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„Érdekes dolog megállni
egy kuszán benőtt part mellett,
amelyet sokféle növény borít,
madarak dalolnak a bokrokban,
a levegőben rovarok röpködnek,
és férgek másznak a nedves földben,
és eltűnődni azon, hogy mindezeket
a finom gonddal szerkesztett formákat,
amelyek annyira különbözők, és amelyek
oly bonyolult módon függnek egymástól,
egytől egyig olyan törvények hozták létre,
melyek ma is működnek körülöttünk.”
Charles Darwin (A fajok eredete)

iv

Bevezető
Az állatvilág sokfélesége, ha csak a tudomány számára ismert, azaz leírt mintegy
másfél millió fajt tekintjük is, óriásinak mondható. Az állatrendszertan feladata ezt a
sokféleséget alkotó egységeket, állatcsoportokat (taxonokat) megnevezni, jellemező
tulajdonságaik alapján osztályozni és megfelelő, azaz fejlődéstörténeti rendszerbe helyezni.
A teljesség igényével ezt egyetlen műben már csak terjedelménél fogva sem lehet megtenni.
Jelen jegyzet célja ennél fogva nem is a felhalmozott szisztematikai és taxonómiai
ismeretanyag hiánytalan bemutatása, hanem csupán bepillantást kíván nyújtani a
szisztematika és taxonómia tudományába, azok történetébe, tárgyába, módszertanába,
valamint az egyes állatcsoportok egyedfejlődési, morfológiai, élettani, ökológiai, stb.
jellemzőibe, törzsfejlődésükbe és ezen alapuló rendszerezésükbe; mindezeken keresztül tehát
az állatvilág sokféleségébe.
A jegyzetben található ismeretanyag, mint hangsúlyoztuk már, messze nem tekinthető
hiánytalannak, de még így is jóval nagyobb tudásanyagot próbáltunk belesűríteni, mint
amennyinek az ismerete elvárható egy állatrendszertan vizsgára készülő, alapszakos
hallgatótól. Célunk ebből a szempontból kettős: természetesen elsősorban a vizsgákhoz való
felkészüléshez szántuk segítségnek, de nem hagyhattuk figyelmen kívül az esetleg további,
mélyebb tudásra szomjazók vagy csupán néhány „állati” érdekes ismeretre vágyók igényeit
sem. A jegyzet strukturálásával igyekeztünk elérni, hogy ez a kettősség ne legyen zavaró, és a
véleményünk szerint elvárható ismeretek logikus sorrendben követve egymást, gördülékenyen
olvashatók és elsajátíthatók legyenek.
Az egyes állatcsoportokat igyekeztünk egy „járjuk körül, majd nézzük meg belülről”
elven bemutatni, azaz először a külső (méret, alak, szimmetria, stb.), majd belső
morfológiájukat (sejtjeik, szöveteik, szerveik, szervrendszereik jellemzői, felépítésük, stb.)
jellemezni. Ezután szaporodásuk, egyedfejlődésük, életmódjuk, végül pedig diverzitásuk és
rokonsági viszonyaik jellemzése következik. Egy-egy szót, kifejezést, mondatot vastagon
szedtünk, mint kulcsszavakat, kiemelendő, hogy az adott csoportra jellemző, fontos
tulajdonságokról van szó. Néhány esetben szükségét éreztük további magyarázatnak,
megjegyzésnek a pontos és helyes megértéshez, amelyek azonban többnyire megtörték volna
a szöveg gördülékenységét, ezért rövid lábjegyzetek formájában, ill. hosszabb magyarázat
esetén bokszokban tűntettük fel azokat. A szövegbe illesztett szövegdobozok (bokszok)
ezenkívül tudománytörténeti vonatkozásokkal, a megértést segítő példákkal és az érdeklődök
számára további speciális szakismeretekkel egészítik ki a törzsszöveget. A jegyzetet számos
saját, ill. az internetről származó szabad felhasználású ábrával, ill. fotóval igyekeztünk
szemléletesebbé tenni. Minden lényeges esetben filogenetikai fák segítségével is igyekeztünk
szemléltetni az adott taxonok leszármazási viszonyait. A főbb fejezetek végén ellenőrző
kérdések segítik az anyag elsajátítását. A jegyzet végén szójegyzék (glosszárium) is helyet
kapott, amely a törzsszövegben előforduló főbb fogalmakat magyarázza. A nem saját
készítésű ábraanyagok forrását a jegyzet végén található függelékben tüntettük fel.
A jegyzet anyagának elsajátításához ajánlott az alapvető állatszervezettani és
egyedfejlődéstani ismeretek birtoklása. További élettani, ökológiai, biogeográfiai,
paleontológiai, molekuláris biológiai, genetikai ismeretek néhol szükségesek lehetnek a
pontos megértéshez vagy helyes értelmezéshez.
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A jegyzettel a következő konkrét tanulási eredmények alakíthatók ki:
Tudás
Tisztában van a
rendszertan egyes
részterületeinek
(taxonómia és
szisztematika)
ismeretköreivel,
alapfogalmaival és
terminológiájával.
Tisztában van a
rendszertani iskolák
közötti különbséggel.
Ismeri a rendszerezés
alapelveit, logikáját,
főbb módszereit.
Tisztában van a faj
fogalmát érintő
kérdésekkel, a főbb
fajkoncepciókkal.

Képesség
Szemlélteti az
állatvilág taxonómiai
sokféleségét.

Képes
megkülönböztetni az
eltérő törzsfákat és
megfelelően
értelmezni azokat.
Képes értelmezni a
különböző
osztályozási
módszerek
eredményeit .
Képes definiálni a
fajt, mint a
rendszerezés
alapegységét, és
ismertetni a főbb
fajkoncepciókat.

Ismeri az állatvilág
nagyobb csoportjait és
tisztában van ezek
rokonsági
viszonyaival.

Megnevezi az állatok
főbb csoportjait, és
vázolja az állatvilág
törzsfejlődését a főbb
csoportok szintjén.

Ismeri az állatvilág
nagyobb csoportjait és
azok morfológiai,
egyedfejlődési,
genetikai és
életmódbeli
sajátságait.

Bemutatja az állatok
főbb csoportjait, és
összehasonlítja azok
morfológiai,
egyedfejlődési,
genetikai sajátságait.

Attitűd
Nyitott az újabb
kutatási eredmények
megismerésére az
állatvilág
kialakulását, az egyes
taxonok elterjedését
és ökológiai
szerepüket érintő
kérdésekben.
Nyitott a modern
molekuláris
módszerek nyújtotta
lehetőségek
megismerésére.
Kész konszenzus
vélemény
kialakítására a
bizonyítékok
függvényében.
Nyitott a
társtudományok új
eredményeinek
befogadására.

Autonómia/Felelősség
Szakmai és nem szakmai
körökben önállóan nyilvánít
véleményt rendszertani,
taxonómiai kérdésekben.

Szakmai és nem szakmai
körökben önállóan nyilvánít
véleményt a fajok
változékonysága és új fajok
keletkezése mellett.

Önállóan érvel a modern
törzsfejlődéstani rendszer,
az evolúciós világnézet
mellett az állatvilágban
történt változások
összefüggéseinek
értelmezésén keresztül.
Nyitott az új, modern Önállóan érvel az élővilág
vizsgálati módszerek sokfélesége és ennek
nyújtotta eredmények jelentősége mellett.
megismerésére.
Megfelelő kritikával
szemléli az
ellentmondásos
eredményeket, a
teljes evidenciák
fényében.

Reméljük, hogy jegyzetünket nem csupán az állatismeret, állatrendszertan vagy zoológia
vizsgákra készülő hallgatók használják majd, hanem azok is, akik pusztán érdeklődésből
kívánják zoológiai ismereteiket bővíteni.
A szerzők
Szeged
2020. február. 29.
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I. A rendszertan története és tárgya. Az állatok (Animalia vagy Metazoa) rendszerezése
Írta: Torma Attila
A rendszerezés rövid története
Az élővilág változatossága, sokfélesége óriási (1.1. ábra). Könnyen belátható, hogy az
élőlények megkülönböztetése, sokféleségük leírása és csoportosítása (rendszerezése)
elkerülhetetlen volt az emberek számára, minimálisan legalább a környezetükben
megfigyelhető és hatást gyakorló élőlények esetében. Ezt az igényt a nyelvünk is jól tükrözi,
hiszen a „féle”, „fajta”, stb. kifejezések általánosan használt fogalmak csoportok
megkülönböztetésére. Természetesen ez a fajta csoportosítás csupán a mindennapi élet
szempontjából praktikus „rendszereket” eredményez, nem pedig tudományos rendszerezése
az élőlényeknek.

1.1. ábra. A Földön élő leírt fajok számbeli megoszlása Chapman (2009) adatai alapján.

Az állatok első tudományos rendszerezése Arisztotelész1 (i.e. 384–322) (a növényeké
tanítványa Teofrasztosz2 (i.e. 390–305)) nevéhez köthető. A tudományos rendszerezés az
élőlények hierarchikus csoportosítása. Ez a hierarchia az arisztotelészi világképben, mint a
„természet lépcsője” (Scala Naturae) jelenik meg, amely szerint a világ lépcsőzetesen épül
fel, a létező dolgok a tökéletesség, a „lélekkel való telítettség” fokozatos skáláján vannak
elrendezve, legalul az élettelen dolgokkal, melyeket a növények, állatok végül az ember
követ. Tanításai a történelem folyamán részben arab közvetítéssel, lásd pl. Avicenna (Ibn
1

A biológia szempontjából fő műve a Historia Animalium nem csak az állatok rendszerezését, hanem rengeteg
természettudományos (mai értelemben etológiai, viselkedéstani, anatómiai, orvoslási, stb.) megfigyelést
tartalmaz. Magától értetődően a mai modern tudományok kialakulásáig ez többé-kevésbé minden tudományos
műre jellemző. Arisztotelész tanítása szerint az élettelen világban (a Nap, a vizek, a kövek) nincs lélek, csak a
puszta létük figyelhető meg, a szaporodó növényeknek tökéletlen, a szintén szaporodó és mozgó állatoknak
tökéletesebb lelke van, az ember lelke pedig tökéletes, hiszen a létezés, szaporodás, mozgás tulajdonságain túl a
gondolkodás is jellemzi.
2
Historia Plantarum c. műve.
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Sīnā) munkássága, a középkori keresztény biológia és orvoslás (alapvetően a tudományos
világnézet) egyik alapját képezte. Hatását jól mutatja, hogy nyomai még ma is fellelhetők,
például amikor nagyon helytelenül alacsonyabb, ill. magasabb rendű élőlényekről beszélünk.
A rendszerezés tudományának fontos mérföldköveként Carl von Linné (1707–1778)
munkásságát3 kell kiemelni. A Linné-féle rendszer nem kizárólagosan egymás alatt, ill.
egymás fölött elhelyezkedő, hanem egymásba ágyazott hierarchiájú kategóriákból áll, azaz
egy inkluzív hierarchia, ami ún. enkaptikus (bennfoglaló) rendszert eredményez.
A magasabb hierarchiájú kategóriákba tartozó élőlények rendre beletartoznak az alacsonyabb
hierarchiájú kategóriákba is. A Linné-féle rendszer kategóriái (osztály, rend, nem, faj,
változat) ma is a rendszertani kategóriák alapját adják. A kettős nevezéktan (binominális
nomenklatúra) bevezetése szintén Linné nevéhez fűződik.
A rendszerezés tudománya, mint látható, régi múltra tekint vissza, noha ezek a korai
rendszerek mind ún. mesterséges rendszerek voltak, azaz valamilyen önkényesen kiragadott
tulajdonság alapján csoportosították az élőlényeket. Arisztotelész például „véres” és „vér
nélküli” állatokat különböztetett meg. Caius Secundus Plinius (23–79)4 szárazföldi, vízi és
repülő állatokat különböztet meg, de akár említhető Paolo Giovio (1486–1552) is, aki
nagyságrend alapján csoportosítja a halakat. A mesterséges rendszerekkel szemben a
természetes rendszerek csoportképzésének alapját a leszármazási (rokonsági) viszonyok
határozzák meg. Ezeket hívjuk épp ezért genealogikus (leszármaztató vagy eredeztető)
rendszereknek. Értelemszerűen, a leszármazási sorokon alapuló rendszerek előfeltétele volt a
biológia tudományokat máig meghatározó felismerés, hogy a jelenleg megfigyelhető élővilág,
az élő rendszerek minden szerveződési szintje folyamatos változás, az evolúció eredménye.
Az evolúció (avagy a törzsfejlődés) felismerését többnyire Charles Darwinhoz (1809–1882)
és rövid címén a Fajok eredete megjelenéséhez (1859) kötjük5, de természetesen Darwin előtt
is voltak előfutárai. A kor elfogadott szemlélete a fajok állandóságát hirdette6; az ezt kétségbe
vonó tudósok közül több nevet is lehetne említeni. Jean-Baptiste Lamarck (1744–1829)
szerint a természetben voltaképpen csak egyedek vannak (nominalista koncepció), és a faj
nem állandó, a fajok egymástól származnak7. Az állatok csoportjait pedig épp ezért a
származási rokonság szerint kell körülhatárolni. Charles Lyell (1797–1875) a kor
kiváló geológusa az ún. „katasztrófaelméletet” cáfolta geológiai bizonyítékokkal.
A katasztrófaelmélet katasztrófákkal (mint pl. az özönvíz) próbálta magyarázni a fajok
állandósága elvének és az őslények valamikori létének ellentmondását (ld. pl. Georges Cuvier
(1769-1832) nagyszerű őslénykutató és anatómus nézeteit). Említhetnénk Darwin nagyapját,
Erasmus Darwint (1731–1802) is, aki (elsősorban) fizikusként tevékenykedett, de számos
3

Systema Naturae és Species Plantarum c. művek.
Historia Naturalis c. 37 kötetes műve a kor természettudományi enciklopédiájának számított.
5
Tudománytörténeti érdekesség, hogy az evolúció mozgatórugójául szolgáló természetes kiválasztódás elméletét
Charles Darwin és Alfred Russel Wallace (1823–1913) nevével közösen kellene fémjelezni. Elméletük
bemutatására ugyanazon a tudományos ülésen került sor, bár személyesen csak Darwin volt ott.
6
Sok helyen hozzák föl példának Linnét is, aki valóban leírta többször és több formában, hogy „Annyi faj van,
amennyit a végtelen Létező kezdetben megteremtett.”, ám munkásságából kitűnik, hogy ezt ő maga sem fogadta
el ilyen kategorikusan, sőt a varietas rendszertani kategóriával éppen a növények környezet által indukálta
változatosságát fejezte ki. A faj fogalma tekintetében épp a faj objektív, lényegileg (esszenciálisan)
meghatározható kategóriaként való értelmezése volt igen progresszív a rendszertan szempontjából (realista
fajkoncepció).
7
Lamarck az élőlények, fajok változását azonban a szerzett tulajdonságok öröklődésével magyarázta. Ez az
elmélete kedvelt lett később a sztálini Szovjetunióban (ld. Liszenko), és a genetika tudományának tagadásához
(és tiltásához) vezetett.
4
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evolucionista gondolatot fogalmazott meg, melyek valószínűleg hatottak az ifjú Charles
Darwinra.
A mai modern rendszerezés, a filogenetikus vagy fejlődéstörténeti rendszertan
alapvető törekvése, hogy a rendszer tükrözze a törzsfejlődést, hisz, ahogy Dobzhansky (1973)
megfogalmazta: „A biológiában minden csak evolúciós megvilágításban értelmezhető”8.
Természetesen, amíg a leszármazási kapcsolatokat nem ismerjük megfelelően, addig az
élővilág rendszere sem lesz egyértelmű és egységes, hanem folyamatosan kisebb-nagyobb
mértékben változni fog.
A rendszertan tárgya, fogalmai. Taxonómia és szisztematika
Az élőlények rendszerezésével, csoportosításával, elnevezésével a biológia
tudományok egyik ága a rendszertan foglalkozik (1.1. boksz). Két szakterülete a taxonómia
és a szisztematika.
A taxonómia az élőlények elnevezésének és azok hierarchikus osztályozásának
tudománya, melynek célja az élőlények sokféleségének és evolúciós összefüggéseiknek
(rokonsági viszonyaik) bemutatása. A taxonómia tehát a rendszerezés műveleteivel, a
rendszerezés egységeivel, kategóriáival foglalkozik. Ezeket összehasonlító, tipizáló, analitikus
szemléletű tudományág. Mintákkal (egyedekkel, populációkkal) dolgozik, amihez hasonlítja a
többit. A fajok esetében ezek a típusegyedek, a génuszoknál a típusfajok. Leíró-rendszerező,
ún. idiografikus tudomány.
A szisztematika az élőlények rendszerezésének alaptudománya, amely értelmezi és
magyarázza a rendszert. Célja az élőlények rokonsági viszonyainak feltárása. Általánosító,
szintetikus, azaz a taxonómia és még számos tudományterület eredményeit integrálja.
Szabályszerűségekkel foglalkozó; szabályokat, ill. hipotéziseket felállító és tesztelő,
ún. nomotetikus tudomány. Oknyomozó történeti tudomány, amely értelemszerűen a
„tudományfilozófiák” által befolyásolt. Ilyen alapon lehet fenetikus, filogenetikus és
evolúciós rendszertant (szisztematikai iskolát) megkülönböztetni. Ezek részletesebb
tárgyalása előtt azonban érdemes tisztázni néhány fogalmat.
A különböző taxonok, azaz az élőlények névvel ellátott csoportjai (pl. a hétpettyes
katica, mint faj, katicabogárfélék, mint család, vagy a halak mint elsődlegesen vízi gerincesek
csoportja) különböző tulajdonságokkal, karakterekkel jellemezhetőek. A különböző taxonok
közötti hasonlóság, ill. különbözőség megállapítása a rajtuk megmutatkozó, mérhető,
rajzolható, stb., azaz valamilyen módon egyértelműen közölhető karakterek, az ún. jellegek
figyelembevételével történhet. Azok a jellegek, melyek alkalmasak a taxonok elkülönítésére
az ún. bélyegek (taxonómiai jellegek). Ezek egyaránt lehetnek genetikai, genomikai és
fenotipikus jellegek (beleértve az élőlények morfológiai, anatómiai, egyedfejlődési,
fiziológiai, biogeográfiai, stb. sajátságait). Az egyes taxonok jellegei közötti hasonlóság
alapulhat a jellegek közös eredetén vagy lehet a jellegek egymástól független kialakulásának
eredménye. Előbbi esetben „valódi” (a valós rokonsági viszonyokat tükröző) hasonlóságról,
azaz homológiáról, ill. homológ jellegekről (pl. az elsődlegesen ötujjú elülső végtag az
emlősöknél, amely minden fajnál ugyanazon csontelemekből épül fel), míg utóbbi esetben
„felületes” hasonlóságról, azaz homopláziáról (analógiáról), ill. analóg jellegekről
beszélünk (1.2. ábra). A homopláziának három megjelenési formája lehet: (1) a hasonló
jellegek egymástól független kialakulása különböző fejlődési útvonalakon a konvergencia
(pl. a pteroszauruszok, madarak és denevérek szárnyai); (2) a közelrokon taxonok hasonló
jellegeinek egymástól független kialakulása hasonló fejlődési útvonalakon a parallelizmus
8
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(pl. az elülső torvégtagoknak a szájszerveket segítő állkapcsi lábbá módosulása a rákok
különböző csoportjaiban); és végül (3) egy korábbi (ősibb) jellegállapothoz való visszatérés a
homopláziás reverzió (pl. a fogak újbóli megjelenése a Gastrotheca guentheri békafaj alsó
állkapcsán annak ellenére, hogy az alsó állkapcsi fogakat a békák evolúciójuk során
elvesztették).
1.1. boksz. A rendszerezés logikája
„A rendszer (systema) bizonyos logikai műveletek (meghatározás, felosztás,
osztályozás) eredményeképpen létrejött tudományos keret, melynek különböző rangú
egységei (rendszertani egységek, kategóriák, taxonok) vannak, és ezekbe az
egységekbe helyezzük bele a fajokat bizonyos, ugyancsak tudományos szempontok
szerint.” – írja Dudich E. és Loksa I. (1978). A rendszerezés három logikai
műveletből áll tehát, ezek a meghatározás (definitio), felosztás (divisio) és
osztályozás (classificatio).
1. A meghatározás (definitio), ami nem azonos a határozókulcsok alapján történő
határozással (determinatio), lehet:
 névleges: pl. zoológia = állattan
 tárgyi: azaz amikor ismertetőjegyek alapján történik a meghatározás
 leíró (deskriptív), amikor több vagy esetleg az összes tulajdonság
felsorolása alapján történik, mint pl. egy-egy új faj leírásánál
 lényeg szerinti (esszenciális), amikor egy-egy lényeges tulajdonság
adja az alapját, pl. madár = tollas gerinces. Az esszenciális
rendszerezés során a hasonló objektumokat közös tulajdonságaik
alapján határozzuk meg, mint genus proximum (a legközelebbi nem),
az ide tartozó objektumokat pedig megkülönböztetjük fajlagos
különbségeik alapján mint differentia specifica. Ilyen a kettős
nevezéktan logikája (azaz Linné rendszere) is.
 eredeztető (genealogikus), ha egy adott objektumot eredet,
leszármazási (genealogikus) kapcsolat szerinti határozunk meg,
pl. öszvér = Equus caballus (ló) × Equus asinus (szamár). Közös
kategóriába a közvetlen közös őstől eredeztethető objektumokat
foglalja össze.
2. A felosztás (divisio) során adott egy tagokból, pl. fajokból álló felosztandó egész,
melyet a megfelelő felosztási alap (vagyis azon sajátosságok, amelyre a felosztást
alapozzuk) segítségével osztunk részekre. A határozókulcsok pl. egymással ellentétes,
összeférhetetlen vagy kizárólagos fogalmak (pl. kizárólagos → van-nincs; ellentétes
→ szőrös-tollas) megállapításán alapulnak.
3. Az osztályozás (classificatio) során a taxonokat hierarchikus kategóriákba
rendezzük. A filogenetikai rendszerekben a fajokat filogenetikai rokonságuk
függvényében rendezzük hierarchikus rendszerbe. A rendszerezés alapegysége a faj.
Egy adott homológ jelleg különféle állapotok sorozatából áll. A „szemszín”, mint
jelleg például állhat a „kék”, „zöld”, „barna”, „szürke”, stb. állapotokból. Az evolúció során
egy jellegállapot egy másikba alakulhat át. Az átalakulás iránya megszabja, hogy melyik az
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ősi vagy eredeti (pleziomorf) jelleg, és melyik az új vagy leszármaztatott (apomorf) jelleg
(1.2. ábra). A több taxonra is jellemző közös ősi jelleget szünpleziomorf jellegnek nevezzük
(pl. az ősi, szárny nélküli rovarok, azaz az ugró ősrovarok és a pikkelykék elsődleges
szárnyatlansága). Ha egy leszármaztatott jelleg csak egyetlen taxonra jellemző, akkor
autapomorf jellegről (pl. a beszédképesség embernél, amely más főemlősökre nem
jellemző), ha többre, akkor szünapomorf jellegről beszélünk (pl. a gerincoszlop megléte a
gerinceseknél, amely elsődlegesen a törzs minden tagjára jellemző). Az evolúció során tehát a
homológia különböző fázisai figyelhetők meg: egy adott fajban evolúciós újdonságként
megjelenik egy jelleg (autapomorfia), amely fajhasadás(ok) során elterjed (szünapomorfia).
Végül, további jellegmódosulás után pleziomorfiába kerülhet.

1.2. ábra. A jellegek és a jellegek eredete. Az ábrán a közös ősre jellemző, zöld szín ősi (pleziomorf)
jelleg, amely a leszármazott taxonokban is megmaradhat közös ősi (szünpleziomorf) jellegként.
A piros szín új (apomorf) jellegként jelenik meg egy taxonban, és ezek leszármazottjaira is jellemző
lehet mint közös új (szünapomorf) jelleg. Ez esetben a piros szín homológ jelleg, hiszen azt a
leszármazott taxonok a legközelebbi közös ősüktől örökölték. Ha azonban a piros szín egymástól
függetlenül két vagy akár több taxonban alakuk ki, akkor homopláziáról, azaz analóg jellegről van szó,
hiszen nem egy közös őstől ered.

1.3. ábra. Mono- (A), para- (B) és polifiletikus csoport (C).

A leszármazási viszonyok alapján megkülönböztetünk mono-, para- és polifiletikus
csoportokat, taxonokat (1.3. ábra). A monofiletikus taxon olyan közös leszármaztatott
jellegekre (szünapomorfiákra) alapozott csoport, amely tartalmazza a közvetlen közös őst és
annak minden leszármazottját. Két monofiletikus taxon egymás testvércsoportját
(testvérkládját) képezi, hogyha egymás közvetlen és legközelebbi rokonai, mint pl. az
1.3. ábra fáin a B+C vagy E+F taxonok. A testvércsoportok együtt egy újabb monofiletikus
egységet képeznek (ld. A+B+C), amely a testvércsoportjával (D+E+F) együtt szintén egy
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újabb monofiletikus csoportot (A+B+C+D+E+F) alkot, és így tovább. A monofiletikus
csoporttal szemben a parafiletikus csoport (vagy „csonka” monofiletikus csoport) olyan,
többnyire közös, ősi (szünpleziomorf) jellegekre alapozott csoport, amely tartalmazza a közös
őst, de annak nem minden leszármazottját. A polifiletikus csoport olyan nem közös eredetű,
de hasonló jellegekre (homopláziákra) alapozott csoport, amelynek nincs közvetlen közös őse,
hanem a közös ős egy rajtuk kívül álló csoporthoz tartozik. A magzatburkos gerincesek
(Amniota) csoportjain és rokonsági viszonyaikon keresztül szemléletesen mutathatók be a
mono-, para- és polifilatikus taxonok (1.4. ábra).

1.4. ábra. A mono- , para- és polifiletikus csoportok bemutatása a magzatburkosok (Amniota)
példáján. Am: Amniota; Sa: Sauropsida; Le: Lepidosauria; Ar: Archosauria.
Az összes magzatburkos együtt egy monofiletikus csoportot (Amniota) alkot, közös jellemzőjük
az embriót védő és annak anyagcseréjét biztosító magzatburkok megléte mint szünapomorf jelleg.
Az emlősök (barna), ill. a hüllőket és madarakat magába foglaló hüllőszerűek (Sauropsida) szintén
monofiletikus csoportokat képeznek. Ezzel szemben a hüllők (zöld) önmagukban, leszármazottjaik,
a madarak (sárga) nélkül parafiletikus csoportot alkotnak a Sauropsida kládon belül.
Ha az állandó testhőmérsékletű magzatburkosokat, azaz az emlősöket és madarakat egy közös
taxonban helyeznénk el, akkor ezzel egy a valós leszármazási viszonyokat
nem tükröző polifiletikus csoportot hoznánk létre.

A mai modern rendszertan kapcsolata a többi biológiai tudományterületekkel igen
szoros, hisz a taxonok rendszerezése során figyelembe vehető jellegek egyaránt lehetnek
genetikai, genomikai és fenotipikus jellegek (beleértve az élőlények morfológiai, anatómiai,
egyedfejlődési, fiziológiai, biogeográfiai, stb. sajátságait). A molekuláris módszerek,
elsősorban a filogenomika mára meghatározóvá vált a szisztematikában, azonban a kezdeti
„hurráoptimizmus” után hamar kiderült, hogy a filogenomikai módszereknek is megvannak a
maga korlátai. Alapvető a megfelelő szekvenciák vizsgálata. Például csak mitokondriális
markerek (elsősorban a citokróm c oxidáz gének, COI) vizsgálata, ami kezdetekben jellemző
volt, igazából csak a mitokondriális genom evolúcióját tükrözi, nem feltétlenül a vizsgált
taxonokét9. A vizsgálatba bevont fajok reprezentatívan kellene, hogy képviseljék az egyes
taxonokat (taxon sampling). Példaként említve, a puhatestűek (Mollusca) számtalan
filogenetikai vizsgálata közül csak néhányban szerepelt minden puhatestű osztály. Szintén
fontos a megfelelő külcsoportok (outgroups) megválasztása. Gyakori műtermék az ún. hosszú
ágak vonzódása (long branch attraction, LBA). Ezek mind-mind befolyásolhatják a
filogenetikai fa topológiáját, és sajnos túl sokszor is vezetnek ellentmondásos eredményekhez.
Nem szabad elfeledkeznünk, hogy a molekuláris és egyéb módszerek fejlődése nem csak a
filogenetika szempontjából termékeny. Az evolúciós fejlődésbiológiai (evo-devo) vizsgálatok
9

Ld. pl. Nosenko et al. (2013) cikkének beszédes címét (és eredményeit): Deep metazoan phylogeny: When
different genes tell different stories. Molecular Phylogenetics and Evolution 67, 223-233.
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jelentős részének a transzkripciós faktorok, az egyedfejlődést szabályozó gének termékei
állnak a fókuszában, pontosabban ezeknek a géneknek a testszerveződés, az állatok
alapszabásának kialakításában játszott szerepének, funkciójának az összehasonlító
(komparatív) vizsgálata. Az alapszabás (bauplan, body plan) a morfológiai és
egyedfejlődési jellemzők (tulajdonságok) összessége, amely meghatároz egy szerveződési
szintet. Az ugyanazon szerveződési szinthez tartozó állatfajok grádot alkotnak, mely nem
feltétlenül monofiletikus egység szemben a kláddal. A molekuláris módszerek mellett a
mikroszkópiás technikák fejlődése szintén jelentősen hozzájárulhat az állatok bizonyos
jellemzőinek, pl. az ún. ultrastruktúráknak a pontosabb feltárásához, lehetővé téve ezen
jellegek összehasonlítását. A fosszilis leletek modern módszerekkel (radioaktív
kormeghatározó módszerek, röntgen diffrakció, tomográfia) történő vizsgálata szintén sokat
hozzátehet az állatvilág evolúciójáról alkotott elképzelésekhez. Ma már van lehetőség akár
fosszilis embriók csíralemezeinek a vizsgálatára is (természetesen a lelet állapotától függően).
Summa summarum, az állatvilág rendszerezését tekintve a szekvencia alapú, a
morfológiai jellegeken alapuló és a kihalt taxonok figyelembevételével együttesen kialakított
ún. „total evidence” megközelítés vezethet eredményre.
Rendszertani iskolák. Numerikus taxonómia és kladisztika
A fenetikus rendszer, ahogy a neve is utal rá, a fenetikus összefüggéseket részesíti
előnyben. Hasonló fenetikai jellegek egymástól függetlenül, közelebbi rokonságban nem álló
élőlényeknél is megjelenhetnek az evolúciójuk során (ld. homoplázia vagy analógia). Például
a szárazföldi életmódhoz való alkalmazkodás során az ízeltlábúak (Arthropoda)
trachearendszere egymástól függetlenül kialakult a csáprágósoknál, soklábúaknál és a
hatlábúaknál (rovaroknál) is. A puhatestűeknél (Mollusca), vagy akár csak a puhatestűek
közül a csigáknál a meszes héj redukálódása, a „házatlanság” kialakulása többszöri független
esemény volt. Az ilyen jellegek (értsd: homopláziák) által befolyásolt hasonlóság érthetően
hamis képet ad a valós rokonsági viszonyokról, noha logikusan feltételezhető lenne, hogy
minél nagyobb a fenetikai jellegek hasonlósága két taxon között, annál szorosabb rokonsági
kapcsolat áll fenn közöttük.
A fenetikus rendszer kiteljesedésének a Robert Sokal és Peter H. A. Sneath nevével
fémjelzett numerikus taxonómiát tekinthetjük, mely létrejöttében a számítástechnika
fejlődésének is nagy szerepe volt. A módszer jellemzői, hogy minden jelleg a priori
egyformán fontos, és az osztályozás során minél több jelleget kell figyelembe venni.
Az osztályozás az egyes taxonok közötti páronkénti hasonlóságokon alapszik, azaz alapvetően
csoportképző módszer, elsődlegesen nem a leszármazási viszonyok feltárása a mérvadó
(1.5. ábra). Korlátai ebből adódóan, hogy a rendszer értelmezésére kevésbé alkalmas (nem a
leszármazások feltárása az elsődleges). Mivel a jellegek közt nem tesz különbséget (pl. nem
különíti el a homológ és analóg jellegeket), így a konvergens evolúció, paralellizmus, adaptív
radiáció félreviszi. Szintén jellemző, hogy az alapvetően plezimorf jellegekkel bíró taxonokat
egymáshoz közel csoportosítja, függetlenül a valós rokonsági viszonyoktól. Elsősorban
alacsony hierarchiájú taxonok (pl. nemzetségek, nemek) rendszerezése során azonban ma is a
legegyszerűbben használható módszer. Praktikus, a tradicionális taxon rangokhoz illeszthető
osztályozás, mely eredménye ún. fenogramon ábrázolható.
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1.5. ábra. A numerikus taxonómiai osztályozásának szemléltetése.
A kisbetűk különböző taxonokat (pl. fajokat) jelölnek. Ezek között a jellegeik alapján páronkénti
hasonlóság számolható. Ezt a hasonlóságot rendezetlen (bal oldal) és rendezett (jobb oldal)
fél-mátrixok mutatják. A jellegek alapján számított százalékos hasonlóságok értékét
a szürke különböző árnyalatai szemléltetik. A százalékos hasonlóságok alapján ábrázolt,
zöld fenogram mutatja a vizsgált taxonok (fajok) ún. klaszterekbe való csoportosítását,
melyek megfeleltethetők a hagyományos taxon rangokkal ellátott hierarchiáknak,
pl. d+h fajok egy nembe (génuszba) sorolhatók.

A filogenetikus szisztematikában avagy kladisztikában az osztályozás a leszármazási
sorokon alapul. Monofiletikus leszármazási vonalakat ún. kládokat határoz meg.
A kladisztika kidolgozója a német dipterológus E. H. Willi Hennig volt. A kladisztika olyan
módszer, amelynek segítségével a taxonokat a közös leszármaztatott (szünapomorf) jellegeik
alapján természetes csoportokba (kládok) osztjuk és osztályozzuk. A jellegpolaritás, azaz,
hogy egy adott jelleg pleziomorfiában vagy apomorfiában van-e, tehát fontos, csak az
apomorf jellegek vehetők figyelembe. A jellegeket azonban nem csak szűri, hanem
súlyozhatja is, azaz még a filogenetikai szempontból releváns jellegek között is különbségeket
tehet fontosságuk szerint (ezekből adódóan a szubjektivitás, az adott kutató véleménye
meghatározó lehet, ezért is nevezik a kladisztikát a „veszekedősök tudományának”). Alapelve
szerint a taxonok leszármazási viszonyai filogenetikai fákon (ún. kladogramokon)
ábrázolhatók (1.6. ábra), azaz a kladisztikát meghatározza a „fában való gondolkodás” („treethinking”). A kladogram szigorúan dichotómikus, elágazásainak hossza azonos. Amennyiben
a vizsgált taxonok leszármazási kapcsolata nincsen teljesen felbontva, politómiáról beszélünk,
amit a kladisztika nem fogad el (noha gyors radiáció során keletkezett utód taxonok közötti
kapcsolat gyakran politómiaként jelentkezhet a törzsfákon). A fa hosszát, az elágazások
számát a parszimónia elve határozza meg, mely szerint a legegyszerűbb evolúciós utat
(legrövidebb, legkevesebb elágazást tartalmazó fát) kell kiválasztani az alternatívák közül.
Kizárólag monofiletikus (holofiletikus) taxonokat fogad el. A kladisztika egyik nehézsége a
jellegek állapotának feltárása, ugyanis nem feltétlenül állnak rendelkezésre olyan bélyegek,
melyeknek mind az ősi, mind a leszármaztatott állapotai egyértelműen meghatározhatók10.
10

A jellegpolarizáció vizsgálatának megvannak a lehetőségei, melyet nem részletezünk, csupán az érthetőség
kedvéért említünk néhány példát. A külcsoport-módszer alapján a megfelelően megválasztott külcsoporttal
(outgroup) való közös jellegek ősinek tekinthetők a csoporton belül. A csoporton belüli párhuzamos evolúciós
trendek összehasonlító értékelése, a taxonok elterjedésének figyelembe vétele is lehetséges, hiszen elvileg a
hamarabb divergáló taxonoknak több idejük volt az elterjedésre. Alkalmazható a „gyakoribb az ősibb” elv,
valamint, hogy az ősibb bélyegek gyakran korrelálnak, azaz együtt jelennek meg. A fosszilis leletek vizsgálata,
amennyiben rendelkezésre állnak megfelelően nagy és viszonylag hiánytalan leletsorok, szintén betekintést
nyújthatnak az ősi jellegekbe. A rekapitulációs elmélet alapján az egyedfejlődés során korábban megjelenő
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Korlátai között említhető, hogy a mikroevolúciós változásokat, hibridizációt, reverziót, stb.
nem értelmezi, mivel fajhasadáson (kladogenezis) alapul. Gyakran nehézkes, nem praktikus, a
hagyományosan használt kategóriákat (taxonrangokat) el is veti.

Homo

Pan

Gorilla

Pongo

Homo

Pan

Gorilla

Pongo

1.6. ábra. A filogenetikai fa (kladogram) értelmezése.
Kladisztikai értelemben a D, E, F nem képezhetnek közös taxont.

Ho

Ho

1.7. ábra. Az emberfélék (Hominidae) közé tartozó taxonok és rokonsági viszonyaik
kladogramon (bal oldal) és filogramon (jobb oldal) ábrázolva.
Ho: Hominini nemzetség (tribusz). A tradicionálisabb evolúciós szemlélet alapján
a Hominini nemzetségbe a recens taxonok közül csak a Homo nem (génusz) tartozik bele,
köszönhetően az emberré válás során lezajlott evolúciós változásoknak,
amit a filogram elágazásának hossza szemléltet is. Kladisztikai értelemben
a Hominini nemzetséget a Homo és Pan nemek mint testvércsoportok alkotják.

tulajdonság az ősibb. Az atavizmusok szintén utalhatnak az adott jelleg, tulajdonság korábbi állapotára.
Természetesen mindezek együttes értékelése szükséges.
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A törzsfa (filogenetikai fa)
Az élőlények leszármazását, rokonsági viszonyait általában fa-gráfokon,
ún. törzsfákon (filogenetikai fákon) ábrázoljuk (1.6. ábra). A filogenetikai fa elforgatható a
csomópontjai (nóduszai) körül, ez a fa által hordozott információt nem változtatja meg. A fák
ábrázolásának is több módja van, de a fa értelmezését ez sem befolyásolja. A filogenetikai fa
a leszármazási sorokat (rokonsági viszonyokat) mutatja, nem az evolúciós történetet. Egy
adott leszármazási sor többféle evolúciós esemény során kialakulhatott (a valódi evolúciós
történet sokszor nem ismerhető meg). Például egy faj (A), amelyből egy új faj (B) létrejött,
változatlan formában fönnmaradt. Ekkor a filogenetikai fán A és B testvérfajokként jelennek
meg. Ugyanakkor, A és B faj egyaránt származhat egy harmadik fajból, egy már kihalt
közvetlen közös ősből, mely esetben a filogenetikai fán A és B ugyanúgy testvérfajok. Ilyen
evolúciós esemény lejátszódhat például új, elszigetelt területek (szigetek, hegyek) véletlen
kolonizációja során, amikor is az új élőhelyen új faj(ok) jöhet(nek) létre (adaptív radiáció) az
eredeti kolonizáló fajból, ami közben akár ki is halhat vagy változatlanul fönnmaradhat
például az eredeti élőhelyén.
A filogenetikai fáknak több típusa van, amelyek bizonyos esetekben a leszármazási
sorokon kívül további információt is hordozhatnak. Ezekre részletesen nem térünk ki, de már
említésre került például, hogy a kladogram esetében az ágak hossza nem informatív, míg a
filogram ágainak hossza az evolúciós változás mértékét szemlélteti (1.7. ábra). Az egyes
ágak hossza az idővel is lehet arányos pl. a kronogram esetében.
Az élővilág rendszere nem csak törzsfákkal szemléltethető11, noha kétség kívül ez a
leggyakoribb, köszönhetően talán a családfával való analógiájának.
Rendszertani kategóriák. Fajkoncepciók
A faj a rendszerezés alapegysége, és egyben taxonómiai kategória, így mindenekelőtt
szükséges a faj fogalmát tisztázni. A faj megítélésének, a faj fogalmának hosszas
tudománytörténeti előzménye van, ami visszavezethető az ókori görög filozófiai vitákra
(ld. realizmus vs. nominalizmus), de ezt itt most nem részletezzük. A rendszertan
szempontjából a lényege, hogy a faj a természetben létező objektívan megismerhető egység-e
(realista fajkoncepció) vagy csupán egyedek léteznek, és a faj pusztán ember alkotta kategória
(nominalista fajkoncepció). Napjainkban azonban, a populációs szemlélet általánossá
válásával, az elemi evolúciós folyamatok populáció szintű mechanizmusainak
megismerésével már a populációt tekintjük a változások és így a rendszerezés vizsgálandó
egységeinek, nem pedig az egyedeket. Ettől függetlenül számos fajfogalom létezik, így
beszélhetünk kladisztikus, evolúciós, morfológiai, ökológiai, stb. fajfogalomról, melyek mind
más szempontból ugyan, de azt igyekeznek definiálni, hogy mi a viszony a természetben
meglévő objektív egységek és a rendszerezés faji rangú taxonjai között. A teljesség igénye
nélkül néhány fajfogalom. Fenetikus fajfogalom: a faj olyan szervezetek halmaza, amelyek
nem több mint x fenetikai távolságra vannak egymástól. Lényegileg a tipologikus és
morfológiai fajfogalom is hasonló, bizonyos tulajdonságok, jellegek meglétére alapoz.
A biológiai (reprodukciós) fajfogalom talán a legáltalánosabb, leggyakrabban használt: a faj
olyan természetes szaporodási közösség, amelynek tagjai között tényleges vagy potenciális
géncsere áll fenn, más szaporodási közösségektől reproduktív izolációval elválasztottak, vagy
ha történik szaporodás közöttük, az F1 generáció csökkent életképességű. A genetikai
11

Az érdekesség kedvéért említjük meg csupán az „élővilág fája” („the tree of life”) mellett az „élővilág koralja”
(„the coral of life”) analógiáját, mely egyébként már Darwin gondolatában is megfogalmazódott (részletesen ld.
Podani (2019)).
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fajkoncepció szerint a megosztott génkészlet teszi a fajt fajjá. A felismerési fajkoncepció
szerint a faj azon egyedek összessége, melyeknek közös a társfelismerő rendszere.
Az ökológiai fajkoncepció alapján a faj egy bizonyos niche-t elfoglaló egyedek összessége.
A fentebb felsoroltak nem időbeli definíciók, céljuk egy organizmus faji mivoltának
meghatározása egy bizonyos időben. Időbeli (dimenzionális) az evolúciós (Simpson-féle)
fajkoncepció, mely szerint a faj egy ősi leszármazási populációsor, amely másoktól
elkülönülve fejlődött, és saját egyedi evolúciós szerepe és tendenciája van. A filogenetikai
(kladista) fajkoncepció alapján pedig a faj két elágazási pont, vagy egy elágazási pont és egy
kihalási esemény, vagy a jelen időpont közötti egyedek összessége. Általános érvényű
fajfogalom olyan értelemben nincs, hogy mindegyik fajfogalom kapcsán találunk kivételeket,
így pl. a reprodukción alapuló fajkoncepciók csak ivarosan szaporodó fajokra alkalmazhatók.
A faj mint taxonómiai kategória az élővilág megkülönböztethető, objektív
egységeinek megjelölése, melyhez viszonyítva megkülönböztetünk faj alatti és faj fölötti
rendszertani kategóriákat. A faj alatti kategóriák a fajon belüli változatosságot, a törzsalaktól
való eltéréseket tükrözik. A törzsalak (forma typica) az elsőként leírt és megnevezett
populáció, és a vele taxonómiailag egyező további populációk. Monotipikus fajról akkor
beszélünk, ha az adott faj csak a törzsalakjával jellemezhető, mely esetben nincsenek faj alatti
kategóriák. A politipikus fajnak bizonyos populációi már eltérnek a törzsalaktól, tehát akár
több faj alatti kategória is elkülöníthető az adott fajon belül.
A faj alatti kategóriákat tekintve, az egyes fajok egyedei között megfigyelhető
eltéréseket már Linné hangsúlyozta, és a megjelölésükre a varietas (változat) kategóriáját
használta. Azonban nem mindegy, hogy az egyedek közötti eltérés rendszeres-e, vagy csupán
egyedi, esetleges előfordulásról van-e szó. A későbbiekben használták az egyedi esetek
számára az aberratio (eltérés) kategóriát is, mint pl. az általában egyöntetűen zöld színű
vándorpoloska (Nezara viridula) olyan egyedeire, amelyek előhátának és fejének elülső része
vajszínű (Nezera viridula ab. torquata), vagy amelyek nem zöld, hanem narancsszínűek
(Nezera viridula ab. aurantiaca), és még lehetne folyatatni. Ezek mellett egyes csoportokban
még a morpha vagy forma megjelölések is előfordultak. Ld. példának a sebes pisztráng Salmo
trutta m. fario, ill. Salmo trutta m. lacustris folyóvízi és tavi ökotípusát. Ráadásul előfordulhat
ugyanolyan egyedekre többféle kategória használata is. A már említett vándorpoloska
esetében a forma megkülönböztetés is előfordul az aberratio mellett, így pl. a narancs
színváltozat Nezera viridula f. aurantiaca néven is szerepel. Ezeknek a kategóriáknak a
használata tehát a leírt és elnevezett változatok, ill. eltérések sokaságához vezet. Gondoljunk
csak bele egy-egy változékony színezetű rovar, pl. a paréjpoloska (Eurydema oleracea)
sok-sok színváltozatát lehetett így leírni és elnevezni az adott kutató „lelkiismeretétől”
függően. Megjegyzendő, hogy voltak kutatók, akik ezeket a kategóriákat szigorúbb
értelemben használták, és pl. összekötötték a változatokat a földrajzi elterjedésükkel, ami pl. a
mai alfajok esetében is általános, bár nem szükségszerű kritérium.
A kategóriák eltérhetnek pl. a növény- és állatrendszertan esetében. Többek között a
Linné rendszerében használt varietas (változat) ma már nem érvényes kategória az állatok
rendszerezésében, szemben a növényekkel. Jelenleg az alfaj (subspecies) az egyetlen érvényes
faj alatti kategória a zootaxonómiában. Zavaróbb lehet, hogy az állatrendszertanban a genus
magyarul nem, míg a növényrendszertanban nemzetség. Az állatrendszertanban a tribus
(az alcsalád és a nem közötti kategória) jelenti a nemzetséget. A zootaxonómiában a
családsorozat (-oidea, pl. Coreoidae – karimáspoloska-szerűek családsorozata), család (-idae,
pl. Coreidae – karimáspoloska-félék családja), alcsalád (-inae, pl. Coreinae), és nemzetség
(-ini, pl. Coreini) kategóriákba tartozó taxon nevek végződése adott.
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A zootaxonómiai kategóriák:
Regnum – ország
Subregnum – alország
Superphylum – törzscsoport
Phylum – törzs
Subphylum – altörzs
Infraphylum altörzság
Superclassis – főosztály
Classis – osztály
Subclassis – alosztály
Infraclassis – alosztályág
Cohors – had
Superordo – főrend (öregrend) vagy rendsorozat
Ordo – rend („alakúak”)
Subordo – alrend („alkatúak”)
Infraordo – alrendág
Superfamilia – családsorozat („szerűek”)
Familia – család („félék”)
Subfamilia – alcsalád („formák”)
Tribus – nemzetség
Subtribus – alnemzetség
Genus – nem
Subgenus – alnem
Species – faj
Subspecies – alfaj
Nevezéktan
Az élőlények elnevezésével a nevezéktan (nomenklatúra) foglalkozik. A nevezéktan
szabályait a Zoológiai Nevezéktan Nemzetközi Kódexe (International Code of Zoological
Nomenclature) tartalmazza mint egyetemesen elfogadott irányelveket valamennyi állatnak
tekintett élőlény tudományos nevének használatához. Célja nem az adott taxon „státuszának”
megállapítása, hanem a nevének használhatósága, azaz, hogy minden állatfaj egyetlen
érvényes névvel rendelkezzen. Nem precedens alapú, azaz minden egyes kérdéses eset a
megelőzőektől függetlenül vizsgálandó. Mindig a legújabb név az érvényes. Elsősorban az
alfajtól a családig lévő kategóriákba tartozó taxonok elnevezésével foglalkozik. A faj feletti
taxonok minden esetben uninominálisak (pl. Nabidae – tolvajpoloskák), a fajnevek
binominálisak (pl. Nabis pseudoferus), míg a faj alatti kategória (alfaj) trinominális (pl. Nabis
pseudoferus pseudoferus). Linné óta a fajok elnevezése a kettős nevezéktant (binominális
nomenklatúra) követi, azaz a fajok tudományos nevei két szóból álló kettős nevek
(binomen), ahol az első tag utal a nemre (generikus név), a második a fajra (specikfikus név).
Például a közeli rokon, egy nembe tartozó platán csipkéspoloska és tölgy csipkéspoloska
tudományos neve Corythucha ciliata és Corythucha arcuata. Az állatfajok tudományos neve
után tudományos művekben a faj leírójának nevét és a leírás dátumát is gyakran közlik,
pl. Homo sapiens Linnaeus, 175812. Abban az esetben, ha a fajt ma már más nembe sorolják,
12

Ismeretterjesztő, oktatási, stb. művekben általában elhagyják a leíró nevét és a leírás dátumát, vagy esetleg
rövidítik, pl. Homo sapiens L.; Linné nevét egyébként az általa használt latinos Linnaeus formában szokás
megadni, és csak a kezdőbetűvel rövidíteni.
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mint az első leírás idején, a szerző neve és az évszám zárójelbe kerül, pl. Corythucha ciliata
(Say, 1832). Megjegyzendő, hogy a generikus és specifikus nevek egyeztetésének is
megvannak a szabályai, de erre itt nem térünk ki, ahogy a „kódexet” sem ismertetjük, csupán,
a teljesség igénye nélkül, néhány példán keresztül próbálunk bepillantást nyújtani néhány
főbb alapelvbe, ill. azok használatába.
A homonímia elve alapján minden taxonnév egyedi kell, hogy legyen. Gyakran
előfordult, hogy ugyanazon a néven egymástól különböző taxonokat illettek (pl. az Argus
generikus nevet használták kagylók, pókok, lepkék, stb. esetében is). Az eltérő taxonokra
vonatkozó azonos neveket hívjuk homonimáknak (homonim neveknek). Előfordulhat
ugyanakkor, hogy ugyanazt a fajt egymástól függetlenül két szerző is leírja eltérő neveken.
Az ugyanazon fajra vonatkozó eltérő neveket szinonimáknak (szinonim neveknek)
nevezzük. A prioritás elve alapján a megfelelő módon, elsőként publikált név, az ún. idős
homonim/szinonim név élvez elsőbbséget, a másik név az ún. fiatal homonim/szinonim név
előtt. A fentebb példának hozott eset (ún. elsődleges homonímia/szinonímia) mellett
előfordulhatnak bonyolultabb esetek is (ún. másodlagos homonímia/szinonímia). Másodlagos
homonímia előállhat egyes taxonok revíziója során, mikor más nembe helyeznek át egy fajt,
amely nemben már van egy ugyanolyan specifikus névvel szereplő faj. A Krynickillus
maculatus Kaleniczenko, 1851 csigafaj egy taxonómiai revízió során áthelyeződött a Limax
nembe (Limax maculatus (Kaleniczenko,1851) lenne az új neve), ahová azonban egy másik
csigafaj, a Nunneley (1837) által leírt Limax maculatus is tartozott, így másodlagos
homonímia jött létre, és a Kaleniczenko által leírt fajra a Limax maculatus, mint másodlagos
fiatal homonima nem volt használható. Ilyen esetekben egyébként pl. ún. helyettesítő nevet
jelölhetnek ki.
A tipizálás elve alapján minden taxonhoz típusok megadása szükséges, és ezeknek a
kijelölését is meghatározza a kódex. Egyrészt, az új fajok leírásának, típusok kijelölésének
szabályait, másrészt előfordulhat, hogy a már meglévő típuspéldányok sérülnek,
megsemmisülnek, elvesznek, stb. Bizonyos esetekben nem egyszerű a típus fajok kijelölése,
pontosabban gyakorlati nehézségekbe ütközhet. A holotípus a fajt reprezentáló, a leírás
egyértelműségét biztosító egyetlen típuspéldány. Ha több, ugyanabból a populációból
származó példányról lett leírva a faj, és holotípus nem lett kijelölve, akkor ezeket
szüntípusoknak, ha holotípus lett közülük kijelölve, akkor a többit paratípusnak nevezzük.
Ha a szüntípus sorozatból később jelölnek ki típuspéldányt, az a lektotípus, míg a többi
példány a paralektotípus. Ha megsemmisülnének az eredeti típuspéldányok, egyetlen
neotípus példány kijelölése lehetséges.
Minden vitás esetben a Nemzetközi Zoológiai Nomenklatúrabizottság
(International Commission on Zoological Nomenclature, ICZN) dönt, azonban ez nem mindig
egyszerű (ld. 1.2. boksz).
1.2. boksz. Mi a neved ecetmuslica?
Több mint 1000 faj tartozik a Drosophila nembe, melynek polifiletikus eredete
régóta ismert. Ennek a feloldása filogenetikai vizsgálatok során részben már meg is
történt, ám nevezéktani nehézségek adódtak, többek között az egyik legtöbbet
hivatkozott állat az ecetmuslica kapcsán. A Drosophila nem (génusz) típusa a
Drosophila funebris (Fabricius, 1787). A filogenetikai vizsgálatok alapján a
Drosophila melanogaster Meigen, 1830 másik kládban (Sophophora) helyezkedik el,
mint a D. funebris. Ezek alapján az ecetmuslica nem viselhetné a Drosophila
generikus nevet, helyette Sophophora melanogaster (Meigen, 1830) kombináció
illetné. Tekintve a D. melanogaster használatának elterjedtségét, a névváltoztatás
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komoly zavart okozna. Egy lehetséges megoldás lenne, ha új típust, értelemszerűen a
D. melanogaster fajt jelölnék ki a génusz típusának a D. funebris helyett. Ez azonban
ellentmond a nevezéktan alapelveinek, és csak a Nemzetközi Zoológiai
Nomenklatúrabizottság hagyhatná jóvá, így egyelőre marad a Drosophila
(Sophophora) melanogaster név.
Az állatvilág rendszere. Regnum Animalia (Metazoa)
Az állatok rendszertanilag az Animalia (Metazoa) országba (regnum) tartoznak, amely
a galléros ostorosok (Choanoflagellatea) testvércsoportját képezi az Opisthokonta kládon
belül. Az Opisthokonta kládba az állatok és több egysejtű csoport mellett még a gombák
(Fungi) tartoznak (1.8. ábra). Közös jellemzőjük, hogy ostoros sejtjeik, így pl. az állatok
hímivarsejtjei vagy a rajzósprórás gombák spórái, opisthokont típusúak, azaz egyetlen hátul
eredő ostorral rendelkeznek.

1.8. ábra. Az Opisthokonta klád főbb ágai Hehenberger et al. (2017) és Tedersoo et al. (2018) alapján.
Op: Opisthokonta; Hm: Holomycota; Hz: Holozoa; Fz: Filozoa; Cz: Choanozoa.

Maguk az állatok elsődlegesen többsejtű, heterotróf (azaz már meglévő szerves
anyagokat átalakító és azt a szervezetükbe beépítő) eukarióta szervezetek. Jellemzőjük, hogy
(1) a sejtjeik között speciális sejtkapcsoló struktúrák alakulnak ki (pl. dezmoszómák,
réskapcsolatok, stb.), (2) a sejtközötti állományuk (extracelluláris mátrix) kollagént (többek
között IV-es típusú kollagént) és más strukturális fehérjéket tartalmaz. Életük nagy részében
rendszerint diploidok, csupán a számfelező osztódással (meiózissal) létrejövő ivarsejtjeik
(petesejtek és hímivarsejtek) haploidok. Egyedfejlődésük barázdálódással történik, amelynek
során a megtermékenyített petesejtből (zigóta) szedercsíra (morula), ebből hólyagcsíra
(blasztula), majd (a legtöbb állatnál) bélcsíra (gasztrula) fejlődik.
Jelenleg több mint 1,4 millió recens, tudományosan leírt állatfaj ismert, ezzel a Földön
jelenleg élő, leírt fajok háromnegyedét teszik ki (1.1. ábra). Ezek döntő többsége (>98%) a
kétoldalian részarányos állatok (Bilateria) monofiletikus kládjába tartozik. A Bilateriának a
bazális helyzetű csoportokkal, azaz az összes többi állattal való rokonsága, ill. ezeknek a
bazális csoportoknak az egymással való rokonsági viszonyai azonban nem tisztázottak
kellően. Jelenlegi ismereteinkben talán ezen állatcsoportok, melyeket együtt Non-Bilateria
(ezentúl NB) néven szokás hivatkozni (noha természetesen a NB nem egy monofiletikus
egység) mutatkozik a legnagyobb hiány.
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Non-Bilateria avagy a bazális állattaxonok
A NB az állatvilág legkorábban divergálódó állatcsoportjait (törzseit) foglalja magába:
Porifera (szivacsok), Ctenophora (bordásmedúzák), Cnidaria (csalánozók) és Placozoa
(korongállatkák). Szemben a kétoldali szimmetriájú állatok (Bilateria) sok tekintetben
egységes alapszabásával (bauplan), ez a NB esetén változatos, és biológiájuk is kevésbé
ismert. Az állatvilág korai evolúciójának megismerése azonban nem lehetséges ezeknek a
csoportoknak a pontosabb ismerete nélkül. Hibás koncepciókhoz vezethet például, hogy a
rájuk vonatkozó ismereteinket (szöveti-szervezeti felépítésüket, ontogenezisüket,
idegrendszerük, érzékszerveik „fejlettségét”, stb.) a kétoldali szimmetriájú állatokról szerzett
ismereteink tükrében próbáljuk értelmezni (összefoglalva ld. Dunn et al. (2015)). Nézzük csak
meg, hogy a biológia tudományokban (élettan, genetika, idegtudomány, fejlődésbiológia)
használt leggyakoribb modellszervezetek (a gerinceseket most nem is említve), mint
pl. Caenorhabditis elegans (Nematoda), Aplisia spp., Loligo spp. (Mollusca), Arbacia
punctulata (Echinodermata), Drosophila melanogaster (Arthropoda), stb. mind-mind a
Bilateria tagjai. Ehhez képest a NB közül a Hydra fajok (Cnidaria) talán, melyeket az előbb
felsorolt modellszervezetekhez hasonló gyakorisággal és mélységben vizsgáltak.
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy más állatfajokat ne tanulmányoznának, vagy ne
bővülne ezen fajok száma és szerencsére az erre irányuló ismereteink (ld. pl. Amphimedon
queenslandica (Porifera), Nematostella vectensis (Cnidaria), Mnemiopsis leidyi
(Ctenophora)), de ez még akkor is jóval hézagosabb, mint a kétoldali szimmetriájú állatok
esetében. Például a szivacsok mintegy 16-féle sejttípusa közül számosnak alig ismert a
funkciója. A következőkben röviden vázoljuk a NB állatok kapcsán a vitás vagy éppen új
ismereteket, hipotéziseket, ill. ezen keresztül az állatvilág rendszerezésének változásait, a
tradicionális és modern rendszerek összehasonlítását.
A korábbi rendszerek az állatokat főleg alapszabásuk jellemzői (szimmetriájuk,
egyedfejlődésük, csíralemezek száma, szelvényezettség, stb.) alapján csoportosították.
Az állatok országát (Animalia vagy Metazoa) két alországra (subregnum) osztották; ezek az
álszövetes állatok (Parazoa) és a valódi szövetes állatok (Eumetazoa). A valódi szövetes
állatokon belül a csalánozókat (Cnidaria) és bordásmedúzákat (Ctenophora) hagyományosan a
Coelenterata taxon részeként tárgyalták, noha, ahogy ma már nyilvánvaló, csupán
életmódjukból adódó felületes hasonlóságok alapján13. Az álszövetes állatok közé sorolódott
minden egyszerű testfelépítésű állat, így a szivacsok (Porifera), az akkor még egyetlen fajt
(Trichoplax adhaerens) magába foglaló, azaz monotipikus korongállatkák (Placozoa), a
féregszerű parazita csoportokkal (Dicyemida, Orthonectida) jellemezhető Mesozoa14 és az
egyetlen „hírhedt” fajt (Salinella salve)15 tartalmazó Monoblastozoa. A nyálkaspórásokat
(Myxozoa) ekkor még az egysejtűek (Protista) között tartották számon. Noha természetesen
felmerült, hogy akár másodlagosan leegyszerűsödött testfelépítésű élőlényekről lehet szó
(pl. a Myxozoa „spóráiban” megfigyelhető csalánsejtek alapján a csalánozókkal való
rokonságuk sejthető volt), elsősorban a modern molekuláris módszereknek köszönhető ezen
taxonok rokonsági viszonyainak, rendszertani helyének többé-kevésbé sikeres tisztázása.
A szivacsokon kívül ma már minden korábbi Parazoa taxon a valói szövetes állatok
13

Használatos volt a Radiata is, ami azonban kezdetben még a tüskésbőrűeket is idesorolta a szimmetriájuk
alapján (ma már elfogadott, hogy a tüskésbőrűek elsődlegesen kétoldali szimmetriával rendelkezhettek, ld. pl. a
lárváikat), ill. a Diploblastica is, mint két csíralemezzel rendelkező állatok.
14
Gyakran a Mesozoa taxonba sorolták a Trichoplax adhaerens (Placozoa) és Salinella salve (Monoblastozoa)
fajokat is.
15
A minden bizonnyal nem létező Salinella salve fajt Johannes Frenzel „fedezte fel” 1892-ben Argentína sós
síkságain, ám azóta se került elő, és bizonyító példányai sincsenek, csupán Frentzel leírása és rajzai.
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(Eumetazoa) közé tartozik. Természetesen ez sem zajlott zökkenőmentesen, pl. a filogenetikai
vizsgálatok középpontjába kerülő Trichoplax-ot tartották a Bilateria testvércsoportjának, de,
mint később kiderült valószínűleg a minták kontaminációja miatt, a Bilateria kládba is
helyezték. Ráadásul alternatív elképzelések is születtek a legkorábban divergálódó állatokat
illetően (ld. később: Porifera vs. Ctenophora). A Parazoa subregnum végül is érvényét
vesztette, noha a szivacsokat továbbra is álszövetes állatoknak tekintették, mert az Eumetazoa
tagjaira jellemző szöveti struktúrák (pl. bazális membrán, az extracelluláris mátrix strukturális
fehérjéi, mint a IV-es típusú kollagén, valamint a speciális sejt-sejt közötti kapcsolatok
megléte) nem jellemzőek a szivacsok szöveti felépítésére. Továbbá a csíralemezek hiánya is a
tradicionális nézetet, a szivacsok valódi szöveteinek hiányát sugallja. 1996-ig az volt az
elfogadott nézet, hogy a szivacsokon kívül minden szövetes állat hámszövete rendelkezik
alaphártyával (bazális membránnal). A hússzivacsok (Homoscleromorpha) vizsgálata során
azonban kiderült, hogy a szivacsok is rendelkezhetnek a többi állat bazális membránjához
hasonló felépítésű alaphártyával és IV-es típusú kollagénnel, sejt-sejt közötti kapcsolattokkal,
azaz Eumetazoa-szerű epithéllel16. A kollagének ráadásul általánosan jellemzőek a
szivacsokra, hiszen a legjellemzőbb struktúrfehérjéjük, a vázukat adó spongin is kollagén.
A IV-es típusú kollagén génjeit is már kimutatták a szivacsok legtöbb csoportjainál. Igaz,
hogy a gasztruláció, tehát a szövetek eredetét meghatározó csíralemezek kialakulása nem
játszódik le a szivacsok egyedfejlődése során, de hasonló morfogenetikus folyamatok zajlanak
(delamináció, invagináció, ingresszió, egyéb sejtmozgások, sejtvándorlások), mint a valódi
szövetes állatok (Eumetazoa) gasztrulációjakor. Figyelembe kell venni azt is, hogy míg a
legősibb csíralemez, az endoderma az emésztőrendszer kialakításáért felelős az Eumetazoa
tagjainál, addig a szivacsok esetében emésztéshez kapcsolódó gasztrális üreg kialakulására
nincs is szükség az intracelluláris emésztésük miatt. Alapszabásuk, szimmetriájuk, változatos
testformáik, gasztrális üregük és az azt határoló belső sejtrétegük (choanoderma) alakulásának
a hátterében a szűrögető életmódjukhoz szükséges, megfelelő vízáramkeltés és felületnövelés
áll. Ez lényegében egy másik evolúciós utat jelent az Eumetazoa tagjaira jellemző emésztésre
specializálódott struktúrák mellett, ami azonban nem jelenti, hogy a szivacsok ehhez
adaptálódott különböző típusú sejtrétegei (sejtegyüttesei) ne lennének szövetek. Mindezek
alapján jelenleg többen hangsúlyozzák, hogy nem helyes úgy tekinteni a szivacsokra, mint
valódi szövetekkel nem rendelkező, álszövetes állatok (pl. Dunn et al. (2015)).
Ráadásul a csíralemezek homológ voltát hangsúlyozó tradicionális elképzelést a
jelenlegi vizsgálatok eredményei megkérdőjelezik. A tradicionális elképzelés szerint a
diploblasztikus (két csíralemezes) állatok és a triploblasztikus (három csíralemezes) állatok
ekto- és endodermája homológok. A mezoderma mint a legfiatalabb csíralemez csak a
Bilateria (= Triploblastica) tagjaira jellemző. (A mezoderma származékait a diploblasztikus
csalánozók esetében endodermális eredetűnek tekintették, ezért is nevezik a belső
csíralemezüket mezendodermának vagy endomezodermának is.) Ektodermális eredetű a
kültakaró hámja és az idegszövet, endodermális eredetűek az emésztőrendszert alkotók és
mezodermális eredetű az izomzat, ill. a kötő- és támasztószövetek. Az embrionális fejlődés
során vizsgált génkifejeződések alapján Steinmetz et al. (2012) azt találták, hogy a
Nematostella vectensis (Cnidaria) fejlődő garat-ektodermája és származékai olyan sejttípusok
kombinációival rendelkeznek, ill. a transzkripciós faktorok olyan expressziós mintázatát
mutatják, amelyek a kétoldali szimmetriájú állatok fejlődő középbelénél és különösen a
16

Mivel az Eumetazoa-szerű epithél csak a Homoscleromorpha osztály tagjaira jellemző, ez a szivacsok
parafiliáját sugallta. (Nielsen (2012) például külön törzsekként tárgyalja a szivacsokat). A Homoscleromorpha
sajátságaira alapozó filogenetikai hipotézis szerint a szivacsok közül egyedül a Homoscleromorpha alkotja az
Eumetazoa testvércsoportját. A jelenleg elfogadott vélemény azonban az, hogy a szivacsok monofiletikus
egységet képeznek.
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gerincesek hasnyálmirigy szöveteinél megfigyelhetőkre emlékeztetnek. A Nematostella
endodermája és származékai pedig inkább a kétoldali szimmetriájú állatok mezodermális
eredetű részeihez hasonló sejtfunkciókat és transzkripciós faktor kifejeződést mutatnak.
A csíralemezek homológiájának egy alternatív modellje lehet tehát, hogy a csalánozók
(Cnidaria) endodermája a kétoldali szimmetriájú állatok (Bilateria) mezodermájával, míg a
garat-ektodermája a Bilateria endodermájával homológ (1.9. ábra).

