több
szakasza van, megjelenik a valódi mellkas, megjelennek a bordaközti
izmok, amelyek biztosítják a légzo mozgásokat;
■ a nyálmirigyek emésztôenzimeket termelnek;
■ a légzés kizárólag tüdds, speciális légutak alakulnak ki;
■ az agyvelb féltekéit szürkeállomány borítja, jól fejlett a kisagyî
■ az érzékszervek megfelelnek a szàrazfôldi életmôdnak;
■ a megtermékenyítés belsd; a tojás burkai védik az embriót a sérülésektbl
és a kiszáradástól, a tápanyagok és a víz biztosítják a hüllbk közvetlen
fejlodését a szârazföldön.

Ellenörzö kérdések.

l. A hüllok szervezetének, a kétéltüekhez képest,
milyen bonyolultabbá válása fîgyelhetd meg? 2. Milyen felépítésbeli sajátosságai vannak a hüllok támasztó- és mozgàs-szervrendszerének? 3. Milyen bonyo
lultabbá válás fîgyelhetd meg a hüllok vérkeringési és légzorendszerének felépitésében a kétéltüekhez képest? 4. Milyen sajátosságai vannak a hüllok szaporodásának és fejlodésének? 5. Milyen évszakos változások figyelhetdk meg a
hüllok életében?

Gondolkozzatok. A hüllok felépitésének és életfolyamatainak milyen sajá
tosságai teszik lehetdvé számukra a szárazfoldi életet és szaporodâst?

Alkotó feladat. Az alábbi vázlat alapján hasonlítsátok össze a hüllok és a
kétéltüek szervezettségét: kültakaró, váz, emészto-, légzo-, vérkeringési és
idegrendszer, érzékszervek, szaporodâs és fejlodés.

41.

A hüllok sokfélesége.
Gazdasâgi jelentoségük és védelmük

■
■
■
■
Erdemes

felidézni.

Milyen mérgezo gerinctelen àllatokat

ismertek?
■ A hüllok osztàlya képviseloinek tôbbsége a pikkelyes hüllok, a tekno*
sök és a krokodilok rendjébe tartozik.
■ A pikkelyes hüllok rendjének képviseloi majdnem az egész szârazföl
dön elterjedtek, egyesek a tengerekben vagy édesvizekben (tengeri
kígyók, vízisikló stb.). ide tartoznak a gyíkok, a kígyók és a kaméleonok.
Bennük az a hasonld, hogy testfelületüket szarupikkelyek és pajzs védi.
A gyíkok külalakjukat és méreteiket tekintve nagyon sokfélék.
Tôbbségük végtagjai jól fejlettek, de egyes fajaiknál egyáltalán nincsenek
(tôrékeny gyík, sárgahasú gyík stb.). A lábatlan gyíkok a kígyóktól a dob*
hártya és a pislogó hàrtya meglétében különböznek. Ukrajnában a tôré
keny, a zöld és az elevenszülo gyík terjedt el (203. ábra). Legnagyobb közülük a zöld gyík, melynek testhossza elérheti a 25 cnrt. Ezek a fajok nap
pai aktívak, a jól felmelegedo részeket népesítik be. Fdleg gerinctelen
állatokkal táplálkoznak.

/\z anatoK soKteiesege

203. ábra A hüllok sokfélesége- 1 —komodói sárkány; 2 —gekkó;
3 - fürge gyík; 4 - zöld gyík; 5 - torékeny gyík; 6 - lábatlan gyík

Az apró gyíkoknak - a gekkóknak —nagy szemük van, mert alkonyatkor vagy éjszaka aktívak. Gerinctelen állatokkal táplálkoznak, ujjaik
sajátos tapado szarupikkelyeivel képesek a sziklákon, a falakon, a kerítéseken és a fatörzseken mászni. A Krim déli partvidékén él a krími gekkó.
A gyíkok között a legnagyobb méretüek a varánuszok (a szürke és a
komodói), amelyek a trópusokon és a sivatagokban terjedtek el. A komo
dói sárkány (203. ábra, 1.) testhossza eléri a 3,6 nrt, az indonéziai
Komodó szigetén él (ahonnan a neve is ered). A komodói sárkány teststr
lya elérheti a 140 kg-ot. A szürke varánusz testhossza 1,6 m is lehet,
Eszak-Afrikában, Délnyugat-Afrikában és Kózép-Azsiában terjedt el.
Percenként 120 nres sebességgel is képes mozogni. A varánuszok ragadozók, amelyek apró gerinces állatokkal táplálkoznak, a komodói sárkány
még a vaddisznókra és a szarvasokra is képes vadászni.
A kígyók lábatlan pikkelyes hüllók (204. ábra), különbözd gerinces
állatokkal, ritkábban gerinctelenekkel táplálkoznak, állkapcsuk jobb és
bal oldali részének csontjai mozgékonyan ízesülnek, amelyek a táplálék
egészben tórténó lenyelését szolgálják. A kígyóknak nincs dobhártyájuk,
átlátszó és mozdulatlan szemhéjuk a szem felületéhez nótt. A gerine nagy-

204. ábra. A hüllok sokfélesége: 1 - kobra; 2 - csorgokígyó; 3 - boa (óriáskígyó);
4 - piton; 5 - vízisikló; 6 - vípera; 7 - efa
szämü (akär 450) csigolyäböl all, mellkasa nines, ami biztositja a test
nagyfokü hajlekonysägät. A merges kigyök felso ällkapcsänak elso fogai
nagyok, baräzda vagy meregesatorna van benniik, amelyen a mereg kifolyik. A kigyök äldozatänak megölesere szolgalö merget a mödosult nyälmirigyek termelik. A merges kigyök közül a legnagyobb a kirälykobra (5,5 m
is lehet), amely Delkelet-Azsia erdeiben el. Erdekes, hogy mäs kigyök is
zsäkmänyai lehetnek.
Az ember egeszsegere es eletere különös veszelyt jelentenek az ameri*
kai csörgö'kigyök, az äzsiai sivatagok laköi —a levantei vipera es az efa, a
tengeri kigyök es mäsok. Ukrajnäban ket merges kigyöfaj el, a közönseges
es a sztyeppi vipera. A közönseges vipera az erdos es az erdössztyeppi öve*
zetben, a sztyeppi, a sztyeppeken es az erdössztyepp deli reszen terjedt el.
A viperäk marasa nagyon fäjdalmas es bizonyos esetekben eletveszelyes
is lehet.
A nem merges kigyök äldozataikat fogukkal vagy szoritäsukkal ejtik el
(boak, pitonok). Legnagyobb közülük a Dpi-Amerika folyöpartjain elö anakonda (11 m hosszü is lehet), es a Del-Azsiäban elö'fordulö kockäs piton
(hossza elerheti a 12 m-t).
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miaiujs. suK icicscgc
Ukrajnában 8 nem mérges kígyófaj
fordul eld- vizi- és kozónséges sikló,
leopárdsikló, négysávos sikló, rézsikló,
kockás sikló, erdei és sárgahasú gyík. A
vízisiklók élete vízhez kótótt, de a siklók és a rézsiklók a szárazfóldón élnek.
Habár ezek a kígyók nem mérgesek,
marásuk mégis mérgezó lehet.
A kaméleonok (205. ábra) trópusi
pikkelyes hüllók, amelyek a fás
nóvényzeten való élethez alkalmazkodtak. Kapaszkodó ujjaik és hosszú
205. ábra Kaméleon
farkuk van, amelyekkel jól kapaszkodnak az ágakon. Jól ismert, hogy
ezek az állatok a bórfestékeik újraelosztása révén képesek megváltoztatni a színüket. Aldozatukat (fóleg rovarokat) hosszú ragadós nyelvükkel ejtik el, amelyet hirtelen óltenek ki, majd az áldozattal együtt
behúzzák a szájukba. Erdekes, hogy nyelvük hossza képes meghaladni
testhosszukat.
■ A teknosók teste csontos páncéljukban helyezkedik el. Veszély esetén
ez alá rejtózhet a fej, a nyak, a végtagok és a farok. Az ellenségtól nagyon
jól védó, szarulemezekkel borított páncél alsó és felsó részból áll. A váz
egyes csontjai óssze vannak nove a páncéllal (a mellcsont, a bordák, a
mellkasi-, a háti-, a keresztcsonti csigolyák). A teknósóknek nincsenek
fogaik. Feladatukat a szarutokok végzik, amelyeknek éles végük van és
akár a madarak csóre, beborítják az állkapcsokat.
A teknósóknek 225 szárazfóldón, édesvizekben és tengerekben éló faja
ismert.
Leggyakrabban a nedves trópusi erdókben, a forró sivatagokban, a tró
pusi és szubtrópusi tengerekben fordulnak eló. Fajaik tóbbsége nóvényevó, de vannak ragadozók is, amelyek halakkal, kétéltüekkel vagy gerinc*
telen állatokkal táplálkoznak. Minden teknós a szárazfóldón szaporodik,
tíztól tóbb százig terjedó tojást rakva. A teknosók tóbb évtizedig élnek,
maximum 175 évig, és egész életük során nóvekednek.
Méretét és tómegét tekintve a legnagyobb a zóld vagy leves teknós
(testhossza elérheti az 1 m-t, súlya a 450 kg-ot) (206. ábra, 1.), és az ele*
fántteknós (testhossza elérheti a 2 m-t, súlya a 400 kg-ot). Az elefántteknós a Galápagos-szigeteken, a zóld pedig a trópusi és szubtrópusi tenge
rekben terjedt el. Erdekes, hogy a tengeri teknós fajok végtagjai úszólábakká alakultak át, amelyek a halak uszonyaira emlékeztetnek. Uszólábaikkal kónnyen úsznak a vízben.
Ukrajnában csak egy fajuk ismert, a mocsári teknós (206. ábra, 2.). 30
évig élhet és álló- vagy lassú folyású vizekben él, külónbózó állatokkal
táplálkozik.
A teknosók egyes fajainak (például a zóld teknós, az elefántteknós és
mások) gazdasági jelentósége van. Az ember húsukat, zsírjukat, tojásukat
fogyasztja. Egyes országokban a teknósóket gazdaságokban tenyésztik.
Páncéljukból külónbózó termékeket készítenek (fésüket, hamutartókat
stb.).
190

I

206. ábra 1 - zóld (leves) teknó's! 2 - mocsári teknos
■ A krokodilok rendjének képviselói (207. ábra) a félig vízi életmódhoz
alkalmazkodtak. Testük nyújtott, szarupajzsokkal borított. A hosszú,
kétoldalt lapított farok az úszást, valamint az áldozat elkábítását szol*
gálja. A krokodilok ragadozók, amelyek külónbózo állatokkal - a gerinctelenektól (csigák, rákfélék és mások) a madarakig és a ragadozókig táplálkoznak. Aldozatukat a vízbe rángatják, csókkentve annak ellenállását. Eles, eros gyokerü fogaik segítségével a krokodilok széttépik áldozatukat.
Érdekes, ha a kro ko d ilo k va la m ilve n oknál fogva
foga ika t, a kko r helyükon újak nónek k¡.

elveszítik

A félig vízi életmódhoz a krokodilok hátsó lábujjaik kózótti úszóhártyával és tüdejük külónleges szerkezetével alkalmazkodtak, amely hosszú víz
alatti tartózkodást tesz lehetóvé számukra. A fejük tetején kiálló szemeik
és orrnyílásaik lehetóvé teszik számukra a vízben való tartózkodáskor
(idézzétek fel a béka fejének felépítését) a légkóri levegóvel tórténó légzést

207. ábra Krokodilok: 1 - kajmán; 2 - aligátor; 3 - gaviál
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és kórültekintést. Lemerüléskor az orr- és fülnyílások billentyükkel zárulnak.
A szárazfóldre a krokodilok pihenni és szaporodni jónnek ki. A nostények 20—100 tojást raknak a homokba vájt fészekbe, amelyben szerves
maradványok lehetnek. Ezek a maradványok elbomlanak és az embriók
fejlodéséhez pótmeleget fejlesztenek. Sok faj nostényeinek ivadékgondozása a tojások védelmében nyilvánul meg.
A krokodilok a trópusi és szubtrópusi vidékeken terjedtek el. 31 fajuk
ismert, élettartamuk 80—100 év is lehet. A krokodilok kózott a legnagyobb
a nílusi (testhossza 8 rrrig terjedhet), amely a trópusi Afrika vizeiben él.
A bordás krokodil (testhossza 6 rrrig terjedhet) Délkelet'Ázsiában,
Ausztrália partvidékén, Oceánia szigetein, Uj-Guineában terjedt el.
Ugyancsak kózismert a gaviál (testhossza 6,6 rrrig terjedhet), amely India
és Burma déli részén él, a kínai és a mississippi aligátor, az amerikai kajmán.
Egyes fajok (a nílusi és a bordás krokodil) megtámadhatják az embert.
A krokodilbórból külónféle készítményeket állítanak eló, az ember
fogyasztja húsukat, zsírjukat. Egyes országokban tenyésztésükre speciális gazdaságokat hoznak létre. Jelenleg a krokodilokat a kihalás veszélye
fenyegeti, sok országban védelem alatt állnak. Szinte mindegyik krokodilfaj be van jegyezve a Nemzetkózi Vórós Kónyvbe.
■ A hüllók jelentósége a természetben és az ember életében. A hüllók
külonbozó állatok táplálékául szolgálnak (pontosabban bizonyos madárés emlósfajok számára). A hülló'k egyes fajai (kígyók, teknósók, krokodi
lok), valamint tojásaik az ember táplálékául szolgálnak. A pikkelyesek
tobbsége hasznos, mert a kígyók a mezógazdaságban kárt okozó rágcsálók
nagy mennyiségét, a gyíkok pedig a kártékony rovarokat pusztítják.
Néha az emberek óvatlan viselkedésük miatt a mérges kígyók áldozatává válhatnak.
'

Ha benneteket vagy barátotokat mérges kígyó marta meg, azonnal
forduljatok orvoshoz, hogy ellenméreg-szérumot adjanak be.

Ugyanakkor a mérges kígyókat széleskórüen alkalmazzák külónbózó gyógyszerek elóállítására. Kígyóméreg kinyerése céljából speciális
intézményeket hoznak létre, ahol a természetben fogott kígyókat tartják.
■ A hüllók védelme. Az ember aktív természetátalakító tevékenysége
miatt felmerül a hüllók védelmének és faji sokfélesége megórzésének
problémája. A ritka és kihalóban levó fajokat bejegyzik a Vórós Kónyvbe.
A külonbozó hüllófajok és -csoportok (például tengeri teknósók) védelmére nemzetkózi szerzódéseket kótnek, valamint tiltják a vadállatok kivitelét és a velük való kereskedést. Ha a hüllók természetes kórülmények
kózótti védelmére irányuló külonbozó intézkedések nem hoznak észlelhetó eredményeket, akkor mesterségesen szaporítják, majd megszokott életterükbe engedik óket (például a tengeri teknósóket).
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Kulcsszavak és -fogalmak. Úszólábak.

Roviden a lenyeg
m a pikkelyesekhez a gylkok, a kigyok es a kameleonok tartoznak; testiiket
szarupikkelyek vagy pajzsok boritjak;
■ a teknosok teste a vedo'pancel alatt helyezkedik el; a teknosoknek
nincsenek fogaik, allkapcsaikat vedo'szaru boritja;
■ a krokodilok testet szarupancel boritja; negyrekeszes sziviik van; felig
vizi eletmodot folytatnak, hatso labaik ujjai kozott uszohartya van;
■ sok hiillofaj a kihalas szelen all, ezert vedelemre szorulnak.

E llenorzo herdesch. 1. Melyek a gyikok es a kigyok kozos es eltero
tulajdonsagai? 2. A merges hiillok mely fajait ismeritek? 3. Mely tulajdonsagok jellem zik a tekndsoket? 4. Hogyan alkalmazkodtak a krokodilok a
felig vizi eletmodhoz? 5. Miert van sziikseg a hiillok vedelmere?

Gondolkozzatok. Azokat a viziallatokat, amelyek osei sohasem jottek ki a
szarazfoldre, elsodleges vizieknek nevezziik. Ilyenek-e a vizekben elo hiillok?
A valaszt indokoljatok meg.

Tuddsfdmeres tesztek segitsegevd
Tesztfeladatok egy helyes valasszal
1. Negyrekeszes szive vam a) a furge gyiknak; b) a sztyeppi viperanak; c) a
nilusi krokodilnak; d) a mocsari tekno'snek.
2. ElsoTcent jelenik meg az elo'agy kerge^ a) a landzsahalnal; b) a folyami siigernel; c) a kozonseges varangynal; d) az elevensziilo gyiknal.
3. A hiillo'kre jellemzd: a) a kiilso' megtermekenyites es a kozvetett fejlodes; b)
a kiilso' megtermekenyites es a kozvetlen fejlo'des; c) a belso megtermekenyites
es a kozvetlen fejlo'des; d) a belso' megtermekenyites es a kozvetett fejlo'des.
4. A hiillo'k legzo'szerve: a) kizarolag tiido'; b) a tiido es a kopoltyu; c) a tiido es
a bor; d) a kopoltyu es a bor.

Tesztfeladatok tobb helyes valasszal
1. Mely tulajdonsagok alapjan lehet megkiildnboztetni a labatlan gyikokat
a kigydktoh a) testiik pikkelyekkel boritott; b) mozgathato szemhejuk van;
c) dobhartyajuk van; d) hosszu, tapintoszervkent szolgalo nyelviik van.
2. A kozvetlen fejlo'des jellemzd': a) a porcos halakra; b) a csontos halakra;
c) a keteltuekre; d) a hullokre.
3. A hiillok idoszakos vedlese kapcsolatban alb a) kiiltakarojuk rugalmatlansagaval; b) az evszakos valtozasokkal; c) a kiiltakaro idoszakos megujulasanak sziiksegessegevel; d) az anyagcsere-termekek kivalasztasaval.
4. A hiillok es a keteltuek kozos tulajdonsagai: a) a bel a kloakaba nyilik;
b) van mellkas; c) haromrekeszes sziv; d) kozvetlen fejlo'des.

Emelt szintu feladatok
Hogyan lelegeznek a teknosok, ha mellcsontjaik a panceljukhoz vannak nove?
A vizben elo hiillok miert a szarazfoldon fejlodnek? Mondhatjuk-e azt, hogy a
hiillok a keteltuektol szarmaznak?

Az állatok soklélesége
9. téma A MADARAK OSZTÁLYA
Szárnyakon kívül mire lenne még szüksége az embernek ahhoz, hogy
repülni tudjon? Miért énekelnek tavasszal többet a madarak?

42 .A madarak felépítésének sajátosságai
A

■
■
■
■
Erdemes

fclidczui. Felépítésük és életfolyamataik milyen
sajátosságainak köszönhetik a hüllbk a szárazfoldi élethez való alkalmazkodásukat?
A madarak osztályába több mint 8600 repüléshez alkalmazkodott
állatfaj tartozik. Ukrajnában ezeknek több mint 400 faja ismert.
Minden madárfajnak megrövidült, tollakkal borított áramvonalas teste
van. Mellso végtagjaik szárnyakká módosultak, a hátsók pedig a földön, a
novények ágain való mozgást vagy a vízben való úszást segítik. A melegvérüség, a repülési képesség és az idegrendszer elég magas fejlettsége
határozta meg e gerinces állatok sajátosságát.
■ A madarak külsó felépítése. A madarak teste ugyanazokra a részekre
osztható, mint a hüllóké, de a farkrész megrövidült. A madaraknak
tobbé-kevésbé nyújtott hajlékony nyakuk van (208. ábra). Ennek
köszönhetöen 180°-ra vagy annál többre is (például a bagoly 270°-ra),
elfordíthatják fejüket. A fejen helyezkednek el a szemek, amelyeket
három szemhéj véd (felsó és alsó szemhéj, pislogó hártya), az orr- és a
fülnyílások. A csór felsó része a felsó'
káva, alsó része pedig az alsó káva.
Egyes m adárfajoknál (például a
galamboknál) a csór alapjánál puha
bórredó - viaszhártya helyezkedik
el. A mellso végtagok - a szárnyak a repüléshez alkalmazkodtak. Csak
három bórrel borított ujj maradt
meg rajtuk. A madaraknak két lába
van, a lábakon többnyire négy ujj.
Három elóre, egy pedig hátrafelé
áll. Ez lehetóvé teszi az ágak megfogását és támasztékul szolgál a föl
dön való mozgásban. De a gyors
futásra képes (például strucc)
madaraknál a lábakon lévó ujjak
száma háromra csökkenhet vagy
akár kettóre (például az afrikai
struccnál (az emunál).
■ Kültakarójuk. A m adarak bóre,
208. ábra A madár külsó felépítése
akár a hüllóké, száraz, m irigyek-

másodrendü
tol m entes. Sok fajnál a farok
szaruszakállak
tovénél nyílik a fartóm irigy. A
elsörendü
/
m adarak
csorü k k el
ennek
a
szaruszakállak/
m irigynek a váladékával (zsírszerü anyaggal) kenik tollazatukat,
tollgerinc
am ely azt rugalm assá és vízhatlanná teszi.
A madarak bore különbözo szaruképzódményeket hoz létre: ilyen a
csor már ismert alsó és felso kávája,
az ujjak végén található karmok és a
láb alsó részét fedó szarupikkelyek. A
madarak bórének származéka a sok*
fajta toll. A toll, mint a lábakon levó
pikkelyek, szaruképzódmény.
Az egyes tollak gerincból állnak,
amelyekból számos vékony kinóvés ágacska - ágazik el. Az ágacskák
ósszességét zászlónak nevezzük. A
gerine üreges részének ninesenek
ágacskái és a bórbe van ágyazva. Ezt
csévének nevezzük.
Megkülönböztetünk kontúr- és
pihetollakat (209. ábra).
A kontúrtollak a madarak testét
borítják. Zászlójukat elsó- és másod
rendü szaruszakállak alkotják. Az
209. ábra A kontúrtoll (l) és
elsórendüek közvetlenül a tollgerinc*
felépítése (2); pihetoll (3); pihe (4)
ból, a másodrendüek pedig belólük
ágaznak el. A másodrendü szaruszakállaknak horgacskáik vannak, amelyekkel össze tudnak kapcsolódni. Az ilyen zászlónak köszönhetoen a kon
túrtollak hajlékonyak, rugalmasak, könnyüek és szinte levegóállóak.
Szerepüktól és elhelyezkedésüktól függóen a kontúrtollak lehetnek
fedó-, evezó- és kormánytollak. A fedótollak biztosítják a test védelmét a
mechanikai sérülésektól. Az evezótollak nagyok és rugalmasak, növelik a
szárny felületét. A madarak farkán nagy kormánytollak vannak.
A kontúrtollak alatt helyezkednek el a pihetollak vagy pibe. Ezeknek
vékony gerincük van, amelyból csak elsórendü szaruszakállak ágaznak el.
Mivel ezek a szaruszakállak nem kapcsolódnak egymáshoz, ezért a pihetollaknak nines tömör zászlójuk. Ezek ósszefüggó takarót képeznek.
Közöttük és a madarak teste között légréteg van, amely jól megtartja a
meleget.
A tollazat egyike a madarak azon tulajdonságainak, amelyek nélkülózhetetlenek a repüléshez. Az evezótollak növelik a szárny felületét, felhajtó erót és nehezéket képeznek, a kormánytollak biztosítják a repülés irányának szabályozását. A madarak a kormánytollakat a leszálláskor szükséges fékezéshez is használják.
Evente egyszer vagy kétszer a madarak tollazata részlegesen vagy teljesen kicserélódik - megtorténik a vedlés. A kihulló elöregedett tollak
helyén újak nónek.
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A madarak csontvaza konnyu, mivel a csontok egy resze levegovel telt,
iireges. A csontvaz reszei- a fej (koponya), a torzs (gerinc es mellkas), a
vegtagok es fiiggeszto oveik (210. abra).
A madarak koponyajanak jellegzetessege, hogy csontjainak tobbsege
osszenott. Az agykoponya nagy terfogata az agyvelo fejlettsegevel magyarazhato. Szembetunok a nagy szemiiregek is. A madarak allkapcsa nyujtott, s mint mar tudjatok, szarureteggel boritott. Ennek koszonhetoen a
taplalek elkapasara valo tokeletes szerkezet alakul ki, ezert a madaraknak nines foguk.
A madarak gerincenek a repiilessel kapcsolatos sajatossagai vannak.
Nyaki resze nagyszamu csigolyabol (11-25) all. Ez jelentos mozgekonysagot biztosit a koponyanak. A hatesigolyak egymassal es az osszetett
agyekcsonttal is osszenottek. Az osszenott agyekesontokat az agyekesigolyak es reszben a farkesigolyak alkotjak. Ez a test tamasztekaul szolgal. Az utolso farkesigolyak egymassal osszenottek farktocsontot alkotva.
A mellkasi csigolyakhoz rogziilnek a bordak, amelyek a szegycsonttal
egyiitt alkotjak a mellkast. A madarak tobbsegenek szegyesontjan eloreal16, lapos kinoves - szegyesonttarej - talalhato. Hozza rogziilnek a repiileskor a szarnyak mozgatasat biztosito izmok. A mellso' vegtagok (a szarnyak) ove ugyanolyan csontokbol all, mint a hiillo'ke. De fordltsatok figyelmet arra, hogy az osszenott kulcscsontok ugynevezett villacsontta nottek
ossze. Ez biztositja a mellso vegtagok ovenek rugalmassagat. A szarny
vaza harom reszre oszthato- felkar, alkar es kezfej.

210. dbra A madar csontvaza (l); a csont belso felepitese (2)

A madarak hátsó végtagjainak (lábainak) óvére jellem zo a szilárdság. A hátsó végtag részei a comb, a lábszár és a lábfej. A lábfej csontjainak tóbbsége óssze van nove, egy hosszú csontot - a csüdót képez*
ve, amelyet az ujjakkal együtt szarupikkelyek borítanak. A csüd szilárdságot és ellenállóságot biztosít a lábaknak.
A madarak izomzata. A madaraknál a szárnyakat leengedó mellizomnak van a legnagyobb tómege. Mozgásuk felhajtó erót fejleszt. A
kis mellizmok a szárnyakat emelik, a bór alatti izmok a külónbózó tollakat. Ha csókken a levegó hómérséklete, ezek ósszehúzódnak és a
madár tollai felegyenesednek. Ez alatt a pihék és a bór kózótti levegóréteg megnó, s ez biztosítja a testhómérséklet megtartását.
■ A madarak repülése. A madarak a szárnyak m ozgatása révén
em elkednek a levegóbe. Vízszintes repülés során a legnagyobb
sebességre a sarlós fecskék képesek, óránként a 160 kilom éteres
sebességet is elérhetik. Sok faj (a vetési varjú, szürke daru, ezüstós
gibic, vadkacsák és mások) repülési sebessége a vonulás során elérheti az 5 0 -90 kilom étert óránként. Annak ellenére, hogy a madarak
tóbbségénél a vonulás nem nagy m agasságokon tórténik (néhány tíz
m étertól 1 kilom éterig), olyan eseteket is lejegyeztek, hogy a vadlibák akár 10 kilométer, a barátkeselyük akár 11 kilom éter magasan
repültek. A sasoknak, a barátkeselyük és a sólyom félék más képviselóinek széles szárnyuk van. A levegó feble áram lását kihasználva
sokáig képesek repülni.

rn rm i irmi
Kulcsszauak és -fogalmak. Toll, pihe, szegycsonttaréj, csüd.

Róviden a lényeg
A madarak a repüléshez alkalmazkodott melegvérü állatok csoportja.
A madarak külsó felépítésére jellemzo^
■ mellsó végtagjaik szárnyakká módosultak; a hátsókon két vagy négy
ujj van; ezek a fóldón és a nóvények ágain való mozgást vagy vízben az
úszást segítik;
■ testüket toll fedn kontúr- és pihetollak, pihe; a tollazat az idószakos
vedlések során cserélódik;
■ a bór száraz, csak farktómirigy van;
■ a váz kónnyü, amit a csontok üreges szerkezete biztosít;
■ a nyaki rész nagyszámú csigolyából áll, amelyek jelentós mozgékonyságot kólcsónóznek a fejnek;
■ a madarak tóbbségénél a szegycsontnak lapos kinóvése - taraja van;
hozzá kapcsolódnak a szárnyakat repüléskor mozgató izmok;
■ a lábfej csontjainak tóbbsége ósszenótt csüdót alkotva, ami szilárdságot biztosít a lábnak;
■ a madarak izomzatára jellemzo a repülést biztosító mellizmok fejlett*
sége.

Ellenórzó kérdéseh.

1.

Milyen részekre osztható a madarak teste?

2. Milyen a madártoll felépítése? 3. A váz és az izomzat felépítésének mely
sajátosságai állnak kapcsolatban a repüléssel?
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âllatok sokfelesege

Gondolkozzatok. Milyen elönyökre tesznek szert a höszigetelö tollazattal
rendelkezö szervezetek?

Alkotö feladat. Pröbâljâtok bebizonyitani, hogy a madarak tollai az osi hüllok pikkelyiebol fejlodtek.

......... ..

13. LABORATÖRIUMI M U N K A

...........

T ¿ m a : A madarak külso felepitesenek es a tollak szerkezetenek tanulmânyozâsa.

Eszközök, anyagok es vizsgdlandö târgyak:

kitömött madâr, toiıkeszlet (kontıir, evezo-, kormâny- es fedötollak; pihetoll es pihe), kezi nagyitö.

A munka rrıenete:
1. Nezzetek meg a kitömött madarat. Figyeljetek meg a hâtsö vegtagok
felepitesenek sajâtossâgait.
2. Nagyitö segitsegevel ismerkedjetek meg a különbözo' tipusû tollak felepitesevel.
3. A megfigyelesek alapjân levont következteteseket irjâtok be a füzetbe.

..........

14. LABORATÖRIUMI M U N K A

Tema: A madarak csontvâzânak felepitese.
Eszközök, anyagok es vizsgdlandö târgyak:

....................
madârcsontvâz.