Cnidaria

Bilateria

tradicionális
homológia
ektoderma

endoderma
(mezendoderma)

Cnidaria

alternatív
homológia
ektoderma

ektoderma

mezoderma

endoderma

endoderma

garat-ektoderma

1.9. ábra. A kétoldali szimmetriájú állatok (Bilateria) és a csalánozók (Cnidaria)
csíralemezei közötti tradicionális és alternatív homológia Steinmetz et al. (2012) alapján.

Ha figyelembe vesszük, hogy nem csak a Bilateria tagjai, hanem a csalánozók előtt
divergálódott bordásmedúzák is triploblasztikusak, akkor a tradicionális elképzelés a
csíralemezek homológiájáról még nehezebben elképzelhető. Sőt, napjainkban nem egy
filogenomikai vizsgálat során a bordásmedúzák adódtak bazális helyzetűnek. A 2010-es évek
óta évről évre jelentek meg kurrens folyóiratokban a bordásmedúzák vs. szivacsok
„elsőbbségét”, azaz bazális helyzetét támogató vizsgálatok. Tény, hogy a bordásmedúzák
(Ctenophora) számos olyan sajátsággal rendelkeznek, mely más állatcsoportnál nem található
meg (többek között idegrendszerük biokémiai sajátságait lehet kiemelni), de az állatvilág
korai evolúcióját tekintve nehezen elképzelhető, hogy a bordásmedúzák lennének a
legkorábban divergálódó állatok. Ezt feltételezve pl. az idegrendszer vagy egymástól
függetlenül kétszer alakult ki az állatvilág evolúciója során (értelemszerűen a
bordásmedúzáknál, ill. később a csalánozóknál), vagy csak egyszer a bordásmedúzáknál, de
akkor teljesen eltűnt a szivacsoknál. (Hasonló kérdések merülnek föl az izomsejtek,
csíralemezek kapcsán is.) Komplex struktúrák független kialakulására ismertek ugyan példák
(ld. a harántcsíkolt izom független kialakulása a csalánozók és a kétoldali szimmetriájú
állatok esetében), azonban az idegrendszer esetében ez nehezen elképzelhető. A szivacsok
vizsgálata ugyanakkor kiderítette, hogy számos, az idegrendszer működéséhez szükséges gén
megtalálható a szivacsoknál is, és egyes vizsgálatok alapján lehetséges, hogy nem egy
„idegrendszer előtti” állapotról van szó, hanem az idegsejtek másodlagos hiányáról. Ettől
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függetlenül igen valószínű, hogy a legkorábbi állatok szűrögető életmódot folytathattak,
tekintve, hogy nagyobb méretű táplálék nem igazán álhatott rendelkezésükre, márpedig a
szivacsok alapszabása, ahogy már volt róla szó, a szűrögető életmódhoz való alkalmazkodás
eredménye. Természetesen lehetséges, hogy a többi bazális csoport, így akár a
bordásmedúzák őse is még szivacsszerű, szűrögető állat volt (a csalánozók esetében erre
vannak bizonyítékok), és csak később, a közös ősben (ún. „Urmetazoa”) már meglévő
prekurzorok továbbfejlesztése révén alakult ki a többféle alapszabás. Mindenesetre a NB
tagjainak vizsgálata kulcsfontosságú az állatvilág korai evolúciójának megértéséhez. Jelenleg
azonban számos vitás kérdés, köztük a NB taxonok rokonsági viszonyai is tisztázásra
szorulnak. A jelenleg leginkább támogatott hipotézis szerint a monofiletikus szivacsok
képezik az összes többi állat (Eumetazoa) testvércsoportját. Az Eumetazoán belül a
bordásmedúzák a legkorábban divergálódott ág, és az összes többi állatot magába foglaló
ParaHoxozoa kláddal17 alkotnak testvércsoportokat. A ParaHoxozoa kládon belül egyaránt
támogatott, hogy a korongállatkák bazális helyzetűek, és a csalánozók képezik a Bilateria
testvércsoportját, ill. hogy a korongállatkák + csalánozók együtt alkotják a Bilateria
testvércsoportját (1.10. ábra).

1.10. ábra. Az állatok (Animalia) főbb ágai Laumer et al. (2018) alapján.
An: Animalia; Eu: Eumetazoa; Pa: ParaHoxozoa.

Ellenőrző kérdések:
1. Melyek a rendszertan tudományterületei?
2. Mivel foglalkozik a taxonómai?
3. Mivel foglalkozik a szisztematika?
4. Mit nevezünk taxonnak?
5. Mik a bélyegek (taxonómiai jellegek)?
6. Mi a különbség a jelleg és a jellegállapot között?
7. Mi a különbség a pleziomorf és apomorf jellegek között?
8. Mi a különbség a homológia és homoplázia (analógia) között?
9. Milyen megjelenési formái vannak a homopláziának?
10. Mi a fenetikus rendszertan (numerikus taxonómia)?
11. Mi a filogenetikus szisztematika (kladisztika)?
12. Mi a különbség az evolúciós és kladisztikus rendszer között?
17

A ParaHoxozoa név arra utal, hogy az idetartozó állatok rendelkeznek paraHox génekkel. Eddig azonban csak
a bordásmedúzáknál nem mutatták ki a paraHox gének jelenlétét. Korábban úgy vélték, hogy a szivacsoknak
sincs, de ez csak a kevés vizsgált taxonnak volt köszönhető, és jelenleg már több szivacsból is kimutattak
paraHox géneket.
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13. Hogyan kell értelmezni a filogenetikai fákat?
14. Mit nevezünk mono-, para- és polifiletikus csoportnak?
15. Mi a rendszerezés alapegysége?
16. Melyek a főbb fajkoncepciók?
17. Melyek a főbb rendszertani kategóriák?
18. Mik az állatok (Animalia, Metazoa) legfontosabb közös jellegei?
19. Melyek az állatvilág (Animalia, Metazoa) főbb csoportjai?
20. Milyen rokonsági viszony áll fönn közöttük a jelenlegi tudásunk alapján?
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II. Porifera. Eumetazoa: Ctenophora
Írta: Torma Attila
Ph.: Porifera (Szivacsok törzse)
Változatos megjelenésű állatok. A legkisebbek néhány mm-es méretűek, a
legnagyobbak meghaladhatják a 2 m-t is. Nevük a latin porus (pórus) és fer (hordozó) szavak
összetételéből ered („pórushordozók”), ami a testfalukat áttörő pórusokra utal. Szimmetria
nélküli vagy sugaras szimmetriájú testük lehet csőszerű, legyezőszerű, gömbölyded,
kehelyszerű vagy szabálytalan alakú. Változatos alakjuk feladata nagyrészt a megfelelő
vízáram és felület biztosítása a hatékony szűrögetéshez. Többféle sejttípusuk1 és hasonló
sejttípusból álló szöveteik vannak, de többek között izom- és idegszöveti funkciókat ellátók
nincsenek2. Sejtjeik nagyfokú átalakulásra képesek (multipotensek), és viszonylag szabadon
mozoghatnak, mivel a bazális membrán megléte, ill. szoros sejtek közötti kapcsolatok nem
jellemzők a szöveteikre. Testüket három elkülöníthető réteg alkotja. A külső sejtréteget
(pinacoderma) fedősejtek (pinacociták) és a közöttük elhelyezkedő, pórusokat (ostia)
formáló likacssejtek (porociták) alkotják. A belső sejtréteget (choanoderma) galléros
ostoros sejtek (choanociták) hozzák létre, melyeknek a vízáram keltésében és a tápanyag
szemcsék kiszűrésében van fő szerepük. A két sejtréteg közötti részt kocsonyás mátrix
(mesohyl) tölti ki, amelybe ágyazva vázképző sejtek (szklerociták, spongociták),
tápanyagszállító amöboid vándorsejtek (amöbociták), differenciálatlan őssejtek
(archaeociták), ivarsejtek, ill. vázelemek találhatók (2.1. ábra). A fedősejtek funkció szerint
exo-, endo- és basopinacocitákra különíthetők. Az exopinacociták a külső környezettől
határolják a szivacsot (exopinacoderma), míg az endopinacocitáknak a csatornák, kamrák,
azaz a belső tér burkolásában (endopinacoderma) van szerepe. A basopinacociták a szubsztrát
felszínével állnak kapcsolatban, és nagy kollagéntartalmú mátrix kiválasztásával biztosítják a
tapadást.

2.1. ábra. A szivacsok testfalának felépítése.
1

Legalább 16 féle sejttípus ismert, melyek közül azonban számos sejt funkciója alig ismert.
A szivacsok külső és belső rétege valódi epithélnek (epidermisz, ill. gasztrodermisz) tekinthető, így valódi
szövetekkel nem rendelkező, álszövetes állatokként (Parazoa) való meghatározásuk téves (összefoglalva ld.
Dunn et al. 2015).
2

22

A szivacsok vázát mészből, ill. kovából felépülő váztűk (spicula) alkotják, vagy
sajátos, jódot is tartalmazó, szaruszerű fehérjéből, a sponginból épül fel. A szimmetriaviszonyok alapján elkülöníthetünk egytengelyű (monaxon), egy- (monactin) vagy kétsugaras
(diactin), háromtengelyű (triaxon), három- (triactin) vagy hatsugaras (hexactin), négytengelyű
(tetraxon), soktengelyű (polyaxon), stb. váztűket. A tűkön belül rendszerint meg lehet
különböztetni nagy és kis tűket (makro- és mikroszklerákat) (2.2. ábra). A vázelemek anyaga
és szimmetriaviszonyai fontos rendszertani bélyegek. Testük felépítése alapján asconoid,
syconoid és leuconoid típusú szivacsokat különböztethetünk meg (2.3. ábra). Ezek között a
különbséget lényegében a choanociták elhelyezkedése jelenti, azaz a galléros ostoros sejtek
által bélelt felszín egyre strukturáltabb, így biztosítva a nagyobb felületet a táplálékfelvétel
számára. Az asconoid típus a legősibb, és a legegyszerűbb. Ennél a choanociták a központi,
ún. gasztrális üreg (spongocöl) falát bélelik. Ez a típus csak egyes mészszivacsoknál fordul
elő. A syconoid típusú szivacsok testében csatornák találhatók, amelyek megnyúlt
sugárkamrákba vezetnek, ezek falát borítják a galléros ostoros sejtek. Ilyen testfelépítés a
mészszivacsoknál és az ősibb üvegszivacsoknál található. A legösszetettebb leuconoid
típusra jellemző, hogy a szivacs testét áttörő csatornák csomópontszerűen elhelyezkedő
ostorkamrákká öblösödnek ki, és ezek falán helyezkednek el a galléros ostoros sejtek.
A legtöbb szivacs ilyen felépítésű.

2.2. ábra. Kovaszaruszivacsok (Demospongiae) különböző mikro- és makroszklerái.

2.3. ábra. Az asconoid, syconoid és leuconoid típusú szivacstest felépítése.
sárga: pinacociták; vörös: choanociták; szürke: mesohyl réteg;
kék: a vízáram iránya a pórusokon át befele, majd a spongocölből
a kivezető nyíláson (osculum) át a szabadba.
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Ivarosan és ivartalanul egyaránt képesek szaporodni. Hímnősek, proterandrikus
hermafroditák, azaz a hímivarsejtek hamarabb érnek és ürülnek. Ivarsejtjeik általában
archeocitákból (petesejt) és choanocitákból (spermium, néha petesejt is) differenciálódnak.
Megtermékenyülésük lehet külső, azaz a hím és női ivarsejtjeiket is a vízbe ürítik, ahol az
ostoros hímivarsejtek kemotaxis révén jutnak el a petesejtekhez. Gyakoribb, hogy a szivacs
testében történik a megtermékenyítés (belső megtermékenyítés). Ebben az esetben csak a
hímivarsejtek ürülnek a vízbe, onnan a táplálékszemcsékhez hasonló módon jutnak a másik
szivacs testébe, ill. a petesejtekhez. Általában a kifejlődött lárva alak távozik a szivacs
testéből, de előfordul az is, hogy a zigóta válik szabaddá. Egyedfejlődésük mind a
morfogenetikus folyamatokat mind a lárvatípusokat tekintve nagyon változatos (2.1. boksz).
Ráadásul közvetlen, azaz lárva alak nélküli fejlődés is előfordul egyes kovaszivacsoknál.
A legtöbb fajnál a megtermékenyített petesejt osztódásával szabadon úszó parenchimella
lárva jön létre, amely letapad és kifordul, így jön létre a szesszilis, kifejlett alak. Ivartalanul
bimbózással szaporodnak. Az édesvízi és a litorális zónában élő szivacsok a kedvezőtlen
körülményeket speciális kitartóképleteik, az ún. gyöngysarjak (gemmulae) formájában
képesek átvészelni. Ilyenkor a mesohyl rétegben található archeociták kis csoportokba
rendeződnek, majd váztűket is tartalmazó, kettős falú spongin tok veszi körül őket. Maga a
szivacstest ezután elhal, csak a tokban lévő, védett őssejtek élnek túl. A kedvezőtlen időszak
elmúltával az őssejtek egy kivezető nyíláson (micropyle) át jutnak ki a tokból, és alakítják ki
az új szivacstestet osztódással és a megfelelő sejttípusokká való differenciálódással.
A szivacsokra általánosan jellemző a jó regenerációs képesség. A sérült, letört
szivacsdarabokból is új szivacs képes fejlődni.
Többségük telepképző, de lehetnek magányosak is. Helytülő (szesszilis) állatok,
többnyire az aljzathoz rögzülnek, esetleg élőbevonatot (biotekton) képeznek. Főleg tengeriek,
csupán kevés fajuk él édesvízben. Szűrögető életmódot folytatnak, azaz a vízből kiszűrt
mikroszkopikus méretű táplálékszemcséket fogyasztják. A víz a testfalat áttörő pórusokon
vagy a testfelszínről induló csatornarendszeren keresztül jut a vízáramot keltő galléros ostoros
sejtekhez, melyek a táplálékszemcséket bekebelezik, és továbbítják a vándorsejteknek.
A vándorsejtek a tápanyagokat a megfelelő helyekre szállítják. A megszűrt víz egy nagyobb
kivezető nyíláson (osculum) át távozik (2.3. ábra). A choanociták mellett több más sejttípus
is képes a táplálékszemcsék fagocitálására és emésztésére, többek között az endopinacociták
is. Lényegében nincsenek emésztésre, emésztőenzimek termelésére, ill. ürítésére szakosodott
sejtjeik, szemben más állat törzsekkel (leszámítva a Placozoa törzs tagjait). Noha a
szivacsokat szűrögető élőlényekként tartjuk számon, kivételek azért akadnak. Ragadozó
életmódot folytatnak a Cladorhizidae család tagjai, mint például az Asbestopluma fajok,
amelyek apró rákokkal táplálkoznak (2.4. ábra). Ezek zsákmányukat speciális váztűikkel
kapják el, melyek a tépőzár horgaihoz hasonlatosak. Ezután sejtek vándorolnak a tehetetlen
zsákmány köré, és az emésztés nagyrészt a sejteken kívül történik. A ragadozó szivacsokon
kívül szintén nem szokványos életmód figyelhető meg a fúrószivacsoknál (Clionidae), melyek
lárvája mészkősziklákba vagy akár meszes vázú állatok vázába hatol be. A kifejlett szivacs
által termelt gyenge sav és a váztűk együttesen szinte porhanyóssá képesek változtatni a
kőzetet. A fúrószivacsok a part menti sziklák erodálásával vagy például osztrigatelepek
„megtámadásával” okozhatnak károkat. A szivacsok gyűjtésére a Földközi-tenger vidékén
külön foglalkozási ág, a szivacshalászat alakult ki, ugyanis régen számos módon használták,
elsősorban a kovaszivacsokat. A mosdószivacs (Spongia officinalis) tisztított sponginvázát
már az ókortól kezdve használják tömőanyagként, ivóvíz szállítására és szűrésre,
súrolóanyagként, festék vagy máz felvitelére, ill. hüvelyi fogamzásgátlóként. Leggyakrabban
higiéniás célokra, mint mosakodásra, sebtisztításra, stb. használatos. Porított vázát régen a
pajzsmirigy-megnagyobbodás (golyva vagy más néven strúma) kezelésére is alkalmazták
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jódtartalma miatt (officinalis = „orvosi”). Bizonyos szivacsokból kinyert vegyületeknek
sokrétű hatása (antivirális, antibakteriális, antifungális, antitumorális) lehet.
2.1. boksz. A szivacsok egyedfejlődése
A szivacsok egyedfejlődése még az egyes osztályokon belül is igen változatos
lehet. Az egyes lárvatípusokat az alábbiakban ugyan felsoroljuk, de a lárvák
kialakulásához vezető változatos morfogenetikus folyamatokat nem részletezzük.
Ehhez az érdeklődőknek összefoglalót nyújthat Degnan et al. (2015) vagy Ereskovsky
(2010) műve. Meg kell jegyeznünk, azonban, hogy a szivacsok egyedfejlődése során
hasonló morfogenetikus folyamatok zajlanak (delamináció, invagináció, ingresszió,
egyéb sejtmozgások, sejtvándorlások), mint a valódi szövetes állatok (Eumetazoa)
gasztrulációja során; sőt bizonyos típusok csak a hússzivacsoknál
(Homoscleromorpha) fordulnak elő, mint például a sokpólusú egresszió. A szivacsok
esetében nem beszélünk gasztrulációról, hiszen a morfogenezis során csíralamezek
nem alakulnak ki. Kérdéses viszont, hogy az egyedfejlődés során a szivacsokban
megfigyelt sejtrétegek és a valódi szövetes állatok csíralemezei homológnak
tekinthetők-e. Mindenesetre a gasztruláció során jellemző morfogenetikus
sejtmozgások mechanizmusainak kialakulása az evolúció során jóval korábbra tehető,
mint maguknak a csíralemezeknek a szétválása.
A különböző lárvatípusok előfordulása: calciblastula, amphiblastula (Calcarea);
cinctoblastula (Homoscleromorpha); trichimella (Hexactinellida); parenchymella,
disphaerula, coeloblastula (Demospongiea).

2.4. ábra. A Cladorhizidae családba tartozó ragadozó szivacs.

Mintegy 8600 recens és 2200 fosszilis fajuk ismert. Az első bizonytalan fosszilis tű
mintegy 750 millió (Neoproterozoikum), míg az első jól megőrzött fosszilis szivacs
580 millió éves (Ediacara). A törzsön belül jelenleg a mészszivacsok (Calcarea), a
kovaszaruszivacsok (Demospongiae), az üvegszivacsok (Hexactinellida) és a hússzivacsok
(Homoscleromorpha) alkotnak négy nagyobb, monofiletikus csoportot, melyek közül a
Calcarea + Homoscleromorpha, valamint a Demospongiae + Hexactinellida külön fejlődési
vonalat képviselnek (2.5. ábra). Nielsen (2012) például külön törzsekként tárgyalja a
szivacsokat, úgy, mint Calcarea, Homoscleromorpha és Silicea (Demospongiae +
Hexactinellida). A tradicionális nézet szerint a szivacsok monofiletikus egységet képeznek, és
a ma élő legősibb állatokként az összes többi állat (Eumetazoa) testvércsoportjának
25

tekinthetők (ld. 1.10. ábra). Egyes molekuláris filogenetikai vizsgálatok azonban további
lehetőségeket vetettek fel, melyek részben megkérdőjelezik, részben támogatják a
tradicionális nézetet. A két fő vitás kérdés, hogy a szivacsok valóban az összes többi állat
testvércsoportjának tekinthető-e, illetve hogy a törzsnek monofiletikus egységnek tekinthető-e
(ld I. fejezet: Non-Bilateria avagy a bazális taxonok). A továbbiakban a Calcarea,
Demospongiae, Hexactinellida és Homoscleromorpha csoportokat a szivacsok négy
osztályaként tárgyaljuk a monofiletikusnak tekintett Porifera törzsön belül.
A törzs rendszerének vázlata a lentebb tárgyalt osztályokkal:
Ph.: Porifera (Szivacsok törzse)
Cl.: Demospongiae (Kovaszaruszivacsok osztálya)
Cl.: Hexactinellida (Üvegszivacsok osztálya)
Cl.: Calcarea (Mészszivacsok osztálya)
Cl.: Homoscleromorpha (Hússzivacsok osztálya)

2.5. ábra. A szivacsok osztályainak rokonsági viszonyai. Po: Porifera.

Cl.: Demospongiae (Kovaszaruszivacsok osztálya)
Méretük és alakjuk igen változatos, de a legnagyobb szivacsok mind ide tartoznak.
Gyakran élénk színezetűek (2.6. ábra B). Testfelépítésük leuconoid típusú. Vázuk
kovatűkből áll, amelyeket sponginrostok kapcsolnak össze, bár egyeseknél a kovaváz
redukálódik, és a vázat csak spongin alkotja. Emellett kemény, külső mészvázuk is lehet,
mely időszakosan gyarapodik, növekedési rétegeket alkotva. Ezeknek az „évgyűrűiknek” a
vizsgálata, köszönhetően hosszú életüknek (közel ezer év), a tengerek múltbéli
hőmérsékletéről, szalinitásáról nyújthat értékes információkat.
Egyetlen rend (Spongillida) édesvízi képviselőit kivéve tengeri állatok. Édesvízi
képviselőik gyakran zöldalgákkal élnek szimbiotikus kapcsolatban, amelyek még a kitartóképleteikben (gemmulae) is megtalálhatók. A ma élő szivacsfajok döntő többsége (~80%) ide
tartozik.
Cl.: Hexactinellida (Üvegszivacsok osztálya)
Cső vagy váza alakú, változatos méretű, sugaras szimmetriát mutató szivacsok.
Jellegzetességük, hogy másodlagosan hiányzik a fedősejtrétegük (pinacoderma), és
sponginrostjaik sincsenek. A testük nagy része összeolvadt sejtek alkotta sokmagvú
citoplazma (szincicium). Hat- és/vagy négysugaras szilíciumtűik egymással összenőve
rácsszerű, üveges vázat alkotnak, amely igen törékeny (2.6. ábra C). Testfelépítésük
syconoid vagy leuconoid típusú. Érdekességük, hogy zavarás, például érintés hatására a
szivacsban abbamarad a galléros-ostoros sejtek ostorainak csapkodása, így a vízáram keltése.
Ez a védekező mechanizmus minden bizonnyal a rácsszerű vázuk eltömődését akadályozza
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azáltal, hogy a nagyobb szemcsék érintésekor megszűnik a vízáram. Idegrendszerük ugyan
nincs, mégis elektromos impulzus formájában, valószínűleg a szinciciális hálózaton keresztül
terjed a kiváltott ingerület.
Kizárólag tengerekben, jellemzően nagyobb, 500 és 1000 m közötti mélységekben
élnek. Törékeny testük miatt kevésbé fordulnak elő a sekélyebb, hullámzásnak kitett részeken.

2.6. ábra. A szivacsok (Porifera) négy osztályának egy-egy reprezentatív képviselője.
A: Clathrina coriacea (Calcarea); B: Acarnus erithacus (Demospongiae);
C: Euplectella sp. (Hexactinellida); D: Oscarella lobularis (Homoscleromorpha).

Cl.: Calcarea (Mészszivacsok osztálya)
Cső vagy váza alakú, többnyire nem feltűnő színezetű szivacsok (2.6. ábra A).
Méretük viszonylag kicsi, néhány centiméteres, esetleg deciméteres nagyságúak. Jellemzően
háromsugaras (ritkán két- vagy négysugaras) váztűiket mészkristályok (kalcit, aragonit)
alkotják. Váztűik tengelye nem üreges. Kizárólag a mészszivacsok között találhatók asconoid
típusú szivacsok; egyébként mindhárom testfelépítési típus (asconoid, syconoid, leuconoid)
előfordul a körükben.
Viszonylag kevés (~400) fajuk kizárólag tengerekben, többnyire a sekély, trópusi
vizekben él.
Cl.: Homoscleromorpha (Hússzivacsok osztálya)3
Többnyire kisebb termetű, a leuconoid vagy a syconoid és leuconoid típusok közötti
átmenetet mutató, kéregszerű bevonatot alkotó, élénk színű szivacsok (2.6. ábra D). Vázuk
redukált, a vázelemek akár teljesen hiányozhatnak. Kovatűik, amennyiben vannak, közel
egyforma méretűek, ahogy a nevük is utal rá (homoscleromorpha = „egyneművázasok”).
3

Elfogadott magyar neve nincs az osztálynak. Magyarul hússzivacsokként lehetne hivatkozni rájuk, jellegzetes
képviselőik pl. az Oscarella lobularis (lebenyes hússzivacs) után. Megjegyzendő, hogy a hússzivacs (Carnosa)
használatos volt régen az összes redukált kovavázas szivacs közös neveként.
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További jellegzetességük, hogy a valódi szövetes állatokhoz (Eumetazoa) hasonló bazális
membránnal, ill. a valódi szövetesekre jellemző IV-es típusú kollagénnel, adhéziós
fehérjékkel és szoros sejtközötti kapcsolatokkal rendelkeznek.
Kevés, mintegy 120 fajuk tengerekben, általában sötét, fénymentes élőhelyeken
(pl. tengeri barlangok) található. Régebben a kovaszaruszivacsok közé sorolták őket, és
elsősorban a modern filogenomikai vizsgálatoknak köszönhető, hogy ma már külön osztályt
képviselnek. A Plakinia fajok többségének vannak kovatűik, az Oscarella fajoknak
hiányoznak.
Eumetazoa
A szivacsok (Porifera) kivételével az összes állat az ún. valódi szövetes állatok
(Eumetazoa) közé tartozik (ld. 1.10. ábra). Közös jellemzőjük a gasztruláció, azaz, hogy az
embrió a fejlődése során keresztülmegy a bélcsíra (gasztrula) állapoton és csíralemezek
alakulnak ki. Jellemző specializált sejtjeik az ideg- és izomsejtek. Jellemző eumetazoa
struktúrák a bazális membrán, a sejtek közötti kapcsolatok, mint pl. a réses kapcsolat (gap
junction). Jellemző szerkezeti fehérjéjük a IV-es típusú kollagén.
Ph.: Ctenophora (Bordásmedúzák törzse)
Változatos alakú, áttetsző, kocsonyás testű állatok. Méretük a néhány mm-es
nagyságtól a 1,5 m-ig terjed. Nevük a görög ktenidion (fésűcske) és pherein (hordozni) szavak
összetételéből ered („fésűhordozók”), utalva fésűkre emlékeztető, csillókból összenőtt, finom
úszólemezeikre. A bordás medúza elnevezés pedig a testükön hosszanti irányban húzódó,
megvastagodott ún. bordákra (2.7. ábra), ill. a pelágikus életmód miatt a medúzákhoz való
hasonlóságukra utal.

2.7. ábra. A bordásmedúzák (Ctenophora) külső és belső testszerveződése.

Triploblasztikus szerveződésű élőlények. A testüket kívülről ektodermális eredetű
felhám (epidermisz) határolja el a környezettől, belül pedig endodermális eredetű bélhám
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(gasztrodermisz) borítja. A kettő között vastag, sok vizet tartalmazó, kocsonyás köztesréteg
(mesogloea) található. Meglepően sok differenciált sejttípusuk van, legalábbis a többi nem
kétoldali szimmetriájú állatcsoporthoz, de még néhány a Bilateriába tartozó, egyszerűbb
testfelépítésű állathoz képest is. Rendelkeznek többek között ideg- és izomsejtekkel
(elsősorban myoepithél sejtekkel) is.
Szimmetriájuk sajátságos biradiális (kétsugaras) szimmetria (2.7. ábra). Kis
fajszámukhoz képest alakjuk igen változatos; lehetnek gömbszerű vagy kucsmaalakúak, de
vannak szalagszerűen megnyúlt vagy hát-hasi irányban lapított fajok is. A kucsmamedúzák
(Boreidae) kivételével testük két oldalán a zsákmányszerzésben használatos egy pár
tapogatót (tentaculum) viselnek, melyeken akár igen sűrűn oldalágak, ún. tapogatófonalak
(tentilla) lehetnek. A tapogatók felszínén speciális, a zsákmányszerzést segítő ún. enyvsejtek
(kolloblasztok) találhatók. Nyugalomban a tapogatók tapogatóhüvelybe húzhatók vissza.
Testük fő tengelye mentén a szájnyílás körüli orális pólus és az ezzel ellentétes oldalon a
tetőtájék (aborális pólus) különíthető el. A két pólus közötti részt nevezzük testpalástnak
(perisoma), amelyen nyolc hosszanti megvastagodás, ún. borda húzódik (2.7. ábra).
A bordákon csillókból összenőtt fésűszerű úszólemezek4 ülnek, ezek végzik az állatok
helyváltoztató mozgását. Az úszólemezek csillói igen hosszúak (akár 2 mm), és az általános
9 + 2-es mikrotubuláris szerkezet helyett 9 + 3-as szerkezetet mutatnak. Az aborális póluson
található az állatvilágban egyedülálló apikális helyzetérzékelő szervük (2.8. ábra). Ennek fő
komponense a sztatociszta, amely egy csillós hámmal bélelt üregben található, és egy
csillóösszenövéssel létrejött, óraüveg szerű burok veszi körül. A sztatociszta lényegében egy
érzékelő receptor, hasonló előfordul más állatoknál, például a puhatestűeknél (Mollusca) is.
Középen egy szederszerű mészkristály-képződmény (sztatolit) helyezkedik el, amely szintén
csillóösszenövéssel létrejött, rugalmas érzékelő lemezeken támaszkodik. A 4 lemez érzékeli a
sztatolit helyzetét. A lemezekből csillós pászták vezetnek a bordák csillós úszólemezeihez.

2.8. ábra. A bordásmedúzák apikális szervének felépítése.

A test alsó pólusán elhelyezkedő szájnyílásuk ektodermával bélelt garatcsőben
folytatódik, ezt követi egy már endodermával bélelt tágulat, a gyomor (infundibulum),
melyből többszörösen elágazó csatornák erednek. Ezek együttesen alkotják bonyolult
felépítésű gasztrovaszkuláris rendszerüket (2.7. ábra). Gyomrukból kétoldalt
4

Az angol nyelvű szakirodalomban a „swimming-plate”, azaz úszólemez kifejezés a bordákra használatos, míg a
fésűszerű úszólemezeket „combs”, ill. „comb-plates” kifejezéssekkel illetik.
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1-1 harántcsatorna (transzverzális csatorna) indul, amelyek a bordákhoz futó
4-4 bordacsatornára (meridionális csatorna) ágaznak szét. Ezek tovább ágazhatnak, ill.
újraegyesülhetnek, bonyolult hálózatot alkotva. Az orális pólus felé a garat mentén, ill. a
tapogatóhüvelyekhez szintén fut 1-1 pár csatorna. Az aborális csatorna pedig az apikális szerv
felé fut, ahol Y-alakban elágazik, és 1-1 póruson keresztül a külvilágba nyílik. Ezek a pórusok
anális nyílásnak tekinthetők, azaz az emésztő rendszerük nem egynyílású (2.2. boksz).
Elkülönült kiválasztó-, légző- és keringési rendszerük nincs. Idegrendszerük hálózatos, de a
test bizonyos részein koncentrálódik, így pl. az apikális szerv alatt, a bordák mentén, a száj
körül, ill. a tapogatókban. Idegrendszerük fejlődése és biokémiája sajátos, eltér a többi
Eumetazoa csoportban tapasztalhatótól5. Többek között az összes többi idegsejttel rendelkező
állatnál általános neurotranszmitterek (szerotonin, dopamin, noradrenalin, stb.) hiányoznak,
ill. neurotranszmitterként nincs szerepük, többnél a receptoraikat kódoló gének is hiányoznak.
Valószínűleg L-glutamát az egyik fő neurotranszmitterük.
2.2. boksz. A bélcsatorna meglétének kérdése a bordásmedúzáknál
A tradicionális nézet szerint a Bilateria kládba tartozó állatokon kívül, a többi
állat nem rendelkezik teljes (kétnyílású) bélcsatornával. A szakirodalom ugyan már
régen is említi a bordásmedúzák aborális pólusán elhelyezkedő nyílásokat, mint anális
nyílások, ürítő nyílások (Main 1928, Hyman 1940), ennek ellenére a jelentősebb
recens összefoglaló munkákban nem tekintik ezeket valódi anális nyílásnak.
Korábban úgy vélték, hogy a salakanyag nagy része a szájnyíláson át távozik, és csak
bizonyos intracelluláris emésztésből származó anyagok, ill. nitrogén-vegyületek
távozhatnak az anális pórusokon. Presnell et al. (2016) munkája azonban más
megvilágításba helyezte a kérdést. Köszönhetően a bordásmedúzák nagyfokú
átlátszóságának, in vivo nagyfelbontású, time-laps felvételek segítségével nyomon
követték a fluorescensen jelölt táplálék útját a Mnemiopsis leidyi és Pleurobrachia
bachei fajokban. Vizsgálataik alapján a táplálék útját csillók mozgása és perisztaltikus
izommozgás határozza meg, és néhány kivételtől eltekintve az anális pórusokon
keresztül történik az ürítés, amit aktinban gazdag szfinkterek is szabályoznak.
A táplálék szájnyíláson történő ürítését csak túletetés, „fogyaszthatatlan” táplálék
esetében, ill. akkor tapasztalták, ha a garatban nem történt meg a megfelelő kezelése,
előemésztése a tápláléknak. Mindezek alapján a bordásmedúzáknak kétnyílású teljes
tápcsatornájuk van.
A valódi kétnyílású bélcsatorna eredete tehát jóval korábbra tehető, minthogy a
kétoldali szimmetriájú állatok (Bilateria) esetében kialakult sajátság lenne, vagy a
bordásmedúzák esetében egy funkcionálisan hasonló rendszer alakult ki, függetlenül
a Bilateria vonaltól. Egyelőre még nem tisztázott, hogy a bordásmedúzák és a
Bilateria emésztőrendszerének hasonlósága homológ voltuk következménye-e.
Csupán a bentikus életmódot folytató fajoknál fordul elő ivartalan szaporodás.
Általában ivarosan szaporodnak és külső megtermékenyítésűek. Néhány faj kivételével
hímnősek (hermafroditák), és előfordul náluk az önmegtermékenyítés is. Endodermális
eredetű ivarmirigyeik a bordacsatornákban vagy ezek kiöblösödéseiben helyezkednek el.
Az ivarsejtek a szájnyíláson át ürülnek. A hímivarsejtek rendelkeznek akroszómával.
Egyedfejlődésük közvetlen, noha fiatal korban általában megfigyelhető egy planktonikus,
5

Számos, a neurogenezis során fontos gént (pl. neurogenins, NeuroD, Achaete-scute, REST, Otx) nem mutattak
ki a bordásmedúzákban.
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ún. cydippid alak6. Egyes fajok már fiatalon is képesek szaporodni, ekkor a fiatal alak
időlegesen ivaréretté válik, és szaporodik, majd elveszti szaporodási képességét, és csak
kifejlődve szaporodik újra (disszogónia).

2.9. ábra. Coeloplana astericola (Platyctenida) egy tengericsillagon.

A bordásmedúzák kivétel nélkül tengeriek, többségük nyíltvízi, szabadon úszó, lebegő
életmódú. Úszólemezeik csillózatának csapkodásával hajtják magukat előre a vízben.
Az orális pólussal egyező irányba úsznak (ellentétben a csalánozók medúzaalakjaival), de
igen gyorsan képesek „hátrafelé” is mozogni zavarás hatására. A tapogatók is segíthetik a
helyváltoztatást. A Platyctenida rend képviselői, aljzatlakó (bentikus), másodlagosan
bilaterális szimmetriájú, hát-hasi irányban lapított fajok, melyeknél a jellegzetes úszólemezek
is hiányoznak, bár az egyedfejlődés korai szakaszában megfigyelhetők. A kolloblasztokkal
borított tapogatóik szintén mutatják, hogy bordásmedúzákról van szó. Egyes bentikus fajok
más állatok, például tüskésbőrűek testén élnek, igen szoros kapcsolatban a gazdáikkal
(2.9. ábra). Feltehetőleg episzimbiotikus kapcsolatról van szó, bár ennek részletei, az egyes
felek számára jelentett előnyök egyelőre nem tisztázottak. A bordásmedúzák közül csak rájuk
jellemző ivartalan szaporodás mellett, a belső megtermékenyítés is csak ennél a csoportnál
figyelhető meg. Noha a Lampetia génusz esetében megfigyelték, hogy a meglehetősen
differenciálatlan fiatal alak („lárva”) szalpákat parazitál, ettől függetlenül a bordásmedúzák
kivétel nélkül ragadozóknak tekinthetők. Úszólemezeik csillózatával történő mozgásukat a
zsákmány nehezen észleli, így azt „lopakodva” közelítik meg, majd többnyire enyvsejtes
tapogatóikkal megragadják, ill. ahol a tapogatók hiányoznak, tágulékony szájnyílásukkal
húzzák rá magukat a zsákmányra, mint például a kucsmamedúzák (Beroe spp.), amelyek
sokszor más bordásmedúzákat ragadoznak. Egyetlen faj, a Haeckelia rubra tapogatóin
csalánsejtek találhatók, de ezt csalánozók elfogyasztásával szerzi (kleptocnidia).
A bordásmedúzák többnyire szinte teljesen átlátszóak, de a bentikus fajok rejtő színezettel
rendelkezhetnek. A mélytengeri fajok is színesek lehetnek, a zsákmányuk pl. világító rákok
6

A szakirodalomban gyakran az szerepel, hogy a bordásmedúzák közvetett fejlődésűek, mivel lárvának tekintik
a jellegzetes fiatal alakot („Cydippid lárva”). A fiatal alak azonban mind életmód, mind testszerveződés
tekintetében a kifejlett alak jellegzetességeit hordozza, nincs szó közvetett fejlődésről. A bentikus fajoknál ugyan
a fiatal alak mind életmódban, mind testfelépítésben sokkal inkább különbözik a kifejlett egyedtől, de ez a
kifejlett egyed másodlagosan kialakult bentikus életmódjának következménye.
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fényét fedik el így. A bordásmedúzák biolumineszcens élőlények, zavarás hatására kékes
vagy zöldes színű fénnyel világítnak, ami nem keverendő össze a csillóik mozgása során a
fénytörésből adódó, bordákon végighúzódó szivárványszínnel. Gazdasági vonatkozású
jelentőségük alig akad. Túlszaporodva a halászati szempontból értékes halfajok
táplálékkonkurenseként, ill. ikráik és ivadékaik fogyasztásával okozhatnak gazdasági károkat.
Kiváló példa erre a Fekete-tengerbe behurcolt Mnemiopsis leidyi, mely az 1980-as évektől
nagyon elszaporodott, de a később szintén behurcolt kucsmamedúza (Beroe ovata) sikeresen
visszaszorította (a jelenség megismétlődött a Kaszpi-tengerben is).
Kevés, mintegy 180 recens fajuk ismert. Kocsonyás testük ellenére már a kora
kambriumból (~525 millió éve, Chengjiang fauna) is maradtak fenn fosszilis leletek.
A bordásmedúzák törzsének monofiletikus volta, tekintve a számos apomorfiát
(pl. úszólemezek, apikális szerv, kolloblaszt) nem kérdéses. Filogenetikai helyzetük azonban
már nem ilyen egyértelmű. A leginkább támogatott elképzelés szerint a valódi szövetes
állatok (Eumetazoa) elsőként divergálódó ágát alkotják, és a csalánozókat (Cnidaria),
korongállatkákat (Placozoa) és a kétoldali szimmetriájú állatokat (Bilateria) magába foglaló
ParaHoxozoa testvércsoportjának tekinthetők (ld. 1.10. ábra). Ezzel szemben egyes
filogenomikai vizsgálatokban a bordásmedúzák kerültek bazális helyzetbe, azaz az összes
többi állat (beleértve a szivacsokat is) testvércsoportját alkotják, ami jelentősen befolyásolná
az állatvilág korai evolúciójáról alkotott elképzeléseket. A törzsön belül hagyományosan két
osztály különíthető el, ezek a tapogatósok (Tentaculata) és a tapogató nélküliek (Nuda), de az
osztályok monofiletikus eredete nem megalapozott.
A törzs rendszerének vázlata a lentebb tárgyalt osztályokkal és néhány válogatott renddel:
Ph.: Ctenophora (Bordásmedúzák törzse)
Cl.: Tentaculata (Tapogatósok osztálya)
O.: Cydippida
O.: Platyctenida
O.: Cestida
Cl.: Nuda (Tapogatónélküliek osztálya)
O.: Beroida

Cl.: Tentaculata (Tapogatósok osztálya)
Többségében egy pár hosszú tapogatóval rendelkeznek, amelyek egy-egy
tapogatóhüvelybe húzhatók vissza (2.10. ábra A). Szájuk kicsiny, garatjuk is viszonylag szűk,
kisméretű. A tapogatók meglétén kívül jellemző a cydippid alak megléte. Változatos alakú és
életmódú fajok tartoznak az osztályba. Tipikus képviselőik a Cydippida rend fajai
(2.10. ábra A). Bentikus életmódot folytatnak a Platyctenida rend fajai (2.9. ábra). A Lobata
renbe tartozó fajokat feltűnő páros lebenyeik jellemzik, emellett tapogatóik jelentéktelenek a
többi tapogatóshoz képest (2.10. ábra B). A Cestida rend két fajának feltűnően lapos,
szalagszerű alakja van, tapogatóik kicsik, és a bordáik is redukáltak (2.10. ábra C). Izomzatuk
segítségével történő unduláló mozgás jellemzi őket, szemben az általános csillós
úszólemezekkel történő mozgással.
A fajok döntő többsége ebbe az osztályba tartozik, de az osztály parafiliája már régóta
hangoztatott.
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Cl.: Nuda (Tapogatónélküliek osztálya)
Nem rendelkeznek tapogatókkal (2.10. ábra D). Nagy, tágulékony szájuk van, bő
garattal. Bordacsatornáik hálózatot alkotnak. Enyvsejtes tapogatók hiányában zsákmányukat
nagy szájuk segítségével kapják el, amely nagyobb méretű zsákmány (pl. halak, más
bordásmedúzák) bekebelezésére is alkalmas.
A Nuda osztály egyetlen rend (Beroida) egyetlen családját, a kucsmamedúzákat
(Beroidae) foglalja magába, kevesebb mint 10 fajjal. Recens filogenomikai vizsgálatok szerint
azonban a Beroidae család sem biztos, hogy monofiletikus.

A

B

C

D

2.10. ábra. A bordásmedúzák (Ctenophora) egy-egy reprezentatív képviselője.
A: Euplokamis sp. (Tentaculata: Cydippida); B: Mnemiopsis leidyi (Tentaculata: Lobata);
C: Cestum veneris (Tentaculata: Cestida); D: Beroe abyssicola (Nuda).

Ellenőrző kérdések:
1. Mi jellemzi a szivacsok testfelépítését, szimmetriaviszonyait?
2. Milyen típusú sejtjeik vannak, és mi jellemzi a szivacsok szöveti szerveződését?
3. Mi jellemzi az asconoid, syconoid, leuconoid típusú szivacsokat?
4. Mi jellemzi a szivacsok szaporodását és egyedfejlődését?
5. Hogyan nevezzük a szivacsok lárvatípusát?
6. Milyen életmódot folytatnak a szivacsok?
7. Mi alapján különíthetők el a szivacsok egyes osztályai?
8. Milyen bélyegek fontosak az alacsonyabb hierarchiájú taxonok elkülönítésében?
9. Hol a helyük a szivacsoknak az állatvilág rendszerében?
10. Mi jellemzi a bordásmedúzák külső testfelépítését, szimmetriaviszonyait?
11. Mi jellemzi a bordásmedúzák belső testfelépítését?
12. Hogyan épül fel a bordásmedúzák gasztrovaszkuláris rendszere?
13. Milyen csak rájuk jellemző vagy speciális sejtjeik, szerveik vannak?
14. Mi az a kolloblaszt?
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15. Mi az apikális szerv?
16. Mi jellemzi a bordásmedúzák emésztő- és keringési rendszerét?
17. Mi jellemzi a bordásmedúzák idegrendszerét?
18. Mi jellemzi a szaporodásukat és egyedfejlődésüket?
19. Mi jellemzi a bordásmedúzák rokonsági viszonyait?
20. Milyen életmódot folytatnak a bordásmedúzák?
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III. ParaHoxozoa: Cnidaria, Placozoa
Írta: Torma Attila
ParaHoxozoa
A ParaHoxozoa a bordásmedúzák (Ctenophora) testvércsoportja, azaz a
bordásmedúzák kivételével az összes többi ún. valódi szövetes állat (Eumetazoa) ide tartozik.
Ahogy a nevük is utal rá, közös jellemzőjük a paraHox gének megléte. A ParaHoxozoa
kládon belül bazális helyzetűek a csalánózók (Cnidaria) és a korongállatok (Placozoa), míg az
összes többi állat a kétoldali szimmetriájú állatok (Bilateria) monofiletikus csoportját alkotja
(ld. 1.10. ábra).
Ph.: Cnidaria (Csalánozók törzse)
Formagazdag csoport, helytülő polip és szabadon úszó medúza alakokkal, mely
alakok váltakozhatnak is az életciklusuk alatt. Méretük a néhány millimétertől a 2,5 méterig
terjed, ill. telepeik a 10 m-t is meghaladhatják. Egyes medúzák fogófonalai 30-40 méter
mélyre is lenyúlhatnak. Nevük a görög knidē (csalán) szóból ered, unikális csalánsejtjeikre
utalva.

3.1. ábra. Hidromedúza (bal oldal) és tengeri rózsa (jobb oldal) külső és belső testszerveződése.
Hidromedúza: 1. elsődleges tapogató (tentaculum); 2. gyomor; 3. bélhám (gasztrodermisz);
4. szájcső (manubrium); 5. sugárcsatorna; 6. felhám (epidermisz); 7. köztesréteg (mesoglea);
8. manubriális ideggyűrű; 9. centripetális csatorna; 10. belső ideggyűrű; 11. körcsatorna;
12. fátyol (velum); 13. külső ideggyűrű; 14. másodlagos tapogató; 15. szájnyílás; 16. ivarmirigy
(gonád); Tengeri rózsa: 1. tapogató (tentaculum); 2. garatcső (pharynx); 3. ivarmirigy (gonád);
4. testfal; 5. teljes sövény (mesenterium); 6. testfali oldalnyílás; 7. űrbéli fonal (acontium);
8. talpkorong; 9. retraktor izom; 10. részleges sövény (mesenterium); 11. nyílás a sövényen;
12. gallér; 13. szájnyílás; 14. szájmező.

Sugaras (radiális) szimmetria jellemzi őket, noha a virágállatok (Anthozoa) és
néhány Hidrozoa (Siphonophorae: Branchiocerianthus spp.) kétoldali (bilateriális)
szimmetriát mutatnak1. A helytülő (szesszilis) polip alak általában megnyúlt tömlőszerű, míg
1

A garat siphonogliph (ld. lentebb) miatti aszimmetrikus alakjának és a mesenterium retraktor izmainak
köszönhetően a virágállatok belső felépítése kétoldali szimmetriát mutat, amely egyes vélemények szerint arra
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a szabadon úszó (pelágikus) medúza alak harang alakú, de alapvetően homológ testfelépítés
jellemzi őket (3.1. ábra). Az alakjukon túl a különbségek, mint a fejlettebb érzékszervek,
izomzat, stb. a medúzák szabadon úszó életmódjából adódnak. Egyetlen testnyílásuk van
(hagyományosan szájnyílásnak nevezzük), és ennek megfelelően testükön orális és aborális
részt különíthetünk el. Az aborális rész a polip törzsének és a talpkorongjának felel meg, ami
a medúza ernyőjének (umbrella) a felső domború része (exumbrella). Az orális rész a polip
szájtájéka, ami pedig a medúza ernyőalji konkáv részének (subumbrella) feleltethető meg.
Mind a polip, mind a medúza alak szájnyílása körül, az ún. szájmező (peristoma) peremén
tapogatók (tentacula) találhatók. A szájnyílás a gasztrovaszkuláris üregbe (cölenteron)
nyílik, amely lehet egyszerű vagy sövényekkel (mesenteria), ill. válaszfalakkal (septa) tagolt.
A szájnyílás körüli rész a medúzáknál kiemelkedő szájcsőt (manubrium) formálhat, míg a
polipok esetében a szájnyílás a garatcsőben (pharynx) folytatódhat. A medúzák
gasztrovaszkuláris üregének közepéből (gyomor) sugárcsatornák indulhatnak ki az ernyő
pereme felé, ahol egy körcsatorna kapcsolja össze őket. Az medúzák ernyőjének peremén egy
fátyol (velum) vagy peremhártya (velarium) húzódhat körbe, mely a mozgást segíti.
A csalánozók testét kívülről ektodermális eredetű felhám (epidermisz), belülről pedig
endodermális eredetű bélhám (gasztrodermisz) borítja. A két epithél réteg közötti részt
köztesréteg (mesogloea) tölti ki, amely különbözik az egyes csalánozóknál; lehet sejtmentes
(Hydrozoa), vékony (Anthozoa) vagy vastagabb és izomsejteket is tartalmazhat (Scyphozoa,
Cubozoa). Többféle sejttípusuk van. Ezek egy része, többek között a csalánsejtek is, az
ún. intersticiális őssejtekből származnak, mások, mint pl. az idegsejtjeik epithél eredetűek.

3.2. ábra. A faltörő típusú csalánsejt (cnidocita) felépítése.
Az érzéktüske (cnidocil) érintésére a csalánsejt fedője (operculum)
felpattan, a csalánfonal kicsapódik, és a csalántok (nematociszta)
méreganyagát a zsákmányon vagy támadón ütött sebbe juttatja.

A csalánsejt (cnidocita) (3.2. ábra) az állatvilágban csak rájuk jellemző (3.1. boksz).
Előfordul ugyan más állatok, például egy bordásmedúza faj vagy egyes tengeri csigák
testfelszínén is, ezek az állatok azonban csalánozók elfogyasztásával jutnak azok
csalánsejtjeihez, és működtetik azokat sajátjukként (kleptocnidia). A csalánsejtek főleg a
csalánozók tapogatóinak epidermiszében helyezkednek el, és elsősorban a
zsákmányszerzésben, valamint a védekezésben, ill. néha a letapadásban van szerepük.
utal, hogy a csalánozók (Cnidaria) és a kétoldali szimmetriájú állatok (Bilateria) közös őse kétoldali
szimmetriával rendelkezhetett.
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A csalánsejten belül egy jól elkülönült, kettős csalántok (nematociszta) található, amit a
citoplazma választ ki. Kiszélesedő alapi része a csalántömlő, ami a csalánfonalban
folytatódik. Nyugalmi helyzetben a csalánfonal a csalántömlő köré feltekeredve található.
A csalántokot egy csilló eredetű érzéktüskével (cnidocil) ellátott fedő (operculum) zárja le.
Az érzékelő tüske érintésekor a csalántok fedele felnyílik, és a csalánfonal kivágódik,
változatos módon ejtve el a zsákmányt vagy sebezve meg a támadót. Egyes fajoknál a
kilökődő fonal rátekeredik (hurkoló típus), másoknál ragadós, enyvszerű váladékot is kibocsát
(ragasztós típus). Sok esetben a fonal erős, tövisszerű vége átüti a zsákmány vagy támadó
testét, és mérget juttat bele (faltörő típus). Összetett struktúráról van szó, ami egyszer
használatos, és folyamatosan pótlódik az intersticiális őssejtekből. A csalánsejt bonyolult érési
folyamaton megy keresztül, mely során kialakul a nematociszta, és a sejt a megfelelő helyre
vándorol. Sem eredetét sem felépítését tekintve nem vonható párhuzam a csalánsejtek és a
bordásmedúzák enyvsejtjei között.
3.1. boksz. A csalánszerv
A csalánsejtek, pontosabban maga a csalánszerv (cnida) típusai, morfológiája,
élettana különbözhet az egyes taxonokban, és fontos szerepük van a csalánozók
rendszerezésében. A cnidoblaszt vagy nematoblaszt az érett csalánsejt prekurzora,
míg a cnidocita vagy nematocita az érett, funkcionális csalánsejt. Kizárólag a
csalánozókra jellemző, kettős tokkal rendelkező, bonyolult és változatos felépítésű
csalánszervük a cnida (tsz. cnidae), más néven cnidociszta. Tulajdonképp erről az
egyedülálló sejtorganellumról kapták a nevüket. A tankönyvekben is általánosan
elterjedt, és az egyszerűség kedvéért általunk is használt nematociszta a cnidociszta
(cnida) egyik típusa. A teljesség kedvéért megjegyeznénk, hogy általában három fő
cnidociszta típust különítenek el: ezek a nematociszta, spirociszta és ptychociszta.
A spirociszta csak a virágállatokban (Anthozoa) található meg, a ptychociszta pedig
csak a csöves virágállatok (Ceriantharia) jellemzője. Ezzel szemben a
nematocisztának közel harminc további típusa ismert különböző taxonokból, így
érthető, hogy a nematociszta szokott szerepelni példaként.
A csalánszerv működése rendkívül gyors, az egész folyamat az érzéktüske
(cnidocil) ingerlésétől a csalánfonal kilökődéséig rendkívül gyorsan (~700 ns)
játszódik le. A nematociszta tömlőjében nem csak az esetleges méreganyag, hanem
nagy mennyiségű töltéssel rendelkező γ-glutamát polimer, kationok (főleg
kalciumion) is raktározódik, ami megfelelő inger hatására a csalánsejt citoplazmájába
ürül. A kialakuló nagy ozmotikus különbség pedig víz beáramlását idézi elő. A víz
nyomása, a feltekert fonál „feszültsége” és a felnyíló fedő együttesen teszi lehetővé a
csalánfonal rendkívül gyors kilökődését. Azonban az érzéktüske mechanikai ingerlése
(érintés, mozgás keltette vízáramlás) mellett további, élőlények jelenlétéből adódó
kémiai ingerek is szükségesek a cnida működésbe lépéséhez. A csalánsejtek
kapcsolatban állnak ún. támogató, segítő sejtekkel („supporting cells”), melyek ezeket
a kémiai ingereket képesek érzékelni. A csalánfonal csak a megfelelő mechanikai és
kémiai ingerek együttes hatására lökődik ki, így kerülve el a fölösleges működést
(pl. saját tapogatóik érintésekor). Tekintve a csalánsejt bonyolult és energiaigényes
érési folyamatait, és hogy egy csalánsejt csak egyszer képes működni, ez a
szabályozás nagyon fontos eleme a csalánsejtek sikerének.
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A csalánozók jellegzetes sejtjei a hámizomsejtek (myoepithél sejtek) is, melyek a két
epithél réteg fő alkotóiként általában laza hálózat alkotnak. A hám funkciója mellett a sejtek
alapján futó miofibrillumoknak köszönhetően a mozgásban is szerepük van. A miofibrillumok
elrendeződése hosszanti az epidermiszben és körkörös a gasztrodermiszben. Azonban
előfordul harántcsíkolatot mutató, gyűrűszerű izom2 is, pl. körben egyes medúzák ernyőjének
alján az epidermisz alatt (velarium) vagy az epidermiszben (velum). Emésztőrendszerük a
gasztrovaszkuláris üreg, amely néha a tapogatókba is benyúlik. A gasztrodermiszükből
emésztőenzimek ürülnek a gasztrovaszkuláris üregbe, így emésztésük nagyrészt sejten kívül
(extracellulárisan) történik. A kisebb táplálékszemcséket pinakocitózissal veszik föl a
gasztrodermisz
emésztősejtjei,
és
vakuólumokba
zárva
szállítódnak
tovább.
A felhasználhatatlan bomlástermékek a sejtekből a gasztrovaszkuláris üregbe jutnak, a
salakanyag pedig a szájnyíláson át ürül. A gasztrovaszkuláris üregből fonalak eredhetnek
(acontinum), melyek felszínén nematociszták is találhatók. Ezek már a gasztrovaszkuláris
üregbe került zsákmányba juttatnak mérget, valószínűleg segítve ezzel a zsákmány testének
dezintegrációját is. A telepes csalánozóknál a telep vékony csövecskékkel átszőtt, amely
biztosítja az egyes polipok gasztrovaszkuláris rendszerének kapcsolatát, így a víz és a
tápanyagok szabad áramlását. A gasztrovaszkuláris üregnek az emésztés mellett, ahogy a neve
is utal rá, a tápanyag szállításában, ill. a gázcserében és bizonyos esetekben a hidrosztatikai
váz kialakításában is szerepe van. Elkülönült kiválasztó-, légző- és keringési rendszerük
nincs. Idegrendszerük hálózatos, bár ideggyűrűk, ill. idegsejtek csoportokba rendeződése,
például a medúzák peremszervében, megfigyelhetők. Egyszerűsége ellenére idegrendszerük
szabályozza a helyváltoztató mozgást, a tapogatók mozgását (a zsákmány szájnyíláshoz való
továbbítását), az emésztést és a salakanyag ürítését. Külső (epidermális) vagy belső (mesoglea
eredetű) vázuk egyaránt lehet, amely jellemzően mészből (Anthozoa), kitinből illetve
fehérjéből (néhány Hydrozoa és Scyphozoa) épülhet fel. Nagyfokú regeneráció jellemzi őket,
kettévágásuk után a Hydra fajok például 2-4 nap alatt képesek regenerálni orális és aborális
részeiket egyaránt.
Ivarosan és ivartalanul (bimbózással) is szaporodhatnak. A Medusozoa altörzsben az
ivartalanul szaporodó polip és ivarosan szaporodó medúza alakok váltakozása
(nemzedékváltakozás3) is jellemző (3.3. ábra). Az Anthozoa altörzsben nincs medúza alak,
így nemzedékváltakozás sincs. A Medusozoa altörzsben a helytülő polip bimbózással hozza
létre a szabadon úszó medúza alakot. Az általában váltivarú medúza alakok ivarsejtjei a vízbe
ürülnek, ahol megtörténik a megtermékenyítés, és a zigótából az alaptípusú planula lárva
(bolygólárva) fejlődik. A planktonikus életmódú, csillós planula lárva a későbbiekben letapad
és létrehozza a polip alakot. Ez az általános séma azonban sokféleképen módosulhat: akár a
medúza-, akár a polipalak hiányozhat, ill. további lárvatípusok is lehetnek (3.2. boksz).
A csalánozók többségében váltivarúak (gonochorisztikusak), de előfordulnak hímnős
(hermafrodita) fajok is. Ivarsejtjeik lehetnek endodermális (Anthozoa, Scyphozoa, Cubozoa)
vagy ektodermális (Hydrozoa) eredetűek. Spermiumuk feji végén elkülönült akroszóma nincs,
de az annak megfelelő régióban akroszómális vezikulák találhatok. Diploblasztikus élőlények,
azaz a gasztruláció során két csíralemez (ekto- és endoderma4) alakul ki. A barázdálódás és
2

A harántcsíkolt izomzat egymástól függetlenül alakult ki a csalánozóknál és a Bilateria kládban (ld. Steinmetz
et al. 2012).
3
A nemzedékváltakozás (metagenezis) kifejezés használatos a haploid és diploid életszakaszok (növények,
gombák esetében), valamint az ivaros és ivartalan, ill. a kétivaros és szűznemző alakok (állatok esetében)
váltakozására is, azonban ezek nem keverendők össze.
4
Egy alternatív hipotézist vázolt föl Steinmetz et al. (2012) a triploblasztikus és diploblasztikus élőlények
csíralemezeinek homológiája kapcsán. Az embrionális fejlődés során vizsgált génkifejeződések alapján a
csalánozók endodermájában megfigyelt génkifejeződések a triploblasztikus élőlényeknél (Bilateria) főleg a
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gasztruláció típusai igen változatosak. A holoblasztikus barázdálódás a jellemző, és az
egyszerű cöloblasztulából invaginációval fejlődik a gasztrula, de egy- és multipólusú
ingresszió, valamint delamináció is előfordul. Egyes esetekben, pl. hidraállatoknál
sterrobasztula jön létre, egyes élősködő csalánozóknál (Myxozoa) pedig plazmódium fejlődik.

3.3. ábra. A csalánozók (Cnidaria) életciklusa egy fülesmedúza faj (Aurelia sp.) példáján.
A normál fejlődési útvonalat a fekete nyilak jelzik. Ennek során az ivaros szaporodás eredményeként
létrejövő, szabadon úszó planula lárva letelepedve polippá alakul. Az ivartalanul (aszexuálisan)
szaporodó polipon befűződések alakulnak ki, majd a legrégebbi befűződés leválik (ez a folyamat
az ún. végbimbózás), létrehozva az ún. ephyra stádiumot, amely fokozatosan ivarsejteket termelő,
szabadon úszó medúzaformává alakul. Az alternatív fejlődési útvonalakat a piros és kék nyilak jelölik.
I: planula közvetlen fejlődése ephyra stádiummá. II: fejlődés scyphostoma által. III: ephyra reverz
fejlődése. IV: degeneratív juvenilis medúza alak, ill. normális medúza szövetmaradványai közvetlenül
polippá alakulnak. V-VI: közvetlen polip formálódás élő medúzán és a polipkolónia leválása a
medúza-polip komplexről. Részletekért ld. He et al. (2015).

3.2. boksz. A csalánozók életciklusa
A csalánozók életciklusa rendkívül változatos. Az ivartalan polip és ivaros
medúza alak váltakozásának általános sémájától és az alaptípusú planula lárvától
számos eltérés megfigyelhető. Ezek mindegyékének bemutatása nem célunk, a
bemutatott példákon keresztül csupán szemléltetni kívánjuk a csalánozók
szaporodásában és életciklusában megfigyelhető hihetetlen változatosságot és
plaszticitást. A legváltozatosabbak ebből a szempontból talán a hidraállatok
(Hydrozoa). Többségüknél (Hydroidolina alosztály) a jellemző evolúciós trend, hogy
a polip alak egyre strukturáltabb telepeket hoz létre, azaz a polip alak válik
predominánssá, míg a medúza alak rövid életű vagy nincs (a medúzaalak hiánya
mezodermára jellemzők. A triploblasztikus élőlények endodermájára jellemző gének kifejeződése a csalánozók
esetében a garat ektodermájában volt megfigyelhető. Eszerint a csalánozók és a Bilateria tagjainak endodermája
nem homológ csíralemezek.
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egymástól függetlenül többször alakult ki). A planula lárva mellett előfordul náluk az
actinula lárva is. Az actinula egy polip-szerű lárva típus, amiből újabb medúza vagy
direkt módon polip fejlődhet. Ha nincs medúza alak a gonozooidból közvetlenül
actinula lárva szabadulhat fel. Néhány hidraállatnál (Trachylina alosztály), amelyek
általában nem a szokványos élőhelyeken élnek (mélytengeriek, édesvíziek,
tengerparti homokban élnek) épp a polip alak tűnhet el. Közülük csak a
Limnomedusae esetében jelenik meg a polip alak, de az is egy milliméternél kisebb,
és a tapogatói is hiányozhatnak. A Narcomedusae esetében a planula lárva gyakran
actinula lárvává alakul, illetve egyes fajoknál egy másodlagos polip-szerű, parazita
stádiummá (ún. „degenerált medúza”).
A 20. század végén méltán vagy inkább méltatlanul lett híres a „halhatatlan”
medúza (Turritopsis nutricula). A már ivarérett medúza stressz hatására képes
visszaalakulni polip alakká sejtjei transzdifferenciálódásával, és elölről kezdeni
életciklusát. Biológiai értelemben tehát halhatatlan, noha természetesen a valóságban
predáció és egyéb okok miatt elpusztul. Méltatlanul azért lett híres, mert a faj,
amelynél az ivarérett medúza teljes visszaalakulását tanulmányozták igazából a
Turritopsis dohrnii volt. (A két faj biztos elkülönítése akkor még nem történt meg).
Reverz életciklusra korábban is ismert volt példa, de nem az ivarérett medúza alak
esetében. A legelső említett példa a Chrysaora hysoscella (Scyphozoa) ephyra
stádiuma, mely képes visszaalakulni polippá, ahelyett, hogy ivarérett medúzává
fejlődne. Az ephyra a Scyphozoa ivaréretlen medúza stádiuma, melyet a polipok
végbimbózással (strobiláció) hoznak létre. Reverz életciklusra további példák is
ismertek (ld. 3.3 ábra).
A kockamedúzák (Cubozoa) életciklusa is bonyolult. A planula lárvából egy
legfeljebb egy centiméteres elsődleges polip fejlődik, ami néhány nap múlva letapad,
és másodlagos (alig egy milliméteres) polippá fejlődik. Ez a másodlagos polip azután
folyamatosan bimbózik, mígnem bizonyos körülmények között (a pontos kiváltó
tényezők még nem ismertek) fiatal medúzává alakul.
Többségük tengeri és nagyrészt ragadozó életmódot folytat, de szűrögetők vagy
élősködők is akadnak közöttük. Fosszilis leletek alapján lehetséges, hogy az ősi életmódjuk
szűrögető volt. Az aljzatlakó polipok helytülők (szesszilisek), de az édesvízi hidrák (Hydra
spp.) nagyon lassú, bukfencező mozgással képesek a helyüket változtatni, míg más fajok
polipjai csúszó mozgásra képesek. A szabadon úszó, nyíltvízi (pelágikus) medúzák a
gasztrovaszkuláris üregükből kipréselt víz segítségével gyorsan képesek mozogni, míg
a hólyagmedúzák (Physaliidae) úszó telepeinek gázhólyagjai leereszthető és felfújható
vitorlaként működnek. A csalánozók a tengeri élővilág szempontjából igen jelentősek. Sok
más állattal ismert kommenzalista, mutualista (pl. remeterákok, bohóchal) kapcsolata,
amelyben a csalánozó fél legtöbbször védelmet nyújt. Sok csalánozó él együtt
fotoszintetizáló, endoszimbionta egysejtűekkel. A telepképző virágállatok által létrehozott
korallzátonyok a biodiverzitás forrópontjai. A tengeri élőlények mintegy 25%-a
korallzátonyokon él, és számtalan további faj keresi föl időlegesen. A korallzátonyoknak a
diverzitásukra épülő halászat és idegenforgalom mellett fontos szerepük van az árhullámok
elleni védelemben is. Sajnálatos módon a korallzátonyok napjaink egyik legsérülékenyebb
ökoszisztémái, pusztulásuk visszafordíthatatlan károkat okoz nem csak az élőviláguk
sokféleségének eltűnése miatt (3.3. boksz). Egyes gyökérszájú medúzákat (Scyphozoa:
Rhizostomeae) Kelet- és Délkelet-Ázsiában ínyencségként fogyasztanak. Számos faj,
különösképp a kockamedúzák (Cubozoa) mérge az emberre is veszélyes. Egyes
méreganyagoknak a gyógyszerkutatásban is van jelentősége. A halparazita nyálkaspórások
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(Myxozoa) súlyos károkat okozhatnak a halászati-haltenyésztési ágazatban. A legkorábbi,
kétséget kizárólag csalánozó lelet a kora kréta elejéről, az ún. Chengjiang faunából való, de
valószínűleg a neoproterozoikumi Ediacara fauna egyes leletei is csalánozók maradványai.
A csalánozóknak mintegy 11 ezer élő és 6000 fosszilis faja ismert.
A többi állattörzshöz való rokonsági viszonyukat tekintve a legelfogadottabb, hogy a
ParaHoxozoa kládon belül a Bilateria testvércsoportját képezik, ill. egy lehetséges alternatíva,
hogy a Placozoa + Cnidaria együtt alkotja a Bilateria testvércsoportját. Monofiletikus voltukat
számos sajátságuk (pl. cnidocita) alátámasztja, azonban a törzsön belüli leszármazások vita
tárgyát képezik, amire régebben például a polip, illetve medúza alak elsődlegességének
kérdése adott okot. Mára általánosan elfogadott, hogy három fő kládot különíthetünk el
(Anthozoa, Medusozoa, valamint a parazita életmódú csoportokat magába foglaló
Endocnidozoa5), melyek közül a virágállatok képezik a legkorábban divergálódott ágat, azaz a
szesszilis életmódú polip alakot tekinthetjük elsődlegesnek (3.4. ábra). Meg kell jegyezni
azonban, hogy a törzsön belül még ma sem megnyugtatóan tisztázott például a csöves
virágállatok (Ceriantharia) helyzete. A magasabb hierarchiájú taxonokat tekintve napjaink
további változása volt a Staurozoa külön osztályra emelése, mely azelőtt a Scyphozoa
osztályon belül helyezkedett el. Az alacsonyabb hierarchiájú taxonok (rendek, családok)
revízióra szorulnak.
3.3. boksz. A korallzátonyokat veszélyeztető tényezők
Korallfehéredés során a korallok fotoszintetizáló endoszimbiontái stressz
hatására kilökődnek vagy fotoszintetikus pigmentjeik száma lecsökken, így a korallok
elveszítik színüket, és láthatóvá válik a korall fehér mészváza. Innen származik a
„fehéredés” kifejezés. Ha az endoszimbionta egysejtűek nem épülnek vissza a
kifehéredett korall szöveteibe, akkor az elpusztul.
A korallok életét a tengervíz számos tényezője befolyásolja, pl. a hőmérséklete,
sótartalma, tisztasága, ill. a fotoszintetizáló endoszimbiontáik miatt a napsugárzás is.
Bármelyik tényező változására a korallok kifehéredhetnek.
Antropogén hatások között sok minden említhető: a tápanyagok
felhalmozódása, a túlhalászat, a turizmus és a szennyezés. Kedvelt tengerparti
strandok közelségében nagyobb koncentrációban fordul elő a napvédő krémekben
elterjedt oxibenzon, ami hajlamossá teszi a korallokat a betegségekre, és csökkenti a
szaporodóképességüket. A Serratia marcescens baktériumról, amely elterjedt tagja az
állati bélflórának, kimutatták, hogy felelős az Acropora palmata jellegzetes
betegségéért („white pox disease”), mely a karibi térségben komoly korallpusztulást
okoz. A legnagyobb problémát a tengerfelszín hőmérsékletének emelkedése okozza,
amely nem csak elszigetelten, egy-egy korallzátonyon jelentkezik, hanem
világmértékben fenyegeti a korallzátonyokat.
Rendszerüket az alábbiak szerint tárgyaljuk:
Ph.: Cnidaria (Csalánozók törzse)
SubPh.: Anthozoa (Virágállatok altörzse)
Cl.: Octacorallia (Nyolcosztatú virágállatok osztálya)
Cl.: Hexacorallia (Hatosztatú virágállatok osztálya)
5

Az Endocnidozoa taxont egyes szakirodalom osztály szinten említi a Medusozoa altörzsön belül. Jelen
jegyzetben altörzsi rangon kezeljük Kayal et al. (2018) alapján.
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Cl.: Ceriantharia (Csöves virágállatok osztálya)
SubPh.: Endocnidozoa (Endoparazita csalánozók altörzse)
Cl.: Myxozoa (Nyálkaspórások osztálya)
Cl.: Polypodiozoa
SubPh.: Medusozoa (Medúzák altörzse)
Cl.: Hydrozoa (Hidraállatok osztálya)
Cl.: Cubozoa (Kockamedúzák osztálya)
Cl.: Scyphozoa (Kehelyállatok osztálya)
Cl.: Staurozoa (Nyelesmedúzák osztálya)

3.4. ábra. A csalánozók (Cnidaria) törzsének rokonsági viszonyai Kayal et al. (2018) alapján.
Cn: Cnidaria, An: Anthozoa, En: Endocnidozoa, Me: Medusozoa.

SubPh.: Anthozoa (Virágállatok altörzse)
Csak polip alakkal rendelkeznek, amely talpkorongjával rögzül az aljzathoz.
Szájnyílásuk garatcsőben (pharynx) folytatódik. A szájnyílásuknál, illetve részben a
garatcsőben egy vagy két csillós árok (siphonogliph) húzódhat, melynek a gázcserét segítő
vízáram keltése a fő funkciója. A gasztrovaszkuláris üreget izmos sövények (mesenterium)6
tagolják. A gasztrovaszkuláris üregből fonalak (acontinum) erednek, melyeknek a
táplálkozásban van szerepük. Ivarmirigyeik a sövények gasztrodermiszében találhatók.
Tapogatóik száma változó, olykor több ezer is lehet, melyek morfológiája, elhelyezkedése és
száma az egyes osztályokra jellemző bélyeg. Rendszerint külső vagy belső meszes vázuk van.
Többnyire hatalmas telepeket hoznak létre, de lehetnek magányosok is. A telepek a
polipok bimbózásával fejlődnek, de ismert a szomszédos telepek fúziója is. Új telep az ivaros
szaporodást követően jön létre, de feldarabolódás révén is kialakulhat, bár ilyenkor a telepek
genetikailag azonosak lesznek. Lehetnek váltivarúak és hímnősek is. Általában a vízben
történik a megtermékenyítés, és a kifejlődő planula lárva később letapad, létrehozva az új
telepet, de van, hogy az utód a szülőben fejlődik. Gyakori, hogy fotoszintetikus aktivitás
révén is képesek tápanyagokhoz jutni, köszönhetően alga és zooxanthella7
endoszimbiontáiknak. Változatos színüket is nagyrészt a szimbiontáik fotoszintetikus
6

Az Anthozoa esetében a septum szűkebb értelemben használatos. Jellemzően a kőkorallok (Scleractinia)
mesenteriumai által kiválasztott meszes radiális válaszfalakra értendő (ld. Bayer et al. 1983).
7
A zooxanthella olyan, számos különböző családba tartozó egysejtű Dinoflagellata közös neve, melyek képesek
tengeri állatokkal (csalánozókkal, tengeri csigákkal, stb.) szimbiózisban élni.
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pigmentjeinek köszönhetik. Kizárólag tengerekben fordulnak elő. A csalánozók mintegy
70%-a tartozik ide.
Cl.: Octocorallia (Nyolcosztatú virágállatok osztálya)
Ahogy a nevük is utal rá, testükre a nyolcosztatúság jellemző, azaz nyolc tapogatóval
rendelkeznek, a gasztrovaszkuláris üregüket pedig nyolc, többnyire teljes mesenterium
tagolja. Egyetlen csillós árok (siphonogliph) megléte a jellemző. Tapogatóik többnyire
cimpásak. Belső (mesogloea eredetű) vázuk van, amely mésztűkből, mészkristályokból, ill.
szaruszerű anyagból épülhet fel. Vázuk a Hexacoralliával szemben általában puha, de
akadnak, amelyek a kőkorallokéhoz hasonló meszes vázat hoznak létre, mint pl. a kék korall
(Heliopora coerulea).
Egyetlen ismert faj kivételével telepeket alkotnak. A magányos Taiaroa tauhou
Új-Zéland partjainál él; génusz nevét a tengeri árokról (Taiaroa) kapta ahol felfedezték,
fajneve a maori tauhou (különös) szóból ered, utalva kivételes magános életmódjára.
A telepképzők esetében az egyes polipok keskeny csatornákon keresztül összeköttetésben
állnak egymással, így téve lehetővé a víz és a tápanyag szabad áramlását. Előfordul, hogy a
telep naponta az árapállyal összefüggésben vízfelvétel közben megduzzad, ilyenkor
táplálkoznak a polipok, majd vízleadás után összehúzódik, mint pl. a tenyeres bőrkorall
(Alcyonum palmatum) vagy a világító tollkorall (Pennatula phosphorea) fajoknál.
A tollkorallok (Pennatulacea) jellegzetesen elágazó, tollra emlékeztető telepeikről kapták
nevüket (3.5. ábra A). Az aljzat laza üledékébe fúródva élnek, de kismértékű
helyváltoztatásra képesek a telep összehúzódása és kinyúlása révén. Telepeiket többféle polip
alkotja. A telep rendszerint egyetlen polipból fejlődik, mely a telepet rögzítő nyelet
(pedunculus), disztálisan pedig a gerincet (rachis) képezi. A gerinc mentén aztán bimbózással
keletkeznek az oldalágak, amelyeken a tapogatókkal rendelkező falópolipok (gasztrozoidok)
ülnek. A vastag gerincen tapogató nélküli csőpolipok (siphozoidok) találhatók, amelyek a
vizet keringetik a telepen belül. Egyes fajok, mint a világító tollkorall biolumineszcenciára
képesek; mechanikai inger (pl. hullámzás) hatására az egyedek fénylő szemcséket tartalmazó
nyálkaanyagot kiválasztva világítanak. A bőrkorallok (Alcyonacea) vázát általában a
gorgonin nevű vázfehérje szolgáltatja, melybe több-kevesebb mész rakódhat le, amitől
függően lehetnek hajlékonyak vagy merevek. A zátonyképző kék korallok (Helioporacea)
képviselői elmeszesedett vázú, nagy telepeket hoznak létre. Megjelenésükben a kőkorallokhoz
(Hexacorallia: Scleractinia) hasonlítanak, de a vázuk struktúrája különböző.
Cl.: Hexacorallia (Hatosztatú virágállatok osztálya)
Nevüknek megfelelően hatosztatúság a jellemző, azaz a tapogatók és a
gasztrovaszkulásris üregüket tagoló részleges és teljes sövények (mesenteria) száma hat
vagy ennek többszöröse. A cimpa nélküli tapogatók száma a több százat is elérheti. Külső
(epidermális) szaru- vagy mészvázuk lehet (3.5. ábra B). Lehetnek magánnosak és
telepesek is. 2 csillós árok (siphonogliph) megléte a jellemző. Az acontinum mellett a
mesenteriumokból eredő fonalaik is tartalmaznak csalánsejteket, melyeknek a védekezésben
is szerepük lehet.
A kőkorallok (Scleractinia) jellemzően kicsi, néhány milliméteres polipjai többnyire
meszes vázú, néha jelentős méretű telepeket alkotnak. A polipok az általuk kiválasztott
meszes vázba (korallit) húzódhatnak vissza. A legjelentősebb zátonyképző, ún. hermatipikus
korallok ide sorolhatok. A telepeik bimbózással fejlődnek, melynek kétféle típusa lehet.
A bimbózás egyrészt történhet a tapogatók körén belül, ekkor a polipok nem válnak szét,
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hanem egy közös megnyúlt szájmező körül fejlődnek a tapogatók, és egy közös korallit falat
választanak ki. Ilyen jellegzetes, kanyargós korallit falak miatt kapták nevüket például az
agykorallok (Diploria spp.) (3.5. ábra B). A bimbózás másrészt történhet oldalirányba, és a
polipok teljes szétválásával mindegyik polipnak saját korallitja lesz. Ezek a polipok többnyire
elágazó korallformákat alkotnak, mint például az agancskorallok (Acropora spp.).
A magányos kőkorallok nem bimbózással, hanem további mészkiválasztással, ill. új
mesenteriumok létrehozásával növekednek, mint ahogy az a gombakorall (Fungia fungites)
esetében történik.
A tengeri rózsák (Actinaria) tipikus képviselői magányosan, talpkorongjukkal a
kemény aljzathoz rögzülve élnek. Többségük nem haladja meg a tíz centimétert, de akadnak
közöttük méteresek is. Zavarás hatására visszahúzzák tapogatóikat, melyek száma igen sok is
lehet. Közismert a tengeri rózsák és a bohóchalak együttélése.
A kozmopolita fekete korallok (Antipatharia) fényes, fekete, szaru és kitin alapú,
tetszetős vázukról kapták nevüket, melyből ma is készítenek ékszereket. Maguk az elágazó,
akár több métert is elérhető telepeik színesek. A telepeket a milliméteres nagyságú polipok
hozzák létre bimbózással.

3.5. ábra. A virágállatok (Anthozoa) egy-egy reprezentatív képviselője.
A: tengeri toll (Virgularia sp.) (Octocorallia) telepe; B: agykorall (Diploria strigosa)
(Hexacorallia) telepei; C: csöves-tengerirózsa (Cerianthus sp.) (Ceriantharia).

Cl.: Ceriantharia (Csöves virágállatok osztálya)
Vékony, fonalszerű tapogatóik rendesen két körben helyezkednek el: egy külső és
egy belső, szájnyílás körüli körben. A külső kör tapogatói jóval hosszabbak, szerepük a
zsákmányszerzés és védekezés. A belső kör rövid tapogatóinak a feladata a zsákmány
megfelelő kezelése. Gasztrovaszkulásris üregüket kizárólag teljes mesenteriumok tagolják.
Vázuk nincs.
Magányosan élnek jellegzetes nyálkacsöveikben, melyekbe veszély esetén
visszahúzódnak (3.5. ábra C). Nyálkacsöveik, amelyeket homokszemcsék és más idegen
anyagok is szilárdítanak, a laza aljzatba akár egy méterre is lenyúlhatnak. Rendszertani
helyzetük vitatott (3.4. boksz).
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3.4. boksz. A csöves virágállatok (Ceriantharia) filogenetikai pozíciója
Még a közelmúlt irodalmában is a csöves virágállatok (Ceriantharia) a
feketekorallokkal (Antipatharia) közösen a Ceriantipatharia osztályt alkották.
Az újabb vizsgálatok alapján azonban a feketekorallokat a hatosztatú virágállatok
közé helyezhetjük. Nem ilyen egyértelmű a helyzet a csöves virágállatok esetében.
Egyes morfológiai jellegeik vegyesen fednek át a tradicionális Octocorallia és
Hexacorallia csoportokéval, míg más morfológiai és anatómiai karakterek, mint a két
körbe rendeződött tapogatók, a nagy pórusok jelenléte a tapogatók felszínén hiányzik
a többi anthozoánál. Szintén sajátos az oldalsó helyzetű tapogatókkal rendelkező,
medúzára emlékeztető, viszonylag hosszantartó pelágikus életmódot folytató lárvájuk
(cerinula), akárcsak sajátos cnidocisztájuk (ptychociszta). Ezek ugyan alátámasztják
monofiletikus eredetüket, de nem árulnak el túl sokat a többi csoporthoz való
rokonsági viszonyukról. Egyes filogenomikai vizsgálatok szerint a csöves
virágállatok is a Hexacorallia részét vagy annak testvércsoportját képezik, más
vizsgálatok alapján pedig úgy tűnik, hogy az osztály az összes többi virágállat vagy
akár az összes többi csalánozó testvércsoportja.
A filogenomikai elemzések ellentmondó eredményei az analízishez használt
szekvenciák eltéréséből, illetve az egyes taxonok alulreprezentáltságából adódhatnak.
Stampar et al. (2019) a Genbank-ban elérhető, illetve az általuk megszekvenált
virágállatok mitogenomjait vizsgálva érdekes eredményekről számolt be. Az általuk
megszekvenált Ceriantharia fajok (Pachycerianthus magnus és Isarachnanthus
nocturnus) mitokondriális genomja lineáris fragmentekből áll, ahogy a Medusozoa
mitogenomja is, szemben az Octocorallia és Hexacorallia cirkuláris mtDNS-ével.
A génsorrend azonban teljesen más, és sokkal konzervatívabb a Medusozoa
mitogenomban, azaz kevésbé változik az egyes fajok között. A Ceriantharia fajok
mitogenomjára a nagyszámú fragment, és a változékony génsorrend jellemző.
A lineáris mitogenom nem feltétlenül jelent közelebbi rokonságot a Medusozoa és a
Ceriantharia között. A nyálkaspórások (Myxozoa) mitogenomja pl. cirkuláris, nem
pedig lineáris, pedig közelebbi rokonságban állnak a medúzákkal. Ráadásul
mitogenomjuk a csöves virágállatoknál tapasztalthoz hasonló plaszticitást mutat. Ezek
alapján a csalánozók mitogenomjának cirkuláris vagy lineáris volta inkább a
csalánozók mitogenomjának plaszticitására bizonyíték, kevésbé bír filogenetikai
információval. Megjegyzendő azonban, hogy a tRNSmet és tRNStrp gének jelenléte
közös jelleg a Hexacorallia és Ceriantharia taxonokban, míg nincs jelen a Medusozoa,
és csak a tRNStrp van jelen az Octacorallia mitogenomban. Ez alapján a Hexacorallia
és Ceriantharia közelebbi rokonságban áll egymással, míg a tRNSmet gén elvesztése
egy szerzett tulajdonság (apomorfia) lehet az Octacorallia esetében.
A mitogenom evolúciós változásainak megismerése szempontjából érdekes
lehet a csöves virágállatok mitogenomjának mérete is, amely 80.923 bp hosszával,
elsősorban a nem-kódoló régióknak köszönhetően, az állatvilágban jelenleg ismert
leghosszabb mtDNS (az átlagos Eumetazoa mtDNS mintegy 16.000-17.000 bázispár).
Ez azonban nehezen tekinthető a Ceriantharia szünapomorf jellegének, a konzisztens
génsorrend hiányában valószínűleg többszöri esemény következménye.
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SubPh.: Endocnidozoa (Endoparazita csalánozók altörzse)
Másodlagosan parazita életmódra áttért csalánozók, melyek pontos rendszertani
helye sokáig bizonytalan volt, és még jelenleg sem tekinthető egyértelműnek. Testfelépítésük
rendkívül redukált, legfeljebb néhány sejtből állnak. A Polypodium hydriforme fajt, mint a
Polipodiozoa osztály egyetlen képviselőjét, és a nyálkaspórások (Myxozoa) osztályát foglalja
magába.
A nyálkaspórásoknak, melyeket régebben az egysejtűek közé soroltak, többnyire
bonyolult, kétgazdás életciklusuk van, amit sok esetben még nem ismerünk. Jellemzően halak
és gyűrűsférgek (Annelida) a gazdáik8. A nyálkaspórások terjesztő képletei (a halakban
előforduló myxospóra és a gyűrűsférgekben kialakuló aktinospóra), amiket hagyományosan,
bár helytelenül nevezünk spóráknak, csalánsejteket tartalmaznak, így már a molekuláris
genetikai bizonyítékok előtt is sejtették, hogy a csalánozók rokonai lehetnek. A halak testében
túlszaporodva pusztulásukat okozhatják, ami elsősorban haltenyészetekben, akváriumokban
jelentkezhet. Tengeri, brakkvízi és édesvízi képviselőjük egyaránt van, de egyelőre kevéssé
ismert, hogy ennek, ill. gazdáiknak mennyiben van filogenetikai jelentősége. Több mint
1300 fajuk ismert.
A Polypodium hydriforme, amelyet korábban a hidraállatok (Hydrozoa) között
tárgyaltak, endocelluláris parazita, kizárólag tokalkatúak ikrájában élősködik. Összetett
fejlődésmenet jellemzi. A halak testében nem okoz problémát, de az ikra pusztulását okozza,
így akár parazitoidnak is tekinthető.
SubPh.: Medusozoa (Medúzák altörzse)
A virágállatoktól eltérően medúzaalakjuk is van, és szabályos polip-medúza
nemzedékváltakozás jellemezheti őket, bár ettől sokféle eltérés ismert az egyes csoportokban
(3.2. boksz). A polip és medúza is radiális szimmetriával rendelkezik. Mitokondriális
genomjuk (mtDNS) lineáris szerkezetű, szemben a virágállatokkal és általában a szövetes
állatokkal, melyekre a cirkuláris mtDNS a jellemző. Gasztrovaszkuláris üregük lehet tagolt
(általában négyosztatú) vagy tagolatlan. Nematocisztájuk változatos felépítésű, közel harminc
típusa ismert. Egyes csoportoknál (Scyphozoa, Cubozoa) az ernyő peremén annak lebenyei
között peremtestek (rhopalia) találhatók, fényérzékelő (ocelli) és helyzetérzékelő
(sztatociszta) struktúrákkal.
Nagyrészt tengeriek, de édesvizekben is előfordulhatnak.
Cl.: Hydrozoa (Hidraállatok osztálya)
Gasztrovaszkuláris üregük mind a polip, mind a medúza alak esetében tagolatlan.
A többi csalánozótól eltérően köztes rétegük (mesogloea) sejtmentes. Ivarsejtejeik
ektodermális eredetűek, és az ivarmirigyek is a külső epithél rétegben (epidermisz)
helyezkednek el, szemben a többi csalánozóval. Mindezek valószínűsítik monofiletikus
eredetüket, bár az osztályon belüli rokonsági viszonyok nem tisztázottak.
Polipjaik többnyire váltivarú telepeket alkotnak, de lehetnek magányosak is
(3.6. ábra A). A telepeket általában többféle, specializálódott polipok, mint például táplálkozó
8

Életciklusuk sok esetben nem ismert pontosan. Egyes fajoknak, mint például a 2 mm-es, féregszerű
megjelenésű Buddenbrockia plumatellae-nek a halak mellett nem gyűrűsférgek (Annelida), hanem mohaállatok
(Bryozoa) a gazdái. Számos esetben a gerinces gazdák sem csak halak lehetnek, hanem kétéltűeket is
fertőzhetnek, mint a Hofferellus anurae faj esetében.
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polipok (gasztrozoid), reproduktív polipok (gonozoid) alkotják. Az egyes polipok
gasztrovaszkuláris üregei vékony csövekkel állnak összeköttetésben. A telepek általában
kicsik, de egyes Siphonophora fajok telepei a néhány métert is elérhetik. A reproduktív
polipok többnyire laterális bimbózással hozzák létre a medúza alakokat. A kicsiny medúza
általában négy tapogatóval rendelkezik és fátyoluk (velum) van. Peremtestek (rhopalium)
nincsenek, de helyzetérzékelő sztatocisztáik és szemeik lehetnek. A medúzák váltivarúak, a
zigótából a legegyszerűbb esetben planula lárva fejlődik, ami a megfelelő aljzaton letapad,
majd a kifejlődő polip alak ivartalanul létrehozza az új telepet. A fajok mintegy
háromnegyedénél a medúza másodlagosan hiányzik, vagy nem ismert. Néhány esetben
viszont a polip alak hiányzik (3.2. boksz). A magányos fajok többsége néhány centiméteres,
de a mélytengeri Branchiocerianthus fajok között akad két méteres is. Noha egyetlen
élőlénynek tűnnek, morfológiailag és funkcionálisan is eltérő polip és medúza alakok –
melyek egymás nélkül már életképtelenek – közösen alkotják a telepes medúzák
(Siphonophora) telepeit. Legismertebb képviselőjük talán a hólyagmedúza, vagy más néven
portugál gálya (Physalia physalis). Vitorlaként működő gázhólyagja főleg nitrogénnel töltött,
melyet képes leereszteni, így víz alá merülni például viharos időben. Csípése emberre is
veszélyes lehet. Szintén Siphonophorának bizonyult a 2014-ben felfedezett, rejtélyes
Dendrogramma enigmatica is. Ezt a fajt múzeumi példányok alapján írták le, és sajátságos
testfelépítése miatt morfológiai alapon nem lehetett biztonsággal besorolni.
A medúza fajok döntő többsége ide tartozik, melyek közül néhány édesvízi.
A hidraállatok édesvízi képviselőik közül az édesvízi medúza (Craspedacusta sowerbyi) és a
kizárólag polip alakkal rendelkező édesvízi hidrák (Hydra spp.) a hazai vizeinkben is
fellelhetők (3.6. ábra A).

3.6. ábra. A medúzák (Medusozoa) egy-egy reprezentatív képviselője.
A: zöld hidra (Hydra viridissima) (Hydrozoa) polipja; B: füles medúza (Aurelia aurita)
(Scyphozoa) medúzaalakja; C: Tripedalia cystophora (Cubozoa) medúzaalakja.

Cl.: Cubozoa (Kockamedúzák osztálya)
Polipjuk kicsi, magányos. Legfeljebb 25 centiméteres, de általában kisebb medúzájuk
magas, négyszögletes ernyővel rendelkezik; erről kapták a nevüket (3.6. ábra C). Az ernyő
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sarkaiból kiszélesedett nyeleken (pedalium) keresztül négy különálló tapogató, vagy
tapogatócsokor ered. Gasztovaszkuláris üregük is négy részre tagolt. A gonádok párosan
helyezkednek el a szeptumok oldalán. A hidraállatok fátyolához hasonló, de más eredetű,
ún. peremhártyájuk (velarium) van, amelynek ritmikus összehúzódásával gyors mozgásra
képesek. Peremhártyájuk négy peremtesttel (rhopalium) rendelkezik, melyekben meglepően
fejlett fényérzékelő szervek is találhatók (lencsének, szaruhártyának és retinának
megfeleltethető struktúrákkal). A peremtestek közelében helyzetérzékelő sztatociszták is
találhatók. Idegrendszerük a többi medúzáéhoz hasonlítva fejlett. A peremtestekben
idegsejtek csoportosulnak. Az ernyő alján húzódó ideggyűrű szabályozza többek közt a
pulzáló úszásukat.
A polipból közvetlenül egyetlen medúza fejlődik. A többi medúzával ellentétben
aktívan képesek zsákmányra vadászni, köszönhetően a peremhártya nyújtotta gyors
mozgásnak és fejlett érzékelésüknek. Alig több mint 50 fajuk melegebb tengerekben fordul
elő. Némely fajnak, mint pl. az irukandzsinak (Carukia barnesi) nagyon erős mérge van.
Érintésük veszélyes, komoly sérülést okoz, amely égési sebekhez hasonlít. A fájdalom nagyon
intenzív, és egyes esetekben még a morfin származékok sem csillapítják.
Cl.: Scyphozoa (Kehelyállatok osztálya)
Méretük változatos. Polipjuk kicsiny, csak ritkán telepes, olykor (pl. Cassiopeidae)
hiányozhat. A jelentősebb medúzaalak ernyője jól fejlett, lebenyekre osztott (3.6 ábra B).
Velumuk nincs. Megnyúlt szájcsövük (manubrium) gyakran szájkarokban végződik.
Az ernyő peremlebenyei között peremtestek (rhopalia) találhatók, amelyek fény- és
helyzetérzékelő szervek. Idegrendszerük hálózatos, de egyes fajok estében ideggyűrűt is
alkothat.
A polipok ivartalan (aszexuális) szaporodása ún. végbimbózással (strobiláció) történik
(3.3. ábra). A mintegy 200 ismert fajuk kizárólag tengerekben él.

3.7. ábra. Haliclystus antarcticus (Staurozoa).

Cl.: Staurozoa (Nyelesmedúzák osztálya)
Unikális életciklusú, kisméretű, sajátos megjelenésű csalánozók, melyeken mind a
polip, mind a medúza alak jellegzetességei megfigyelhetők. Trombita alakú, a többi
medúzához képest fordított orientációjú testük van (3.7 ábra). Ahogy az angolból átvett
nevük is utal rá, ernyőszerű kelyhük közepéből egy nyél ered, amelynek végén található
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talpkorongjukkal tapadnak az aljzathoz. A kehely szélén karok, azok végén pedig másodlagos
tapogatók helyezkednek el. Egyes fajok tapogatóin speciális horgonyzó készülékek (anchor)
is találhatók.
Lárvájuk sajátos, kúszó, csillótlan planula, amiből letapadás után a polip fejlődik.
A polip közvetlenül alakul át medúza alakká. Kevés, mintegy 50 fajuk inkább a hidegebb
tengereket kedveli.
Ph.: Placozoa (Korongállatkák törzse)
A néhány mm-es és mintegy 25 µm vastagságú, korong alakú állatok melegebb
tengerekben a világ minden táján megtalálhatók. Nevük a görög plakos (lapos) és zōia (állat)
összevonásából adódik, mint azt a magyar nevük is mutatja.
lapos hámsejt

kristálysejt

marginális
sejt
dorzális
epithél
retikuláris
réteg

ventrális
epithél
fibrózus
sejt

oszlopos hámsejt
lipofil sejt

mirigysejt

3.8. ábra. A korongállatkák (Placozoa) felépítése.

Kis méretük és átlátszóságuk miatt a korongállatkák szabad szemmel nehezen vehetők
észre. Aszimmetrikus testük felépítése rendkívül egyszerű (3.8. ábra). Mindössze néhány ezer
sejtből épülnek fel, és kevés sejttípus jellemzi őket. Testük egy alsó és egy felső monociliáris,
bazális membrán és extracelluláris mátrix nélküli epithél rétegből áll, melyek között egy,
főleg fibrózus sejtek alkotta, hálózatos réteg (szincicium) található. Az alsó sejtréteget, mely
a mozgásért és emésztésért felelős, elsősorban oszlop alakú, csillós hámsejtek alkotják,
melyek mellett, mirigysejtek, ill. nagy lipidcseppeket tartalmazó, ún. lipofil sejtek is
találhatók. A mirigysejtek számos, tipikusan neuroszekréciós sejtek által termelt fehérjéket,
neuropeptideket választanak ki, így valószínű, hogy a sejtek közötti kommunikációban, főleg
a mozgás és táplálkozás szabályozásában van szerepük. Korábban úgy vélték, hogy
emésztésért felellős enzimeket termelnek, ám ennek az is ellentmond, hogy kevés van
belőlük; valószínűbb, hogy a gyakoribb lipofil sejteknek van ilyen szerepe. A felső sejtréteget,
amely biztosítja az állat védelmét, lapos csillós hámsejtek és jellegzetes, fényes zárványokat
tartalmazó kristálysejtek alkotják, melyeknek a ragadozók elleni védekezésben lehet szerepe.
Az igen apró, tojásdad marginális sejtek egy vékony réteget alkotnak a test oldala körül
(amely régióban egyesek őssejt vonalat feltételeztek).
Főleg ivartalanul (hasadással, bimbózással) szaporodnak. Ivaros szaporodásra is
képesek, de ennek részleteiről, illetve egyedfejlődésükről még nincs pontos ismeretünk9.
9

Laboratóriumi körülmények között nem sikerült ivarosan szaporítani őket, az embriók hamar elpusztultak.
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A sekély, meleg, trópusi tengerekben fordulnak elő. Alakjuk megváltoztatásával amöboid
mozgásra képesek. Táplálkozásuk során az állat rákúszik a táplálékára, majd az alsó sejtrétege
kissé beöblösödik időleges űrbelet képezve, amelybe enzimeket ürít (3.9. ábra B). A részben
megemésztett anyagokat az állat fagocitózissal veszi föl, és sejten belül fejezi be a lebontást.
Algákkal, mikrobiális szervezetekkel, szerves törmelékkel táplálkoznak. Sajátos, kevéssé
ismert szimbionta baktériumaik vannak10.
A korongállatkák törzsében még a közelmúltban is egyetlen fajt (Trichoplax adherens)
(3.9. ábra A) tartottak számon, ám valószínű volt, hogy több kriptikus fajról vagy génuszról
lehet szó. Jelenleg három leírt fajuk van (T. adherens, Hoilungia hongkongensis és
Polyplacotoma mediterranea), ám a genetikai variabilitásuk alapján több további kriptikus
fajuk is lehet. Az enigmatikus Trichoplax adhaerens mindig is a filogenetikai vizsgálatok
középpontjában állt. A törzs pontos filogenetikai helyzete máig vitatott. A legújabb
vizsgálatok alapján vagy a csalánozók és a kétoldali szimmetriájú állatok (Cnidaria +
Bilateria) alkotta klád testvércsoportja, vagy a csalánozókkal együtt (Placozoa + Cnidaria)
képezik a Bilatéria testvércsoportját.
csilló
táplálékszemcse
aljzat

emésztőüreg

A

B

3.9. ábra. Korongállatkák (Placozoa). A: Trichoplax adherens. B: Korongállatka táplálkozása.

Ellenőrző kérdések:
1. Mi jellemzi a ParaHoxozoa kládot, és mely állatcsoportok tartoznak ide?
2. Mi jellemzi a csalánozók külső testfelépítését, szimmetriaviszonyait?
3. Milyen morfológiai és egyéb különbségek vannak a polip és medúza alak között?
4. Mi jellemzi a csalánozók belső testfelépítését?
5. Milyen típusú sejtjeik vannak, és mi jellemzi a csalánozók szöveti szerveződését?
6. Hány csíralemezük van a csalánozóknak?
7. Milyen sajátos sejttípussal rendelkeznek a csalánozók, és ez hogyan működik?
8. Milyen érzékszerveik vannak a csalánozóknak?
9. Mi jellemzi a csalánozók szaporodását és egyedfejlődését?
10. Milyen eltérések lehetnek a csalánozók általános nemzedékváltakozásától?
11. Milyen életmódot folytatnak a csalánozók?
12. Mely altörzsekre és osztályokra tagolódnak a csalánozók?
10

A retikuláris sejtekben már korábban is ismert volt, hogy baktériumok találhatók. Legutóbb Gruber-Vodicka et
al. (2019) számolt be a Trichoplax H2 kládban az addig ismeretlen baktériumok pontosabb rendszertani helyéről.
A vizsgálataik alapján a retikuláris sejtek endoplazmatikus retikulumában az ún. „Grellia incantans”
(Rickettsiales: Midichloriaceae), ill. a ventrális epithél sejtjeiben az ún. „Ruthmannia eludens”
Marinamargulisbacteria (Margulisbacteria) található.
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13. Melyek az egyes osztályok főbb jellegzetességei?
14. Mi a siphonogliph?
15. Mi a velum, ill. velarium?
16. Mi a rhopalium?
17. Milyen ökológiai és gazdasági jelentősége van a csalánozóknak?
18. Mi jellemzi a korongállatkák testfelépítését, szimmetriaviszonyait?
19. Milyen sejttípusai vannak a korongállatkáknak?
20. Milyen életmódot folytatnak a korongállatkák?
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IV. Bilateria: Xenacoelomorpha, Spiralia: Gnathifera
Írta: Lőrinczi Gábor
Div.: Bilateria (Kétoldali szimmetriájú állatok tagozata)
Méretük rendkívül változatos, a néhány század mm-től a több tíz m-ig terjed, bár
ősileg apró termetűek (legfeljebb néhány mm-esek). Nevüknek megfelelően elsődlegesen1
kétoldali (bilaterális) szimmetriát mutató állatok, azaz testük hossztengelyén egyetlen
nyílirányú (szagittális) sík fektethető keresztül, amely a testüket két egyenlő, egymással
nagyjából tükörszimmetrikus jobb és bal oldali részre osztja (lat. bi- ‛kettő(s)’ + lat. lateralis
‛oldal-, oldalt illető’)2. A testük emellett a vízszintes (horizontális) sík mentén egy elülső/feji
(anterior/kraniális) és egy hátulsó/farki (poszterior/kaudális) végre, a homloksík (frontális sík)
mentén pedig egy háti (dorzális) és egy hasi (ventrális) oldalra tagolódik (4.1. ábra).

4.1. ábra. A kétoldali szimmetriájú állatok testének síkjai.
a: nyílirányú (szagittális sík); b: homloksík (frontális sík);
c: vízszintes (horizontális) sík.

Triploblasztikus szerveződésű állatok, azaz az egyedfejlődésük során az ekto- és az
entoderma között egy újabb sejtréteg, a mezoderma alakul ki, így testük három csíralemezből
fejlődik ki. Szervezetükben mind a 4 szövet alaptípus, azaz a hám-, kötő-/támasztó-, izom- és
idegszövet megjelenik3. Epidermiszük ősileg csillós. A hámsejtek elsődlegesen egycsillósak
(monociliárisak), másodlagosan többcsillósak (multiciliárisak). Testfalizomzatuk elsődlegesen
körkörös (cirkuláris) és hosszanti (longitudinális) izomrétegből áll (4.2. ábra).
1

A kétoldali szimmetria másodlagosan módosulhat vagy eltűnhet, így pl. a csigák (Mollusca: Gastropoda) teste
részben aszimmetrikussá vált a zsigerzacskójuk megcsavarodását (torzió) követően, a tüskésbőrűek
(Echinodermata) testszimmetriája pedig ötsugarassá (pentaradiálissá) vált a helytülő (szesszilis) életmódra
váltással, és csupán lárvakorban mutatnak kétoldali szimmetriát.
2
A kétoldali szimmetria nem vonatkozik a belső szervek felépítésére és elrendeződésére.
3
A mezodermális eredetű szövetek, főleg a kötőszövetek és az izomszövet teremtik meg a lehetőségét a jóval
komplexebb testszerveződés kialakulásához.
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A harántcsíkolt izmok kevés kivételtől eltekintve csak a Bilateria tagjaira jellemzőek.
A testüreg (cölóma)4 alakulása függvényében lehetnek testüreg nélküliek (acölök), ill.
rendelkezhetnek ún. elsődleges, az ősbélüreggel homológ testüreggel (blasztocölóma) vagy
mezodermális eredetű hámmal bélelt ún. másodlagos (valódi) testüreggel (eucölóma)
(4.1. boksz). A bazális csoportok (Xenacoelomorpha) kivételével sajátos vonásuk a test
hossztengelyében végighúzódó kétnyílású bélcsatorna megléte (4.2. ábra), amely azonban
másodlagosan egynyílásúvá válhat (pl. állkapcsos férgecskék, laposférgek, kígyókarú
csillagok), sőt, a belső élősködő (endoparazita) életmód következtében akár teljesen
hiányozhat is (pl. buzogányfejű férgek, galandférgek). A keringési rendszer nagy
valószínűség szerint nem tartozik a Bilateria alapszabásához, egymástól függetlenül azonban
számos csoportban kialakult, jellemzően a testméret növekedésének következményeként5.
Ősileg nem rendelkeznek kiválasztószervekkel sem. Csírasejtjeik (germinális sejtjeik)
mezodermális eredetűek. Idegrendszerük és érzékszerveik a testük mozgásirányába eső elülső
(feji) végén koncentrálódnak (kefalizáció) (4.2. ábra). Egyes képviselőik, így a gyűrűsférgek
(Annelida), az ízeltlábúak és közeli rokonaik (Panarthropoda), valamint a gerinchúrosok
(Chordata) valódi szelvényezettséget mutatnak (8.1. boksz).

4.2. ábra. A kétoldali szimmetriájú állatok alap testszerveződése.

Ősileg feltehetőleg váltivarúak (gonochorisztikusak), külső megtermékenyítéssel.
Petebarázdálódásuk módja változatos. Egyedfejlődésük közvetlen vagy közvetett.
Elsődlegesen tengeriek, másodlagosan édesvíziek vagy szárazföldiek. Ősi jelleg az aljzatlakó
(bentikus), azaz az aljzat felszínén mozgó vagy aljzatba ásó életmód6. Az állatfajok döntő
többsége (>98%), azaz több mint 1,6 millió faj tartozik ide. Két fő ágát a Xenacoelomorpha és
az Eubilateria (Nephrozoa) klád képezi (4.3. ábra). A molekuláris filogenetikai vizsgálatok
alapján a ParaHoxozoa kládon belül vagy a csalánozókkal (Cnidaria) együtt alkotja a
Planulozoa kládot, vagy a csalánozók és korongállatkák (Placozoa) monofiletikus egységének
testvércsoportját képezi.
4

Sokan a cölóma névvel kifejezetten csak a másodlagos testüreget (eucölóma) illetik.
Keringési rendszer csupán az eucölómával rendelkező állatoknál alakult ki (ahogyan metanefrídiumok is),
kivéve a zsinórférgeket (Nemertea). A blasztocölómával rendelkező állatoknál a testüregfolyadék, a testüreggel
nem rendelkező (acöl) állatoknál pedig tipikusan a parenchimaszövet sejtközötti folyadéka látja el a keringési
rendszer szerepét.
6
A kétoldali szimmetria kialakulása alighanem a teljes életszakaszban nyíltvízi (holopelágikus) vagy helytülő
(szesszilis) életmódról az aljzatlakó (bentikus) életmódra való váltással állhat összefüggésben.
5
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4.3. ábra. A kétoldali szimmetriájú állatok (Bilateria) főbb ágai Laumer et al. (2019) alapján.
Bi: Bilateria; Eu: Eubilateria; De: Deuterostomia; Pr: Protostomia.

4.1. boksz. A testüregviszonyok alakulása
A kétoldali szimmetriájú állatok (Bilateria) fontos evolúciós eseménye a testfal
és a bélcsatorna között kialakuló, folyadékkal teli testüreg megjelenése, amely
hidrosztatikai vázat alkotva fontos szerepet játszik a testalak megtartásában és a
mozgásban, segítheti a testen belüli tápanyagtranszportot, raktározószervként
működhet (pl. ivarsejtek raktározása), stb. A Bilateria tagjainál két testüregtípus
különíthető el, ezek az elsődleges testüreg (protocölóma, blasztocölóma) és a
másodlagos testüreg (deuterocölóma, eucölóma) (4.4. ábra), amelyek egymástól
függetlenül többször is kialakultak a kládon belül, így nem vagy nem feltétlenül
homologizálhatók az egyes csoportok között.

4.4. ábra. A testüregviszonyok alakulása a kétoldali szimmetriájú állatoknál (Bilateria).

A kerekesférgekre (Rotifera), buzogányfejű férgekre (Acanthocephala),
fonálférgekre (Nematoda), stb. jellemző blasztocölóma lényegében a blasztocöllel
homológ testüreg, amelyet az embrionális fejlődés során az ekto- és az entoderma, a
kifejlett állatban pedig a részben belőlük kialakuló bélcsatorna és testfal határol.
Az állatok döntő többségét jellemző eucölóma ezzel szemben mindig mezodermális
eredetű hámmal (parietális és viscerális peritoneum) bélelt. Az ízeltlábúaknál és
közeli rokonaiknál (Panarthropoda) az egyedfejlődés során a blasztocölóma és az
eucölóma nagyrészt „összenyílik”, így kevert testüreg (mixo-/hemocölóma) alakul
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ki. Egyes csoportok (pl. állkapcsos férgecskék, csillóshasúak, laposférgek,
zsinórférgek) tagjainál a testüreg helyét az extracelluláris mátrix vagy mezodermális
eredetű laza töltelékszövet (parenchimaszövet) tölti ki (acölia). Az acölia lehet
elsődleges vagy másodlagos, azaz (utóbbi esetben) a testüreg redukciójának
következménye. Mind a blasztocölóma, mind az eucölóma az elsődleges acöl
állapotból vezethető le, bár egyes elképzelések szerint a blasztocölóma valójában az
eucölóma származéka.
A másodlagos testüreg (eucölóma) kialakulásának két fő módja ismert.
Az ősszájúaknál (Protostomia) gyakori schizocölomikus testüregképződés során a
blasztopórus régióból a blasztocölbe vándorló és ott tovább osztódó mezodermális
sejtek páros, tömör sejthalmazokat hoznak létre, amelyek belsejében
hasadékképződéssel alakul ki a testüreg, azaz a sejtek között üreg nyílik, amely egyre
tágasabb lesz, a fala pedig mind jobban elvékonyodik. Az újszájúak (Deuterostomia)
többségére jellemző enterocölomikus testüregképződés során az ősbélről
(archenteron) mindkét oldalon 1-1, a blasztocöl üregébe benyomuló mezodermazsák
fűződik le, amelyek egymással összeolvadva, majd megnagyobbodva hozzák létre a
másodlagos testüreget. Mindkét esetben a másodlagos testüreg kiterjedésével a
blasztocöl fokozatosan leszűkül, és végül eltűnik.
A Bilateria rendszerének vázlata:
Bilateria
Xenacoelomorpha
Eubilateria (Nephrozoa)
Protostomia (Ősszájúak)
Spiralia (Spirális barázdálódású állatok)
Ecdysozoa (Vedlőállatok)
Deuterostomia (Újszájúak)
Ambulacraria
Chordata (Gerinchúrosok)

Ph.: Xenacoelomorpha
Kis- vagy közepes termetű, az örvényférgekre (Turbellaria) emlékeztető, igen
egyszerű testszerveződésű állatok. Kültakarójuk sajátossága, hogy az öreg vagy sérült
hámsejteket nem kilökik az epidermisz rétegből, hanem belülről választják le, majd
megemésztik őket7. Hámsejtjeik sűrűn csillózottak. Csillóik felépítése jellegzetes, 4, a csilló
csúcsa alatt végződő külső mikrotubulus párral8, ill. a szomszédos csillók
gyökérnyúlványihoz kapcsolódó és ezáltal hálózatot létrehozó gyökérnyúlványokkal.
Testüregük hiányzik. A legtöbb fajnál a szájnyílás az örvényférgekhez hasonlóan a test
középtáján, a hasoldalon nyílik. Belük zsákszerű (Nemertodermatida, Xenoturbellida) vagy
szinciciális szerkezetű (Acoela), végbélnyílás (anus) nélkül. Elkülönült légző-, keringési- és
kiválasztószervük nincs. Jól körülhatárolt ivarmirigyekkel (gonádokkal) általában nem
rendelkeznek. Idegrendszerük baziepidermális helyzetű, rendszerint elkülönült agydúc nélkül.
Jellegzetes érzékszervük az elülső testvégükön található helyzetérzékelő szerv (sztatociszta).
7

A degenerálódó hámsejtek jellegzetes átmeneti struktúrákat képeznek a hámrétegben, amelyeket pulzáló
testecskéknek neveznek.
8
A 9 mikrotubulus párból a 4-7. párok.
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A csoport ősiségét mutatja, hogy Hox-klaszterük rövid, így pl. az Eubilateria klád tagjaira
jellemző Hox3 génnel egyáltalán nem rendelkeznek.
Hímnősek (hermafroditák), a párzás során rendszerint kölcsönös spermiumtranszfer
történik. Többségében tojásrakók (ovipárok). Egyedfejlődésük közvetlen, lárvaalak nélkül.
Döntő többségük tengeri. Világszerte elterjedtek. Fosszilis képviselőik nem ismertek. A leírt
fajok száma alig több mint 450, amelyek döntő többsége (≈95%) az Acoela osztályba tartozik.
Két fő ágát a Xenoturbellida és az Acoelomorpha képezi. A törzs az összes többi kétoldali
szimmetriájú állatot magába foglaló Eubilateria klád testvércsoportját alkotja (4.3. ábra), bár
egyes rendszerekben az újszájúak (Deuterostomia) között jelennek meg.
SubPh.: Xenoturbellida
Közepes termetű (1-10 cm-es), tojásdad alakú állatok. Elülső testvégük két oldalán
1-1 vízszintes helyzetű oldalbarázda, testük középtáján pedig egy gyűrűbarázda húzódik.
Epidermiszük és extracelluláris mátrixuk vastag. Hámsejtjeik egy sajátos támasztó
fibrillummal rendelkeznek. Testfalizomzatuk külső körkörös, jól fejlett belső hosszanti,
valamint radiális izomelemekből áll (4.5. ábra). Szájnyílásuk, amely a hasoldal középtáján
található, közvetlenül a zsákszerű bélbe nyílik, garatjuk tehát nincs (4.5. ábra). Elkülönült
ivarmirigyekkel (gonádok), párzószervvel, ill. ivarnyílással (gonopórus) nem rendelkeznek.
Idegrendszerük diffúz, központosulás (dúcok, idegtörzsek) nélkül, bár a barázdák mentén
csekély mértékű koncentrálódás jellemző, így azok feltehetőleg érzékszervként szolgálnak.
Sztatocisztájuk belseje számos szabadon úszó egycsillós sejtet tartalmaz9.

4.5. ábra. Xenoturbella bocki testének hosszmetszete.

Ivarsejtjeiket a szájnyílásukon keresztül bocsátják ki. Megtermékenyítésük a
hímivarsejtjeik felépítése alapján feltehetőleg külső. Petebarázdálódásuk módja nem
kellőképpen ismert. Feltehetőleg kagylókkal táplálkoznak, legalábbis a béltartalmuk
molekuláris elemzése erre utal10. Kizárólag tengeriek, a partmenti vizek aljzatának lakói.
Eddig mindössze 6 fajukat (Xenoturbella) írták le. Korábban másodlagosan leegyszerűsödött
9

Minthogy a sztatocisztájuk felépítése nagyban eltér nem csak az Acoelomorpha tagjaiétól, de a többi hasonló
struktúrával rendelkező állatétól is, elképzelhető, hogy valójában nem is helyzetérzékelő szervként működik,
hanem teljesen más funkcióval rendelkezik.
10
Hogy pontosan a kagylók nyálkaanyagával, ürülékével, ivarsejtjeivel, lárváival, esetleg élő vagy elpusztult
kifejlett alakjaival táplálkoznak, nem ismert.

56

újszájúaknak (Deuterostomia) tekintették őket. Az altörzs az Acoelomorpha testvércsoportját
alkotja.
A csoport első, 1949-ben leírt faja a Xenoturbella bocki.
SubPh: Acoelomorpha
Kistermetű, többségében néhány mm-es állatok. Extracelluláris mátrixuk nagyrészt
vagy teljesen hiányzik. A laposférgekhez (Platyhelminthes) hasonlóan elülső testvégükön
sajátos, mirigysejtekből és csillós érzéksejtekből álló ún. frontális szerv található.
Sztatocisztájuk vagy egyetlen sztatolitből és 2 parietális sejtből (Acoela), vagy 2 sztatolitből
és számos parietális sejtből áll (Nemertodermatida).
Korábban a laposférgek (Platyhelminthes) közé sorolták őket. Két fő ágát az Acoela és
a Nemertodermatida alkotja. Az altörzs a Xenoturbellida testvércsoportját képezi.

4.6. ábra. A nemertodermatidák néhány képviselője. a, h: Sterreria rubra;
b: S. psammicola; c: S. martindalei n. sp.; d: S. ylvae n. sp;
e-f: S. variabilis n. sp.; f: S. variabilis n. sp.; g: Nemertinoides elongatus;
i: N. glandulosum n. sp., j: N. wolfgangi n. sp.

Cl.: Nemertodermatida
Méretük a néhány mm-től a kb. 1 cm-ig terjed. Testük megnyúlt, keskeny vagy levél
alakú. Epidermiszük, amely számos palackalakú nyálkatermelő mirigysejtet tartalmaz, a
zsinórférgekére (Nemertea) emlékezet, erről kapták nevüket (Nemertea + gör. derma ‛bőr’).
Extracelluláris mátrixuk nagyrészt hiányzik. Testfalizomzatuk rendszerint külső körkörös,
belső hosszanti, ill. ferde lefutású izomelemekből áll. Szájnyílásuk (ha van) a test középtáján,
a hasoldalon található. Garatjuk, ill. egyes fajoknál (pl. Ascoparia, Flagellophora) a
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szájnyílás hiányzik11. Utóbbiak egy a táplálékszerzést segítő kiölthető, seprűszerű mirigyes
szervvel („ormány”) rendelkeznek. Az Acoela tagjaival szemben belük nem szinciciális
szerkezetű, hanem rendes bélüreggel rendelkeznek. Számos fajnál a női ivarszervek látszólag
hiányoznak. Gyakran van párzószervük. Hímivarsejtjeik egyostorosak. Központi
idegrendszerük egy a sztatocisztát körülvevő gyűrű alakú kommisszúrából és az ebből
kiinduló 1-2 pár hosszanti idegkötegből áll.
Megtermékenyítésük belső. A női ivarszervvel nem rendelkező fajoknál feltehetőleg
traumatikus inszemináció történik. Tojásaik a szájnyílásukon keresztül jutnak ki a külvilágba.
Petebarázdálódásuk az Acoela tagjaiéra emlékeztető ún. duett típusú. Nagyrészt szerves
törmelékkel (detritusszal), baktériumokkal, kovamoszatokkal, stb. táplálkoznak. Egyesek
(pl. Meara, Nemertoderma) epidermiszén megnyúlt, Y-alakú baktériumok élnek. Tengeriek,
jellemzően az üledékszemcsék közötti intersticiális víztér lakói. Mindössze 18 fajuk ismert.
Az osztály az Acoela testvércsoportját alkotja.
Az ismert fajok fele a Sterreria génuszba tartozik (4.6. ábra). A Meara stichopi egy
tengeri uborka, a Parastichopus tremulus garatjában élő, szerves törmeléket és a gazdában élő
fonálférgeket fogyasztó kommenzalista faj.
Cl.: Acoela
Méretük a néhány tized mm-től az 1-2 cm-ig terjed. Testalakjuk az életmódjuknak
megfelelően igen változatos. Egyes fajok (Sagittiferidae) kültakarójában szagittocisztáknak
nevezett tűszerű, kilőhető képletek találhatók12, amelyek a zsákmányszerzést és/vagy a
védekezést, esetleg a spermiumtranszfert segítik (a párzótárs epidermiszének átszúrásával).
Extracelluláris mátrixuk teljesen hiányzik. Testfalizomzatuk körkörös, hosszanti, ferde és
spirális lefutású izomelemeket is tartalmaz. Szájnyílásuk helye változatos, bár többségüknél a
test középtáján, a hasoldalon található. Garatjuk (ha van) egyszerű felépítésű, amely
egyeseknél kiölthető. Az ősibb fajok (Paratomella) kivételével bélcsatornájuk a bélüreg
helyén szinciciális szerkezetű emésztőszövettel rendelkezik, amelyet egyes fajok
folyamatosan megújítanak. Ivarmirigyeik (gonádok) a legtöbb fajnál egyszerű felépítésűek,
mindössze a paranchimaszövetbe ágyazott csírasejtekből és az ezeket körülvevő járulékos
sejtekből állnak. Párzószervük (ha van) felépítése változatos. Hímivarsejtjeik a laposférgek
(Platyhelminthes) többségéhez hasonlóan kétostorosak, mely ostorokat a citoplazma foglalja
magába. Központi idegrendszerük a legegyszerűbb esetben egy a sztatocisztát körülvevő
gyűrű alakú kommisszúrából és az ebből kiinduló, változó számú (3-5 pár) hosszanti
idegkötegből áll, amelyeket szabálytalan módon haránt idegkötegek kapcsolnak össze, számos
fajnál azonban egy második, elülső helyzetű ideggyűrű vagy kétlebenyű agydúc is
megjelenik. Egyes, főleg nagyobb méretű fajok egyszerű szemekkel (ocelli) is rendelkeznek.
Megtermékenyítésük belső. Egyes fajokra traumatikus inszemináció jellemző.
A tojások a női ivarnyíláson vagy a szájnyíláson keresztül, esetleg a testfal felhasadásával
jutnak ki a külvilágba. Egyesek (pl. Convolutriloba) ivartalanul (bimbózással vagy
fragmentációval) is képesek szaporodni. Petebarázdálódásuk módja sajátos, ún. spirális
duett típusú. A kisebb termetű fajok baktériumokkal, egysejtűekkel, ill. szerves törmelékkel
(detritusszal) táplálkoznak, a nagyobbak ragadozók. Számos nagyobb méretű fajuk különféle
fotoszintetizáló szervezetekkel (zöldmoszatokkal, kovamoszatokkal, stb.) él mutualista
kapcsolatban. Tengerek vagy félsós (brakk-) vizek aljzatán élnek, mindössze néhány fajuk
11

Egyes elképzelések szerint a szájnyílás hiánya ősi jellegnek tekinthető a nemertodermatidáknál, és ha van is
szájnyílás, az csupán egy átmeneti struktúraként jelenik meg.
12
Amelyeket speciális sejtek, ún. szagittociták termelnek.
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édesvízi. A legkisebb méretű képviselőik jellemzően az üledékszemcsék közötti intersticiális
víztér lakói, a nagyobbak epibentikusak vagy epifitikusak. Egyes fajok (pl. Waminoa,
Convolutriloba) más állatok (pl. korallok) testfelszínén élő epibionták (4.7. ábra), mások
(pl. Aphanostoma, Avagina) tengeri uborkák belében élő endokommenzalisták. Több mint
420 fajuk ismert. Az osztály a Nemertodermatida testvércsoportját alkotja.
Az acoelák akár 15 mm-esre is megnövő „óriása” a Symsagittifera roscoffensis, amely
zöldmoszatokkal (Tetraselmis) él mutualista kapcsolatban, így maga is zöld színű (4.8. ábra).

4.7. ábra. Waminoa sp. egyedei buborékkorallon.

4.8. ábra. Symsagittifera roscoffensis.

Eubilateria (Nephrozoa)
A Xenacoelomorpha képviselőivel szemben kétnyílású bélcsatornával, elkülönült,
rendszerint nefridiális eredetű kiválasztószervvel (gör. nephros ‛vese’ + gör. zoia ‛állatok’)
és elülső (anterior) helyzetű aggyal rendelkeznek. Hox-klaszterük hosszú, 10-15 Hoxgénnel.
Két fő ágát az ősszájúak (Protostomia) és az újszájúak (Deuterostomia) képezik
(4.3. ábra).
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Protostomia (Ősszájúak)
Hámsejtjeik ősileg feltehetőleg sokcsillósak (multiciliárisak)13. Kiválasztószerveik
elsődlegesen elővesécskék (protonefrídiumok), másodlagosan vesécskék (metanefrídiumok)
(pl. pörgekarúak, puhatestűek, gyűrűsférgek) vagy más típusú, nem nefridiális eredetű
kiválasztószervek (pl. fonálférgek, medveállatkák, ízeltlábúak), amelyek egymástól
függetlenül alakultak ki az egyes csoportokban. Központi idegrendszerük jellemzően a garat
fölött/körül elhelyezkedő agydúcból és az ebből kiinduló páros, a test hosszában végigfutó,
ősileg intra- vagy baziepidermális helyzetű hasi (ventrális) idegtörzsből áll14. Kizárólag az
ősszájúak körében előforduló Hox-gének az ftz és Antp gének.

4.9. ábra. Az ősszájúak (Protostomia) és az újszájúak (Deuterostomia) fejlődésmenete.