A munka menete:
1. Figyeljetek meg a madâr csontvâzât, a különbözo reszeinek kölcsönös
elhelyezkedeset.
2. Figyeljetek meg a madâr koponyâjât, a csont összekötteteseinek sajâ
tossâgait.
3. Figyeljetek meg a koponya es a gerine összeköttetesenek sajâtossâgait.
4. Figyeljetek meg a gerincet es keressetek meg szakaszait. Forditsatok
fıgyelmet a madâr mellkasânak felepitesere.
5. Figyeljetek meg a vegtagok es öveik csontjait.
6. Az elvegzett megfigyelesek alapjân vonjâtok le a következteteseket.
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. A madarak eletmüködesenek
sajâtossâgai

*
■ ■ ■ ■ Erdemes felidezni. Melyek a hüllok belsö felepitesenek
sajâtossâgai? Mi a szürkeâllomâny?
A madarak belsö felepitesenek sajâtossâgai elsösorban repüles miatti
csökkentett testtömegükkel magyarâzhatök.
A madarak emesztörendszere a cso'rrel kezdödik. Alakja a különbözo
fajoknâl igen vâltozatos es a tâplâlek jellegetol függ (211. âbra). A szâj*
üregben elhelyezkedö nyelv segit a tâplâlek megszerzeseben. Tovâbb a
tâplâlek a garaton keresztül a nyelocsoke jut es egy ideig annak kiszele-

211. ábra A madárcsorók
sokfélesége

212. ábra A madár belso felépítése

sedett részében, a begyben marad (212. ábra). Ott az emésztoenzimek
hatására részlegesen megemésztodik.
A nyelócsoból a táplálék a gyomorba kerül. Felépítésének sajátossága,
hogy két részból, mirigy- és izomgyomorból áll, amelyek sajátos felépí*
tésükben és mükódésükben külonbóznek egymástól. A mirigygyomorban
a táplálék az emésztonedv hatására megemésztodik. Az izomgyomorban
pépszerü állagig drlodik. Ezért van megvastagodott izomrétege, belseje
pedig érdes elszarusodott hártyával van bevonva. Egyes madarak a jobb
emésztés érdekében kóveket is lenyelnek. Az izomgyomor bizonyos
mértékben pótolja a madaraknál a fogak hiányát.
A gyomorból a táplálék a vékonybélbe jut. A meg nem emésztett szilárd
tápanyagrészeket a madár felbófogi. A vékonybélben befejezodik a táplálék
emésztése és felszívódása. A madarak belei rovidek, ami biztosítja a
testsúly csókkentését. Mint a hülloknél, ezek is a kloákába nyílnak.
A madarak a táplálékot viszonylag
gyorsan megemésztik, ezért jelentos
mennyiségre van sziikségük.
■ Kiválasztórendszerük. A madaraknak nincs húgyhólyagjuk. A vesékból
kiinduló húgyvezetékek kózvetlenül
a kloákába nyílnak. Ennek kóvetkez*
tében a kiválasztás termékei nem gyü*
lemlenek fel a szervezetben, hanem
kózvetlenül a külvilágba ürülnek, a mi
repüléskor csókkenti a madár testének
tómegét.
■ Vérkeringési rendszerük. A hülloktdl
eltérden, a madaraknál a vénás és az
artériás vér nem keveredik. Ezt a
négyrekeszes szív (213. ábra) biztosítja,
1 QQ

PIAz állatok sokíélesége
trachea (légcso) melynek részei teljesen el vannak
szigetelve egymástól, s amelynek jobb
felében vénás vér, bal felében pedig
artériás vér van. A szíven kívül sem
keveredik a vénás és az artériás vér.
Igy hát a tüdon kívül a madár minden
szervéhez magas oxigéntartalm ú
artériás vér jut. A madarak szervezetének
intenzív
anyagcseréjét
a
vér artériásra és vénásra való elkülonülése és a szívósszehúzódások
gyakorisága határozza meg (például
a kék cinege szíve percenként tóbb
mint 40Oat ver). Ezért a madarak
testhbmérséklete állandó és viszonylégzsákok
lag magas.
A légzdrendszer felépítésének sajátosságai elsdsorban a légzéskor szükséges hatékony energiaellátást biztosítják és testük fajsúlyát csokkentik.
214. ábra A madarak légzorendAz orrüreggel kezdodo légzdrendszer
szerének felépítése
részei: a légutak, a tüdo és a léghólyagok (214. ábra). A gégefo légcsdbe
megy át. A hangszalagok a légcsonek a hórgbkbe való elágazásánál
vannak. Ez az úgynevezett gégealsó. A madarak külónbózd hangokat
tudnak adni.
A madarak tüdejének jelentos légzóTelülete van. A tüdobe nyíló hórgok
elágazódnak. Fd elágazásaik kiszélesednek és a tüdon kívüli vékonyfalú
légzsákokba nyílnak. A légzsákok a madár belsd szervei kózott helyezkednek el, de elágazásaik még az üreges csontokba is bejuthatnak.
A belsd szervek kózott elhelyezkedo légzsákok csokkentik a kózóttük
lévo súrlódást. A levegovel telt légzsákok csokkentik a madarak testének
súlyát.
A légzsákoknak kószónhetoen a madaraknak sajátos gázcseréjük van,
amelyet kettos légzésnek neveznek. Belégzéskor a levego átáramlik a
tüdon, s az oxigén a vérbe jut. De az oxigéndús levego egy része a tüdot
kikerülve rógtón a hátsó légzsákokba jut. Kilégzéskor ez a levego átáramlik
a tüdon, ahol újra oxigén jut a vérbe.
Tehát más állatoktól eltéroen a madaraknál ki- és belégzéskor egyaránt
gázcsere megy végbe. Ennek kószónhetoen a madarak szerveinek vérellátása nagyon hatékony, ami a repüléshez szükséges energiát biztosítja.
A madarak légzorendszere a testhomérséklet szabályozásában is részt
vesz. Repüléskor a légzsákokba áramló hideg levego lehüti a madár
testét, s ezért az intenzív anyagcsere kóvetkeztében jelentos mennyiségü
energía fejlodik.
■ Idegrendszerük. A madarak agyveleje nagyobb, mint a hülloké. Az
eloagy féltekéit szürkeállomány borítja.
A kisagy is jól fejlett (215. ábra), ami jól koordinálja a madarak bonyolult
mozgását.

■ Az érzékszervek kozül legjobban a látó-, a halló* és az egyensúlyérzékeló'
szerv fejlett. Például a kerecsensólyom képes akár 1100 nrrol is észrevenni
apró mozgó áldozatát. A madarak tóbbsége jól ismeri a színeket.
Ezenkívül a madarak szemei a legtágabb látóteret biztosítva helyezked*
nek el.
A madarak egymás kózótti érintkezésük során gyenge hangokat is
képesek felfogni. Például bizonyos hangjelzések figyelmeztetik óket a
veszélyre. Az ilyen vészjelzó hangokat az ember a madarak riasztására
használja, például a repülógépek útvonalain, mivel a madarak ütkózése
a repülógéppel katasztrófához vezethet. A madarak szaglása fejletlen
(kivéve az új*zélandi nem repüló kivit).
A madarak bonyolult viselkedését idegrendszerük és érzékszerveik
magas fokú fejlettsége határozza meg. Mindannyian tudjátok, hogy a
papagájok és más madarak képesek szavakat, mondatokat megjegyezni
és ismételni. Például a szürke varjút és a csókát meg lehet tanítani a
tárgyak megkülónbóztetésére, sót számolni is.
■ A madarak ivarszervei. Akár a hüllók, a madarak is váltivarú állatok.
A hímeknek páros heréjük és ondóvezetékük, a nóstényeknek páratlan
petefészkük és páratlan petevezetékük van. Az ivarvezetékek a kloákába
nyílnak. A madarakra a belsó megtermékenyítés jellemzó. A megterméke*
nyítés után a petét, amely jelentós tartaléktápanyagokat tartalmaz
(sárgája), védóhéjak burkolják - így alakul ki a tojás.
■ A madártojás felépítése. Az embrió fejlódése. Vizsgáljuk meg a madár*
tojás felépítését (216. ábra). A petesejtet vékony hártya fedi, az embrió fej*
lódéséhez szükséges jelentós tápanyag* és víztartaléka van (sárgája). A
sárgája felszínén elhelyezkedó embrió (csíra) korong alakú. A petesejtet
tóbb hártya fedi, amelyeknek védó szerepük van. A petesejtet kózvetlenül
a tojásfehérje burkolja. A védó' funkción kívül a fehérje biztosítja a vizet az
embrió számára. Benne sajátos fehérjeképzódmények - zsinórok (jégzsi*
nórok) vannak, amelyek a petesejtet állandó stabil helyzetben tartják a
csírakoronggal felfelé. Ily módon, ha nem forgatjuk a tojást, a csírakorong
mindig kózelebb lesz a kóltó madarak által leadott meleg forrásához. A
tojásfehérjét két vékony mészhéj alatti hártya borítja. Ezek a hártyák

elóagy

csírakorong
mészhéj

kisagy

légkamra
215. ábra A madarak agyvelejének
felépítése

216. ábra A madártojás felépítése
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(burkok) védik az embriót a kórokozó
baktériumoktól. A tojás tompábbik
végénél a héj alatti hártyák kettéválnak légkamrát képezve az embrió számára szükséges levegotartalék tárolására. A mészhéj védi a tojást a mechanikai sérülésektol. A rajta lévo pórusok biztosítják a fejlodo embrió számá*
ra a gázcserét. A mészhéj külsején
még egy hártya található, amely megakadályozza a kórokozó mikroorganizmusok behatolását. A nyitott fészekbe
vagy a talajra tojo madarak tojásai*
nak színe gyakran egybeolvad a kórnyezet színével, ami kevésbé észrevehetóvé teszi óket (217. ábra).

217. ábra Alcázó színek a tojásokon
LU L U I l LLI J T r i

Kulcsszavak és -fogalmak. Légzsákok, kettós légzés, melegvéruség.

Róviden a lényeg
A repüléshez való alkalmazkodás kovetkeztében a madarak belsó felépítésének a testsúly csókkentésére irányuló egész sor sajátossága figyelhetó meg: a bél megróvidült; hiányoznak a fogak; a táplálék gyorsan
emésztódik; a testsúlyt csókkentó légzsákjaik vannak; nines húgyhólyagjuk; a nóstényeknek csak egy petefészkük van.
A madarak az alábbiak kovetkeztében lettek melegvérü állatok:
■ négyrekeszes szívük van; az artériás vér teljesen elkülónül a vénástól;
a kettós légzés mechanizmusa biztosítja a magas fokú anyagcserét; a
tollazat és a hószabályozás tókéletes mechanizmusa állandó testhó*
mérsékletet biztosít.
A madarak bonyolult viselkedése az alábbiaknak kószónhetó:
■ a jól fejlett és szürkeállománnyal borított elóagy féltekéinek;
■ a jól fejlett érzékszerveknek, fóleg a látásnak és a hallásnak.
A madarak váltivarú állatok, amelyekre a belsó megtermékenyítés és a
kózvetlen fejlódés jellemzó.

Ellenórzó kérdésck. 1. A madarak belsó felépítésének mely sajátosságai
tanúskodnak a repüléshez való alkalmazkodásukról? 2. Magyarázzátok meg a
madarak kettós légzésének mechanizmusát! 3. A madarak felépítésének és
életfolyamatainak mely sajátosságai biztosítják melegvérüségüket? 4. A mada
rak mely érzékszervei fejlettebbek jobban? 5. Milyen a madarak tojásának
felépítése?

Gondolkozzatok. Milyen biológiai jelentósége van a kettós légzés mechanizmusának?
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. Évszakos változások a madarak életében. A madarak szaporodása és fejlodése
■
■
■
■
Erdemes fclidczni. Mik az évszakos változások az állatok
életében? Mi a vonulás? Hogyan szaporodnak a hüllok?

■ Évszakos változások a madarak életében. A madarak életfeltételei,
mint más állatokéi is, az évszakoktól függoen változnak, amikor nem csupán az idojárási tényezok, hanem a tápanyagkészletek is megváltoznak. A
madarak éves ciklusában az alábbi szakaszokat külonboztethetjük meg: a
szaporodásra való felkészülés, a koltés, a vedlés, a télre való felkészülés
és a telelés.
A télre való felkészülés során a madarak intenzíven táplálkoznak. Ennek
kóvetkeztében a vonuláshoz és a teleléshez szükséges zsírtartalékot halmoznak fel. A madarak külónbózó módon telelnek. A verebek, a szarkák, a szürke foglyok, a fajdok, a siketfajdok ugyanazon a helyen maradnak. Az ilyeneket megtelepedett madaraknak nevezzük (218. ábra, 1-4.).
A koltózó madarak évente hosszú utat tesznek meg: fészkeló helyükról
telelóhelyükre vonulnak, tavasszal pedig vissza (fecskék, fülemülék,
ludak, vadkacsa) (218. ábra, 5-8.). Fészkeló helyeknek azokat a területeket tekintik, ahol szaporodnak, telelóhelynek pedig azokat, ahol véget ér
ószi vonulásuk. A koltózó madaraknak általában meghatározott visszatérési és kóltózési idejük, és állandó repülési útvonaluk van.

218. ábra Megtelepedett madarak: i - házi veréb; 2 - szarka; 3 - szürke fogoly;
4 —nyírfajd. Koltózó madarak: 5 —füsti fecske! 6 —szürke lúdi 7 —fülemüle'»
8 - vadkacsa
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A vándormadarak (szajkók, harká*
lyok, cinegék) képesek táplálékkeresés
kózben a fészkelo helyüktól nem nagy
távolságra lévó helyváltoztatásra
(219. ábra). A madarak felosztása
kóltózókre, telelokre és vándormada*
rakra feltételes. Például a vadkacsák
meleg télen, amikor a vizek nem
fagynak be, nem repülnek el délre,
Ukrajnában telelnek.
■ A koltózo madarak és megfigyelé*
sük módszerei. Az osz bekószóntével
a koltózo madarak csapatokba
veródnek. Az Ukrajnában fészkelok
tóbbnyire a fóldkózi-tengeri országokban, a Kózel-Keleten vagy Afrikában telelnek.
Még nem tudjuk, hogyan tájékozódnak a madarak vonulásuk során.
Ez óróklótt (ósztónós) viselkedésük. A
madárvonulás megfigyelésének egyik
legrégebbi módszere a gyurüzés. A
madár lábára kónnyü gyürüt vagy
219. ábra Vándormadarak:
lemezt rógzítenek. Ezen megjelólik a
1 - vetési varjú; 2 - kék cinegel
gyürü számát és a gyürüzést végzo
3 - szajkó; 4 - nagy fakopács
intézet címét. Mostanság a tudósok
rádiólokátoros eszkózóket, adcrvevbket, müholdas megfigyeldket és
egyebet is alkalmaznak.
A madarak vonulásának tanulmányozása nem annyira tudományos,
mint inkább gyakorlati jelentóségu. A vonuló madarak keresztezhetik a
repüldgépek által használt légi folyosókat. Ez balesetveszélyes helyzeteket teremthet, amelyek légi katasztrófákhoz vezethetnek. Ezenkívül a
vándormadarak sok fertozo betegség kórokozóját vihetik át egyik kontinensról a másikra.
■ A madarak telelése. A megtelepedett és a vándormadarak telelés elott
melegebb, jól fejlett piherétegü tollazatot nóvesztenek, amely jobban
alkalmazkodik a zord téli idoszakhoz. A tél kritikus idbszak a madarak
számára. Eltünnek a rovarok, lehullnak a magvak és a termések, megró*
vidülnek a nappalok, nagy hó eshet, befagyhat a víz stb. Ezért sok erdólakó (csuszkák, harkályok, szajkók) télire a városokba kóltózik: a szemétdombokra, a parkokba, vagyis oda, ahol kónnyebb eleséget találni. Erós
fagyokat a madarak csak elegendó táplálék esetén bírnak ki.
Emlékezzetetek! A madarakat táplálva ti ¡s segíthettek nekik túlélni a
telet.

■ A madarak szaporodása. A madarak szaporodásának idószaka arra az
idóre esik, amikor kedvezóek az idójárási feltételek és elegendó mennyisé-

gü táplálék van. A nászidoszakot
megelozd vedlés kózben megváltozhat a madarak tollazatápak színe;
élénkebbé válik (általában a hímeknél). Sok faj hímjei a fiókák felneve*
lésére szolgáló úgynevezett fészkelo
területet foglalnak el. Hangos énekükkel csalogatják a nostényeket. A
hímek nászénekét gyakran jellegzetes viselkedés kóveti. Igy a siketfajd hímjei jellegzetes testhelyzetbe
állnak: farkukat és szárnyukat
kiterjesztve járnak a fóldón, és je l
legzetes hangokat adnak ki. A fajdok hímjei sajátos viadalt rendeznek, s az egymás kozti küzdelemben elválik, melyikük a gyoztes. A
darvak hatalmas násztáncot rendeznek (220. ábra).
■ A fészekrakás. Tojásrakás elott
a madarak tobbsége fészket rak. A
fészekrakás ósztónós tevékenység:
220. ábra A madarak násztánca:
1 - sólymok! 2 - darvak
a fiatal madarak éppen úgy építik,
mint szüleik. A madarak tobbsége,
fészkelo területüket elfoglalva,
egymástól m eghatározott távolságra építi fészkeit. Egyes fajok, mint
például a parti fecske, a sirályok, a
vetési varjak kolóniákat alkotnak.
A fészkelés ilyen módja bizonyos
elonyóket biztosít szám ukra az
ellenségtol való védekezés során.
Bizonyos madárfajok nem rak*
nak fészket. A császárlummák pél
dául óriási tómórülést, úgynevezett
„madárvásárt” hoznak létre, ahol a
nostények egyetlen tojásukat a csupasz sziklára rakják. A madár lába*
it alátéve kolti a tojást. Mindannyi - 221. ábra Kakukkfióka a „fogadott
szülók” fészkében
an ismeritek a kakukkot, amely
tojásait más madarak fészkébe rak ja. A kakukkfiókák (221. ábra) elsoként kelnek ki a tojásból és a tóbbi
tojást kidobálják a fészekbol, hogy „fogadott szüleik” egyetlen fiókája
legyenek. Az Ausztráliában és a Maláji szigetvilágban élo ún. szemét*
dombi tyúkok a rothadó nóvényi maradványok csomóira (szeméthal*
mokra) rakják tojásaikat. A nóvényi maradványok rothadása során
felszabaduló meleg hatására fejlodik ki a ñóka. Egyes pingvinfajok
(például a császárpingvin) lábaikon kóltik tojásaikat, amelyeket a
lábaik kózótt lévo bdrredovel fednek be.

222. ábra Fészekhagyó fiókák: 1 - a vadkacsáé! 2 - a darué; 3 - a bütykós
hattyúé. Fészeklakó fiókák: 4 - a verébé; 5 - a harkályé; 6 - a galambé
■ Az ivadékgondozás. A fióka normális fejlodéséhez nélkülozhetetlen
a meleg. Egyes madárfajoknál (galambok, harkályok és mások) a szülóTc váltakozva kóltik a tojásokat, másoknál csak az egyik. így, az
ausztráliai és az amerikai struccok tojásait csak a hímek kóltik, a
tyúkfélék, a lúdfélék, a baglyok, a sólyomfélék és mások tojásait a nostények kóltik.
A tojásból kikelt fiókák fejlettsége szerint a madarakat fészekhagyókra és fészeklakókra osztjuk. A fészekhagyók fiókái pihével fedet*
ten és nyitott szemmel kelnek ki (222. ábra, 1-3.). Kikelésük után nem
sokkal el tudják hagyni a fészket és szülói kísérettel képesek ónállóan
táplálkozni. A fészekhagyókhoz általában azok a fajok tartoznak, amelyek a fóldón vagy a víz mellett fészkelnek (hattyúk, darvak, ludak,
kacsák, sirályok, túzokok, tyúkok).
A fészeklakó madarak (verebek, búbos bankák, sarlós fecskék, har
kályok, kakukkok, galambok és mások) viszont gyámoltalanul, csupaszon vagy gyenge tollazattal, vakon és süketen jónnek a világra (222.
ábra, 4-6.). Képtelenek lábukon megállni, testhómérsékletük nem
állandó. Az ilyen fiókák hosszú ideig a fészekben maradnak, állandó
szüló'i felügyeletet, táplálást és melengetést igényelnek.
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Kulcsszavak és -fogalmak. Teleló, vándor- és kóltózd madarak,
gyüríízés, fészkeló' terület, fészekhagyó és fészeklakó madarak.

Róviden a lényeg
A madarak életében, mint más állatok életében is, idó'szakos jelenségek
figyelhetók meg, amelyek az évszakok változásával kapcsolatosak.
Kóltésüktól és telelésüktól függó'en a madarakat felosztjuk:

telelokre, amelyek nem változtatják állandó tartózkodási helyüketí
vándormadarakra, amelyek a táplálékkeresés során fészkelo helyüktol
csak kis távolságra távolodnak el;
kóltozo madarakra, amelyek évente vándorolnak, fészkelo helyükrol
telelohelyükre vonulnak; és tavasszal visszatérnek.
A madarak vándorlása a faj túlélésére irányul. A madarak, akár a hüllok,
tojásokkal szaporodnak. Minden madárfajra jellemzo az ivadékgondozás.
A m adarakra a kozvetlen fejlodés jellem zo. A tojásokból kikeló
fiókák sajátosságai szerint fészekhagyókra és fészeklakókra
osztjuk bket.

Ellenórzó hévdéseh.

1. Milyen madarakat nevezünk telelóknek, vándor-,
illetoleg kóltozo madaraknak? 2. Mely madarak nem kóltik tojásaikat? 3.
Hogyan nyilvánul meg a madarak ivadékgondozása?

Gondolkozzatok.

A fészekhagyó madaraknál miért csak az egyik szüló', a
fészeklakóknál pedig mindkettó' gondozza a fiókákat?

AlkotÓ feladat. Indokoljátok meg, miért nem képesek a madarak az eleven
szülésre.
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. A madarak sokfélesége.
Szegycsonttaréj -nélküliek.
Pingvinek. Szegycsonttarajosok:
gólyafélék, darufélék és lúdfélék

■
■
■
■
Erdemesfelidézni. Mi a szegycsonttaréj és mi a feladata?
Milyen madarakat nevezünk telelóknek, vándor- és kóltozo madaraknak?

■ Fajaik száma szerint a madarak csak a halakat eló'zik meg. Sokféle az
életterük is: élnek az erddkben, a parkokban, a gyümólcsósókben, a réte*
ken, a sztyeppeken, a prériken vagy füves pusztákon, a vizek mellett.
A madarak négy rendjébe - struccalakúak, nandualakúak, kazuárala*
kúak és kivialakúak rendjébe tartozó fajok nem tudnak repülni. Ezek a
madarak futva vagy lépkedve kózlekednek a fóldón. Szárnyaik és mellizmaik gyengén fejlettek. Szegycsonttarajuk nines. Hátsó végtagjaik
viszont hosszúak és erósek. Fiókáik fészekhagyók. Ritka nóvényzettel borított nyílt területeken élnek.
A szegycsonttaréj-nélküliek legnagyobb képviseldje az añikai strucc
(223. ábra, lX Jelenkori madaraink kózül ez a legnagyobb: testhossza
elérheti a 270 cm-t, tómege a 90 kg-ot. Lábain mindóssze két ujj van, ame
lyek biztosítják a gyors futást (az óránkénti 70 knrt is). Ujjaikon eros karmok vannak, amelyek védekezésüket szolgálják. Nyakuk hosszú, fejük
lapított. Afrika szavannás és sivatagos területein honosak.
A hímek szép tollaiért és ízletes húsukért régóta vadásszák óket, ami
jelentosen csókkentette egyedszámukatí jelenleg speciális gazdaságokban
tenyésztik a struccokat.
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223. ábra Szegycsonttaréj-nélküli madarak: 1 - afrikai strucc; 2 - kazuár;
3 - nandú! 4 - emú; 5 - kivi
Dél-Amerika szavannás részén az amerikai struccok (223. ábra, 3.)
vagy nanduk két faja él. Ausztráliában és Uj-Guineában a nem repülo
madarak —emuk és kazuárok (223. ábra, 2-4.) —4 faja honos. Ezek lábain három-három ujj van, szárnyuk szinte észrevehetetlen. Fbleg novényi
táplálékot fogyasztanak.
A szegycsonttaréj-nélküliek kozül Uj-Zéland szigetein honos kivi (223.
ábra, 5.) a legkisebb; testhossza elérheti az 55 cnrt, súlya a 3,5 kg-ot.
Lábain négy ujj van, szárnyai szinte nincsenek. A kiviknek hosszú és kes*
keny csorük van, azzal szerzik táplálékukat, a talajban élo gerinctelen
állatokat. A madárfajok tóbbségétdl eltéroen a kiviknek jól fejlett szaglá*
suk van. Ezek a madarak a trópusi erdokben élnek, éjszakai életmódot
folytatnak, de nappal a sürü bozótban rejtoznek.
■ A pingvinek rendje 16 nem repülo fajt számlál (224. ábra), habár jól fej
lett szegycsonttaréjuk van. A pingvinek mellsó végtagjai rugalmas úszólá*
bakká alakultak át. A pingvinek szárnymozgása a vízben más madárfajok
repülési mozgására emlékeztet. A pingvinek kózótt a császárpingvin (224.
ábra, 4.) a legnagyobb, amelynek magassága 120 cm, a legkisebb az Adelie
pingvin: 40 cm magas. Mivel a pingvinek nem repülnek, csontjaikban nin
csenek légzsákok.
A pingvinek elterjedése a hideg óceáni áramlatokkal kapcsolatos. A déli
féltekén fordulnak eló, az Anktartisz és a kozelében lévó szigetek partjain, valamint Ausztrália, Afrika és Dél-Amerika déli partvidékein. Csupán
egy faj él az egyenlítói trópusok Galápagos szigeteinek hideg vizeiben. Ez
a galapagosi pingvin (224. ábra, 2.).
A pingvinek lábain négy-négy ujj van, amelyeket úszóhártya kót óssze.
Ezek az állatok a szárazfoldón testüket meróleges helyzetben tartva és róvid,
kemény farkukra támaszkodva lassan mozognak. A pingvinek tollai egyenletesen és szorosan, a víz számára áthatolhatatlanul borítják testüket.

A pingvinek 1-3 tojást raknak. A
havon kolto fajok hasi oldalán egy
borredo van, amelyben a lábukon
tartva hordják ki a tojásokat. A tojásból kikelo fiókákat sürü pihe borítja,
de vakok és gyámoltalanok. Csak
vedlés után merészkednek a vízbe.
A pingvinek nagyon jó úszók. A vízben képesek elérni 36 km/óra sebességet és 60 vagy annál tóbb nrre lemerülni. Ekozben akár 3 percig is a víz
alatt tudnak maradni. A pingvineknek éles és erós csórük van. Szájszer*
veik szivattyúként mükódnek, az apró táplálékkal együtt szívják fel a
vizet. Rákfélékkel, fejlábú puhatestü*
ekkel és apró hallal táplálkoznak.
A repüló madaraknak, akár a
pingvineknek, jól fejlett szegycsonttaréjuk van. Ezért óket a szegycsonttaréjosok csoportjába soroljuk. Ide tartozik a madarak tobbsége. Most áttekintjük fóbb csoportjaikat.
■ A gólyaalkatúak rendjébe 118 faj
tartozik (225. ábra). Ezeknek a ma daraknak hosszú hajlékony nyakuk,
hosszú lábuk és hosszú csórük van. A
gólyafélék lábain négy ujj van, amelyek kózül az elsó hármat kis hártya
kóti óssze. Hosszú ujjaik szélesen
szétállnak, ami lehetóvé teszi szá-

225. ábra Gólyafélék: 1 - szürke
gém; 2 - marabú; 3 - fehér gólya;
4 - fekete gólya
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mukra az ügyes mozgást az ingoványos talajon. Kis állatokkal táplálkoznak, és csak bizonyos fajaik (például az afrikai marabú) (225. ábra, 2.)
dógevók. A gólyafélék szinte minden faja kóltózó madár. A gólyafélék az
Eszaki és a Déli sarkok kivételével mindenütt elterjedtek, foleg vizenyos
helyeken élnek.
Ukrajnában a gólyafélék 14 faja ismert. Külónósen gyakoriak a fehér
és a fekete gólyák. A fehér gólyát (225. ábra, 3.) a béke, a boldogság, a
bóség és az anyaság szimbólumának tartják. Az ember lakhelye kózelében
rak fészket. A fekete gólya (225. ábra, 4.) az ember kornyezetét kerülve
fészkét az erdókben a fák oldalágaira rakja. A gólyák a talajról szerzik
táplálékukat (gyíkok, kígyók, békák, rovarok, puhatestüek). Nincsenek
hangszalagjaik, ezért hangot csak csórük ósszeütógetésével tudnak kiadni - kelepelnek.
A kócsagok méretüket tekintve elég nagy madarak, hosszú éles végü
csórük végén apró fogacskák vannak. A szürke, a nagy és a kis fehér
kócsag képes kolóniákat alkotni a fákon vagy a nádasokban fészkelve. A
szürke kócsag testsúlya elérheti a 2 kg-ot, szárnyainak fesztávolsága
pedig az 1 nrt. Ezek a madarak táplálékukat (halak, kétéltüek, gerincte*
len állatok) általában a vízból szerzik.
A fekete gólya, a batía, a kanalas gém, az üstókós gém be van jegyezve
Ukrajna Vórós Kónyvébe.
■ A darufélék rendjébe (226. ábra) tartozó madaraknak hosszú nyakuk,
hosszú csórük és hosszú lábuk van, amely lehetóvé teszi számukra a gyors
futást. A fajok tóbbségére jellemzó a nyújtott légcsó, amely hurkot képez.
Ennek kószónhetóen a madarak képesek hangos kürthangot kiadni. Alla*
ti és nóvényi táplálékkal élnek. A darufélék fészekhagyók. Fészküket a
fóldre rakják.
Ukrajnában a sztyeppi és a szürke daru honos. Ezek a fajok Ukrajna Vórós
Kónyvében szerepelnek, mivel egyedszámuk álladóan csókken.

A szürke daru nagy madár, magassága elérheti a 125 crrrt, szárnyai*
nak fesztávolsága a 2 m-t, testsúlya az 5,5 kg-t. Ennek a madárnak a
krúgató hangját halljuk tavasszal és osszel a magasból. A szürke daru a
Polisszján, a balparti Ukrajna folyóvólgyeiben honos. Fészkelo helyeik a
csendes erdei mocsarak, folyókanyarulatok, ritkábban a sztyeppek.
A sztyeppi daru kisebb, mint a szürke, testmagassága elérheti a 97
crrrt, testsúlya pedig a 3,5 kg-t. Ez a faj Ukrajnában az ország délkeleti
részén és a Krím északi részén fordul elo.
■ A lúdfélék rendjébe tartozó madarak élete szorosan a vízhez kótodik.
Kozepes vagy nagy méretük, nyújtott nyakuk (227. ábra), rovid és hátratolt
lábuk van. A lábak ilyen elhelyezkedése konnyíti a víz alá bukást a
táplálékért. Lábukon 4 ujj van, amelyek kozül a 3 elso kozott úszóhártya
van.
A lúdfélék jellegzetessége csorük felépítése- széles, lapított és vékony
bdrke fedi. A csor kózepén és felso részén szarulemezek vannak, amelyek
a táplálék szürését szolgálják. A lúdféléknek tomór, durva és sürü a
piherétege. Jól fejlett a farktomirigyük, melynek váladéka vízhatlanná
teszi tollazatukat. A lúdféléknek kózel 200 faja ismert, melyek kozül sok
idoszakonként vonul. Ukrajna faunájában 33 fajuk ismert: a hattyúk, a
libák, a kacsák és mások.
A hattyúk kozül a legnagyobb a bütykós hattyú (227. ábra, 3.), melynek
testtomege elérheti a 13 kg-t, szárnyainak fesztávolsága a 2,5 m-t. Ez a
szép és fenséges madár nagyon óvatos és a parttól távol úszkál.
A lúdfélék abban külonboznek a hattyúktól és a ludaktól, hogy
nostényeik és hímjeik tollazata eltéro (a hímek tollazata élénkebb színü).
Ukrajnában gyakori a tokésréce (vadkacsa). Ez egy elég nagy, sekély
vizekben élo madár, melynek testtomege elérheti a 2 kg-ot. A vadkacsa
koltozo madár, amely késon hagyja el vizeinket, amikor azok már szinte
befagytak.
A lúdfélék kozott a legnagyobb méretü a kozonséges dunnalúd, amelynek testsúlya elérheti a 3 kg*t. Ez új faj Ukrajna területén. Altalában

227. ábra Lúdfélék: 1 - szürke gém; 2 - vorosnyakú lúd; 3 - énekes hattyú;
4 —bütykós hattyú; 5 —vadkacsa! 6 —dunnalúd
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Europa, Azsia és Amerika északi tengerpartjain fészkel, de a 20. század
kózepétól Ukrajna fekete-tengeri bioszféra-rezervátumában (Herszoni
terület) is.
A lúdfélék sok fajára finom, ehetd húsáért vadásznak. Az ember ugyanakkor felhasználja e madarak tollát, pihéjét. A vadkacsát és a szürke
ludat háziasították, az ember számos fajtájukat kitenyésztette. Ukrajna
Vóros Kónyvében szerepel a voros nyakú lúd, a kis hattyú, a csórgó réce,
a dunnalúd stb.

Róviden a lényeg
A strucc-, a nandú-, a kazuár- és a kivifélék elvesztették repülóképességüket, ezért■ szárnyuk fejletlen, kezdetlegesí
■ nines szegycsonttarajuk;
■ lábuk általában hosszú és eros, gyors futásra alkalmas.
A pingvinek a tengerekben .való úszáshoz és a vízben való mély
merüléshez alkalmazkodtak:
■ szárnyaik úszólábakká módosultak; van szegycsonttaréjuk;
■ tomor tollazat védi testüket az átnedvesedéstdl, és jól fejlett zsírrétegük
az alaesony hdmérséklettol.
A madarak tobbsége képes repülni, jól fejlett szegycsonttaréjuk van.
Kózülük a gólya- és a daruféléknek van:
■ hosszú hajlékony nyakuk, hosszú lábuk és hosszú csórük;
■ általában kóltózó madarak.
A lúdfélék:
■ vízben éló madarak;
■ nyújtott nyakuk van;
■ lábuk róvid és hátratolt; négy lábujjuk van, az elülsó három kózótt
úszóhártya van;
■ csórük széles és lapos.

Ellenorzó kérdések.

1. Mi jellemzó a Strucc-, a nandú-, a kazuár- és a kivifélékre? 2. Hogyan alkalmazkodtak a pingvinek a vízi életmódhoz és a merü
léshez? 3. Mi jellemzi a gólya-, a daru* és a lúdféléket?

Gondolkozzatok.

Miért csókken a madarak egyedszáma? Védelmükre
milyen intézkedéseket javasolnátok?
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.A madarak sokfélesége.
Sólyomfélék, bagolyfélék,
harkályfélék, tyúkfélék és verébfélék

■
■
■
■Erdemes

felidézni.

Milyen madarakat nevezünk kóltózó

madaraknak?
A sólyom- és a bagolyfélékben az a kózós, hogy szinte kizárólag állati
táplálékot fogyasztanak. A sólyomfélék nappal, a bagolyfélék pedig éjjel
aktívak.

B e s a i s a * éi

228. ábra Sólyomfélék: 1 - szirti sas; 2 - barátkeselyü; 3 - vándorsólyom;
4 - fekete kánya
■ A sólyomfélék rendje. E rend képviseloi változatos méretüek, de számos
kózós tulajdonságuk (228. ábra) van- az áldozat szétszaggatására használatos rovid és kampószerüen hajlított csor; az áldozat elfogására
és megtartására szolgáló eros hajlított karmok; jó repüló'- és huzamos
vitorlázóképesség; éles látás, amely lehetóséget ad az apró áldozat észre*
vételére a magasból. A sólyomfélék leggyakrabban éló áldozatra vadásznak,
de egyes fajaik (például a barátkeselyü, a fakó keselyü) dógevóTí. Vannak
kózóttük kóltózó', vándor- és telelo madarak. Kozel 290 fajuk kózül
Ukrajna faunájában 34 ismert.
Ukrajna sólyomféléi kózül legnagyobb a barátkeselyü- testmagassága
eléri a 115 cnrt, szárnyainak fesztávolsága a 2,5 m-t. Sótétbarna színü,
nyakának jelentos része tollazatmentes, fejét és nyakának felsó részét
apró pihe borítja (228. ábra, 2.). Fészkeló helye a Krím déli partvidéke.
Fészkét fákra rakja. Egyedszáma nagyon alacsony, nem haladja meg a
néhány párt. Ez táplálékuk megfogyatkozásával magyarázható, meg
azzal, hogy nem szaporodnak minden évben. A barátkeselyü teleló' életmó*
dot folytat.
A kánya villás farkáról ismerhetó' fel. Ukrajnában a fekete és a vórós
kánya gyakori. A fekete kánya szinte teljesen egyszínü sótétbarna (228.
ábra, 4.). Apró állatokkal vagy azok tetemeivel táplálkozik. Vízparti fákra
fészkel. A vórós kánya, mint neve is mutatja, vóróses-barna.
A sasok tipikus képviselóje a szirti sas (228. ábra, 1.). Ez viszonylag
hosszú és keskeny szárnyú nagy madár. A szirti sas ósszességében sótétvórós színü. Telelo vagy vándor életmódot folytat. Aliando párja van, nagy
fészkeit (átméroje 3 nrig, magassága 2 m-ig terjedhet) fákra vagy sziklákra
építi. Nagy vagy kózepes méretü áldozatokra vadászik- nyulakra, rókákra,
nagy madarakra stb. Ez az Ukrajnában nagyon ritka madár csak a
Kárpátokban, Kárpátalján és Polisszja nyugati részén maradt meg.
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A sólyom nagyon szép és ritka képviselóje a sólyomféléknek (228. ábra,
3.). Róptében vadászik, akár 300 km-es sebességgel repülve. Ukrajnában
a sólyom magas épületeken (harangtornyokban) is fészkelhet. A faj védelemre szorul.
■ A bagolyfélék rendje képviselóinek tág pupillájú nagy szemük van
(229. ábra). Nappal a baglyok búvóhelyükón rejtóznek, tóbbnyire éjszaka
vadásznak. Horgas csórük van, lábujjaikon erós hajlított karmok. Fejük
széles és gómbólyü, jellegzetes arckorongot képez. Fülnyílásaik kórül toll
van, amely a dobhártyához vezeti a hangokat. A baglyok szárnya hosszú,
farkuk róvid. Apró és kózepes emlósokkel (nyulak, egérszerü rágcsálók),
madarakkal, rovarokkal stb., ritkábban halakkal vagy rákfélékkel táplálkoznak.
Roptük a sürü pihetollazatnak kószonhetóen nesztelen. Az áldozatok
keresése kózben ezek a madarak éles hallásuknak kószonhetóen tájékozódnak, ami lehetóvé teszi .akár a gyenge nesz érzékelését is.
Leggyakrabban odúkba, sziklahasadékokba, ritkábban más madarak
elhagyott fészkeibe, épületek padlásán fészkelnek. Aliando párjuk van: a
nóstények kóltik a tojásokat, a hímek segítenek a fiókák nevelésében. A
fiókák tollasan, de vakon és süketen jónnek világra.
A bagolyfélék kozül az uhu a legnagyobb: magassága 72 centiméterig,
szárnyfesztávolsága 180 centiméterig (229. ábra, 1.) terjed. Apró és kóze
pes méretü emlósokkel táplálkozik, tóbbnyire rágcsálókkal, de madarakkal
is. Az uhu a sürü avarral borított csendes erdóket részesíti elónyben.
Fészkeit fóleg a fóldón, kiálló sziklákon, kidólt fák tórzsei alá rakja,
ritkábban más madarak fészkét foglalja el.

229. ábra Bagolyfélék: 1 —uhu; 2 —gyóngybagolyJ 3 —fülesbagoly;
4 - szürke bagolyí 5 - hóbagoly

arcan
Ukrajnában a szürke bagoly és a fülesbagoly terjedt el (229. ábra, 3.,
4.). Ezek kózepes méretüek, fóleg egérféle rágcsálókkal táplálkoznak. A
szürke bagoly az erdokben él, de elofordul parkokban és gyümolcsósókben
is. Odúkban vagy más madarak (varjak, sólyomfélék és mások) fészkeibe
rakja tojásait.
■ A ragadozó madarak szerepe a természetben és az ember életében.
Kózülük sok nagy mennyiségben pusztítja a mezo- és erdogazdasági kártevóket; egérféle rágcsálókat, rovarokat stb. A dogevd fajok a természet
„egészségügyi dolgozói.”
A sólyomfélék egyes fajait az ember a gyümólcsósókben és a szólóültetvényeken a madarak elriasztására, valamint roptetésre használja. Az
ember már réges-régen vadászatra idomította a sólymokat, a héjákat és a
sasokat. A sólyomfélék védelemre, pontosabban vadásztilalomra szorulnak. Ukrajna Vórós Konyvébe 20 sólyomfaj van bejegyezve (vórós kánya,
réti és sztyeppi héja, torpe, sztyeppi és parlagi sas, kígyászólyv, szirti sas,
fehérfarkú és rétisas, barátkeselyü, vándorsólyom, sztyeppi héja és
mások) és 6 bagolyfaj (uhu, gatyás kuvik, európai torpe kuvik, uráli
bagoly, szakállas bagoly, gyóngybagoly).
■ A harkályfélék rendjébe apró és kózepes méretü madarak tartoznak,
amelyeknek élete szoros kapcsolatban van a fákkal. Lábuk négy ujja
kózül kettó elóre, kettó pedig hátra irányul, segítve a madárnak mászáskor a fák tórzsein megkapaszkodni. Ezenkívül a harkályok kemény farktollaikra támaszkodnak. Lábujjukon karmaik élesek, horgasak, lehetóvé
teszik a madárnak a fatórzseken megállni.
A harkályok az erdókben élnek, odúkban fészkelnek. Tóbbnyire
rovarokkal táplálkoznak, de fóleg télen ehetnek magvakat és gyümólcsóket is. Vésószerü csórük van, amelynek segítségével megkeresik a
rovarok járatait a kéreg alatt, ahonnan hosszú éles nyelvükkel kihúzzák
azokat. Ukrajnában 10 fajuk terjedt
eb nagy fakopács, szürke-, fekete-,
kózepes- és kis fakopács és mások
(230. ábra).
A tyúkfélék rendje kózel 250 fajt
foglal magába, amelyból Ukrajna fair
nájában nyolc ismert. Testük masszív,
szárnyuk viszonylag róvid. Ezek a
madarak jól futnak, de kelletlenül
repülnek (231. ábra).
A tyúkfélék lábán négy erós, széles
és górbített karmú ujj van, amelyek
táplálékkereséskor segítenek a talajt
széttúrni. A tyúkfélék fóleg nóvényi
táplálékot, de gerinctelen állatokat is
fogyasztanak
Fészküket a fóldre rakják. Legtóbb
fajuk teleló, de vannak vándor életmódot
folytatók és csak néhány fajuk (fürj,
230. ábra Harkályfélék; 1 —fekete
fehér fogoly) kóltózó. Vadásznak a
fakopács; 2 —nagy fakopács;
fürjekre, a szürke fogolyra, a siket3 - nyaktekercs
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231. ábra Tyúkfélék: 1 - nyírfajd; 2 - fácán! 3 - fürj;
4 - császármadár; 5 - fogoly
fajdra, a császármadárra. Rajtuk kívül országunk területén meghono*
sították a fácánt és a csukárt.
A meghonosodás (akklimatizáció) valamely faj alkalmazkodása olyan
élettérhez, ahol addig nem tenyészett.
A fácán a tyúkfélék legszebbike. A fácánkakas élénk tollazatában váltakoznak a külónbózb színek: arany, sotétzóld, narancssárga, lila stb., a
nostények tollazata kevésbé élénk. Ez a madár Dél- és Délkelet-Azsiában
honos.
A siketfajd a rend egyik legnagyobb képviseloje. Nagyon élénk a siketfajdok udvarlási magatartása — a hím nászénekének eloadása során
elveszti hallását. Epp a hímek e tulajdonsága miatt nevezik így a fajt.
Ukrajnában a siketfajdok az erdos óvezetben és a Kárpátok területén gya*
koriak.
■ A verébfélék rendje a fajok száma alapján a madarak legnépesebb
rendje, mivel ide tartozik a tudomány által ismert madárfajok mintegy
kétharmada - 5100 faj. Kozülük a legkisebb a nektármadár, melynek testsúlya csupán 3-4 g. A verébfélék legnagyobb képviseloje Ukrajnában a
holló, melynek testsúlya eléri az 1,6 kg-ot (232. ábra).
A verébfélék tóbbsége rovarokkal táplálkozik, de vannak nóvényevó
fajok, egyesek pedig ragadozók (gébicsek) vagy mindenevó'k (például szürke varjú). A verébfélék fészkei sokfélék. Sok faj fészkét a fákra, ritkábban
az épületekre (a füstifecske), a fóldre (pacsirta) vagy a meredek folyópartok üregeibe (partifecske) építi. Erdekes függó fészke van a függó' cinegének, amelyet nóvényekból és pihéból épít.
A verébféléken belül megkülónbóztetjük az énekesmadarak csoportját,
amelyek képviselóit jól fejlett hangszalagok a jellemzik. Mindenki ismeri a
fülemülét (csalogányt), melynek éneke tavasszal elbüvóló (232. ábra, 3.). Ez
a faj kóltózó madár: évente ósszel elrepül Dél-Afrikába telelni. Vidékünkre
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232. ábra Verébfélék: 1 - szürke varjú; 2 - holló; 3 - fülemüle (csalogány);
4 - mezei veréb; 5 - füstifecske; 6 - molnárfecske; 7 - széncinege;
8 - feketerigó; 9 - dalos rigó; 10 - pacsirta
elég késó'n térnek vissza; április vége felé vagy május elején. Fészkeiket sürü
bozótokba vagy berkekbe rakják. Visszatértük után néhány nappal énekelni
kezdenek és a fiókák kikelésekor hagyják abba. A fiókákat a him kezdi kolteni és az éneklés idejére sem hagyja abba. A fülemülék fóleg gerinctelen
állatokkal táplálkoznak, de gyümólcsóket és magokat is fogyasztanak. A
fülemülék kozeli rokonai a rigók. Ukrajnában a dalos és a feketerigó honos
(232. ábra, 8., 9.).
A fecskék koltozó' madarak, csó'rük róvid és széles, szárnyuk hosszú és
keskeny, villás farkuk és rovid lábuk van. Eletük nagy részét a levegóben tóltik, zsákmányukat róptükben fogják el, sot a vizet is a víztározó fólott gyorsan repülve isszák. Ukrajnában a füsti-, a molnár- és a partifecske gyakori
(232. ábra, 5, 6.).
A cinegék apró madarak, amelyek fóleg rovarokkal táplálkoznak.
Ukrajnában a széncinege (232. ábra, 7.), a sárga billegetó, a kékcinege és a
barkós cinege terjedt el. A cinegék fészküket odúkba, ritkábban üregekbe,
sziklahasadékokba rakják.
A teleló madarak kózül a legelterjedtebb a házi veréb. Allandóan az
ember kozelében él. A verebek nóvényi és állati táplálékot egyaránt
fogyasztanak. Kárt tehetnek a kalászosokban, a gyümolcsosokben és más
kultúrnóvényekben. A fiókáikat rovarokkal etetik, ezért a verebek kétségtelenül hasznos állatok.
A holló teste fekete, fémesen csillogó. Nagy, 75 cm-es átmérót és
50 cm-es magasságot is eléró' madár, fészkét magas fák koronájába,
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villanypóznákra stb. rakja. A holló fóleg dôgôt eszik. Ezért ezzel a
madárral fóleg a szemétdombokon, a vágóhidak kôzelében stb. talâlkozhatunk. Ugyanakkor éló állatot (egérféle rágcsálókat, tojásokat és madárfr
ókákat, halat, rovarokat) és nôvényi táplálékot (gabonaféléket, magvakat,
bogyókat) is fogyaszt. A szürke varjú mérete kisebb, testsulya eléri a 700
g-ot. A hollótól eltéróen feje, nyaka, szárnya és farka fekete, de a test tôbbi
része szürke. A szürke varjú jobban kedveli az emberi településeket. A
városban lakó fiatal egyedek agresszívan is viselkedhetnek, példâul megtámadhatják az embert és az állatokat, kutyákat, macskàkat. Ezeknél a
madaraknàl hamar kifejlodnek a feltételes reflexek, meg lehet oket szeliditeni és bizonyos tevékenységekre tanitani.
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Kulcsszauak és -fogalmak. Akklimatizáció vagy meghonosodâs.

Rôviden a lényeg
A sólyom- és a bagolyfélék rendjébe ragadozó madarak tartoznak. A
sôlyomfélék nappai vadásznak àldozatukra, a bagolyfélék fóleg éjszaka.
Jellemzó ràjuk:
■ a kampós csór és az erós, hajlitott karmok;
■ a jól fejlett látás és hallás;
■ pusztítják a mezo- és erdógazdaságok kártevóit.
A harkály-, a veréb- és a tyúkfélék sok faja erdókben, parkokban, ligetes helyeken gyakoriak.
A harkàlyfélék■ a fákon keresik táplálékukat, és ott is fészkelnek;
■ négy ujjuk van, melyek kôzül kettó elóre, kettó pedig hátra irányul;
lábujjukon éles, kampôszerü karmok vannak;
■ pusztítják az erdó kártevóit.
A tyúkfélék tôbbsége fôldi életmôdot folytat:
■ testük masszív, szàrnyuk viszonylag rôvid, jól futnak és járnak, nem
szivesen repülnek;
■ négy erós ujjü, széles és hajlitott karmú lábuk van, amellyel táplálékkeresés során a talajt széttúrják;
■ a tyúkfélék sok fajának ízletes húsa miatt gazdasâgi jelentosége
van.
A verébfélék a madarak legnépesebb rendje■ apró és kôzepes méretü fajaik vannak;
■ a fajok tôbbsége rovarokkal táplálkozik, de vannak kôzôttük nôvényevo fajok is, egyesek mindenevók; pusztítják a mezo- és erdógazdaságok
kártevó és vérszívó rovarait.

Ellenôrzô hérdésch.

1. Milyen tulajdonsâgok jellemzik a sôlyomfélék
rendjének képviseloit? 2. Milyen életmôd jellemzi a bagolyfélék rendjének képviseloit? 3. Mivel jellemezhetók a harkâlyfélék rendjének képviseloi? 4. Mi jel
lemzi a tyúkfélék rendjének képviseloit? 5. Mivel jellemezhetók a verébfélék
rendjének képviseloi?

Gondolkozzatok. Mi az Oka annak, hogy a ragadozó madarak sok fajának
alacsony az egyedszâma?

47. A madarak jelentosége a természetben
és az ember életében. A madarak védelme
■
■
■
■
Erdemes

felidézni

. Mivel táplálkoznak a külónbózó madár-

fajok? Mi a fajta?
■ A madarak szerepe a természetben és az ember életében. Attekintve a
madarak sokféleségét, meggydzddhettetek arról, hogy azok a külonbózo'
természetes társulások — erddk, mezdk, sztyeppek és rétek, viz kozeli
helyek, városok, falvak, hegyvidéki területek stb. elválaszthatatlan részei.
A nagy ragadozó madarak, amelyek elsdsorban a legyengült és beteg
állatokra vadásznak, bizonyos mértékben megeldzik a betegségek tómeges terjedését. A madarak védik a novényeket a kártevoktól. Ezenkívül az
apró madarak, mint például a nektármadár és a kolibri, megporozzák a
novényeket. A madarak külonbózo fajai eldsegítik a magvak terjedését.
Sok nóvény magja sértetlenül halad át a madarak bélcsatornáján, és ez a
folyamat segíti csírázását. Mivel a madarak jelentds távolságra képesek
repülni, elhurcolják magukkal a nóvények magvait.
Az ember háziasította a madarak egyes fajait. Igy a bankiva tyúkok
(233. ábra) kózel 200 házityúkfajta eló'dei lettek, amelyek kózótt megkülónbóztetünk tojo fajtákat (a Leghorn, az orlovi, az ukrán füles), hús- és
tojo fajtákat (az orosz fehér, a Plymouth Rock, a Rhode Island, a
Wyandotten, a zagorszki) és húsfajtákat (a Cochin, a Langshan).
A házi pulyka (234. ábra) ose a kózónséges pulyka.
A házi kacsákat (ukrán fehérmellü és szürke, pekingi (néma),
ruáni stb.), amelyek a vadrécétól származnak, az ember a húsáért
tartja (a ruáni kacsafajták elérik az 5 kg-ot). A szürke lúdtól származ
nak a külonbózo' házi lúdfajták (toulousi, tulai, arzami, holmogori
stb.).
Az állattenyésztésnek azt az ágazatát, melynek feladata a hús, a
tojás, a pihe és a toll nyerését célzó baromfitartás, baromñtenyésztésnek nevezzük. A baromñüzemben (235. ábra) a szárnyasokat automatikusan szabályozott hó'mérsékleten, megvilágításon és páratartalom
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234. ábra P u ly k a
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235. ábra Korszerü baromfifarrm 1 —keltetol 2 - tojások a keltetoben;
3 - baromfitartás! 4 - csibék; 5 - az ember felügyeli a tojások melegítését
mellett tartják; sajátos takarmánnyal etetik, amely a novekedésükhôz és fejlodésükhoz szükséges tápanyagokat tartalmazza (takarmánykeverékek). A csibéket keltetdkben koltik.

A kelteto a csibék kikeltésére szolgáló automatizált szerkezet, amelyben fenntartható a szükséges homérséklet és páratartalom.
A baromñtelepeken a szárnyasokat kiengedhetik a baromfiudvarra,
vagy például a libákat és a kacsákat tócsákra vagy tavakra.
Az ember sok vadmadár tojását és húsát fogyasztja, felhasználja tollukat és pihéjüket. Nagyon értékes a kozonséges lúdtoll; konnyü, jól tartja
a meleget és nem topped ôssze. A fürjek, a récék, a szürke lúd és a tôbbi
ipari célt szolgálnak vagy a sportvadászat tárgyát képezik (236. ábra).
A madarak hatékonyan szabályozzák a gazdaságoknak kárt okozô külonbôzo állatfajok populációit (a külônbôzo rovarokét, rágcsálókét stb.). Egy
szürke bagoly például évente tôbb mint 1000 egérféle rágcsálót pusztít el,
ezzel 500 kg szemes terményt takarltva meg az embernek, a széncinke pedig
egy nap alatt annyi rovart fogyaszt, amennyi a saját testének tômege.
A madaraknak nagy esztétikai hatâsuk van. Az ember e célbôl mesterségesen tenyészti az élénk színü (fácánokat, pávakakasokat, papagájokat)
vagy csodálatos énekü madarakat (a külônbôzo kanári fajok).
■ A madarak védelme. Az erdbk kiirtása, a mocsarak lecsapolása, a
sztyeppek felszántása, a mérgezô vegyszeres kôrnyezetszennyezés
oda vezet, hogy sok madárfaj egyedszáma megállíthatatlanul csôk*
ken, egyesek ritka fajokká válnak, vagy a kihalás szélén àllnak, esetleg már ki is haltak. Kôzel 200 madárfaj és alfaj már nem létezik.
Védenünk kell a madarakat, hogy megbrizzük sokféleségüket a fôldôn
(237. ábra).
Kevés az, hogy bizonyos àllatfajokat bejegyzünk a Vôrôs Kônyvbe, korlátozzuk vagy tiltjuk mások vadászatát; a fészkeld- és telelôhelyeik védel*

Az ember regöta alkalmazza
a ragadozö madarakat
vadäszathoz

A madarak veszelyt
jelenthetnek a legi
közlekedes szämära

Galambposta

A madarak terjeszthetik a
veszelyes betegsegek
körokozöit (a madärinfluenzäs madarak elpusztitasa)

236. äbra A madarak szerepe az ember eleteben
me is nagyon fontos. Jelentos feladat härul a termeszetvedelmi területek*
re (Ukrajnaban ez a Karpäti, a Polisszjai, a Fekete-tengeri, a Krimi, a
Dunai stb.) a kihalöfelben levo es ritka fajok megorzeseben es elterjeszte*
seben.
A ritka madärfajokat peldäul allatkertekben mestersegesen lehet
szaporitani, majd visszaengedni a termeszetbe. Mivel sok madärfaj
egyik orszag területerol a mäsikra vandorol, a környezetvedelem terü*
leten szükseges a különbözo orszägok kormänyai es tärsadalmi szerve*
zetei közötti együttmüködes.
Nelkülözhetetlen a gazdasägilag hasznos madärfajok esszerü fel*
hasznäläsa- korlätozni keil a vadaszhatö fajok szämät, korlätozni a
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237. ábra Ukrajna Vörös Konyvébe bejegyzett néhány madárfaj: 1 - rétisasí
2 - halász sasl 3 - szirti sasí 4 - kanalas gém; 5 - batía; 6 - gyöngybagolyl
7 - túzok; 8 - borzas godény! 9 - siketfajd; 10 - kerceréce (csörgö ruca)
vadászidényt (megtiltani a szaporodási idényben torténo vadászatot).
Emlékezzetek, hogy a telelés a madarak életének nehéz idoszaka, mivel
a tápanyagszerzés lehetosége csökken. Ezért kell etetni a madarakat,
mesterséges fészkeket építeni odacsalogatásukra stb.

□xixn n i n ii]
K u lc s s z a v a k és -fo g a lm a k .

Baromfitenyésztés, baromfifarm,

baromfiüzem, keltetó'.
R ö v id e n a lé n y e g
A madarak rendkívül fontos szerepet játszanak a természetben és az
ember életébem
■ pusztítják a mezo- és erdogazdasági rovarokat, a vérszívó fajokat;
■ terjesztik a novények magvait;
■ sok faj a sportvadászat tárgya;
■ bizonyos fajokat húsukért, tojásukért, pihéjükért vagy dekorativ (díszí*
to) és más célból tenyésztenek.
A madarak védelmét megvalósíthatjuk:
■ természetvédelmi területek létrehozásával;
■ a kihalóban lévo és ritka madárfajok Vörös Könyvbe vételével;
■ fészkelo- és teleldhelyeik természetes korülményeinek védelmével.
E llen ö rzö h é r d é s e h . I. Milyen szerepet játszanak a madarak a természet
ben? 2. Hogyan segítenek a madarak az embernek a termés megorzésében?

3. Ukrajnäban milyen ipari jelentosegu madärfajokat ismertek? 4. Mi a baromfitenyesztes, a baromflüzem es a baromfifarm? 5. Hogyan vedik a madarakat?

Gondolkozzatok . Az ätvonulö madarak szämära (azaz olyanok szämära,
amelyek nälunk nem feszkelnek, csupän atrepülnek orszagunk területen)
milyen vedelmi intezkedeseket tudnatok javasolni?

Alkotö feladat . Dolgozzatok ki intezkedeseket a különbözö evszakokban
törteno madärvedelemre.

Szeretnel többet tudni ?
m A maddrgyürüzes több mint 100 eves. Elöször 1899-ben alkalmazta
egy däniai iskolai tanär, H. C. C. Mortenson. A m adär läbära a kutatö
femlemezket rögzitett a sajät cimevel es a m addr megtaläläsänak
helyeröl es idejeröl szölö informäciö visszajuttatäsänak keresevel.
'■ A feherfejü retisas az USA nemzeti szimböluma lett. Erdekes, hogy az
eszak-deli polgärhäborü idejen a feherfejü retisas, amit „Öreg A b ”-nek
neveztek (az USA akkori elnöke Abraham Lincoln beceneve utän), a
deli harcosokkal ätveszelte az egesz häborüt. Szerette a katonazenekarokat es a harci indulökat füttyel követte. Ennek a madärnak az USAban emlekmuvet ällitottak.

Tudasfelmeres tesztek segitsegevel
Tesztfeladatok egy helyes välasszal
1. Häny reszböl all a madarak gyomra: a) kettd; b) härom; c) negy; d) egy?
2. A madarak szive: a) ketrekeszes; b) häromrekeszesi
c) negyrekeszes.
3. A madarak melegveru ällatok, mert: a) testhömersekletük ällandö es nem
függ a környezet hdmersekletetol; b) testhömersekletük nem ällandö es függ
környezetük hdmersekletetol.
Tesztfeladatok több helyes välasszal
1. A madarak a hülloktöl az aläbbiakban különböznek: a) van kloäkäjuk; b)
melegverüek; c) nincsenek fogaik; d) nines hügyhölyagjuk.
2. A madarak es a hüllok közös tulajdonsägai: a) a hügyhölyag hiänya; b) ket
verkör; c) ketrekeszes szivkamrai d) belso megtermekenyites.
3. A madarak csontväzänak a repülessel kapcsolatos sajätossägai: a) szegyesonttarej; b) a esontok üreges szerkezetei c) a kulcscsont megletel d) a koponyaesontok összenövese.
^
Emelt szintu feladatok
Milyen tulajdonsägok tanüskodnak arröl, hogy a madarak osei bizonyos hüllofajok voltak?
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Milyen elónyóket biztosít az emlosók számára az, hogy kicsinyeiket
tejjel táplálják? Minden emlosre jellemzo az elevenszülés? Miért háziasították a legtobb emlosfajt?