Petebarázdálódásuk ősileg ún. kvadráns típusú15. Ősszájnyílásuk (blasztopórus)
az oldalsó blasztopórus ajkak összeolvadása következtében elsődlegesen osztott. Nevüket
arról kapták, hogy az embrionális fejlődésük során a szájnyílás jellemzően tápcsatorna
ősszájnyílás felöli oldalán jelenik meg (gör. proto ‛első’ + gör. stoma ‛száj’) (4.9. ábra).
Egyedfejlődésük során a másodlagos testüreg (eucölóma) (ha van) jellemzően
hasadékképződéssel (schizocölia) alakul ki a mezodermális sejtek alkotta tömör sejthalmazok
belsejében. A hosszanti idegtörzsek kialakulásakor az idegsejtjeiket ún. pionír sejtek
koordinálják. Egyes csoportokban (pl. állkapcsos férgecskék, kerekesférgek, laposférgek,
fonálférgek) a mitotikus sejtosztódások az embrionális fejlődés idejére korlátozódnak.
Egyedfejlődésük ősileg planktotróf típusú, csillósávokkal rendelkező lárvaalakon
13

Ennek megfelelően az egycsillós hámsejtek (pl. állkapcsos férgecskéknél, csillóshasúaknál, pörgekarúaknál)
egyfajta reverziót jelentenek az ősi típusú csillózathoz.
14
Emiatt régen Hyponeuralia, ill. Gastroneuralia névvel is illették a csoportot. Egyes elképzelések szerint az
ősszájúak hasi idegtörzsei homologizálhatóak a gerinchúrosok (Chordata) velőcsövével.
15
A kvadráns típusú petebarázdálódásnál 4 sejtes állapotban az egyik sejt a többitől különbözik, ebből alakul ki
az endomezoderma és a csírasejtek.
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keresztül történik16. A Bilateria legnépesebb csoportja, mintegy 1,5 millió fajjal, amelynek
döntő többségét (>85%) az ízeltlábúak (Arthropoda) teszik ki. Két fő ágát a spirális
barázdálódású állatok (Spiralia) és a vedlőállatok (Ecdysozoa) képezik (4.3. ábra).
Spiralia (Spirális barázdálódású állatok)
Petebarázdálódásuk a nevüknek megfelelően jellemzően spirális típusú17,18, azaz a
zigóta osztódásával létrejövő leánysejtek (blasztomérák) nem egymás felett szabályosan,
hanem egymáshoz képest némileg eltolódva és mintegy 45 fokkal elfordulva helyezkednek el
(4.9. ábra). Az egyes blasztomérák sorsa, azaz hogy belőlük mely struktúrák fejlődnek ki,
szigorúan determinált, így pl. az endomezoderma egyetlen blasztomérából, a 4d jelzésű
mikromérából alakul ki. Csillós lárváik apikális szerve19 gyakran hagyma alakú, amely egy
pár elülső (anterior) helyzetű ideggel kapcsolódik a hasi idegtörzshöz, valamint páros
izommal a szájrégióhoz.
Két fő ágát az állkapcsosak (Gnathifera) és a Platytrochozoa klád tagjai alkotják
(4.10. ábra).

4.10. ábra. A spirális barázdálódású állatok (Spiralia) főbb ágai Laumer et al. (2019) alapján.
Sp: Spiralia; Pt: Platytrochozoa; Rh: Rouphozoa; Lt: Lophotrochozoa; Lo: Lophophorata.

16

Amely az ősszájúak egyik fő ágát alkotó vedlőállatoknál (Ecdysozoa) másodlagosan hiányzik.
A 4 sejtes állapotot követően az osztódások jellegzetes mintázatot eredményeznek, az óramutató járásával
megegyező, majd azzal ellentétes mintázat szerint létrejövő mikroméra négyesekkel (kvartettekkel).
18
Spirális petebarázdálódás jellemzi az állkapcsos férgecskéket (Gnathostomulida), laposférgeket
(Platyhelminthes), nyelesférgeket (Kamptozoa), puhatestűeket (Mollusca), zsinórférgeket (Nemertea) és
gyűrűsférgeket (Annelida). A spirális petebarázdálódás másodlagos hiánya jellemzi a csillóshasúakat
(Gastrotricha), ill. a Lophophorata klád tagjait, azaz a csöves tapogatósokat (Phoronida), pörgekarúakat
(Brachiopoda) és mohaállatokat (Bryozoa). Utóbbi jellemzően a nagy mennyiségű szikanyag jelenlétének vagy
az embrió közvetlen, placenta révén történő táplálásának következménye.
19
Ez az egyedfejlődés során eltűnő apikális dúcból és a kifejlett állat agydúcának részét alkotó cerebrális
dúcpárból áll.
17

61

Gnathifera (Állkapcsosak)
Nevüket több (3, 7 vagy 20) tagból (trophus) álló, a garatjuk elkülönült részében, az
ún. rágógyomorban (mastax) található, kitintartalmú, izmokkal mozgatható állkapcsi
készülékükről kapták (gör. gnathos ‛állkapocs’ + lat. fero ‛hord’), amely a táplálékszerzésben
játszik szerepet (4.11. ábra). Az élősködő életmódra áttért buzogányfejű férgeknél
(Acanthocephala), ill. legalább 2 állkapcsos féreg (Gnathostomulida) fajnál (Agnathiella) az
állkapcsi készülék másodlagosan hiányzik.

4.11. ábra. A Gnathifera különböző recens (Chaetognatha, Rotifera, Micrognathozoa,
Gnathostomulida) és kihalt (†Amiskwia) képviselőinek állkapcsi készüléke
vagy ezzel homologizálható struktúrája (piros, lila).

Három fő ágát az állkapcsos férgecskék (Gnathostomulida), a Micrognathozoa
egyetlen faja, a Limnognathia maerski, ill. a kerekesférgeket (Rotifera) és buzogányfejű
férgeket (Acanthocephala) magába foglaló Syndermata klád képezi, bár újabban a
serteállkapcsúakat (Chaetognatha) is ide sorolják20 (4.12. ábra).

4.12. ábra. Az állkapcsosak (Gnathifera) főbb ágai Laumer et al. (2019)
és Marlétaz et al. (2019) alapján. Gn: Gnathifera.

Ph.: Gnathostomulida (Állkapcsos férgecskék törzse)
Apró termetű (0,5-4 mm-es, többségében <2 mm-es), megnyúlt, áttetsző testű állatok.
A Filospermoidea rend tagjainak teste igen karcsú, fonálszerű, fejük pedig ún. rostrumba
nyúlt meg, a Bursovaginoidea rend számos fajánál pedig a fejet a törzstől keskeny nyaki rész
választja el. Kültakarójuk csillós epidermisz, egycsillós (monociliáris) hámsejtekkel.
Testüregük hiányzik, helyét az extracelluláris mátrix tölti ki. Állkapcsi készülékük tipikusan
egy páratlan, gyakran fésűszerű alaplemezből és egy pár állkapocsból áll (gör. gnathos
‛állkapocs’ + gör. stoma ‛száj’). Az állkapcsi készülék felépítése fontos rendszertani bélyeg.
20

Elsősorban molekuláris jellegek alapján, bár a fogóhorgaik ultrastruktúrája az állkapcsosak (Gnathifera)
állkapcsi készülékének ultrastruktúrájához hasonló.
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Bélcsatornájuk a laposférgekhez (Platyhelminthes) hasonlóan vakon végződik, végbélnyílás
(anus) nélül21. Elkülönült légző- és keringési szervvel nem rendelkeznek. Kiválasztószerveik
a test két oldalán sorozatosan ismétlődő elővesécskék (protonefrídiumok), amelyek száma
maximum 10 pár. A protonefrídiumok lángzósejtjei (terminális sejtjei) egycsillósak.
Petefészkük (ovarium) páratlan, heréik (testes) párosak. A Bursovaginoidea rend tagjai
párzószervvel, ill. a párzótárstól felvett hímivarsejtek raktározására szolgáló készülékkel
(bursa) is rendelkeznek. Hímivarsejtjeik vagy fonálszerűek, ostorral (Filospermoidea) vagy
csepp alakúak, ostor nélkül (Bursovaginoidea). Központi idegrendszerük agydúcból, egy a
rágógyomor (mastax) izomzatába ágyazódó ún. bukkális dúcból, valamint 1 (Filospermoidea)
vagy 3 pár (Bursovaginoidea), baziepidermális helyzetű hosszanti idegkötegből áll. Fejükön
megnyúlt, csillókból álló tapintóserték (Bursovaginoidea), ill. speciális, a belsejükben
megnyúlt, felcsavarodott csillót tartalmazó receptorsejtek találhatók, mely utóbbiak
pontos funkciója nem ismert.
Hímnősek (hermafroditák), a párzás során rendszerint kölcsönös spermiumtranszfer
történik. Megtermékenyítésük belső. Gyakori körükben a traumatikus inszemináció.
Tojásrakók (ovipárok), a tojások a testfal felhasadásával jutnak ki a külvilágba.
Petebarázdálódásuk teljes (holoblasztikus) és spirális típusú. Egyedfejlődésük közvetlen,
lárvaalak nélkül. Elsősorban baktériumokkal, ill. szerves törmelékkel táplálkoznak.
Táplálékukat az állkapcsi készülékük kitolható alaplemezével távolítják el az
üledékszemcsékről, majd az állkapcsokkal ragadják meg és továbbítják a nyelőcsőhöz.
Tengeri aljzatlakók, az üledékszemcsék közötti intersticiális víztér lakói. Egyesek
oxigénmentes (anoxiás) élőhelyeken is előfordulhatnak. Világszerte elterjedtek. Fosszilis
képviselőik nem ismertek. A leírt recens fajok száma kevés, mindössze kb. 100. A törzs
egyetlen osztályába két rend (Filospermoidea, Bursovaginoidea) tartozik. Korábban a
laposférgek (Platyhelminthes) közé sorolták őket.
A törzs jellemző képviselői a Pterognathia (Filospermoidea) és Gnathostomula fajok
(Bursovaginoidea). Az Agnathiella fajoknál (Bursovaginoidea) az állkapcsi készülék
másodlagosan hiányzik.
Ph.: Micrognathozoa
A törzs egyetlen képviselője a mikroszkopikus méretű (0,08-0,15 mm-es)
Limnognathia maerski (lat. micro- ‛kicsi’+ gör. gnathos ‛állkapocs’ + gör. zoia ‛állatok’).
Teste fejre és törzsre tagolódik. A törzs elülső része keskenyebb, harmonikaszerű, a hátulsó
része a fejhez hasonlóan lekerekített. A test hátoldalának és oldalainak epidermisze a
Syndermata klád tagjaihoz hasonló intracelluláris vázzal (szkeletális lamina) rendelkezik.
Hasoldalán két hosszanti, nagyméretű sokcsillós hámsejtekből (ún. ciliofórákból) álló sejtsor
húzódik, amely a mozgás (úszás, aljzaton való mászás) szolgálatában áll, a testvégen, szintén
a hasi oldalon pedig kisebb méretű csillós hámsejtek alkotta tapadópárna található.
Testfalizomzata hosszanti (longitudinális) és hát-hasi (dorzoventrális) izomelemekből áll,
a körkörös (cirkuláris) izomelemek hiányoznak. Állkapcsi készüléke komplex felépítésű,
2 páratlan és 18 páros, ligamentumokkal összekapcsolt és izmokkal mozgatható tagból
(trophus) áll22. Ezek egy részét az állat táplálkozás közben, ill. amikor a táplálék
21

Bár egyeseknél a bélcsatorna hátulsó vége közvetlen kapcsolatban áll az epidermisszel egy kisméretű,
poszterodorzális helyzetű területen, ahol az alaphártya (bazális membrán) hiányzik, így ez a terület feltehetőleg
anális pórusként működik. Hogy ez az eredeti végbélnyílás maradványa vagy újonnan kialakult struktúra, nem
ismert.
22
Az állkapcsok 6 nagyobb egységet alkotnak, ezek a bazális lemezek, a fibulariumnak nevezett elemek, a
ventrális állkapcsok, fő állkapcsok, dorzális állkapcsok és a garatlemezek.
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emészthetetlen részeit regurgitálja a szájnyíláson keresztül ki tudja ölteni. Bele egyszerű,
hátrafelé elkeskenyedő cső, az állkapcsos férgecskékhez (Gnathostomulida) hasonlóan
állandó végbélnyílás (anus) nélkül. Elkülönült légző- és keringési szervvel nem rendelkezik.
Kiválasztószervét 3 pár elővesécske (protonefrídium) alkotja, amelyek lángzósejtjei
(terminális sejtjei) egycsillósak. Központi idegrendszere nagyméretű, kétlebenyű dorzális
agydúcból, egy szintén nagyméretű bukkális dúcból, ill. az agydúcból kiinduló páros,
ventrolaterális helyzetű hosszanti idegtörzsből áll. Testét hosszú, merev csillókból álló,
párokba rendeződött érzékserték (sensoria) sorai borítják, fejének csúcsán pedig egy páratlan
érzékserte és csomókba rendeződött csillók találhatók.
Csak nőstényei ismertek, amelyek feltehetőleg szűznemzéssel (parthenogenezis)
szaporodnak, de nem kizárható a hímnősség sem. Petebarázdálódásának módja nem ismert.
A csillóshasúakhoz (Gastrotricha) és egyes kerekesférgekhez (Rotifera) hasonlóan az állat
kétféle tojást rakhat, vékony, sima héjú tojást, amelyből a kedvező időszakban gyorsan
kikelnek a fiatal állatok, ill. vastag, erősen skulpturált héjú tojást, amely feltehetőleg ellenáll a
fagynak, és így képes átvészelni a hideg téli időszakot. Egyedfejlődése feltehetőleg közvetlen,
lárvaalak nélkül. Baktériumokkal, cianobaktériumokkal és kovamoszatokkal táplálkozik.
Édesvízi faj, különböző álló- és folyóvizek üledékében él. A fajt a grönlandi Disko-sziget egy
hidegvízű forrásából írták le 1994-ben, azóta a szubantarktikus Crozet-szigetekről, ill. NagyBritanniából is előkerült. A törzs Gnathifera kládon belüli filogenetikai pozíciója, ti. hogy az
állkapcsos férgecskékéhez (Gnathostomulida) vagy a Syndermata klád tagjaihoz áll közelebb,
vitatott, bár a legújabb molekuláris filogenetikai vizsgálatok az utóbbi elképzelést támasztják
alá (4.12. ábra).
Syndermata23
Kültakarójuk, amelyet a szabadon élőknél vékony, glikoproteinekből álló réteg borít,
szinciciális epidermisz, azaz a hámsejtek több sejtmagot tartalmazó sejtegységgé
(szincicium) olvadtak össze (gör. syn- ‛együtt’ + gör. derma ‛bőr’), amelynek perifériás
részén egy belső (intraszinciciális), keratinszerű fehérjékből felépülő váz (szkeletális
lamina)24 alakult ki. Csillóik alapi testében a mikrotubuláris tripletek helyett dupletek vagy
szingletek találhatók. Testüregük elsődleges testüreg (blasztocölóma). Elkülönült légző- és
keringési rendszerrel nem rendelkeznek. Kiválasztószerveik (ha vannak) elővesécskék
(protonefrídiumok). Jellegzetességük, hogy a hímek spermiumainak ostora a hímivarsejt
elülső (anterior) részén ered.
Váltivarúak (gonochorisztikusak), rendszerint erős ivari dimorfizmust mutatnak.
Petebarázdálódásuk teljes (holoblasztikus) és a tipikus D-kvadráns mintázatot mutatja, de a
blasztomérák nem spirálisan rendeződnek el. Egyedfejlődésük elsődlegesen közvetlen,
lárvaalak nélkül. Eutelikus szervezetek, azaz a testüket felépítő sejtek vagy sejtmagok25 száma
nagy állandóságot mutat.
A kerekesférgek (Rotifera) és a belőlük leszármaztatható buzogányfejű férgek
(Acanthocephala) monofiletikus egysége (4.13. ábra). A legújabb molekuláris filogenetikai
vizsgálatok alapján a Syndermata elsőként divergálódó ágát az egypetefészkűek
23

Tekintve, hogy a kerekesférgek (Rotifera) nem képeznek monofiletikus egységet a belőlük leszármaztatható
buzogányfejű férgek (Acanthocephala) nélkül, azaz utóbbiak lényegében a kerekesférgek egy belcsoportját
alkotják, egyes rendszerekben a Syndermata kládot a Rotiferával szinonimizálják.
24
Ennek vastagsága, szerkezete testtájanként, ill. fajonként eltérő lehet. Egyes kerekesférgeknél (Rotifera) a
szkeletális lamina jellegzetes páncélzatot (loricaváz) alkot.
25
Szinciciális szerkezetű szövet esetén.
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(Monogononta) képezik, míg a csoport fennmaradó része a Hemirotifera kládba tartozik. Ez
utóbbi egyik ágát az araszoló kerekesférgek (Bdelloidea), míg a másikat a Pararotatoria klád
tagjai, azaz a rákokon élő, epizoikus (ektokommenzalista vagy ektoparazita) életmódú
kerékszerv nélküliek (Seisonidea) és a lárvakorban ízeltlábúakban (köztük rákokban), kifejlett
korban pedig gerincesekben élősködő obligát endoparazita buzogányfejű férgek
(Acanthocephala) alkotják26. Ezen rokonsági viszonyok alapján az egypetefészkűek és
araszoló kerekesférgek döntő többségét jellemző szabadon élő életmód ősinek tekinthető a
Syndermata kládon belül, a buzogányfejű férgek endoparazitizmusa pedig a ma a kerékszerv
nélküliekre jellemző epizoikus (feltehetőleg ektoparazita) életmódból vezethető le. Az ősi
buzogányfejű férgek kezdetben alighanem rákokat parazitáltak (mint endoparaziták), mielőtt a
fakultatív, majd az obligát gazdacsere, és így a kezdetben vízi, később szárazföldi gerinces
végleges gazdákban való élősködés kialakult volna. A kerekesférgek sajátos, a mozgást
és/vagy táplálékszerzést segítő feji csillózata, az ún. kerékszerv (corona) a fentebb vázolt
rokonsági viszonyok alapján egyszer jelent meg a Syndermata kládon belül, majd
másodlagosan redukálódott a Pararotatora (Seisonidea + Acanthocephala) közös ősénél az
epizoikus életmódra való áttéréssel, végül teljesen el is tűnt az endoparazitizmus
kialakulásával a buzogányfejű férgeknél.

4.13. ábra. A Syndermata főbb ágai Sielaff et al. (2016) alapján.
Sy: Syndermata; He: Hemirotifera; Pa: Pararotatoria; Ro: Rotifera.

Ph.: Rotifera (Kerekesférgek törzse)
Igen apró, mikroszkopikus méretű állatok, egyikei az állatvilág legkisebb termetű
képviselőinek. A legtöbb faj testhossza 0,1 és 0,5 mm közé esik, de ennél kisebbek
(0,03-0,04 mm) vagy nagyobbak (2-3 mm) is lehetnek. Apró méretük ellenére testalakjuk igen
változatos, gömbölydedek, zsák- vagy korongszerűek, ill. megnyúlt, orsó alakúak egyaránt
lehetnek. Ivari dimorfizmusuk általában kifejezett, a hímek a nőstényeknél rendszerint kisebb
termetűek, testfelépítésük pedig erősen leegyszerűsödött27. Testük fejre, törzsre és lábra
tagolódik (4.14. és 4.17. ábrák). A fej csúcsán gyakran különféle struktúrák (pl. fejpajzs,
csőrnyúlvány, ormány, tapogatók, stb.) találhatók. Nevüket a fejet övező csillózatról, az
ún. kerékszervről (corona) kapták (lat. rota ‛kerék’ + lat. fero ‛hord’)28, amely a mozgásban
játszik szerepet és/vagy vízörvényt keltve elősegíti a táplálékszemcsék szájnyíláshoz sodrását.
A kerékszerv egy a fej hasi oldalán elhelyezkedő, a szájnyílást körülvevő (cirkumorális)
csillómezőből és a rendszerint két csillókoszorúra, a szájnyílás előtti (preorális) csillókerékre
26

A kerékszerv nélküliek (Seisonidea) és a buzogányfejű férgek (Acanthocephala) rokonságát támasztja alá a
hímivarsejtjeik hasonló felépítése is, nevezetesen a spermiumok hátulsó részében található, két sorba rendeződő
ún. tömör (denz) testecskék jelenléte.
27
Így pl. a kerékszervük rendszerint gyengén fejlett, állkapcsi készülékük, ill. bélcsatornájuk pedig csökevényes.
28
A csillók metakronikus csapáshullámai azt a benyomást keltik, mintha a kerékszerv körkörös, kerékhez
hasonló forgó (rotáló) mozgást végezne.
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(trochus) és a szájnyílás mögötti (posztorális) csillóövre (cingulum) tagolódó fejtetőkörüli
(cirkumapikális) csillóövből áll29. A kerékszerv a mozgásformától és a táplálkozás módjától
függően különféleképpen, gyakran erősen módosulhat (4.14. ábra). Bizonyos részei
kiterjedhetnek, mások redukálódhatnak vagy teljesen eltűnhetnek, maguk a csillók pedig
sertékké módosulhatnak vagy bojtszerű kötegeket alkothatnak. A hímeknél a kerékszerv
rendszerint gyengén fejlett. Egyes fajoknál (pl. Acyclus, Cupelopagis) a kerékszerv kifejlett
korban másodlagosan hiányzik.

l
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4.14. ábra. Egy araszoló kerekesféreg (Bdelloidea) a 2 korongra
különülő csillókerekével (trochus) (nyilak). f: fej; c: kerékszerv (corona); t: törzs; l: láb.

4.15. ábra. Egy úszólábbal és a ragadozók elleni védekezésül szolgáló tüskékkel
rendelkező kerekesféreg, a Brachionus quadridentatus (Monogononta).

Testük legnagyobb részét a törzs teszi ki, amelyhez különféle, lebegést, rögzülést,
ragadozók elleni védekezést, stb. segítő, mozgatható vagy nem mozgatható függelékek
kapcsolódhatnak (4.15. és 4.19. ábrák). A törzsnél jóval keskenyebb, és emiatt farokszerűnek
29

Egyes elképzelések szerint a csillókerék (trochus) a trochofóra lárva prototrochának, a szájnyílást körülvevő
(cirkumorális) csillómező az adorális csillómezőjének, a csillóöv (cingulum) pedig a metatrochának feleltethető
meg.
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tűnő, változó hosszúságú, a végbélnyílás mögött eredő láb a törzzsel szemben önállóan
mozgatható, és abba a fejhez hasonlóan gyakran részlegesen vagy teljesen behúzható.
Életmódtól függően a láb segítségével úsznak, araszolnak, ugranak vagy tapadnak meg az
aljzaton. A helytülő életmódú fajok (Flosculariacea, Collothecacea) nőstényeinél a láb
többnyire erőteljesen megnyúlt és egy kontraktilis nyéllé módosult (4.18. ábra), míg a
planktonikus életmódú fajoknál (pl. Asplanchna, Filinia, Keratella, Trochosphaera) a láb
gyakran redukált vagy hiányzik (4.16. ábra). A láb végén talpkorong (helytülők) vagy igen
változatos méretű és alakú mozgatható függelékek, ún. „ujjak” lehetnek (általában 2, néha
3-4, ritkán 1), ezek végén nyílnak a lábban található ragasztómirigyek kivezető csövei,
amelyek ragadós váladéka lehetővé teszi az aljzathoz való időleges (araszolók) vagy tartós
rögzülést (helytülők).

4.16. ábra. Egy csökevényes lábú planktonikus kerekesféreg
(Monogononta: Notholca sp).

4.17. ábra. Egy araszoló kerekesféreg (Rotifera: Bdelloidea)
alap testszerveződése.
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Egyes fajoknál az intraszinciciális lamina a törzstájékon jellegzetes páncélzatot
(lorica) alkot. Testfalizomzatuk testtájanként elkülönült (kiegyénült) izomkötegekből áll.
Állkapcsi készülékük 7, ligamentumokkal összekapcsolt és izmokkal mozgatható tagból
(trophus) áll, ezek a páros ramus, uncus és manubrium, ill. a páratlan fulcrum30. Az állkapcsi
készüléknek az állkapcsok alakja, mérete, stb., a járulékos elemek megléte, ill. ezek működési
módja alapján 9 fő típusa különíthető el, ezek az őrlő (ramatus), sokfogú őrlő
(malleoramatus), zúzó (malleatus), fogó (forcipatus), csípő (incudatus), tépő (uncinatus),
szívó (virgatus), módosult szívó (cardatus) és szúró (fulcratus) típus. Az állkapcsi készülék
felépítése fontos rendszertani bélyeg. A makrofág fajok az állkapcsaikat a szájnyíláson át ki is
tudják ölteni, így ragadva meg táplálékukat (pl. algákat, más kerekesférgeket). A hímeknél az
állkapcsi készülék rendszerint erősen redukált vagy teljesen hiányzik. Az állkapcsokat
tartalmazó rágógyomrot (mastax) rövid nyelőcső, gyomor és szintén rövid bélszakasz követi.
A nyelőcső és a gyomor határához egy pár szinciciális szerkezetű emésztőmirigy kapcsolódik.
A gyomor fala sejtes (Monogononta, Seisonidea) vagy szinciciális szerkezetű (Bdelloidea).
A hímek bélcsatornája rendszerint változó mértékben redukált vagy teljesen hiányzik.
A nőstényeknél az utóbél (rectum) összenyílik az ivarvezetékekkel és a protonefrídiumokkal,
így kloáka alakul ki. Egyes fajoknál (pl. Asplanchna, Ascomorpha) a gyomor vakon végződik,
így csak az ivarszervek és a kiválasztószervek nyílnak a kloákába. A végbélnyílás (anus) háti
(dorzális) helyzetű. Az ivarmirigyek (gonádok) száma 1 (Monogononta) vagy 2 (Bdelloidea,
Seisonidea). A kerékszerv nélküliek (Seisonidea) kivételével a nőstények ivarmirigye két
részre, kis méretű, petesejteket képező petefészekre (germárium) és nagy méretű, az embriók
számára szikanyagot termelő szikmirigyre (vitellárium) különülő, szinciciális szerkezetű
ún. germovitellárium31. A hímek heréjének fala szintén szinciciális szerkezetű. A hímek
rendszerint kitolható vagy kiálló párzószervvel (pénisz) rendelkeznek. Központi
idegrendszerük a mastax felett elhelyezkedő (dorzofrontális helyzetű) agydúcból, a testben
található kisebb dúcokból (pl. mastax dúc), ill. az agydúcból kiinduló páros, ventrolaterális
helyzetű hosszanti idegtörzsből áll, amelyek a testvégen található lábdúcba futnak. Az agydúc
mögött elhelyezkedő ún. retrocerebrális szerv egy a fej csúcsán nyíló, a kerékszervvel
asszociáló mirigyes szerv, amelynek váladéka feltehetőleg a kerékszerv csillózatát síkosítja
vagy a megtapadást szolgálja az aljzaton való mozgáskor. A retrocerebrális szerv a helytülő
életmódú fajoknál csökevényes vagy hiányzik. A főbb érzékszerveik közé tartoznak a
többnyire a fejen lévő páratlan háti tapogató és a törzs páros oldaltapogatói (mely utóbbiak az
araszoló kerekesférgeknél hiányoznak), a változatos helyzetű szemfoltok, a fejen található
tapintóserték és érzékpapillák, ill. az egy pár csillós gödörszerv, amely feltehetőleg kémiai
érzékszervként szolgál.
Megtermékenyítésük belső. Gyakori körükben a traumatikus inszemináció. A hímek
(ha vannak) a nőstényeknél rendszerint rövidebb életűek és jóval kisebb egyedsűrűségben
fordulnak elő. Az araszoló kerekesférgeknek (Bdelloidea) csak nőstényei ismertek, amelyek
szűznemzéssel (parthenogenezis) szaporodnak. Az egypetefészkűek (Monogononta)
életciklusát a szűznemzéssel szaporodó, kizárólag nőstényekből álló nemzedék és a
kétivarosan szaporodó, hímekből és nőstényekből álló nemzedék váltakozása (heterogónia)
jellemzi (4.2. boksz). A nőstények többsége tojásrakó (ovipár), de ál-elevenszülők
30

A páratlan fulcrum és a páros ramus együtt hozza létre az állkapcsi készülék központi elemét, az ún. incus-t,
míg a páros uncus és manubrium az ún. malleus-t alkotja. Egyes elképzelések szerint a kerekesférgek incusa és
az állkapcsos férgecskék (Gnathostomulida) páros állkapcsa egymással homologizálhatók, míg mások szerint
utóbbiak anterolaterális részei (articularium) a kerekesférgek manubriumával tekinthetők homológnak.
31
Hasonlóan az Euneoophora kládba tartozó laposférgekhez (Platyhelminthes), bár utóbbiaknál a
germovitellárium sejtes, nem pedig szinciciális szerkezetű, a szikanyag pedig nem magukban a germáriumból
leváló petesejtekben, hanem különálló, az egyes petesejteket körülvevő sziksejtekben halmozódik fel.
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(ovovivipárok) vagy elevenszülők (vivipárok) is lehetnek. Egyes fajok nőstényei a tojásaikat
azok kikeléséig a testvégükön hordozzák. Egyedfejlődésük közvetlen, lárvaalak nélkül.
Nagyrészt szűrögetők (mikrofágok), amelyek baktériumokat, szerves törmeléket, stb.
fogyasztanak, de akadnak közöttük algákkal vagy más állatokkal (pl. más kerekesférgekkel,
fonálférgekkel, apró rákokkal, stb.) táplálkozó makrofágok is. Utóbbiak a zsákmányukat vagy
egészben nyelik le, vagy a kiölthető állkapcsaikkal megszúrják, majd kiszívják a beltartalmát.
Számos fajuk (pl. Embata, Lepadella, Seison) más állatok, főleg rákok testfelszínén él.
Többségük magányos (szoliter) életmódot folytat, de a helytülők között akadnak koloniális
életmódú fajok is (pl. Sinantheria socialis).

4.18. ábra. Egy lakócsőben élő kerekesféreg, a Ptygura pilula (Monogononta).

Többségében (≈85%) az édes- vagy félsós vizek (brakkvizek) lakói, csupán néhány
fajuk kizárólagosan tengeri (pl. Dicranophoridae). Egyes fajok félszárazföldiek, amelyek
nedves talajban, mohapárnában, stb. fordulnak elő. Az édesvízi fajok szinte mindenféle
víztípusban megtalálhatók, beleértve a felszín alatti vizeket, termálvizeket, olvadékvizeket
vagy a faodvakban, növények levelén, stb. összegyűlt vizet is. A vízben élők aljzatlakók
(bentikusak) vagy nyíltvízi (pelágikus), planktonikus életmódúak egyaránt lehetnek. Egyesek
kerékszervük segítségével szabadon úsznak vagy testfüggelékeik segítségével lebegnek,
mások a piócákra emlékeztető módon az aljzaton araszolnak, megint mások pedig helytülők
(szesszilisek), és a maguk készítette lakócsőben élnek32 (4.18. ábra). Az édesvízi zooplankton
és mikrobentosz legfontosabb tagjai közé tartoznak. Egyes fajoknál évszakos alakváltozás
(ciklomorfózis, szezonális polimorfizmus) jellemző, amely elsősorban a víz fizikai és kémiai
paramétereinek megváltozásához történő alkalmazkodás, de bekövetkezhet a kedvezőtlen
táplálkozási viszonyok hatására vagy a ragadozók jelenétében is. Az édesvízi és félszárazföldi
araszoló kerekesférgek (Bdelloidea) képesek testük víztartalmát fokozatosan elvesztve
(dehidratálódva) egy nyugalmi, lecsökkent anyagcserével járó ún. anabiotikus állapotba
kerülni, így vészelve át a számukra kedvezőtlen időszakot. Ilyen állapotban a környezeti
hatásokkal szemben rendkívül ellenállóak és igen hosszú ideig életképesek maradnak.
Világszerte elterjedtek, számos fajuk kozmopolita. Különösen nagy diverzitást mutatnak
Ausztráliában, Kínában, ill. Észak- és Dél-Amerikában. Legkorábbi fosszilis képviselőik az
32

Legalábbis kifejlett korukban, juvenilis állapotban planktonikus életmódot folytatnak. A lakócső anyaga
változatos, állhat nyálkából (mucus), nyálkából és összecementált szervestörmelék- vagy ürülékszemcsékből,
kocsonyás anyagból, stb.
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eocén időszakból (kb. 48-41 millió évvel ezelőttről) ismertek. A leírt recens fajok száma több
mint 2.000. A törzsön belül három osztályt különítenek el, ezek az egypetefészkűek
(Monogononta), araszoló kerekesférgek (Bdelloidea) és a kerékszerv nélküliek (Seisonidea).
A törzs a buzogányfejű férgek (Acanthocephala) nélkül nem képez monofiletikus egységet
(4.13. ábra).
Cl.: Monogononta (Egypetefészkűek osztálya)
Testalakjuk igen változatos. A hímek (ha vannak) testfelépítése általában erősen
leegyszerűsödött, különösen a planktonikus életmódú fajoknál. Kerékszervük (corona), ill.
állkapcsi készülékük felépítése változatos. Lábuk rendszerint 2 ujjban vagy talpkorongban
végződik. Számos fajuk páncélszerű loricavázzal rendelkezik. Gyomruk sejtes szerkezetű.
Ivarmirigyeik (gonádok) páratlanok (gör. mono- ‛egyetlen’ + gör. gone, gonos ‛csíra’).
Mindig rendelkeznek oldaltapogatókkal.
Életciklusuk során a szűznemzéssel szaporodó, kizárólag nőstényekből álló nemzedék
és a kétivarosan szaporodó, haploid hímekből és diploid nőstényekből álló nemzedék
váltakozik egymással (heterogónia) (4.2. boksz). Életmódjuk változatos. Főleg édesvíziek.
Több mint 1500 fajuk ismert, azaz a kerekesférgek döntő többsége (>75%) ide tartozik.
Igen népes génusz a Cephalodella, amelynek csaknem 200 faja ismert. Testén lebegést
segítő mozgatható, kardszerű függelékeket viselő, évszakos alakváltozást (ciklomorfózis)
mutató faj a Polyarthra vulgaris (kardos férgecske) (4.19. ábra). A Floscularia ringens
(tegzes férgecske) nőstényei kifejlett korukban az általuk készített lakócsőben élnek, míg a
hímjei szabadon úszók. Ragadozó életmódú faj a szintén helytülő Stephanoceros fimbriatus,
amelynek kerékszerve a zsákmány csapdába ejtését szolgáló fogókarokká módosult.
Az Albertia és Balatro fajok édesvízi és szárazföldi kevéssertéjű gyűrűsférgek (Oligochaeta)
obligát külső vagy belső élősködői.

4.19. ábra. Polyarthra vulgaris (kardos férgecske).

4.2. boksz. Heterogónia az egypetefészkűeknél
Kedvező körülmények között az ún. amiktikus nőstények több generáción
keresztül szűznemzéssel (parthenogenezis) szaporodnak, amelynek során mitózissal
létrehozott diploid (amiktikus) petesejteket képeznek. Az amiktikus nőstények által
lerakott tojások vékony falúak és nagyméretűek, belőlük újabb amiktikus nőstények
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kelnek ki. Ha a körülmények kedvezőtlenebbé válnak (pl. alacsony hőmérséklet, nagy
egyedsűrűség, táplálékhiány), az amiktikus nőstényekkel rendszerint azonos alakú
miktikus nőstények jelennek meg, amelyek meiózissal haploid (miktikus)
petesejteket képeznek. Ezekből, ha nem termékenyülnek meg haploid hímek
fejlődnek, amelyek mitózissal hozzák létre hímivarsejtjeiket. A miktikus nőstények
petesejtjeinek megtermékenyítésével diploid zigóta jön létre33. A megtermékenyített
miktikus nőstények vastag héjú ún. nyugvó tojást raknak le, amelyek igen ellenállóak
a kedvezőtlen környezeti feltételeknek (pl. alacsony hőmérsékletnek, szárazságnak)
és akár évekig is nyugvó állapotban maradhatnak. Ha a körülmények ismét
kedvezőekké válnak, a nyugvó tojásokból újra amiktikus nőstények kelnek ki, így
zárva a ciklust.
Egyes fajoknál a fent vázolt életciklusnak különféle variáció fordulnak elő,
amiktikus és miktikus petesejteket egyaránt képező nőstényekkel, nyugvó tojásokat
lerakó amiktikus nőstényekkel vagy nyugvó tojásokból kikelő miktikus nőstényekkel.
Cl.: Bdelloidea (Araszoló kerekesférgek osztálya)
Testük megnyúlt, féregszerű. Kerékszervük (corona) általában jól fejlett, a csillókerék
(trochus) 2 korongra különül (4.14. ábra). Állkapcsi készülékük őrlő (ramatus) típusú.
Törzsük és lábuk teleszkópszerűen egymásba tolható gyűrűkre tagolódik. Lábuk 2, 3 vagy 4
ujjban, esetleg talpkorongban végződik. Loricavázzal többnyire nem rendelkeznek. Gyomruk
szinciciális szerkezetű. Csak nőstényeik ismertek, amelyek páros petefészekkel rendelkeznek.
Oldaltapogatóik nincsenek.
Kizárólag szűznemzéssel (parthenogenezis) szaporodnak. Jól úsznak, az aljzaton
piócaszerű araszoló mozgással változtatják a helyüket (gör. bdella ‛pióca’ + lat. -oideus
‛-szerű’). Többségük mikrofág. Számos fajuk a nedves, szárazföldi élőhelyek lakója.
Kedvezőtlen körülmények között anabiózisra képesek. Csaknem 500 fajuk ismert.
Fajgazdag génusz a Habrotrocha, több mint 120 fajjal. Szinte bármilyen édesvízben
előforduló, még szennyvíztisztítókban is gyakori faj a Rotaria rotatoria (közönséges
kerekesféreg). Az Embata génusz számos faja (pl. E. commensalis, E. parasitica) rákok
testfelszínén él.
Cl.: Seisonidea (Kerékszerv nélküliek osztálya)
A nemek közötti ivari dimorfizmus kevéssé kifejezett. Fejüket a keskeny törzzsel
megnyúlt, vékony nyak köti össze, amelynek egyes szakaszai teleszkópszerűen egymásba
tolhatók (4.20. ábra). Kerékszervük (corona) csökevényes. Állkapcsi készülékük szúró
(fulcratus) típusú. Lábuk nyélszerű és talpkorongban végződik. Gyomruk sejtes szerkezetű.
Az előző két osztály tagjaitól eltérően protonefrídiumaikban a lángzósejtek (terminális sejtek)
szűrőberendezését nem hosszanti irányú rések, hanem pórussorok alkotják. Mindkét nem
ivarmirigyei (gonádok) párosak. A nőstények ivarmirigyei a többi kerekesféregtől eltérően
nem különülnek germáriumra és vitelláriumra. Az egypetefészkűekhez hasonlóan
rendelkeznek oldaltapogatókkal.
Kizárólag kétivaros szaporodás jellemző rájuk. Tengeri rákok (Nebalia) testén élő
ektokommenzalisták vagy ektoparaziták. A kommenzalista fajok baktériumokkal, ill.
szerves törmelékkel táplálkoznak, míg a paraziták feltehetőleg a rák gazda hemolimfáját
33

Az amiktikus nőstényekkel a hímek nem párzanak.
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szívogatják, ill. a nőstény gazda költőerszényében lévő tojásokat fogyasztják. Mozgásuk az
araszoló kerekesférgekéhez hasonló. Mindössze 4 fajuk (Seison, Paraseison) ismert.

4.20. ábra. Seison annulatus.

Ph.: Acanthocephala (Buzogányfejű férgek törzse)
Változatos méretű (bár többségében 1-2 cm-es), a kerekesférgekből (Rotifera)
leszármaztatható, élősködő életmódra áttért állatok. A legkisebb termetű képviselőik csupán
néhány mm-esek, míg a legnagyobbak a 60 cm-es testhosszúságot is meghaladhatják.
A kerekesférgekhez hasonlóan a nőstények a hímeknél rendszerint nagyobb termetűek. Testük
kapaszkodó horgokkal ellátott, kesztyűujjszerűen kitüremkedve kiölthető és visszahúzható
(retraktilis) ormányra (proboscis) (gör. akanth- ‛tövis’ + gör. kephale ‛fej’), hosszabb vagy
rövidebb nyakra, ill. hengeres vagy lapított, gyakran két részre tagolódó, néha tüskézett
törzsre különül (4.21. ábra). A gazda bélfalához való rögzülést segítő ormány egyeseknél
(pl. Apororhynchus) erősen megnagyobbodott. Az ormány nyugalmi állapotban egy a
testüregbe benyúló izmos falú34 zacskóban, az ún. ormányhüvelyben (receptaculum)
helyezkedik el. Az ormányhoz a nyaki részen a kültakaró betüremkedéseként 2 megnyúlt zsák
(lemniscus) kapcsolódik, amelyek rezervoárként működnek, azaz az ormány visszahúzásakor
magukba fogadják az annak merevítését szolgáló testüregfolyadékot. A receptaculum
izomzatának összehúzódása megnöveli a hidrosztatikai nyomást a test elülső részében, ami az
ormány kiöltését okozza, a nyaknál eredő, a lemniscusokat körülvevő és a testfalhoz tapadó
nyakvisszahúzó izmok kontrakciója pedig testüregfolyadékot présel a lemniscusokból az
ormányba, ami ennek hatására megduzzad, miközben a nyak a törzsbe húzódik vissza.
Az ormány visszahúzása (visszafordítása) egy az ormány csúcsán eredő és a receptaculumon
keresztülfutó retraktor izom segítségével történik, és maga a receptaculum is beljebb húzható
a testbe egy a receptaculum alján eredő és a hasi testfalhoz tapadó rektraktor izom
34

Egy- vagy kétrétegű izomzattal (ld. 4.1. táblázat).
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segítségével. Az ormányon található, kollagént és/vagy kitint tartalmazó horgok nagyrészt
kötőszövet eredetűek, így rendszerint epidermisz borítja őket (kivéve Archiacanthocephala).
A horgok mérete, alakja, száma és elrendeződése fontos rendszertani bélyegként szolgál
(ld. 4.1. táblázat).

A B
4.21. ábra. A: hím és nőstény Rhadinorhynchus oligospinosus (Palaeacanthocephala);
B: Rhadinorhynchus sp. ormánya (proboscis).

Epidermiszüket hosszanti csatornákból és gyűrűcsatornákból álló lakunáris rendszer
hálózza be, amelynek szerepe feltehetőleg a tápanyagok és bomlástermékek szállítása.
Izomzatuk szinciciális szerkezetű. Testfalizomzatuk külső körkörös (cirkuláris) és belső
hosszanti (longitudinális) izomelemekből áll. Kerékszervük, ill. állkapcsi készülékük
kerekesféreg őseiktől eltérően másodlagosan hiányzik. Szájnyílásuk, bélcsatornájuk a
galandférgekhez (Cestoda) hasonlóan redukált, így a tápanyagokat a testfalon keresztül veszik
fel. Fakultatív anaerobok, azaz képesek anaerob körülmények között élni, ugyanakkor oxigént
is tudnak hasznosítani, ha az rendelkezésükre áll. Elővesécskéik (protonefrídiumok) kevés
kivételtől (Archiacanthocephala: Oligacanthorhynchida) eltekintve hiányoznak. Ivarszerveik a
testüregben elhelyezkedő sejtmentes, kollagénrostokat tartalmazó ún. ligamentumzsákokban
helyezkednek el, bár ezek az egyedfejlődés során felszakadozhatnak (pl. Palaeacanthocephala
nőstényei). A ligamentumzsákok száma a hímeknél 1, míg a nőstényeknél 1 vagy 2
(ld. 4.1. táblázat). A hímek rendszerint 2, egymás után elhelyezkedő herével (testis), változó
számú, sejtes vagy szinciciális szerkezetű cementmiriggyel (ld. 4.1. táblázat), ill.
kifordítható, a nőstény megragadását szolgáló párzótáskából (bursa copulatrix) és az ide
benyúló péniszből (cirrus) álló párzókészülékkel rendelkeznek. A nőstények petefészkei
(ovaria) számos ún. ováriumlabdacsra tagolódtak fel, amelyek a ligamentumzsákokban vagy
a testüregben szabadon úsznak. Méhükhöz (uterus) izmos, tölcsér alakú vagy csőszerű
ún. méhharang kapcsolódik, amely a tojáshéjjal körülvett embriók fejlettségi állapot szerinti
szortírozásáért felelős. Központi idegrendszerüket az ormány tövében elhelyezkedő – azaz a
kerekesférgektől eltérően ventrális helyzetű – agydúc és az ebből kiindulós páros,
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ventrolaterális helyzetű hosszanti idegtörzs alkotja. A hosszanti idegtörzseket izomból álló
hüvely veszi körül, amelyek egységét retinaculumnak nevezik. A hímeknél a pénisz tövénél
páros genitális dúc található. Ormányuk tövének két oldalán, ill. egyeseknél
(Archiacanthocephala) az ormány csúcsán páros érzékszerv található, amelyek pontos
funkciója nem ismert.

4.22. ábra. A buzogányfejű férgek (Acanthocephala) általános életciklusa.

A párzás után a hím a cementmirigyeinek váladékával átmenetileg elzárja a nőstény
ivarnyílását, ezzel megakadályozva a hímivarsejtek kijutását és a nőstény más hímekkel
történő párzását. Megtermékenyítésük belső. Az embrionális fejlődés nagy része a nőstény
testén belül, a ligamentumzsákokban vagy a testüregben zajlik le35. A már fejlett embriókat
(azaz részben kifejlődött lárvákat) tartalmazó tojásokat a méhharang szortírozó apparátusa
engedi tovább a méhbe, ahonnét azok a hüvelybe (vagina) kerülnek, majd az ivarnyíláson
(vulva) keresztül hagyják el a nőstény testét. A nőstények tehát ál-elevenszülők
(ovovivipárok). Obligát belső élősködők (endoparaziták), lárvaként ízeltlábúak (főleg
felemáslábú rákok, ászkarákok és rovarok) testüregében vagy zsírtestjében, kifejlett korban
pedig kevés kivételtől eltekintve gerincesek (főleg csontoshalak, madarak és emlősök)
bélcsatornájában élősködnek (4.22. ábra). A nőstények által lerakott tojások a végleges gazda
ürülékével együtt jutnak ki a külvilágba. A tojásokat elfogyasztó köztigazdában kelnek ki az
első stádiumú lárvaalakok, az akantor lárvák, amelyek ormányuk (rostellum) horgaival a
gazda bélfalát átfúrva a testüregbe vagy a zsírtestbe jutnak, ahol fertőzőképes akantella
lárvává36, majd betokozódva ún. cisztakantusszá alakulnak. A végleges gazda a köztigazda
elfogyasztása révén fertőződik, benne válnak a juvenilis alakok ivaréretté. Számos faj lárvája
képes a köztigazda viselkedését manipulálni, így növelve ezzel azok zsákmányul esésének
valószínűségét. Az ízeltlábúakat nem fogyasztó végleges gazdával (pl. bálnák, fókák)
rendelkező fajoknak gyakran ún. vivőgazdákkal (paratenikus gazdákkal) (pl. halakkal) is
rendelkeznek. Egyes fajok (pl. Macracanthorhynchus hirudinaceus, Moniliformis
moniliformis) emberben is gyakoriak. Gazdaspecifitásuk mértéke változó, lehetnek erősen
35

Az embriók az első néhány sejtosztódást követően szinciciálissá válnak, azaz a sejtek egyetlen sejtegységgé
olvadnak össze.
36
Az embriókhoz hasonlóan az akantor lárvák, ill. nagyrészt (az idegrendszert és az izmokat kivéve) az akantella
lárvák is szinciciális szerveződést mutatnak.
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vagy kevésbé gazdaspecifikusak. Világszerte elterjedtek. Ténylegesen buzogányfejű féregként
azonosított fosszilis képviselőik nem ismertek. A leírt recens fajok száma mintegy 1.200.
A törzsön belül négy osztályt különítenek el, ezek az Archiacanthocephala,
Eoacanthocephala, Polyacanthocephala és a Palaeacanthocephala (4.1. táblázat).
A törzs legnépesebb génusza (≈120 faj) a Neoechinorhynchus (Eoacanthocephala),
amelynek képviselői lárvaként kagylósrákokban (Ostracoda), kifejlett korukban pedig édesés brakkvízi halakban (Telostei), ill. édesvízi teknősökben (Testudines) élősködnek.
A Macracanthorhynchus hirudinaceus (óriás buzogányfejű féreg) (Archiacanthocephala)
nőstényei akár a 70 cm-es testhosszúságot is elérhetik, így egyike a legnagyobb termetű
fajoknak. Köztigazdái ganajtúrófélék (Coleoptera: Scarabaeidae, pl. Cotinis, Phyllophaga)
végleges gazdái pedig disznófélék (Suidae), ritkán más emlősök (pl. kutya, ember, stb.).
4.1. táblázat. A buzogányfejű férgek (Acanthocephala) 4 osztályának összehasonlítása.
Archiacanthocephala

Eoacanthocephala

Polyacanthocephala

Palaeacanthocephala

többnyire nagy

kis vagy közepes

közepes vagy nagy

változatos

koncentrikus
körökben

általában sugarasan
szimmetrikusan

hosszanti sorokban

váltakozó hosszanti
sorokban

nincs

van

van

van

1 v. 2

1

1

2

kevés

igen kevés
(de nagyméretűek)

számos
(de kisméretűek)

kevés vagy számos

dorzális és ventrális,
vagy csak dorzális

dorzális és ventrális

dorzális és ventrális

általában laterális

lehetnek

nincsenek

nincsenek

nincsenek

2
(perzisztens)

2
(perzisztens)

2
(perzisztens)

1
(nem perzisztens)

8
(sejtes)

1
(szinciciális)

4-8
(sejtes)

2-8
(sejtes)

van

nincs

?

nincs

van

van

?

lehet

köztigazdák

rovarok, soklábúak

rákok

rákok

rákok

végleges gazdák

madarak, emlősök

testméret
ormány
horgainak
elrendeződése
ormány
horgait borító
hámréteg
receptaculum
izomrétegének
száma
epidermisz
sejtmagjainak
száma
fő hosszanti
lakúnák
helyzete
protonefrídiumok
ligamentumzsákok száma
és jellemzője a
nőstényeknél
hím cementmirigyeinek
száma és
felépítése
apikális
érzékszerv
laterális
érzékszerv

recens fajok
száma

177
(15%)

halak, néha
kétéltűek vagy
hüllők
248
(21%)
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halak, krokodilok
4
(0,3%)

főleg halak, néha
kétéltűek, hüllők,
madarak, emlősök
765
(64%)

jellemző
képviselők

Apororhynchus,
Macracanthorhynchus,
Mediorhynchus,
Moniliformis,
Oligacanthorhynchus,
stb.

Acanthogyrus,
Neoechinorhynchus,
Pallisentis,
stb.

fg

Polyacanthorhynchus

Acanthocephalus,
Centrorhynchus,
Echinorhynchus,
Plagiorhynchus,
Polymorphus,
Pomphorhynchus,
Rhadinorhynchus,
stb.

sf

4.23. ábra. Egy serteállkapcsú (Sagitta sp.) feji vége
a sertefogakkal (sf) és a széttárt fogóhorgokkal (fg).

Ph.: Chaetognatha (Serteállkapcsúak törzse)
Kis vagy közepes termetű (5-120 mm-es), rendszerint karcsú37, áttetsző testű állatok.
Testük fejre, törzsre és farokra tagolódik. Fejük két oldalán változó számú mozgatható
fogóhorog, a szájnyílásuk előtt pedig 1-2 sornyi tövisfog található, ezekről kapták nevüket
(lat. chaeto- ‛serte’ + gör. gnathos ‛állkapocs’) (4.23. ábra). Mind a fogóhorgok, mind a
tövisfogak α-kitint tartalmazó, epidermális eredetű képletek, amelyeket nyugalomban egy a
kültakaró által képzett izmos, visszahúzható, a fej dorzolaterális részén eredő redőzet, az
ún. csuklya (preputium) fed be. Törzsük két oldalán 1 vagy 2 pár oldalúszó, farkuk végén
pedig páratlan, vízszintes helyzetű farokúszó található, amelyeket megnyúlt, filamentumokat
tartalmazó hámsejtekből álló úszósugarak merevítenek. Egyes aljzatlakó fajok (pl. Spadella,
Paraspadella) az aljzathoz való rögzülést szolgáló tapadószervvel rendelkeznek.
Epidermiszük csillótlan, és a gerincesekhez (Vertebrata) hasonlóan, ám az ősszájúak döntő
többségétől eltérően többrétegű38,39. Testüregük másodlagos (valódi) testüreg (eucölóma),
37

Erre utal a közkeletű ‛nyílféreg’ elnevezésük.
Kivéve a fej hasi oldalát, a csuklya belső részét, az úszók egyes részeit, ill. a szemeket borító epidermiszt.
A többrétegű epidermisz legkülső rétegét viszonylag nagy, sokszögletű, számos vakuolumot tartalmazó
szekréciós sejtek, míg a belső rétegeket lapított, tonofilamentumokat tartalmazó sejtek alkotják, közöttük
idegfonatokkal (plexusokkal).
38
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amely két szeptum által 3 részre, páratlan feji-, ill. páros törzsi- és farki szakaszra
tagolódik. Testfalizomzatuk a fej kivételével – amelynek komplex izomzata felelős többek
között a fogóhorgok és a csuklya mozgatásáért – nagyrészt hosszanti (longitudinális)
izomelemekből áll. Egyes fajoknál (pl. Sagitta) a testfalizomzat egyes izomrostjai az
állatvilágban egyedülálló módon kétféle típusú szarkomerrel rendelkeznek, amelyek
egymással váltakozva helyezkednek el az izomrost hossztengelye mentén
(heteroszarkomeres izmok).
Szájnyílásuk a fej hasi oldalán, egy mélyedésben (vestibulum), végbélnyílásuk pedig a
törzs és a farok testüregszakaszát elválasztó szeptum vonalában, a hasi oldalon nyílik40.
Keringési rendszerük gyengén fejlett, a bélcsatorna körül elhelyezkedő csatornákból és
szinuszokból áll. Elkülönül légző- vagy kiválasztószervvel41 nem rendelkeznek. Páros
petefészkük (ovarium) a törzs hátulsó részében, a páros here (testis) pedig a farokban
helyezkednek el. Központi idegrendszerük sajátos felépítést mutat, kettős garat körüli
ideggyűrűvel. A dorzális helyzetű agydúcból páros hosszanti idegköteg (frontális
konnektívum) fut előrefelé a garat két oldalán elhelyezkedő vesztibuláris dúcpárhoz, egy
másik páros idegköteg hátrafelé a nagyméretű, a test középtájának hasoldalán elhelyezkedő
ventrális dúchoz (cirkumenterális konnektívum), valamint páros idegek a fejtetőn található
2 szemhez (ocellus)42 és a corona ciliatának nevezett, a fej és a törzs találkozásánál található,
feltehetőleg kemoreceptorként szolgáló csillós érzékszervhez. A vesztibuláris dúcpárt, amely
1-1 kisebb méretű garatdúccal áll összeköttetésben, egy garat alatt futó, gyakran egy
garatalatti dúcot is magába foglaló konnektívum köti össze. A hasi idegközpontként szolgáló
ventrális dúcból 12 pár oldalideg, ill. 1 pár, a farokhoz futó kaudális ideg lép ki. Maga az
idegrendszer a baziepidermális helyzetű ventrális dúc, ill. az intra- és baziepidermális
idegfonatok kivételével szubepidermális helyzetű. A szemek és a corona ciliata mellett sajátos
érzékszerveik a test két oldalán húzódó, feltehetőleg a zsákmány keltette vibráció
érzékelésére szolgáló csillós érzékszervek.
Hímnősek (hermafroditák), a párzás során rendszerint kölcsönös spermiumtranszfer
történik. Megtermékenyítésük belső. Egyesek (pl. Eukrohnia) a tojásokat, ill. a fiatal állatokat
1-1, a farkuk tövén található erszényzacskóban (marsupium) hordozzák. Petebarázdálódásuk
módja nem teljesen ismert. Szájnyílásuk az újszájúakoz (Deuterostomia) hasonlóan a
tápcsatorna ősszájnyílással (blasztopórussal) ellentétes oldalán alakul ki, testüregképződésük
módja pedig az újszájúakra jellemző enterocölomikus testüregképződésre emlékeztető
ún. heterocölia. Egyedfejlődésük közvetlen, lárvaalak nélkül. Ragadozók, más planktonikus
szervezetekre (pl. evezőlábú rákokra, farkos zsákállatokra, más serteállkapcsúakra, stb.)
vadásznak, de a nagyobb méretű fajok kisebb halakat is zsákmányul ejthetnek. Zsákmányukat
a tövisfogak és a fogóhorgok segítségével ragadják meg. Számos (ha nem az összes) faj a
bakteriális szimbiontáik (Vibrio) által termelt neurotoxinnal (tetrodotoxinnal) bénítja meg a
zsákmányát. Testüket úszás közben hullámzó mozdulatokkal lökik előre, amelyben a fel-le
csapásokat végző farokúszójuk és a stabilizátorként szolgáló, ill. a kormányzásban szerepet
játszó oldalúszóik segítik őket. Kizárólag tengeriek. Elsődlegesen és többségében nyíltvízi
39

Az ősszájúak körében többrétegű epidermisszel a serteállkapcsúakon kívül csupán egyes soksertéjű
gyűrűsférgek (Travisia) rendelkeznek.
40
Farkuk tehát a gerinchúrosokhoz (Chordata) hasonlóan a végbélnyíláson túlnyúló ún. poszt-anális farok.
41
Az elővecséskék (protonefrídiumok) hiánya alighanem másodlagos.
42
Szemükben egyetlen nagy, központi helyzetű pigmentsejtet vesz körül mintegy 70-600, speciális felépítésű
érzéksejt (fotoreceptor sejt). Az érzéksejtek egy perforált membránok alkotta, proximális részén egy fénytörő
tulajdonsággal rendelkező ún. kúptestet is tartalmazó, módosult csillónak tekinthető nyúlvánnyal kapcsolódnak a
pigmentsejthez.
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(pelágikus) életmódúak, de másodlagosan aljzatlakók (bentikusak) is lehetnek. Gyakran igen
nagy egyedszámban fordulnak elő. A pelágikus fajok a zooplankton meghatározó elemeit
képezik. Világszerte elterjedtek. Igen ősi csoport, legkorábbi fosszilis képviselőik
(†Eognathacantha ercainella, †Protosagitta spinosa) a kora-középső kambium időszaki
(kb. 518 millió éves) Maotianshan formációból ismertek. Az eddig leírt recens fajok száma
kevés, alig több mint 180. A törzs filogenetikai pozíciója erősen vitatott. Rokonsági
viszonyaik tisztázását megnehezíti, hogy bizonyos jellegeik (pl. a blasztopórus sorsa) az
újszájúakéra (Deuterostomia), míg mások (pl. az idegrendszerük felépítése) az ősszájúakéra
(Protostomia) emlékeztetnek. A legújabb molekuláris filogenetikai vizsgálatok az
ősszájúakkal való rokonságukat erősítik meg, és az állkapcsosok (Gnathifera) közé vagy azok
testvércsoportjaként helyezik el a törzset (4.12. ábra).
A törzs legnagyobb termetű képviselője a Pseudosagitta gazellae, amelynek testhossza
a 10 cm-t is meghaladhatja. A Caecosagitta macrocephala és az Eukrohnia fowleri
biolumineszcens fajok, világítószerveik az úszóikban találhatók.
Ellenőrző kérdések:
1. Melyek a kétoldali szimmetriájú állatok (Bilateria) legfontosabb közös jellegei?
2. Milyen testüregtípusok fordulnak elő a kétoldali szimmetriájú állatoknál?
3. Mi a kétoldali szimmetriájú állatok két fő ága?
4. Milyen ősi jellegekkel rendelkeznek a Xenacoelomorpha törzs tagjai?
5. Mely csoportok tartoznak a Xenacoelomorpha törzsbe, és mik ezeknek a főbb jellegei?
6. Mik jellemzik az Eubilateria tagjait?
7. Mi az Eubilateria két fő ága?
8. Miről kapták nevüket az ősszájúak (Protostomia)?
9. Mi az ősszájúak két fő ága?
10. Miről kapták nevüket a spirális barázdálódású állatok (Spiralia)?
11. Mi a spirális barázdálódású állatok két fő ága?
12. Mi az állkapcsosak (Gnathifera) legfontosabb közös jellege?
13. Mely csoportok tartoznak az állkapcsosak közé?
14. Mik az állkapcsos férgecskék (Gnathostomulida) főbb közös jellegei?
15. Mik a Micrognathozoa törzs legfontosabb jellemzői?
16. Milyen közös tulajdonságra utal a Syndermata klád neve?
17. Mely csoportok tartoznak a Syndermata kládba, és ezek milyen rokonsági viszonyban
állnak egymással?
18. Hogyan épül fel és mire szolgál a kerekesférgek (Rotifera) kerékszerve?
19. Mi jellemzi a kerekesférgek állkapcsi készülékét?
20. Mi jellemzi a kerekesférgek nőstényeinek ivarmirigyét?
21. Milyen életmód jellemzi a kerekesférgeket?
22. Melyek a kerekesférgek főbb csoportjai, és mik ezek között a legfontosabb
különbségek?
23. Miről kapták nevüket a buzogányfejű férgek (Acanthocephala)?
24. Mik jellemzik a buzogányfejű férgek ivarszerveit?
25. Milyen életmódot folytatnak a buzogányfejű férgek?
26. Miről kapták nevüket a serteállkapcsúak (Chaetognatha)?
27. Milyen sajátos, a többi ősszájútól eltérő jellegekkel rendelkeznek a serteállkapcsúak?
28. Milyen életmód jellemzi a serteállkapcsúakat?
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V. Platytrochozoa: Rouphozoa
Írta: Lőrinczi Gábor
Platytrochozoa
A Rouphozoa klád és a tapogatós-csillókoszorús állatok (Lophotrochozoa)
monofiletikus egysége, amely az állkapcsosak (Gnathifera) testvércsoportját képezi a Spiralia
kládon belül (4.10. ábra).
Rouphozoa
A csillóshasúak (Gastrotricha) és laposférgek (Platyhelminthes) monofiletikus
egysége, amely a Spiralia fennmaradó részét magába foglaló tapogatós-csillókoszorús állatok
(Lophotrochozoa) testvércsoportját képezi (4.10. ábra). A korábbi rendszerekben a
csillóshasúakat és a laposférgeket az állkapcsosakkal (Gnathifera) együtt a laposféregszerűek
(Platyzoa) közé sorolták, amelyről azonban utóbb kiderült, hogy a Lophotrochozoa nélkül
parafiletikus.
Ph.: Gastrotricha (Csillóshasúak törzse)
Igen apró termetű állatok, többségük csupán néhány tized mm-es nagyságú. Testük,
amely lehet megnyúlt, szalagszerű (Macrodasyida) vagy zömök, palackra vagy tekebábúra
emlékeztető (Chaetonotida), fejre, nyakra és törzse különül (5.1. és 5.2. ábrák). Egyesek
(pl. Urodasys) megnyúlt „farokkal” is rendelkeznek. Epidermiszük lehet sejtes vagy
szinciciális szerkezetű, maguk a hámsejtek pedig egy- (mono-) vagy (a többségüknél)
sokcsillósak (multiciliárisak). A mozgásra szolgáló testcsillózat nevüknek megfelelően
nagyrészt a hasoldalukra korlátozódik (gör. gaster ‛gyomor’ + gör. thrix ‛haj, szőr’). Maga a
hasoldal lehet teljesen csillózott vagy a csillók csupán sávokban, foltokban találhatók meg.
Testüket kétrétegű kutikula1 borítja, amelynek legkülső, multilamelláris rétege
(exokutikula) a csillókat, ill. a tapadócsöveket is befedi. A belső kutikularéteg
(endokutikula) rendszerint különböző, az epidermiszréteget borító képleteket (pikkelyeket,
tüskéket vagy ezek kombinációit) képez. Fejükön, a testük két oldalán, ill. a testvégen
(Macrodasyida), vagy másodlagosan csak a testvég két nyúlványán, az ún. ujjakon
(Chaetonotida többsége) ragasztómirigyek2 kivezető csövei (tapadócsövek) nyílnak, amelyek
az aljzathoz való időleges megtapadást szolgálják (5.1. és 5.2. ábrák).
Testüregük hiányzik, helyét az extracelluláris mátrix tölti ki. Testfaluk egy külső
körkörös (cirkuláris) és egy belső hosszanti (longitudinális) izomrétegből áll, ezek azonban
nem képeznek összefüggő rétegeket. Az egyes izomsejtek rövid, nem kontraktilis nyúlvánnyal
rendelkeznek, amelyek a hosszanti idegrostokhoz kapcsolódnak és veszik át azoktól az
idegimpulzusokat3. Garatjuk keresztmetszetben Y- (Chaetonotida) vagy fordított Y-alakú
lumennel (Macrodasyida) rendelkező, hámizomsejtekből (myoepithél) felépülő szívógarat.
Garatjuk két oldalán ősileg4 1-1 garatpórus nyílik, amelyek a táplálékkal együtt lenyelt fölös
1
2

Ez a vedlőállatok (Ecdysozoa) kutikulájától eltérően nem tartalmaz kitint.
Ezek ún. kettős mirigyek, azaz egy mirigy termeli a ragasztóanyagot, egy másik pedig az oldóanyagot.