48 . Az emlosók általános jellemzése.
Külso felépítésük. Kültakarójuk
S

■■■■ E r d e m e s

f e l i d é z n i . Milyen tulajdonságok jellemzik a hül-

lbket? Mi a melegvérüség?
■ Az emlosók a gerincesek tórzsének nagyfokú fejlettséget elért
képviselbi. Az emlosók m eghatározó tulajdonsága az, hogy utódaikat
a speciális tejm irigyekben képzddó tejjel táplálják. Az emldsókre je l
lemzo az idegrendszer, s ezen belül az agy nagyfokú fejlettsége. Ez
teszi lehetové az emlosók bonyolult viselkedését és biztosítja a változó kórnyezeti feltételekhez való alkalm azkodásukat.
Az emlosók, akár a madarak melegvérü állatok. Jellem zo rájuk a
hbszabályozás külónbózd tókéletes mechanizmusai, melynek kóvetkeztében a testhbm érséklet bizonyos fokig nem függ a kórnyezet
hbm érsékleti változásaitól. Ezek az állatok meghódították bolygónk
külónbózd élettereit- a szárazfóldi, légi, vízi életteret és a talajt.
Jelenleg a tudomány kózel 5 ezer, minden kontinenst benépesíto
állatfajt ismer. Ukrajnában 108 em losfajt számlálnak.
■ Az emlosók külso felépítésének sajátosságai. Az emlosók teste fejbol, tórzsbol és farokból, jól fejlett nyakból áll. Akár a hüllbknek, a
madaraknak is van két pár - mellsb
és hátsó végtagjuk. De az emlosók
végtagjai nem a test két oldalán,
hanem alatta helyezkednek el,
minek kószónhetoen a test a fóldfelszínrol felem elkedik (238. ábra).
Az emlosók fején észrevehetjük a
fülkagylókat és a külso hallójáratot.
A külso fülkagyló m ozgékony és
segíti a hangok jobb felfogását. Az
em losók szem ét, ellentétben más
szárazfóldi gerincesek szem ével,
csupán két szemhéj védn a felso és
az alsó, a pislogó hártya szinte
eltünt. A szájat m ozgatható ajkak
óvezik.
238. ábra A z e m l o s k ü l s o f e l é p í t é s e

szorszàl
■ Az emlosôk kültakarója. Az emlofelhàm
(epidermisz)
sôk bore eléggé rugalmas és bonyolult felépítésü. Természetesen jól
faggyùmirigy
fejlettek benne a külônbôzo típusú
mirigyek: verejték-, faggyù-, tej- és
büzmirigyek. A verejtékmirigyek a
bor felszinére nyilnak. Részt vesznek a testhomérséklet szabályozásában és az anyagcsereterm ékek
kiválasztásában. Az àllat testhomérséklete a felszinére kivâlasztott
verejtéknek kôszônhetôen csôkken,
ami biztosítja a tùlhevülés elke verejtekmingy
rülését. A faggyúmirigyek vâladéka
bevonja szorzetüket és a borfelszint,
szortüszo
megelozve annak kopását és àtned239. ábraAz emlosôk borének felépitése
vesedését.
Az egy fajhoz tartozé egyedek
kom m unikációjában fontos szerepük van a büzm irigyek vâladékainak. Segítségükkel jegyzik meg az állatok saját területüket, igy
értesülnek a faj más egyedei arról, hogy a terület már foglalt. A
büz- és más m irigyek váladékából ism erik meg a kôlykôk a haza
vezeto utat vagy a szülok ennek alapján keresik utódaikat. De az
em losôk szám ára a legfontosabbak a tejm irigyek. E m irigyek váladékàval, a tejjel a kôlykeiket táplálják az em losôk.
A bor felso rétegének külônbôzo képzodm ényei vannak: szor,
karom, kôrôm, pata, szarv stb. A szorzet külônbôzo típusú szorôkbol àll. Vannak vastag és rugalm as szorôk. Ezek a koronaszorôk,
am elyek védo szerepet tôltenek be. Ezek színét sajátos festékanyagok - pigm entek adjàk. A rôvid és puha piheszorôk alkotjàk a
pehelyszôrzetet. Ez magában tartja a levegoréteget, ami lehetové
teszi a testm eleg m egtartását.
A szorszálak tüszojük által speciális izm okkal àllnak kapcsolatban. Ezek osszehúzódása által a szor felm ered és ezáltal a légréteg
megno, ami szintén hat a meleg m egtartására. M eleg idoben
viszont a szorszálak a borfelszinre tapadnak. A légréteg ezalatt
csôkken és az àllat tôbb hot ad le kôrnyezetének.
A korona- és a piheszorôkôn kivül az em losôk külônbôzo testré*
szein hosszü érzék elo szorôk —
tapintô szorôk figyelhetok meg. Az
érzékelo szorôk alapjàhoz, amelyek
általában a tapintészerv szerepét
tôltik be, idegvégzodések àgaznak
el. A tapintôszorôk leggyakrabban
az em losôk fején helyezkednek el.
Egyes álla tfa jok n á l (sün ôknél,
tarajos sünôknél stb.) a szorôk tüskévé m édosultak, am elyek az
e lle n s é g t o l v é d ik

abraA

az à lla to t

(2 4 0 .

240.

ábra A tarajos sün tüskéi
médosult szorôk
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A bor alatt zsírréteg található. Ez a vizben éloknél fejlett, mert segiti a testmeleg megorzését. Azonkivül a zsir könnyebb a viznél és segiti az úszást. A
bbraljban lerakódó zsír tápanyaghiány esetén tartaléktápanyag és vízforrás.
i h n i 111 n ı ı 11
Kulcsszavak és -fogalmak . Koronaszdr, pehelyszdr, érzékeld
szdr.

Röviden a lényeg
Az emlbsök melegvérü gerinces állatokkicsinyeiket tejjel táplálják;
végtagjaik a test alatt helyezkednek el;
bdrük mirigyekben - verejték-, faggyú-, tej-, büzmirigyek - gazdag;
felhám juk képzddm ényei a szdr, a karom, a köröm , a pata, a
szarv stb.
■ szortakarójuk iddszakonként cserélddik a vedles során.
■
■
■
■

E llen ö rzö k érd éseh . 1. M ilyen tu lajdonságokban különböznek az
em ldsök a m adaraktól? 2. M ilyen típusú m irigyek találhatók az emlosök borében? 3. Mi a feladata a szórzetnek? 4. Mi a jelentdsége a bor
alatti zsírrétegn ek?

Gondolkozzatoh.

Milyen mechanizmussal alkalmazkodnak környezetükhöz és mozgásukhoz az emldsök?

Alkotó feladat.

Hozzatok fel példákat bizonyos emlosfajok egyes más élettérhez való alkalmazkodására.

49. Az emlösök belsö felépítése
■
■
■
■
Erdemes

felidézni.

Milyen részekból áll a hüllök és a mada*

rak csontváza?
■ A támasztási-mozgási szervrendszer. Az emldsök váza általában
ugyanolyan felépítésu, mint a hülloké (241. ábra). Ennek ellenére vankoponya

nyakcsigolyák
gerincoszlop
keresztcsigolyák
medence

lapockacsont
farkcsigolyák

mellkas

combcsont
orsócsont

szárkapocscsont

singcsont
a lábfej
csontjai

241. ábra

A z e m ld s ö k c s o n t v á z a

nak eltérések. A koponya vázában jól fejlett az agykoponya, amely az
agyveló méreteinek m egnagyobbodásával magyarázható. Minden
emlosnek kifejlodtek szájpadláscsontjai, amelyek elkülónítik az orr- és
a szájüreget.
Akár a hüllok, az emló'sók gerince is nyaki, mellkasi, ágyéki, keresztcsonti és farki részbol áll. Altalában csupán a nyaki részen állandó a
csigolyák száma és héttel egyenlo. A hosszú nyakú állatoknál, pontosabban a zsiráfoknál, és azoknál, amelyeknek róvid nyakuk van (például a vakond), a nyakcsigolyák száma azonos, csupán a hosszuk külón*
bózo. Csak az osztály egyes képviselbinél (mint a lajhároknál) lehet 6 és
10 kózott. A gerinc más szakaszain a külónbózó emlbsfajoknál a csigo
lyák száma eltérhet. A bordák tobbsége a mellcsonttal egyesülve mellkast alkot.
Varinak eltérések a végtagok és azok függeszto óveinek felépítésé*
ben. Igy az emlosok tobbségénél a hollóorr-csontok a lapockához nonek.
■ Izomzatuk. Az emlosókre jellemzo egy speciális izom - a rekeszizom
(diafragma). Ez az izom választja el az emlosok mell- és hasüregét. A
rekeszizom részt vesz az emlosok légzo mozgásaibam ósszehúzódásuk
révén változik a mellüreg térfogata. Jól fejlettek a hát, a végtagok és
azok függeszto' óveinek izmai is, valamint a rágóizmok, amelyek az alsó
állkapcsot mozgatják. Meg kell jegyezni, hogy az emló'sók egyes csoport*
jainál (például a majmoknál) jól fejlettek a mimikai izmok. Ezek ósszehúzódása révén az állatok ki tudják fejezni érzelmeiket: elégedettséget,
félelmet stb.
■ Az emésztó' rendszer (242. ábra) az eló'szájüreggel kezdó'dik, amely
az inak és a fogak által külónül el a szájüregtól. Eló'szájüreg és izmos
ajkak, amelyek segítségével elkapják és megtartják a táplálékot csupán
az emló'sóknél vannak. A szájüregben a táplálékot a fogak megó'rlik, és
a nyál emésztó'enzimjeinek hatására kezd el emésztó'dni. Funkcióiktól
függó'en az emló'sók fogai lehetnek: metszó'-, szem- és zápfogak (243.
ábra). A metszó'fogak segítik a táplálék lemetszését, a szemfogak a táplálék szétmarcangolását (széttépését) és megtartását. Ezenkívül a
szemfogak biztos védelmet nyújtanak az ellenségektól. A zápfogak felszíne lapos, feladatuk a táplálék megórlése.
Az emló'sók fogai koronából és gyókérból állnak. A fogkorona kiáll az
állkapocs felületéból, a gyókerek pedig a fogmederben helyezkednek el.

242. ábra A z

e m l o s o k b e l s ó f e lé p í t é s e

243. ábra A z

e m ló 's ó k f o g a z a t a
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Kívülrol a fogkoronát eros zománc borítja, amely védi a kopástól. Az emlbsók tóbbségének életük során kicserélodnek a fogaik. Az elso fogak gyókér*
telenek, ezeket tejfognak hívjuk. Idovel ezek gyókeres állandó fogakra cserélodnek.
Az emlosók szájüregében izmos nyelv van. Ez keveri a táplálékot és
biztosítja a nyelést. Ezenkívül a nyelv az ízlelés szerve is. A szájüregbol a táplálék a garaton és a nyelocsovón keresztül a gyomorba jut,
ahol megemésztbdik.
Az emlosók bélcsatornája, akár más gerinceseké, két részre tagolódik: vékony- és vastagbélre. A vékonybélben torténik a táplálék végleges megemésztése és a tápanyagoknak a vérbe és a nyirokba tórténo
felszívódása. A meg nem emésztett tápanyagok a végbélnyíláson
keresztül ürülnek ki. Csupán egyes emlosoknél (osemlosóknél) nyílik
a bélcsatorna a kloákába.
■ Kiválasztó rendszerük bab alakú páros vesébol, húgyvezetékbol és
páratlan húgyhólyagból áll. A vesékben szürodnek ki a vérbol az
anyagcsere végtermékei és a vízfólósleg, amelyek a külvilágba ürül
nek. De a hülldktdl eltéroen, az emlbsok tóbbségének (az osemlbsok:
kacsacsorü emlos, hangyászsün stb. kivételével) a húgyvezetéke
külón nyílik, nem pedig a kloákába.
■ Érrendszer. Az emlosók szíve négykamrás, az artériás és a vénás
vér nem keveredik bennük (244. ábra). Szorzetük és a fejlett hoszabályozó mechanizmusuk biztosítja melegvérüségüket.
■ Az emlosók légzorendszere (245. ábra) a légutakból és a tüdobol áll.
A légutak az orrüreggel kezdodnek, ahova a páros orrnyílások vezetnek és ósszekótik az orrgaratot, a gégét (ahol a hangszalagok helyezjobb

kis vérkór

szívkamra
244. ábra Az emlosók vérkeringési
rendszere

léecso

alveolusz
245. ábra Az emlosók légzorendszere

kednek el), a légcsôvet és a páros
hörgdket. A hörgdk benyúlnak a szi*
vacsos tüdóbe és apró hórgócskékre
ágaznak el. A hórgócskék alveoláris
járatokat képeznek, amelyek apró
hólyagocskákban, alveoluszokban
végzódnek, amelyek falát hajszálerek hálózzák be. Az alveoluszok
nagy számának köszönhetoen jelerr
tósen no a tüdó felszíne, amelyen
keresztül megvalósul a gázcsere.
Az emlósok légzó mozgása a bordaközti izmok, a rekeszizom és a hasfal
izmainak ósszehúzódása és elernyedése révén valósul meg. A légzó' mozgások
intenzitása az állat méretétól és állapotától függ.
Az emlósok idegrendszere felépítését tekintve hasonlít a hüllóké*
hez és a madarakéhoz. De az emlósok agyveleje nagyobb. Elsósorban
jól fejlettek az elóagy féltekéi és a kisagy, valamint az elóagy félteké*
inek a kérge, amelyet sok fajnál számos barázda és tekervény borít,
amelyek növelik a felületét (246. ábra).
Az emlósok különbözo érzékszervei jól fejlettek, fóleg a látás, a hallás, a szaglás, valamint a tapintás, ízlelés és egyensúlyozás. A látás
élessége a szemlencse alakváltozásának köszönheto, amelyet speciális
izom-osszehúzódás okoz. Az emlósok színérzékelése változó. Az éjszakai életmódot folytató állatok színlátása gyengébben fejlett.
Az emlósok tóbbségének hallása szintén jól fejlett. A belsó és a
kozépfülón kívül van még külsó fülük is. Ez utóbbi fülkagylóból és
külsó hallójáratból áll. A külsó fül osszegyújti a hanghullámokat,
amelyek a hallójáraton keresztül a dobhártyára irányulnak. Az emlósök kôzépfülében, a szárazfoldi gerincesek más osztályainak képviselóitól eltéróen, nem egy, hanem három hallócsont vam kalapács, ülló
és kengyel.
A szárazfoldi emlósok szaglása jól fejlett, ugyanakkor a vízben élók
(cetek, delfinek) szinte egyáltalán nem érzékelik a szagokat. A ragadozók szaglása segíti a zsákmányszerzést, más állatoknál pedig a fajtársak felkutatását. Az ízlelés lehetóvé teszi megkülönböztetni a táplálék minóségét, az ehetetlent az ehetótól. Az ízekre érzékeny idegsejtek az emlósóknél a nyelven és a szájüreg belsó felszínén helyezkednek el. Az emlósok bórében is sok idegvégzódés van.
Az idegrendszer és az érzékszervek fejlettsége teszi lehetóvé az
emlósok bonyolult viselkedését.
i i i i i i i i i i i
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Kulcssmvak és -fogalmak. Rekeszizom, alveoluszok Géghólyagocs*
kák).

Röviden a lényeg
Az emlósokre jellemzó■ hét nyakcsigolyájuk van;
■ rekeszizmuk van, amely a testüreget mellkasi és hasi részre osztjal
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■ kizârölag legköri levegovel leleğeznek, legûtjaik es szivacsos tüdejük
jöl fejlett;
■ szivük negyrekeszes;
■ melegverü âllatok (testhömersekletük âllandö es âltalâban nem függ a
környezet hömersekletetöl);
■ a nagyagy feltekei jöl fejlettek, barâzdâltak es tekervenyezettek.

Ellenörzö herdeseh . 1. Miben különböznek az emlösök belsö felepltesenek
sajâtossâgai a hüllöketöl? 2. Milyen tipusü fogaik vannak az emlösöknek? 3.
Milyen felepitesbeli sajâtossâgai vannak az emlösök emesztö- es kivâlasztö
rendszerenek? 4. Milyen az emlösök legzesi mechanizmusa? 5. Minek köszönhetöen tudjâk az emlösök âllandö, a környezet hömersekleti vâltozâsaitöl független hömersekletüket fenntartani? 6. Az emlösök mely erzekszervei a legfejlettebbek?

Gondolhozzatok . Bonyolultabb mozgâsokra azoknak az âllatoknak a mellsö vegtagjai kepesek, amelyeknek a kulcscsontja jöl fejlett. Miert?

Alhotö feladat. Nezzetek meg a 247. âbrât.
Hasonlitsâtok össze a halak, a keteltuek, a madarak es az emlösök agyvelejenek
felepiteset. Az agy bonyolultabbâ vâlâsânak mely sajâtossâgai függenek össze
ezen âllatok viselkedesenek bonyolultabbâ vâlâsâval? Hozzatok fel peldâkat!

247. abra A hal (l), a beka (2), a madâr (3), az emlös (4) agyvelejenek felepitese

50. Evszakos vâltozâsok az emlösök ele teben. Az emlö'sök szaporodâsa es fejlödese
S

■
■
■
■
Erdemes felidczni . Milyen evszakos vâltozâsok fıgyelhetök
meg a hüllök es a madarak eleteben? Milyen sajâtossâgok jellemzik ezeknek az âllatoknak a szaporodâsât?

Az emlösök eleteben az evszakos vâltozâsokkal kapcsolatban a követ*
kezö idöszakokat különböztetjük meg: a szaporodâsra valö felkeszüles es
a szaporodâs, az utödok felnevelese, a telre valö felkeszüles es a teleles.
■ A szaporodâsra valö felkeszüles es a szaporodâs. Minden emlös vâltivarü.
Pâros ivarmirigyeik (a nöstenyeknek petefeszkei, a himeknek herei) es ivarvezetekeik vannak. Az emlösökre csak a belsö megtermekenyites jellemzö.

248. ábra Az ivadékgondozás
Az emló'sók kólykei jól fejlett állapotban jonnek világra. Az újszülóttek onállóan tudnak szopni, bár egy ideig még igénylik szüleik
gondoskodását, akik melegítik, védik, táplálják, ápolják szbrzetüket
(nyalják, mossák) és az életben szükséges sok dologra megtanítják
bket (248. ábra).
A magzat fejlodése során a ndstény szervezetében kialakul a placenta
vagy méhlepény (249. ábra).
A placenta (méhlepény) az anya és a magzat szervezete kôzôtti kapcsolatot biztosító szerv.
A méhlepényben ósszefonódnak az anya és a magzat veredenyei es
kozottük ideiglenes kapcsolat alakul ki. Vagyis az anya és a magzat
vére nem keveredik, de az anya és a magzat szervezete kozotti gáz- és
anyagcsere véredényeik falán keresztül valósul meg. A méhlepény
ugyanakkor védo funkciót is ellát, megeldzve a kórokozó mikroorganizmusok és sok mérgezb anyag felszívódását.
A jól fejlett méhlepénnyel rendelkezó emlosok vemhességének ideje
(vagyis amíg a magzat az anya
placenta
magzat
szervezetében fejlódik) minden fajnál állandó, és 11-60 naptól (az
egérféléknél) 22-24 hónapig (az
elefántoknál) terjed.
Az emlósóknél az újszülóttek
(kólykók) száma, a szaporodás gyakorisága és a vemhesség ideje fóleg
méreteikkel függ ossze- minél
kisebb az állat, annál tóbb az utód,
annál róvidebb a vem hesség és
annál gyakoribb a szülés. Például,
az apró egérfélék 5-8*szor is szaporodhatnak évente. A nagytestü
állatok tóbb év alatt egyszer szaporodnak, például az elefántok, ámb*
rás cetek, tigrisek 2—3 évente egy
249. ábra Placenta
szer.
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A szaporodás idöszaka általában az erre legkedvezôbb idbre
eşik. Ez többnyire a tavasz vége és nyár eleje. A telelés után a
kedvezb feltételek beálltával az em losök aktivitása növekszikállandó vagy ideiglenes (a szaporodás idejére) párokat alkotnak,
az utódok m egszülésére és táplálására alkalm as helyet választa*
nak vagy speciális lakhelyet készítenek.
■ A télre való felkészülés idoszakában az emlosök eröteljesen táplálkoznak, zsírréteget halmozva fel. A telelést vedlés elozi meg.
A télen is aktiv emlosök tartaléktápanyagot halmoznak fel erre az
idoszakra. Egyes rágcsálók (például az erdei és mezei egér) sajátos
rejtekhelyükön halmozzák fel az ennivalót (üregekben, fák odvá*
ban). A tartalék tömege m eghaladhatja a 10 kilogrammot. A magashegyek alpesi rétjeinek lakói, a kis pocoknyulak (nyúlfélék rendje)
télire akár 20 kilogramm szénát is összegyüjtenek. A mókusok odvaikban, a talajban és az avarban makkot és diót tárolnak, a fák ágaira gombákat akasztanak. Erdekes, hogy ezt a tartalékot nem csak
az azt elrejto állat fogyasztja, hanem annak fajtársai is. Táplálékot
halmoznak fel az egyes ragadozó állatok is. Igy a menyétek és a her*
melinek a jég alá a mezei és házi egereket, a fekete gôrények békákat, a nyércek halakat raktároznak.
■ Az emlosök különbözö módon telelnek. Egyes állatok álomba merülnek, mások egész télen aktívak.

A téli álom az emlosök olyan állapota, amelyet anyagcseréjük
csokkenése jellemez.
Ebben az idoszakban az állatok tartaléktápanyagaik (elsosorban
zsírtartalékaik) révén élnek. A téli álom lehetdvé teszi a kedvezotlen
korülmények átvészelését (alacsony vagy magas hómérséklet, táplálékhiány).
Az egyes emlosfajok téli álma a korülmények hirtelen megváltozása
miatt megszakadhat. Igy a hosszú olvadás ideje alatt a barnamedve,
a mosómedve, az ürgék elöjönnek rejtekhelyükrdl, és aktiv életmódot
folytatnak. A sün téli álma megszakítás nélküli.

n m i l ni irn i
Kulcsszauak és -fogalmak . Téli álom, vemhesség, placenta (méhlepény).
R ö v id e n a lérty eg

Az emlosök tôbbségére jellemzó':
■ az elevenszülés;
■ a placenta (méhlepény) kialakulása, amelyen keresztül a magzat kapcsolatban van az anya szervezetével s melyen keresztül a tápanyago*
kat és az oxigént kapja;
■ a kicsinyek szoptatása;
■ éves ciklusuk a következö szakaszokból áll- a szaporodásra való felkészülés,
a szaporodás, a kicsinyek felnevelése, a télre való felkészülés és a telelés.

Ellenörzö kérdések. i. Az emló'sok éves ciklusának milyen szakaszait
ismeritek? 2. Mi a placenta (méhlepény)? 3. Hogyan vészelik át az emlosök a
téli idó'szakot? 4. Mi a téli álom?

Gondolkozzatok . Mi a közös és mi az eltéró a madarak és az emló'sok telelése között?

5 1 . Az emlosók sokfélesége. Az osemlosok

és az erszényesek. Méhlepényes
emlosók. Rovarevdk és denevérek
■
■
■
■
Erdemes

felidézni .

mí

a kloáka? Hogyan alkalmazkodtak

a madarak a repüléshez?
■ Már említettük, hogy az emlosók tóbbnyire teljesen kifejlett utódokat hoznak világra, amelyek az anya szervezetében a méhlepényen
keresztül kapták meg a tápanyagokat. De vannak kózóttük tojásrakók
is.
A tojásrakó emlbsókhóz mindóssze egy rend tartozik: a csorós emlosók rendje. Ezt a nevet azért kapták, mert bélcsatornájuk, kiválasztóés ivarszerveik a kloákába nyílnak. A csorós emlosók eltérnek az emlo
sók tóbbségétól. Ezért óket egy külón alosztályba — az ósemlósókébe
soroljuk. Ebbe mindóssze 6 faj tartozik, amely Ausztráliában és a kór*
nyezo szigetvilágban (Új-Zéland, Tasmánia, Uj-Guinea) él (250. ábra).
A hüllókhóz hasonlóan az ósemlósók tojásokkal szaporodnak. Nincs
méhlepényük. Tejmirigyeik számos apró csatornája kózvetlenül az állat
testfelületére nyílik. Kicsinyeik a bórre kifolyó tejet nyalogatják. Az
agykéreg nem tekervényezett. A felnótt ósemlósóknek nincs foguk. Sót
szórzetük sincsí a tojásrakók testhómérséklete viszonylag alacsony és
meghatározott értékek (25-36 °C) kózótt mozog a kórnyezet hómérsék*
letváltozásának megfelelóen.
A hangyászsünók (2 faj) és az óriás hangyászsünók (3 faj) üregekben
éló szárazfóldi ásó állatok. A hangyászsünók külsóleg a sünókre emlékeztetnek, testüket kemény (80 cm hosszú) tüskék borítják, magasságuk eléri a 80 cm-t (250. ábra, 1.). Tüskéik alatt gyapjú no. A tüskék
védik az állatot az ellenségtól- veszély esetén, a sünhóz hasonlóan,
gómbbé tekeredik. Pofájának elülsó része sajátos nyújtott ormánnyá
alakult át. A hangyászsünók gerinc*
telenekkel táplálkoznak, amelyeket
hosszú (akár 25 cm) ragadós nyel*
vükkel a talajból, a kóvek alól, a hangyabolyokból stb. szereznek. Végtag jaikon hosszú karmok vannak, ame
lyeket az állat a talaj túrására vagy
a hangyabolyok felkavarására használ. Nappal az állat odúkban vagy
kóvek alatti üregekben, a nóvények
gyókerei kózótt stb. pihen, éjjel pedig
kijón vadászni. Ekózben táplálékát
fóleg szaglása révén keresi, mivel
látása gyengén fejlett. Hómérsékletcsókkenés esetén a hangyászsün
róvid álomba merülhet. A hangyász
sün nósténye egy tojást rak, amelyet
250. ábra Tojásrakó emlosók: i _
hasi oldalán lévó bórerszényében hangyászsün; 2 —kacsacsó'rü emlós
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hord ki. Az óriás hangyászsünok külsoleg a hangyászsünokre emlékeztetnek, de hosszabb a pofájuk. Lábaikon három-három, nem pedig ot ujj van.
A kacsacsoru emlos (250. ábra, 2.) félig vízi életmódot folytat. Ez a faj
Ausztráliában és Tasmániában honos. Testét sürü, kemény prém fedi,
amely szinte egyáltalán nem ázik át, testhossza elérheti a 65 cm-t. A
kacsacsoru emlosnek lapított farka van, amely a bód farkára emlékeztet.
Végtagujjait úszóhártya koti óssze, amelynek koszonhetoen az állat jól
úszik. Az állkapcsain szarutok helyezkedik el, amely a lúdfélék csorére
emlékeztet. A kacsacsoru emlos gerinctelenekkel táplálkozik, amelyeket,
a kacsákhoz hasonlóan, a víz átszürésével a vízfenékrol szerez. Fészkét
szárazfoldi üregekbe rakja, amelyet karmai segítségével váj ki. Az üreg
bejárata rendszerint a vízben található. A kacsacsoru emlosok ott rakják
le és kóltik ki két tojásukat (ritkábban hármat vagy négyet).
■ Az elevenszülo emlosok képezik a tulajdonképpeni emlosok alosztályát.
Ezeknek nincs kloákájuk, emésztcr és kiválasztó szervrendszerüknek
külon nyílása van a külvilágra. De vannak kozottük olyanok, amelyeknél
a méhlepény vagy hiányzik, vagy fejletlen. Ezek az erszényes állatok.
Az erszényes állatok egyetlen rendje az erszényesek. Ezek nostényeinek hasi oldalán erszény van (innen ered a rend neve), ide nyílnak a tejmirigyek csatornái.
Az erszényesek túlnyomó tobbsége - tobb mint 250 fajuk ismert Ausztráliában, Tasmániában és Uj-Guineában él (251. ábra). Az erszénye
sek néhány faja Dél-Amerikában honos s csupán egy faj (az észak-amerikai oposszum) Eszak-Amerikában. Az erszényesek eltéro kórülmények
kozott élnek. Sok kózülük szárazfoldi állat (például a kenguru, az erszé
nyes ragadozófélék) vagy fán lakó (erszényes medve vagy koala, az erszé
nyes repülomókus), egyes fajok a vízben élnek (például a vízi oposszum)
vagy a fold alatt (az erszényes vakond). Az erszényesek kozott vannak

251. ábra Erszényesek: 1 —kenguru; 2 —oposszum; 3 —erszényes egérí 4 —koala

rovarevó, ragadozó és nóvényevo fajok. Méreteik 10 cnrtdl (erszényes
egér) 3 rrrig (nagy szürke kenguru) terjedhetnek.
Az amerikai oposszumok az erdok lakói, fákon élnek (251. ábra, 2.).
Hosszú fogazott farkuk van, amelyet a fákon való mászáskor használnak. Az oposszumok rágcsálókkal, apró madarakkal és azok tojásaival,
állati maradványokkal, gombákkal, nóvényekkel táplálkoznak. Foképp
éjjel aktívak.
A ragadozó erszényesekhez tartoznak az erszényes egerek (251. ábra,
3.) és az erszényes nyestek. Az erszényes egerek gerinctelen állatokkal
táplálkoznak, meg gyíkokkal és rágcsálókkal. Jó famászók, a talajban, a
fák odvaiban, sziklahasadékokban stb. élnek. Az erszényes nyestek a
kózónséges nyestekhez hasonlók: keskeny pofájuk és hosszú lompos far
kuk van. Fákon élnek, áldozatukat (rovarok, gyíkok, fiókák, kisemlósók
stb.) kilesik, és ugorva kapják el.
A kenguru (251. ábra, 1.) nóvényevo állat, amely akár 1,5 m-es ugrá*
sokkal mozog. Mellsó lábai róvidek, ezzel szemben a hátsó végtagok és a
farok jól fejlettek. A kenguru akár óránként 50 knres sebességgel is fut*
hat. A kenguruk ellenségeiktól farkukra támaszkodva és hátsó lábaikkal
erós rúgásokat osztva védekeznek.
A koala vagy erszényes medve Dél-Ausztráliában él és külsóleg plüss
játékmacira emlékeztet (251. ábra, 4.). Ezek az állatok éjjel aktívak,
nappal pedig éles karmú mellsó végtagjaikkal a faágakat átfogva mozdulatlanul ülnek. A koalák bizonyos eukaliptuszfajok leveleivel és ágaival táplálkoznak, naponta tóbb mint 1 kg-t fogyasztva. A koalák húsát
más állatok nem eszik, ezért egyetlen ellensége az ember: prémjükért
vadásszák. A 20. század elejére ezt a fajt a kihalás veszélye fenyegette,
csupán az ausztrál kormány és a társadalmi szervezetek hatékony
intézkedéseinek kószónhetóen sikerült megmenteni. Jelenleg 21 emlósfaj van bejegyezve a Nemzetkózi Vórós Kónyvbe
A jól fejlett méhlepénnyel rendelkezó emlósóket a méhlepényesekhez
sorolják.
■ A rovarevók rendje kózel 900 fajt egyesít. Ezek sünók, vakondok, cická*
nyok és sok más (252. ábra). E rend képviselóinek fogai felépítésük szerint
szinte egyformák, mivel áldozatukat (ezek fóleg külónbózó gerinctelen
rovarok, innen ered a rend neve is) egészben nyelik le. Az elóagy féltekéi
nem nagyok, tekervény nélküliek, és az osztály más képviselóihez viszo*
nyítva kicsi a térfogatuk. Pofájuk elülsó része megnyúlt, rajta hosszú érzé*
kelószórók vannak. Az ebbe a rendbe tartozó fajok kis és kózepes méretüek (testhosszuk 50 cnrig terjed), ide tartoznak a legkisebb emlósók (például a torpe fehérfogú cickány, melynek testhossza 3,8 cm). A rovarevók sok
fajának nagyon fejlettek a büzmirigyei, melyek segítségével védekeznek
ellenségeiktól.
A rovarevók élettere külónbózó: élnek a szárazfóldón, a talajban, a
vizekben. A sünóket módosult szórszálak, tüskék borítják. Veszély esetén a
sünók jól fejlett bór alatti izmaiknak kószónhetóen szúrós gomolyaggá
tekerednek. Ekózben a tüskék megbízhatóan védik az állat testét az ellenségtól. A sünók általában éjjel aktívak, gerinctelenekkel táplálkoznak,
néha apró gerinces állatokkal, valamint madártojásokkal. Képesek a mérges kígyókat is megenni (például viperákat) anélkül, hogy ártana egészségüknek.
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252. ábra Rovarevok: 1 - kozónséges sün; 2 - füles sün; 3 - vakond;
4 - vórósfogú cickány; 5 - fehérfogú cickány