3

Hasonlóan egyes zsinórférgekhez (Nemertea), fonálférgekhez (Nematoda), ill. a fejgerinchúrosokhoz
(Cephalochordata).
4

A Macrodasyida rend legtöbb tagjánál.
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víz elvezetését szolgálják. Egyeseknél (pl. Urodasys) a végbélnyílás (anus) másodlagosan
hiányzik. Bélcsatornájuk izomzata sajátos, egymással átkereszteződő spirális lefutású
(helikoid) izomelemeket is tartalmazhat. Elkülönült légző- és keringési rendszerük nincsen.
Kiválasztószerveik elővesécskék (protonefrídiumok), amelyek száma egy (Chaetonotida
többsége) vagy több pár (Macrodasyida). Egyesek a hímivarsejtek átadására és fogadására
szolgáló járulékos struktúrákkal is rendelkeznek. Hímivarsejtjeik fonálszerűek. Központi
idegrendszerüket a Cycloneuralia (Introverta) klád tagjaihoz hasonlóan egy garat körül futó
ideggyűrű és az ebből kiinduló ventrolaterális helyzetű, a testvégen egyesülő és hurkot képező
páros hosszanti idegtörzs alkotja5. A fejükön sorokba vagy csomókba rendeződő, különböző
hosszúságú csillók tapintószervként működnek, de a mozgásban, ill. örvénykeltéssel a
táplálékszemcsék szájnyíláshoz sodrásában is szerepük lehet. Egyes fajok fejének két oldalán
csillós bemélyedések találhatók, amelyek feltehetőleg kémiai érzékszervként működnek,
másoknak (pl. Heterolepidoderma ocellatum, Chaetonotus oculifer) pedig az agydúcba
ágyazott szemfoltjaik (pseudocelli) vannak.

5.1. ábra. Pseudostomella etrusca (Macrodasyida).

5.2. ábra. Chaetonotus polyspinosus (Chaetonotida).
5

Míg azonban a csillóshasúak garatideggyűrűjét az oldalra pozícionálódott idegsejttestek (perikarya, somata) és
az ezek nyúlványai (neuropiléma) alkotta garat alatt és fölött futó dorzális és ventrális kommisszúrák alkotják,
addig a Cycloneuralia (Introverta) klád tagjainak garatideggyűrűjében a neuropilémát mint közbülső réteget
veszik körül az ettől anterior és poszterior irányban elhelyezkedő idegsejttestek, a hosszanti idegtörzseik pedig
ősileg hasi (ventrális) helyzetűek.
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Ősileg hímnősek (hermafroditák), a párzásuk során rendszerint kölcsönös
spermiumtranszfer történik. Megtermékenyítésük belső. A Chaetonotida rend tagjainak
többségénél a hímivarszervek redukálódtak vagy teljesen hiányoznak, így ezek nőstényként
szűznemzéssel (parthenogenezis) szaporodnak. Petebarázdálódásuk teljes (holoblasztikus) és
a tipikus D-kvadráns mintázatot mutatja, de nem spirális típusú. Döntő többségük tojásrakó
(ovipár), de elevenszülők (vivipárok) is lehetnek. Az édesvízi fajok kétféle tojást, vastag héjú,
a kedvezőtlen körülményeknek (pl. szárazságnak) ellenálló ún. nyugvó tojást vagy vékony
héjú, gyorsan kifejlődő embriót tartalmazó tojást is rakhatnak. Tojásaik a testméretükhöz
viszonyítva egyikei a legnagyobbaknak az állatvilágban, és akár testük 75%-át is
elfoglalhatják. Egyedfejlődésük közvetlen, lárvaalak nélkül. Maturációjuk gyors, a tojásból
való kikelést követő néhány napon belül már ivaréretté is válnak. Detritofágok és mikrofágok,
azaz szerves törmelékkel (detritusszal), ill. baktériumokkal, egysejtűekkel, kovamoszatokkal,
stb. táplálkoznak. Táplálékukat izmos szívógaratjuk segítségével szippantják fel. Tengeriek
(Macrodasyida döntő többsége) vagy másodlagosan édesvíziek, esetleg félszárazföldiek
(Chaetonotida egy része). A vízben élő fajok többsége aljzatlakó (bentikus). A tengerekben
élők rendszerint az üledékszemcsék közötti intersticiális víztér lakói, míg az édesvíziek
többnyire epibentikusak vagy epifitikusak. A tengeri és édesvízi üledéklakó fajok gyakran
igen nagy egyedszámban fordulnak elő. Világszerte elterjedtek, számos fajuk kozmopolita.
Fosszilis képviselőik nem ismertek. A leírt recens fajok száma csaknem 800. A törzs egyetlen
osztályába két rend (Macrodasyida, Chaetonotida) tartozik. Rokonsági viszonyaik nem
teljesen tisztázottak. Korábban a kutikulájuk, szívógaratjuk és az idegrendszerük felépítése
alapján a vedlőállatokkal (Ecdysozoa), köztük is a Cycloneuralia (Introverta) klád tagjaival
rokonították őket, újabban azonban a tapogatós-csillókoszorús állatok (Lophotrochozoa) közé
sorolják őket. A legújabb molekuláris filogenetikai vizsgálatok alapján vagy a Lophophorata
klád tagjaihoz állnak közel, vagy a laposférgekkel (Platyhelminthes) mint
testvércsoportjukkal együtt alkotják a Rouphozoa kládot.
A csillóshasúak „óriása” az akár 3,5 mm-es testhosszúságot is elérő Megadasys
pacificus (Macrodasyida). Az elevenszülő (vivipár) fajok közé tartozik az Urodasys viviparus
(Macrodasyida). Tágtűrésű, még a vízvezetéki vízben is előforduló faj a Chaetonotus
maximus (sünférgecske) (Chaetonotida), amelynek csak szűznemző nőstényei ismertek.
Ph.: Platyhelminthes (Laposférgek törzse)
Testméretük rendkívül széles tartományban, a néhány tized mm-től a 30 m-t
meghaladó testhosszúságig változhat. Testük ősileg hengeres, a levezetett csoportok tagjainál
azonban jellemzően hát-hasi irányban lapított (gör. platys ‛lapos’ + gör. helmins ‛féreg’).
Testalakjuk a szélesen oválistól a megnyúlt, szalagszerűig változhat. Epidermiszük
elsődlegesen csillós, másodlagosan, az élősködő életmódra való áttérés következményeként
csillótlan, szinciciális szerkezetű ún. neodermisz (5.12. ábra). Testfalizomzatuk rendszerint
külső körkörös (cirkuláris), középső ferde (diagonális) és belső hosszanti (longitudinális)
izomrétegből áll. Testüregük helyét az extracelluláris mátrix vagy laza töltelékszövet
(parenchimaszövet) tölti ki, bár egyes lánctelepes férgeknél (Catenulida) a
parenchimaállomány folyékony mátrixszá alakult, így ezek lényegében elsődleges testüreggel
(blasztocölóma) rendelkeznek. Szájnyílásuk (ha van) helye változatos, lehet elülső helyzetű,
de akár a hasoldal középtáján is nyílhat (5.5. ábra). Egyeseknél (pl. galandférgek) a szájnyílás
teljesen hiányzik. A szabadon élő képviselőik garatja rendszerint kiölthető, egyeseknek pedig
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kiölthető ormányuk (proboscis) is van. Bélcsatornájuk egynyílású, vakon végződő6, bár
egyes örvényférgek, ill. mételyek másodlagosan kialakult anális pórussal vagy pórusokkal,
esetleg átmeneti végbélnyílással rendelkeznek. Középbelük különböző mértékben elágazhat,
és így a tápanyagok elosztásában is részt vehet (5.5. ábra). A belső élősködőknél
(endoparazitáknál), így pl. egyes örvényférgeknél (Fecampiida) és a galandférgeknél
(Cestoda) a bélcsatorna teljesen redukált. Elkülönült légzőszervük nincsen, a gázcsere a
testfalon keresztül történik7. Nincs keringési rendszerük sem, ennek szerepét a
parenchimaszövet sejtközötti folyadéka, esetleg a bélcsatorna látja el. Kiválasztószerveik
elővesécskék (protonefrídiumok), amelyeknek a galandférgek kivételével elsődlegesen az
ozmoregulációban van szerepe, a nitrogéntartalmú anyagcsere melléktermékeket ammónium
formájában nagyrészt a testfalon keresztül adják le.

5.3. ábra. A hímivarsejtek ostorának mikrotubuláris szerkezete
a laposférgeknél (balra az ősi, jobbra a levezetett állapot).

Ivarszerveik rendszerint bonyolult felépítésűek, komplex kivezető rendszerrel és
különböző járulékos struktúrákkal (pl. héjmirigyek). Többségüknél (Euneoophora) a női
ivarmirigy a kerekesférgekhez (Rotifera) hasonlóan két részre, petesejteket (germocitákat,
oocitákat) képező petefészekre (germárium, ovárium) és szikanyagot tartalmazó
táplálósejteket, azaz sziksejteket (vitellocitákat) képező szikmirigyre (vitellárium) különülő
ún. germovitellárium. Párzószervük (stylet, cirrus) (ha van) változatos felépítésű. A hím- és
női ivarnyílás (gonopórus) közösen vagy egymástól függetlenül nyílik. Hímivarsejtjeik az
ősibb csoportok (Catenulida, Macrostomorpha) kivételével – amelyeknél a speriumok ostor
nélküliek –, két ostorral rendelkeznek8. A laposférgek döntő többségét magába foglaló
Euneoophora klád tagjainál a petesejt az állatvilágban általánosan jellemző endolecitális
típussal szemben ektolecitális, azaz a szikanyag nem magukban a petesejtekben, hanem azok
körül, a szikmirigyek (vitelláriumok) által képzett sziksejtekben (vitellociták) halmozódik fel
6

A végbélnyílás (anus) hiánya a laposférgeknél a Bilateria bazális csoportjaival (Xenacoelomorpha) szemben
másodlagos, amelyet a Hox-klaszterük felépítése, egyedfejlődésük módja és a Spiralia kládon belüli filogenetikai
pozíciójuk is alátámasztani látszik.
7
Emiatt, ill. a keringési rendszer hiányában a laposférgek (főleg a szabadon élők) többsége viszonylag kis
termetű, vagy ha nagyobbak is, gyakran erősen lapítottak.
8
A hímivarsejtjeik ostorai ráadásul a szokásos 9 × 2 + 2-es mikrotubuláris szerkezet helyett egy sajátos
9 × 2 + ”1”-es felépítést mutatnak, a centrális mikrotubulus pár helyett egy ún. axiális rudacskának nevezett
struktúrával (5.3. ábra). A kétostoros hímivarsejtek az örvényférgek többségét, ill. a módosult kültakarójú
laposférgeket (Neodermata) magába foglaló Trepaxonemata klád tagjainak közös jellemzője. Egyes, a
Trepaxonemata kládba tartozó örvényférgeknél (pl. Prolecithophora) a spermiumok másodlagosan ostor
nélküliek.
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(gör. eu- ‛igaz(i)’ + gör. neos ‛új’ + gör. oon ‛tojás’ + gör. -phoros ‛hord(oz)ó’)9,10. Központi
idegrendszerük agydúcból és az ebből kiinduló páros ventrális, laterális és dorzális helyzetű
hosszanti idegtörzsekből áll, amelyeket számos haránt idegköteg (kommisszúra) köt össze,
így egy derékszögesen kapcsolódó ún. ortogonális rendszer alakul ki (5.5. ábra). Általában
csupán tapintó és kémiai érzékszervekkel rendelkeznek, bár egyeseknek (pl. Catenulidea,
Proseriata) helyzetérzékelő szerve (sztatociszta), a szabadon élő örvényférgeknek, ill. egyes
csáklyásférgeknek pedig látószervei (szemfoltok, kehelyszemek) is lehetnek.
Kevés kitételtől (pl. vérmételyek, egyes galandférgek) eltekintve hímnősek
(hermafroditák). A párzás során rendszerint kölcsönös spermiumtranszfer történik, egyeseknél
ondótok (spermatofóra) átadásával. Megtermékenyítésük belső. Egyeseknél (pl. Polycladida)
gyakori a traumatikus inszemináció. Számos képviselőjük, így pl. az édesvízi és szárazföldi
örvényférgek, ill. a közvetett fejlődésű mételyek (Digenea) ivartalanul (aszexuálisan) is
képesek szaporodni. Petebarázdálódásuk ősileg teljes (holoblasztikus) és spirális típusú, a
levezetett csoportoknál (Acentrosomata) azonban erősen módosult. Jellegzetességük, hogy a
testi (szomatikus) sejtjeik nem képesek osztódásra, így az elhalt sejteket differenciálatlan,
totipotens őssejtekből (neoblasztokból) pótolják. Többségében tojásrakók (ovipárok), de
ál-elevenszülők (ovovivipárok) vagy elevenszülők (vivipárok) is lehetnek. Egyedfejlődésük
ősileg feltehetőleg közvetlen, másodlagosan (Polycladida, Neodermata) közvetett.
Az élősködők életciklusa gyakran igen komplex, gazdacserével és különféle lárvaalakok
közbeiktatásával. Elsődlegesen szabadon élők, másodlagosan (és többségében) külső- (ekto-)
vagy belső élősködők (endoparaziták). A szabadon élők, amelyek jellemzően mikrofágok
vagy ragadozók és/vagy dögevők, főként víziek (tengeriek, félsós- vagy édesvíziek), de
vannak nedves környezetben élő szárazföldi fajaik is. Világszerte elterjedtek. A legkorábbi
laposféreg testfosszíliák (†Micropalaeosoma balticus) az eocén kori (kb. 37-34 millió éves)
balti borostyánból ismertek, bár galandféregtojásokat a középső perm időszakból (kb. 270
millió évvel ezelőttről) származó megkövült cápaürülékből is leírtak már. Igen fajgazdag
csoport, csaknem 27 ezer leírt fajjal, bár a valós fajszámuk egyes becslések szerint akár a
100 ezret is meghaladhatja. A törzs Spiralia kládon belüli rokonsági viszonyai vitatottak,
mindenesetre a legújabb molekuláris filogenetikai vizsgálatok alapján vagy a zsinórférgek
(Nemertea), vagy a csillóshasúak (Gastrotricha) testvércsoportját alkotja.
A tradicionális felosztás szerint (melyet jelen jegyzet is követ) a törzs két fő ágát a
szabadon élő, csillós epidermisszel rendelkező örvényférgek (Turbellaria) és az élősködő
életmódra áttért, csillótlan neodermisszel rendelkező módosult kültakarójú laposférgek
(Neodermata) alkotják. Ez, bár praktikus felosztás, nem tükrözi híven a két csoport tényleges
rokonsági viszonyait (5.4. ábra). A módosult kültakarójú laposférgek ugyanis az
örvényférgekből származtathatók le, azaz, míg a Neodermata monofiletikus egységet alkot a
törzsön belül, addig a Turbellaria a Neodermata nélkül parafiletikus. A legújabb molekuláris
filogenetikai vizsgálatok alapján a törzsön belül két ág különíthető el, ezek a lánctelepes
férgek (Catenulidea) és a valódi örvényférgek (Rhabditophora). A Rhabditophora elsőként
divergálódó ágát a hidrafaló örvényférgek és közeli rokonaik (Macrostomorpha) alkotják, a
9

A tojások (tojástokok) tehát egy vagy több megtermékenyített petesejtet és számos sziksejtet tartalmaznak.
Ezek héját részben a sziksejtek, részben a női ivarjárathoz kapcsolódó héjmirigyek (a parazita csoportoknál az
ún. Mehlis-féle mirigyek) által elválasztott anyagok hozzák létre. A héjmirigyek váladéka a tojások méhbe
(uterus) való jutását is elősegíti. Az ektolecitalitás előnye, hogy ezáltal a szikanyag előállítása gyorsabb ütemben
történhet, amely nagyobb fekunditást eredményezhet, és feltehetőleg lehetővé válik, hogy egyetlen tojásban
(tojástokban) több embrió is ki tudjon fejlődni.
10
Az Euneoophora kládon kívül az ektolecitalitás egy ősi formája jellemzi a Prorhynchida és Gnosonesimida
rendek tagjait, amelyeknek petesejtjeit mint egyfajta epithél réteg veszik körül a sziksejtek, erre utal korábbi
elnevezésük, a Lecithoepitheliata.
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laposférgek fennmaradó része pedig a Trepaxonemata kládba tartozik, mely tagjainak
legfontosabb közös jellemzője, hogy spermiumaik 2 ostorral rendelkeznek, garatjuk pedig
összetett. A Trepaxonemata ősibb csoportjai közé tartoznak az ágasbelű örvényférgek
(Polycladida) és közeli rokonaik (Amplimatricata), valamint a Gnosonesimida rend tagjai,
míg a levezetett csoportok együtt alkotják az Euneoophora kládot, amely a
germovitelláriummal rendelkező és ektolecitális petéket képező laposférgeket foglalja
magába. Az Euneoophora elsőként divergálódó ágait az egyenesbelű örvényférgek
(Rhabdocoela) és a Proseriata rend tagjai képezik, a csoport fennmaradó része pedig az
Acentrosomata kládba tartozik, amelynek képviselőinél az ősibb laposférgekre jellemző
spirális típusú petebarázdálódás nagyban módosult11. Az Acentrosomata kládba tartoznak a
hármasbelű örvényférgek (Tricladida) és közeli rokonaik (Adiaphanida), a Bothrioplanida
rendbe sorolt örvényférgek, ill. az utóbbiak testvércsoportját alkotó, a mételyeket,
csáklyásférgeket és galandférgeket magába foglaló módosult kültakarójú laposférgek
(Neodermata).

5.4. ábra. A laposférgek (Platyhelminthes) főbb ágai Laumer et al. (2015) alapján.
Pl: Platyhelminthes; Rp: Rhabditophora; Ma: Macrostomorpha; Tr: Trepaxonemata;
Am: Amplimatricata; Eu: Euneoophora; Rc: Rhabdocoela; Ac: Acentrosomata;
Ad: Adiaphanida; Bn: Bothrioneodermata; Tu: Turbellaria.

A törzs rendszerének vázlata a lentebb részletesen tárgyalásra kerülő, válogatott rendekkel:
Ph.: Platyhelminthes (Laposférgek törzse)
SubPh.: Turbellaria (Örvényférgek altörzse)
Cl.: Catenulidea (Lánctelepes férgek osztálya)
Cl.: Rhabditophora (Valódi örvényférgek osztálya)
O.: Macrostomida (Hidrafaló-örvényféreg-alakúak rendje)
O.: Polycladida (Ágasbelű-örvényféreg-alakúak rendje)
O.: Rhabdocoela (Egyenesbelű-örvényféreg-alakúak rendje)
O.: Tricladida (Hármasbelű-örvényféreg-alakúak rendje)
11

Ennek feltételezett oka bizonyos, a sejtosztódásban szerepet játszó centriolumok kialakításáért és működéséért
felelős gének elvesztése (erre utal az Acentrosomata elnevezés).
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SubPh.: Neodermata (Módosult kültakarójú laposférgek altörzse)
Cl.: Trematoda (Mételyek osztálya)
SubCl.: Aspidogastrea (Közvetlen fejlődésű mételyek alosztálya)
SubCl.: Digenea (Közvetett fejlődésű mételyek alosztálya)
O.: Diplostomida
O.: Plagiorchiida
Cl.: Cercomeromorpha (Horgasférgek osztálya)
SubCl.: Monogenea (Csáklyásférgek alosztálya)
SupO.: Monopisthocotylea
O.: Dactylogyridea
O.: Gyrodactylidea
SupO.: Polyopisthocotylea
O.: Mazocraeidea
O.: Polystomatidea
SubCl.: Cestoda (Galandférgek alosztálya)
SupO.: Cestodaria (Tagolatlan galandférgek főrendje)
SupO.: Eucestoda (Tagolt galandférgek főrendje)
O.: Caryophyllidea (Szegfűféreg-alakúak rendje)
O.: Diphyllobothriidea (Szélesgalandféreg-alakúak rendje)
O.: Onchoproteocephalidea
O.: Cyclophyllidea (Szívókás-galandféreg-alakúak rendje)

SubPh.: Turbellaria (Örvényférgek altörzse)12
Méretük változatos, a kevesebb mint 1 mm-től a több 10 cm-ig terjed, bár többségük
1 cm-nél kisebb. Testük rendszerint hát-hasi irányban lapított, ovális vagy levél alakú.
Epidermiszük csillós, a levezetett csoportoknál sokcsillós hámsejtekkel. Szájnyílásuk
rendszerint a hasoldal középtáján található, de ettől előrébb vagy hátrébb is nyílhat
(5.5. ábra). Garatjuk egyszerű (pharynx simplex) vagy összetett (pharynx compositus), és
jellemzően a szájnyíláson keresztül kiölthető. A garat felépítése fontos rendszertani bélyeg.
Középbelük egyszerű vagy elágazó, számos vakbélszerű mellékággal (diverticulum)
(5.5. ábra), amelyek a perifériákon összeolvadhatnak, egyfajta hálózatot alkotva
(pl. Polycladida). Az elágazó középbél egyrészt megnöveli az emésztő- és felszívófelületet,
másrészt a tápanyagelosztásban is szerepet játszik mint béledényrendszer (gasztrovaszkuláris
rendszer). Az endoparazita fajoknál (pl. Fecampiida) a garat és a középbél hiányzik. Egyesek
(pl. Haplopharyngida, Kalyptorhynchia) a szájnyílástól és a garattól független kiölthető
ormánnyal (proboscis) rendelkeznek, amely a táplálékszerzést segíti. Petesejtjeik ősileg
endolecitálisak, a levezetett csoportoknál azonban ektolecitálisak.
Az édesvízi és szárazföldi fajoknál gyakori az ivartalan (aszexuális) szaporodás, amely
többnyire harántirányú kettéosztódással (pl. Catenulida), néha fragmentációval (pl. Tricladida:
Phagocata) történik. Egyedfejlődésük többnyire közvetlen, csak a tengeri ágasbelű
örvényférgeknél (Polycladida) fordulnak elő lárvaalakok (Müller- vagy Götte-féle lárvák).
Sokuk (pl. planáriák) nagyfokú regenerációs képességgel rendelkezik. Egyesek, főleg az apró
termetű fajok mikrofágok, azaz baktériumokat és szerves törmeléket (detrituszt) fogyasztanak,
míg mások ragadozók és/vagy dögevők (5.6. ábra). Utóbbiak a zsákmányukat vagy egészben
nyelik le, vagy emésztőenzimeket bocsátanak rájuk, és az elfolyósított szöveteket szívják fel.
Egyes fajok a párzószervükkel döfik le vagy juttatnak méreganyagot a zsákmányukba, míg
mások a kiölthető ormányuk segítségével ragadják meg azt. Egyesek mikroalgákat fogyasztó
növényevők. Elsődlegesen (és többségében) szabadon élők, de lehetnek kommenzalisták vagy
12

Nevük arra utal, hogy a csillóik mozgása a test kétoldalán vízörvényt kelt (lat. turbellae ‛forgatag’).
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élősködők is (pl. Rhabdocoela számos faja). Többségében tengeriek vagy édesvíziek, de
szárazföldi fajaik is ismertek. A vízben élők főleg aljzatlakók (bentikusak). Mintegy 6500
fajuk ismert. Minthogy a valódi örvényférgekből (Rhabditophora) származtathatók le az
élősködő életmódra áttért módosult kültakarójú laposférgek (Neodermata), az altörzs
önmagában nem képez monofiletikus egységet.

5.5. ábra. Egy hármasbelű örvényféreg (Tricladida), a Dugesia gonocephala
(füles planária) belső testszerveződése.

5.6. ábra. Földigilisztát zsákmányoló Bipalium kewense (Geoplanidae).

Cl.: Catenulidea (Lánctelepes férgek osztálya)
Mindössze néhány mm-es nagyságú, megnyúlt testű állatok. Hámsejtjeik a többi
örvényféregtől eltérően kis számú, rendszerint csupán 2 csillóval rendelkeznek. Egyeseknél a
testüreg helyét kitöltő parenchimaállomány folyékony mátrixszá alakult, így ezek lényegében
elsődleges testüreggel (blasztocölóma) rendelkeznek. Garatjuk egyszerű (pharynx simplex),
középbelük zsákszerű. Egyeseknél (Paracatenula) a bélcsatorna teljesen hiányzik. A többi
laposféregtől eltérően mindössze egyetlen elővesécskével (protonefrídium) rendelkeznek,
amelynek lángzósejtjei (terminális sejtjei) kétcsillósak, támasztó funkciót betöltő
gyökérnyúlványokkal rendelkező csillókkal. Ivarmirigyeik (gonádok) egyszerű
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sejthalmazok. A közös hím- és női ivarnyílás a többi laposféregtől eltérően nem a hasi,
hanem a háti oldalon található13. Hímivarsejtjeik ostor nélküliek. Petesejtjeik endolecitálisak.
Rendszerint rendelkeznek egy az agydúc mögött elhelyezkedő helyzetérzékelő szervvel
(sztatocisztával), amely 1-3 sztatolitet tartalmaz.
Tojásaik a testfal felhasadásával jutnak ki a külvilágba. Gyakori körükben a
harántirányú kettéosztódással történő ivartalan (aszexuális) szaporodás, amelynek egy sajátos
formája jellemzi őket, ugyanis az így keletkezett egyedek egy ideig nem válnak szét, hanem
két vagy több egyedből álló ún. zoidláncokat képeznek (lat. catena ‛lánc’). Egyedfejlődésük
közvetlen. Többségük édesvízi, esetleg szárazföldi, mindössze néhány fajuk tengeri. Kevés,
mindössze kb. 100 fajuk ismert, amelyek mindegyike a Catenulida rendbe tartozik.
A laposférgek legősibb csoportját képezik (5.4. ábra).
Az osztály legnépesebb génusza a Stenostomum (Stenostomidae), ide tartozik az
ismert fajok több mint fele. A tengerekben élő, bélcsatornával nem rendelkező Paracatenula
(Retronectidae) fajok egyes gyűrűsférgekhez (pl. Siboglinidae) hasonlóan szulfid oxidáló
kemoautotróf baktériumokkal élnek mutualista kapcsolatban (amelyek a férgek speciális
szervében, az ún. trofoszómában élnek), ezek szolgáltatják számukra a táplálékul szolgáló
szerves vegyületeket.
Cl.: Rhabditophora (Valódi örvényférgek osztálya)
Méretük változatos, bár ősileg mindössze néhány mm-esek. Hámsejtjeik a lánctelepes
férgektől eltérően számos csillóval rendelkeznek. Epidermiszükben a hámsejtek között, ill.
gyakran magukban a hámsejtekben speciális mirigyek által termelt nyálkapálcák
(rhabditok)14 találhatók (gör. rhabdos ‛pálca’ + gör. -phoros ‛hord(oz)ó’), amelyek
kilövellhető tartalma védekezésre vagy zsákmányszerzésre szolgáló ragacsos, mérgező
nyálkaréteget képez a testük felületén. Egyeseknél (pl. Proseriata) a rhabditok másodlagosan
hiányoznak. Testvégükön ún. kettős mirigyes tapadószerv található15, bár ez másodlagosan
hiányozhat is (pl. Prolecithophora). A bazális csoportok (Macrostomorpha) kivételével
összetett garattal (pharynx compositus) és rendszerint jól fejlett béledényrendszerrel
rendelkeznek. Elővesécskéik (protonefrídium) párosak. Ivarmirigyeik (gonádok) jól
körülhatároltak, zsák alakúak. Ivarnyílásuk/ivarnyílásaik rendszerint a hasoldalon találhatók.
Hímivarsejtjeik ostor nélküliek (Macrostomorpha) vagy kétostorosak (többség). Garatjukat
vastag ideggyűrű veszi körül. Elülső testvégükön az Acoelomorpha tagjaihoz hasonlóan
mirigysejtekből és csillós érzéksejtekből álló ún. frontális szervvel rendelkeznek.
Helyzetérzékelő szervük (sztatociszta) csak kivételesen van (pl. Proseriata), pigmentált
kehelyszemeik azonban lehetnek (5.5. ábra). Ezek száma többnyire 2, de lehet több is, ekkor
vagy a fej két oldalán, hátrafelé haladó sorban helyezkednek el, vagy pedig a hátoldalon
szétszórva találhatók. Egyeseknél (pl. Prorhynchida, Tricladida) a fej két oldalán mechano- és
kemoreceptorokat hordozó tapogatók (auricula) találhatók.
Az örvényférgek döntő többsége (>97%) ide tartozik. Belőlük származtathatók le a
módosult kültakarójú laposférgek (Neodermata).

13

Erre utal az osztály másik neve, a Notandropora.
Ezek más hasonló struktúráktól – összefoglaló nevükön rhabdoitoktól – eltérően egy külső, lemezes szerkezetű
kéregállományból (cortex) és egy homogén vagy szemcsézett belső állományból (medulla) állnak.
15
A tapadószerv számos papillából áll, amelyek mindegyikét 2 mirigysejt és az ezeket összetartó horgonysejt
alkotja. A mirigysejtek közül az egyik termeli a ragasztóanyagot, a másik pedig az oldóanyagot.
14
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O.: Macrostomida (Hidrafaló-örvényféreg-alakúak rendje)
Apró termetű, mindössze néhány mm-es örvényférgek. Garatjuk egyszerű (pharynx
simplex), középbelük zsákszerű. Hímivarsejtjeik a lánctelepes férgekéhez (Catenulidea)
hasonlóan ostor nélküliek. A szájnyílást követően a két fő hosszanti idegtörzsük között
szembetűnő haránt idegköteg (posztorális kommisszúra) alakult ki. Petesejtjeik
endolecitálisak.
Egyes képviselőik (pl. Microstomum) a lánctelepes férgekhez hasonlóan haránt
kettéosztódással is képesek szaporodni, amelynek során zoidláncokat képeznek.
Egyedfejlődésük közvetlen. Tengeriek vagy édesvíziek, főleg az üledékszemcsék közötti
intersticiális víztér lakói.
A rend jellemző képviselői a Microstomum fajok (Microstomidae) (5.7. ábra),
amelyek képesek az elfogyasztott csalánozók (pl. hidraállatok) érintetlen csalánsejtjeit a
hámrétegükben vagy a hámrétegük alatt felhalmozni (feltehetőleg zsákmányszerzés vagy
védekezés céljából) (kleptocnidia).

5.7. ábra. Egy hidrafaló örvényféreg (Microstomum sp., Microstomidae).

O.: Polycladida (Ágasbelű-örvényféreg-alakúak rendje)
Viszonylag nagyobb méretű örvényférgek, akár több cm-esek is lehetnek16. Testük
erőteljesen lapított. Színezetük gyakran feltűnő (5.8. ábra), emiatt, ill. nagy testméretük miatt
hasonlítanak egyes héjatlan tengeri csigákra (pl. Nudibranchia, Sacoglossa). Egyesek páros
tapogatóval (pl. Planoceridae), mások a test széleinek felhajlásával létrejövő páros
áltapogatóval rendelkeznek (pl. Pseudocerotidae) (5.8. ábra). A Cotylea alrend tagjainál a test
hátulsó részén a női ivarnyílás mögött szívókorong található. Garatjuk összetett (pharynx
compositus) és redőzött (plicatus) típusú. Középbelük többszörösen elágazó (gör. polys ‛sok’
+ gör. klados ‛ág’), számos diverticulummal, amelyek a perifériákon összeolvadhatnak,
egyfajta hálózatot alkotva. Petesejtjeik endolecitálisak.
Gyakori körükben a traumatikus inszemináció. Egyedfejlődésük többnyire közvetett,
planktotróf típusú, csillós lebenyeik segítségével úszó ún. lobofóra lárvákkal (Müller- vagy
16

A méretnövekedés következménye az erőteljes lapítottság, a kiterjedt parenchimaállomány, ill. a fejlett
gasztrovaszkuláris rendszer.
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Götte-féle lárvák)17. Egyes fajok más állatok (pl. csalánozók, puhatestűek, rákok,
tüskésbőrűek) ektokommenzalistái. Döntő többségük tengeri. A parti- (litorális), ill.
sekélytengeri (szublitorális) zóna jellemző lakói, gyakran fordulnak elő a korallzátonyokon.
A Pseudoceros (Cotylea: Pseudocerotidae) az egyik legnépesebb génusz, több mint
60 fajjal (5.8. ábra). Kagylókkal, főleg osztrigákkal táplálkozó fajok a kagylóparazita
örvényférgek (Stylochus pillidum, S. ellipticus, S. frontalis) (Acotylea: Stylochidae).
Kígyókarú csillagok ektokommenzalistája a Notoplana comes (Acotylea: Leptoplanidae).

5.8. ábra. Pseudoceros bifurcus (Pseudocerotidae).

5.9. ábra. Temnocephala sp. (Temnocephalidae) egyedei egy tízlábú
rákon (Crustacea: Decapoda) (nyilak).

17

A Götte-féle lárvák 4, míg a Müller-féle lárvák 8 csillós lebennyel rendelkeznek. Egyesek ezeket a lárvákat
módosult trochofóra lárváknak tekintik.
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O.: Rhabdocoela (Egyenesbelű-örvényféreg-alakúak rendje)
Apró termetű (0,2-1,5 mm-es) örvényférgek. A Kalyptorhynchia alrend tagjai
kiölthető, a test középtáján nyíló, a szájnyílástól és a garattól független elülső helyzetű
ormánnyal (proboscis) rendelkeznek, amely a zsákmányszerzést szolgálja. Garatjuk összetett
(pharynx compositus) és hagymaszerű (bulbosus), esetleg redőzött (plicatus). Középbelük
egyszerű, diverticulumok nélkül. Petesejtjeik ektolecitálisak.
Egyedfejlődésük közvetlen. Számos fajuk kommenzalista vagy parazita életmódú.
Utóbbiak (pl. Umagillidae, Pterastericolidae) főleg tüskésbőrűek (Echinodermata) belében élő
endoparaziták. Tengeriek, édesvíziek vagy szárazföldiek egyaránt lehetnek.
Endoszimbionta zöldmoszatokkal (Chlorella) él együtt a Dalyellia viridis (zöld
örvényféreg) (Dalyelliidae) és a Typhloplana viridata (Typhloplanidae). Más állatok
(pl. puhatestűek, rákok, rovarok, teknősök) testfelszínén élő ektokommenzalisták a
Temnocephala fajok (Temnocephalidae) (5.9. ábra). A Stichopus californicus nevű tengeri
uborka faj testüregében élő endoparazita faj az Anoplodium hymanae (Umagillidae).
O.: Tricladida (Hármasbelű-örvényféreg-alakúak rendje)
Az ágasbelű örvényférgekhez (Polycladida) hasonlóan nagyobb méretű, erősen lapított
testű örvényférgek (5.10. ábra). Számos képviselőjük, így pl. a szárazföldi planáriák
(Geoplanidae) számos faja élénk színezetű. Fejük két oldalán mechano- és kemoreceptorokat
hordozó fülszerű tapogatók (auricula) lehetnek (5.5. ábra). Garatjuk összetett (pharynx
compositus) és redőzött (plicatus) típusú. Középbelük 3 nagy, számos diverticulummal
rendelkező ágra válik szét (lat. tri- ‛három’ + gör. klados ‛ág’), amelyek közül egy előre, kettő
pedig a garat mellett hátrafelé irányul (5.5. ábra). Petesejtjeik ektolecitálisak.
Egyedfejlődésük közvetlen. Igen jó regenerációs képességgel rendelkeznek. Egyes
fajaik kommenzalisták vagy paraziták. Tengeriek, édesvíziek vagy szárazföldiek egyaránt
lehetnek.

5.10. ábra. Dendrocoelum cavaticum (Dendrocoelidae).

Hazai vizekben is megtalálható fajok a Dugesia gonocephala (füles planária)
(Dugesiidae) és a Dendrocoelum lacteum (tejfehér planária) (Dendrocoelidae). Előbbi a gyors
folyású vizek, utóbbi az álló- vagy lassú folyású vizek lakója. Nagytermetű, kétoldalt
baltaszerűen kiszélesedő fejjel rendelkező szárazföldi örvényférgek a trópusokon,
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szubtrópusokon elterjedt, de számos más helyre is behurcolt Bipalium fajok (Geoplanidae)
(5.6 és 5.11. ábrák). Egyes képviselőik (pl. B. adventitium, B. kewense) tetrodotoxint
termelnek, amely feltehetőleg a védekezést és zsákmányszerzést szolgálja. Hírhedt inváziós,
az endemikus szárazföldi csigafajokat veszélyeztető szárazföldi planária az eredetileg ÚjGuineában őshonos Platydemus manokwari (Geoplanidae), amely mára már a teljes csendesóceáni térségben, Európában, a Karib-térségben és az Egyesült Államokban is megtelepedett.
Az atlanti tőrfarkú (Limulus polyphemus) kopoltyúin és végtagjain élő ektokommenzalista faj
a Bdelloura candida (Bdellouridae).

5.11. ábra. Egy szárazföldi planária (Bipalium sp., Geoplanidae).

SubPh.: Neodermata (Módosult kültakarójú laposférgek altörzse)
A valódi örvényférgekből (Rhabditophora) leszármaztatható18, élősködő életmódra
áttért laposférgek. Testméretük rendkívül változatos, a legkisebbek mindössze néhány tized
mm-esek, míg a legnagyobbak a több 10 m-es testhosszúságot is elérhetik. Hát-hasi irányban
lapított testük ovális, levélszerű vagy megnyúlt szalagszerű. Örvényféreg őseiktől eltérően
csillós epidermisszel legfeljebb csak a primer lárvaalakok (pl. miracidium, koracidium, stb.)
rendelkeznek19, a kifejlett alakoknál szinciciális neodermisz jön létre (gör. neo- ‛új’ +
gör. derma ‛bőr’). Ennek jellemzője, hogy a hámsejtek sejtmagvakat tartalmazó része mélyen
az alaphártya (bazális membrán) alatt a parenchimarétegben található, a felszíni részen pedig
a sejtek plazmanyúlványai csillótlan szinciciummá olvadtak össze (5.12. ábra). A neodermisz
felszínén a tápanyagok felszívását segítő, felületnövelő mikrobolyhok (microvilli),
ill. megkapaszkodást segítő, tüske- vagy pikkelyszerű képletek lehetnek. A neodermisz
védelmet nyújt számukra a gazda emésztőenzimeitől, ill. immunsejtjeitől, ugyanakkor
lehetővé teszi a légzési gázok, anyagcsere végtermékek, stb. transzportját a testfalon
keresztül. Nyálkapálcáik (rhabditok), ill. tapadókészülékük másodlagosan hiányzik. Testükön
rendszerint különféle, a gazdán/gazdában való rögzülést szolgáló kapaszkodószervek
18

A molekuláris filogenetikai vizsgálatok alapján a Neodermata testvércsoportját az örvényférgek
Bothrioplanida rendje képezi, együtt alkotva a Bothrioneodermata kládot.
19
Szemben az örvényférgekkel, a Neodermata lárvaalakjainál a hámsejtek csillóinak csak egyetlen
gyökérnyúlványa van (a kaudális gyökérnyúlvány ugyanis redukálódott, és csak a rosztrális maradt meg).
A csillós hámréteget a lárvák az átalakulásuk során levetik (5.12. ábra).
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találhatók. Protonefrídiumaikban a lángzósejt (terminális sejt) és az első, gyűjtőcsövet
felépítő sejt együttese alkotja az ultrafiltrátum képzéséért felelős szűrőberendezést.
Az Acoelomorpha tagjaihoz hasonlóan a hímivarsejtjeik két ostorát a citoplazma magába
foglalja. Petesejtjeik ektolecitálisak. Érzékszerveik az örvényférgekhez képest redukáltak.

5.12. ábra. A lárvakori csillós epidermisz levetése és a neodermisz kialakulása
a módosult kültakarójú laposférgeknél (Neodermata).

5.13. ábra. A módosult kültakarójú laposférgek (Neodermata) főbb ágai
Laumer et al. (2015) és Littlewood et al. (2015) alapján.
Ne: Neodermata; Tr: Trematoda; Cm: Cercomeromorpha; Ce: Cestoda;
Np: Nephroposticophora; Cd: Cestodaria.
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Obligát külső- (ekto-) vagy belső élősködők (endoparaziták). Fejlődésmenetük
gyakran bonyolult, gazdacserével (közti- és vivőgazdákkal) és különféle lárvaalakok
közbeiktatásával. A komplex életciklus következtében fellépő rendkívül magas mortalitást
megnövekedett tojásszámmal és/vagy ivartalan (aszexuális) sokszorozódással ellensúlyozzák.
Igen fajgazdag csoport, mintegy 20 ezer leírt fajjal20, azaz a laposférgek több mint 75%-a
közéjük tartozik. Két fő ágát a mételyek (Trematoda), ill. a csáklyásférgeket (Monogenea) és
galandférgeket (Cestoda) magába foglaló horgasférgek (Cercomeromorpha) alkotják
(5.13. ábra).
Cl.: Trematoda (Mételyek osztálya)
Testméretük a néhány tized mm-től a több cm-ig terjed. Szájnyílásukat izmos garat,
rövid nyelőcső, majd általában kétfelé elágazó, egyeseknél a test végén összekapcsolódó vagy
szétágazó középbél követi. Primer lárvaalakjuk kültakaróját részben (miracidium lárvák) vagy
szinte teljes egészében neodermisz alkotja (kotilocidium lárvák). Érzékszerveik nagyrészt a
szívókorongjaikon található tapintószervekre korlátozódnak.
Többségében belső élősködők (endoparaziták), elsődleges gazdáik puhatestűek
(Mollusca). Fejlődési ciklusuk közvetlen (direkt) vagy közvetett (indirekt). Két fő ágát a
közvetlen fejlődésű mételyek (Aspidogastrea) és a közvetett fejlődésű mételyek (Digenea)
képezik (5.13. ábra).
SubCl.: Aspidogastrea (Közvetlen fejlődésű mételyek alosztálya)
Méretük az 1-2 mm-től a több cm-ig terjed. Rögzítőszervük a hasi oldalon található
nagyméretű, a lárva hasi szívókorongjából fejlődő tapadótárcsa (gör. aspis ‛pajzs’ + gör.
gaster ‛gyomor’), amely a fajok többségénél számos, sorokba rendeződött szívókaszerű
mélyedésből (alveolus, loculus) áll.
Fejlődési ciklusuk rendszerint közvetlen (direkt), gazdacsere nélkül (esetleg fakultatív
gazdacserével) (pl. Aspidogaster), de közvetett (indirekt), azaz obligát gazdacserével járó is
lehet (pl. Lophotaspis, Stichocotyle). Lárvájuk redukált csillózatú vagy teljesen csillótlan, hasi
oldalán szívókorongot viselő kotilocidium lárva. Fejlődésmenetükben a közvetett fejlődésű
mételyektől (Digenea) eltérően nem jellemző ivartalan (aszexuális) sokszorozódás. Gazdáik
rendszerint csigák (Gastropoda) vagy kagylók (Bivalvia), de gerincesekben, így porcoshalak
(Chondrichthyes) epehólyagjában, epeútjaiban, rektális mirigyében (Stichocotylida) vagy
valódi csontoshalak (Telostei) és teknősök (Testudines) emésztőrendszerében is
élősködhetnek (Aspidogastrida). A gerinces gazdák a puhatestű gazda elfogyasztásával
fertőződnek. Gazdaspecifitásuk kevéssé kifejezett. Egyes fajaik rövid ideig (néhány hétig)
gazda nélkül is képes életben maradni. Kevés, alig több mint 80 fajuk ismert, amelyeket két
rendbe (Aspidogastrida, Stichocotylida) sorolnak.
Világszerte elterjedt faj az Aspidogaster conchicola (csigamétely) (Aspidogastrida:
Aspidogastridae), amelynek gazdái főleg édesvízi kagylók, de édesvízi csigákban, ill.
fakultatív módon számos édesvízi halban és teknősben is megtelepedhet, ha azok még nem
kifejlett mételyekkel fertőzött puhatestűeket fogyasztanak.

20

Bár a tényleges fajszámuk a becslések szerint 40-100 ezer is lehet.
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SubCl.: Digenea (Közvetett fejlődésű mételyek alosztálya)
Többségük mérete a 0,5 és 5 mm között változik, de kivételesen ennél jóval
nagyobbak (több cm-esek vagy akár több m-esek) is lehetnek. A gazdában való megtapadást
két erős szívókorong teheti lehetővé, az egyik a feji szívó, amelyet szájszívónak is neveznek
ha a szájnyílást veszi körül, míg a másik a hasi szívó (acetabulum), amely rendszerint a test
elülső harmadában található (5.18-19. ábrák). Néha egyik vagy mindkét szívókorong
hiányozhat.
Egyes képviselőik (pl. Schistosomatidae, Didymozoidae [részben]) a mételyek, ill. a
laposférgek döntő többségétől eltérően váltivarúak (gonochorisztikusak), és erős ivari
dimorfizmust mutatnak. Fejlődési ciklusuk közvetlen (indirekt) (5.14. ábra), tehát a végleges
gazda mellett legalább egy köztigazdával mindig rendelkeznek21, innét ered a nevük is
(gör. di- ‛kettő(s)’ + gör. genea ‛generáció’). Köztigazdáik kevés kivételtől eltekintve
puhatestűek (Mollusca), többnyire csigák (Gastropoda), néha kagylók (Bivalvia) vagy ritkán
agyarcsigák (Scaphopoda), végleges gazdáik pedig különböző gerincesek (Vertebrata).
A tojások a végleges gazda ürülékével, vizeletével, felköhögött nyákjával, stb. jutnak ki a
külvilágba. A tojásokból rövid életű, szabadon úszó, nem táplálkozó csillós lárvák
(miracidiumok) kelnek ki, amelyek kültakarója részben csillós epidermisz, részben csillótlan
neodermisz (5.15. ábra). Ezek keresik fel a puhatestű köztigazdát, majd aktívan penetrálnak
annak testébe, esetleg a köztigazda a tojásokat még a miracidium lárvák kikelése előtt a
táplálkozása során veszi fel. A miracidiumok a köztigazdában csillós epidermiszüket levetve
csíratömlővé (sporocisztává) alakulnak22. Ez a zsákszerű, tápcsatornával még nem
rendelkező23, lárvaalak ivartalan (aszexuális) sokszorozódással fajtól függően vagy további
sporocisztákat (ún. leánysporocisztákat), vagy már tápcsatornával is rendelkező beles
csíratömlőket vagy dajkákat (rédiákat) hoz létre. A rédiák szintén ivartalan
sokszorozódással vagy újabb rédiákat (leányrédiákat), vagy az elsődleges köztigazdából
kirajzó, rövid életű, mozgásra szolgáló farokkal24, ill. száj- és/vagy hasi szívóval is rendelkező
farkos lárvákat (cerkáriákat) képeznek (5.15. ábra). Egyes fajoknál (pl. lándzsás métely,
vérmételyek) a rédiák hiányoznak, így a cerkáriákat a leánysporociszták hozzák létre.
Az ivartalan sokszorozódás előnye, hogy így egyetlen miracidium lárvából akár több tíz- vagy
százezer cerkária lárva is kialakulhat.
A köztigazdát elhagyó cerkáriák fajtól függően különböző módokon fertőzhetnek
tovább. Egyes fajoknál (pl. vérmételyek) a cerkáriák aktívan penetrálnak a végleges gazdába,
esetleg a végleges gazda a táplálkozása során veszi fel a lárvákat. Másoknál (pl. lándzsás
métely) a cerkáriák aktívan vagy passzívan egy második köztigazdába (pl. ízeltlábúba) jutnak,
majd annak testüregében a farkukat elvesztve betokozódnak (metacerkária). Ilyenkor a
végleges gazdák a második köztigazda elfogyasztásával fertőződnek. Megint más fajoknál
(pl. májmételyek) a cerkáriák a szabadban, növényeken alakulnak át metacerkáriává25, a
végleges gazdák pedig legelés közben, a metacerkáriák közvetlen elfogyasztásával
fertőződnek. Máskor a cerkáriák nem hagyják el a puhatestű köztigazdát, így a végleges gazda
az első köztigazda elfogyasztásával fertőződik (pl. Leucochloridium). Egyes fajoknak
harmadik köztigazdájuk vagy vivőgazdájuk (paratenikus gazdájuk) is lehet (pl. halak, rákok,
21

Legalábbis elsődlegesen.
Megtelepedési helyük rendszerint a puhatestű köztigazda emésztőmirigye, de más szervekben is
előfordulhatnak.
23
A sporociszták a testfalukon keresztül veszik fel a tápanyagokat.
24
Egyes fajok cerkáriáinál (pl. amelyek nem hagyják el a puhatestű köztigazdát) a farok hiányzik.
25
Ilyen formában akár hetekig vagy hónapokig is elélhetnek.
22
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puhatestűek, csalánozók). Nagy ritkán az életciklus másodlagosan leegyszerűsödhet, és az
ivarérés már a puhatestű gazdában bekövetkezhet.

5.14. ábra. A közvetett fejlődésű mételyek (Digenea) általános életciklusa
a főbb fejlődési útvonalakkal.

A

B

5.15. ábra. A: Miracidium lárva; B: Cerkária lárvák. 1: feji papilla; 2: feji mirigy;
3: penetrációs mirigy; 4: szemfolt; 5: agydúc; 6: protonefrídium terminális sejtje;
7: csillós epidermisz; 8: csírasejtek.

A kifejlett mételyek többnyire a végleges gazda emésztőrendszerében élnek, ahol a
béltartalommal, nyálkával (mucus), hámsejtekkel és/vagy vérrel táplálkoznak, de a tüdőben
(halaknál a kopoltyúkon vagy az úszóhólyagban), keringési rendszerben, húgyhólyagban,
petefészekben vagy más belső szervekben is megtelepedhetnek. Fakultatív anaerobok, azaz
képesek anaerob körülmények között élni, ugyanakkor oxigént is tudnak hasznosítani, ha az
rendelkezésükre áll. Számos fajuk, így pl. a vérmételyek (Schistosoma), májmételyek
(Fasciola) vagy a tüdőmételyek (Paragonimus) fontos humán paraziták. Gazdaspecifitásuk
mértéke a gerinces végleges gazdára nézve változó, vannak erősen gazdaspecifikus, ill.
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szélesebb gazdakörrel rendelkező fajaik is. A puhatestű köztigazdára nézve általában
erősebben specifikusak, és mindössze néhány közelrokon fajt képesek parazitálni. Egyes
fajok, különösen az emésztőrendszeren kívül élők (pl. vérmételyek) a gerinces végleges
gazdát súlyosan károsíthatják, erős fertőzöttség esetén pedig akár annak halálát is okozhatják.
A puhatestű köztigazdánál a fertőzésnek drasztikus hatása van a gazda szaporodási sikerére,
gyakran kasztrálódnak vagy az utódszámuk erősen lecsökken, míg ezzel szemben a második
(ízeltlábú) köztigazdára nézve a hatásuk csekély mértékű. Egyes fajok lárvái képesek a
második köztigazda viselkedését manipulálni, így növelve ezzel azok zsákmányul esésének
valószínűségét. A Neodermata legnépesebb csoportja, több mint 12 ezer fajuk ismert,
amelyeket két rendbe (Diplostomida, Plagiorchiida) sorolnak.
O.: Diplostomida
Ivarnyílásaik a test hátulsó részén nyílnak. Az Aporocotylidae család tagjainak
kivételével végleges gazdáik szárazföldi gerincesek (Tetrapoda). A közvetett fejlődésű
mételyek kevesebb mint 15%-a tartozik ide.

♂
♀

5.16. ábra. Hím és nőstény Schistosoma mansoni (Schistosomatidae).
A hímnél kisebb, vékonyabb nőstény a hím hasi csatornájába
(canalis gynaecophorus) fekszik bele.

Családjuk (Schistosomatidae) többi tagjához hasonlóan váltivarú, erős ivari
dimorfizmust mutató fajok a vérmételyek (Schistosoma) (Schistosomatidae). A vízicsiga
gazdát (pl. Biomphalaria, Bulinus) elhagyó cerkária lárvák a bőrön keresztül fúrják be
magukat az emlős végleges gazdába (pl. emberbe), majd a keringéssel a máj portális ereibe
jutnak, és ott válnak ivaréretté. Az ivarérett mételyek fajtól függően a bélfodor
(pl. S. japonicum, S. mansoni) vagy a húgyhólyag ereiben (pl. S. haematobium) élnek, ahol a
hímek és nőstények tartós párokat formálnak (5.16. ábra). A vérmételyek okozta vérmételykór (schistosomiasis, bilharziasis) a malária után a második legelterjedtebb trópusi betegség,
amely több mint 200 millió embert fertőz meg világszerte, és a becslések szerint 12 és 200
ezer között van a fertőzés okozta halálesetek száma. Az ún. agresszív mimikri egy sajátos
példáját képviseli a Leucochloridium paradoxum (Leucochloridiidae), amelynek köztigazdái
borostyánkőcsigák (Succinea), végleges gazdái pedig különböző énekesmadarak.
A sporociszták (bennük a fejlődő cerkáriákkal) a csigagazda tapogatóiba vándorolnak, és
azokat élénk, feltűnő színezetükkel és pulzáló mozgásukkal lepkehernyókhoz teszik
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hasonlóvá, így hívva fel a végleges gazdák figyelmét, amelyek a növényekre felmászó, és
magukat felkínáló köztigazdák elfogyasztásával fertőződnek (5.17. ábra).

5.17. ábra. Leucochloridium paradoxum (Leucochloridiidae)
sporocisztája a csigagazda (Succinea putris) baloldali tapogatójában (nyíl).

O.: Plagiorchiida
Ivarnyílásaik kevés kivételtől (pl. Bucephalidae) eltekintve a test elülső részén
nyílnak. Gazdáik ősileg valódi csontoshalak (Telostei), és számos családjuk
(pl. Monorchiidae, Haploporidae, Opecoelidae) képviselői ma is kizárólag csontoshalakban
fordulnak elő. Összességében az ismert fajok kb. fele különböző halakban (porcos- és
csontoshalakban), a másik fele pedig szárazföldi gerincesekben (Tetrapoda) élősködik26.
A közvetett fejlődésű mételyek több mint 85%-a tartozik ide.
A Mola mola (holdhal) izomzatában élősködő Nematobibothrioides histoidii
(Didymozoidae) a legnagyobb termetű mételyfaj, amelynek testhosszúsága a 12 m-t is
elérheti. Világszerte elterjedt faj a Fasciola hepatica (májmétely) (Fasciolidae) (5.18. ábra),
amely elsősorban juhok és szarvasmarhák parazitája, de más emlősökben, köztük emberben is
megtelepedhet. Köztigazdája Európában egy vízicsiga faj, a Galba truncatula (törpe
iszapcsiga), más kontinenseken ezt a szerepet más csigafajok töltik be. A csigagazdából kijutó
cerkária lárvák a vízparti növényeken betokozódva fertőzőképes metacerkáriává alakulnak, a
végleges gazdák pedig az ilyen növények lelegelésével fertőződnek. A szárazföldi csiga
köztigazda (pl. Helix, Xerolenta, Zebrina) mellett egy második köztigazdával is rendelkezik a
Dicrocoelium dendriticum (lándzsás métely) (Dicrocoeliidae), amely valamilyen hangyafaj
(Formica) (5.19. ábra). A hangyagazdát parazitáló cerkária lárvák egyike a gazda garatalatti
dúcába vándorol, ami viselkedésbeli változást idéz elő a hangyában. A manipulált
hangyagazda egy fűszálra mászik fel, rágójával rögzül azon, míg a végleges gazda (többnyire
valamilyen kérődző) a legelés során fel nem veszi. Egyes Himasthla fajok (Himasthlidae)
érdekessége, hogy a csiga köztigazdában élő rédiáik két „kasztra” különülnek. A nagyobb
méretű, „helytülő” lárvák feladata a cerkáriák létrehozása, míg a kisebb méretű, aktívan
mozgó „katonalárvák” feladata a nem rokon, ill. más fajhoz tartozó mételylárvák (mint
kompetítorok) elpusztítása a gazdán belül.
26

A rend legfajgazdagabb családsorozatainak képviselői mind előfordulnak tetrapodákban, ami jól mutatja, hogy
a vízi gerinces gazdákról a szárazföldiekre történő váltás fontos esemény lehetett a csoport evolúciója során.
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5.18. ábra. Fasciola hepatica (májmétely) (Fasciolidae).
A képen jól látható az állat száj- (fekete nyíl) és hasi szívója (fehér nyíl).
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5.19. ábra. Dicrocoelium dendriticum (lándzsás métely) (Dicrocoeliidae).
a: szájszívó; b: hasi szívó (acetabulum); c: bélág; d: here (testis);
e: petefészek (germárium, ovárium); f: szikmirigy (vitellárium); g: méh (uterus).

Cl.: Cercomeromorpha (Horgasférgek osztálya)
Közös jellemzőjük, hogy primer lárvaalakjuk testvégén egy összetett rögzítőhorgas
testszakasz (cercomer) található, elsődlegesen 16 (Monogenea), másodlagosan redukált
számú (Cestodaria 10, Eucestoda 6) horoggal. A lárvák kültakarója részben (onkomiracidium
lárvák) vagy teljes egészében csillós epidermisz (likofóra lárvák, koracidium lárvák).
Fejlődési ciklusuk közvetlen (direkt) (Monogenea) vagy közvetett (indirekt)
(Cestoda). Több mint 8000 fajuk ismert. A csáklyásférgek (Monogenea) és galandférgek
(Cestoda) monofiletikus egysége27 (5.13. ábra).
SubCl.: Monogenea (Csáklyásférgek alosztálya)
Testméretük a néhány tized mm-től a néhány cm-ig változik. Testük elején változatos
alkotású feji tapadószerv (prohaptor), a test végén pedig jól fejlett, különféle
rögzítőképletekkel (horgonyokkal, horgokkal, csappantyúkkal, szívókorongokkal, stb.) ellátott
farki rögzítőkészülék (opisthaptor) található (5.20. és 5.21. ábrák), amelynek felépítése
fontos rendszertani bélyeg. Egyeseknél (pl. Dactylogyrus) a prohaptor redukált vagy hiányzik.
Középbelük egy- vagy rendszerint kétágú, egyszerű lefutású vagy mellékágakra (diverticula)
tagolódó. A lárvák és a kifejlett alakok28 1-2 pár pigmentált szemfolttal rendelkezhetnek,
amelyek egyeseknél összeolvadhatnak (5.20. ábra).
27

Bár egyes molekuláris filogenetikai vizsgálatok alapján a galandférgek a mételyekkel (Trematoda) állnak
közeli rokonságban.
28
Bár a kifejlett alakoknál a szemfoltok (ha vannak) csupán redukált formában vannak jelen.
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5.20. ábra. Pseudorhabdosynochus morrhua
(Monopisthocotylea: Diplectanidae).
ph: prohaptor; sz: szemfoltok; p: párzószerv; oh: opisthaptor.

5.21. ábra. Gyrodactylus alexanderi (Monopisthocotylea:
Gyrodactylidae) opisthaptora az 1 pár horgonnyal
(hamulus) és a 16 marginális helyzetű horoggal.

Egyes képviselőik (pl. Gyrodactylidae többsége) elevenszülők (vivipárok). Fejlődési
ciklusuk közvetlen (direkt), köztigazda nélküli (gör. mono- ‛egyetlen’ + gör. genea
‛generáció’). A tojásokból kikelő tizenhathorgas29 csillós lárvák (onkomiracidiumok)
kültakarójában a csillós, sejtes szerkezetű szakaszok váltakoznak a csillótlan, szinciciális
szerkezetű szakaszokkal. A rövid életű, szabadon úszó onkomiracidiumok keresik fel a
megfelelő gazdát, majd annak testén megtapadva, csillóikat, rögzítőhorgaikat, ill. gyakran
szemfoltjaikat is elveszítve alakulnak át. Egyeseknél (pl. Sphyranura) a szabadon úszó
29

A horgok száma másodlagosan kevesebb (14, 10, 6 vagy 4) is lehet.
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lárvaalak hiányzik. Többnyire tengeri és édesvízi halak (nyálkahalak, porcoshalak, valódi
csontoshalak), ritkán más állatok (pl. kalmárok, rákok, kétéltűek, teknősök, vízilovak) külső
élősködői (ektoparaziták), de belső élősködők (endoparaziták) is lehetnek. Többségük erősen
gazdaspecifikus, és csupán egyetlen vagy néhány közelrokon gazdafajt képes parazitálni.
Természetes körülmények között általában nem okoznak komolyabb bántalmakat a
gazdájuknak, a nem megfelelő körülmények között tartott, és emiatt stresszelt, csökkent
ellenállóképességű halakon (pl. halgazdaságokban, akváriumokban) azonban tömegesen
elszaporodva patogénekké válhatnak. Mintegy 3500 fajuk ismert.
SupO.: Monopisthocotylea
Prohaptorukhoz mirigyek kapcsolódnak. Szájszívóval nem rendelkeznek.
Opisthaptoruk szimmetrikus, 1-2 pár nagyobb méretű horgonnyal (hamulus) és 14 vagy 16
kisebb, marginális vagy centrális helyzetű horoggal. Csappantyúik sosincsenek,
szívókorongjaik azonban lehetnek. A Polyopisthocotylea tagjaitól eltérően nincs
genitointesztinális csatornájuk. A lárvák rendszerint 2 pár szemfolttal rendelkeznek, amelyek
gyakran a kifejlett alakoknál is megmaradnak.
Főleg tengeri és édesvízi halak (nyálkahalak, porcoshalak, valódi csontoshalak)
élősködői. Többnyire a gazdájuk testfelszínén (bőrén, kopoltyúján, stb.) élnek és nagyrészt
hámsejtekkel, ill. nyálkával táplálkoznak, de az orrüregben, testüregben, urogenitális
rendszerben, emésztőrendszerben vagy más belső szervekben is megtelepedhetnek.
Gazdájukon piócaszerű araszoló mozgással képesek változtatni a helyüket. Mintegy 2500
fajuk ismert.
O.: Gyrodactylidea
Opisthaptorukon elsődlegesen 1 pár horgony (hamulus) és 16 horog található
(5.21. ábra), de ezek hiányozhatnak is (pl. Anoplodiscidae). A 2 pár szemfolt gyakran mind
lárva-, mind kifejlett korban hiányzik (pl. Gyrodactylidae, Acanthocotylidae). Ha a
szemfoltok megvannak, akkor a hátulsó pár a kifejlett alakoknál gyakran összeolvadt
(pl. Tetraonchoididae, Bothitrematidae).
Többnyire édesvizekben élő valódi csontoshalak (Telostei) bőrén vagy kopoltyúján
élősködnek.
Pontyfélék (Cyprinidae) élősködője a családjának (Gyrodactylidae) több más tagjához
hasonlóan elevenszülő (vivipár)30 Gyrodactylus elegans (horgasmétely).
O.: Dactylogyridea
Opisthaptorukon 1 vagy 2 pár horgony (hamulus) és 14 vagy 16 horog található.
Lárváik 2 pár szemfolttal rendelkeznek, amelyek a kifejlett alakoknál hiányozhatnak
(pl. Amphibdellatidae) vagy a hátulsó pár összeolvadhat (pl. Tetraonchidae).
Elsősorban édesvizekben élő valódi csontoshalak (Telostei) kopoltyúján élősködnek.
A laposférgek egyik legnépesebb génusza a Dactylogyrus (Dactylogyridae), amelynek
több mint 900 faja ismert.
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SupO.: Polyopisthocotylea
Prohaptoruk általában mirigyek nélküli. Szájnyílásukat ún. szájszívó veheti körül.
Opisthaptoruk szimmetrikus vagy aszimmetrikus, elsődlegesen 4 pár csappantyúval.
Az opisthaptor emellett szívókorongokat, horgonyokat, ill. horgokat is hordozhat.
Petevezetőjüket (oviductus) a jobboldali bélággal egy ún. genitointesztinális csatorna köti
össze, amely lehetővé teszi a tojásképzés során létrejövő felesleges anyagok bélbe jutását.
Szemfoltokkal gyakran csupán lárvakorban rendelkeznek.
Jellemzően halak (porcoshalak, valódi csontoshalak) kopoltyúján élősködnek és főleg
vérrel táplálkoznak, de más gerinceseken/gerincesekben is előfordulhatnak. Gazdájukon
rendszerint nem változtatják a helyüket. Mintegy 1000 fajuk ismert.
O.: Polystomatidea
Opisthaptoruk jól fejlett, 1 vagy 3 pár szívókoronggal, 1 pár horgonnyal, ill. 16
horoggal. Lárváik 2 pár szemfolttal rendelkeznek, amelyek a kifejlett alakoknál
hiányozhatnak (pl. Sphyranuridae).
Többségük kétéltűek (Lissamphibia) bőrén, kopoltyúján vagy urogenitális
rendszerében él.
Ide tartozik az egyetlen emlősökön élősködő csáklyásféreg faj az Oculotrema
hippopotami (Polystomatidae), amely a Hippopotamus amphibius (nílusi víziló) szemhéja
alatt, ill. pislogóhártyája környékén él. Békák (Rana, Hyla) belső élősködője a Polystoma
integerrimum (hatszívókás métely) (Polystomatidae), amelynek lárvái a gazdájukat
lárvakorban (ebihalként) fertőzik meg. Ha az onkomiracidiumok az egészen fiatal, még külső
kopoltyúkkal rendelkező ebihalak kopoltyújához tapadnak, akkor igen rövid idő alatt, még
lárvaként ivaréretté válnak és szaporodnak, bár ezek a neoténiás egyedek a gazda
metamorfózisát nem élik túl. Ha az onkomiracidiumok idősebb ebihalakat fertőznek, akkor
azok belső kopoltyújához rögzülnek, és a gazda átalakulásáig a kopoltyúüregben maradnak.
A lárvák ezt követően a békagazda húgyhólyagjába vándorolnak, kifejlődésük és ivarérésük
azonban csak a gazda nemi hormonjainak hatására indul meg. A gazda és a parazita
szaporodása tehát szinkronizálódik, így mire az onkomiracidium lárvák kikelnek a tojásból,
számos megfertőzhető gazdalárva áll rendelkezésükre.
O.: Mazocraeidea
Opisthaptorukon 4 pár (vagy néha jóval több), szimmetrikusan elhelyezkedő
csappantyú, 1 pár horgony és szintén 1 pár horog található, de utóbbiak hiányozhatnak is.
Lárváik 1 pár összeolvadt szemfolttal rendelkeznek, amelyek a kifejlett alakoknál hiányoznak.
Többségük valódi csontoshalak (Telostei) kopoltyúján élősködik.
Pontyfélék (Cyprinidae) élősködője a Diplozoon paradoxum (ikerféreg), amelynek
juvenilis egyedei (az ún. diporpák) a család (Diplozoidae) többi tagjához hasonlóan az
ivarérés során párosával, a testük középső részénél X-alakban összetapadnak, majd össze is
nőnek, miközben ivarjárataik egymással összeköttetésbe kerülnek (5.22. ábra).
30

Az egymásba rakható matrjoska babákhoz hasonlóan a fiatal állatok már egy fejlett embrióval a méhükben
jönnek világra, mely embriónak a belsejében nem sokkal később a második generációs embrió is fejlődésnek
indul.
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5.22. ábra. Paradiplozoon hemiculteri (Diplozoidae)
két egymással összeolvadt, tartós kopulációban lévő egyede.