Télre a sünók téli álomba merülnek. Ukrajnában két sünfaj honos^ a
kozónséges és a fules sün (252. ábra, 1., 2.). A füles sünnek jellegzetesen
nagy fülkagylói vannak, amelyektól fajuk neve is ered.
A cickányok apró állatok, külsbleg kissé a sünókre emlékeztetnek, de azoktól eltéróen szinte egész nap aktívak, mert jelentós mennyiségu táplálékra van
szükségük (a naponta elfogyasztott áldozataik tomege akár háromszor is meghaladhatja az áUat saját testsúlyát). A cickányok foleg gerinctelen állatokkal,
néha apró egérféle rágcsálókkal és nóvényi magvakkal táplálkoznak. A vórós
fogú cickányok nedves helyeken, a fehérfogúak pedig száraz helyeken (252.
ábra, 4., 5.) élnek, de a vizek mellett élnek a vízi cickányok.
A vakondok tipikus talajlakók, amelyek alkalmazkodtak az üregi életmódhoz. Az ásó életmóddal kapcsolatban zomók testformájuk van, mellsó
ásólábaik róvidek, lapátszerüek, szórzetük tómór. Gyengén fejlett látószerveiket gyakran bórredók fedik. Ennek ellenére szaglásuk és hallásuk
nagyon kifinomult. Ukrajnában a kozónséges vakond honos (252. ábra,
3.). A talajban bonyolult fóldalatti járatokat váj, melyek mélysége 2 cm-tól
60 cm-ig terjedhet, s ezekbe gyüjti óssze táplálékát. Ekózben a talajt a fel*
színre dobálja ki, jellegzetes kupacokat - vakondtúrásokat képezve. A
talajban éló gerinctelen állatokkal táplálkozik (fóldigiliszták, kifejlett
rovarok és azok lárvái stb.).
A pézsmacickány nagyon ritka vadállat, amely az ukrajnai és a Nemzetkózi
Vórós Kónyvbe is be van jegyezve. Ukrajnában a pézsmacickány ritkán elófordul a Szumi és a Luhanszki területen. Ennek az állatnak a préme nagyon érté*
kes, s ezzel magyarázható, hogy a 20. század elején teljesen kipusztították. A
pézsmacickány félig vízi életmódot folytat, ujjai kózótt úszóhártya van. Foleg
gerinctelenekkel táplálkozik, néha nóvényekkel és halakkal is.
■ A denevérek rendje (253. ábra) az emlósok egyetlen olyan csoportja, amely
az aktív repüléshez alkalmazkodott. A mellsó' végtagok második ujjának
hegyétól az egész testhosszában a farokig bó'rredó' húzódik, amely szárny*
ként szolgál. A mellsó' végtag ujjai (a szabad elsó kivételével) jelentósen
megnyúltak. A madarakhoz hasonlóan a denevéreknél is kifejlódik a
szegycsonttaréj, és jól fejlettek a mellizmok, amelyek a szárnyak mozgá*

253. ábra Denevérek: 1 - repüló kutyaí 2 - patkóorrú denevér; 3 - vórós estike;
4 - torpedenevér; 5 - óriás füles denevér
sát biztosítják. Repülés kózben jól manóvereznek. A denevérek éjszakai
életmódot folytatnak. Látásuk gyengén fejlett, ezzel ellentétben hallásuk
igen érzékeny. Fajaik tóbbsége képes az echolokációra (visszhang utáni
tájékozódásra).
Az ecbolokáció, a visszhang utáni tájékozódás az állatoknak magas frekvenciájú
hangrezgések képzésére és az akadályokról visszaverodótt hangok felfogására való képessége.

Ez lehetové teszi a denevérek számára a repülés kozbeni tájékozódást
és a levegoben torténo táplálkozást. A hangjelzések jobb felfogása érdeké*
ben a denevérek fülkagylói jól fejlettek. Az állat akár látása elvesztése
esetén is az echolokációnak kószónhetóen repülés kozben jól tájékozódik.
Nappal ezek az állatok padlásokon, odúkban és barlangokban bújnak
meg. Egyes fajok télen álomba merülnek, mások pedig más országokba
vonulnak. Kózel 1000 fajuk ismert.
A nagy denevérek Azsia, Afrika, Ausztrália trópusi országaiban honcr
sak. Nóvényi táplálékot fogyasztanak, fóleg gyümólcsóket, mellyel kárt
tehetnek a gyümólcsósókben. Echolokációs tájékozódási képességük nem
jelentós, de látásuk és szaglásuk jól fejlett. Képviselójük a repüló kutya
vagy kalong (253. ábra, 1.).
A denevérekre jellemzó az echolokáció. Fóleg rovarokkal táplálkoznak,
de vannak ragadozó és vérszívó fajaik is (vámpírok). Tóbbnyire barlan
gokban, bányákban, fák odvában, épületek padlásain telepednek meg.
A vámpírok Dél- és Kózép-Amerikában fordulnak eló. Felsó állkapcsukban
éles végu metszófogak vannak, amelyekkel az állatok vagy az ember bórét felmetszik és a kifolyó vért lenyalják. A vámpírok nyála véralvadásgátló (a seb
hosszú ideig vérzik) és fájdalomcsillapító anyagot tartalmaz, minek kószonhetóen harapásaik kevésbé érezhetók. A vámpírok kárt okoznak az állattenyésztésben, mivel az állat testének sérülése helyén gyulladás alakulhat ki.
Ezenkívül teijesztik a fertózo betegségek kórokozóit, például a veszettségét.
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Ukrajnában 22 denevérfaj él, például a patkóorrú (a pofájukon patkóra emlékezteto bdrképzodmeny van), a kozonséges denevér, torpedenevér,
hosszú szárnyú denevér stb. Az ukrajnai faunához tartozó denevérek kizárólag rovarokkal táplálkoznak, ezért hasznosak A fajok egy része téli
álomba merül, más része pedig vándorol. A denevérek 20 évig is élnek.
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Kulcsszavak és -fogalmak . Echolokáció, tojásrakó, erszényes,
méhlepény.

Róviden a lényeg
■
■
■
■
■
■

■
■
.
■
■
■

Az osemló'sok:
tojással szaporodnak;
van kloákájuk;
agykérgükon nincsenek barázdák és tekervények;
testhomérsékletük, a kornyezet homérsékletétol függó'en bizonyos
határok kozott mozog. •
Az erszényesek jellemzón
méhlepényük gyengén fejlett vagy egyáltalán nines;
kiesi és fejletlen utódokat hoznak világra, amelyeket erszényükben
hordanak tovább, s ahova a tejmirigyek vezetékei nyílnak.
A rovarevok jellemzoiagykérgük tekervénymentes;
minden foguk egyforma felépítésü.
A denevérek:
aktív repülésre képesek;
mellso végtagjaik szárnyakká módosultak;
jól fejlett szegycsonttaréjuk és mellizmuk van.

Ellenórzó hérdéseh.

1. Miben külónbóznek az osemlosok és a tulajdonképpeni emló'sók képviseloi? 2. Hol honosak az erszényesek? Milyen tulajdonságok
jellemzok rájuk? 3. Melyek a rovarevok jellegzetes tulajdonságai? 4. A denevé
rek rendjének mely képviseloit ismeritek?

Gondolkozzatok.

Az erszényes emlosok kozott sok olyan faj van, amely felépítése szerint a méhlepényes emlosok bizonyos fajaira emlékeztet. Mivel
magyarázható e külonbózo kontinenseken élo és külónbozo rendszertani esoportokhoz tartozó állatok hasonlósága?

5 2 . A méhlepényes emlosok.
A rágcsálók, nyúlfélék, a páratlan
ujjú és a páros ujjú patások
■ ■■■

Erdemes felidézni

. Mi az akklimatizáció?

A rágcsálók és a nyúlfélék fóleg nóvényi táplálékot fogyasztanak. Nagy
metszofogaik és lapos rágófelületü zápfogaik vannak, szemfogaik hiányoznak. Bélcsatornájuk hosszú: ez a lassan emésztheto novényi táplálék felszívódásához való alkalmazkodás.

■ A rágcsálók rendjének képviseloi (kôzel 2000, Ukrajnàban mintegy
40 faj) apró és kôzepes méretü àllatok (254. ábra). A rágcsálók legna*
gyobb képviselóje, a vízidisznó (testhossza elérheti az 1,5 m-t, testsir
lya pedig a 60 kg-ot). Dél-Amerika folyópartjain él, jól úszik és jól
merül, húsa ehetó'.
A rágcsálók minden kontinensen elterjedtek, szárazfóldi, talajlakó,
fán lakó vagy félig vízi életmódot folytatnak.
Ezeknek az állatoknak négy metszófoguk (kettó’ kettó mindkét állkapocsban) van. A metszófogakat csupán elolról fedi zománc, ezért
arról az oldalról kopnak, ahol nines zománc, így állandóan élesek
maradnak. A metszófogak, de egyes fajoknál a zápfogak is, gyókérte*
lenekj s ezért egész életük során nónek. A rágcsálók gyorsan szaporodnak. így a mezei egérnek évente 7 -8 nemzedéke lehet nemzedékenként 15 kicsinnyel.
A kôzônséges mókus az erdók kózismert lakója (254. ábra, 5.). Fák
odvaiban vagy a fákra rakott fészkében él. Fenyómagvakkal, gombákkal és gyümólcsókkel, valamint gerinctelen és gerinces állatokkal
(gyíkokkal, madártojásokkal és fiókákkal, apró rágcsálókkal stb.) táplálkqzik. A téli idószak elótt magvakat és gyümólcsóket tartalékol,
elósegítve azok terjedését.
A hód (254. ábra, 2.) félig vízi életmódot folytat, kisebb folyó* és
tópartokat stb. népesítve be. Egyedei nagyméretüek: testhosszuk
elérheti az 1 m-t, testsúlyúk a 30 kg*ot. Lapított és kiszélesedett far*
kuk segíti az úszást. Bórmirigyeik váladékával kenegetik bundájukat,
ami megvédi azt az átnedvesedéstól. A hódok a folyókban kolóniákban
élnek, nóvényi táplálékkal táplálkoznak. Jellegzetes hódvárakat (255.

254. ábra Rágcsálók: i - vízidisznó; 2 - hód; 3 - pézsmapatkány; 4 - nutria;
5 - mókus; 6 - szürke pocok; 7 - házi egér; 8 - hóresogí 9 - ürge
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ábra) építenek, amelyek átméroje elérheti a 10 m-t, hossza pedig a 3
m-t. A változó vízállású vizekben a hódok gátakat építenek. Kemény
metszbfogaikkal lerágják a fák ágait, sbt még a nagy fákat is kidóntik. A gátaknak kószónhetben a hódok fenntartják az állandó vízállást
a hódvár duzzasztójában, ezáltal megelózik lakhelyük kiszáradását.
Ertékes rágcsáló a pézsmapatkány (testhossza 36 cm-ig, tómege
1,3 kg-ig terjedhet) (254. ábra, 3.). O shazája Eszak-Am erika,
Európába a XX. század elején hozták be. A pézsmapatkány félig vízi
életmódot folytat, úgynevezett „házikókban” él, amelyeket füvekból,
fóldból épít, vagy üregekben, melyeknek bejárata a víz alatt van.
Fóleg vízinóvényekkel táplálkozik. A pézsmapatkányok jól úsznak és
merülnek. Ukrajnában a nutriát is meghonosították (254. ábra, 4.).
Oshazája Dél-Amerika. Akár a pézsmapatkány, a nutria is félig vízi
életmódot folytat. De nem tud a télen befagyó vizekben élni, ezért
csak félszabadon tenyésztik.
A legnépesebb az egérféle rágcsálók csoportja. Ide tartoznak az
egerek (házi, erdei stb.), patkányok (szürke és fekete), hórcsógók, pockok (az egerektól róvid, testhosszuk felénél kisebb farkuk külónbózte*
ti meg) stb. A házi egér és a két patkányfaj szinantrop fajokká vált, s
számukra az ember lakhelye és annak kórnyéke az optimális életfel*
tétel.
A fekete patkány terjesztheti a pestis kórokozóját. Mivel ez a faj
gyakran megtelepszik a folyami és tengeri hajókon, a kikótó'kben szakosított járványügyi állomásokat hoznak létre, amelyeknek meg kell
elózniük e rágcsálók megjelenését. Az ember lakásában megtelepedve
a házi egerek és a patkányok károsítják az élelmiszereket.

255. ábra Hódépítmények: 1 , 4 - hódgátak; 2 - hódvárí
3 —a hód „munka” kózben

A hórcsógóknek (kózónséges és szürke hórcsóg) (254. ábra, 8.) tágas
pofazacskójuk van, amelynek segítségével táplálékukat a lakhelyükre
hordják. A hórcsógók járataikban kamrákat hoznak létre, amelyekben
ákár 30 kg ennivalót (szem esterm ényt, burgonyát, sárgarépát) tarta*
lékolnak.
Az ürgék (254. ábra, 9.) talajlakó életmódot folytatnak, bonyolult
járatréndszert építve. A foldet metszbfogaik segítségével vájják, és az
üregbol fejükkel kitolják. Eletmódjuk megmutatkozik külso felépítésükom az ürgéknek nincsenek fülkagylóik, kis szemeik a borük alá
vannak rejtve, szorzetük róvid, de sürü. A járataikban tartalékolt fold
alatti nóvényrészekkel táplálkoznak. Ukrajna faunájának minden
ürgefaja (a homoki, a bukovinai, a pogyilszki és a fehérfogú) védelem*
re szorul. Egyedszámuk csokkenésének oka az ember gazdasági tevékenysége: a talajmüvelés, a mérgezo vegyszerek bejuttatása.stb.
■ A nyúlfélék rendje nem nagy fajszámú emloscsoport (kózel 60,
Ukrajnában 3 faj) (256. ábra). A nyúlfélék a rágcsálóktól abban külónboznek, hogy a felso állkapcsukban két pár metszofoguk van (a rágcsálóknak csak egy pár). A nyúlfélék gyomra két részbol áll. Az elso*
ben a táplálék erjedését biztosító baktériumok vannak. Ezeknek
kószonhetoen emésztodik meg a cellulóz, amibó'l sokat tartalmaz a
nyulak tápláléka. A gyomor másik részében a táplálékot már az
emésztonedvek emésztik.
A nyulaknak hosszú hátsó végtagjaik és hosszú fülük van, párban
élnek. Nem vájnak üregeket, hanem kózvetlenül a foldón hevernek.
Egy nyár alatt kétszer vagy négyszer szaporodnak, akár hat, szorrel
borított, látó és mozgásképes nyuszit hoznak a világra. Foleg éjjel
aktívak.
A havasi nyúl elég nagyméretü: testhossza elérheti a 70 cm-t, testsúlya pedig az 5,5 kg*ot. Télen barna bundáját fehérre váltja, amely
észrevehetetlenné teszi a hórétegen.
Hazánkban gyakori a mezei nyúl.
Hosszabb füle és felül fekete farka
van.
Az üregi nyúlnak a mezei nyúltól
eltéroen rovid és széles a füle, hátsó
lába és farka szintén róvidebb. A vadnyúl gyakori Ukrajna déli részén, ahol
a XIX. században honosították meg.
Üregekben él, tobbnyire kolóniákban.
A vadnyulak nagyon szaporák (3-4szer fialnak évente), alkalmanként
akár 7 csupasz, vak és gyámoltalan
kisnyulat hoznak a világra.
A patás emlósók, akár a rágcsálók és a nyúlfélék, fóleg nóvényi táp
lálékot fogyasztanak. Ezért fejlettek
a metszó- és a zápfogaik, amelyek
felszíne redó's és a táplálék megórlésére szolgálnak. A patások ujjaikra
256. ábra Nyúlfélék: 1 - vadnyúl;
támaszkodva jól futnak. Lábujjaikat
2 - mezei nyúl
241

^

C

i l l C

i L W

J V

o u r v i v ^

i v ^

o v ^

^

v ^

szaruból álló pata fedi, amely a külsb bdrréteg képzddménye. A patások kulcscsontja visszafejlddött. Ide tartoznak a páratlan ujjú és a
páros ujjú patások rendjének képviseloi.
■ A páratlan ujjú patások rendje (257. ábra) páratlan számú kifejlett ujjal rendelkezb nagytestü állatokat foglal magába. Ezeknek együregü gyomruk van. A novényi táplálék megemésztését szimbionta
baktériumok segítik, amelyek a vastagbélben élnek. Jelenleg 16
páratlan ujjú patás fajt ismerünk.
A lovaknak, a zebráknak, a szamaraknak egy kifejlett ujjuk van.
Testük rövid, süru szbrrel fedett, de a nyakuk felsb részén és a farkukon hosszú a szbr.
A vadlovak közül napjainkban csak a Przsevalszkij-féle ló maradt
fenn. Ez a nem nagy termetü ló (közel 1,4 m hosszú, testsúlya akár
300 kg) régebben Kozép-Ázsia sztyeppein (füves pusztáin) volt honos.
Jelenleg csak rezervátumokban él. M indannyian ismerjük a tenyésztett lófajtákat: a hátas, az igavonó és a teherhordó stb. lovakat. A
házi ló ósének a tarpánt (vadló) tartják, amely Ukrajna területén a
Fekete-tenger melléki sztyeppeken élt és a 19. század végére teljesen
kihalt.
A lovak közeli rokona a kulán, amely Azsia egyes sivatagi és félsivatagi régióiban terjedt el. A kulán teste elérheti a 2 rrrt, vállmagas*
sága a 130 crrrt. A kulánok valamikor Ukrajnában is éltek. Jelenleg
az azovi-tengeri Birjucsi szigetén tenyésztik óket. Ez a faj be van
jegyezve a Nemzetközi Vörös Könyvbe.
A házi szamarak ose a vadszamár, amely még ma is elófordul
E szakkelet-A frikában. Ez az állat szintén be van jegyezve a
Nemzetközi Vörös Könyvbe. Erdekes, hogy a vadszamarat hamarabb

257. ábra Páratlan ujjúak: 1 —zebra; 2 —ló; 3 - kulán; 4 —szamár;
5 —indiai orrszarvú; 6 —Przsevalszkij-féle ló

háziasította az ember, mint a vadlovat.
Az orrszarvúak az állatok kis cscr
portját (5 faj) képezik, három ujjú végtagjuk és vastag csupasz bórük van. A
homlokcsontokon egy vagy két szarv
helyezkedik
el.
Afrikában
és
Délnyugat-Azsiában honosak. Az
ember intenzíven pusztította oket
szarvuk végett, amelynek gyógyhatást
tulajdonítottak. Jelenleg az orrszarvú
ak minden faja be van jegyezve a
Nem zetkozi
Vorós
Konyvbe.
Legnagyobb méretú a fehér orrszarvú.
Testmagassága elérheti a 2 nrt, testhossza a 4 nrt, súlya az 5 tonnât.
■ A páros ujjú patások rendje képviseloinek a végtagjain páros számú
258. ábra Nem kéródzó patások:
(ketto vagy négy) kifejlett ujj van.
1 —víziló; 2 —vaddisznó
Ezek fbleg szárazfóldi állatok. Tóbb
mint 150 páros ujjú patás fajt ismerünk. Emésztorendszerük felépítésének sajátossága szerint kérbdzbkre és nem kéródzókre osztjuk oket.
A nem kéródzókhoz tartozik a sertés és a víziló (258. ábra).
Ezeknek az állatoknak masszív testük van és viszonylag róvid négy
ujjas végtagjaik. Egyszeru gyomruk nines rekeszekre osztva.
A vaddisznó mindenevó állat, a nóvények vegetatív részeivel, gyúmólcsókkel és magvakkal, gerinctelen és apró gerinces állatokkal,
állati maradványokkal táplálkozik. A vaddisznókra jellemzó' az elóre
nyújtott pofa, orrnyílásaik korül szórtelen „karikával” : a táplálékke*
resés kozben ezzel túrja a fóldet. A hímeknek jól fejlett agyaruk van,
amely biztonságos védelmet nyújt az ellenségtól. Az állat testét durva
sorte borítja, amely védi a bórt a sérülésektól. A nóstények 10-12
malacot hoznak a világra (átlag 4-6-ot). A vaddisznó malacainak jellegzetes csíkos színe van. Ukrajnában a vaddisznó a nedves erdókben
(fóleg tólgyesekben és bükkósókben), bozótosokban él.
A víziló nagytestú állat (testhossza akár 4,2 m, testsúlya elérheti a
3,4 tonnât), félig vízi életmódot folytat. Vastag bóre van, amely állan*
dó nedvesítést igényel. A vízilovak Kózép- és Kelet*Afrika trópusi
vidékein honosak. Nóvényekkel táplálkoznak és falkákban élnek. A
vízilovak fogai nagyok, rendezetlenek (fóleg a szemfogak). Mára a
vízilovak fóleg csak nemzeti parkokban és a rezervátumokban maradtak meg.
Akéródzó patásokat arányos végtagok és gyomruk sajátos felépítése jellemzi. Novényi táplálékot fogyasztanak, amelvet metszófogaikkal tépnek le. A szájüregben a táplálék nyállal keveredik, amely
emésztónedveket tartalmaz, és a zápfogak segítségével megórlódik.
Ezek után a gyomorba kerül, amely négy részból áll- bendó, recés gyo*
mor, százrétu, oltógyomor. A bendóben a táplálék a nyál és az ott éló
szimbionta baktériumok hatására emésztódik.
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259. ábra A kérodzo páros ujjú patások emésztdrendszerének felépítése

A bendobol a táplálék a recés gyomorba kerül, ahonnan visszaöklendezodik a szájüregbe, itt az állat még egyszer megrágja, és újra átnedvesíti
nyállal. Az ekkor keletkezett pép a nyelocsövön keresztül a százrétübe jut.
A gyomor e részén kitüremkedések vannak, amelyek egy könyv lapjaihoz
hasonlók. Innen a táplálék az oltógyomorba jut, ahol a gyomornedv hatására megemésztodik (259. ábra). Az emésztorendszer üyen felépítése a
novényi táplálék jobb hasznosítását szolgálja. A kérddzokhoz tartozik a
szarvas, a kecske, a juh, a szarvasmarha, zsiráf stb. (260. ábra).

260. ábra Kérodzo páros ujjú patások: 1 —jávorszarvas, 2 —gímszarvasí 3 —oz;
4 - golyvás gazellaí 5 - alpesi kecske; 6 - tatár antilop; 7 - bolény; 8 - bika

í*

F i a
A szarvasok legnagyobb képviselóje a jávorszarvas (testsúlya akár 600
kg is lehet), hosszú végtagjai, nagy feje és széles szarvai vannak.
Magányosan élnek, ritkábban kisebb csoportokban. A jávorszarvasok 25
évig élnek.
Ukrajnában él a gímszarvas is (a Krímen) meg az európai oz. Az ó'zek
kis szarvasokra emlékeztetnek (testhosszuk akár 90 cm, súlyúk 40 kg is
lehet). Országunkban meghonosodott a szika szarvas (Délkelet- és KeletAzsiában honos). A faj elnevezése foltos szôrzetétol ered. A szika szarvasra finom húsáért vadásznak. A fiatal szarvasok agancsaiból lázcsillapító
gyógyszereket állítanak eld. Eurázsia és Amerika északi részén honos a
rénszarvas. Ezt az ember háziasította.
A szarvasoktól eltérben, amelyeknek évente cserélbdik az agancsuk,
más kérbdzbeknek üreges, nem elágazódó szarvuk van. Ezek szarutokból
állnak, a koponyacsont kinovésein helyezkednek el. Az üreges szarvú
páros ujjúak kôzôtt sok tenyésztett faj van: golyvás gazella, tatár antilop,
vadkecskék és bárányok (muflón, argali juh). Az üreges szarvúak kôzôtt a
legnagyobb a szarvasmarha. Ezek hatalmas testü állatok, amelyek hímje*
inek és nbstényeinek egyaránt széles és rovid szarvuk van. Az indiai és az
afrikai bivalyok hímjeinek testsúlya elérheti vagy akár meg is haladhatja
az 1 tonnât.
Ukrajna Vôrôs Kônyvébe és a Nemzetkozi Voros Konyvbe be van jegyezve a bolény (testhossza 3 nrig, súlya pedig 1 t~ig terjedhet). Ez az
erdei óriás a 18. század elején még szabadon élt Ukrajnában. A 20. század
elejére csupán a rezervátumokban (a 20-as évekre már csak kozel 50
egyed!) maradt fenn. Az állatvédelmi és visszatelepítési intézkedéseknek
kôszônhetôen jelenleg szabadon élnek.
A vadkecskét, a muflont, a szarvasmarhát az ember háziasította, sok
kis és nagy testü fajtát hozva létre.

Rôviden a lényeg
A rágcsálók és a nyúlfélék táplálkozásában a novényi táplálék van túl*
súlyban. Ezért:
■ csak a metszo- és a zápfogaik fejlettek;
■ bélcsatornájuk meghosszabbodott.
A páros és a páratlan ujjú patások képviseloinek:
■ lábujjait szarutok —pata borítjaí
■ fejletlen a kulcscsontjuk, ami a gyors futáshoz való alkalmazkodásí
■ tobbségük novényevó';
■ bélcsatornájuk meghosszabbodott, a páros ujjúak gyomra négyrekeszes. A gyomorban vagy a belekben szimbionta mikroorganizmusok
élnek, amelyek segítik a táplálék emésztését.

Ellenôrzô kérdések . 1. Miben hasonlít és miben külônbôzik a rágcsálók és
a nyúlfélék testfelépítése? 2. Milyen tulajdonságok jellemzik a patásokat? 3.
Miben külonbôznek a páros és a páratlan ujjú patások képviselói? 4. Milyen
szerepet játszanak a patás emlósok a természetben és az ember életében?

Gondolkozzatok . Mivel magyarázható, hogy a házinyulak kicsinyei, a vadnyulakéitól eltéróen, gyámoltalanok?

w j\z
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5 3 . A méhlepényes emlosók. A ragadozók.

Az úszólábúak. A cetfélék
■
■
■
■
Erdemes

felidézni

. Milyen típusú fogaik vannak az emlo*

sóknek? Mi az echolokáció?
A ragadozók rendjébe tartozó állatok foleg állati táplálékot fogyasztanak. Jól fejlett szemfogaik vannak, s mindkét állkapcsukban egyik zápfcr
guk úgynevezett ragadozó foggá alakult át nagyméretü, éles vágó széllel;
ennek segítségével aprózzák fel az állatok a csontokat és tépik szét az inakat. A ragadozók testhossza 12-30 cm-tól (a menyét testsúlya 40-tól
100 gñg) 3 m-ig (a jegesmedve testsúlya eléri az 1 tonnát) terjed. Agyvelejük jól fejlett és elég nagy térfogatú: az agyféltekék kérge barázdált és
tekervényezett; ez teszi lehetóvé a bonyolult viselkedési formákat.
A ragadozók rendjének kozel 240 (Ukrajnában 17) faja ismert. Az
Antarktisz kivételével minden kontinensen elterjedtek (Ausztráliába a
gyarmatosítást kóvetóen kerültek be). A ragadozók tóbbsége szárazfóldi
életmódot folytat.
■ A farkasfélék családja. Ebbe a családba tartozik a farkas, a kutya, a
sarki róka, a sakál, a róka, a nyestkutya stb. (261. ábra). Ezek kózepes
testü állatok, hosszú végtagjaiknak karmai nem húzhatók be; futás kózben csupán ujjaikra támaszkodnak. Aldozatukat hosszú ideig képesek
üldózni.
A farkas (261. ábra, 1.) szinte egész Ukrajnában elterjedt. Ez egy
erós és ügyes ragadozó: testhossza elérheti a 160 cnrt, súlya a 79 kg-t.

261. ábra A farkasfélék családja: 1 —farkasok; 2 —kutyaí 3 —róka;
4 - nyestkutya; 5 - sakál; 6 - sarki róka

A farkasok 20—40 egyedbbl álló falkákat alkotnak. Hosszú iddre
választanak párt. Vackukat nehezen elérheto helyeken alakítják kb sziklaomladékokban, kidolt fák gyökerei alatt, néha odúkat vájnak vagy más
állatok odúit foglalják el. Azokban az években, amikor tömegesen elszapo*
rodnak, veszélyt jelentenek az állattenyésztés és a vadászat számára. A
farkasfalkák akár az embert is megtámadhatják. A farkast tekintik a házi
kutya osének.
■ A macskafélék családja. Ez a család közepes és nagyméretü, hosszú
lábaikon behúzható ujjú állatokat egyesít (262. ábra). A farkasféléktbl
eltérben a macskafélék lesbol támadnak áldozatukra, nem üldözik azt. A
farkasfélékhez képest rosszabb a szaglásuk, de jobban fejlett a látásuk és
a hallásuk.
A macskafélék legnagyobb képviseldje a tigris (testhossza 3 nrig, súlya
270 kg-ig terjed), amely Dél-Azsiában és az Orosz Távol-Kelet déli részén
honos (262. ábra, 2.). Az oroszlán (262. ábra, 4.) Kozép-Afrikában és DélAzsiában honos, kisebb a tigrisnél (testhossza legfeljebb 2,5 m, súlya elérheti a 230 kg-t). Az oroszlánok családokban élnek, melynek ôsszetételébe
egy him és több nbstény tartozik. Ezek a fajok védelemre szorulnak, be
vannak jegyezve a Nemzetközi Vörös Könyvbe.
A hiúz (262. ábra, 3.) Eurázsia és Eszak-Amerika erdds övezeteiben él.
Ukrajnában a Polisszján és a Kárpátokban fordul elb. Ezeket az állatokat
a fülkagylóik felso részén lévo bojtról és rövid farkukról ismerhetjük fel. A
hiúzok különbözb méretú állatokkal táplálkoznak: az egérszeru rágcsálóktól a nagy patás állatokig.
A vadmacska külsbleg a házi macskához hasonló, de nagyobb méretével (testhossza akár a 80 cnrt, súlya a 6 kg-t is elérheti) és viszonylag
rövid farkával különbözik tole. Fák odvaiban, sziklahasadékokban, valamint borzok és rókák üregeiben él. Rágcsálókkal és kisebb madarakkal
táplálkozik. Nyugat-Európában és Azsia egyes térségeiben honos.
Ukrajnában ez a ritka faj a Kárpátok és Kárpátalja hegyi erdeiben, valamint Bukovinában fordul elb.
A házi macskát (262. ábra, 1.) az ember kb. 5 ezer éve háziasította a
termények védelmére a rágcsálóktól. Ose az afrikai vadmacska volt.

262. ábra A macskafélék családja: 1 - házi macska! 2 - tigris; 3 - hiúz;
4 - him és nbstény oroszlán
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263. ábra A nyestfélék családja: 1 - folyami vidra! 2 - tengeri vidra! 3 - nyest;
4 - hermelin! 5 - nyérc! 6 - gôrények; 7 - borz

■ A nyestfélék családja apró és közepes méretü, rövid végtagú és nyújtott, hajlékony testu állatokat egyesít. Fajaik tóbbsége szárazfóldi életmódot folytat, sok fajuk jól mászik. A borzok életük nagy részét mély üregekben töltik (263. ábra, 7.).
A folyami és a tengeri vidra a nyestfélék olyan képviseló'i, amelyek a
vízben vadásznak áldozatukra (263. ábra, 1, 2.). A folyami vidra Ukrajna
tiszta vizeiben él és fóleg halakkal, télen békákkal táplálkozik. A folyami
és a tengeri vidra prémje értékes.
A nyestfélék között soknak értékes prémje van, amit az ipar feldolgoz.
Ilyen a coboly, a gôrény, a nyérc, a hermelin, a menyét stb. Erdokben
élnek, foleg apró madarakkal és rágcsálókkal táplálkoznak.
■ A medvefélék családja. Ebbe a családba nagytestü ragadozó állatok
tartoznak, amelyeknek nagyon rövid farkuk van, mozgáskor nem az ujjaikra támaszkodnak, mint a farkas- és a macskafélék, hanem a teljes talpukra lépnek (264. ábra).
A barnamedve testhossza eléri a 2,5 m-t, súlya a 750 kg-ot (264. ábra,
2., 5.). A csendes erdólcet kedveli, és a tisztásokon nóvényekkel táplálko
zik, de megtámadhatja az állatokat - a jávor- és gímszarvasokat, vaddisznókat stb. is. Eközben képes hosszú ideig lesni áldozatát. Barlangokban
él. Téli álmot alszik. Hóolvadáskor vagy táplálékhiány esetén a medve felébredhet. Ilyenkor nagyon veszélyesek a háziállatokra és az emberre.
Ukrajnában a barnamedve a Kárpátokban fordul eló'.
A medvék legnagyobbika, a jegesmedve az Eszaki-sarkon él (264. ábra,
1.). Halakra és úszólábúakra vadászva jól úszik és jól merül.
Sok ragadozófaj védelemre szorul. Ukrajna Vörös Kônyvében szerepela hermelin, sztyeppi gôrény, európai nyérc, kôzônséges tigrisgórény, folya
mi vidra, vadmacska és a kôzônséges hiúz.

y*

264. ábra A medvefélék családja^ 1 - jegesmedve; 2 - grizlimedve (a barnamedve
dél-amerikai alfaja); 3 - szemüveges medve! 4 - baribál; 5 - barnamedve
■ Az úszólábúak rendje és a cetfélék rendje. Ide olyan állatok tartoznak, amelyeknek élete részben (úszólábúak) vagy teljesen (cetfélék)
vízhez kótótt. Ezért testük áramvonalas, a fej egybeolvad a testtel,
nyakuk nem kifejezett. Az úszólábúak és a cetek végtagjai úszólábak*
ká alakultak, amelyek a halak uszonyaira emlékeztetnek. Jól fejlett
bór alatti zsírrétegük van, amely megvédi szervezetüket a kihuléstól
és nóveli úszóképességüket, mivel a zsír kónnyebb a víznél.
Az úszólábúak életük nagy részét a vízben tóltik, a szárazfóldre
csak pihenni, szaporodni és vedleni jónnek ki. Szó'rzetük részben viszszafejlódótt. A fajok tobbségének nincs fülkagylója, de a hallásuk jól
fejlett. Fogaik metszó-, szem- és zápfogakra oszlanak, de nem külónül*
nek el annyira élesen, mint a ragadozóknál. Az úszólábúak tóbbnyire
halakkal, puhatestüekkel vagy rákfélékkel táplálkoznak. Az oroszlánfóka el tudja fogyasztani a vízben úszó madarakat (pingvineket) vagy
a kisebb fókákat. Egyes fajok vándorolnak (például a grónlandi fóka és
a medvefóka), mások (például a tengeri nyúl) megtelepedett életmódot
folytatnak.
Az úszólábúak kózótt a legnagyobb méretüek a tengeri tehenek
(testhosszuk akár 6 m, súlyuk elérheti a 2,5 t-át) és a rozmárok (testhosszuk 4,5 m, súlyuk 1,9 tonna).
Az úszólábúaknak kózel 30 faja ismert (265. ábra). Ukrajna tengerpartjainál régebben elófordult a barátfóka, amely tóbbnyire az Atlantióceán szubtrópusi óvezeteiben (Fóldkózi-, Egei-, Adriai-, Fekete-tenger) és a Csendes-óceánban honos. Be van jegyezve Ukrajna Vórós
Kónyvébe.
Az úszólábúak gazdaságilag hasznosak. Az ember értékeli prémjüket,
húsukat és zsírjukat.

Áz állatok sokfélesége
1

1

265. ábra Az úszólábúak sokfélesége^ 1 - fehér fóka; 2 - fóka; 3 - rozmár;
4 - tengeri tehenek
A cetfélék teljesen áttértek a vízi életmódra. Mellso végtagjaik úszólá*
bakká módosultak, a hátsók visszafejlodtek, farkuszonyuk pedig függolegesen mozgó borredo. A háti borredo gyakran hátuszonyt alkot, amely stabil helyzetet biztosít a vízben. A cetfélék bdre szinte teljesen szormentes.
A szor hiányát a jól fejlett bdr alatti zsírréteg pótolja (melynek vastagsága
meghaladhatja az 50 cnrt). Tüdejük nagy térfogatú (a kék bálnáé eléri az
1400 H ), amely lehetóvé teszi az állat számára, hogy hosszú ideig
(15 perctol 1,5 óráig) víz alatt tartózkodjék. Orrnyílásaik a fejük tetején
vannak, s csupán be- és kilégzéskor nyílnak ki, a tóbbi idore billentyükkel
vannak elzárva. Hideg idoben a kilélegzett vízpára lecsapódik csobbanással,
néha vízsugarat képezve, amely a bálnák sajátos „névjegye”.
A cetfélék látása és hallása jól fejlett. A fogas cetek képesek echolokáció
után tájékozódni. A cetek kifejlett kicsinyeket hoznak a világra, amelyek
rógtón képesek az anyjuk után úszni. Annak ellenére, hogy ezek az állatok
tüdóvel lélegeznek, a szárazfóldre kerülve elpusztulnak, mert képtelenek
ónállóan visszatérni a vízbe. Csontvázuk a szárazfóldón nem bírja el nagy
testsúlyúkat, s akadályozza a légzó mozgásokat, valamint a belsó szervek
sérüléséhez vezet. (Gondolkozzatok azon, miért nem tórténik ez vízi
kózegben.)
Kózel 80 cetfaj ismert (Ukrajnában 3), amelyeket fogatlan vagy szilás
cetekre és fogas cetekre osztunk.
A fogatlan vagy szilás cetek. E csoport képviselóinek fogak helyett
szarulemezeik (180-400 pár) vannak, amelyek a felsó állkapocsban és a
szájpadláson szüró'berendezést (úgynevezett szilát) képeznek. Fejük nagy,
néha testhosszuk 1/3-a. A fogas cetek elsósorban a hideg és a mérsékelt
égóvi tengerekben és óceánokban honosak. Hagyományosan kis csoportokat
alkotva (5-8 egyed) szabályosan vándorolhatnak. Például a grónlandi, a
szürke és a hosszú számyú bálna (266. ábra, 1.) a szilán átszürt nagy

mennyiségü vízbol planktonnal táplálkoznak. Az átszürt táplálék (foleg
vízen lebego rákok) a nyelv segítségével a garatba kerül. A szilás cetekhez
tartozik földünk legnagyobb állata, a kék bálna (266. ábra, 2.).
Nagyméretü a Finnwal (testhossza 27 m is lehet). Akékbálnától eltérben,
amely apró vízen lebego rákfélékkel táplálkozik, a Finnwal fejlábú puha*
testüeket és apró halakat fogyaszt.
A szilás cetek intenzív vadászata, amelyet húsuk, zsírjuk és a szila
miatt folytattak, egyedszámuk jelentós csókkenéséhez vezetett. Egyes
fajok (például a kék bálna) vadászata teljes mértékben tiltott, míg más
fajoké csak korlátozott. A szilás cetek öt faja van bejegyezve a Nemzetközi
Vörös Könyvbe.
A fogas ceteknek (267. ábra) sok egyforma felépítésü foguk van. Fogaik
kúp alakúak és az áldozat elkapására és megtartására szolgálnak.
Ragadozók, amelyek halakkal, fejlábú puhatestüekkel, fókákkal táplál
koznak. Nagy sebességgel úsznak (például a kardszárnyú delfín óránként
akár 55 knrel). A fogas cetekhez tartoznak a delfinek, az ámbrás cetek, a
kardszárnyú delfinek.

267. ábra Fogas cetek: 1 - fekete-tengeri delfín; 2 - fehér hasú delfín!
3 - kardszárnyú delfín! 4 - ámbrás cet
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Alegnagyobb méretü az ámbrás cet (testhossza akár 21m, súlya pedig
80 t is lehet). Meleg tengerekben él. Nagy mélységekbe merülhet (2 kmig), akár másfél órát toltve a víz alatt.
A delñnek fdleg a meleg tengerekben csapatokban élnek. Testhosszuk
elérheti a 10 nrt. Jól fejlett agyuk van, amely meghatározza bonyolult
viselkedésüket.
A delfinek legnagyobb képviselóje a kardszárnyú delfín (a hímek test
hossza elérheti akár a 10 nrt, súlyúk pedig a 8 tonnát). Külonbózo tenge
rekben honos, az Eszaki-sarktól a Déli-sarkig, megtámadhatja a melegvérü állatokat, pontosabban más cetféléket, fókákat, pingvineket. A hosszúszárnyú bálnák, a kardszárnyú delfinek csapatostul támadnak, megfullasztva áldozatukat: nem engedve azt a víz felszínére levegot venni. Akár
más delfineket, a kardszárnyúakat is lehet idomítani és tengeri akváriumokban (óceánáriumokban) tartani, ahol viselkedésüket és a gyors úszáshoz való alkalmazkodásukat vizsgálják.
Ukrajnában a fekete-tengeri palack orrú delfín, az azovi delfín és a
fekete-tengeri delfín honos.
A fogas cetek vadászata tilos, sok faj be van jegyezve a Nemzetkózi
Vorós Konyvbe. Ukrajna faunájának mindhárom delfinfaja be van jegyez
ve Ukrajna Vorós Kónyvébe.

111 m n i m i u
Kulcsszauak és -fogalmak . Ragadozó fog, óceánárium.

Róviden a lényeg
A ragadozók rendjének képviselón
■ foleg állati táplálékot fogyasztanak;
■ minden fogtípusuk megvam metszo-, szem- és zápfogak; van sajátos
ragadozófoguk, amely módosult zápfog.
Az úszólábúak és a cetfélék a vízi életmódhoz alkalmazkodott emldsók.
Jellemzd rájuk■ az áramvonalas test;
■ végtagjaik úszólábakká módosultak;
■ szorzetük gyengén fejlett vagy hiányzik, jól fejlett bó'r alatti zsírrétegük van;
■ egész életüket (cetfélék) vagy életük nagy részét (úszólábúak) vízben
tóltik.

Ellenórzó kérdések. 1. Milyen tulajdonságok jellemzólc a ragadozók rend
jének képviselóire? 2. Hasonlítsátok óssze a farkasfélék és a macskafélék képviselóit! 3. Milyen jellemzó'ik vannak a menyétfélék és a medvefélék családja
képviseló'inek? 4. A cetfélék és az úszólábúak felépítésének mely sajátosságai
magyarázhatók a vízi életmóddal?

Gondolkozzatok. Miért fejletlen a cetfélék szórzete, és hátsó végtagjaik
miért fejló'dtek vissza?

5 4 . A méhlepényes emlosók. A foemlosók

a

■■■■ Erdemes felidézni.

mí

a feltételes reflex, a kulcscsont, az

agykéreg?
■ A fóemlósók rendje az emlósók olyan csoportja (kózel 200 faj), amely*
hez a homo sapiens, a gondolkodó ember is tartozik.
A foemlosók kózós tulajdonsága, hogy ót ujjú fogó végtagjaik nagyon
jól mozgathatók. A hüvelykujj szembefordul a tóbbivel, amely biztosítja
a kifinomult fogómozgásokat. A mozgásszabadságot a mellsb végtagok
függeszto óvében lévd kulcscsont biztosítja. A fóldón való mozgásuk kózben egész lábfejükre támaszkodnak. Jól fejlett az agykoponyájuk, a
fajok tóbbségénél a nagy agyféltekék felszíne barázdált és tekervénye*
zett. Az agykoponya megnagyobbodott, állkapcsuk megróvidült. Érzék*
szerveik kózül a legfejlettebbek a hallás és a látás. A foemlosók Azsia,
Afrika, Dél* és Kózép-Amerika trópusi és szubtrópusi térségeiben honosak. Csupán egy majomfaj fordul eló DéFEurópában (Spanyolország)
természetes kórülmények kózótt.
■ A félmajmok kis és kózepes méretü állatok (testhosszuk 8 centiméter és 1 méter kózótti) (268. ábra). Szemeik távolállók, farkuk hosszú,
bozontos. Ujjaik gyakran nem kórómben, hanem horgas karmokban
végzódnek. Agyféltekéik felszíne lehet sima vagy kissé barázdált. A fél
majmok fajainak tóbbsége éjszakai vagy szürkületi életmódot folytat.
52 jelenkori fajuk ismert, Azsia (Dél-Kelet-Azsia, Indonézia) trópusi és
szubtrópusi területein, valam int
Afrikában és Madagaszkár szigetén
honosak.
A makimajmok nagy szemu, fóleg
éjszakai életmódot folytató állatok.
Fákon élnek, gyümólcsókkel, rovarokkal, madarak tojásaival, apró kétéltüekkel és hüllókkel táplálkoznak.
Hosszú, nagy lompos farkuk van.
A félmajmok sajátos csoportját
képezik a koboldmajmok, ezek kis
állatok, fóleg éjszakai életmódot folytatnak, fákon élnek és nagy szemük
van. Lábaikon tapado korongok vannak, amelyek segítik megmaradásu*
kat az ágakon. A koboldmajmok
rovarokkal táplálkoznak.
■ A majmok jól fejlett agyvelejükkel külónbóznek a félm ajm októl.
Szemgódreik elóre irányulnak, biz*
tosítva az úgynevezett térlátást
(amikor a jobb és bal szem látóterei
átfedik egymást). Ujjaik kórómben
268. ábra Félmajmok:
végzódnek. Testméretük 15 centi1
koboldmajmok;
2 - makimajmok
métertól (selyemmajom) 2 méterig

cillcUUK SUKIClCSCgC
(gorilla) terjed. A majmokat széles és keskeny orrúakra osztjuk (269.
ábra).
A széles orrú majmok; (selyemmajom, bdgdmajom, pókmajom). Dél- és
Kozép-Amerikában élnek. Orrnyílásaik kozott széles orrsovényük (ahonnan nevük is ered) van. Fákon élnek, hosszú kapaszkodó farkuk van.
Novények terméseivel, rovarokkal, apró madárfiókákkal és tojásokkal
táplálkoznak.
A keskeny orrú majmokra a keskeny orrsovény jellemzb; Dél-Azsiában
és Afrikában honosak, de a farkatlan makákók Dél-Európában
(Spanyolország, Gibraltár) élnek.
A makákó majmoknak hosszú farkuk van, csoportosan foldi vagy fán
lakó életmódot folytatnak. Afrika és Azsia erdeiben és hegyein honosak,
nóvényi és állati táplálékot fogyasztanak. Néha károsíthatják a kerteket
és a kultúrnovények veteményeit. Legismertebb kózülük a rhesus-machacus, amely Dél-Azsiában honos.
A cerkófmajmok foleg Afrika trópusi erdeiben élnek. Novényi táplálé
kot fogyasztanak. Gyakran hosszú bajszuk és szakálluk van (zold cerkófmajom).
A páviánok a trópusi Afrika hegyvidékein honosak, csapatokban élnek.
Nagy állatok: a hímek testsúlya meghaladhatja a 25 kg-t. MindenevóTc,
csapataikban szigorú rangsor uralkodik. Ez azt jelenti, hogy a csoport
minden egyedének meghatározott helye van, táplálkozáskor és csapatmozgáskor a csoportot a vezér - az erós him - vezeti, amelynek az ósszes
tóbbi egyed alá van rendelve.

269. ábra Majmok: 1 - selyemmajom; 2 - makákó; 3 - pávián;
4 —zóld cerkófmajom; 5 —bógó'majom

A páviánokat még kutyafejü majmoknak is nevezik, mert fejük hasonló a kutyákéhoz. Mindezeknek a majmoknak ajakalatti zacskóik és tyúkszemes lábaik vannak, megkeményedett faruk van, amelyek a kemény
felületeken való ülést segítik.
■ Az emberszabású majmok jellemzoje, hogy nines farkuk. Agyuk nagyon
jól fejlett, eloagyuk felszíne barázdált és tekervényes. Hozzájuk tartoznak
a gibbonok, az orángutánok, a csimpánzok és a gorillák (270. ábra).
A gibbonoknak hosszú mellso végtajgjaik vannak, amelyek segítségével
ágról ágra ugrálnak. Dél- és Délkelet-Azsiában élnek. Testhosszuk elérhe*
ti a 60 cemtimétert, súlyuk a 8 kilogrammot.
Az orángután nagytestü állat (testmagassága akár 1,4 méter, testsúlya
250 kilogrammig) megnyúlt végtagokkal (mellso lábai fesztávolsága eléri
a 3 métert), szorzete sotétbarna (270. ábra, 1.). Fákon él és csak nagyon
ritkán ereszkedik le a földre (az „orng-utan” maláji nyelven „erdei embert”
jelent). Szumátra és Kalimantán (Indonézia) szigeteinek nedves erdeiben
honos. Termésekkel, madártojással és fiókákkal táplálkozik. 30 évig él. A
fajt bejegyezték a Nemzetközi Vörös Könyvbe.
A kozonséges csimpánz 150 centiméter magas majom, testsúlya akár
80 kilogramm is lehet (270. ábra, 3.). Sürü fekete szorzete van.
Arckoponyája csak kevésbé elbreugró. Az orángutánoktól eltéroen a csimpánzoknak nagy fülkagylóik vannak. Egyenlítoi Afrika erdeiben és nyílt
területein honos, foleg novényi táplálékot fogyaszt. Akár a páviánok, eso*
portokban élnek, amelyet a vezérhím irányít. Elettartamuk 60 év is lehet.
A csimpánzok értelmileg fejlettek, jó a memóriájuk, gyorsan alakulnak ki
feltételes reflexeik.

270. ábra Emberszabású majmok: 1 - orángután; 2 - gorilla; 3 —csimpánz
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A 20. szâzad 30*as éveiben fedeztëk fel a torpe csimpânzt vagy bonabôt.
A csimpanzok be vannak jegyezve a Nemzetkozi Vôrôs Konyvbe.
A gorilla a legnagyobb emberszabâsû majom (a himek testhossza elér*
heti a 2 métert, testsûlya a 250 kilogrammot). A testét borito bor és szorzet egyarânt fekete. Feje nagy, alacsony a homloka, szeme folôtt eloreugrô szemôldokcsontja és erds âllkapcsa van. A gorilla agytômege a majmok
kôzôtt a legnagyobb: eléri a 600 grammot (ôsszehasonlitâsképp: az emberé
âtlag 1350-1500 gramm). A gorillâk nem nagy csoportokban élnek az
Egyenlitci Afrika térségen. Eletmodjuk kevésbé függ fâktôl, fdleg a fôldon
élnek. Nôvényi tâplâlékot fogyasztanak. A gorilla szintén be van jegyezve
a Nemzetkozi Vôrôs Konyvbe.
Az emberszabâsû majmok felépitésük és életfolyamataik alapjân
nagyon kôzel âllnak az emberhez. Ezt elsôként a 18. szâzadban a kivâlô
svéd tudôs, K. Linné vette észre, aki az emberszabâsû majmokat és az
embert a foemlosôk rendjébe sorolta. A hasonlosâgok nem csupân a külsô,
de a belsô' felépitésben is megfigyelhetôk.
Az emberszabâsû majmoknak ugyanolyan vércsoportjaik vannak, mint
az embernek. Hasonlo betegségek és éloskodoL figyelhetô'k meg nâluk. Az
emberszabâsû majmok agyânak bonyolult felépitése teszi lehetôvé bonyolult viselkedésüket.
Biologiai és genetikai sajâtossâgaik alapjân az emberhez a gorilla és a
csimpânz âll a legkôzelebb. A molekulâris biologiai kisérletek eredményei
arrol tanûskodnak, hogy a csimpânz és az ember ôrôkletes tulajdonsâgai
91%-ban hasonlôak.
L.LLL.111. LU I 1 1 1 I

Kulcsszavak és -fogalmak. Térlâtâs, rangsor (hierarchia)

Rôviden a lényeg
is
■
■
■
■
■
■
■
■
■

A foemlosôk a legfejlettebb szervezetü emlbsôk, amelyekhez az ember
tartozik. A fôemlôsôkre jellemzô'k:
az ôt ujjû végtagok;
a jol fejlett agyvelô;
vannak kulcscsontjaik.
Afôemlbsôket félmajmokra és majmokra osztjuk. A félmajmoknak:
karmaik vannak;
gyakran hosszû a farkuk;
agyféltekéik felszine sima vagy gyengén tekervényezett.
A majmoknak:
kôrmük van;
képesek a térlâtâsraî
agyféltekéik tekervényezettek.

Ellenôrzô hérdéseh. l. Milyen âltalânos tulajdonsâgaik vannak a foemld*
sôknek? 2. Mi a kôzôs és mi az eltérb a félmajmok és a majmok kôzôtt?
3. Miben külônbôznek a széles orrû és a keskeny orrü majmok? 4. Milyen sajâtossâgok külônbôztetik meg az emberszabâsû majmokat a tôbbiektôl?

Gondolkozzatok. Milyen elônyei vannak a térlâtâsnak?

Alkotó feladat. Nézzétek meg a 271. ábrát. Az emberi érzelmek megfigyelésén alapuló saját tapasztalataitok alapján próbáljátok minden egyes képen
meghatározni a csimpánz érzelmi reakcióit.

5 5 . Az állattenyésztés. Az emlbsók védelme
■
■
■
■
Erdemes

fslidézni

. Az emlosok milyen fajait háziasította az

ember?
Nehéz elképzelni az ember életét emlosdk nélkül. Az emlosok sok faját
tenyésztik. Vadásszák oket húsukért (ozeket, szarvasokat), zsírjukért (bálnákat, fókákat), prémjükért (rókákat, nyesteket, mókusokat) és bbrükért.
■ Az állattenyésztés. Az ember régóta háziasította az emlosok egyes faja
it (az ostulkot, tarpánt, vaddisznót, farkast) és mesterségesen szaporítja
oket. A háziállatok fontos tápanyagforrás, az ipar és az orvostudomány
számára nyersanyagforrások.

I

A gazdaságnak azt az ágát, mely a háziállatokat új fajok kitenyésztése, valamint nélkülózhetetlen tápanyagok és ipari nyersanyagok
nyerése céljából szaporítja, állattenyésztésnek nevezzük.

Ugy tartják, hogy az elso állat, amelyet az ember háziasított (kózel 10
ezer éve), a kutya volt. Az ember kb. 500 kutyafajtát hozott létre^ szolgá*
lati, vadász* és hobbikutyákat (272. ábra). Méreteiktol és külsojüktol függetlenül mindannyian egy fajhoz tartoznak.

b
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272. ábra Kutyafajták
A szarvasmarhânak is szâmos tejelo, hûs- es hüs-tejhozamü fajtâja
ismert. Egyes tejelo fajtâk (jaroszlavi, holmogori, fekete tarka es rot
sztyeppi) hozama eleri az evi 4 ezer litert. A hûshozamüaknak (gerfordi,
asztrahânyi, kalmicki es schortgorni) eros testalkatuk van, a hüs*tejhozamûak pedig egyesitik a tej- es hûshozamû fajtâk tulajdonsâgait.
A juhot az ember hüsâert, gyapjâert, bdreert tenyeszti- a gyapjü-, hûsgyapjuhozamü stb. fajtâkat. A tenyesztett juhok bsenek a vad kost - a
muflont es az argali juhot tartjâk.
Ukrajnâban különösen az aszkaniai, a szokilszki es hegyi'kârpâti
juhfajtâkat tenyesztik. '
A mai kecskefajtâk, amelyektöl az ember tejet, hûst es premet (kaşmi
ri, angora stb.) nyer, a vad hegyi kecskek, különösen a szakâllas
vagy bezoârkecskek utodai. Sok sertesfajta (Ukrajnâban a nagy feher, a

273. ábra Háziasított emlosók
mirhorodi, a sztyeppi ukrán, a fehér és a tarka) ismert, melyeket húsukért, zsírjukért és borükért tenyésztenek.
A tóbb mint 200 ismert tenyésztett lófajtából Ukrajnában az orlovi, az
angol telivér, az arab, a bugyonniji, a hucul terjedtek el. A lovakat ma is
használják mint kozlekedési és teherszállító eszkózt. Az egész világon
nagyon népszerü a lovassport. Ezenkívül az ember táplálékként is
fogyasztja a lóhúst és a lótejet. A kumisz —az aludt kancatej - a tüdobaj
és más súlyos betegségek ismert gyógyhatású készítménye. Az ember már
régóta használja a szamarat igavonásra. A ló és a szamár keresztezésébbl
kapják az oszvért, ezt az igénytelen, erbs és kitartó állatot. Manapság
szinte lehetetlen elképzelni az ember életét háziasított állatok nélkül
(273. ábra).
A háziállatokat (a sertéseket, az apró és nagy marhákat, a lovakat)
speciális farmokon és állattenyészto telepeken tenyésztik (274. ábra).
Keveréktáppal etetik oket, amely teljes értékü tápanyagokat tartalmaz. A
keveréktápnak koszónhetoen a tenyésztett állatok gyakran gyorsabban
nbnek. Az állatok egészségét az állatorvosi szolgálat felügyeli.
Az áUatorvos-tudomány az állatok betegségeiról, azok gyógyításáról
és megelozéséról szóló tudomány.
A prémes vadállatokat (nyérceket, rókákat, nyestkutyákat) és rágcsálókat (nutriákat, pézsmapatkányokat) vadgazdaságokban tenyésztik.
■ Az emlosók védelme. Az emlosók sok fajának intenzív vadászata,
valamint éld* és szaporodási helyük elpusztítása ahhoz vezetett,
hogy csupán az elmúlt 300 évben tóbb mint 60 emlbsfaj pusztult ki.
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274. ábra Korszerü állatgazdaság: 1 - sertésfarm; 2 - állattenyészto
komplexum; 3 - a juhászok az alpesi legelore hajtják a juhokat; 4 - nyúlfarm
Olyanok, mint a nagy tengeri nóvényevo állat —a tengeri tehén, az ostulok, tarpán vadló, az erszényes farkas és mások. Ezenkívül kipusztult az
emlosók tóbb mint 60 alfaja, mint például a farkasok 9, a barnamedvék 5,
az oroszlánok 3, a tigrisek 2, a szarvasok 10 alfaja stb. Az emlosók tóbb
mint 350 faját a kihalás fenyegeti, és sürgó's védelemre szorulnak. E fajok
be vannak jegyezve a nemzetkózi és nemzeti vórós kónyvekbe. A
Nemzetkózi Vórós Kónyvbe van bejegyezve például a keleti pézsmacickány, a panda, a tigris, a gepárd, barátfóka, bólény, minden orrszarvú faj,
kulán, csimpánz, orángután, gorilla stb. (275. ábra).
Ukrajna Vórós Kónyvébe 41 emlósfajt, kóztük 4 rovarevó (füles sün,
keleti pézsmacickány, alpesi vórósfogú cickány, vízicickány) fajt, 12 denevérfajt (nagy* és kis patkóorrú denevér, olasz denevér, hosszú szárnyú
denevér, háromszínü és tavi denevér, kózónséges denevér stb.), 11 rágcsálót
(havasi egér, fehérfogú fóldi kutya, bukovinai fóldikutya, homoki fóldikutya,
podóliai fóldikutya, kerti pele, európai ürge), 1 nyúlfélét (havasi nyúl),
3 cetfélét (fekete-tengeri palack orrú delfín, fekete-tengeri és azovi delfín),
1 úszólábú fajt (barátfóka), 8 ragadozót (sztyeppi górény, pereguznya,
hermelin, európai nyérc, folyami vidra, borz, kózónséges hiúz, erdei
vadmacska) és 1 páros ujjú patásfajt jegyeztek be.
E fajok megórzése és szaporodása szempontjából nagy jelentósége van
a természetvédelmi területeknek (rezervátumoknak, vadásztilalmi területeknek, nemzeti parkoknak). Fontos szerepet tóltenek be az emlósvéde-
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275. ábra A Nemzetkózi Vórós Kónyvbe bejegyzett emlosók: 1 - panda;
2 - fehér orrszarvú; 3 - pusztai macska! 4 - gorilla; 5 - barbirus; 6 - narval
lemben az állatkertek. Ott szaporodhatnak bizonyos ritka emlosfajok,
amelyeket iddvel visszahelyeznek azokra a területekre, ahol egyedszámuk
nagyon alacsony. Például a hódok és a bólények egyedszámát, melyek
egykor nagyon ritkák voltak Ukrajnában, már sikerült nóvelni. Ezzel
szemben a barátfóka sajnos gyakorlatilag eltünt Ukrajna állatvilágából.
Egyes állatfajokat sikeresen meghonosították Ukrajnában (mint például
a nutriát, a pézsmapatkányt, a sarki rókát).
Az emlosók faji sokféleségének és egyedszámának megorzése érdeké*
ben ésszerü felhasználásukra van szükség. Ez bizonyos élolények tudományosan indokolt felhasználását jelenti, minek kóvetkeztében azok megtarthatják egyedszámukat, kedvezo életkorülményeiket. A vadászati
szempontból értékes fajok vadászidényét, a kiloheto egyedek számát szabályozzák. Tilos az állatok vadászata a szaporodás és az utódnevelés idoszakában. Ezenkívül korlátozzák a mérgezo vegyszerek használatát, amelyek az állatok tómeges pusztulásához vezetnek; intézkedéseket hoznak a
ritka fajok életterének megorzése és szaporodásának biztosítása érdekében, még akkor is, ha ezek a helyek a természetvédelmi területen vagy
rezervátumon kívül esnek.
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Kulcsszavak és -fogalmak. Allattenyésztés, állatorvos-tudomány,
a fajok ésszeru felhasználása.