SubCl.: Cestoda (Galandférgek alosztálya)
Méretük a néhány mm-től a több 10 m-ig változhat. Testük ősileg tagolatlan
(Cestodaria, Eucestoda: Caryophyllidea), másodlagosan tagolt (Eucestoda fennmaradó része).
Szájnyílásuk, bélcsatornájuk mind lárvaként, mind kifejlett korban hiányzik, így a
táplálékot a testfalon keresztül veszik fel. Fakultatív anaerobok, azaz képesek anaerob
körülmények között élni, ugyanakkor oxigént is tudnak hasznosítani, ha az rendelkezésükre
áll. Protonefrídiumaik kiválasztópórusai (nefridiopórusok) ősileg a testük elülső részén
(Gyrocotylidea), másodlagosan a test hátulsó részén nyílnak (Nephroposticophora 31).
Érzékszerveik nagyban redukáltak, mindössze a testük elülső részén található
tapintószervekre korlátozódnak.
Primer lárvaalakjuk ősileg 10 rögzítőhoroggal, ill. szinciciális szerkezetű csillós
epidermisszel rendelkezik. Belső élősködők (endoparaziták), fejlődési ciklusuk közvetett
(indirekt). Köztigazdáik változatosak (gyűrűsférgek, puhatestűek, ízeltlábúak, gerincesek,
stb.). A lárvák a köztigazda testüregében, izomzatában vagy különböző belső szerveiben
fejlődnek. Kifejlett korukban rendszerint gerincesek (Vertebrata) emésztőrendszerében élnek.
A végleges gazdák a köztigazda elfogyasztása révén fertőződnek. Több mint 4600 fajuk
ismert.
SupO.: Cestodaria (Tagolatlan galandférgek főrendje)
Közepes méretű (2-30 cm) galandférgek. Testük lapított, levél alakú (Amphilinidea)
vagy vaskosabb, gyakran fodros vagy ráncos szélű (Gyrocotylidea). A Gyrocotylidea rend
tagjainak feji végén szívókorong, testvégén pedig egyetlen faj (Gyrocotyloides) kivételével
rozettaszerű tapadókészülék található, míg az Amphilinidea rendbe tartozó fajok feji végükön
kiölthető ormánnyal (proboscis) rendelkeznek. Az Amphilinidea rend egyes tagjainál
(pl. Amphilina, Gigantolina) a lárvális rögzítőhorgok a kifejlett alakoknál is megmaradhatnak.
A tojásokból kikelő tízhorgas lárvák (likofórák) aktív vagy passzív módon
különböző rákokat (Crustacea) fertőznek, a kifejlett galandférgek pedig tömörfejűek
(Holocephali) (Gyrocotylidea) vagy porcos ganoidok (Chondrostei) és valódi csontoshalak
(Telostei), ritkán teknősök (Testudines) belében vagy testüregében élnek (Amphilinidea). Két
rendjükbe (Gyrocotylidea, Amphilinidea) mindössze 25 faj tartozik. Az Eucestoda nélkül nem
képez monofiletikus egységet (5.13. ábra).
A Chimaera monstrosa (közönséges macskahal) belső élősködője a Gyrocotyle urna
(fodros galandféreg) (Gyrocotylidea: Gyrocotylidae). Az Amphilina foliacea (levélalakú
31

Amely a Gyrocotylidea rend tagjain kívül az összes többi galandférget foglalja magába.
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galandféreg) (Amphilinidea: Amphilinidae) köztigazdái felemáslábú rákok (Amphipoda),
végleges gazdái pedig tokhalfélék (Acipenseridae).
SupO.: Eucestoda (Tagolt galandférgek főrendje)
Méretük a néhány mm-től a több mint 30 m-ig terjed. A bazális csoportok
(Caryophyllidea) kivételével testük kapaszkodásra szolgáló, különböző rögzítőszerveket
hordozó elülső részből, ún. dajkából (scolex)32 és változó számú ízből (proglottis) felépülő,
gyakran szalagszerű féregláncból (strobila) áll (gör. eu- ‛igaz(i)’ + gör. kestos ‛öv’)
(5.23.-5.25. ábrák). A scolex felépítése fontos rendszertani bélyeg. Egyeseknél (pl. Taenia) a
scolex csúcsán önálló izomzattal bíró, kiölthető és visszahúzható, horogkoszorúval ellátott
(„felfegyverzett”) vagy horogkoszorú nélküli („fegyvertelen”) ormány (rostellum) található
(5.24. ábra). Másoknál (pl. Cephalobothrium) a scolex kiölthető és visszahúzható szívókát
vagy tapadópadot (myzorhynchus) hordoz. A scolexen emellett lehet egy pár gyenge
izomzattal rendelkező hosszanti hasíték, ún. szívógödör (bothrium) (pl. Diphyllobothriidea,
Bothriocephalidea), 4, gyakran horgokat vagy járulékos szívókákat hordozó izmos, levélszerű
függelék, ún. szívókorong (bothridium) (pl. Phyllobothriidea, Tetraphyllidea) vagy
rendszerint szintén 4, kör- vagy ovális alakú, jól fejlett izomzattal rendelkező, a közvetett
fejlődési mételyek (Digenea) hasi szívójához hasonló valódi szívóka (acetabulum)
(pl. Cyclophyllidea) (5.24. ábra). Egyeseknél (pl. Spathebothriidea) a scolex differenciálatlan,
rögzítőszerv nélkül, esetleg csészeszerű, gyenge izomzattal rendelkező ún. apikális szervvel.

5.23. ábra. Hymenolepis diminuta (Cyclophyllidea).

A scolexet a strobilától gyakran egy nyaki rész (collum) választja el, amely
gyarapodási (germinatív) zónaként sarjadzással (harántosztódással) hozza létre az állat testét
alkotó ízeket33,34. Ennek megfelelően a legfiatalabb, még fejletlen ivarszerveket hordozó ízek
közvetlenül a nyaki rész után következnek, ezeket követik a már fejlett ivarszerveket
tartalmazó ízek, míg a legidősebb, ún. érett (gravid), azaz megtermékenyített petesejtekkel teli
ízek a strobila végén találhatók (5.25. ábra). Az ízek száma változó, néha csupán 2-3,
többnyire azonban igen sok, több ezer vagy tízezer is lehet. Az egyes ízek működése
nagymértékben önálló, ugyanis az egyes szervrendszerek megismétlődnek bennük,
egységesen csak a kültakaró, a kiválasztószervek és az idegrendszer működik. Ősileg
monozoikusak, azaz a tagolatlan galandférgekhez hasonlóan egyetlen ivarrendszerrel
32

Amely a primer lárvaalakok cerkomerének feleltethető meg.
Ha nincs elkülönül nyaki rész, akkor a scolex töve képezi az új ízeket.
34
Minthogy a strobiláció nem teloblasztikus növekedés útján történik, nem tekinthető homológnak a
gyűrűsférgekre (Annelida) vagy az ízeltlábúakra (Arthropoda) jellemző valódi szelvényezettséggel.
33
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rendelkeznek (Caryophyllidea), másodlagosan (és többségében) azonban polizoikusak
(Eucestoda fennmaradó része), minden ízben egy vagy több (de legfeljebb 14) ivarrendszerrel.
Ivarnyílásaik laterális, ventrális vagy dorzális helyzetűek. Az ősi Spathebothriidea rend tagjai,
bár polizoikusak, strobilájuk „még” tagolatlan, azaz nem tagolódik különálló ízekre.
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5.24. ábra. Egy tagolt galandféreg, a Hymenolepis microstoma (Cyclophyllidea)
4 szívókával (acetabulum) (a) és horogkoszorús ormánnyal (rostellum) (r)
ellátott dajkája (scolex).

co
sc
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5.25. ábra. Echinococcus granulosus (háromízű galandféreg) (Cyclophyllidea).
sc: dajka (scolex); co: nyak (collum); p1: éretlen ízek; p2: érett (gravid) íz.

Egyes képviselőik (pl. Dioecocestidae) váltivarúak (gonochorisztikusak). Jellemző
körükben az önmegtermékenyítés, azaz amikor egyazon egyed szomszédos ízei között,
esetleg egy ízen belül történik a megtermékenyítés. A tojások vagy a tojásokkal teli, a strobila
végéről leváló ízek a végleges gazda ürülékével együtt jutnak ki a külvilágba. A tojásokból
szabadon úszó csillós horgaslárvák (koracidiumok) vagy csillókkal nem rendelkező
hathorgas lárvák (onkoszférák) kelnek ki. Az ősi típusú vízi életciklus során a koracidium
(vagy onkoszféra) lárvák az első (vagy egyetlen) köztigazdában egy átmeneti lárvaalakká,
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ún. procerkoiddá fejlődnek, amelyből a második (vagy az egyetlen) köztigazdában valamilyen
fertőzőképes lárvaalak (pl. plerocerkoid, plerocercus, merocerkoid) alakul ki, amely a
végleges gazdában válik ivarérett galandféreggé (5.26. ábra, 5.1. boksz). A második
köztigazda az első köztigazda elfogyasztásával, a végleges gazda pedig a második (vagy az
egyetlen) köztigazda elfogyasztásával fertőződik. A levezetettnek tekinthető szárazföldi
életciklus során az onkoszféra lárvából a köztigazdá(k)ban különféle fertőzőképes, gyakran
ivartalanul (aszexuálisan) sokszorozódó lárvaalakok (pl. ciszticerkoid, ciszticerkusz)
alakulnak ki, amelyekből a végleges gazdában az ivarérett galandférgek kifejlődnek
(5.26. ábra, 5.1. boksz). A végleges gazdák ez esetben is a köztigazdák elfogyasztásával
fertőződnek. Egyes fajoknak vivőgazdájuk (paratenikus gazdájuk) is lehet. Gazdaspecifitásuk
mértéke változó. A közvetett fejlődésű mételyekkel (Digenea) ellentétben kifejlett korukban
gyakran35
élősködnek
szalagkopoltyúsokban
(Elasmobranchii),
egyes
rendek
(pl. Trypanorhyncha, Lecanicephalidea, Rhinebothriidea) képviselői más végleges gazdákat
nem is parazitálnak. A fajok kb. felének végleges gazdái szárazföldi gerincesek (Tetrapoda) 36,
ezek többsége a Cyclophyllidea rendbe tartozik. Számos fajuk (pl. Taenia, Echinococcus,
Hymenoleptis, Spirometra, Diphyllobothrium) fontos humán parazita. A kifejlett galandférgek
patogenitásának mértéke függ a scolexük morfológiájától, testméretüktől, valamint
egyedszámuktól. A lárvák köztigazdákra gyakorolt hatása leginkább a fertőzés intenzitásának
függvénye. A mételyekhez hasonlóan egyes fajok lárvái képesek a köztigazda viselkedését
manipulálni, így növelve ezzel azok zsákmányul esésének valószínűségét. Több mint 4600
fajuk ismert, amelyek több mint 60%-a az Onchoproteocephalidea (14%) és Cyclophyllidea
rendekbe (48%) tartozik.

5.26. ábra. A tagolt galandférgek (Eucestoda) általános életciklusa a Diphyllobothriidea (bal oldal)
és Cyclophyllidea (jobb oldal) rendek tagjainak példáján.

35

A fajok kb. 30%-a.
A vízi gerinces gazdákról a szárazföldiekre történő váltás a tagolt galandférgeknél is fontos evolúciós
eseményt jelentett, hasonlóan a közvetett fejlődésű mételyekhez.
36
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5.1. boksz. A tagolt galandférgek főbb másodlagos lárvaalakjai
1. procerkoid: koracidium vagy onkoszféra lárvából fejlődő megnyúlt testű,
scolexszel még nem rendelkező, a testvégén rendszerint rögzítőhorgas cerkomert
viselő lárvaalak, amely valamilyen, a végleges gazdát fertőzni képes lárvaalakká
(pl. plerocerkoiddá, plerocerkusszá, merocerkoiddá, stb.) alakul
2. plerocerkoid: procerkoid lárvából fejlődő, rendszerint már kifordult scolexszel
rendelkező, ciszta nélküli, a testvégén esetenként cerkomert viselő, a végleges gazdát
fertőzni képes lárvaalak (pl. Caryophyllidea, Diphyllobothriidea)
3. plerocerkusz (merocerkusz): procerkoid lárvából fejlődő, visszahúzott scolexszel
rendelkező, cisztás vagy ciszta nélküli, a végleges gazdát fertőzni képes lárvaalak
(pl. Diphyllidea, Lecanicephalidea) (5.27. ábra)
4. merocerkoid (tetratiridium): procerkoid lárvából fejlődő, betüremkedő scolexszel
rendelkező, általában ciszta nélküli, a testvégén esetenként cerkomert viselő, a
végleges gazdát fertőzni képes lárvaalak (pl. Cyclophyllidea: Mesocestoididae,
Catenotaeniidae)

5.27. ábra. Callitetrarhynchus gracilis (Trypanorhyncha) plerocerkusz
lárvái egy makréla testüregében.

5. ciszticerkoid típusú lárvák: onkoszféra lárvából fejlődő, visszahúzott scolexszel
rendelkező, a testvégükön fejlett vagy redukált cerkomert viselő, a végleges gazdát
fertőzni
képes
lárvaalakok,
pl.
cerkociszticerkoid,
mikrociszticerkoid,
diplociszticerkoid, stb. (pl. Cyclophyllidea: Dilepididae, Hymenolepididae)
6. ciszticerkusz típusú lárvák: onkoszféra lárvából fejlődő, folyadékkal teli
hólyagszerű képlettel (cisztával) és ebben egy vagy több37 betüremkedő scolexszel
rendelkező, a testvégükön esetenként cerkomert viselő, a végleges gazdát fertőzni
37

Ennek megfelelően belőlük egy vagy több galandféreg is kifejlődhet.
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képes lárvaalakok, ld. lentebb (pl. Cyclophyllidea: Taeniidae)

5.28. ábra. Taenia pisiformis ciszticerkuszai nyúl köztigazdából.

6a. ciszticerkusz (borsóka, hólyagféreg): egyetlen betüremkedett scolexet
tartalmazó cisztával rendelkező lárvaalak (pl. Taenia saginata) (5.28. ábra)
6b. cönurusz: több, ivartalan sarjadzással létrehozott scolexet tartalmazó cisztával
rendelkező lárvaalak (pl. Taenia multiceps)
6c. sztrobilocerkusz: már kifordult scolexszel és megnyúlt, ízelt testtel rendelkező
lárvaalak (pl. Taenia taeniaeformis)
6d. echinokokkusz (rivókatömlő): olyan lárvaalak, amelynél a ciszta belsejében
sarjadzással további utódciszták jönnek létre, és ezek tartalmazzák a scolexeket
(pl. Echinococcus granulosus)
6e. alveokokkusz: olyan lárvaalak, amelynél a számos, szabálytalan alakú és méretű
üregre tagolódó ciszta külső sarjadzással hoz létre további, nagyszámú scolexet
tartalmazó cisztákat (pl. Echinococcus multilocularis)
O.: Caryophyllidea (Szegfűféreg-alakúak rendje)
Kis méretű galandférgek. Scolexük többnyire egyszerű, gyakran kiszélesedő és többékevésbé csipkézett. Testük nem tagolódik ízekből álló strobilára. A tagolatlan
galandférgekhez (Cestodaria) hasonlóan monozoikusak, azaz mindössze egyetlen
ivarrendszerrel rendelkeznek. Hímivarsejtjeik másodlagosan egyostorosak.
Egyetlen köztigazdájuk van, amely valamilyen kevéssertéjű gyűrűsféreg
(Oligochaeta). Végleges gazdáik valódi csontoshalak (Telostei), rendszerint ponty107

(Cypriniformes) vagy harcsaalakúak (Siluriformes). A tagolt galandférgek legősibb csoportját
képviselik.
A rend jellemző hazai képviselője a Caryophyllaeus fimbriceps (szegfűféreg)
(Caryophyllaeidae).
O.: Diphyllobothriidea (Szélesgalandféreg-alakúak rendje)
Közepes vagy nagy termetű galandférgek. Scolexük mindig „fegyvertelen”, általában
2 résszerű, dorzoventrális helyzetű szívógödörrel (bothrium). Strobilájuk tagoltsága változó,
egyeseknél (pl. Ligula) tagolatlan. Polizoikusak, ízenként rendszerint egyetlen
ivarrendszerrel.
Kifejlődésükhöz általában 2 köztigazda szükséges. Ezek közül az első egy evezőlábú
rák (Copepoda), a második pedig valamilyen gerinces (pl. hal). Végleges gazdáik többnyire
halevő gerincesek, főleg emlősök (Mammalia).
A cetek epejárataiban élősködő Tetragonoporus calyptocephalus (Diphyllobothriidae)
a galandférgek (és egyben a laposférgek) egyik legnagyobb termetű alakja, amely a 30 m-es
testhosszúságot is meghaladhatja. A leghosszabb embert is parazitáló galandféreg a
Diphyllobothrium latum (széles galandféreg) (Diphyllobothriidae) amely akár 25 m-es is
lehet, bár átlagos testhossza „mindössze” 3-10 m. Az ember a plerocerkoidokat tartalmazó
nyers vagy nem jól átsütött hal fogyasztásával fertőződik.
O.: Onchoproteocephalidea
Kis vagy közepes méretű galandférgek. Scolexük „fegyvertelen” vagy egy pár horgot
visel, rajta emellett gyakran 4 izmos szívókorong (bothridium) található. Egyeseknél a scolex
ormányszerű apikális struktúrával rendelkezik. Strobilájuk tagolt. Polizoikusak, ízenként
rendszerint egyetlen ivarrendszerrel.
Köztigazdáik száma 1 vagy 2. Végleges gazdáik változatosak, szalagkopoltyúsok
(Elasmobranchii), valódi csontoshalak (Telostei), kétéltűek (Lissamphibia), hüllők (Reptilia)
és ritkán emlősök (Mammalia) egyaránt lehetnek. A korábbi Proteocephalidea és
Tetraphyllidea (részben) rendek tagjait foglalja magába. Az Eucestoda második legnépesebb
rendje több mint 600 fajjal.
Jellemző képviselőik a Proteocephalus fajok (Proteocephalidae), amelyek kifejlett
korukban főleg édesvízi halakban és kétéltűekben élősködnek.
O.: Cyclophyllidea (Szívókás-galandféreg-alakúak rendje)
Igen változatos méretű galandférgek. Scolexükön 4 szívóka (acetabulum), csúcsán
pedig gyakran horogkoszorúval ellátott („felfegyverzett”) vagy horogkoszorú nélküli
(„fegyvertelen”) ormány (rostellum) található. Strobilájuk tagolt. Polizoikusak, ízenként
1-2 ivarrendszerrel.
Egyes képviselőik (pl. Dioecocestidae) váltivarúak (gonochorisztikusak).
Köztigazdáik száma 1 vagy 2. Kifejlett korukban kizárólag szárazföldi gerincesekben
(Tetrapoda), főleg madarakban (Aves) és emlősökben (Mammalia) élősködnek. Egyes fajok
(pl. Hymenolepis diminuta) képesek gazdájuk tripszin aktivitását gátolni. A tagolt
galandférgek legnépesebb rendje, az ismert fajok közel fele (>2200 faj) ide tartozik.
A 4-10 m-es Taenia saginata (simafejű galandféreg) köztigazdája a szarvasmarha
vagy más párosujjú patás, ennek izomzatában (pl. rágóizmokban, nyelvben, szívizomban)
alakul ki a borsókalárva (ciszticerkusz). A végleges gazda (pl. ember) a borsókákat tartalmazó
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nyers vagy félig átsült hús fogyasztásával fertőződik. A mindössze 3-6 mm-es Echinococcus
granulosus (háromízű galandféreg) (Taeniidae) nevének megfelelően mindössze 3 ízből álló
strobilával rendelkezik (5.25. ábra). Köztigazdái különféle emlősök (főleg kérődzők),
végleges gazdái pedig jellemzően kutyafélék (Canidae). Egyedfejlődése a Taenia fajokéhoz
hasonló, azonban itt az onkoszféra lárvák a köztigazda májába, tüdejébe vagy más belső
szervébe jutnak, és ott egy gyakran igen nagyra megnövő rivókatömlőt (echinokokkusz)
képeznek. Világszerte elterjedt faj a 40-45 cm-es Dipylidium caninum (uborkamagképű
galandféreg) (Dipylidiidae), amelynek köztigazdái különböző bolhafajok (Siphonaptera),
végleges gazdái pedig jellemzően ragadozó emlősök (Carnivora), pl. macskák, kutyák, stb.,
amelyek tisztálkodás közben, a ciszticerkoidokat tartalmazó bolhák szétrágásával
fertőződnek.
Ellenőrző kérdések:
1. Mely két törzs tartozik a Rouphozoa kládba?
2. Miről kapták nevüket a csillóshasúak (Gastrotricha)?
3. Mi jellemzi a csillóshasúak kutikuláját és garatját?
4. Milyen életmód jellemzi a csillóshasúakat?
5. Miről kapták nevüket a laposférgek (Platyhelminthes)?
6. Mi jellemzi a laposférgek bélcsatornáját?
7. Mi jellemzi a laposférgek többségének női ivarmirigyét?
8. Mi jellemzi a laposférgek többségének hímivarsejtjeit?
9. Mit jelent az, hogy a laposférgek többsége ektolecitális petékkel rendelkezik?
10. Mi a laposférgek tradicionális felosztás szerinti két fő ága, és ezek milyen rokonsági
viszonyban állnak egymással?
11. Milyen garattípusokkal rendelkezhetnek az örvényférgek (Turbellaria)?
12. Mi jellemzi az örvényférgek középbelét?
13. Milyen lárvatípusok fordulnak elő az örvényférgekél?
14. Milyen ősi jellegekkel rendelkeznek a lánctelepes férgek (Catenulidea)?
15. Miről kapták nevüket a valódi örvényférgek (Rhabditophora)?
16. Miről kapták nevüket a módosult kültakarójú laposférgek (Neodermata)?
17. Milyen életmódot folytatnak a módosult kültakarójú laposférgek?
18. Mik a módosult kültakarójú laposférgek főbb ágai?
19. Milyen rögzítőszervvel rendelkeznek a közvetlen fejlődésű mételyek (Aspidogastrea)?
20. Mely lárvatípus jellemzi a közvetlen fejlődésű mételyeket?
21. Hogyan alakul a közvetlen fejlődésű mételyek életciklusa?
22. Milyen rögzítőszervekkel rendelkeznek a közvetett fejlődésű mételyek (Digenea)?
23. Milyen lárvatípusokkal rendelkeznek a közvetett fejlődésű mételyek?
24. Hogyan alakul a közvetett fejlődésű mételyek életciklusa?
25. Milyen rögzítőszervekkel rendelkeznek a csáklyásférgek (Monogenea)?
26. Mely lárvatípus jellemzi a csáklyásférgeket?
27. Milyen életmódot folytatnak a csáklyásférgek?
28. Milyen rögzítőszervekkel rendelkezhetnek a galandférgek (Cestoda)?
29. Milyen lárvatípusokkal rendelkeznek a galandférgek?
30. Hogyan alakul a galandférgek életciklusa?
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VI. Lophotrochozoa: Dicyemida, Orthonectida, Kamptozoa, Cycliophora, Mollusca
Írta: Torma Attila
Lophotrochozoa (Tapogatós-csillókoszorús állatok)
A Lophotrochozoa klád két fő jellege a csillós tapogatókoszorú (lofofor, lofofóra),
ill. a csillókoszorús (trochofóra) lárva, amelyek összevonásából származik maga a név.
A tapogatókoszorú egy speciális szűrögető szerv, amelyet a szájnyílás körül, kör vagy patkó
alakban elhelyezkedő csillós tapogatók alkotnak (bővebben ld. VII. fejezet). A trochofóra
lárva alapvetően planktonikus, szabadon úszó, planktotróf módon táplálkozó lárva. Fő
jellemzője, ahogy a neve is utal rá, hogy a gömb alakú vagy ovális teste körül csillóövek
(trochus) húzódnak. Az elhelyezkedésük alapján a szájelőtti csillóövet (prototroch), a
szájmögötti csillóövet (metatroch) és a végbélnyílás körüli csillóövet (telotroch)
különböztethetjük meg (6.1. ábra). A szájnyílás környékén még egy csillós mező (adorális
csillós mező) is található. A prototroch és a metatroch mindig megtalálható a táplálkozó
lárváknál, de a metatroch hiányzik a nem táplálkozó lárváknál. A proto- és metatroch az
adorális csillós mezővel együtt szűri ki és juttatja a táplálékszemcséket a szájnyíláshoz.
A végbélnyílás körüli csillóövnek (telotroch) szerepe a mozgásban van. Teljes bélcsatornával,
izomzattal, kiválasztószervvel, idegrendszerrel és érzékszervekkel (pl. szemfolt, apikális
csillóbojt) rendelkezhetnek. A módosult típusai természetesen eltérhetnek ettől, ill. egyes
esetekben átalakulnak más lárvatípussá (mint például a puhatestűek veligera lárvája).

A

B

6.1. ábra. Csillókoszorús (trochofóra) lárva. A: A trochofóra lárva vázlatos felépítése.
1: apikális szerv; 2: apikális csillóbojt; 3: szájelőtti csillóöv (prototroch);
4: szájmögötti csillóöv (metatroch); 5: végbélnyílás körüli csillóöv (telotroch);
6: végbélnyílás; 7: kiválasztószerv; 8: bélcsatorna; 9: szájnyílás; 10: blasztocöl.
B: Fénykép a trochofóra lárváról. A nyilak rendre a csillóbojtot, a szájelőtti csillóövet
és a végbélnyílás körüli csillóövet jelölik.

A Lophotrochozoa eme két fő jellege közül a tapogatókoszorú a helytülő (szesszilis),
szűrögető életmódot folytató taxonokra jellemző. Ezek fő képviselői a mohaállatok
(Bryozoa), pörgekarúak (Braciopoda), ill. a csövestapogatósok (Phoronida), amelyek
tradicionálisan a Lophophorata csoportot alkotják. Trochofóra lárva vagy ennek származéka
jellemző például a szintén helytülő, szűrögető nyelesférgekre (Kamptozoa) vagy a kiölthető
110

ormánnyal rendelkező, ragadozó életmódú zsinórférgekre (Nemertea). A trochofóra típusú
lárvával rendelkező állatok, amelyeket tradicionálisan Trochozoa néven tárgyalnak,
legnépesebb képviselői azonban a valódi szelvényezettséget mutató, elsődlegesen sertékkel
(chaetae) és páros csonklábakkal (parapodia) rendelkező gyűrűsférgek (Annelida), valamint a
meszes héjjal és speciális táplálkozószervvel, ún. reszelőnyelvvel (radula) rendelkező
puhatestűek (Mollusca) (ld. 4.10. ábra). A Lophotrochozoa klád tehát nagyon változatos
állatokat foglal magába, amelyek életmódja, morfológiája, testszerveződése jelentősen eltér
egymástól, főleg, ha a másodlagosan leegyszerűsödött belső élősködő (endoparazita)
csoportokat (pl. Dicyemida, Orthonectida) is figyelembe vesszük. Nem csoda, hogy jelenleg
is számos bizonytalanság, vitatott kérdés övezi a Lophotrochozoa kládot.
A Lophotrochozoa nevet Halanych et al. (1995) vezette be, mint az ősszájúak közül a
három tradicionális tapogatókoszorús csoportot (mohaállatok, pörgekarúak és
csövestapogatósok), valamint a puhatestűeket, a gyűrűsférgeket és ezek közös őséből
levezethető ágakat magába foglaló taxont (Lophotrochozoa sensu stricto1). Későbbi
filogenomikai vizsgálatok alapján a csillóshasúak (Gastrotricha) a mohaállatokkal, míg a
laposférgek (Plathyhelminthes) a zsinórférgekkel alkottak testvércsoportot, kitágítva így a
Lophotrochozoába tartozó állatok körét (Lophotrochozoa sensu lato2). Sőt, egyes szerzők a
Gnathifera csoportot (kerekesférgek (Rotifera), állkapcsos férgecskék (Gnathostomulida),
stb.) is ide sorolták, lényegében a Spiralia szinonimájaként használva a Lophotrochozoát.
A másodlagosan leegyszerűsödött parazita csoportok (Dicyemida, Orthonectida) filogenetikai
helyzete továbbra is bizonytalan. Noha a filogenetikai vizsgálatok rendre a Lophotrochozoa
monofiletikus voltát hangsúlyozzák, az egyes törzsek rokonsági viszonyai és ezzel együtt a
Lophotrochozoa szűkebb vagy tágabb értelmezése még nincs megnyugtatóan tisztázva. Jelen
munkában a Lophotrochozoa taxon szűkebb értelemben használatos.
Ph.: Dicyemida3
Belső élősködő (endoparazita) életmódjuk következtében testük másodlagosan
leegyszerűsödött. Apró (0,5-7 mm) termetű állatok. Bazális membrán nélküli epidermiszük
mintegy 40 csillós sejtből áll, melyek a test hossztengelyét képező egyetlen belső, ún. axiális
sejt körül helyezkednek el (6.2. ábra A). További sejttípusaik, így pl. ideg- és izomsejtjeik
hiányoznak. Kifejlődésük után a testi sejtjeik száma nem változik (eutélia). A sejtek száma
állandó egy fajon belül, így jól használható a fajok elkülönítésére. Kiválasztó-, légző-,
emésztő- és idegrendszerük hiányzik.
Ozmotróf táplálkozásúak. Lábasfejűek (Cephalopoda) kiválasztószerveiben és
perikardiális üregében élősködnek. Ivaros és ivartalan alakjuk is van, amelyek egymással
váltakoznak (nemzedékváltakozás). A szaporodásuk valószínűleg denzitásfüggő, és
kapcsolódik a gazda ivarérettségéhez is. Az ivartalan ún. nematogén alak axiális sejtjében
létrejövő ivartalan szaporító sejtekből (agaméta) képződnek az ún. vermiform lárvák,
amelyekből újabb nematogének fejlődnek, így felszaporítva magukat a fiatal gazdában.
Bizonyos denzitás elérésével, ill. a gazda ivaréretté válásával nem jön létre több nematogén,
hanem átváltanak ivaros ún. rhombogén fázisra (erre utal a csoport másik neve).
A rhombogén alakok axiális sejtjében alakulnak ki a gonádokként funkcionáló
ún. infusorigének. Hím és női ivarsejtek is képződnek („hermafroditák”), amelyek
egyesülésével (önmegtermékenyítés) ún. infusiform lárva fejlődik. A csillós, szabadon
1

sensu stricto = szűkebb értelemben véve
sensu lato = tágabb értelemben véve
3
Használatos név a rhombogén alakra utaló Rhombozoa is.
2
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mozogni képes infusiform lárvák a metanefrídiumok kivezetőjén át hagyják el a gazdát, és
fertőznek meg egy újabbat. A fertőzés pontos módja nem ismert, mint ahogy a gazdára
gyakorolt hatásuk sem. Valószínűleg egy-két gazdafajuk lehet, de például a nyílttengeri
lábasfejűekben nem jellemzők. Mintegy 75 fajuk ismert.
Régen több törzzsel együtt a szedercsíra-állatok (Mesozoa) közé sorolták őket.
A jelenlegi álláspont szerint azonban a spirális barázdálódású állatok (Spiralia) közé
tartoznak, de azon belül a filogenetikai helyzetük vitatott (6.1. boksz).
Ph.: Orthonectida
A dicyemidákhoz hasonlóan belső élősködő (endoparazita), ozmotróf táplálkozású,
életmódjuk következtében másodlagosan erősen leegyszerűsödött állatok. Az élősködő,
aszexuális és az efemer, ivaros nemzedékek váltakozása jellemzi őket (6.2. ábra B).
Az élősködő alak szinciciális plazmódiumot formál. Ebben jönnek létre a szabadon úszó,
rövid életű, ivaros alakok. Egy hermafrodita faj kivételével váltivarúak (gonochorisztikusak).
A nőstények 0,2-0,25 mm nagyságúak, míg a hímek jóval kisebbek. Gyűrűkbe rendeződött
epidermisz sejtjeik csak részben csillózottak. Ennek mértékében az egyes fajok között jelentős
eltérések vannak. Izom- és idegrendszerük van (mindössze néhány sejt), de emésztésük,
keringésük, kiválasztásuk teljesen visszafejlődött. A gazdából kiszabadulva a hím
megtermékenyíti a nőstényt, amelyben a továbbiakban kifejlődik a lárva. A lárva elhagyja az
anya testét, és új gazdát keres, amelyben új plazmódium fejlődik.
Különféle tengeri állatok (laposférgek, zsinórférgek, gyűrűsférgek, puhatestűek,
zsákállatok, stb.) belső élősködői. Mindössze 25 fajuk ismert. A dicyemidákhoz hasonlóan
sokáig a szedercsíra-állatok (Mesozoa) közé sorolták őket, ma már azonban a spirális
barázdálódású állatok (Spiralia) között tartják őket számon. A Spirálián belül a filogenetikai
helyzetük jelenleg még vitatott (6.1. boksz).

A

axiális sejt

B

plazmódium

agamont

sejtmagok

fejlődő embriók

csillós epidermisz

fejlődő gaméták

6.2. ábra. A: A Dicyema macrocephalum (Dicyemida) testfelépítése. B: Az Orthonectida
nemzedékváltakozása. 1: élősködő plazmódium; 2: embrió; 3: a fejlődő hím és
női ivarok; 4: kifejlett hím és nőstény; 5: lárva.
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6.1. boksz. A Dicyemida és Orthonectida filogenetikai pozíciója
A Dicyemida és Orthonectida taxonokat az egyszerű testszerveződésük alapján
régen a Mesozoa csoportba sorolták. (Az ivaros alakok felfedezéséig az
orthonectidákról is azt tartották, hogy speciális állati sejtjeik, azaz ideg- és izomsejtek
nincsenek.) Azonban a másodlagos leegyszerűsödésre utaló jellegeik alapján ez
kétséges volt. Ilyen jellegek pl. a hámjellegű csillós epidermiszük és testük sejtes
szerkezetű, ivarsejteket képző belső része. Bonyolult nemzedékváltakozásuk és
spermiumaik szerkezete (akroszóma megléte) is arra utalt, hogy a valódi szövetes
állatok (Eumetazoa) közé tartoznak. Életmódjuk (endoparaziták) és szaporodásuk
jellegzetességei (metagenezis, heterogónia) miatt egykor leegyszerűsödött
laposférgeknek vélték őket. A filogenomikai vizsgálatok ugyan megerősítették, hogy
az eumetazoák közé, azon belül is a Spiralia kládba tartoznak, rokonsági viszonyaik
azonban máig vitatottak. Egyes molekuláris filogenetikai vizsgálatok alapján a
Dicyemida és Orthonectida taxonok egyaránt a csillóshasúakkal (Gastrotricha) állnak
szoros rokonságban. Más vizsgálatok alapján a Dicyemida és Orthonectida nincsenek
szoros rokonsági viszonyban egymással. Ezek a Dicyemidát a puhatestűek rokonsági
körébe helyezik, míg az orthonectidákat leegyszerűsödött gyűrűrsférgeknek tekintik.
Eszerint mind a Dicyemida mind az Orthonectida a Lophotrochozoa kládba tartoznak,
noha közelebbi rokonsági viszonyban nem állnak egymással.
Ph.: Kamptozoa4 (Nyelesférgek törzse)
Apró (0,1-7 mm), helytülő (szesszilis), szűrögető életmódú állatok. Nevük a görög
kamptos (hajlékony) és zoion (állat) szavak összetételéből ered. Testük nyélből és
kehelyszerű felső részből (calyx) áll (6.3. ábra). A nyélben erős izomzat található.
A magányos fajoknál a nyél vége gyökérszerűen elágazhat vagy megtapadást segítő
ragasztómirigyet viselhet. A telepeseknél a nyél az egyes egyedeket összekötő stolohoz
kapcsolódik. A kelyhet 8-30 csillós tapogatóból (tentaculum) álló tapogatókoszorú (lofofor)
szegélyezi. A kehely mélyedésében (atrium) egymás közelében helyezkedik el a száj- és a
végbélnyílás a tapogatókkal körülvéve (innen ered Entoprocta elnevezésük). Az atrium
lényegében az egyed ventrális oldala, ide nyílnak a kiválasztó- és ivarszerveik kivezetői
nyílásai is. Kültakarójuk egyrétegű hámszövet, amelyet a kehely oldalán és a nyélen kutikula
borít. Kutikulájukat alapvetően kollagénrostok építik föl. A telepes fajok stolojának és
nyelének a kutikuláját kitin is merevíti. Hámsejtjeik jellemzően sokcsillósak (multiciliáris
epithél). Elsődleges testüregüket (blasztocölóma) nagyrészt laza töltelékszövet (parenchima)
tölti ki, amelyben szűk csatornák futnak. Bélcsatornájuk U-alakú, légző- és keringési
rendszerük nincs, a tápanyagokat a testüreg folyadéka szállítja. A testüreg folyadékának
áramoltatását a telepes fajoknál speciális csillag alakú sejtek alkotta struktúra („star cell
complex”) segíti. Kiválasztószervük páros elővesécske (protonefridium), de funkciója inkább
csak ozmoreguláció. Súlyzó alakú, páros agydúcuk az atrium alján helyezkedik el, innen
indulnak a testet behálózó idegek, amik a testüregen keresztül, ill. az epidermisz alatt futnak.
Ivartalanul, bimbózással szaporodhatnak. Általában hermafroditák, de lehetnek
különnemű telepeik vagy egy telepen belül különnemű egyedek. Páros vagy páratlan
gonádjaik a gyomor és az atrium között találhatók. A megtermékenyítés módja nem ismert
pontosan, de minden bizonnyal belső, mivel az ováriumban hímivarsejteket figyeltek meg, és
4

Használatos név az Entoprocta is.
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a lárvák az anyaállat testében, a kehely belső felületén lévő költőüregben fejlődnek.
Barázdálódásuk spirális típusú. Egyedfejlődésük közvetett, lárvájuk csillókoszorús
(trochofóra) lárva. A szabadon úszó lárva letapadva kehellyé alakul és nyelet fejleszt.
Többségük telepes, ritkán magányosak. Szesszilisek, a tapogatók és a nyél hajladozó
mozgásán kívül nem mozognak. Szűrögetők (mikrofágok), táplálékuk különféle planktonikus
szervezetekből áll. Nagyrészt tengeriek és a sekély parti (litorális) zónában élnek, csupán
néhány fajuk fordul elő édesvizekben, mint pl. a kozmopolita, telepes édesvízi nyelecske
(Urnatella gracilis). Alig több mint 170 fajuk ismert. Filogenetikai helyzetüket tekintve
egyetértés van a tekintetben, hogy a Lophotrochozoa kládba tartoznak, de nem világos, hogy
mely törzsekkel állhatnak közelebbi rokonságban. Régebben a mohaállatokkal (Bryozoa)
rokonították őket (ld. 7.1. boksz). Tipikus spirális barázdálódásuk és lárvájuk alapján a
tradicionális, trochofóra lárvával rendelkező csoportok (Trochozoa) között kell keresni
közelebbi rokonaikat. Valószínűleg a puhatestűekkel lehetnek közelebbi rokonságban, és az
ezt támogató hipotézis szerint a nyelesférgek és a puhatestűek, ill. valószínűleg a
cycliophorák együtt alkotják a Tetraneuralia kládot.
tapogatók
ánusz

kehely
(calyx)

szájnyílás
gyomor

bimbók
nyél

6.3. ábra. Az édesvízi nyelecske (Urnatella gracilis) testfelépítése.

Ph.: Cycliophora
Nevük a görög kuklios ‘kerek’ + pherein ‘visel’ szóösszetételből ered, amely a nagy,
szájnyílást hordozó tölcsérszerű kiszélesedésre (bukkális tölcsér) utal a testük elülső részén.
Mikroszkopikus méretű (fél mm-nél kisebb) zsák alakú, kommenzalista állatok (6.4. ábra),
amelyek talpkorongjukkal rák gazdáik szájszervi részeihez rögzülnek. A kifejlett alakjaik
szájnyílása körüli nagy, csillós sejtek egy ún. csillós gyűrűt alkotnak, amely a szűrögetésért
felelős. A csillós sejtek közötti mioepithél sejtek a szfinkter izomzatot adják. U-alakú
bélcsatornájuk kivezető nyílása (anus) a bukkális tölcsérhez közel, de azon kívül helyezkedik
el. Bélcsatornájukat és a bukkális tölcsért a szaporodáshoz kötötten, ciklikusan elsorvasztják,
és újra létrehozzák a test alapi részén lévő differenciálatlan sejtekből.
Sajátos szexuális-aszexuális ciklus (nemzedékváltakozás) jellemzi őket (6.2. boksz).
A három alak (aszexuális táplálkozó egyed, hím, nőstény) morfológiailag is különbözik
egymástól. Sokáig egyetlen képviselőjük, az 1995-ben norvég homáron (Nephrops
norvegicus) felfedezett Symbion pandora volt, azóta a S. americana fajt is leírták (gazdája az
amerikai homár (Homarus americanus)), ám hasonlóan a korongállatkákhoz (Placozoa),
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valószínűleg több kriptikus fajról lehet szó. A legújabb filogenetikai vizsgálatok alapján a
Kamptozoa testvércsoportját képezi (4.10. ábra).

bukkális tölcsér

szájnyílás
szájnyílást övező csillós koszorú
ánusz

epidermisz

letelepedett Prométeusz lárva

tapadó korong
a rák sörtéje
100 micron

6.4. ábra. A Symbion pandora (Cycliophora) táplálkozó
egyedének testfelépítése.

6.2. boksz. A cycliophorák nemzedékváltakozása
A táplálkozó egyed internális bimbózással egyenként képes létrehozni a
különböző szaporodási formákat. Az aszexuális ciklus alatt a táplálkozó egyedben
ún. Pandóra lárva fejlődik, amely kiszabadulva, ugyanazon a rákgazdán letapad, és
újabb táplálkozó egyeddé fejlődik. A szexuális ciklus során a táplálkozó egyedben
hím vagy nőstény vonal fejlődik. A hím vonalon ún. Prométheusz lárva („hím
lárva”) alakul ki, amely megtelepszik egy táplálkozó egyeden, és 1-3 törpe hímet hoz
létre magában. A törpe hímek szabadon mozognak, de még nem ismert pontosan a
megtermékenyítés módja. A nőstény lárva kiszabadulása után letapad és betokozódik.
Ezután a megtermékenyített petesejtből, a nőstény lárva szöveteit fölhasználva, az
ún. chordoid lárva fejlődik. A chordoid lárva, amely egy módosult trochofóra
lárvának tekinthető, a terjedő alak. A kiszabadulása után letelepszik egy másik
rákgazdán, majd táplálkozó alakká fejlődik.
Ph.: Mollusca (Puhatestűek törzse)
Méretük a néhány mm-től az akár 15 m-ig terjedhet. Nevük a latin molluscus (puha)
szóból ered. A spirális barázdálódású állatok (Spiralia) legnépesebb törzsét, megjelenésüket
tekintve pedig talán az állatvilág legformagazdagabb csoportját képezik. Testfelépítésük,
életmódjuk változatossága miatt nagyon nehéz közös jellegeket felsorolni. Ezek megléte vagy
hiánya, ill. módosulása a ma élő csoportok között erősen variál, ezért egy idealizált,
hipotetikus ős-puhatestűn (6.5. ábra) keresztül mutatjuk be, és jellemezzük a törzset5.
Az egyes bélyegek sorsáról, módosulásáról részletesebben az egyes puhatestű csoportok
jellemzésénél lesz szó, de segítségképp röviden összefoglaltuk a fontosabb jellegek helyzetét
a főbb csoportokban (6.1. táblázat).
5

Korábban a hipotetikus ős-puhatestűt („Urmollusca”) úgy képzelték el mint egy féregszerű, héj és izmos láb
nélküli állatot, testfelszínén esetleg üreges mésztüskékkel. A legújabb elképzelések alapján azonban ez a
testfelépítés, melyet jelentős fosszilis alakok is képviselnek (ld. †Sachitida) csak az Aculifera törzscsoportra
jellemző, és a puhatestűek közös őse valójában héjjal és izmos lábbal rendelkezhetett (ld. †Kimberella).
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6.5. ábra. A hipotetikus ős-puhatestű alapszerveződése. 1: lábdúc; 2: köpenydúc; 3: héj; 4: gyomor;
5: anterior aorta; A: középbéli mirigy; B: köpeny (pallium); C: ivarmirigy; D: pericardium; E: kamra;
F: páros pitvarok; G: ivarsejtek; H: poszterior aorta; I: vesécskék (metanefrídiumok);
J: kiválasztószerv pórusai; K: végbélnyílás; L: páros fésűkopoltyúk (ctenidia); M: szaglószervek
(osphradia); N: köpenyüreg; O: széles, izmos láb; P: lábvisszahúzó izmok; Q: bélcsatorna;
R: hosszanti idegkötegek; S: garatideggyűrű; T: helyzetérzékelő szervek (sztatociszták);
U: radulapárna (odontophora); V: reszelőnyelv (radula); W: fej; X: szem; Y: tapogató (tentaculum).
A kék nyilak a köpenyüreg be- és kimenő vízáramát jelölik.

Testük három testtájra, fejre, lábra és zsigerzacskóra tagolódik A feji részen
különböző érzékszervek, például szemek, tapogatók (tentacula) helyezkedhetnek el. A fej
bukkális üregében található radulazsák hámja hozza létre sajátos táplálkozószervüket, a
reszelőnyelvet (radula) (6.6. ábra). A radula egy szalagszerű, kutikuláris képződmény,
haránt- és hosszanti fogak soraival a felületén. Építőanyaga a puhatestűeknél elterjedt
kitintartalmú fehérje (conchi(oli)n). A radulát alulról izmokkal mozgatható porc, az
ún. radulapárna (odontophor) támasztja alá. Egyes csoportoknál a radula alatt speciális
érzékszerv (szubraduláris szerv) lehet, amely segítségével érzékelik a táplálék minőségét.
A ventrális helyzetű, széles és lapos, izmos lábuk sokféle funkcióra módosulhat. Lehet a
feladata az aljzathoz tapadás (pl. cserepeshéjúak, maradványcsigák), csúszóláb (pl. csigák),
ásóláb (pl. kagylók, ásólábúak), részben vagy teljesen redukálódhat is (pl. csatornáshasúak,
fejpajzsosok). A lábasfejűeknél (mint arra nevük is utal) a láb összenőtt a fejjel, és a karok,
ill. a szifó kialakításában van szerepe. A lábat dorzoventrális izmok kapcsolják a köpenyhez
(lábvisszahúzó izmok). A mozgást a láb mirigyes hámja által termelt nyálka, ill. a hám
csillózata is segítheti. A lábban helyzetérzékelő szervek (sztatociszták) lehetnek.
A belső szervek nagy részét a zsigerzacskó tartalmazza, amelyet dorzálisan a kültakaró
kettőzete, a köpeny (pallium) burkol. A köpeny választja ki a testüket védő külső héjukat.
A zsigerzacskót a fejtől és a lábtól a köpenybarázda választja el, amely hátrafelé mélyülve
üreget (köpenyüreg) képezhet. A köpenyüregben találhatók a fésűkopoltyúk (ctenidia), és
ide nyílnak a vesécskék (metanefrídiumok), az ivarmirigyek (gonádok) és a végbélnyílás is.
Emellett itt található még a páros, epithél eredetű kémiai érzékszervük az ún. osphradium is.
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6.6. ábra. A reszelőnyelv (radula) működése. Táplálkozáskor az állat
a reszelőnyelvét előre-hátra mozgatva szakít le kis darabkákat a táplálékból,
ill. vonja be azokat a szájába, ahol azok az állkapocs és a reszelőnyelv
közé kerülve összemorzsolódnak. e: nyelőcső; m: szájnyílás; mx: állkapocs;
o: radulapárna (odontophor); op: radulapárnát előrehúzó izom;
r: reszelőnyelv (radula); rp: radulát előrehúzó izom; rr: radulát visszahúzó izom.

A köpeny által kiválasztott héjat conchiolin és mész (kalcit vagy aragonit) építi fel.
A conchiolin összetett, rostos fehérje, kitinnel, ill. más poliszaharidokkal együtt alkotják a
kristályképződés közegét. A héj alakja változatos, részben az életmód függvénye. Egyes
csoportokban hiányozhat, helyette mésztüskék, mészpikkelyek lehetnek (csatornáshasúak,
fejpajzsosak), vagy nem egy darabból, hanem több lemezből áll (cserepeshéjúak).
Az egységes héjjal rendelkező puhatestűek (Conchifera) héja három rétegből, egy külső
fehérje alapú héjhártyából (periostracum), egy középső oszlopos (prizmás) rétegből
(ostracum), valamint egy belső gyöngyházrétegből (hypostracum) áll6. Valódi testüreggel
(eucölóma) rendelkeznek, ami azonban redukálódott a gonádok körüli páros gonocölre, a
testfolyadék áramlását és hidrosztatikus vázat biztosító hemocölre és a metanefrídiumok
cölómájára (nefrocöl). A nefrocölt és a hemocölt a szívburok üreg (pericardium) kapcsolja
össze, ami számos csoportban az ultrafiltrátum képzéséért is felelős. Keringési rendszerük, a
lábasfejűekét kivéve a periférián nyílt, a hemocöl öbleibe nyíló véredényekből és a szívből áll.
Szívük a pericardium üregében (redukált cölóma) helyezkedik el, egy anterior és poszterior
6

A héj finomszerkezete és a héjképződés módja nem egységes (ld. cserepeshéjúak 4 rétegű héja és merőben más
héjképződése, mint a Conchifera esetében). A puhatestűek héjának elsődleges rétege (ostracum), ill. annak
lemezes mikrostruktúrája pleziomorf jelleg a meszes váz tekintetében, míg a belső gyöngyházréteg újdonságnak
tekinthető ugyan, de mind a kagylók, mind a csigák esetében egymástól függetlenül többször alakult ki. Továbbá
a meszes réteget kívülről burkoló fehérjeréteg és a belső gyöngyházréteg szintén jellemző a pörgekarúakra
(Brachiopoda) is.
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aortával. A testfolyadék légzőpigmentje általában hemocianin, esetleg hemoglobin.
A pericardium által kiválasztott ultrafiltrátum a páros metanefrídiumokba kerül, az itt
kiválasztott anyagok pedig a köpenyüregbe ürülnek. Az ivarszervek általában párosak,
elkülönült ivarjáratokkal (gonoductus), vagy az ivarmirigyek (gonádok) a vesékbe
torkollanak7. Elsődleges légzőszervük az egy pár fésűkopoltyú (ctenidium). A kopoltyúk
respirációs és ventillációs funkciói egymástól függetlenül több csoportban is elkülönültek.
A gázcsere történhet a kopoltyúkban vagy a testfelszínen keresztül, ill. a szárazföldi csigáknál
az ún. „tüdőben”. Egyes csoportokban a kopoltyúknak további funkciói is lehetnek, mint pl. a
táplálkozás vagy az utódgondozás. A kopoltyúkat a fésű fogaihoz hasonlóan, egymás mellett
sorakozó kopoltyúfonalak (filamentumok) alkotják, innen az elnevezésük. A páros
fésűskopoltyú közös ősi jellege nem bizonyított.
bukkális ganglion
cerebrális ganglion
garatideggyűrű
pleurális ganglion
pedális ganglion

agy

viszcerális idegtörzs
pedális idegtörzs

viszcerális ganglion

6.7. ábra. A puhatestűek (Mollusca) tetraneurális idegrendszerének vázlata.
A fekete körökkel az elsődleges dúcok vannak jelölve.

Emésztőrendszerük alapfelépítése nagyrészt megegyezik az egyes csoportokban, de
előfordulhatnak jelentősen módosulások is. A szájnyílás a bukkális üregbe nyílik, amihez
számos mirigy és zsák, például a radulazsák csatlakozik. Itt található a páros nyálmirigy, az
általában páros állkapocs és sajátos táplálkozószervük, a reszelőnyelv (radula) az azt támasztó
izmos porccal (odontophor). A nyelőcső az összetett gyomorba torkollik, amelyhez a nagy,
páros emésztőmirigy, más néven középbéli mirigy (hepatopancreas) kapcsolódik.
A héjatlan csoportok tagjainak bélcsatornája egyenes, a komplexebb testfelépítésű
csoportoknál többé-kevésbé csavarodott. A gyomorban csillós barázdák osztályozzák a
táplálékot, maga az emésztés pedig a középbéli mirigyben intracellulárisan fejeződik be.
A héjas puhatestűeknél a salakanyag az ún. kristálynyél-zacskóban nyálkás fonallá
formálódik, mielőtt a bélcsatorna további szakaszaiba jutna. A kristálynyél-zacskóban egyes
csoportoknál nyálkás fehérjéből álló, tengelye körül forgó pálca, az ún. kristálynyél található,
amely emésztőenzimeket bocsát ki. A végbélnyílás a köpenyüregbe nyílik. Idegrendszerük
felépítése alapvetően tetraneurális típusú. Páros dúcokból (cerebrális, viszcerális, pedális és
pleurális dúcokból), az elsődlegesen a cerebrális és pedális dúcokat összekötő
garatideggyűrűből, valamint két páros, hosszanti idegtörzsből (pedális és viszcerális
idegtörzsből) áll (6.7. ábra). A hosszanti idegtörzseket haránt idegek köthetik össze. További
dúcok is lehetnek, pl. bukkális dúc, parietális dúc, ill. egyes csoportokban hiányozhatnak.
7

Együtt ún. gonoperikardiális rendszer néven hivatkoznak rá.
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Bizonyos csoportoknál (pl. csigák, lábasfejűek), egymástól függetlenül a dúcok egyesülése, és
ezzel a központosulás jellemző. Érzékszerveik fejlettek. A feji részen szemek, tapogatók
(tentacula), sztatociszták helyezkedhetnek el (pl. csigák). Komplex szemek lehetnek a
köpenyperemen is (pl. kagylók), ill. fényérzékelő receptorok vagy ún. héjszemek a test háti
felszínén (pl. cserepeshéjúak). A szem felépítésének különbségei az egyes lábasfejű
csoportokban jól tükrözik a hólyagszem evolúciójának lépéseit. Egyes lábasfejűeknek a
gerincesekével összevethető bonyolultságú hólyagszeme van. A köpenyüregben található a
kemoreceptor funkciójú páros osphradium, amely azonban sok csoport (pl. ásólábúak,
maradványcsigák) tagjainál hiányzik. A reszelőnyelv alatt található speciális szervükkel
(szubraduláris szerv) a táplálék minőségét képesek érzékelni (pl. cserepeshéjúak, Choncifera).
A legtöbb puhatestű váltivarú (gonochorisztikus), de hímnősek (hermafroditák) is
lehetnek. A megtermékenyítés többnyire külső, ivarsejtjeiket a vízbe ürítik. Egyesek belső
megtermékenyítésűek, és a spermaátvitel történhet párzószerv (pénisz) segítségével vagy
ondótok (spermatofóra) átadásával. Egyedfejlődésük során elsősorban csillókoszorús
(trochofóra) lárvájuk és/vagy vitorlás lárvájuk (veligera) lehet, de a közvetlen fejlődés is
gyakori. A csigákra és kagylókra jellemző vitorlás lárva (veligera) két oldalán csillós,
mozgatható lebenyek (vela) találhatók, amelyeknek az úszásban és a táplálkozásban van
szerepe. A pelágikus lárvákat vagy szikanyag táplálja (lecitotróf lárvák), vagy önállóan
táplálkoznak (planktotróf lárvák). A közvetlen fejlődésű fajok kocsonyás vagy meszes burkú
tojásokat raknak (ovipárok), amelyből fiatal egyedek kelnek ki, de akadnak elevenszülő
(vivipár) fajok is. Utódgondozás is előfordul a körükben. Barázdálódásuk spirális típusú.
Egyedfejlődésük során vagy cöloblasztula alakul ki és a gasztruláció invaginációs
(szikanyagban szegény pete esetében), vagy szterroblasztula alakul ki és a gasztruláció típusa
körülnövés (epibólia) (szikanyagban gazdag pete esetében). A Viviparus csigafajoknál ismert,
hogy a blasztopórus helyén jön létre a végbélnyílás, egyébként a blasztopórus helyén a
szájnyílás alakul ki, ahogy az ősszájúaknál általában.
Csak a puhatestűekre jellemző sejttípus az ún. pórussejt (rhogocita). Ezek elszórtan,
egyesével találhatók a kötőszövetekben és a testüregben. Funkciójuk igen változatos. Részt
vesznek a sejtes immunválaszban, a légzőpigmentek szintézisében és lebontásában, a fém-ion
anyagcserében, ill. a méregtelenítésben is. Egyes csoportjaira jellemző továbbá, hogy
bizonyos szerveik (pl. kopoltyúk, gonádok, szív, izmok) megsokszorozódnak, azaz több
szériában fordulnak elő (pl. cserepeshéjúak, maradványcsigák), de ez nem tekinthető a
szelvényezettség (metaméria) jelének, és nem származtatható le az esetleges gyűrűsférgekkel
való közös szelvényezett ősből. A puhatestűek szerveinek ismétlődése poszterior-anterior
irányú, míg a szelvényezett gyűrűsférgek esetében a szelvények és a szerveik az ellenkező
irányban formálódnak. A puhatestűeknél az is előfordul, hogy a páros szerveik páratlan
szervvé redukálódnak (pl. csigák, ásólábúak).
A puhatestűek többsége tengeri, és a tengeri állatok közel negyede a puhatestűek közé
tartozik. Édesvízi puhatestűekkel ugyanakkor csak a csigák és a kagylók között
találkozhatunk, a szárazföldi életmódhoz pedig csak a csigák egyes szűkebb csoportjai
alkalmazkodtak. Az ősi életmódjuk valószínűleg aljzatlakó, detrituszt vagy bevonatot legelő
lehetett, hasonlóan a mai cserepeshéjúakhoz és maradványcsigákhoz. A mai puhatestűek
táplálkozásmódja azonban igen változatos, lehetnek szűrögetők, üledékevők, növényevők,
ragadozók vagy akár élősködők is. Számos kagyló, de néhány csiga faj is mutualista
kapcsolatban él baktériumokkal, amelyek a kagylóknál a módosult kopoltyúkban
helyezkednek el. Más kagylók, például az óriáskagylók (Tridacna spp.), ill. számos csigafaj
Zooxanthella endoszimbiontákkal rendelkeznek.
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6.1. táblázat. A főbb jellegek helyzete az egyes puhatestű csoportokban.
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A nagyobb csoportok (csigák, kagylók, lábasfejűek) jelentősége a vízi
ökoszisztémákban óriási, emellett humán jelentőségük is számottevő. Az ehető puhatestűek
számos faját már az ősidők óta fogyasztják az emberek. Ezek némelyikét (pl. osztrigákat) az
ókor óta halásszák, és tenyésztik. A porceláncsigák (Cypraeidae) héja egyes preindusztriális
társadalmakban fizetőeszközköz volt. A puhatestűek héjából ékszereket, dísz- és használati
tárgyakat, stb. készítettek, és készítenek még ma is. Testnedveik, ill. különböző mirigyeik
váladéka szintén sokrétűen használatos, pl. festékként (tüskés bíborcsiga), tintaként vagy
ételszínezékként (tintahalak). Humánparazita faj nem ismert, de például a tüdőscsigák között
találhatók az embert is fertőző közvetett fejlődésű mételyek (pl. májmétely, vérmételyek)
köztigazdái, így komoly szerepük van a mételykórok (pl. bilharziózis) terjesztésében.
A szárazföldi tüdőscsigák között fontos mezőgazdasági kártevők is akadnak. Mindezek
mellett a kagylók kiváló bioindikátorai a vízminőségnek, elsősorban a nehézfém-szennyezés,
ill. savasodás jelzésére alkalmasak. A tengeri nyúl (Aplysia depilans) védekezésre szolgáló
váladékának, amint a neve is utal rá, szőrtelenítő hatása van, de köszönhetően óriás
axonjainak, ismertebb mint neuroanatómiai, idegélettani, ill. viselkedéstani kutatások fontos
modellszervezete. A kúpcsigák (Conus spp.) és egyes polipok (pl. Hapalochlaena spp.) mérge
az ember számára is veszélyes. Ugyanakkor a kúpcsigák mérgét alkalmazzák neurológiai
betegségek, például epilepszia, Alzheimer- és Parkinson-kór kezelése során. A nagy
sonkakagyló (Pinna nobilis) bisszusz-mirigye által termelt fehérjefonalakból az ókorban
különböző textíliákat állítottak elő. Az ókortól kezdve keresett a gyöngyhalászok által
fölhozott igazgyöngy, amit főleg egyes tengeri gyöngykagyló fajok (Meleagrina
margaritifera, Pteria margaritifera) védekezésként, a héjukba jutott szennyezések vagy
paraziták bevonására termelnek. Egyes tengeri csigák és a folyami gyöngykagyló
(Margaritana margaritifera) is képeznek értékes gyöngyöket.
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A puhatestűek több mint 85 ezer recens és 33 ezer fosszilis fajjal az állatvilág második
legnépesebb törzsét képezik az ízeltlábúak (Arthropoda) után. A gazdag fosszilis anyag között
vannak egyértelműen a törzsbe tartozók, míg mások, főleg a kambrium időszak előtti leletek
vita tárgyát képezik. A csigák, kagylók, maradványcsigák és a perm végén kihalt
†Rostroconchia csoport első fosszíliái a korai kambriumból (≈560 millió éve), a lábasfejűeké
a középső kambriumból, a cserepeshéjúaké a késő kambriumból, az ásólábúaké a középső
ordovíciumból ismertek. A csigák (pl. †Aldanella), kagylók (pl. †Fordilla) vagy lábasfejűek
(pl. †Nectocaris) kambrium időszaki jelenlétét jól megőrzött fosszilis leletek bizonyítják.
Korai megjelenésük után diverzitásuk az ordovíciumig alacsony maradt, majd ekkor
kezdődött a csigák, kagylók és lábasfejűek diverzifikációja. A perm és a kréta végén
bekövetkezett tömeges kihalások egyes csoportokat érzékenyen érintettek (pl. az
ammoniteszek kréta végi kihalása), de a puhatestűek többségénél a kihalás nem volt
drasztikus, bizonyos fajok ma is megtalálható ún. „élő kövületek”, mint például a csigáspolip
(Nautilus pompilius). A csigák, kagylók és lábasfejűek diverzitásához képest a többi csoport
diverzitása jóval alacsonyabb volt, és mai is az. A gazdag kövületanyag lehetővé teszi a
fosszíliák alapján rekonstruált leszármazási viszonyoknak a morfológiai, anatómiai,
fejlődéstani és molekuláris törzsfákkal való összevetését, azonban a módszerek korlátai miatt
gyakran ellentmondásosak az eredmények.
Rokonsági viszonyaikat tekintve a puhatestűek a Lophotrochozoa csoportba tartoznak,
azonban testvércsoportjukat, ill. a puhatestű csoportok egymáshoz való rokonsági viszonyait
tekintve még nincs egyértelműen elfogadott nézőpont. A tradicionális nézet szerint a
puhatestűek, a gyűrűsférgek és a velük rokonítható csoportok mint trochofóra lárvával
rendelkező állatok képezik a csillókoszorús lárvájú állatok csoportját (Trochozoa). Recens
filogenetikai vizsgálatok alapján erősen támogatott az a nézet, hogy a puhatestűek (Mollusca)
törzse a Lophotrochozoa korán divergálódó ágát képezik, hasonlóan a nyelesférgekhez
(Kamptozoa) és a Cycliophora törzs tagjaihoz, melyekkel együtt egyes vizsgálatok alapján
közös fejlődési ágat (Tetraneuralia) képviselnek. A puhatestűek törzsén belül nyolc osztályt
különítenek el8, ezek a csatornáshasúak (Solenogastres), fejpajzsosak (Caudofoveata),
cserepeshéjúak (Polyplacophora), maradványcsigák (Monoplacophora), kagylók (Bivalvia),
csigák (Gastropoda), lábasfejűek (Cephalopoda) és az ásólábúak (Scaphopoda). A nyolc
osztály rokonsági viszonyaira vonatkozó hipotéziseket röviden összefoglaltuk (6.3. boksz).
A legújabb molekuláris vizsgálatok és a fosszíliák figyelembevételével végzett filogenetikai
rekonstrukciók alapján jelneleg az Aculifera/Conchifera hipotézis a legtámogatottabb
(6.8. ábra). Az Aculifera csoporton belül a cserepeshéjúak képezik a csatornáshasúak +
fejpajzsosak (Aplacophora) testvércsoportját. A Conchifera kládon belül a helyzet továbbra
sem tisztázott. Egy általánosabban elfogadott nézet szerint a csigák + kagylók
(Pleistomollusca), valamint a lábasfejűek + maradványcsigák közelebbi rokonsága valószínű,
míg bizonytalan filogenetikai helyzetű csoport az ásólábúaké. Az egyes filogenetikai
vizsgálatok ugyanakkor ellentmondásosak, a csoportok filogenetikai viszonyainak tisztázása
még várat magára (6.3. boksz).

8

Egyes rendszerek a csatornáshasúakat és a fejpajzsosokat egy közös osztályba, a féregcsigák (Aplacophora)
osztályába vonják össze. Noha a legújabb vizsgálatok alapján valószínűsíthető a csatornáshasúak és fejpajzsosok
közös eredete, a két csoport számottevő különbségei miatt mindenképp indokolt, hogy külön osztályokat
alkossanak.
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A puhatestűek (Mollusca) főbb csoportjait az alábbiak szerint tárgyaljuk:
Ph.: Mollusca (Puhatestűek törzse)
Aculifera
Cl.: Solanogastres (Csatornáshasúak osztálya)
Cl.: Caudofoveata (Fejpajzsosak osztálya)
Cl.: Polyplacophora (Cserepeshéjúak osztálya)
Conchifera (Héjas puhatestűek)
Cl.: Monoplacophora (Maradványcsigák osztálya)
Cl.: Cephalopoda (Lábasfejűek osztálya)
Cl.: Scaphopoda (Ásólábúak osztálya)
Cl.: Bivalvia (Kagylók osztálya)
Cl.: Gastropoda (Csigák osztálya)

6.8. ábra. A puhatestűek (Mollusca) rokonsági viszonyai Telford & Budd (2011) alapján.
Mo: Mollusca, Ac: Aculifera, Ap: Aplacophora, Co: Conchifera, Pl: Pleistomollusca.

6.3. boksz. A puhatestűek (Mollusca) rokonsági viszonyaira vonatkozó
hipotézisek
A puhatestű csoportok filogenetikai viszonyainak tisztázását nehezítette, hogy
az egyszerűbb testfelépítés és a héj hiánya ősi jellegként, ill. másodlagos
leegyszerűsödésként is értelmezhető. Testfelépítésük, morfológiájuk alapján több
konkurens hipotézis fogalmazódott meg a rokonsági viszonyok tekintetében.
A filogenomikai vizsgálatok sajnálatos módon inkább fokozták a „káoszt” semmint
tisztázták volna a helyzetet, részben annak köszönhetően, hogy az egyes csoportok
reprezentativitása jelentősen eltért az egyes vizsgálatokban, és mindmáig csak néhány
olyan vizsgálat található, amelyben minden puhatestű osztály képviselve van.
A tradicionális, morfológiai és ontogenetikai jellegeken alapuló elképzelések
szerint egyszerű felépítésű, héj nélküli csoportok képviselhették a korai
puhatestűeket. Eszerint a csatornáshasúak (Solenogastres) és a fejpajzsosak
(Caudofoveata), melyek héjjal nem rendelkező, féregszerű megjelenésű puhatestűek,
korán kiváltak, és az Aplacophora csoportot, mint az összes többi puhatestű
testvércsoportját alkotják (6.9. ábra).
A Conchifera hipotézis szerint a maradványcsigák (Monoplacophora), a
lábasfejűek (Cephalopoda), az ásólábúak (Scaphopoda), a kagylók (Bivalvia) és a
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csigák (Gastropoda) monofiletikus egységet, a héjas puhatestűeket (Conchifera)
alkotják (6.9. ábra). Alapja az elsődlegesen egy részből álló, 3 rétegű héj megléte.
(A kagylók két részből álló héja, a gyöngyházréteg hiánya egyes kagylók, csigák
esetében, ill. a héj redukciója a lábasfejűek többségénél és egyes csigáknál mind
másodlagosan alakult ki.) További közös jellegük a páros sztatociszta, a kristálynyél
és az egyetlen gyökérnyúlvány (ti. az eumetazoák csillós hámjának csillóihoz
2 bazális test és gyökérnyúlvány tartozik).

Cephalopoda
6.9. ábra. A puhatestű osztályok hipotetikus rokonsági viszonyainak összefoglalása.
Az idézőjel arra utal, hogy a csoport neve egyben a hipotézis neve is.

A cserepeshéjúak (Polyplacophora) vagy a héjatlanokhoz (Aplacophora) állnak
közelebb, és azok testvércsoportjaként, velük közösen az Aculifera csoportot alkotják
(Aculifera hipotézis), vagy inkább a héjas puhatestűek (Conchifera) testvércsoportját
képezik, és együtt a Testaria csoportot alkotják (Testaria hipotézis) (6.9. ábra).
A cserepeshéjúak és a héjas puhatestűek közös jellegeként a radulát és a hozzá
kapcsolódó struktúrák hasonlóságát lehet említeni (pl. a porcos radulapárna
(odontophor) és az azt mozgató izmok hasonlósága, a radulazsák, ill. a szubraduláris
szerv megléte). Emellett a cserepeshéjúak tápcsatornájának felépítése hasonló a héjas
puhatestűekéhez (pl. emésztő mirigyek megléte, csavart bélcsatorna), mely jellegek
hiányoznak az Aplacophora esetében. A csatornáshasúak, fejpajzsosak és a
cserepeshéjúak hámjának csillóihoz azonban 2 gyökérnyúlvány tartozik, ami
általánosan jellemző a szövetes állatokra (pleziomorfia), ezzel szemben a héjas
puhatestűeknél található egyetlen gyökérnyúlvány apomorf jelleg. A cserepeshéjúak
veséinek zsigeri helyzete szintén eltér a Conchifera csoportok veséinek köpenyperemi
elhelyezkedésétől.
A cserepeshéjúakat és a ma élő maradványcsigákat egyaránt a szilárd aljzathoz
tapadó életmód és a bevonat legelése jellemzi. Testfelépítésükre egyaránt jellemző
bizonyos szervek ismétlődése (lábvisszahúzó izmok, kopoltyúk mindkét csoport
esetén, héjelemek csak cserepeshéjúaknál, vesék, gonádok és szív a
maradványcsigáknál), ami a Serialia hipotézis alapját képezi. Ismétlődést azonban
más csoportoknál is megfigyelhetünk, ilyen például a csigáspolipok (Nautiloida) 2 pár
kopoltyúja és veséje, ill. az ordovíciumból ismert 8 pár lábvisszahúzó izommal
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rendelkező kagylófaj (†Babinka prima). Valószínűbb, hogy a szervek ismétlődésére
való hajlam a puhatestűek általános jellemzője. Továbbá a Serialia hipotézist felvető
filogenomikai vizsgálat számára jelentős hiányosságok róhatók föl (pl. a
cserepeshéjúak és maradványcsigák alulreprezentáltsága, fel nem ismert kiméra
szekvenciák, a többi csomópont alacsony támogatottsága). Noha további, az említett
hiányosságokat kiküszöbölni igyekvő filogenomikai vizsgálatok is támogatták a
Serialia csoport monofiliáját, a többi puhatestű csoport helyzete bizonytalan maradt,
ezért ez a lehetőség nem lett széles körben elfogadott.
A recens filogenetikai vizsgálatok az Aculifera/Conchifera hipotézist
támogatják, és az egyetlen lemezből álló meszes héj, ill. lemezek, tüskék valószínűleg
ősi (pleziomorf) jellegek. Ennek alapján az ős-puhatestű úgy képzelhető el, mint
lapos, széles mászólábbal, szkelritekkel, ill. egyetlen meszes héjjal rendelkező,
bentikus életmodú állat, amelynek héjához ismétlődő, 7-8 pár vagy akár több,
dorzoventrális izom (ezentúl dv izom) kapcsolódik. (A fosszíliák alapján
†Kimberella- vagy †Wiwaxia-szerű állat, attól függetlenül, hogy a fosszilis leletek
megítélése vitatott lehet, így tartják ezeket a gyűrűsférgek törzscsoportjába („stem
group”) tartozóknak, a soksertéjű gyűrűsférgek koronacsoportjába tartozóknak
(„crown group”), ill. puhatestűeknek is.) Evolúciójuk során az egységes héj mint ősi
(pleziomorf) jelleg megmaradt a Conchifera csoportokban (kivéve kagylók,
amelyeknél két teknő alkotja), és a dv izmok száma többé-kevésbé redukálódott
(maradványcsigák: 8 pár dv izom; lábasfejűek, ásólábúak, csigák: 1-1 pár dv- és
fejvisszahúzó izom; kagylók: 3-5 pár lábvisszahúzó, dv izom, ill. 2 pár záróizom).
Az izmok eredendően nagyobb számát a fosszíliák is alátámasztják, mint a már
említett †Babinka vagy a lábasfejű †Phtanoncoceras, amely 9-10 pár dv izommal
rendelkezett.
Ugyanakkor a másik ágon, amelyet az Aculifera képvisel, a héjlemez számának
növekedése volt jellemző (pl. a fosszilis †Halkieria esetében 2, a †Matthevia esetében
8, a kihalt †Multiplacophora taxonba tartozó cserepeshéjúaknál (pl. †Polysacos,
†Protobalanus) pedig 7 a héjlemezek száma), miközben az izomzat komplexebbé
vált, például a dv izmok mellett körkörös izmok is jelen vannak, amelyek lehetővé
teszik az összegömbölyödést. A †Matthevia 8 héjlemeze (1 „köralakú”
ún. holoperifériális poszterior lemez, majd 7 üreges, tüskeszerű lemez), azt sugallja,
hogy a ma élő cserepeshéjúak 8 loricája őrzi ezt az ősi jelleget, míg a többi Aculifera
esetében a héjlemezek száma 7-re csökkent (kihalt taxonok) vagy akár teljesen
redukálódott (recens csatornáshasúak és fejpajzsosak). A ma élő Aplacophora
képviselőit éppen a héjatlanság jellemzi. Egyéb tulajdonságaikban a fejpajzsosakhoz
és a csatornáshasúakhoz hasonló, azaz redukált lábú, radula nélküli, féregszerű
megjelenésű, de 7 héjlemezzel rendelkező fosszíliák (†Acaenoplax, †Kulindroplax) is
ismertek. A ma élő fejpajzsosokban (pl. Chaetoderma) meglévő ismétlődő 7, meszet
kiválasztó papilla, ill. 7 hasonló régió a csatornáshasúak poszt-lárva stádiumában arra
utalnak, hogy az őseiknek lehetett 7 meszes héjlemezük. Mivel az egyedfejlődés
során először az elülső (anterior) és középső (mediális) lemezek jelennek meg, a
hátulsók (poszterior) csak később, az, hogy a fosszilis alakok alapján a poszterior
lemez tűnt el először (pl. †Kulindroplax), a többi csak utána, megerősíti azt a
hipotézist, mely szerint az Aplacophora progenetikus pedomorfózis során
evolválódott és vesztette el héjlemezeit9. Mindenesetre az Aplacophora monofiletikus
9

Más vélemények szerint azonban a ma élő cserepeshéjúak 8 héjlemeze és hozzá kapcsolódó 8 pár dv izma a
7 héjlemezzel és 7 pár dv izommal rendelkező kihalt †Multiplacophora fajokhoz képest szerzett jelleg. Ráadásul
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volta nem egyértelmű, számos kérdés tisztázásra szorul, figyelembe véve pl. az
újonnan leírt Apodomenia enigmatica faj sajátosságait, továbbá hogy a jelenleg
használatos taxonok nem feltétlenül monofiletikusak a legújabb vizsgálatok alapján.
Többek között valószínű, hogy a héj, ill. a láb redukciója egymástól független,
többszöri esemény lehetett a csatornáshasúak és fejpajzsosak evolúciója során.
További vita tárgyát képezi a héjas puhatestűek (Conchifera) rokonsági
viszonyainak megállapítása. A Cytrosoma/Diasoma hipotézis a kagylókat az
ásólábúakkal (Diasoma), míg a csigákat a lábasfejűekkel rokonítja (Cytrosoma).
A Diasoma csoport feltételezett szünapomorfiái az idegrendszer ősi jellege, az ásó
funkciójú láb és a kétlebenyű héjformálódás. Korábban úgy tekintették, hogy az
ásólábúak esetében az egységes csőszerű héj két félből áll össze, azonban a modern
fejlődéstani vizsgálatok alapján a héjuk embrionálisan is egységesen fejlődik.
Az ásóláb tipikusan az életmódhoz való alkalmazkodás eredménye, így nem
feltétlenül tükrözi jól a rokonsági viszonyokat. Hasonlóan a feji érzékszervek hiánya
szintén másodlagos jellegként is értékelhető. A Cytrosoma csoportra jellemző az
elkülönült fej, a köpenyüreg redukciója, a cerebrális ganglion által beidegzett
érzékszervek (kagylóknál a laterális és zsigeri dúc idegezi be ezeket), ill. az
idegdúcok nagyobb fokú koncentrációja. A csigáknak és lábasfejűeknek további
közös jellegei az ásólábúakkal is közös, mint pl. az elkülönült fej-visszahúzó izmok,
az izmos-hidrosztatikus rendszer megjelenése (ez teszi lehetővé a testfüggelékek
izmok általi kinyújtását, szemben a kagylók testfolyadék nyomáson alapuló lassú
mozgásával), az U-alakban hajlott bélcsatorna (anopedális flexió), ill. az
aszimmetrikus ivarrendszer. A csigák és kagylók rokonságát (Pleistomollusca
hipotézis) a korai embrionális fejlődésük hasonlósága támasztja alá, míg a sok feji
tapogató és a gyűrű alakú izmok megléte a köpenyüregben a lábasfejűek és ásólábúak
közös jellege. A tradicionális hipotézisek azonban nem vették figyelembe a
maradványcsigákat, hiszen azokat csak 1957-ben a Galathea expedíció során fedezték
fel újra. A jelenlegi, főleg molekuláris vizsgálatok alapján támogatott elképzelés
szerint a lábasfejűek és a maradványcsigák alkotnak egy monofiletikus egységet, míg
a másik ágon, az ásólábúak bizonytalan helyzete miatt, mind a Diasoma, mind a
Pleistomollusca hipotézis elképzelhető. Kocot et al. (2020) vizsgálata alapján pedig a
monofiletikus Conchiferán belül a fejlábúak alkotják a többi osztály
(maradványcsigák, kagylók, ásólábúak, csigák) testvércsoportját, melyen belül a
maradványcsigák bazális helyzetűek. Továbbá, érdeks módon az ásólábúak + csigák
alkotnak egy kládot, melynek a kagylók a testvércsoportja.
Aculifera
Egységes héjuk nincs, változatos formájú, aragonitból fölépülő mésztüskéik,
mészpikkelyeik (Solenogastres, Caudofoveata), ill. 4 rétegű, meszes lemezeik
(Polyplacophora) azonban lehetnek. Többségében féregszerű megjelenés jellemzi őket, és a
cserepeshéjúak kivételével a lábuk redukált vagy hiányzik.
A recens filogenetikai vizsgálatok alapján monofiletikus csoport, amelyben a
cserepeshéjúak képezik a testvércsoportját a csatornáshasúak és fejpajzsosak alkotta héjatlan
féregcsigáknak (Aplacophora). A csatornáshasúak és fejpajzsosak redukált testfelépítése,
héjatlansága másodlagos leegyszerűsödés eredménye. Ezt sugallja a lárváik testfelépítése
a †Kulindroplax esetében hiányzó holoperifériális héjlemez a †Matthevia esetében anterior, nem pedig poszterior
helyzetű.
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(pl. a lárváik izomzatának hasonlósága a cserepeshéjúak izomzatához), vagy a Chaetoderma
ismétlődő mészkiválasztó papillái mint egy ősi jelleg maradványa. A másodlagos
egyszerűsödés magyarázata progenetikus pedomorfózis lehet (ld. 6.3. boksz).
Cl.: Solenogastres (Csatornáshasúak osztálya)
Kisméretű (1 mm-től 30 cm-ig), oldalról lapított, féregszerű megjelenésű tengeri
állatok (6.10. ábra A). Gyakran igen színesek. A testüket borító kitines kutikulájukba
mészelemek épülnek be. Lábuk redukált. Mozgásuk a hasi oldalukon található barázda
csillós hámjának segítségével történik, innen ered az elnevezésük. Fejükön10, a száj előtt egy
csillós gödör (vestibulum) található, amely egy kutikuláris érzékszerv. Szemeik, tapogatóik
nincsenek. A köpeny a hasi barázdán kívül az egész testfelületet befedi, a köpenyüreg
redukált. Köpenyük hámja meszes (aragonit) tüskéket választ el. A tüskék alakja változatos,
lehetnek pikkelyszerűek vagy horgas végűek. Morfológiájuk az alacsonyabb hierarchiájú
taxonok elkülönítésében fontos bélyeg. Fésűkopoltyúik (ctenidia) nincsenek, csupán a
nagyobb méretű fajoknak van külön légzőszervük, az ún. légzési papilla vagy redő. A fajok
mintegy negyedének nincs reszelőnyelve (radula). Emésztőrendszerük egyszerű, középbéli
mirigyük nincs. Szintén hiányoznak a metanefrídiumok és a gonoductus.
Hímnősek (szimultán hermafroditák), kölcsönös megtermékenyítésük belső,
párzószerv (stylet) segítségével történik. A lerakott tojásból trochofóra típusú lárva kel ki.
Néhány fajnál elevenszülés is megfigyelhető. Ragadozók, kizárólag csalánozókkal
táplálkoznak. Kivétel nélkül tengeriek. Mintegy 250 faj tartozik ide, amelyeket négy rendbe
(Neomeniamorpha, Pholidoskepia, Cavibelonia, Sterrofustia) sorolnak.
Az 1-10 cm hosszú, gyakran színes Epimenia fajok az Indo-Pacifikus térség
szubtrópusi korallzátonyain élnek.
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6.10. ábra. A héjatlan puhatestűek (Aplacophora) képviselői.
A: Amboherpia heterotecta (Solenogastres); B: Chaetoderma nitidulum (Caudofoveata).

Cl.: Caudofoveata (Fejpajzsosak osztálya)
A csatornáshasúakhoz hasonlóan kistermetű, 2-80 mm-es, barnás színű, megnyúlt,
hengeres testű, héj nélküli puhatestűek (6.10. ábra B). Hasonlóságuk ellenére a két csoport
életmódja és testfelépítése eltérő. A fejpajzsosak testének feji vége kiszélesedett ásó szervvé,
ún. fejpajzzsá módosult, innen ered a nevük. Fejpajzsuk mésztüskék nélküli, kemény
kutikula, melyen érzékszervek is találhatók. A testük többi részén a kutikulájukba
10

Féregszerű (vermiform) megjelenésük miatt néhányan úgy tekintik, hogy az Aplacophora képviselőinek nincs
feji része. A puhatestűek alapszabását tekintve a poszterior részüket lehet fejnek nevezni.
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mészpikkelyek épülnek be. Lábuk teljesen elcsökevényesedett, mozgásuk perisztaltikus, a
testfalizomzat segítségével történik. A köpeny az egész testet beborítja. Légzőszervük, az
1 pár fésűkopoltyú (ctenidium) az öblös köpenyüregben található. Reszelőnyelvük (radula)
általában megvan, tápcsatornájuk differenciáltabb, mint a csatornáshasúaké, de elkülönült
középbéli mirigyük nincs.
Váltivarúak (gonochorisztikusak), az ivarsejtek a pericardium és a vesécskék
segítségével jutnak a külvilágba (azaz nincs gonoductus). Kizárólag tengerekben élnek. A laza
üledékbe fejjel lefelé ássák be magukat, ahonnét csak a hátsó testvégük áll ki a légzés miatt.
Detrituszfogyasztók, ill. egyesek kifejezetten likacsoshéjúakkal (Foraminifera) táplálkoznak.
Mintegy 150 fajuk a parti zónától a mélytengerekig mindenütt megtalálható. Fajaikat egyetlen
rendbe (Chaetodermomorpha) sorolják.

A

2

B

1

1
2
3
4

6.11. ábra. A cserepeshéjúak (Polyplacophora) testfelépítése.
A: Dorzális oldal: 1: kutikuláris perem (perinotum); 2: ízesülő héjlemezek (loricae).
B: Ventrális oldal: 1: fej; 2: perinotum; 3: izmos tapadótalp; 4: köpenybarázda.

Cl.: Polyplacophora (Cserepeshéjúak osztálya)
Kisméretű (5-50 mm), többnyire ovális, lapított testüket dorzálisan 8 egymáshoz
ízesülő héjlemez (lorica) fedi, és a keskeny kutikuláris perem (perinotum) veszi körül,
amely szintén segít összetartani a lemezeket (6.11. ábra). A rugalmas, kitines perinotumot
meszes elemek, tüskék vagy pikkelyek díszíthetik. Egymáshoz ízesülő héjlemezeik
cserépszerűen átfednek, innen ered a nevük. Gyakran színesek. A héjlemezeik négyrétegűek,
a hypostracum különül el két rétegre (articulamentum, myostracum). A héjlemezeik nagyrészt
aragonitból és kismértékben fehérjékből épülnek fel. Egyes fajok loricái redukáltak, testük
megnyúlt féregszerű (pl. Cryptoplax). Izmos lábuk lapos, széles, aljzathoz való tapadáshoz
alkalmazkodott (6.11. ábra). Izomzatuk fejlett, minden héjlemezhez 1 pár dorzoventrális izom
kapcsolódik (összesen 8 pár), valamint hosszanti és körkörös izmaik is vannak, melyek
segítségével képesek összegömbölyödni. Ventrális helyzetű fejüket a lábtól egy haránt
barázda választja el. Feji részük fejletlen, szemeket nem visel, és tapogatók is csak néhány
fajnál találhatók. A köpenybarázdában megsokszorozódva 6-88 pár fésűkopoltyú
(ctenidium) helyezkedik el. Keringésük nyílt, a test végén lévő szívük 1 kamrából és
2 pitvarból áll. Kiválasztószervük 1 pár metanefrídium. Dorzális helyzetű ivarmirigyük
(gonád) egységes, összeolvadt, páros gonoductus van. Tekeredett, tagolt tápcsatornájuk van,
gyomorral, ill. nyál- és középbéli mirigyekkel. Hosszú reszelőnyelvük (radula) fogait a kopás
ellen fémvegyületek (magnetit) erősítik. Idegrendszerük tetraneurális, nem központosult.
Számos érzékszervük van a test különböző részein. A köpenybarázdában a páros osphradium
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és az ún. laterális érzékszervek találhatók. A reszelőnyelvük alatt a táplálék minőségének
megállapítását szolgáló érzékszerv (szubraduláris szerv) helyezkedik el. A héjukba ágyazva
speciális érzékszervek (ún. aestheták) találhatók, amelyek foto-, mechano- és
kemoreceptorok, de tápanyagot is raktároznak. Az aesthetákat hívják héjszemeknek is, mert
gyakran valódi, aragonit lencsével és retinaszerű struktúrákkal rendelkező egyszerű szemekké
(ocelli) módosultak11.
Váltivarúak (gonochorisztikusak), megtermékenyítésük rendszerint külső. Lárvájuk
szabadon úszó trochofóra lárva. A lárvák rövid pelágikus élet után telepednek le az aljzatra.
A néhány utódgondozó fajnál a petesejt megtermékenyítése a köpenybarázdában történik, és
az embrionális fejlődés is ott zajlik le. Kivétel nélkül tengeriek, nagyrészük az
árapályzónában élő, detrituszt fogyasztó vagy a biotektont legelő puhatestű, de előfordulnak
ragadozó életmódot folytató fajaik is. Főleg dagály idején aktívak, apálykor
sziklamélyedésekbe húzódnak vissza. Összetett izomzatuk és az ízületesen kapcsolódó
loricáik révén képesek összegömbölyödni, így védve magukat, ha a hullámverés lesodorja
őket a sziklafelszínről. A ma élő mintegy 1000 fajuk mindegyike a Neoloricata rendbe
tartozik.
A csendes-óceáni gumicsizma chiton (Cryptochiton stelleri) akár 30 cm-esre is
megnőhet. Jellegzetessége, hogy a köpenye kívülről beborítja a héjlemezeket, rugalmas,
gumiszerű burkot képezve, amiről a nevét is kapta. A Csendes-óceánban élő Placiphorella
velata ragadozó, perinotumának kiterjedt elülső részét felemelve várakozik, amit hirtelen
lecsap, ha zsákmány kerül alá.
Conchifera (Héjas puhatestűek)
Elsődlegesen 3 rétegű (periostracum, ostracum, hypostracum), egységes külső
vázként funkcionáló meszes héjjal rendelkeznek, kivéve a kagylókat, ahol a héjat két teknő
alkotja. A héj ősi jellegnek tekinthető. Másodlagosan, egymástól függetlenül több csoportban
is megfigyelhető a belső gyöngyházréteg (hypostracum) vagy a héj akár teljes redukálódása.
További közös jellegük a páros sztatociszta, a kristálynyél megléte és a hámsejtek csillóinak
egyetlen gyökérnyúlványa. A radula egyes elemei, ill. a szubraduláris szervük másodlagosan
redukálódhatnak. A kagylók, csigák és lábasfejűek jellegzetes csőszerű szerve a szifó
(syphon12), amely a köpenyüreget köti össze a külvilággal. A lábasfejűek szifója a láb hátsó
részéből alakult ki, míg a csigáknál és kagylóknál a köpeny származéka. Ennek szerepe lehet
a mozgásban, légzésben, táplálkozásban, ill. az érzékelésben is. Egyes kagylóknak, csigáknak
hipobranchiális mirigyük lehet, amely többek között nyálkát termel, de a lábasfejűek
tintamirigye is a hipobranchiális mirigyből alakult ki.
Mind alakjukat, mind életmódjukat tekintve rendkívül változatos csoport. A jelenlegi
elképzelés szerint a maradványcsigák (Monoplacophora) és a lábasfejűek (Cephalopoda),
valamint a kagylók (Bivalvia) és csigák (Gastropoda) állnak szorosabb rokonsági viszonyban
egymással, de az ásólábúak (Scaphopoda) bizonytalan helyzete miatt ez még nincs kellően
alátámasztva.

11

A legújabb kutatások alapján ezek fókuszált képformálásra és akár térlátásra is képesek lehetnek. Viszont egy
érdekes evolúciós csereviszony (trade-off) figyelhető meg a szemek érzékelő és a héj védő funkciója között,
ugyanis minél fejlettebbek a szemek, annál kevésbé kompakt a héj.
12
Más néven tölcsér (infundibulum), ill. a lábasfejűek esetében a hyponome elnevezés is használatos.
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Cl.: Monoplacophora13 (Maradványcsigák osztálya)
Kisméretű (1 mm-től 40 cm-ig), dorzoventrálisan lapított testüket lapos, kúpos héj
borítja. A héj csúcsa a feji vég felé tolódott (6.12. ábra). A héjat kívülről fehérjéből álló
periostracum borítja, a héj fő tömegét az oszlopos meszes réteg (ostracum) adja. Több fajnál
megfigyeltek gyöngyházszerű belső réteget, azonban ennek mikrostruktúrája eltér a csigák és
kagylók gyöngyházrétegének felépítésétől. Lábuk széles, izmos tapadóláb, amely 8 pár
dorzoventrális lábvisszahúzó izommal kapcsolódik a héjhoz. Fejük kicsi, a szájnyílásuk a
lábuk előtt helyezkedik el a köpenybarázdában. Fejükön 1-1 pár szájnyílás előtti (preorális) és
mögötti (posztorális) tapogató (tentaculum) található. Reszelőnyelvükön (radula) 11 fog van.
Bélcsatornájuk csavarodott, fejlett gyomruk, kristálynyelük és páros középbéli mirigyük van.
Légzőszervük a láb körüli köpenybarázdában elhelyezkedő 3-6 pár fésűkopoltyú
(ctenidium). Több szervük is ismétlődik, így 2 pár szívpitvaruk, melyek 1 pár kamrába
nyílnak, amelyből 1 pár aorta ered. Veséik száma 3-7 pár, gonádjaik száma 1-3 pár lehet.
Gonoductus van, és a vesékhez kapcsolódik. Idegrendszerük tetraneurális, a dúcok
fejlettebbek, mint a cserepeshéjúaknál. Érzékszerveik (szubraduláris szerv, sztatociszták)
kevéssé ismertek, az osphradium hiányzik.
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6.12. ábra. A maradványcsigák (Monoplacophora) külső és belső testfelépítése.
1: bukkális zsákok; 2: középbél; 3: gyomor 4: gonádok; 5: páros szív
(2 pár pitvar és 1 pár kamra); 6: végbélnyílás; 7: láb; 8: fésűkopoltyúk; 9: vesécskék;
10: utóbél; 11: sztatociszta; 12: pedális idegtörzs; 13: nyelőcső;
14: szájnyílás; 15: bukkális ganglionok; 16: héj.

Váltivarúak (gonochorisztikusak), megtermékenyítésük külső, lárvájuk, ill. azok
fejlődése azonban nem ismert, valószínűleg szabadon úszó lecitotróf lárvájuk lehet.
Utódgondozás előfordul a körükben, a Micropilina arntzi utódai a köpenybarázdában
alakulnak át, nincs szabadon úszó (pelágikus) életszakaszuk, de valószínűleg nem ez a
jellemző. Kivétel nélkül tengeri, a hideg vagy mély (akár 6000 m) vizeket kedvelő, aljzatlakó
13

A Tryblidia név is használatos, ami pontosabb, minthogy nem tartalmazza a Monoplacophora taxonba
beletartozó több olyan bizonytalan fosszilis fajt, amelyek nem feltétlenül rokoníthatók a ma élő fajokkal.
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(bentikus), üledékevő puhatestűek. Néhány faj köpenyhámjában szimbionta baktériumok
élnek. Valamivel több mint 30 fajuk ismert. Hasonlóan a sárkányfenyőhöz (Wollemia nobilis)
vagy a maradványhalhoz (Latimeria chalumnae) kihalt csoportnak vélték, mígnem 1957-ben,
köszönhetően a 2. Galathea expedíciónak „újra” felfedezték őket14. A Monoplacophora taxon
tehát sokáig csak fosszilis maradványok alapján leírt fajokat tartalmazott, amelyek közös
jellemzője a sapkaszerű héj. A ma élő és a fosszíliákból ismert Monoplacophora fajok nem
alkotnak monofiletikus egységet. A recens fajok a fosszilis Tryblidia fajokkal mutatnak
szorosabb rokonságot az izomzatuk alapján. Fosszilis Tryblidia fajok csupán a szilur és devon
időszakból ismertek (~400 millió éve), a későbbi korokból nem. A vizsgált maradványcsigák
„molekuláris órája” alapján a ma élő fajok közös őse mintegy 83 millió évvel ezelőttre, a késő
kréta időszak idejére tehető. Az ismert Tryblidia fosszíliák kora és a ma élő fajok feltételezett
közős őse között mintegy 300 millió évnyi hiátus van, ami bőven ad okot a kétkedésre, hogy
monofiletikusnak tekinthető-e a Tryblidia taxon. Az osztályt hagyományosan Cyclomya és
Tergomya alosztályokra osztják (a név az izomtapadási helyek és a héj csúcsának helyzetére
utal, azonban e különbség nem számottevő, és például a hasonló alakú héjjal rendelkező
csészecsigáknál is erősen variál).
Enigmatikus képviselőjük a Neopilina galatheae, amelyet 1957-ben írtak le, és
neveztek el a Galathea expedicióról. A már említett alig 1 mm-es a Micropilina arntzi az
Antarktisz környéki tengerekben 200-800 m mélyen él.

.

.

6.13. ábra. A fejlábúak belő testfelépítése a Nautilus példáján. 1: vakbél; 2: gyomor;
3: végbélnyílás; 4: begy; 5: fő aorta; 6: garatideggyűrű; 7: rhinofóra; 8: idegek; 9: állkapcsi
izomzat; 10: állkapocs felső része; 11: radula függelékei; 12: radula; 13: állkapocs alsó része;
14: ajak; 15: Valenciennes-féle szerv (másodlagos ivarszerv); 16: szifó (hyponome); 17: szem;
18: köpeny artériák; 19: merevítő porc; 20: szem előtti és mögötti tapogatók; 21: nidamentális
mirigy; 22: kisebbik aorta; 23: fésűkopoltyúk; 24: renális zsák; 25: pericardium függelékei;
26: oviductus; 27: emésztőmirigy; 28: utóbél; 29: ovárium.

14

Már a 19. században ismert volt több élő fajuk is, de ezeket a példányokat tévesen csészecsigáknak
(Patellogastropoda) vélték.
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Cl.: Cephalopoda (Lábasfejűek osztálya)
Rövid, gömbölyded (pl. polipok) vagy megnyúlt, torpedó alakú (pl. tintahalak,
kalmárok) puhatestűek. Méretük igen változatos, vannak apró 15 mm-es fajaik, míg az
óriáskalmárok karokkal együtt elérhetik a 20 m-es testhosszúságot is. Egyeseknél a test két
oldalán úszólebenyek találhatók, másoknak páros úszója lehet. Testük hát-hasi irányban
megnyúlt, az eredetileg (anatómiailag) dorzális zsigerzacskó a testük hátsó részének felel
meg, míg a test elülső részét az eredetileg ventrális láb és fej együttese alkotja, amire a nevük
is utal. A szájukat a taxononkra jellemző számú karok veszik körül, ill. tapogatóik is
lehetnek. A karok egész hosszukban tapadókorongokat (esetleg horgokat) viselnek, míg a
tapogatóknak csak a végső, kiszélesedő részén találhatók tapadókorongok vagy még ott sem.
A karok és a tapogatók feji vagy lábi eredete vitatott, de valószínűleg a láb elülső (anterior)
részéből alakultak ki, míg a láb hátsó részéből a szifó (hyponome) lett (6.13. ábra).
A héjuk különböző mértékben redukálódott. A csigaházas polipok (Nautiloidea)
külső héja síkban felcsavarodott, a lebegést segítő kamrákra osztott, míg a többi ma élő
lábasfejűnek (Coleoidea) nincs külső váza, annak maradványa az epidermiszük alá süllyedt és
belső vázként szolgálhat. A tintahalak (Sepiida) redukált, nyelv alakú belső váza a
szépiacsont, míg a csigás tintahalacskák (Spirulida) kamrázott belső váza síkban
felcsavarodott. A kalmárok (Myopsida) és óriás kalmárok (Oegopsida) belső váza rugalmas
pálcához hasonlít, míg a Sepiolida és az Octopodiformes taxonokban többnyire teljesen
redukálódott a váz. Kültakarójukban rendszerint pigmentszemcséket tartalmazó színsejtek
(kromatofórák) és fényvisszaverő sejtek (iridociták) találhatók, amelyek segítségével
dinamikusan képesek a színüket változtatni. A színsejtek méretét izomsejtek szabályozzák.
Emellett a testük felületi textúráját, ill. alakjukat is képesek átformálni (6.14. ábra).

6.14. ábra. Sepia latimanus (Sepiida) szín- és alakváltoztatása.

Kopoltyúik, szívpitvaraik és vesécskéik száma 2 pár a csigaházas polipoknál, míg
1 pár a többi lábasfejűnél. Köpenyüregükben helyezkednek el a kopoltyúk, továbbá ide nyílik
a végbélnyílás, a gono- és nefridiopórus. A végbélbe nyílik a tintazacskó15 is, aminek
kilövellhető, melanint és alkaloidokat is tartalmazó váladékát védekezésre használják16.
A körkörös és hosszanti izmokat tartalmazó vastag köpeny a hosszanti izmok
összehúzódásával képes megnövelni a köpenyüreg térfogatát, így víz áramlik be a fej és a
köpenyszegély közötti résen át. A körkörös izmok összehúzódásával zárja el a nyílást, és
préseli ki a vizet a láb hátsó részéből kialakult szifón keresztül. Egyrészről ez biztosítja a
légzéshez szükséges vízáramot, másrészről a víz hirtelen kipréselésével, a rakétaelvnek
15

A tinta anyaga folyamatosan termelődik a tintamirigy sejtjeiben, amelyekből a tintazacskóba jut, és ott
raktározódik.
16
Az alkaloidok időlegesen megzavarják a támadó kémiai érzékszerveit.
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megfelelően, igen gyors mozgást tesz lehetővé. Nyugalomban azonban a köpenyüreg
tágulását a köpeny falában lévő kollagén rostok elaszticitása biztosítja, ami elég ilyenkor a
légzéshez szükséges vízbeáramláshoz. Fejlett, zárt keringési rendszerük van, a csigaházas
polipok kivételével a szívük mellett 1 pár járulékos szívvel is rendelkeznek, melyek a
kopoltyúk tövén találhatók. Erőteljes, két részből álló, papagájcsőrhöz hasonló állkapcsuk
és reszelőnyelvük (radula) van. A radula részben redukált lehet, sorokba rendeződő,
legfeljebb 9 foggal, de akár hiányozhat is (Spirulida). Nyálmirigyük és nagy középbéli
mirigyük van. Izmos gyomrukban az emésztést extracelluláris enzimek végzik, majd innen az
előemésztett tápanyag a vakbélbe kerül. Tápcsatornájuk csavarodott. Idegrendszerük fejlett,
több csoportnál is erősen központosult, azaz 3 nagy dúc összeolvadásából többlebenyű agy
jött létre, amelyet gyakran porcos belső váz vesz körül, egyben a karoknak is támasztékot
szolgáltatva. Érzékszerveik fejlettek. A hólyagszem felépítésének különbségei az egyes
lábasfejű csoportokban jól tükrözik a hólyagszem evolúciójának lépéseit. Egyes taxonok
esetében (pl. Octopus) a gerincesekéhez szerkezetileg nagyon hasonló, jó szín- és képlátást
biztosító hólyagszem található (6.18. ábra). Fejlett helyzetérző- és szaglószervvel
(osphradium) is rendelkeznek. Sztatocisztáikban 3 egymásra merőleges csillósáv található,
szerkezetileg tehát hasonlít az emlősök 3 félkörös ívjáratához. Oldalvonalhoz hasonló
funkciójú érzékszervük is lehet, valamint alacsony frekvenciájú hanghullámokat is képesek
érzékelni. Jó a memóriájuk, valamint az alakfelismerő és tanulási képességük. A test
színének, alakjának, és felületi textúrájának változtatása is idegrendszeri szabályozás alatt áll,
amelynek a rejtőzködés mellett a vizuális kommunikációban is szerepe van.
Váltivarú (gonochorisztikus), belső megtermékenyítésű állatok. A hímek a párzás
során spermatofórát adnak át a nősténynek, rendszerint az erre módosult párzókarjaikkal
(hectocotylus). Egyedfejlődésük közvetlen, és gyakori körükben az utódgondozás. Kivétel
nélkül tengeri, gyakran nyílttengeri (pelágikus), szabadon úszó (nektonikus) vagy aljzatlakó
(bentikus) állatok. A legtöbb lábasfejű kilövellt vízsugár segítségével úszik, emellett
úszólebenyük, ill. páros úszójuk is lehet. Egyes fajok (Octopus marginatus) két karjuk
segítségével „két lábon” való járásra is képesek. Többségük ragadozó, ritkábban törmelék-,
ill. dögevők. Zsákmányukat a karjaikkal ragadják meg, majd az állkapcsukkal ölik meg.
Egyes fajok a nyálmirigy termelte proteolitikus enzimeiket a zsákmányra ürítve már külsőleg
megkezdik a zsákmány emésztését, mások módosult nyálmirigyei mérget termelnek. Mintegy
1000 recens fajuk mellett a leírt fosszilis fajok száma meghaladja a 17 ezret. Három alosztályt
(†Ammonoidea, Nautiloidea, Coleoidea) különböztetünk meg, közülük az ammoniteszek
(†Ammonoidea) utolsó képviselői a kréta időszak végén (~65 millió éve) haltak ki.
A taxonokat az alábbi rendszer szerint tárgyaljuk:
Cl.: Cephalopoda (Lábasfejűek osztálya)
SubCl.: Nautiloidea (Csigaházaspolipok alosztálya)
O.: Nautilida (Csigaházaspolip-alakúak rendje)
SubCl.: Coleoidea (Belsővázas fejlábúak alosztálya)
SupO.: Decapodiformes (Tízkarúak főrendje)
O.: Spirulida (Csigástintahal-alakúak rendje)
O.: Sepiida (Tintahalalakúak rendje)
O.: Sepiolida (Törpetintahal-alakúak rendje)
O.: Myopsida (Kalmáralakúak rendje)
O.: Oegopsida (Óriáskalmár-alakúak rendje)
SupO.: Octopodiformes (Nyolckarúak főrendje)
O.: Vampyromorphida (Vámpírtintahal-alakúak rendje)
O.: Octopoda (Polipalakúak rendje)
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SubCl.: Nautiloidea17 (Csigaházaspolipok alosztálya)
Ma élő képviselőik igen ősiek, ún. „élő kövületek”, és egyetlen rendet (Nautilida)
alkotnak. Számos kihalt taxonjuk ismert.
O.: Nautilida (Csigaházaspolip-alakúak rendje)
Méretük ritkán haladja meg a 20-25 cm-t. Visszahúzható karjaik száma 60-90 közt
változik. A karok (pl. 2 pár szem előtti és mögötti karjaik) valószínűleg többféle funkcióra
módosultak, például a szaporodáshoz vagy kémiai érzékeléshez. Karjaik felszínét ragadós
mirigyváladék borítja, tapadókorongjuk nincs. A héj külső rétege díszes, rejtő színű, belül
fényes gyöngyházréteggel. Külső héjuk síkban felcsavart (planospirális), konkáv
válaszfalakkal kamrákra osztott, amelyek közül az utolsó, nagy kamra szolgál
lakókamraként. Ebbe visszahúzódva, 4 tapogatóhüvely összenövésével létrejött izmos, de
kemény képlettel az ún. „csuklyával”18 zárják a kamra nyílását (6.15. ábra). Az életkorral nő
a kamrák száma, így mindig új, nagyobb lakókamrát alakítanak ki. A többi kamrában a
folyadék és gáz arányát képesek változtatatni, így szabályozzák a merülésüket.
A válaszfalakon keresztülhatolva a kamrákat a köpeny csőszerű származéka, az
ún. szifunkulusz (siphunculus) köti össze. 2 pár kopoltyújuk, veséjük, szívpitvaruk és
osphradiumuk van. A szervek megsokszorozódása valószínűleg szerzett és nem ősi jelleg,
míg a következőkben felsoroltak ősi tulajdonságoknak tekinthetők a lábasfejűeknél.
A köpenyüregből kivezető szifó 2 lebenyre tagolódik, nem fuzionált. Tintamirigyük és
kromatofóráik nincsenek. Állkapcsuk meszes és kitines, radulájuk a többi lábasfejűhöz képest
strukturáltabb, széles, 9 foggal soronként. Szemük egyszerű gödörszem (camera obscura),
azaz egy üreg, szűk réssel, alján fényérzékelő receptorokkal.
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6.15. ábra. Csigaházaspolipok (Nautilida). A: A planospirális héj. 1: lakókamra;
2: a kamrákat összekötő szifunkulusz maradványa; 3: szeptumokkal
tagolt kamrák. B: Nautilus sp. 1: héj; 2: karok; 3: csuklya.

Lassú mozgásúak, úszóik nincsenek. Ragadozók, de részben elhalt állati
maradványokat is fogyasztanak. Hosszú életűek, és életük során többször is szaporodnak
(iteroparitás). Sok kihalt faj mellett, mára csupán a Nautilus és az Allonautilus nemek 6 faja
maradt fenn mint „élő kövületek”.
17
18

Használatos név a Tetrabranchiata is.
Az angol szaknyelv által használt „hood” elnevezésből ered.
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Az Allonautilus fajok mélytengeriek, kevéssé ismert a biológiájuk. A Nautilus fajok a
nagyméretű tojásaikat egyesével rakja az aljzatra. A tojások egy év múlva kelnek ki. Nappal
kb. 300 m-es, éjjel kb. 100 m-es mélységben tartózkodnak.
SubCl: Coleoidea19 (Belsővázas lábasfejűek alosztálya)
Héjuk különböző mértékben redukált. Az epidermisz alá süllyedve pálca vagy
lemez alakú belső vázat alkot, vagy teljesen hiányzik. Karjaik száma 8 vagy 10, amelyeken
tapadókorongokat viselnek. Állkapcsuk nem meszesedett, radulájuk egyszerűbb, mint a
csigáspolipoké, akár hiányozhat is. Úszóik többnyire vannak, de másodlagosan
hiányozhatnak. A szifó fuzionált. 1 pár kopoltyújuk (erre utal a Dibranchiata nevük),
vesécskéjük, szívpitvaruk és osphradiumuk van. A kopoltyúk tövén 1 pár járulékos szív is
található. Idegrendszerük fejlett, 3 nagy dúc összeolvadásából többlebenyű agy jött létre,
melyet gyakran porcos belső váz vesz körül, ami egyben a karoknak is támasztékul szolgál.
Szemük, sztatocisztáik fejlettebbek, mint a csigaházas polipoké. Kültakarójukban
pigmentszemcséket tartalmazó színsejtek (kromatofórák) vannak.
Változatos alakú és életmódú puhatestűek. A ma élő fajaikat 2 főrendbe és 7 rendbe
soroljuk.
SupO.: Decapodiformes20 (Tízkarúak főrendje)
A meszes héj maradványa többségében megtalálható. Úszóik általában vannak.
Karjaik száma 8, valamint 2, tapogatózsákba visszahúzható tapogatójuk is van
(6.16. ábra). A zsákmányt a tapogatók kiszélesedett, tapadókorongos részével ragadják meg,
és továbbítják a karoknak, melyek a zsákmány további kezelését végzik.
A főrenden belül az alacsonyabb hierarchiájú taxonok (családok) nem tükrözik
megfelelően a rokonsági viszonyokat, a recens molekuláris vizsgálatok eredményei azonban
ellentmondóak21. Jelenleg 5 rendbe soroljuk a tízkarúakat.
O.: Spirulida (Csigástintahal-alakúak rendje)
Egyetlen ma élő képviselőjük a 4 cm körüli csigás tintahalacska (Spirula spirula).
Héja a csigáspolipokéhoz hasonlóan planospirális, kamrákra osztott (6.16. ábra), amelyeket a
testen belül elhelyezkedő szifunkulusz köt össze. A csigáspolipokéhoz hasonló módon
szabályozza a süllyedését is. Testének hátulsó részén (a köpeny csúcsán) két kis fülszerű úszó
található, közöttük fényadó szervvel (fotofóra). Karjai a köpenybe húzhatók vissza.
Tapadókorongjainak nincs körkörös izma.
Mélytengeri faj, akár 1000 m mélyen is előfordulhat, éjszakára azonban a 100-200 mes mélységbe jön fel.
19

Használatos név a Dibranchiata is.
Használatos a Decabrachia elnevezés is
21
Példaképp említhetőek az Idiosepius fajok (Idiosepiidae), amelyek néhány mm-es méretüknek, továbbá
sajátságos morfológiai, fiziológiai, életmódbeli és viselkedésbeli jellegeiknek köszönhetően bizonytalan
helyzetűek, így jelenleg sincsenek pontosan besorolva (incertae sedis).
20
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6.16. ábra. Csigás tintahalacska (Spirula spirula).
A: Belső testfelépítés. 1: planospirális belső héj.
B: Külső testfelépítés. 1: fotofóra; 2: úszó; 3: karok; 4: tapogatók.

O.: Sepiida (Tintahalalakúak rendje)
Legfeljebb fél méteres (pl. Sepia apama), de többségében kisebb méretű lábasfejűek
(6.17. ábra A). Belső meszes héjuk széles, lapos ún. „szépiacsont”, amit merülésre és
emelkedésre használnak. A „szépiacsont” gázzal töltött kamrákra osztott, erősen módosult
szifunkulusszal a ventrális oldalán. Testüket széles úszólebeny szegélyezi. Tapogatóik
visszahúzhatók, a tapadókorongoknak körkörös izma van. Fejlett idegrendszer, érzékszervek
és kommunikáció jellemzi őket. Hólyagszemük pupillája W-alakú.
Többségében a partközelben élnek, noha egyes fajok képesek akár 600 méteres
mélységig lehatolni. Főleg apróbb tengeri állatokat ragadoznak.
Legismertebb képviselőjük a gyakorta rajokban úszó közönséges tintahal (Sepia
officinalis).

A

6.17. ábra. A: Egy tinthahal, a Sepia mestus (Sepiida); B: Egy kalmár,
a Sepioteuthis sepioidea (Myopsida).

O.: Sepiolida (Törpetintahal-alakúak rendje)
Kisméretű (legfeljebb néhány cm-es), kerekded testű, páros úszókkal rendelkező
lábasfejűek. Belső vázuk nincs. A köpenyükben speciális, biolumineszcens baktériumokat
tartalmazó fényadó szerv (fotofóra) található, amelyet álcázásra, árnyékuk elrejtésére
(„counter-illumination”) használnak. A szerv képes a kibocsátott fény hullámhosszát és
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fényerejét szabályozni, ill. lefele irányítani, hogy az megegyezzen a háttérfénnyel (azaz a
fölülről érkező csillagok, ill. hold fényével), így az állatot alulról nem látják a ragadozók.
Mélytengeri fajaik is ismertek. Tradicionálisan a Sepiolidae és a már említett
Idiosepiidae családok tartoznak ide, de ezek valószínűleg nem állnak szorosabb rokonságban
egymással.
O.: Myopsida (Kalmáralakúak rendje)
Változatos, de nem túl nagy méretű (2-90 cm), megnyúlt testű lábasfejűek
(6.17. ábra B). A héj rugalmas kitinpálca22, amely egész testükön végighúzódik. Úszóik jól
fejlettek. Karjaikon és tapogatóikon horgok nincsenek, csupán tapadókorongok, amelyek
körkörös izommal rendelkeznek. A tapogatók tapogatóhüvelybe húzhatók vissza.
A nőstényeknél egyetlen oviductus jellemző. Az általános 1 pár nidamentális mirigy23 mellett
járulékos mirigyeik is vannak. A szemükön szaruhártya (cornea) található. Egyes fajok
biolumineszcensek (pl. Watasenia scintillans), fotofórákkal, amelyek fénye egyrészt vonzza a
zsákmányt, másrészt árnyékuk álcázásra is szolgál.
A 2005-ben felfedezett Australiteuthis aldrichi fajon kívül a többi, mintegy 50 faj
egyetlen családot alkot (Loliginidae).
O.: Oegopsida (Óriáskalmár-alakúak rendje)
Igen változatos csoport. Akadnak közöttük igazi óriások 10-14 m-es és 400-600 kg-os
becsült mérettel (pl. Architeuthis dux, Mesonychoteuthis hamiltoni), így egyikei a legnagyobb
termetű „gerincteleneknek”. A hímek általában kisebbek, de erős ivari dimorfizmus is
megfigyelhető a körükben. Lehetnek átlátszók (Cranchiidae), mások (Lycoteuthidae)
fotofórákkal rendelkeznek. Karjaikon és tapogatóikon horgok találhatók. Tapadókorongjaik
nem rendelkeznek körkörös izommal. A nőstényeknél 2 oviductus jellemző. Szaruhártyájuk
(cornea) nincs.
Többnyire pelágikusak, mélytengeriek vagy épp a szürkületi zónában élnek.
SupO.: Octopodiformes24 (Nyolckarúak főrendje)
Változatos méretű lábasfejűek. A legkisebbek alig 2,5 cm-esek és 1 g-osak (Octopus
wolfi), míg a legnagyobbak 15 kg körüliek és mintegy 4 m-esek. A bizonyítottan legnagyobb
termetű példány (Enteroctopus dofleini) 71 kg volt, de nem bizonyított hírek szólnak 200 kgos egyedekről is. Testük rendszerint gömb alakú, de ennek alakját változtatni képesek
(kinyújtani, összehúzni, megcsavarni, stb.), így igen kis repedésekbe is beférnek. Héjuk
többnyire teljesen redukálódott, ill. jelentéktelen maradványa található meg, néhány fajnál
azonban az úszók támaszaként szolgáló belső héjként is funkcionálhat. Szájuk körül 8 kart
viselnek, amelyek legalább az alapjuknál hálószerűen össze vannak kötve. A karok funkciója
igen sokrétű, használatosak zsákmányszerzésre, védekezésre, mozgásra, különböző
objektumok manipulálására, tisztogatásra, párzásra, ill. kémiai és tapintási érzékelésre. Fejlett
idegrendszer és érzékelés, tanulás, kommunikáció jellemzi őket, hasonlóan a tintahalakhoz.
22

Alakja miatt hívják gladius-nak is (a közismert római rövid kard neve után).
A nidamentális mirigy egy lemezes szerkezetű mirigy, amelynek a kocsonyás tojástok (ootheca) vagy a tojás
burkának kialakításában van szerepe. Lábasfejűekre és bizonyos csigákra egyaránt jellemző, de megtalálható a
csövestapogatósoknál és cápáknál is.
24
Használatos az Octobrachia név is.
23
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Hólyagszemük szaruhártyából (cornea), szivárványhártyából (iris), szemlencséből (lens),
ideghártyából (retina) és üvegtestből (corpus vitreum) áll. Pupillájuk négyszögletes, és a
szemlencse alakját nem képesek változtatni, viszont a külső idegelvezetésnek köszönhetően
nincs vakfoltjuk (6.18. ábra).

6.18. ábra. A gerincesek (Vertebrata) (bal oldal) és a lábasfejűek (Cephalopoda)
hólyagszemének (jobb oldal) összehasonlítása. A gerincesek szeme ún. inverz szem,
azaz a retina receptorsejtjei a beérkező fénynek „hátat fordítva”, a fény hatására
keletkezett ingerület elvezetését végző idegrostok alatt helyezkednek el.
Emiatt utóbbiak szemgolyóból való kilépési helyénél vakfolt alakul ki,
ahol nem találhatók receptorsejtek. A lábasfejűek szeme ún. everz szem,
azaz a retina receptorsejtjei a retina üvegtest felöli oldalán találhatók
(így a beérkező fény közvetlenül ezekre vetődik), a fény hatására keletkezett
ingerület elvezetését végző idegrostok pedig ezek alatt helyezkednek el,
így itt nem alakul ki vakfolt.
1. retina; 2. idegrostok; 3. látóideg; 4. vakfolt.

6.19. ábra. Közönséges polip (Octopus vulgaris) (Octopoda).
Az ábrán fehér nyíl mutatja a szifót (hyponome),
a fekete nyíl pedig a karokon lévő tapadókorongokat.
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O.: Vampyromorphida (Vámpírtintahal-alakúak rendje)
Egyetlen ma élő fajuk (Vampyroteuthis infernalis) mintegy 30 cm-es méretű. Két kicsi
úszója laterális helyzetű. Karjai nem szabadok, azaz nem csak az alapjuknál, hanem szinte
teljes hosszuk mentén össze vannak kötve. A karok körén belül egy pár további,
visszahúzható tapogatószerű képződmény is található, de ezek nem homológok a tízkarúak
tapogatóival. Szinte egész teste szerte fotofórák találhatók.
Extrém mélytengeri környezetben él. Neve ellenére főleg a mélybe jutó szerves
törmelékkel (detritusszal) táplálkozik.
O.: Octopoda (Polipalakúak rendje)
Tapogatóikon a tapadókorongok mellett páros cirruszok lehetnek (Cirrata) vagy
cirruszok nincsenek (Incirrata). A Cirrata alrendre jellemző még, hogy belső héj által
támasztott páros úszóik lehetnek, a tintamirigyük pedig hiányozhat.
Rövid életűek25, többnyire csak egyszer szaporodnak. Az álcázás és tintakilövellés
mellett a legtöbb faj méreganyagot is termel, de emberre csak a Hapalochlaena fajok
veszélyesek.
Ismert képviselőjük a közönséges polip (Octopus vulgaris) (6.19. ábra).
Cl.: Scaphopoda (Ásólábúak osztálya)
Méretük a 3 mm-től a 15 cm-ig terjed. Testük megnyúlt. Héjuk mindkét végén
nyitott, rendszerint ívesen hajlott cső, amely a csúcsa felé keskenyedik, innét ered az
agyarcsiga elnevezés (6.20. ábra). Redukálódott fejük a héjba visszahúzható, a szájnyílás
mellett számos (akár több száz), tapadós, bunkós végű, kinyújtható és visszahúzható
fogófonál (captaculum) ered, melyeknek a táplálkozásban van szerepe. Radulájuk jól fejlett.
Ahogy a nevük is utal rá, lábuk erőteljes ásószervvé alakult, és a héj elülső, általában
szélesebb végén, a fej alatt helyezkedik el. Bélcsatornájuk fordított U-alakú. Keringési
rendszerük leegyszerűsödött, a pericardiumban nem található szív, de az ún. perianális
szinusz homológ a kamrával, így ez tekinthető az ásólábúak szívének. Légzésük a megnyúlt,
tágas köpenyüreg falán keresztül történik, kopoltyúik redukálódtak. Ivarmirigyeik
(gonádok) páratlanok, az ivarsejtek a jobb oldali vesécskén keresztül ürülnek. Gonoductus-uk
van. Érzékszerveik kevésbé fejlettek, szemeik, osphradiumaik nincsenek, sztatocisztákkal
azonban rendelkeznek.
Többségük váltivarú (gonochorisztikus), külső megtermékenyítéssel. A tojásból
szabadon úszó trochofóra lárva kel ki, ami veligera lárvává alakul. A lábuk már a
metamorfózisuk előtt kialakul, míg a fogófonalaik csak a metamorfózis után fejlődnek ki.
Kizárólag tengeriek, a parti zónától a mélytengerekig (6000 m) előfordulnak. A homokos
aljzatba fúródva élnek, és likacsoshéjúakat (Foraminifera), ill. egyéb intersticiális
szervezeteket zsákmányolnak fogófonalaik segítségével. Mintegy 600 ma élő fajukat két
rendbe sorolják a héj, a radula és a láb morfológiája alapján. A valószínűleg parafiletikus
Dentaliida rend fajait általában nagyobb méret jellemzi, héjuk pedig egyenletesen kúpos,
szemben a monofiletikus Gadilida rendbe tartozó igen apró fajokkal, amelyek héja többékevésbé hasas.
25

A legrövidebb életű faj 6 hónapig, a leghosszabb életű 4 évig él.
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6.20. ábra. Az ásólábúak (Scaphopoda) testfelépítése. 1: fogófonalak (captacula); 2: láb;
3: pedális dúc; 4: héj; 5: idegek; 6: cerebro-pedális konnektívum; 7: radula; 8: vesécske;
9: emésztőmirigy; 10: dorzális köpenynyílás; 11: viszcerális idegtörzs; 12: héj izom;
13: tesztisz; 14: gyomor; 15: pleurális dúc; 16: cerebrális dúc; 17: proboszcisz; 18: ajak;
19: ventrális köpenynyílás.

Cl.: Bivalvia (Kagylók osztálya)
Méretük a 0,5 mm-től a több mint 1 m-ig terjedhet. Testük oldalról lapított, a héj az
egész testet körülveszi, csak a láb, ill. a szifók lóghatnak ki. Héjukat a kétlebenyű köpeny
választja ki. A köpenylebenyek ventrális szegélyüknél gyakran összeforrtak, csak elöl a
lábnak, ill. hátul a be- és kivezető vízáramnak hagynak helyet. A köpenyüreg nagy. Héjuk
két félből, a jobb és bal oldali teknőből áll (erre utal a nevük is) (6.21. ábra). A héj dorzális,
kiemelkedő része a búb (umbo). A teknők illeszkedését a hátoldalon található rugalmas
szalagszerű képződmény, az ún. sarokpánt (ligamentum), a zárpárkányzat és az azon
található fogak biztosítják. A sarokpánt26 felelős a teknők szétnyitásáért, azok zárása
izommunkát igényel. Többnyire 1 pár (dimyaria), néha másodlagosan egyetlen
(monomyaria) záróizmuk van. A záróizmok mérete lehet egyforma (isomyaria) vagy
különböző (anisomyaria). Az ősibb csoportoknál a zárpárkányzat fogazata sok apró,
egyforma fogakból (taxodont típus), míg a levezetettebb csoportoknál jellemzően kisszámú,
különböző fogakból (fő- és mellékfogakból) áll (pl. heterodont, schizodont). A zárpárkányzat
fogazata lehet redukált (dysodont) vagy akár hiányozhat is (anodont). A héj belső felületén jól
kivehető a záróizmok lenyomata, a köpenyvonal, amely a köpeny héjhoz való tapadási helyét
jelzi, és amelyet az elülső részen egy beöblösödés (ún. palliális szinusz) szakíthat meg, ahol a
szifók nyúlnak ki. A héj külső felszínén növekedési vonalak és mintázatok figyelhetők meg.
A héj anyaga aragonit vagy kalcit, és 3 réteg alkotja (periostracum, ostracum, hypostracum),
de a belső gyöngyházréteg (hypostracum) hiányozhat. Másodlagosan lehet a héj belső,
redukálódhat, ill. hiányozhat is.
26

A sarokpánt, amit a feszülésnek és nyomásnak igen ellenálló tensilium és resilium alkot, folyamatosan feszíti
szét a két héjat. Ha a kagyló elpusztul, a záróizmok elernyednek, és a héj szétnyílik.
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6.21. ábra. Egy heterodont fogazatú kagyló egyik oldali teknőjének
belső szerkezete.