Róviden a lényeg
Az emlosók rendkívül fontos szerepet játszanak a természetben és az
ember életébem
■ sok fajuk az ipar alapanyagaí
■ bizonyos emlbsfajokat háziasított az ember;
■ kialakult a gazdaság egy új ága: az állattenyésztési
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■ a haziallatok tap- es nyersanyagforraskent szolgalnak, valamint az
ember igenybe veszi oket gazdasagi tevekenysege soran.
Sok emlosfajt a kihalas veszelye fenyeget, es ezert vedelemre szorulnak. Megdrzesiik celjabob
■ termeszetvedelmi teruleteket hoznak letre;
■ szabalyozzak a vad fajok vadaszatat;
■ a ritka es a kihalofelben levo fajokat bejegyzik a Voros Konyvbe.

Ellenorzo kerdesek . 1. Milyen jelento'segiik van az emlosoknek az ember
eleteben? 2. A szarvasmarhak, a juhok es lovak milyen fajtait hozta letre az
ember? 3. Ukrajna faunajanak mely fajai szorulnak vedelemre? 4. Mit ertiink
a fajok esszeru felhasznalasan?

Gondolkozzatok . Az olyan haziallatoknak, mint a szarvasmarha es a 16,
mely vad oseit pusztitotta ki az ember? Ismertek-e olyan eseteket, amikor a
haziallatokat visszaszoktatjak a vad termeszetbe. Gondolhatjuk-e, hogy ily
modon visszaallithatok az eltiint fajok?

Szeretnel tobbet tudni ?
m Erdekes, hogy az Europaba hozott elso kacsacsoru emlosboroket
ham isitvanynak tekintettek, s azt gondoltak, hogy egy emlos es egy lud
ugyes takolmanya. Egy ilyen allot valos letezeset csak azutan hlttek el,
miutan a kacsacsoru emlos elso peldanyalt Europaba hoztak.
■ A kacsacsoru emlos eleg kis tojasokat rak, atmerojuk 2 cm-ig terjed.
Hejuk nem tartalmaz meszet, mint a madarake, hanem szaruszeru anyagbol dll. Koltesi idejuk nem hosszu, 7-10 nap. Erdekes, hogy a kacsacsoru
emlos kicsinyeinek vannak fogai, amelyek a felnott koruaknal eltunnek.
■ A feherfogu foldikutya kicslnyelt, a vakokat is, a latokat is hosszu
ideig anyjuk hordozza. Az egyik kicsiny fogaival anyja szorzetebe
kapaszkodik, a mdsik pedig az elozobe es igy tovabb. Ily modon egy
sajatos karavan jon letre.
■ Mindenki ismeri a cavia rendbol szarmazo tengerimalacokat, amelyeket hobbiallatkent tartanak, s valojaban semmi kozuk nines a tengerhez. Hazajuk Del- Amerika, itt haziasitottak az inka torzsek meg az europaiak megjelenese elott. Idovel ezek az allatok Europaba kerultek,
ezert helyesebb oket „tengerentuli m alacoknak" nevezni.
■ Eurazsia eszaki reszen es Eszak-Amerikaban elnek a lemmingek. E
ragcsalok egyes fajai telire szorzetuk szinet feherre valtoztatjak, ami eszrevehetetlenne teszi oket a hotakaron. A patas lemming kormei egyes
ujjain megnonek, kis pata formajuak lesznek (innen ered a nevuk).
■ A mosomedve Amerikaban honos. Azert kapta ezt a nevet, mert a
zsdkm dnyat elfogyasztas elott megmossa a vizben.
■ A jegesm edvek nagy m eretehez kepest ujszulotteik mindossze kb.
750 grammosak.
■ Az indiai manguszt a ragadozok rendjenek kepviseloje. Ez a nem
nagy allot (testhossza 65 cm-ig terjed) kepes legyozni a nagy kigyokat
(boakat), peldaul a kiralykobrat.
■ A szeles orru majm okhoz tartozik a csuklyasok rendje. Ezek a majmok
azert kaptak a csuklyas nevet, mert nyakszirtjukon szdrzet van, amely a
papok csuklyajara emlekeztet.

&WM
m A fogas cetek delfín neve az ógoróg mítológíából ered. A leg end a
szerínt Apolló Napísten tengerí állattá változott, m egm utatva az
em bereknek a Delf város telé vezetó utat.
■ Merüléskor a cetfélék nagyon gazdaságosan használják a belélegzett oxigént. Szívosszehúzódásaik gyakorísága tóbb mint kétszeresére
csókken. Vérkeríngésük úgy torténik, hogy az oxígén a vérrel elószor az
agyba és a szívbe juf. Ezenkívül a cetféléknek van egy úgynevezett
„csoda hálójuk” - a véredények sajátos elágazódása, amelyben az
oxígéndús vér tartalékolódík.
■ A vízí szarvasnak nlncs szarva, de a hímek felsó állkapcsának szemfogaí jól fejlettek és szablyaszerüen domborúak. Ez az állat KeletKínában honos, de nagyon rítka és védelemre szorul.

Tudásfelmérés tesztek segítségével
Tesztfeladatok egy helyes válasszal
1. Az emlosók bó're: a) száraz, mirigymentes; b) száraz, csak fartbmirigy van;
c) verejték- és faggyúmirigyekben gazdag, vannak tej- és büzmirigyeik is.
2. Az emlosók nyakcsigolyáinak száma' a) négy! b) ót; c) hat; d) hét.
3. Szegycsonttaréja van: a) a nagy patkóorrú denevérnek; b) a cickánynak;
c) a mezei nyúlnak; d) a pézsmapatkánynak.
4. A hülló'khóz képest az emlósóknél megjelennek a kóvetkezó' izmok: a) mellizomí b) rekeszizom; c) bordakózti izmok; d) nyakizmok.
Tesztfeladatok tóbb helyes válasszal
1. Az emlosók és a hülló'k kózós tulajdonságai: a) a rekeszizom; b) a differenciált fogak; c) a karmok az ujjakon; d) a húgyhólyag.
2. Csak az emló'sókre jellemzó tulajdonságok: a) a négyrekeszes szív; b) a
kózépfülben lévó három hallócsont; c) a tejmirigyek; d) a differenciált fogak.
3. Az emlosók a melegvérü állatokhoz tartoznak, mert: a) artériás vérük keveredik a vénással; b) artériás vérük nem keveredik a vénással; c) van rekeszizmuk; d) szívük négyrekeszes.
4. Nincs méhlepénye; a) a kacsacsórü emlósnek; b) a farkasnak; c) a delfinnek;
d) a viperának.
Em elt szintü feladatok
Hogyan bizonyíthatjuk be, hogy a cetfélék ósei szárazfóldi állatok voltak? Az
emlosók milyen tulajdonságai tanúsítják a hülló'kkel való rokonságukat? Mi a
kózós és mi az eltéró' a denevérek és a madarak repüléshez való alkalmazko*
dásában?
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Az élôlények és környezetük

MEGISMERITEK:

MEGTANULJÁTOK:

• a fontosabb ökologiai tényezôket I • környezetetek védett állatfajai*
és azoknak az állatokra gyako*
nak felismerését;
rolt hatásátl
f • a vidéketek ritka és kihalófélben
• a biogeocönozis, az ôkoszisztéma
lévo állatfajai védelmére irányufogalmához, valamint az állatok
ló fontosabb természetvédelmi
egymás közötti és a társuláson
intézkedéseket megvalósítani
belüli más élo szervezetekhez
való viszonyát;
• az ember állatokra gyakorolt
hatásának kovetkezményeit;
• az állatvilág védelmének formáit;
• az állatvilág torténelmi fejlodésé1--------■« *■

1

AZ ALLATOK

1. tém a

ÉS KÔRNYEZETÜK
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. A kôrnyezeti tényezok és azok
hatâsa az âllatokra

E r d e m e s fclictézni. Mit nevezünk élettérnek? Milyen âllatokat nevezünk hideg vérüeknek és meleg vérüeknek?
■ Az âllatok elterjedését befolyâsolo tényezok. Mar tudjâtok, hogy az
âllatok benépesitették fôldünk minden alapveto életterét^ szârazfoldet,
vizeket, a talajt, valamint az élolények szervezetét. Ezen belül minden
âllatfaj meghatârozott területet - areâlt - foglal el.
Az area foldiink olyan (szarazfoldi vagy vizi) tersege, melyet
meghatarozott faj egyedei nepesitenek be.
Minden faj csak ott tud elni, ahol szamara kedvezo eletfeltetelek
vannak. Igy a jegesmedve csak az Eszaki-sarkon (az Arktiszon), a
pingvinek a Deli-sarkon (az Antarktiszon), a kacsacsoru emlos
Ausztraliaban es Tasmaniaban stb. Csupan egyes allatfajok fordulnak
eld szinte mindeniitt, peldaul a szurke patkany es a hazi eger, amely
az ember nyoman szinte az egesz bolygonkon elterjedt.
Az allatfajok jelenlegi elterjedesere a foldgolyon kiilonbozo tenyezok
hatnak: tengerek, hegyek, forro sivatagok, bizonyos teriiletek eghajlati sajatossagai, az elo szervezetek kozotti kolcsonhatasok, az ember
tevekenysege stb. Ezeket mind okologiai tenyezoknek nevezziik.
Az okologiai tényezok a kôrnyezet mindazon adottsâgai, amelyek
hatâssal vannak az egyes éldlényekre és azok csoportosulâsaira.
Az élettelen kôrnyezet tényezoi (abiotikus tényezok) a homérséklet, a
fény, a nedvesség, a levegd, a légnyomâs, a viz sotartalma, a talaj stb., az élo
kôrnyezeti tényezok (biotikus tényezok) pedig az egyedek populâcion belüli
kôlcsônhatâsânak, a külônbôzo fajok populâcioi kôzôtti és a külônbôzo fajok
egy târsulâson belüli populâcioi kôzôtti kôlcsônhatâsânak külônbôzo formâi
(példâul a ragadozo és az âldozat, a parazita és a gazda populâcioi kôzôtti
kôlcsônhatâs). Az emberi tevékenység külônbôzo formâit, amelyek megvâltoztatjâk az élo szervezetek âltal benépesitett kôrnyezet âllapotât, az okolo
giai tényezok külôn csoportjâba (antropogén tényezok) soroljâk.
« Az élettelen kôrnyezeti tényezok hatâsa az âllatokra. A nôvényektdl
eltéroen az âllatok heterotrofok. Ez azt jelenti, hogy szervetlen anyagbol
szerves anyagok elôallitâsâhoz nem hasznâlnak fényt, hanem kész szer*
ves anyagokkal tâplâlkoznak. Ennek ellenére a fény fontos szerepet jât*
szik életükben. Az âllatoknak van lâtoszervük, amely segiti a térbeli tâjékozôdâsukat, sajât fajtârsaik megkülônbôztetését mâsoktôl. Egyes âllatfajok nappai (bôgôlyôk, sôlyomfélék, fecskék), mâsok éjjel (csotânyok, baglyok, sünôk stb.) aktivak.

I
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Az állatfajok tôbbsége az év.során állandóan változó kórülmények
között él. Tavasszal fokozatosan növekszik a napi m egvilágítás
ideje, a tél kózeledtével pedig csökken. A világos szakasz hosszúságára reagálva, az állatok jó elóre képesek alkalm azkodni a termé*
szetben torténó meghatározott változásokhoz. Az élólények reagálását a napi m egvilágítás hosszúságára fotoperiodizmusnak nevezzük.
Az élettelen term észet másik fontos tényezóje a hómérséklet. A
hideg vérü állatok (gerinctelenek, halak, kétéltüek, hüllók) testhómérséklete függ a környezet hóm érsékletétól. Alacsony hóm érséklet
esetén nyugalmi állapotba kerülnek.
A meleg véríí állatok (madarak, emlósok) képesek testhóm érsékletüket a környezetükben bekövetkezo változásoktól függetlenül
tobbé-kevésbé állandó szinten tartani. Erre viszont több energiát
kell felhasználniuk. Ezért télen a táplálékszerzés problém át okoz
számukra.
Azok az állatok, amelyek alacsony hóm érsékleten is képesek
létezni, hidegkedvelók (például pingvinek, jegesm edve, m élytengeri
halak). Ezeknek jól fejlett a szórzetük, bórük alatt zsírréteg van
(276. ábra, 1-3.).
Azok a fajok, amelyeknek a létezéshez magas hóm érsékletre van
szükségük, melegkedvelok (zátonyképzó korallok, antilopok, vízilovak, papagájok stb.) (276. ábra, 4—6.). Sok állat a hóm érséklet idószakos változásai közepette él. Ezeket hidegturoknek nevezzük (farkasok, rókák, mókusok, varjak, galambok stb.) (276. ábra, 7-9).

276. ábra Hidegkedveló fajok: i —jegesmedve, 2 —szula, 3 —tókehal;
melegkedveló fajok' 4 - gepárd, 5 - tukán, 6 - tilápia (bolcsószájú hal);
hidegturó fajok: 7 _ farkas, 8 - galapagosi pingvin, 9 - amúrgéb

Nagyon fontos tényezo a nedvesség. Az élo szervezetek testének
nagyobb része, 50—60 %-a víz, a medúzáké 98 %-ban. A víz elosegíti a^
szervezetben az anyagszállítást, részt vesz azok kémiai átalakításá*
ban, az anyagcsere végtermékeinek kiürítésében. Az állatok kozott
megkülónbóztetnek nedvességkedvelo, szárazságtürb és szárazságkedvelo fajokat. A nedvességkedvelokhoz az állatok azon fajai tartoz*
nak, amelyek csak a magas nedvességtartalmú kórülmények kozott
képesek élni (például a pinceászka, rovarok, foldigiliszták, kétéltüek).
A szárazságkedvelok képesek hatékonyan megtartani testükben a
nedvességet (sivatagi csótány, szent szkarabeusz, fekete testü bogár).
A szárazságtüro fajok képesek túlélni bizonyos száraz idoszakokat.
A vízben élo állatok számára nagy jelentosége van a víz sótartalmának. Már tudjátok, hogy egyes fajok csupán az édesvizekben,
mások csak a sós vizekben képesek létezni.
■ Az állatok számára hosszú kedvezotlen idoszakok átvészelése. Az
állatok külónbozo módon vészelik át a hosszan tarto kedvezotlen idoszakokat. Igy egyes állatfajok télire álomba merülnek (a medve, a kózónséges sün, a borz stb.). Ez lehetové teszi számukra, hogy táplálékhiány
esetén csokkentsék energiafelhasználásukat. A hideg vérü állatok az
alacsony homérsékletü idoszakokat nyugalmi állapotban toltik. Hosszan
tarto szárazság vagy jelentos homérséklet emelkedés esetén nyáron is
álomba merülhetnek.
m i iL in m .ro

Kulcsszavak és -fogalmak.

Areál, fotoperiodizmus, okológiai

tényezók.

R o v id e n a len yeg
Minden allatfaj bolygonk felszinenek meghatarozott teriiletet, areajat
foglalja el. Minden faj arealjat az elolenyek szamara kedvezo okologiai
tenyezok- a homerseklet, a nedvesseg, a megvilagitas stb. hatarozzak meg.
Az okologiai tenyezok lehetnek:
■ az elettelen termeszet tenyezoi;
■ az elo termeszet tenyezoi;
■ az ember tevekenysegevel kapcsolatos tenyezok.
Az elettelen termeszet tenyezoi koziil az allatokra a legnagyobb hatast
kifejtok:
■ a feny;
■ a homerseklet;
■ a nedvesseg;
a a levego osszetetele;
a a viz sotartalma.

Ellendrzo kerdesek. 1. Mi az areal? 2 . Hogyan osztjuk fel az okologiai
tenyezoket? 3. Az elettelen termeszet mely tenyezoi vannak a legnagyobb
hatassal az allatok elettevekenysegere? 4. Mi a fotoperiodizmus? Milyen jelentosege van az allatok eleteben? 5. Hogyan kepesek a kulonbozo allatok tulelni
az eletteriik koriilmenyeinek kedvezotlen idoszakait?

Gondolkozzatok. Milyen elonyoket elveznek a meleg veru allatok a hideg
veruekkel szemben, es viszont?
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277. ábra

AlkotÓ feladat. Nézzétek meg a 277. ábrát. Határozzátok meg, milyen okológiai korülményekhez alkalmazkodtak az egyes részleteken feltüntetett állatok.

57 . Az állatok kapcsolatai
a társulásokban
■■■■
Érdemesfeliclézni. Mi a faj és az okológiai rendszer? Mi a
humusz? Milyen kapcsolatok léteznek a nôvények és az állatok között?
■ Az élólények tárulásainak típusai. A különbözo faj ok közös területen
való együttélése eredményezi az élólények társulásainak kialakulását.
Közületek bárki meg tud nevezni olyan állatfajokat, amelyek az olyan
nóvénytársulásokban élnek, mint a tülevelü erdó vagy lombos erdó (278.
ábra), a rét, a mocsár, sztyepp stb.
Mindnyájan jól tudjátok, hogy egy bizonyos állattársuláshoz tartozó
állatfajok nem más fajoktól (nóvényektól, gombáktól, baktériumoktól)
elkülönülten, hanem velük szoros kapcsolatban élnek. Igy a novényevó
állatok a zöld nôvények által elóallított szerves anyagokat fogyasztják, sót
lakhelyül is használják a nóvényeket. Amikor eljön az ideje, az állatok biztosítják a virágos nôvények megporzását, a termések és a magvak terjesztését stb. Egyes állatok, gombák és baktériumok nóvényi maradványokkal vagy életmükódésük termékeivel táplálkoznak.
Az élólények nemcsak egymással, de az élettelen természettel is kölcsönhatâsban vannak. Egyebek mellett, az élólények normális életmükó
désük biztosításához szükséges anyagokat (oxigént, vizet, ásványi sókat)
kapnak kórnyezetüktól, és oda a meg nem emésztett és anyagcsere-termékeiket választják ki stb. Ily módon az élólények társulásainak kölcsönös
kapcsolatai révén életterük tényezóivel bizonyos ókoszisztémák alakulnak ki.
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278. ábra Az erdei ókoszisztéma állatai
Az ókoszisztéma az egymással és a kómyezetükkel kólcsónós kapcsolatban levo élólények csoportjainak ósszessége.
Az okoszisztémák általában képesek az ónfenntartásra és az ónszabályozásra. Igy, az élólények szaporodásuk révén fenntartják saját egyedszámir
kat, és tevékenységük biztosítja a szükséges életfeltételek megújulását.
Tudjátok, hogy a fotoszintézis folyamata során a zóld nóvények szervetlen
vegyületekból szerveseket hoznak létre, s oxigént választanak ki, amellyel az
élólények lélegeznek. Az éló szervezetek által kilélegzett szén-dioxidot a zóld
nóvények szerves vegyületek szintézisére használják fel. A szerves maradványokat lebontó és a talaj termóképességét nóvelo, a humusz ósszetételét
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alkotó vegyületeket eloállító talajbaktériumok, gombák és állatok tevékeny
sége elosegíti a talaj termoképességének javítását. Az okoszisztémák alapját
a zöld nôvények képezik, amelyek egyben meghatározzák annak határait
(például a tozegláp, a fenyves erdo, a sztyepp okoszisztémái).
Az élolények kolcsonhatásának és az élettelen környezet kapcsolatának kôvetkeztében az okoszisztémákban (biogeoconózisokban) kialakul az
anyagok korforgása, vagyis annak élo és élettelen részei közötti anyagcsere és energiaáramlás. Az anyagok korforgása és az energiaáramlás biztosítja az ôkoszisztéma stabilitását és mukodését.
Földünk okoszisztémáinak ôsszességét, azaz az egyetlen globális
okoszisztémát bioszféránák nevezzük.
■ Az élolények közötti kapcsolatok az okoszisztémákban. A biogeoconózis
állatai különbözö kapcsolatban állnak más élólényekkel (279. ábra). Minden
állat állandóan kapcsolatban áll saját fajának egyedeivel (Eajon beliHi kapcsolat) és más fajok egyedeivel (fajok közötti kapcsolat). Például egyes állatok
vadásznak másokra, amelyek nôvényekkel vagy elhalt szerves maradványokkal táplálkoznak stb. Azok az állatok, amelyek más állatfajokkal táplálkoznak,
a ragadozókhoz tartoznak. Tipikus ragadozók a farkasok, a rókák, a baglyok,
a sasok stb. Ragadozók vannak az egysejtüek között is. Például a szívó papucsállatkák elkapják, megölik és megeszik az egyéb egysejtüeket.
Szoros kapcsolatban állnak az állatok a nôvényekkel. Nôvényevo fajok
a rágcsálók (ürgék, mormoták és mások), nyulak, patás állatok (zebrák,
szarvasok) és mások. Különbözö rovarok, denevérek és apró madarak (pél
dául a kolibri) megporozzák a virágokat. Az állatok ugyanakkor elosegítik
a termések, magvak, gombaspórák terjedését.

279. ábra A különbözö állatfajok együttélésének (szimbiózisának) példái

Azok az állatok, amelyek elhalt szerves maradványokkal táplálkoznak, ■
a szaprofítákhoz tartoznak. Egyesek közülük novényi maradványokkal
(foldigiliszták, páncélos atkák), mások állati tetemekkel (sakálok, barát*
keselyük) vagy azok ürülékével (ganajtúró bogár) táplálkoznak, a természet sajátos szanitéceinek szerepét töltve be. Egyes állatok más élblényeket használnak terjedésükhoz. Igy a talajatkák vagy a hengeres férgek
rovarok (legyek, boğarak stb.) vagy atkák segítségével terjednek.
Az élolények kapcsolatának egyik elterjedt formája a versengés.
A konkurencia (versenges) azonos vagy kiilonbozo faju egyedek olyan
kolcsonhatasa, melynek soran a kornyezet bizonyos tenyezoinek
(taplalek, feny, nedvesseg stb.) megszerzeseert folyo kiizdelemben az
egyik faj csokkenti a masik hozzajutasat.
A legelesebb versenges a fajon beliili vagy a rokon fajok kozotti, mivel
okologiai igenyeik egyformak vagy hasonlok. Ezert ket azonos okologiai
igenyu faj nem tud hosszu ideig egy okoszisztemaban fennmaradni.
Bizonyos ido mulva a versenykepesebb faj kiszoritja a kevesbe versenyke*
pest.
■ A szimbiozis (egyiitteles) formai. Mar tudjatok, hogy a szervezetek
egyutteleset szimbiozisnak nevezziik. Ennek kiilonbozo formai lehetnek,
olyanok, mint a mutualizmus, parazitizmus (eloskodes), kommenzalizmus. Emlekezzetek ra, hogy a kommenzalizmus a kiilonbozo faju egyedek
olyan egyiittelese, melyek koziil az egyik a masik lakhelyet, taplalekat
vagy valadekait hasznalja, lathato kart nem okozva a masiknak. A kom
menzalizmus lehet egyiittlakas (amikor az egyik eloleny a masikat vagy
annak lakhelyet hasznalja) vagy kosztkdzdsseg (amikor az egyik faj a
masik etelmaradekait fogyasztja). Az egyiittlakas peldaja, amikor egyes
halak a meduzak tapogatoiba rejtoznek, vagy a rovarfajok, amelyek a
madarak feszkeben vagy a ragcsalok iiregeiben elnek, nem okozva kart a
gazdaallatnak. Az egyiittlakas masik peldaja a tengeri kalauz hal —tengeri makk, amely a halak, a cetek es masok testen telepedhet meg. Koszt*
kozosseget a hienak alkotnak, akik az oroszlanok aldozatainak maradekat fogyasztjak.

iiiiiii n u n n
Kulcsszavak és -fogalmak. Bioszféra, konkurencia, kommenzalizmus.

Röviden a lényeg
m Minden âllatfaj, kölcsönös kapcsolatban élve más élólényekkel, valamint az élettelen környezettel, sokszínü okoszisztémák alkotórésze.
Az állatok között a kölcsönös kapcsolatok alábbi típusai léteznek■ fajon beliili (azonos fajhoz tartozó egyedek között);
■ fajok közötti (különbözd fajok egyedei között).
■ Az állatok különbözd élólényekkel vannak táplálkozási és egyéb kapcsolatokban (például konkurensek (versenytársak). Az élolények
együttélése különbözd típusainak általános elnevezése a szimbiózis.

Ellenörzö kérdések. I. Mi az okoszisztéma és a bioszféra? 2 . Milyen
kölcsönös kapcsolatok alakulnak ki az állatok között, valamint az állatok
és más élolények között? 3. Milyen formái vannak a konkurenciának (versengésnek)?
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Gondolkozzatok. Képes-e nóvénytársulások nélkül létezni az okoszisztéma?
Hasonlítsátok óssze a mutualizmusnak, a parazitizmusnak és a kommenzalizmusnak mint az élolények kólcsónhatási formáinak sajátosságait.

5 8 . Az ember tevékenységének hatása

az állattársulásokra.
Az állatvilág védelme
■
■
■
■
Erdemes fclid éZ T li . Mik azok az okológiai tényezok? Milyen
csoportokra oszthatók? Mit értünk a természeti eroforrások ésszerü felhasználásán?

■ Az ember tevékenységének hatása az állatvilágra. Ha emlékeztek rá,
az ember tevékenységét külón okológiai tényezónek (antropogén tényezó)
tekintik (280. ábra). Az ember gazdasági tevékenysége során kivágja az
erdóket, lecsapolja a vizeket, a sztyeppek parlagi részeit felszántja, müvelés alá vonja, vegyi anyagokkal szennyezi kórnyezetét stb. Ennek kóvetkeztében nagyszámú novény- és állatfaj tünt el, és tóbb ezer fajt fenyeget
a kihalás veszélye.
Az emberiségben kezd tudatosulni, hogy bolygónk természeti értékeinek megórzése és megújítása lehetetlen a fóldünket benépesító élolények
biológiai sokféleségének megórzése nélkül. A természetvédelmi intézkedé*
sek meghozatala elótt szükséges a kihalófélben levó fajok tanulmányozá*
sa. A világ tóbb mint 30 országa (kóztük Ukrajna is) csatlakozott a Világ
Természetvédelmi Stratégiájához. Ennek elméleti alapja annak tudatosítása, hogy az egyes ókoszisztémáknak, és természetesen azok ósszességének stabilitását azok faji sokfélesége határozza meg. Minél tóbb faj tartozik egy adott ókoszisztémába, az annál stabilabb. Minden élólényfaj nélkülózhetetlen alkotórésze fóldünk egységes okoszisztémájának, a bioszférának.
Hogy megórizzük az állatok, a nóvények és a gombák sokféleségét, nem
kell átalakítani a természetet, csak ósszhangban kell élni vele, fejleszteni
kell az okológiai gondolkodást - azaz a gazdasági dóntések elemzése és
meghozatala során a kórnyezet megórzésének és helyreállításának képességét.
A természetes társulásoknak minden faj nélkülózhetetlen alkotó részel
bármelyikük eltünése az okológiai rendszerból a fajok kózótti kólcsónhatások és az okoszisztéma egyensúlyának felbomlásához vagy teljes széthullásához vezet.
■ Az állatvilág sokféleségének megórzésére irányuló intézkedések.
Hogyan órizhetjük meg fóldünk csodálatos állatvilágát? Ha egy faj létezése veszélybe kerül a teljes áreán belül, akkor azt bejegyzik a Nemzetkózi
Vórós Kónyvbe, amelyet a Nemzetkózi Természetvédelmi és Természeti
Eroforrások Szóvetsége ad ki, valamint egyes országok nemzeti Vórós
Kónyvébe. Az egyes országok Vórós Kónyvébe azokat a fajokat is bejegy
zik, amelyek egyedszáma az adott országban nem jelentós vagy valamely
oknál fogva a fajt a kihalás veszélye fenyegeti.

Az erdóirtás az állat és novényvilág faji A nagy iparvállalatok szennyezik a környezetet
sokféleségének csokkenését okozza

A tudományos kutatások lehetóvé
teszik az állatvédelmi intézkedések
meghozatalát (madárgyüruzés)

A tüzzel való elovigyázatlanság
nehezen oltható pusztító erddtüzek oka
lehet

280. ábra Az ember hatása a természetre

A Vörös Könyv a ritka és a kihalófélben lévó állatok jegyzéke, amely a
róluk szóló alapvetó adatokat, életmódjukat, múltbeli és jelenkori elterje*
désüket, a védelmükre irányuló intézkedéséket tartalmazza.
Az ország, amelyben éltek - Ukrajna —a természeti viszonyok és a természeti kincsek sokféleségével különbözik Europa más országaitól. Ot
természetfoldrajzi övezetet foglal magába^ vegyes erdbk (Ukrán Polisszja),
erdóssztyepp, sztyepp, nyugaton az Ukrán Kárpátok és délen a Krími
hegység. Ukrajna területének nagy része a mérsékelt éghajlati övben fek*
szik, csupán a Krim déli partvidéke tartozik a szubtrópusokhoz. Az ország
természeti viszonyainak ez a sokfélesége határozza meg állatvilágának
sokféleségét is. Országunk területén több mint 45 000 állatfaj fordul elo.
A Vörös Könyv elsö kiadása 1980-ban látott napvilágot, a következö
1994-ben (az állatoknak szentelt kötet) és 1996-ban (a novényeknek és
gombáknak). Napjainkban a tudósok készítik az új, bovített kiadását. Az
Ukrajna Vörös Konyvébe bejegyzett fajokat, populációik állapotától,
veszélyeztetettségük fokától függöen, különbözö kategóriába soroljákkihalt, kihalófélben levó, veszélyeztetett, ritka stb. A helyreállított fajok
kategóriájába pedig olyan fajokat sorolnak, amelyek egyedszámát a bevezetett védelmi intézkedéseknek köszönhetöen sikerült gyarapítani.
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Az eioienyeK es KurnyezuiuA
A Vorós Kónyvbe (281. ábra) bejegyzett fajokat védik, tiltva azok vadá*
szását, nóvelve tórvénytelen pusztításuk felelosségét, természetvédelmi
területeket hozva létre azokon a helyeken, amelyeknek fontos szerepük
van e fajok túlélésében. Ezek elejtését vagy pusztítását, valamint
élohelyük megszüntetését Ukrajna torvénye bünteti.
Ukrajna „A kdrnyezo természet védelmérol” (1991) szóló tórvényének
megfeleloen tehát a nóvény- és állatvilág képviseloi állami védelem alatt
állnak. A védelem speciális kérdéseit, mint például az állatvilág egyedeinek hasznosítását és helyreállítását Ukrajna „Az állatvilágról” (1993)
szóló torvénye szabályozza. De a legfontosabb lépést a természet védelmérol
szóló jogalap létrehozásában az 1996-ban elfogadott Ukrán Alkotmány
tette meg, amely kimondja, hogy a kórnyezeti veszélyek ellenórzése és az
Ukrajna területén levó ókológiai egyensúly fenntartása az állam kóteles*
sége, és minden állampolgárnak tilos károsítani a természetet, az általa
okozott kárt pedig meg kell térítenie. '
Országunk élóvilága faji sokféleségének megórzésére irányuló
újszerü hozzáállást szab meg Ukrajna biológiai sokféleségének meg
órzésére irányuló 1998-2015. évi nemzeti programja. Ennek megfeleloen
Ukrajna biológiai gazdagságát mint nemzeti értéket kell órizni, ennek
megórzése és ésszerü használata elválaszthatatlan része az ország
állandó gazdasági és szociális fejlódésének.
Ukrajna biológiai gazdagságának megórzése a kormány politikájának
egyik elsóbbséget élvezó kérdéseként van meghatározva.

281. ábra Ukrajna Vorós Kónyvébe bejegyzett állatfajok 1 - pézsmacickányl
2 - hiúz; 3 - palack orrú delfín; 4 - fekete gólyaí 5 - kondor pelikán;
6 - szürke gébics; 7 - foltos szalamandraí 8 —rézsikló; 9 - oleánderszender

A ritka és kihalófélben lévo fajok védelme, földünk biológiai sokféleségének megorzése elválaszthatatlan a fajok elterjedési területének és azon
okoszisztémáknak a védelmével, amelyhez tartoznak. Ezért az egész világon speciális, az állam, a különbözo intézmények és társadalmi szervezetek védelme alatt álló területeket hoztak létre. Ukrajna természetvédelmi
alapját közel 6,6 ezer terület és objektum képezi, melyek összterülete több
mint 2 millió hektár, s ami az ország területének közel 3,4 %-a. Ezeket az
\ helyre és hasznosítják. E torvénynek megfeleloen a természetvédelmi
alap területei és objektumai meghatározott csoportokra vannak osztvatermészetvédelmi terület, bioszféra rezervátum, nemzeti park, regionális
tájvédelmi park, védett terület, természeti emlék.
A természetvédelmi területek állami fontosságú természetvédelmi
tudományos kutatóintézmények, amelyeket az adott helyre jellemzö vagy
egyedülálló természeti komplexumok természetes állapotának megorzésére, a bennük lejátszódó természeti folyamatok és jelenségek tanulmányozására, természeti megfigyelohelyek kialakítására hoztak létre. Jelenleg
Ukrajna minden természeti ovezetében müködnek természetvédelmi
területek (282. ábra)'- a vegyes erdok zónájában (a Polisszjai), az erddssztyepp zónájában (a Kanyivi, a „Rosztoccsa”, „Medobori”), a sztyeppi övezetben (a Luhanszki, az Ukrán sztyeppi, a Dnyeper-Orlivszki, a
„Jelaneckij sztyepp”), a Krími hegységben (a Karadagi, Krími, Jaltai
hegyi-erdei, „Martyján hegyfok”), az Ukrán Kárpátokban („Gorgánok”).
Sajátos szerepük van a bioszféra rezervátumoknak (Aszkánia-Nova,
Kárpáti, Fekete-tengeri, Dunai). A természetvédelmi területek e kategó-
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282. ábra 1 - Dunai Bioszféra Rezervátum; 2 - „Huculscsina” Nemzeti Park;
3 - Aszkánia-Nova Bioszféra Rezervátum; 4 - Kanyivi Természetvédelmi Terület
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riáinak nemzetkózi jelentóségük van; ezeket a bioszféra legtipikusabb
komplexumai természetes állapotának megorzése és a bennük zajló válto*
zások állandó megfigyelése céljából hozták létre. A bioszféra rezervátumokban nemzetkózi tudományos és természetvédelmi programokat valósítanak meg.
A nemzeti parkok természetvédelmi, tudományos-kutató és kulturálisismeretterjeszto intézmények, amelyeket a természeti értékek, a tórténel*
mi és kulturális egységek és objektumok megorzésére hoztak létre.
Területükón természetes kórülmények kózótt, a védelmi intézkedések
megtartása mellett engedélyezettek a külónbózd üdülési formák, például
a szervezett turizmus.
A védett területek természeti egységek vagy egyedüli fajok megorzése
és helyreállítása céljából létrehozott objektumok. A területükón folyó
tudományos és más tevékenység a kórnyezetvédelmi kóvetelményeknek
megfelelóen valósul meg.
Sajátos helyet foglalnak el a természetvédelemben az állatkertek, ame
lyeket a ritka, az adott térségre és az egész állatvilágra jellemzó fajok
tanulmányozása, védelme, akklimatizációja és hatékony gazdasági fel*
használása céljából hoznak létre. De legfóbb feladatuk a felvilágosítóneveló munka és a természetról való gondoskodás fejlesztése. Ukrajnában
7 állatkert mükódik, melyek kózül a legnagyobbak az aszkániai, a kijevi,
a mikolajivi és a harkivi.
A természetvédelmi területek nem létezhetnek egymástól elszigetelten.
Külónben lehetetlenné válna az állatok cseréje. Ezért a természetvédelmi
területek és a nemzeti parkok kózótt úgynevezett „természeti folyosók”nak kell lenniük, amelyek egységes ókológiai hálózattá kótik óssze óket.
Az ókológiai hálózat olyan egységes rendszer, amely magába foglalja
a fokozott védelemre szoruló természeti tájegységeket.
n i 11 i i i i i i i 111

Kulcsszavak és -fogalmak. Biodiverzitás (biológiai sokféleség),
ókológiai gondolkodásmód, Vórós Kónyv, természetvédelmi terület,
nemzeti park, ókológiai hálózat.

Róviden a lényeg
Az ember intenzív gazdasági tevékenysége, külónósen a múlt század*
ban, bolygónkról sok állatfaj kihalásához vezetett. Ritka és kihalófélben
lévó fajok százainak van szüksége sürgós védelemre. Az ésszerü természethasználat miatt az embernek szükséges^
■ fejleszteni ókológiai gondolkodását, nem feledve, hogy a fajok a termé
szetes társulások alkotói és bármelyik faj kihalása elkerülhetetlenül a
természeti egyensúly megbomlásához vezet;
■ a kihalófélben lévó és ritka fajokat bejegyezni a Vórós Kónyvbe (a nemzetkózibe és a nemzetibe);
■ védeni a ritka és a kihalóban lévó fajokat természetvédelmi területek,
nemzeti parkok, rezervátumok stb. létrehozásával;
■ az élólények biológiai sokféleségének megorzése, valamint a természet
ésszeru kihasználása a kórnyezetvédelemre irányuló tórvényi rendelkezések kidolgozásán és megtartásán alapul.
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E llenörzö hérdések.

1 . Az ember mely gazdasági tevékenysége hat atf
állatvilágra? 2. Mit értünk ökologiai gondolkodáson és a természet ésszeru
kihasználásán? 3. Milyen jelentosége van a Vörös Könyv létrehozásának földünk biológiai sokféleségének megorzése szempontjából? 4. Ukrajna milyen
fontos természetvédelmi területeit ismeritek? 5. Milyen torvényi rendelkezések védik Ukrajna állatvilágát?

Gondolkozzatok . Vidéketeken milyen természetvédelmi területet lehetne
még létrehozni? Milyen állatokat védenétek ott?

Szeretnél többet tudni ?
■ Az Aszkánia-Nova term észetvédelm i terület állatkertjében az állatok
félig szabad korülmények között tartása, az akklimatizáció és a reakklimatizáció (a faj azon területre való visszahonosítása, ahol egykor élt)
elméletének, m ódszereinek és technológiájának kidolgozása terén
nincs hozzá fogható a szovjet utódállamok területén, és világviszonylatban is az elso tíz között van. Itt több mint 80 madárfajt, köztük 15 Ukrajna
Vörös Konyvében szereplö fajt (sztyeppi sas, szürke daru, kraszavka,
ogár és mások), 36 emlosfajt, közülük 7 ritka fajt (Przsevalszkij-féle ló,
türkmén kulán, Grévi zebra, csavart szarvú kecske, tatár antilop, szibériai bak) tenyésztenek.
■ Ukrajnában elöször a Kárpáti Nemzeti Parkot hozták létre (1980).
Jelenleg Ukrajnában más nem zeti parkok is m üködnek: a Sacki,
„Szinyevér”, Azovi-Szivasi, „Vizsnick”, „Podilszki To vtrá i", „Szvjáti hori”,
„Huculscsina", Mezenszki.
■ A Vörös jegyzékek osszeállításával egyidoben a tudósok úgynevezett Fekete jegyzéket is osszeállítanak, amelyben az 1600 óta kihalt élolényeket tartják nyilván. Ettöl az idötöl kezdve léteznek megfelelö tudományos leírások, és gyakran múzeumi gyüjteményes anyagok.
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Tudásfelmérés tesztek segítségével
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Tesztfeladatok egy helyes válasszal
1.

Az Ukrajnában müködö természetvédelmi területek: a) csak természetiek;
b) csak bioszféraí c) természeti és bioszféra.
2. Az élolényeknek a természeti forrásokért való versengését így nevezzük:
a) parazitizmusí b) konkurencia» c) mutualizmus; d) kommenzalizmus.
3. A különbözo fajú élólények minden együttélési formájának neve: a) szimbiózis; b) konkurencia; c) mutualizmusí d) parazitizmus.
4. Az az élólény, amely a másik faj egyedét, annak kárt nem okozva élettérként
használja: a) szimbionta; b) parazitai c) kommenzalistaí d) ragadozó.

Tesztfeladatok több helyes válasszal
1. A

védett területek: a) a természetvédelmi területek; b) a botanikus kertek;
c) a nemzeti parkok; d) legelólc.
2. Az éló természet tényezó'ihez tartozik: a) a hómérséklet; b) a konkurencia;
c) a novények rovarok általi megporzása; d) a nedvesség.
3. A mutualizmus példája az együttlakás: a) a széles galandféregé a halevó
emlós beleihen; b) az aktínia a remeterák vázánJ.c) az ostoros egysejtü a rovar
beleihen; d) fonálféreg a novények gyökereiben.

4. Ukrajna bioszféra rezervátumaihoz tartozik: a) a Kanyivií b) a Fekete-tengeri; c) a Kárpáti; d) a Polisszjai.

Etnelt szintü feladatok
Mely okológiai tényezok képesek a legveszélyesebb változásokat okozni az ökoszisztémákban?

5 9 . Az állatvilág torténelmi
y

fejlodésének fobb szakaszai

■
■
■
■
Erdemes felidézni . m í a faj? Milyen rendszertani kategó*
riákat használnak az állattanban? Mik azok a prokarióták és eukarióták?
Mi a flora és a fauna?

A tudósok számításai szer-int földünkön az élet kb. 3,8 millió évvel
ezelbtt keletkezett. Bolygónkon az életfeltételek sokszor változtak és
minden élo szervezet kénytelen volt állandóan alkalmazkodni e válto*
zásokhoz.
Az élo szervezetek állandó, visszafordíthatatlan torténelmi fejlodési
folyamatát, amelynek kóvetkeztében azok változnak, evolúciónak
nevezzük.
Az evolúció kóvetkezménye nem csupán minden élo szervezet alkalmazkodása létfeltételeihez, de sokféleségük is. Az evolúció során azok a
fajok, amelyek nem tudtak alkalmazkodni az új életfeltételekhez, kihaltak, helyettük új, jobban alkalmazkodók jelentek meg.
■ Földünk geológiai tórténetét a tudósok korokra, minden kort korsza*
kokra osztottak. Minden kornak meghatározott nóvény- és állatvilág felel
meg, vagyis megvannak a saját jellemzó társulásai.
A paleontología (az ásatag élólények kóvületeiról szóló tudomány) adatai szerint minden korszak végén észlelhetó sok élólénycsoport kihalása
és minden kóvetkezó elején újak robbanásszerü megjelenése.
A földi élet kialakulásának tórténete ót kort foglal magába, ezek: az
archaikum (3,8 milliárd éve kezdódótt és 1,3 milliárd évig tartott), a proterozoikum (2,5 milliárd éve kezdódótt és 1,9 milliárd évig tartott), a
paleozoikum (600 milliárd éve kezdódótt és 350 millió évig tartott), a
mezozoikum (250 milliárd éve kezdódótt és 180 millió évig tartott), a kainozoikum (70 millió éve kezdódótt és ma is tart).
Az élet az archaikumban keletkezett- megjelentek a tengeri prokarió
ták - a baktériumok és kékmoszatok. A proterozoikumban jelentek meg az
eukarióták: nóvények, gombák, állatok. Eleinte ezek egysejtüek voltak,
egyesek sejtjei telepeket alkottak. Idóvel a telepes ostoros egysejtüekból
fejlódtek ki a soksejtü állatok (283. ábra).
A paleozoikum során jelent meg szinte minden állatfaj, az élet nem
csak a vizeket, hanem a szárazfóldet is meghódította. Ennek kóvetkezté*
ben sok olyan állatcsoport alakult ki, amelynek váza vagy védóhéja volt
(pontosabban az ízeltlábúak és a puhatestüek), ugyanekkor jelentek meg
az elsó gerincesek, amelyek a mai lándzsahalakra hasonlítottak.
Megjelentek az elsó tengeri halak. Elsó kopoltyúíveik állkapcsaikból ala*

283. ábra Proterozoikum kori állatok

284. ábra Paleozoikum kori állatok

kultak át, amelyek az áldozat elkapására szolgáltak, és csontpikkelyeikból kifejlodtek a fogak. Ahalaknál kialakultak a páros (mell- és has-) uszo*
nyok. A szárazfóldet benépesítették a gyürüs férgek, skorpiók, atkák és
pókok.
Abban az idoben az édesvizek bomlásban levo novényi maradványokkal voltak tele, hisz nem volt elegendo oxigén. Ezért a csontos halak bizo*
nyos csoportjainál (bojtosuszonyúaknál és a kettoslégzésüeknél) kiegészí*
to légzoszervek —tüdok - alakultak ki. Ez lehetbvé tette a légkóri levegcr
vel való légzést. A tudósok úgy tartják, hogy a bojtosuszonyú halaktól
származnak a kétéltüek.
Fontos események zajlottak a paleozoikum második felében, a Fold tór*
ténetének legmelegebb idoszakában, a karbon korszakban. A szárazfoldón
külonbózo kétéltüek éltek. Egyesek kozülük egy sor mai hüllo eló'dei,
mások - a ragadozófogazatúak - idovel az elso emlosók elodei. Ebben a
korszakban jelentek meg a rovarok (284. ábra).
A mezozoikum (285. ábra) a szárazfóldi ókoszisztémákban a hüllok és
a rovarok uralkodásával jellemezheto. Ebben a korban alakultak ki a
madarak és az emlosok. E kor elején jelentek meg a teknosok, krokodilok,
gyíkok és a dinosaurusok. Idovel a dinosaurusok jelentos faji sokféleségre
tettek szert és az egész mezozoikum folyamán uralták az okológiai rendszereket. Négy lábon foleg a nóvényevo fajok jártak, amelyek kózül a legismertebb a diplodocus (30 m magas), és a hozzá hasonló, de hatalmasabb, 80
tonna súlyú brontosaurus. A jura korszak sok dinosaurusa a hátsó végtagjain járt, mellso végtagjai megróvidültek. Ezek foként ragadozó fajok vol
tak, melyek kózótt a legnagyobb a 6 m magas tiranosaurus volt.
A kor második felében a nem nagy méretü ragadozófogazatú rovare*
voktol származnak az elso emlosok.
Ezek nem nagy termetü (5-15 cm hosszú), szorrel borított emlosok
voltak, rovarokkal táplálkoztak. A tengerekben a delfinekhez hasonló,
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megróvidült tórzsü, úszólábas és hosszú nyakú ragadozó ichtyosaurusok és plesiosarusok éltek.A mezozoikumi hüllok kózótt ismertek még a
pterosaurusok vagy repülo gyíkok (285. ábra). Nekik, a mai madarakhoz
hasonlóan, üreges csontjaik, szegycsonttaréjuk, kónnyü koponyájuk volt,
állkapcsaikon apró fogak vagy szarulemezek (a madarak csoréhez hasonlók)
voltak. Mint a mai denevéreket, a pterosaurusok szárnyát is bdrredd
alkotta, amely a mellso végtagoktól a hátsókig húzódott. Asatag hülloket,
amelyek a madarak kozvetlen osei lennének, nem ismerünk. De a tudósok
úgy vélik, hogy a madarak a tollal fedett hüllóktol származnak, amelyek
mellso végtagjai szárnyakká módosultak, és más alkalmazkodási jellegvonásuk is kialakult. Igy a madarakra emlékeztet az archeopterix, amely
képes volt ágról ágra átsiklani (vitorlázni).
A mezozoikum befejezo idbszaka a kréta korszak volt, amely az intenzív mészkoképzbdésrbl kapta a nevét. Ezek a lerakódások a foraminiferák
(likacsoshéjúak) vázából képzodtek. Ebben a korszakban tomegesen éltek
a tengerekben. A korszak kozepén jelentek meg a zárvatermb nóvények,
amelyek kozül sok rovar megp'orzású volt. Pontosan ez eredményezte
ezeknek az állatoknak a robbanásszerü (kitóro) fejlodését, valamint a
nóvényevo gerinctelen és gerinces állatokét. A korszak végén bekóvetke*
zett a Fold éghajlatának változása: nedvesebb lett.
Ennek kóvetkeztében kihaltak a dinosaurusok, a pterosaurusok,
ugyanakkor megjelentek az erszényes és méhlepényes emlosok (rovarevok, denevérek és foemlosók), valamint a madarak.
A kainozoikum az emlosok, a madarak, a rovarok és a puhatestüek
fejlodésének kora (286. ábra). Akkor alakul ki a mai madárrendek tóbb*
sége, megjelennek a rágcsálók, a cetfélék és néhány más emlbs rend,
amelyek idbvel a ragadozók, az úszólábúak, a páros és páratlan ujjú
patások osei lettek. Bolygónk éghajlata egyre zordabb lett. Jó néhány
eljegesedés kóvetkezett be az északi és déli féltekén. Például kózel 12
millió évvel ezelótt jégtakaró alatt volt Dél-Amerika egy része, az
Antarktisz (a mai napig), Uj-Zéland és csaknem egész Ausztrália.
A kainozoikum kozepén Dél-Afrikában megjelentek az elsó emberszabású majmok, késóJ)b pedig olyan lények, amelyeket az emberek családjá*
ba sorolnak.

285. ábra Mezozoikumi állatok

286. ábra Kainozoikumi állatok

A kainozoikum befejezo korszaka, az antropogén korszak, kb. 2 millió
évvel ezelbtt kezdbdótt és a mai napig tart. Abban az idoben jelentds lehülés tortént, amely eljegesedéssel párosult. A jégtáblák kozott sajátos ,,jégkorszaki fauna” alakult ki, amelyhez a napjainkra kihalt mamutok, bun*
dás orrszarvúak, barlangi medve és más állatok tartoztak (285. ábra). A
kovetkezb felmelegedés kóvetkeztében a jégtakaró mai állapotára csokkent. Az éghajlat ilyen változásai okozták a mai flora és fauna kialakulá*
sát. A mai antropogén korszak kózponti eseménye az ember megjelenése
és az emberi társadalom kialakulása.

Róviden a lényeg
Az evolúció az éló szervezetek visszafordíthatatlan torténelmi fejlodési
folyamata, melynek kovetkezménye a fajok sokfélesége és alkalmazkodása a kornyezeti feltételekhez.
■ A tudósok a Fold geológiai torténetét korokra és korszakokra osztják,
amelyekre bizonyos típusú nóvényzet és állatvilág jellemzb.
■ A Fold geológiai tórténetének 5 kora^ archaikum, proterozoikum, paleozoikum, mezozoikum és kainozoikum.

Ellenórzó kérdések:

i. Mi az evolúció? 2. Milyen korokra osztjuk a Fold
geológiai torténetét? 3. Milyen fontos események zajlottak a proterozoikum
során? 4. Jellemezzétek a paleozoikum állatvilágát! 5. Az állatvilág fejló'désének milyen fó' szakaszai zajlottak a mezozoikum folyamán? 6 . Milyen változások tórténtek az állatvilágban a kainozoikum során?

GondolkoZZatok.

Miért tekintik az egyes hüllócsoportokat a madarak ó'seinek? Próbáljátok alátámasztani ezt az állítást.
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SZAKKIFEJ EZESEK

A
area —(a latín area = terület, tér szóból ered) bolygónk azon része (szárazfóld v. víz), amelyet meghatározott faj
egyedei (vagy más rendszertani kate*
gória egyedei) népesítenek be
B
báb - a rovarok fejlbdési szakasza, a
lárva szóveteinek és szerveinek bcr
nyolult átalakulási és a kifejlett
egyed szóveteinek kialakulási folyamata
biológiai küzdelem - a kártékony
vagy vérszívó fajok elleni küzdelemben természetes ellenségeik (paraziták, ragadozók, stb.) felhasználása
borsóka — a laposférgek lárvája,
amely vízzel telt golyóhoz hasonló,
belsejében az élbskódb egy vagy tóbb
kezdetleges fejecskéje található
C
cisztaképzó'dés - (a góróg cisztisz =
hólyag szóból) váladékot tartalmazó
burokképzódés kedvezbtlen kórülmények miatt

dése az anya szervezetében tojáshéj
kialakulása nélkül tórténik
elsodleges víziállatok - a vizek olyan
lakói, amelyek osei szintén vízi életmódot folytattak
eukarióták - (a góróg eu = teljesen, jó
és a karion = mag szavakból) olyan
szervezetek (nóvények, gombák, álla
tok), amelyeknek sejtjei sejtmagot
tartalmaznak
F
faj - felépítésükben, életfunkcióikban
kórnyezeti igényekben hasonló egyedek ósszessége, amelyet bizonyos areált foglalnak el, egymással szabadon
keresztezbdnek és termékeny utódokat hoznak létre
fauna - (a római mitológiában Fauna
az erdók és a rétek istennbje, az álla
tok védbszentje) állatok ósszessége,
amelyek meghatározott területen
vagy bolygónk egészén élnek
G
gerinc - rugalmas, nem szelvényezett
tengelyváz a gerinces állatoknál,
amely az idegcsb alatt helyezkedik el

E
H
echolokáció - (visszhang utáni tájékozódás) (a góróg echo = hang és a
latín locatio = terjedés szavakból) az
állatoknak (foleg magas frekvenciájú) az akadályokról visszaveródó jelzéseket felfogó képességel a zsákmányszerzést és a térbelei tájékozódást segíti
életciklus - egy adott faj fejlbdési
fázisainak ósszessége; két vagy tóbb
egymást kóveto nemzedék azonos fej
lbdési fázisai kózótti ido. Megkülónbóztetünk egyszeru és ósszetett élet*
ciklust
elevenszülés - az állatok szaporodási
módja, amelyek során a magzat fejló'282

heliceria (csáprágó) - (a góróg hele =
kóróm és kerasz = szarv szóból) a
pókszabásúak elsb pár végtagja,
amely a táplálék megszerzésére és
védelmére szolgál
hemolimfa - (a gór. heameo és a lat.
limpha = tiszta víz, nedvesség) egyes
nyitott vérkeringésü gerinctelen álla
tok belsb kórnyezetének folyékony
szóvete
hermafrodita - (ógóróg mitológiai
lény, Hermész isten és Aphrodité
istenno fia nevébbl, aki félig férfi,
félig no volt) olyan élblény, amelynek
nbi és hím ivarsejtjei is vannak

hideg veru ällatok — gerinctelen es
egyes gerinces allatok (halak, ketel*
tüek, hüllok stb.), amelyek testhömerseklete jelentosen függ a környezet hömersekletetöl
I
ingerlekenyseg - a sejt (szervezet) meghatarozott reakciöja a környezet egyik
vagy mäsik tenyezöje okozta ingerre

N
nem valödi vagy älläbak — (a görög
pseudos = nem valödi es a phodos =
läb szavakböl) egyes egysejtük ideiglenes sejtkinövesei vagy a többsejtü
ällatok egyes sejtjeinek mozgäsära
vagy fagocitözisra (bekebelezesre)
szolgälö kepzödmenyei
M

K
kokon - a rovarlärväk vagy egyes
gerinctelenek peteit (örvenyfergek,
földigilisztäk, pökok stb.) boritö vedokepzödmeny
konkurencia - (a latin konkurencia =
lefolyäs, lecsepeges) fajon belüli vagy
különbözo fajok populäciöinak egyedei közötti kölcsönhatäs, amelynek
sorän a környezeti tartalekok felhasznälasäban a versengok közül az
egyik csökkenti a mäsik eselyet
kommenzalizmus - (latin kom =
együtt es menza = asztal, etkezes
szavakböl) a különbözo fajü elölenyek
kölcsönhatäsa, amelyek közül az
egyik felhasznälja a mäsik täplälekät
vagy eletmüködesenek termekeit,
illetoleg a mäsik lakhelyet, ez utöbbinak kärt nem okozva
kutikula - (a latin kutikula = borke
szöböl) nem sejtes felepitesü tömör
reteg, amely sok eldleny (ürbelüek,
hengeresek es gyürüs fergek es mäsok) testfelszinet boritjaJ a hämszövet
sejtjeinek kivälasztäsi termeke
L
lärva - az ällatok közvetett fejlödesenek szakasza, felepiteseben es eletmödjäban jelentosen elter a kifejlett
egyedtol
legzes - azon folyamatok összessege, amelyek biztositjäk az oxigen
felvetelet es az összetett szerves
anyagok egyszerükre valö felbomläsät, minek következteben az eletfolyamatok biztositäsähoz szükseges
energia szabadul fei. Megkülönböztetünk aerob legzest — oxigen reszvetelevel, es anareob legzest — oxi
gen nelküli legzest

mäsodlagos viziällatok - viziällatok,
amelyek ösei szärazföldi eletmödot
folytattak
mehlepeny (placenta) - szerv, amely a
mehfal es annak külsö retege összenöveseböl keletkezik, biztositja az anyaszervezet es a magzat közötti anyagcseret
meleg verü ällatok - emlösök es
madarak, amelyek a környezet
hö'mersekletingadozäsätöl függetlenül
kepesek fenntartani viszonylag ällan*
dö testhömersekletüket
mutualizmus - (a latin mutuus = kölcsönös szöböl) a szimbiözis olyan formäja, amelyben az együtt elö fajok
mindegyike hasznos a mäsik szämära
P
parazitizmus - (a görög paraszitos =
elö'sdi szöböl) a különbözo' fajü egyedek kölcsönhatäsa, amelyben az
egyik (a parazita) viszonylag hosszü
ideig hasznälja a mäsikat (a gazdaszervezet) täplälekforräskent vagy
lakhelyül
prokariötäk - (a latin pro = elö'tt es a
görög karion = mag szöböl) elölenyek,
amelyek sejtjeiben nincs sejtmag
R
regeneräciö - (a latin regeneratio =
megüjuläs szöböl) az elvesztett vagy
serült testreszek vagy szervek megüjuläsi, ill. üjrakepzö'desi folyamata
reflexek —(a latin reflexus = lekepzes
szöböl) az ällati szervezet välaszreakciöja az idegrendszer reszvetelevel
retegleletek - elölenyek maradvänyai
a földtani közetekben, a közetek koränak meghatärozäsära alkalmasak
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Sz
szaprotrófák — (a görög szaprosz =
rothadt és trophe = táplálék szóból)
szerves maradványokkal táplálkozó
szervezetek
szerv - (a görög organon = szerv szó
ból) a szervezet képzódménye, amelynek a szervezetben m eghatározott
helye, rá jellem zö sajátos felépítése
és meghatározott szerepe van
szimbiózis - (a görög szün = együtt és
bios = élet szóból) különbözö fajok
bármilyen együttélési formája
szuró szervezetek (filtrátorok) — víziállatok, amelyek apró szervezetekkel
és tápanyagrészecskékkel táplálkoznak, am elyeket a vízból szürnek ki

böztetünk elsódleges, másodlagos és
vegyes testüreget
tojásrakás —az állatok tojásokkal történo szaporodási módja
tok - egysejtüek tömör védóréteggel
körülvett sejtjeî a környezet kedvezó'tlen korülményeivel szembeni túl*
élésre szolgál

Z
zigóta - (a görög zigotos = egybeolvadt szóból) megtermékenyített petesejt; a him és a nói ivarsejt egybeolvadásából keletkezik
Zs
zsírtest - az ízeltlábúak lazarostos

T
testüreg -

folyadékkal telt üreg,
amelyben szervrendszerek vagy azok
részei helyezkednek el. M egkülön-
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kötöszövete, amely a belsó szervek
közötti teret tölti ki, felhalmozza a
tápanyagokat, elnyeli az anyagcseretermékeket, vízforrásként szerepel és
hószigeteló szerepet tölt be
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