Fejük elcsökevényesedett, a szájnyílásuk a héjon belül, az elülső záróizom és a láb
töve között található. A száj szögletében 1 pár csillós, ragadós nyálkával borított tapogató
(ún. ajaktapogató) lehet, amelynek feladata a táplálék szájhoz való továbbítása. Radulájuk és
a hozzá kapcsolódó struktúrák (odontophor), il. az állkapocs hiányoznak. Lábuk
általában izmos ásóláb, de egyes fajoknál, amelyek véglegesen az aljzathoz cementálódnak
elcsökevényesedhet a mozgató izmokkal együtt (pl. osztrigák). Egyesek a lábban található
bisszusz-mirigy ragadós fehérjefonalainak segítségével képesek az aljzathoz rögzülni. A láb
mozgatása hidrosztatikusan, ill. a lábvisszahúzó izmokkal történik. A ma élő kagylók 3-6 pár
dorzoventrális lábvisszahúzó izommal rendelkeznek.
Bélcsatornájuk szabálytalanul csavarodott. Összetett gyomruk, kristálynyelük és
kristálynyélzacskójuk is van. A gyomorból a táplálék egy része a középbélbe jut, a többi az
ún. gyomorzsákokba, amelyek csatornák révén kapcsolatban állnak a páros középbéli
miriggyel. A emésztés további része a középbéli mirigyben, intracellulárisan történik.
A végbélnyílás a köpenyüregbe nyílik. Légzésük kopoltyúkkal történik, ám ezek szerkezete és
funkciója jelentősen eltérhet. Az ősibb kagylóknak egyszerű, ún. protobranch típusú
kopoltyúik vannak, amelyeknek csak a légzésben és a ventillációban van szerepe (6.4. boksz).
A levezetett csoportok szűrögetésre és ventillációra szolgáló kopoltyúi fonalas (filibranch)
vagy lemezes szerkezetűek (pseudo-, ill. eulamellibranch)27. A víz a köpenyperem
megvastagodásával létrejövő csőszerű képződményeken, a be- és kivezető szifón keresztül
áramlik (6.22. ábra). Keringésük nyílt, szívük 2 pitvarból és 1 kamrából áll. Az előrefutó
aorta nagyobb, mint a hátrafelé futó, amely hiányozhat is néha. Némelyek hemolimfája
hemoglobint tartalmaz (pl. Arcidae, Limidae). Páros vesécskéik (metanefrídiumok) és
ivarmirigyeik (gonádok) vannak, amelyek a kopoltyú fölött nyílnak a köpenyüregbe.
A nefridio- és gonoductusaik gyakran egyesültek. A köpenyüregből a kivezető szifón
keresztül ürülnek az anyagcsere melléktermékei, valamint az ivarsejtek is. Idegrendszerük
nem olyan komplex, mint a lábasfejűeké vagy a csigáké. A cerebrális és pleurális ganglion
nem különül el, így az idegrendszerüket 3 pár dúc (cerebropleurális, viszcerális és pedális
dúc) alkotja. Érzékszerveiket a szájnyílás környékén és a szifókon elhelyezkedő receptorok,
valamint a köpenyperemen elhelyezkedő szemek, ill. tapogatók alkotják. Páros sztatocisztájuk
27

A filibranch típusú kopoltyú esetében a kopoltyúfonalak között nincs szöveti kapcsolat, csupán csillók által
kapcsolódnak egymáshoz. A lemezes kopoltyú esetén gyengébb (pseudolamellibranch) vagy erősebb
(eulamellibranch) szöveti kapcsolat alakul ki a fonalak között.
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és osphradiumuk van. Szemeik többségében csak fényérzékelésre alkalmas receptorok, a
fésűskagylók (Pectinida) számos képviselője azonban bonyolult felépítésű, tükörrendszerrel
ellátott szemekkel rendelkezik.
6.4. boksz. A kopoltyúk funkciója a kagylóknál
Az ősibb kagylók ajaktapogatói nagyok, fejlettek, ezek segítségével üledéket
fogyasztanak. A kopoltyúk feladata a gázcsere és a ventilláció. A kopoltyúk csillózata
a vízáramot kelti, ill. a nemkívánatos szennyeződéseket (pl. homokszemcsék)
távolítja el.
A szűrögető életmódú kagylóknál a kopoltyúk csillózata a táplálék kiszűrését és
szállítását is végzi. A kopoltyúk laterális csillózata a köpenyüregbe irányuló
vízáramot idéz elő. A beáramló víz átfolyik a kopoltyúlemezek között, ahol a frontális
csillók kiszűrik a táplálékszemcséket. Ezt a kopoltyút borító nyálka is segíti.
A táplálékbarázdákban gyűlik össze a kiszűrt táplálék, amelyet a táplálékbarázda
csillói az ajaktapogatókhoz szállítanak, majd az ajaktapogatók az ehető szemcséket a
szájhoz továbbítják, míg az ehetetlen részeket nyálkával összetapasztják nagyobb
szemcsékké, amit a vízáram kimos. A kopoltyúk feladata a szűrögetés és a ventilláció,
a gázcsere az egész test felületén keresztül zajlik. A víz az elülső, ventrális oldalon
áramlik be és a dorzális oldalon áramlik ki a köpeny speciális, csőszerű páros
képződményén, a be- és kivezető szifón keresztül. A szifók, főleg a bevezető szifó
fejlettsége változatos. Lehet egészen kicsi, de a magukat mélyen az iszapba beásó
fajoknál a testnél jóval hosszabb is lehet, ill. a ragadozó fajoknál zsákmányszerzésre
módosulhat. Ezeknél a fajoknál a kopoltyú egy perforált szeptumot képezve
(ld. Anomalodesmata) két részre osztja a köpenyüreget (a hátulsó kis méretű kamra a
kiáramló víz részére szolgál, míg az elülső nagyobbnak főleg a táplálkozásban van
szerepe).

6.22. ábra. Vénuszkagylók (Venerida) kinyújtott szifóikkal.

Váltivarúak (gonochorisztikusak) és hímnősek (hermaforditák) is lehetnek.
Többségében külső megtermékenyítésűek, de az utódgondozó fajoknál a megtermékenyítés a
köpenyüregben zajlik, és a lárvák is itt vagy a kopoltyúk költőtáskáiban fejlődnek. Többségük
lárvája planktotróf, de az ősibb kagylók tojásai általában sok szikanyagot tartalmaznak, és
lecitrotróf lárvájuk van, ellentétben a levezetett csoportokkal. Lárvájuk trochofóra lárva, de a
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legtöbb kagylónál ezt rögtön egy veligera stádium követi. A szabadon úszó veligera lárvát
nem meszes, kétlebenyű héj jellemzi, amely oldalról fedi a lárva testét. A veligera stádium
után még egy ún. pediveligera lárva is megjelenhet. Ennek héja meszes, sarokpántja és több
érzékszerve (sztatociszta, köpenyszemek) is van, és ez tér át bentikus életmódra. A lárvák
jellegzetes mirigye a bisszusz-mirigy, amely egyes kagylóknál a kifejlett egyedben is
megmarad. A mirigy termelte fehérje alapú bisszuszfonál a veligera lárvánál a lebegést, a
pediveligera lárvánál a letapadást segíti. Az édesvízi najádokra vagy folyamikagylókra
(Unionidae) jellemző a héjjal rendelkező ún. kajmacsos lárva (glochidium), amely halak
kopoltyújára, úszóira tapad, ott betokozódva, parazitaként a gazda szöveteit fogyasztja, majd
néhány hét vagy hónak múlva elhagyja a gazdát, és fiatal kagylóként él tovább. Egyes
fajoknál (pl. Villosa iris, Lampsilis spp.) a glochidium lárva szülői segítséggel talál gazdát,
ugyanis a kifejlett kagyló köpenyének egy bizonyos részét kitüremítve magához csalogatja a
halakat28, majd sok-sok kajmacsos lárvát enged szabadjára, amelyek megtelepszenek a
halgazdán.
A kagylók kivétel nélkül víziek, többségük tengerekben, brakkvizekben él, de szép
számmal akadnak édesvízi fajok is. Lábaik segítségével lassú, korlátozott mozgásra képesek.
A lábukat kinyújtják és belefúrják az iszapba, majd a héj záródásával testfolyadék áramlik a
láb véröbleibe, így az megdagad, és lehorgonyozza a kagylót. Eközben a köpenyüregből víz
préselődik ki, fellazítva a kagyló körül az aljzatot. Ezután lépnek működésbe a lábvisszahúzó
izmok, és a lehorgonyzott lábhoz húzzák a test többi részét. A legtöbb kagylóval ellentétben a
fésűkagylók (Pecten spp.) előre és hátrafelé is aktívan úszni képesek, igaz csak néhány
métert. Úszásuk inkább ugrásokhoz hasonló, ahogy héjukat sorozatosan csukják és nyitják,
kipréselve a vizet köpenyüregükből. Hasonlóan, de akár 5 percig is képesek úszni a Limida
rend képviselői, amelyek egyetlen záróizma harántcsíkolt- és simaizom rostokat is tartalmaz,
egyaránt biztosítva a hirtelen, gyors, ill. tartósabb mozgást. Az ősibb kagylók
üledékfogyasztók, a legtöbb ma élő kagyló azonban szűrögető életmódot folytat. Egyeseknél
(Solemya spp.) kemoautotróf endoszimbionta baktériumok élnek a kopoltyúkban, amelyek
segítségével a hidrogén-szulfid oxidációjából is képesek energiát nyerni. Akadnak közöttük
mélytengeri ragadozók is (pl. Cuspidaria spp., Poromya spp.). A 2010-ben fölfedezett
Entovalva nhatrangensis tengeri uborkákban élő endoszimbionta faj. A kagylók mutualista
kapcsolatban állhatnak különböző epibiontákkal (pl. szivacsokkal, kacslábú rákokkal),
amelyek a ragadozó tengeri csillagok elöl rejthetik el a véglegesen aljzathoz rögzült kagylókat
(pl. Chlamys hastata). A kagylók számos tengeri állat táplálékbázisát adják. Sok fajuk emberi
fogyasztásra is alkalmas, emiatt tenyésztik is őket, bár számos parazitát, baktériumot, ill.
vírust hordozhatnak. Régóta keresett az igazgyöngy is, ami lényegében egyes kagylók
védekezésének eredménye. A köpeny és a héj közé különböző szennyeződések
(pl. homokszemcsék), ill. paraziták is kerülhetnek alkalmanként, ezeket veszi körül védekezés
gyanánt az állat gyöngyházréteggel. További érdekessége a kagylóknak a mitokondriális
DNS sajátos, dupla uniparentális öröklődése (azaz nem csak anyai, hanem apai ágon is
öröklődhet) (6.5. boksz).
6.5. boksz. A kagylók mtDNS-ének öröklődése
Alapvetően a dupla uniparentális öröklődés (DUI) azt jelenti, hogy kétféle, azaz
apai és anyai mtDNS forma található, és az apai mtDNS hímekben, az anyai pedig
nőstényekben öröklődik tovább. Az anyai forma a petesejtből jut mind a hím, mind a
28

Ez a rész gyakran a megtévesztésig hasonlít a gazdahal kedvenc zsákmányára (pl. kishalra, rákra), sőt még
annak mozgását is imitálhatja.
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nőstény utódokba. Ezzel szemben az apai forma a spermiumból csak a hím egyedekbe
jut. A kifejlett hímekben az anyai forma a testszövetekben, az apai forma az
ivarmirigyekben (gonádokban) domináns. A spermiumban nem található anyai
mtDNS (amit találtak, az testi sejtekkel való kontaminációból származott).
Megjegyzendő, hogy mára már több mint száz kagylófajnál figyelték meg a
DUI-t, és ezen fajok nőstényeinél is megtalálható az apai mtDNS, bár jelenléte
nagyon változatos, teljesen hiányozhat vagy akár az anyaival egyező arányban is
előfordulhat a testi sejtekben.
Mintegy 10 ezer élő fajuk ismert, ezzel a puhatestűek második legfajgazdagabb
csoportját alkotják a csigák után. Számos tradicionális, a héj, a kopoltyúk, a záróizmok, az
emésztőrendszer morfológiáján alapuló bélyeg parallel evolúció eredménye, így a rendszerük
mindig is vitatott volt. A legújabb filogenomikai vizsgálatok megerősítik a főbb csoportok
monofiletikus voltát. Az ősi, nem szűrögető fajok alkotta Protobranchia képezi az összes többi
kagyló (Autobranchia) testvércsoportját29. A főbb csoportokat alosztály szinten különítjük el,
így a jelenleg élő fajokat négy alosztályba (Protobranchia, Pteriomorphia, Paleoheterodonta,
Heterodonta) soroljuk. Egyes rendszerek több alosztályt különítenek el, valamint az
alacsonyabb hierarchiájú taxonok rangját illetően is eltérések lehetnek.
A kagylók rendszerét az alábbiak alapján tárgyaljuk:
Cl.: Bivalvia (Kagylók osztálya)
SubCl.: Protobranchia
O.: Nuculida
O.: Nuculonida
O.: Solemyoida
SubCl.: Pteriomorphia
O.: Arcida
O.: Ostreida
O.: Pectinida
O.: Limida
O.: Mytilida
O.: Pteriida
SubCl.: Paleoheterodonta
O.: Trigoniida
O.: Unionida
SubCl.: Heterodonta
InfCl.: Archiheterodonta
O.: Carditida
InfCl.: Euheterodonta
SupO.: Anomalodesmata
SupO.: Imparidentia

SubCl.: Protobranchia
Többnyire kistermetű kagylók. Héjuk aragonit lemezekből áll, a gyöngyházréteg
(hypostracum) megvan. A zárpárkányzaton sok apró, egyforma fog található (taxodont
fogazat). Anisomyaria és isomyaria is előfordul a körükben. Egyszerű, levél alakú, 2 széttartó
29

Egyes vizsgálatok alapján csak a Solemyoida a többi kagyló testvércsoportja, így maga a Protobranchia nem
képez monofiletikus egységet.
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sorba rendezett, rövid filamentumokból álló ún. protobranch kopoltyú jellemzi őket,
amelynek csak a légzés és a ventilláció a feladata. Ajaktapogatóik hosszúak. Hipobranchiális
mirigyük általában van.
Lárvájuk általában lecitotróf típusú ún. pericalymma lárva. Nem szűrögetnek, hanem
az ajaktapogatóik segítségével szerves törmeléket (detrituszt) fogyasztanak. Kizárólag tengeri,
általában mélytengeri fajok.
O.: Nucula, Nuculoidea
A Protobranchia alosztály tipikus képviselői tartoznak ezekbe a rendekbe. Isomyaria
és taxodont fogazat jellemzi őket.
Detrituszfogyasztók.
O.: Solemyoida
A Solemyoida rend képviselőinek a zárpárkányzata fog nélküli (anodont típusú), és
anysomiaria vagy monomyaria jellemzi. Kopoltyúikban kemoautotróf endoszimbionta
baktériumok élnek, amelyek segítségével a hidrogén-szulfid oxidációjából nyernek energiát.
Bélcsatornájuk gyakran csökevényes, egyes fajoknál, mint pl. a mélytengeri hidrotermális
kürtők környékén élő Acharax-fajoknál (6.23. ábra) a bélcsatorna és a középbéli mirigy
teljesen hiányzik.
Egyes filogenomikai vizsgálatokban a Solemyoida rend az összes többi kagyló
testvércsoportjaként jelenik meg, amely alapján a Protobranchia alosztály parafiletikus. Egyes
rendszerek külön alosztályba is sorolják a rendet.

6.23. ábra. Acharax gadirae (Protobranchia: Solemyoida).

SubCl.: Pteriomorphia
Változatos héjmorfológiájú csoport, teknőik sokszor egyenlőtlenek. A héjat aragonit
építi fel, gyöngyházréteg általában van. Többségüket taxodont fogazat jellemzi, de pl. a
kékkagylók fogazata redukálódott (dysodont típus). Előfordul isomyaria (pl. bárkakagylók),
anisomyaria (pl. kékkagylók) és monomyaria (pl. fésűkagylók) is. Kopoltyúfonalaik többnyire
szabadon állnak (filibranch típus), de előfordul a körükben pseudolamellibranch típusú
kopoltyú is (pl. osztrigák).
Az aljzathoz rögzült kagylók (ún. epifauna) tipikus képviselői. Többségüknél felnőtt
korban is megtalálható a bisszusz-mirigy, amelynek fonalaival rögzülnek az aljzathoz.
Egyesek (pl. osztrigák) véglegesen az aljzathoz cementálódnak. Sok ehető fajuk mellet a
legtöbb jelentős igazgyöngyképző faj is ide tartozik.
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O.: Arcida
A rend képviselői a legősibb szűrögető kagylóknak tekinthetők. Sajátos, kettős
ligamentumuk és taxodont fogazatuk van, valamint héjuk szerkezete is megkülönbözteti őket
a Pteriomorphia csoport többi tagjától.
Jellegzetes képviselőik a bárkakagylók, pl. Noé bárkája (Arca noae), amelyek az
alakjukról kapták nevüket.
O.: Ostreida
Egyenlőtlen teknők és gyakran a fogazat hiánya jellemzi. Az elülső záróizmok
fejletlenek (anisomyaria) vagy hiányoznak (monomyaria). A lábuk gyakran csökevényes, és
véglegesen az aljzathoz cementálódhatnak. Kopoltyúik pseudolamellibranch típusúak.
Gyöngyképzésükről ismertek, emellett számos ehető fajuk is van.
A rend tipikus képviselői a több mint száz osztriga faj (Ostrea spp.) Jellegzetes
alakjáról kapta a nevét a sonkakagyló (Pinna nobilis), amely viszonylag vékony, törékeny
héjjal rendelkezik. A Pteriidae család jeles képviselője a tengeri gyöngykagyló (Pinctada
margaritifera).
O.: Pectinida
Egyetlen záróizmuk (monomyaria) központi elhelyezkedésű. Köpenyperemükön
szemeket és tapogatókat viselhetnek.
Többségük aktívan úszni képes, de előfordulnak az aljzathoz véglegesen rögzült fajok
is.
Jellegzetes képviselőik a Shell cég logójából is a jól ismert fésűkagylók (Pectinidae).
O.: Limida
Héjuk ovális alakú, a köpenyszegélyen pedig hosszú tapogatókat viselnek.
A köpenyszegély nem fuzionált, és gyakran pirosas színű.
Bentikusak, gyakran bisszuszfonalakból készült „fészkük” is van, amely védelemül
szolgál számukra. Többségük úszni is tud.
O.: Mytilida
Változatos alakú (kerek, ovális, háromszög) héjuk van, amely gyakran az élőhely
függvénye. A köpenyszegély nem fuzionált. Héjuk fogazata redukált (dysodont típus), és
anisomyaria, ritkábban monomyaria jellemzi őket. Lábuk gyakran csökevényes,
bisszuszfonalaikkal tapadnak az aljzathoz vagy más felszínhez. Kopoltyúik filibranch
típusúak.
Egyetlen családjuk a kékkagylófélék (Mytilidae), amelynek néhány édesvízi, ill.
brakkvízi képviselője is van (pl. Limnoperna spp.).
A Mytilus génusz (6.24. ábra B) nem csak ehető fajairól ismert, hanem igazgyöngy
képző fajaik is vannak.
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SubCl.: Paleoheterodonta
A teknők egyenlőek, a héjat aragonit építi fel, és a gyöngyházréteg is megvan.
A zárpárkányzat fogazata heterodont típusú, azaz kevés, eltérő méretű és alakú fogból áll.
Többségüket isomyaria jellemzi. Kopoltyúik pseudolamellibranch típusúak.
O.: Trigoniida
A rend képviselőit a héj külsejének díszítettsége, ill. a zárpárkányzat szokatlanul fejlett
fogazata jellemzi.
Kizárólag tengeriek. A ma élő fajaik a Neotrigonia génuszba taroznak.
O.: Unionida
Héjuk alakja igen változatos. Szifójuk rövid, így mélyen az iszapban nem fordulnak
elő.
Jellegzetességük az időszakosan ektoparazita kajmacsos lárva (glochidium).
Édesvizekben élnek.
Ide tartoznak az édesvízi gyöngykagylók (Margaritifera spp.), amelyek szintén
képeznek igazgyöngyöt, valamint a folyamikagylók (Unio spp.) és tavikagylók (Anodonta
spp.) is (6.24. ábra C).

6.24. ábra. A kagylók (Bivalvia) néhány reprezentatív képviselője.
A: óriáskagyló (Tridacna gigas) (Heterodonta);
B: ehető kékkagylók (Mytilus edulis) (Pteriomorphia);
C: kis tavi kagyló (Anodonta anatina) (Palaeoheterodonta).

SubCl.: Heterodonta
Megjelenésüket tekintve igen változatos csoport. A héj gyöngyházrétege hiányzik
(kivéve Anomalodesmata). A köpenyszegély erőteljesen fuzionált, a szifók általában jól
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fejlettek, kilépésük helye (palliális szinusz) jól kivehető. Ahogyan a nevük is utal rá, a
zárpárkányzat fogazata heterodont típusú. A záróizmok változatosak, elsődlegesen isomyaria
a jellemző, de anisomyaria is megfigyelhető, mint pl. az óriáskagylók (Tridacna spp.)
(6.24. ábra A) vagy a patakagylók (Hyppopus spp.) esetében. Kopoltyúik eulamellibranch
típusúak.
Többnyire tengeriek, de vannak édesvízi képviselőik is (pl. Corbulidae, Sphaeriidae).
A legtöbb kagyló ebbe az alosztályba tartozik.
InfCl.: Archiheterodonta
O.: Carditida
Többnyire kisméretű, díszes fajok. Héjuk lehet ovális vagy háromszögletű, amelyet
gyakran hosszanti (pl. Carditidae) vagy kereszt (pl. Astartidae) irányú bordák, barázdák
díszítenek. Egyes fajok (pl. Purpurocardia purpurata) héja feltűnően színes.
Korábban a Venerida rendbe sorolták az idetartozó családokat, a filogenomikai
vizsgálatok alapján azonban ezek az összes többi Heterodonta testvércsoportját alkotják,
ennek megfelelően Carditida néven külön rendbe és alosztályágba (Archiheterodonta)
kerültek.
Jellegzetes képviselőik a Carditidae, Condylocardiidae családok tagjai. Egyes fajok
(pl. Cardites spp.) héja a szívkagylókéhoz (Cardidae) hasonló.
InfCl.: Euheterodonta
SupO.: Anomalodesmata30
Morfológiájuk és életmódjuk alapján is igen változatos csoport, amelynek tagjai
többnyire különös megjelenésű kagylók. Héjuk 2 vagy 3 rétegű. Zárpárkányzatukon nincs
fogazat (anodont típus). A záróizmok alakulása változatos. Kopolyúik eulamellibranch vagy
módosult eulamellibranch (ún. septibranch) típusúak.
Ide tartoznak a sekélytengeri ásó-szűrögető életmódot folytató locsolókanna kagylók
(Brechites spp.), amelyek másodlagosan kialakult héja csőszerűen összeforrt, elülső vége
pedig átlyuggatott lemezt alkot. Emellett az eredeti héj redukált néhány mm-es maradványa is
megtalálható náluk. A kifejlett állatok héjzáró izmai hiányoznak. Módosult, ún. septibranch
típusú kopoltyúkkal (rekeszkopoltyúkkal) rendelkező mélytengeri ragadozó fajaik
(pl. Cuspidaria spp., Poromya spp.) a szintén módosult szifó, ill. a szeptumszerű kopoltyú
szippantó hatásának segítségével zsákmányolnak apró tengeri állatokat, főleg rákokat.
A szifóik körül tapogatók helyezkednek el, amelyek az érzékelést szolgálják.
Az Euheterodonta alosztályágon belül bazális helyzetű csoport, amelyet az idetartozó
fajok morfológiai sajátosságai miatt korábban külön alosztályként kezeltek. Filogenomikai
vizsgálatok alapján monofiletkus, de a főrenden belüli rokonsági viszonyok nem kellően
tisztázottak, például a ragadozó életmódú rekeszkopoltyúsok (Septibranchia) monofiletikus
volta is kérdéses.

30

Használatos nevek még a Septibranchiata és a Pholadomyida.
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SupO.: Imparidentia
Az Euheterodonta alosztályágon belül a további rendeket (Myida, Lucinida, Venerida,
Adepodonta, Gastrochaenida, Cardida, Sphaeriida) külön-külön nem tárgyaljuk, együtt az
Imparidentia taxonként hivatkozunk rájuk. Molekuláris és modern morfológiai vizsgálatok
alapján az Anomalodesmata kivételével az összes többi euheterodontát magába foglaló
kládként vezették be. Jelenleg főrendenként több problémás taxont is magába foglal, amelyek
rokonsági viszonyai nem kellően tisztázottak. Több csoport monofiletikus volta is kérdéses.
Az egyes rendeken belül változatos morfológia és életmód jellemzi az ide tartozó kagylókat.
A továbbiakban néhány példát ragadunk ki csupán szemléltetésként.
A Cardida rend tipikus képviselői a szívkagylók (Cardiidae), amelyek nevüket
jellegzetes szív alakú, hosszanti bordákkal díszített héjukról kapták. Többnyire nem nagy
termetű kagylók (pl. Cardites spp.), bár ide tartoznak az akár 200 kg-t meghaladó
óriáskagylók (Tridacna spp.) is.
Az Adepodonta rend könnyen felismerhető képviselői a hüvelykagylók (Solenidae).
Ezeknek legfeljebb 20 cm hosszú, de mindössze 2 cm széles hüvelyszerű héjuk van, amely
színes is lehet. Szintén ebbe a rendbe tartozik az ugyancsak könnyen felismerhető, ehető
„geoduck” (Panopea generosa), amelynek extrém módon megnagyobbodott szifója számos
elnevezést ihletett (Ázsiában elefántormány, nálunk falloszkagyló néven is ismert).
A hazánkban is inváziós fajként számon tartott vándorkagyló (Dreissena polymorpha) és
kvaggakagyló (D. bugensis) a Myida rend Dreissenidae családjának fajai. Ebbe a rendbe
tartoznak a hajóférgek vagy Teredo-férgek (Teredinidae) is, amelyek féregszerű megjelenésű
(vermiform), a tengervízbe merült faanyagban fúró életmódot folytató kagylók. A fából
készült építményekben (hajók testében, mólókban, stb.) komoly károkat tehetnek. Megnyúlt
testükhöz képest apró héjukat használják fúrásra, a járataikat pedig meszes csővel töltik ki
szilárdításként. A cellulóz emésztését a speciális szervükben élő cellulózbontó baktériumok
(Teredinibacter) teszik lehetővé. Fúró életmódot folytatnak a szintén a Myida rendbe tartozó
fúrókagylók (Pholadidae) is, azonban ezek a fajok a kőzetekbe fúrják be magukat, és a
sziklákon lévő élőbevonatot (főleg moszatokat) fogyasztják.
A Sphaeriida rendbe tartozó apró termetű, gömbölyded kagylók a borsókagylók
(Pisidium spp.) és a gömbkagylók (Sphaerium spp.)
A Lucinida rend névadó családjának (Lucinidae) fajai szulfidokban gazdag üledékben
fordulnak elő, és kén-oxidáló baktériumokkal élnek szimbiózisban. A baktériumokhoz a
környezetükből jutnak hozzá, a kopoltyúban található bakteriocitáik fagocitálják azokat, majd
a baktériumok ezekben a sejtekben élnek tovább.
A Venerida rendből többek között ismertebb, ehető kagylók említhetők, mint a
vénuszkagylók (Veneridae) képviselői, pl. a csíkos vénuszkagyló (Chamaelea gallina) vagy a
barna vénuszkagyló (Callista chione).
Cl.: Gastropoda (Csigák osztálya)
Igen változatos méretű puhatestűek. Az Ausztrália és Indonézia tengereiben
megtalálható Syrinx aruanus csigafajnak közel 1 m magas és 18 kg tömegű héja van, míg a
legkisebb csigák héja az 1 mm-t sem érik el (pl. Angustopila dominikae). Egységes héjuk
(ház) spirálisan fölcsavarodott, többnyire kúppalást mentén (helikospirálisan), ritkábban
egyetlen síkban (planospirálisan). Kivételesen a héj akár több tengely mentén csavarodott is
lehet (pl. Opisthosoma vermiculum). A héj többnyire (a fajok több mint 90%-ánál) jobbra
csavarodó, azaz ha a héjat csúcsával (apex) fölfelé magunk felé fordítjuk úgy, hogy a nyílása,
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azaz a szájadék (apertura) felénk nézzen, akkor a szájadék jobb kéz felé esik 31. Néhány fajnál
balra csavarodó, sőt pl. az Amphidromus perversus faj esetében balra és jobbra csavarodó
egyaránt lehet. A héj alakja változatos, lehet sapkaszerű, ún. patelliform, mint pl. a
csészecsigáké (Patellogastropoda), kúp alakú, ún. kónikus, mint pl. a tengeri, ragadozó
kúpcsigáké (Conus spp.), állhat két darabból, ill. részlegesen vagy teljesen redukálódhat is,
mint pl. a meztelencsigáké (Limacidae). Emellett a héj külső rétege lehet bordázott vagy
tüskés, pl. a tüskéscsigáké (Murex spp.), lehet szőrös, mint pl. a hazánkban is élő háromfogú
csiga (Isognomostoma isognomostomos) héja, ill. változatos mintázatok díszíthetik. A héj
gyöngyházrétege (hypostracum) rendszerint hiányzik. Az embriónak, ill. lárvának alapvetően
egy csőszerű héja (protoconch) van, ami azonban nem egyezik meg a kifejlett csiga héjával
(teleoconch). A teleoconch formája részben az életmód függvénye, így hasonlatosságuk
többnyire konvergencia eredménye, és nem tükrözi a filogenetikai kapcsolatokat, legalábbis a
magasabb hierarchiájú taxonok esetében. Alacsonyabb hierarchiájú taxonok (nemek, fajok)
elkülönítésében viszont az egyik legfontosabb bélyeg. A héj meszes rétegét (ostracum)
szerves mátrixba ágyazott apró mészkristályok (kalcit, aragonit, kivételesen vaterit) képezik,
amelyek mikrostruktúrája a legtöbb fajnál keresztlemezes, de kivételesen előfordul
gyöngyházréteg (hypostracum) is, ill. a meszes réteg struktúrája is lehet igen bonyolult,
egyedi, mint pl. a csészecsigáknál. A héj anyaga és mikrostruktúrája jellemző lehet az egyes
taxonokra.
A tradicionális elképzelés szerint a csigák legfőbb közös jellege, hogy evolúciójuk
során a torzió következében az eredetileg bilaterális szimmetriájú testük aszimmetrikussá vált.
Az eredetileg hátulsó helyzetű köpenyüregük előrehajlott (flexió), a zsigerzacskójuk a láb
síkjából kiemelkedett, és 180 fokban megcsavarodott (torzió). A torzió következtében a
köpenyüregük, többek között az itt elhelyezkedő kopoltyúkkal és az ide nyíló ánusszal együtt,
a test végéről a fej közelébe került. A hosszanti, eredetileg párhuzamos idegtörzsek nyolcas
alakot írtak le, azaz átkereszteződtek (streptoneuria). Az eredetileg páros szerveik
(kopoltyúk, pitvarok, vesécskék, gonádok, stb.) páratlanná váltak. A torzió folyamata az
egyedfejlődés során a veligera stádiumában következik be, és minden csigára jellemző.
Bizonyos csoportoknál (Euthyneura) a torziót részleges vagy teljes visszacsavarodás
(detorzió) követheti, amely eredményeként a köpenyüreg visszaáll oldalsó vagy hátulsó
helyzetbe, és a keresztezettidegűség is megszűnik. Ahogy a nevük is utal rá másodlagos
egyenesidegűség (euthyneuria) jellemzi őket. A torzió feltételezett evolúciós előnyei, hogy a
köpenyüreg anterior helyzetének köszönhetően a csiga az „értékesebb” részeit hamarabb tudja
behúzni a héjába, a kopoltyúkhoz kevesebb felkavarodott üledék jut, ill. a szaglószervük
(osphradium) a haladási irányból származó víz kémiai tulajdonságait jobban érzékeli.
A kúppalást mentén felcsavarodott héj a csigák nagyobb méretét teszi lehetővé egy egyszerű
gömbhéjhoz képest. A torzió folyamán pedig a tömegközéppontjuk áthelyeződött, és a
nagyobb héj kiegyensúlyozottabbá vált (azaz könnyebb mozogni vele, nem „billeg”). Noha
úgy tűnik, hogy a tradicionális, torzión alapuló elképzelés morfológiai és ontogenetikai
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A héj csavarodásának iránya genetikailag kódolt, és ugyanazok a gének felelősek érte, mint amelyek a
gerincesek aszimmetriájáért. A csavarodás iránya a korai embriogenezis alatt manipulálható, de természetes
körülmények között is előfordulnak mutáns egyedek. (Hasonlóan a Kartagener-szindrómás emberekhez,
amelyek mintegy felének a szíve jobboldalt helyezkedik el, a vakbele pedig baloldalt.) A csavarodás iránya azért
meghatározó, mert az eltérő irányban csavarodó héjú csigák nem tudnak párzani egymással, azaz az adott
populáción belül a kis számú balra csavarodó csigák szaporodása kétséges. Ismertek azonban esetek amikor a
balra csavarodás előnyt jelent, és elterjed a populációban, mint pl. a kelet-ázsiai Satsuma fajok esetében. Ezeket
a csigákat a Pareas iwasakii kígyófaj (Pareidae) fogyasztja. A csigaevő kígyók csigák fogyasztására
specializálódtak, állkapcsaik ennek megfelelően módosultak (aszimmetrikusak), hogy a csigákat ki tudják enni a
többségében jobbra csavarodó héjukból. Ennek megfelelően viszont a balra csavarodó csigák nincsenek kitéve a
predációnak, ez az előny pedig a balra csavarodó egyedek elterjedését teszi lehetővé.
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bizonyítékokkal alátámasztott, egyes vélemények szerint ellentmondásos, és mechanizmusa
kevéssé ismert32.
héj
középbéli mirigy
tüdő
ánusz
légzőnyílás

gyomor
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szem
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begy
nyálmirigy
ivarnyílás

6.25. ábra. A csigák (Gastropoda) általános testfelépítése.

6.26. ábra. A nálunk is élő csinos ajtóscsiga (Pomatias elegans) (Caenogastropoda)
lábán a héjfedővel (operculum) (bal oldali ábra nyíl), amellyel héjának
szájadékát le tudja zárni (jobb oldali ábra nyíl).

Jól fejlett fejükön 1 pár, másodlagosan 2 pár tapogató (tentaculum) található.
A tapogatók tövében, ill. a hosszabbik pár tapogató végén (nyeles szemű tüdőscsigák)
találhatók a szemek (6.25. ábra). Radulájuk szerkezete rendkívül változatos, a szárazföldi
fajoknál egyszerűbb szerkezetű, mint a vízieknél. Korábbi rendszerezésekben a radula
morfológiája igen fontos szerepet játszott, elkülönítettek pálcanyelvű (docoglossa),
legyezőnyelvű (rhipidoglossa), szalagnyelvű (taenioglossa), keskenynyelvű (rachiglossa)
típusokat, valamint ezeken belül is további típusokat. Lábuk izmos csúszótalp, de ásáshoz
32

A tradicionális elképzelés szerint a torzió folyamatában a láb és héj közötti dorzoventrális retraktor izmok
kontrakciója játszik szerepet, azaz ennek hatására csavarodna el a visceropallium a lábhoz és héjhoz képest.
Ezt azonban a jelenlegi vizsgálatok cáfolják, a torzió ugyanis a retraktor izmok héjhoz való kapcsolódása nélkül
is megfigyelhető. A torzió valószínűleg a köpeny hámsejtjeinek bal-jobb oldali, aszimmetrikus proliferációjával
magyarázható, aminek a héj csavarodásában is szerepe van. Ennek kapcsán azonban számos kérdés még
megválaszolatlan (ld. pl. Page (2006) kritikai összefoglalóját és alternatív hipotézisét).
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vagy úszáshoz is módosulhat. A láb hátulsó részén általában héjfedő (operculum) található
(6.26. ábra), amellyel az állat visszahúzódásakor lezárja a héj szájadékát. Az operculum
másodlagosan hiányozhat is (pl. tüdőscsigák).
Légzésük elsődlegesen fésűkopoltyúkkal (ctenidia), ill. ezek hiányában az egész
testfelületen keresztül, ill. különböző testfüggelékekkel történik. A fésűkopoltyúk száma
rendszerint az ősi 1 párról egyre csökkent. A megmaradt egyetlen toll alakú kopoltyú egy
tengelyből, ill. a rajta egy- (monopectinata) vagy két sorban (bipectinata) elhelyezkedő
lemezekből áll. A szárazföldi csigák „tüdővel” lélegeznek, azaz a gázcsere a köpenyüreg
redőzött, dúsan erezett falán keresztül történik, a szárazföldi életmódról a vízi életmódra
visszatért csigáknál pedig másodlagosan kialakult kopoltyúk találhatók. A köpenyperem
egyetlen bevezető szifót alkot, amely sokszor a szájadék (apertura) megnyúlásával is párosul.
A szifó, amennyiben van, a táplálkozásban, a ragadozók elkerülésében, ill. a fajtársak
felismerésében is szerepet játszhat. Keringési rendszerük a puhatestű alapszabást követi.
Légzési pigmentjük hemocianin. Egyetlen ivarmirigyük (gonád) van. A hipobranchiális
mirigy mellett gyakran lábmiriggyel is rendelkeznek. Idegrendszerük fejlett, központosult.
A periférián csak a levezetett csoportoknál találhatók dúcok (viszcerális és parietális, ill. ahol
van bukkális dúcok).
Többségük váltivarú (gonochorisztikus), de hímnősek (hermafroditák) is lehetnek
(pl. Euthyneura). Az ősibb, külső megtermékenyítésű fajok ivarsejtjeiket a vízbe ürítik.
Egyedfejlődésük során először planktotróf trochofóra lárva jelenik meg, amit lecitrotróf
veligera stádium követ. A levezetett csoportok esetében jellemzőbb a spermatofórák cseréje,
ill. a párzószervvel történő párzás. A belső megtermékenyítést követően a tojásokat kompakt
vagy kocsonyás burok veszi körül. A tojásban fejlődő trochofóra lárvát a planktotróf veligera
lárva követi, amely letelepszik, és fiatal csigává fejlődik. Számos tengeri fajnál, az édesvízi
csigák többségénél, ill. a szárazföldi csigáknál a fejlődés közvetlen, lárvaalak nélküli. Egyes
fajoknál szűznemzés (parthenogenezis) is előfordul. Gyakori körükben az elevenszülés
(vivipária). Utódgondozásuk viszonylag fejlett.
A csigák többsége tengeri, azonban számos csoportjuk egymástól függetlenül édesvízi,
ill. szárazföldi életmódra tért át. A vízi fajok többsége aljzatlakó (bentikus), de vannak
nyíltvízi (pelágikus) fajaik is. Őseik valószínűleg törmelékevők lehettek, a ma élő csigák
azonban igen változatos életmódot folytatnak. Többségük növényevő vagy törmelékevő.
Ragadozó fajok nagyon sok csoportban találhatók, és vannak kifejezetten ragadozó életmódú
taxonok is (pl. Daudebardiinae). Egyes csigák élősködők (pl. Eulimidae). „Gombatermesztő”
csiga is ismert, mint az Észak-Amerika keleti partvidékén élő Littorina irrorata. Ezek a
tengerparti sós mocsarakban gyakori fű (Spartina) leveleit „rágják meg”, hogy az a sebzés
helyén gombával fertőződjön meg. A leveleken növekvő gombákat, amelyek a csigák
táplálékukul szolgálnak, ürülékükkel trágyázzák is.
A puhatestűek legfajgazdagabb csoportja, több mint 60 ezer fajuk ismert, azaz a ma
élő puhatestűek közel 3/4-e tartozik ide. A csigák korábbi rendszerezésében nagy szerepet
kapott páros szerveik (pl. kopoltyúk) alakulása a torzió ill. detorzió következményeképp.
Eszerint a csigákat korábban az elölkopoltyúsok (Prosobranchia), hátulkopoltyúsok
(Opistobranchia) ill. a szárazföldi életmódra áttért tüdőscsigák (Pulmonata) alosztályaiba
sorolták. Ez azonban nem tükrözte kellően a rokonsági kapcsolatokat, ugyani a torzió és
detorzió folyamata több csoportban egymástól függetlenül is lejátszódott, így a kopoltyúk
helyzete (ill. a többi páros szerv, valamint az idegtörzsek keresztezettsége) nem feltétlenül
tükrözi a rokonsági viszonyokat. Filogenomikai vizsgálatok megerősítették, hogy a
Prosobranchia parafiletikus, amelynek hagyományos rendjei (Archaeogastropoda,
Mesogastropoda, Neogastropoda) közül csak a Neogastropoda tekinthető monofiletikusnak.
Néhány, korábban a Mesogastropoda rendbe sorolt csoport a hátulkopoltyúsokkal és
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tüdőscsigákkal együtt (Heterobranchia), a többi Mesogastropoda pedig a Neogastropodával
együtt alkot monofiletikus egységet (Caenogastropoda).
A modernebb rendszerek két alosztályt különítenek el, a korábban
Archeogastropodába sorolt csészecsigákat (Patellogastropoda) tartalmazó Eogastropoda
alosztályt, és az összes többi csigát magába foglaló Orthogastropoda alosztályt.
Az Orthogastropodán belül taxonrang nélküli csoportokként, ill. főrendekként különítik el a
főbb taxonokat (pl. Vetigastropoda, Neritimorpha, Caenogastropoda, Heterobranchia).
Az újabb filogenetikai vizsgálatok alapján azonban a Patellogastropoda testvércsoportja a
Vetigastropoda, nem pedig az összes többi csiga együtt, azaz az Eogastropoda és
Orthogastropoda alosztályok nem monofiletikusak. A csigák rendszere jelenleg is
átalakulóban van. A Patellogastropodán kívül több, korábban az Archeogastropodába, majd az
Orthogastropodába sorolt taxont alosztályi rangra emeltek. Ezek a Neomphaliones,
Vetigastropoda és Neritimorpha. Továbbá alosztály rangon különül el a Caenogastropoda és a
Heterobranchia is. Ezzel együtt a rendszerük nem tekinthető véglegesnek.
A csigák (Gastropoda) rendszerét az alábbiak szerint tárgyaljuk:
Cl.: Gastropoda (Csigák osztálya)
SubCl.: Patellogastropoda (Csészecsigák alosztálya)
O.: Patellida (Csészecsiga-alakúak rendje)
SubCl.: Neomphaliones
O.: Cocculinida
O.: Neomphalida
SubCl.: Vetigastropoda
SubCl.: Neritimorpha
O.: Cycloneritida
SubCl.: Caenogastropoda
SubCl.: Heterobranchia
InfCl.: Euthyneura (Egyenesidegűek alosztályága)
Cohort: Acteonimorpha
Cohort: Ringipleura
O.: Nudibranchia (Csupaszkopoltyús-alakúak rendje)
Cohort: Tectipleura
Subcohort: Euopisthobranchia (Valódi-hátulkopoltyúsok alhada)
O.: Aplysiida
O.: Pteropoda
Subcohort: Panpulmonata (Tüdőscsigák alhada)
SupO.: Sacoglossa
SupO.: Hygrophila (Ülőszemű tüdőscsigák főrendje)
SupO.: Eupulmonata (Valódi tüdőscsigák főrendje)
O.: Stylommatophora (Nyelesszemű-tüdőscsiga-alakúak rendje)

SubCl.: Patellogastropoda (Csészecsigák alosztálya)
Mindössze egyetlen rend, a Patellida tartozik ide.
O.: Patellida (Csészecsiga-alakúak rendje)
Kisméretű (0,3-20 cm), fel nem csavarodott, sapkaszerű héjjal rendelkező csigák.
Nevük is a héj alakjára utal. Héjuk mikrostruktúrája bonyolult, eltér az összes többi csigáétól.
Héjfedő (operculum) csak a lárvák esetében található meg. Köpenyperemükön visszahúzható
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tapogatók találhatók. Fejükön is 1 pár tapogatót viselnek, ezek tövében ülnek a szemeik.
Reszelőnyelvük (radula) nem hajlott, szemben a többi csiga jellemzően hajlott radulájával.
Radulájukon sorokba rendezett viszonylag nagyszámú (ált. 12) fog található, amelyeket
fémsók (goethit) is szilárdítanak. Lábúk izmos tapadóláb, amely a héjból nem nyúlik ki.
Ennek elülső része (propodium) hiányzik, ami a többi csigánál általában jellemző.
A jobboldalon elhelyezkedő vesécskéik (metanefrídiumok) közül az egyik csökevényes.
Szívük 1 pitvarból és 1 kamrából áll. Az 1 pár fésűkopoltyújuk (ctenidium) meglehet, esetleg
csak a baloldali található meg (pl. Acmaea spp.), vagy sokszor mindkettő hiányzik, és
másodlagos kopoltyúkkal lélegeznek (pl. Patella spp.). Hipobranchiális mirigyük nincs.
Keresztidegzetűség (streptoneuria) jellemzi őket. A szemek fejletlenek, csupán
fényérzékelésre szolgálnak. Egyes vélemények szerint páros osphradiumuk a fajtársak által
kibocsátott ivarsejtek érzékelésére specializálódott.
Hosszú életük (akár 10-20 év) alatt évente egyszer, általában télen szaporodnak.
Megtermékenyítésük külső. Kevés fajuk tengerekben vagy brakkvízekben él. Többségük a
parti zóna szikláin vagy a szublitorális szilárd aljzaton megtapadva bevonatot legel.
Héjuk színezetének köszönhetően jól beolvadnak a környezetükbe. Néhány képviselőjük
megtalálható a hidrotermális kürtők környékén, a mélyebb vizekben is. Ezek a fajok
baktériumokat és szerves törmeléket (detrituszt) fogyasztanak. Az árapály zónában élők
gyakran ugyanarra a búvóhelyre térnek vissza apály előtt 33, és itt vészelik át a kritikus
időszakot, melyben a búvóhelyhez pontosan illeszkedő héjuk és erős talpuk is segíti őket.
Ezt a területet őrzik is (territoriális viselkedés), esetleg saját „moszatlegelőt” is fenntarthatnak
a környékén. A trópusi területeken nem fordulnak elő, mivel a nagy meleg miatt könnyen
kiszáradnának az apály idején. A csészecsigák fontos állati táplálékul szolgálnak, több fajukat
(pl. Cellana spp.) az ember is fogyasztja.
SubCl.: Neomphaliones
Monofiletikus taxon, de rokonsági viszonya a többi csoporttal bizonytalan.
Morfológiai és egyedfejlődési hasonlóságuknak köszönhetően több tagjukat korábban a
vetigastropodák közé sorolták és vice versa. Így például a Bathysciadiidae, Lepetellidae és
Addisoniidae családok közös jellegzetessége, hogy az embrionális héjukat (protoconch)
a 0,3-0,6 mm-es méretet elérve elvesztik. A recens vizsgálatok alapján azonban az utóbbi két
család a Vetigastropoda tagja, és a közös jelleg „csupán” egy jó példa a hasonló környezetben
lejátszódó párhuzamos evolúcióra. A filogenetikai vizsgálatok alapján a korábbi két különálló
csoportjuk (Cocculinoidea és Neomphaloidea) testvérkládot alkot, amelyeket az alosztályon
belül jelenleg külön rendekként tartanak számon.
O.: Cocculinida
Kisméretű (2-15 mm) csigák, sapkaszerű, többnyire fehér színű héjjal. Az embrionális
héj (protoconch) legtöbbször megtalálható a kifejlett csigákon, viszont a héjfedő (operculum)
hiányzik. Kopoltyúik csökevényesek, és csak a baloldali vesécskéjük van meg.
Sztatocisztájuk csupán egyetlen sztatolitot tartalmaz.
Szimultán hermafroditák. Gyakori körükben az utódgondozás, utódaik a
köpenyüregben található költőtáskában fejlődnek. Kevés fajuk mind mélytengeri.
A Bathysciadium fajok tengerfenékre süllyedt lábasfejű tetemek állkapcsán, míg a
Cocculina fajok elsüllyedt farönkökön, bálnacsontvázakon, stb. élnek.
33

Az, hogy hogyan találnak vissza, nem ismert.
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O.: Neomphalida
Számos fajuk a hidrotermális kürtők környékének lakója. Köztük olyan specializált
fajjal, mint a Chrysomallon squamiferum, amelynek sajátosságai még a rendbe tartozó többi
csigától is eltérnek. Héja 3 rétegű, de a külső réteg vas-szulfid tartalmú és nem ez, hanem a
középső réteg felel meg a többi csiga periostracumának. Lábát szintén vas-szulfid tartalmú
szkleritek védik. Szíve szokatlanul nagy, amely valószínűleg arra szolgál, hogy megfelelő
mennyiségű oxigénnel és hidrogén-szulfiddal lássa el a számára energiát szolgáltató gammaproteobaktérium szimbiontáit.
SubCl.: Vetigastropoda
Testméretük a 2 mm és 30 cm között változik. Héjukon gyakran találhatók rések,
lyukak, de a héj csak kevés esetben feltűnő színezetű. A héj alakja változatos. Az ősi forma
pörgettyűszerű (trochiform), egy hasítékkal a szájadék külső peremén (pl. Pleurotomaria
spp.), de az árapályzóna hullámveréséhez való adaptációjának következtében a héj több
csoportban is sapkaszerű, a hasíték helyén lyukakkal, ill. maga a hasíték teljesen el is tűnhet.
Héjfedőjük (operculum) és gyöngyházrétegük többnyire megvan. Jellegzetességeik a lábukon
található ún. epipodiális tapogatók, ill. a kopoltyúkhoz kapcsolódó sajátos érzékelő üregek és
papillák.
Fajgazdag tengeri csoport. Bentikus életmódot folytatnak, de mindenféle tengeri
élőhelyen előfordulnak, így az árapályzónában, ill. a mélytengeri kürtők környékén is.
Táplálkozásmódjuk változatos. Többségük algabevonatot legel, de akadnak közöttük
szűrögetők is. Emellett fogyaszthatják a tengerfenékre süllyedt bomló szerves anyagokat, a
már említett ősi héjjal rendelkező hasítékos csigák (Pleurotomaria spp.) pedig szivacsokkal
táplálkoznak.
A Pleurotomaria fajok mellett ismertebb képviselőik még a kulcslyukcsigák
(Fissurella spp.) és a fülcsigák (Haliotis spp.). Előbbiek kúpos héjának tetején csak egy
nyílást találunk, míg a fülcsigák esetében a tányérszerű héjon lyukak sora látható.
SubCl.: Neritimorpha
A ma élő fajok mind a Cycloneritida rendbe tartoznak.
O.: Cycloneritida
Méretük 2-40 mm közötti. Héjuk többnyire felcsavarodott, díszes mintázattal, ill.
bordázott felszínnel. Gyakran az utolsó kanyarulat uralkodik a héjon, így az félgömb alakú
(pl. Nerita spp., Theodoxus spp.), de akadnak sapkaszerű (patelliform) héjjal rendelkező, ill.
héj nélküli fajaik is. A héj szájadékában gyakran fogak találhatók. Gyöngyházrétegük
hiányzik. Héjfedőjük (operculum) felületén excentrikus növekedési vonalak láthatók.
Váltivarúak (gonochorisztikusak), a párzás során spermatofóra átadás történik.
Többségük tengeri, de vannak édesvízi (Theodoxus spp.) és szárazföldi képviselőik is
(Helicinidae). A vízi fajok többnyire a szilárd aljzaton élnek, és az ott felhalmozódó
detritusszal vagy élőbevonattal (biotekton) táplálkoznak, de például a bödöncsigák
(Theodoxus spp.) vízi rovarok lárváit is fogyasztják. A szárazföldi Helicinidae család
képviselői hasonlóak a szárazföldi tüdőscsigákhoz. Fajgazdag család, de elterjedésük csak a
trópusi, szubtrópusi területek szigeteire korlátozódik.
154

SubCl.: Caenogastropoda
Igen változatos csoport. Héjuk alakja, amely több csoportnál konvergens módon
fejlődött, széles skálán változik. A héj tüskéket, bordákat viselhet, és gyakran a szájadéka is
megvastagodott. Egyeseknél a héj csökevényes vagy teljesen hiányzik Héjfedőjük
(operculum) lehet. A radula soronként 7 fogból áll (taenioglossa), ill. a Neogastropoda
csoportban soronként 1-5 fog található (stenoglossa). Közös jellemzőikként említhető még az
egyetlen, pálcával merevített monopectinata kopoltyú, bár a szárazföldi fajoknál (pl. Acicula
spp.) a légzés szerepét a köpenyüreg látja el. Egyes fajaiknak, pl. az almacsigáknak
(Ampullaria spp.) „tüdejük” és kopoltyújuk is van. Osphradiumaik jól fejlettek, amelyeket
egyes csoportokban a bevezető szifó is segíti a víz kémiai ingereinek hatékonyabb
érzékelésében.
Megtermékenyítésük belső, gyakori körükben az elevenszülés (vivipária). Életmódjuk
rendkívül változatos. A tengeri fajoknak planktotróf típusú veligera lárvája van, míg az
édesvízi és szárazföldi fajok közvetlenül fejlődnek. Utóbbiaknál az embrionális héj
(protoconch) megléte is jellemző. Igen népes csoport, a csigák közel 60%-a ide tartozik.
Taxonomiájuk nem kiforrott, többnyire a családsorozatok, családok képezik a
hagyományos taxonranggal rendelkező csoportokat. Az ősibb csoportok (Architaenioglossa,
Campanilimorpha, Cerithiimorpha) képviselői közt lehet említeni a szárazföldi Cochlostoma
és Acicula fajokat, vagy a már említett növényevő almacsigákat (Ampullaria spp). Ismertebb
fajok még az édesvízi, szűrögető életmódot folytató fiallócsigák (Viviparus spp.), amelyek,
ahogy a nevük is utal rá elevenszülők (vivipárok). A tojások az anyaállat testében kelnek ki, a
fiatalok pedig egy ideig a petevezeték kitágult részében fejlődnek. Hosszúkás héjúkról
ismertek a tornyoscsigák (Cerithioidea), amelyek tengerekben (pl. Cerithium spp.) és
édesvizekben (pl. folyamcsigák (Fagotia spp.)) is előfordulnak.
A leszármaztatott csoportok (Hypsogastropoda) között is változatos tengeri, édesvízi
vagy szárazföldi csigákat találunk. A víziek között akadnak tipikus pelágikus fajok
(Janthinidae), amelyek csökevényes héjúak, és a lábmirigyek által kiválasztott
nyálkabuborékban lebegnek. Említhetők még a különféle aljzathoz rögzült, szűrögető
életmódú féregcsigák (Vermetidae). Az Eulimidae család tagjai tüskésbőrűeket
(Echinodermata) parazitálnak. Radulájuk hiányzik, helyette egy megnyúlt képletet (proboscis)
fúrnak a gazda testüregébe táplálkozáskor, de vannak közöttük olyan fajok is (pl. Enteroxenos
spp.), amelyek a galandférgekhez (Cestoda) hasonló ozmotikusan táplálkozó endoparaziták.
A leszármaztatott taxonok édesvízi képviselői (Bithyniidae, Hydrobiidae) gyakran szűk
elterjedésű, rejtett életmódú fajok. A melegebb égövön elterjedt szárazföldi csigák az
ajtóscsigák (Pomatias spp.). A Latrogastropoda tagjai fejlett szifóval rendelkeznek, mint pl. a
szivacsokat fogyasztó kauri- vagy porceláncsigák (Cypraeidae), amelyek díszes, fényes
héjúkról kapták nevüket. Ide taroznak a Neogastropoda többségében ragadozó életmódú
képviselői is. A halakat zsákmányoló kúpcsigák (Conus spp.) áldozatukat módosult
nyálmirigyük termelte idegmérgükkel bénítják meg, amelyet hegyes radulájukkal juttatnak be,
majd a zsákmányukat egészben nyelik le. A tüskéscsigák (Murex spp.) lyukat fúrnak
zsákmányuk, többnyire kagylók héjába, miközben puhító váladékot is bocsátanak rá, majd
radulájuk segítségével vonják ki a puha részeket. Szintén ragadozó faj a viszonylag széles
elterjedésű Charonia lampas (6.27. ábra A).
SubCl.: Heterobranchia
Rendszerezésük hasonló problémákkal küzd, mint a Caenogastropoda esetében.
A bazális helyzetű taxonok jelenleg parafiletikus, rang nélküli csoportot alkotnak, amelyek
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közül egyaránt említhetők példaként édesvízi (pl. Valvatidae) és tengeri csoportok
(pl. Architectonicidae). A kerekszájú csigák (Valvata spp.) érdekessége a héj jobb oldalán
található fonálszerű nyúlvány, az ún. köpenytapogató, amivel feltehetőleg a héjukat
tisztogatják. Az alosztály fennmaradó része az Euthyneura alosztályágat alkotja.
InfCl.: Euthyneura (Egyenesidegűek alosztályága)
A csigák legsikeresebb, legváltozatosabb csoportja. Közös morfológiai jellegük, hogy
az idegtörzseik nem keresztezik egymást (amire a nevük is utal), valamint a további 1 pár
további dúc megléte a viszcerális idegtörzsön. Az egyenesidegűség (euthyneuria) lehet a
detorzió, a központosulás vagy a kettő kombinációjának eredménye egyaránt.
A csigák többségével szemben hímnősek (hermafroditák). Alapvetően tengeri
életmódú csigák alkotják, amelyek egyes kládjainál a héj redukciója jellemző, más csoportok
képviselői pedig többször, egymástól függetlenül tértek át az édesvízi, ill. szárazföldi
életmódra. A héj védelme hiányában a csupaszcsigáknál fontos szerepet játszik a rejtő vagy
riasztó színezet, ill. a kémiai védekezés. A védekezőanyagokat a köpeny mirigyes hámja és a
nyálmirigyek termelik. Egyes fajok csalánsejtekkel védekeznek, amelyekhez csalánozók
elfogyasztása révén jutnak (kleptocnidia). Egyes molekuláris vizsgálatok megerősítik a
csoport monofiletikus voltát, mások eredményei nem támogatják azt. A továbbiakban az
egyes cohortok néhány fontosabb csoportját említjük meg a teljesség igénye nélkül.
Cohort: Acteonimorpha
Hordószerű héjuk feltűnő színezetű, és gyakran a testük is az (pl. Acteon spp.,
Aplustrum spp., Bullina spp.).
Kizárólag tengeriek. Többségük ragadozó életmódot folytat.

6.27. ábra. Különböző csigák (Gastropoda). A: Charonia lampas (Caenogastropoda);
B: egy csupaszkopoltyús csiga, a Hypselodoris bullocki (Nudibranchia);
C: egy tenger nyúl, az Aplysia fasciata (Euopisthobranchia);
D: egy tüdőscsiga, az Amphidromus caeruleus (Eupulmonata).

156

Cohort: Ringipleura
O.: Nudibranchia (Csupaszkopoltyús-alakúak rendje)
Méretük a 4 mm és 60 cm között változik. Héjatlan, csupasz testű, gyakran feltűnően
színes és bizarr megjelenésű csigák (6.27. ábra B). Fejükön tapogatókat (tentacula), ill. páros,
kémiai érzékszervként szolgáló szaglótapogatókat (rhinofóra) viselnek. Szemeik redukáltak.
Héjukon kívül a köpenyüregük a köpenyszervekkel együtt szintén hiányzik. Másodlagos
kopoltyúfüggelékeik a végbélnyílás körül helyezkednek el. A detrozió következtében külsőleg
kétoldali szimmetriát mutatnak, de pl. az ivarnyílások mindkét nemnél a jobb oldalon
találhatók. Egyes csoportok (pl. Aeolidia spp.) a hátukat és oldalukat borító mérgező
függelékekkel (cerata) segítségével védekeznek (pl. elfogyasztott csalánozók csalánsejtjeinek
raktározása, ragacsos váladék termelése, autotómia).
A litorális zónától a mélytengeriekig világszerte megtalálhatók a tengerekben. Főleg
szivacsokkal és csalánozókkal táplálkoznak. A tenger felszínén vadászó Glaucus fajok a
lebegő medúzákat egészben nyelik le.
Cohort: Tectipleura
Subcohort: Euopisthobranchia (Valódi-hátulkopoltyúsok alhada)
Változatos megjelenésű, a héj redukciójának különböző fokozatait mutató csigák.
Héjfedőjük (operculum) többnyire hiányzik. Rendszerint 2 pár tapogatójuk van, amelyek
közül az elülső pár a szájnyílás közelében, a hátulsó pár, az ún. szaglótapogató (rhinofóra)
pedig e mögött helyezkedik el. Lábaik gyakran úszáshoz módosultak. Nevüknek megfelelően
kopoltyújuk (ha van) a szívük mögött helyezkedik el.
Nagyrészt tengeriek, kevés édesvízi fajjal.
O.: Aplysiida34
Nagytestű csigák, így pl. az Aplysia vaccaria kb.75 cm-es hosszával és 15 kg-os
tömegével az egyik legnagyobb termetű csigának számít. Külső megjelenésük kétoldali
szimmetriát mutat. Fehérje alapú belső héjjal rendelkeznek. Lábuk kiszélesedett,
ún. parapodiumot alkot, ennek segítségével úsznak (6.27. ábra C).
Növényevők35, színezetük általában megegyezik a fogyasztott hínárnövény színével,
így álcázzák magukat, de mirigyeikből toxikus, tintaszerű váladékot vagy ragadós nyálkát is
képesek kiválasztani védekezésül.
A tengeri nyúl (Aplysia depilans) tintamirigyének váladéka szőrtelenítő hatású, erre
használták is, ahogy a fajnév is utal rá (depilans = „szőrtelenítő”). Az Aplysia fajok ismert
laboratóriumi állatok.
O.: Pteropoda
A csoport tagjait a pelágikus szabadon úszó életmódhoz való alkalmazkodás jellemzi.
Testük áttetsző. Lábuk úszáshoz módosult, szárnyszerűen kiszélesedett ún. parapodium36.
34

Szinonim név az Anaspidea.
Innét, ill. az 1 pár hosszú feji tapogatójukról kapták a „tengeri nyúl” nevet.
36
Erről kapták a „tengeri pillangó” nevüket.
35
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Héjatlan (Gymnosomata) és héjas (Thecosomata) képviselőik is vannak, de az apró, vékony,
szimmetriájú belső héj nem meszesedett.
Főleg a hideg égövi tengerekben fordulnak elő tömegesen. A héjas tengeripillangók
apró termetű, planktonnal táplálkozó csigák, amelyeket aktívan vagy passzívan
(nyálkafonalakkal) gyűjtenek. A héjatlan tengeripillangók (pl. Clione spp.) teste zselészerű,
zsákmányukat tapogatóik segítségével ragadják meg.
Subcohort: Panpulmonata (Tüdőscsigák alhada)
Héjuk többnyire jól fejlett, bár a redukciója több csoportban is előfordul. Héjfedővel
(operculum) csak kivételesen rendelkeznek. Tapogatóik (tentacula) száma 1 vagy 2 pár.
Minthogy az eredeti fésűkopoltyúik (ctenidia) redukálódtak, a vízi fajok vagy az egész
testfelületükön keresztül, vagy másodlagosan kialakuló kopoltyúkkal, ill. testfüggelékekkel
lélegeznek, a szárazföldiek pedig legalább részben köpenyüregük redőzött, dúsan erezett falán
(„tüdő”) át. Utóbbi esetben a köpenyüreg kerek nyílással, ún. légréssel (pneumostoma) nyílik
a külvilágba.
Egyedfejlődésük többnyire közvetlen, bár egyes édesvízi fajoknál „még” előfordulhat
veligera lárva. Közöttük találjuk a szárazföldi csigák többségét, valamint sok édesvízi, ill.
néhány brakkvízi és tengeri fajt is.
SupO.: Sacoglossa
Közepes- vagy viszonylag nagyméretű csigák. Képviselőik egy része 2 darabból álló
héjjal rendelkezik (pl. Berthelinia spp.), de a többségük megjelenése a tengeri nyulakéhoz
(Aplysia spp.) hasonló. Radulájuk soronként 1 fogat visel, és moszatok sejtjeinek kiszúrására
módosult.
Az Elysia fajok az algák színtestjeit középbéli mirigyükbe építik be (kleptoplasztia), és
a termelt metabolitokat hasznosítják. Egyesek még a köpenyperemüket is kifeszítik, hogy
minél több napfényt kapjanak.
SupO.: Hygrophila (Ülőszemű tüdőscsigák főrendje)
Héjuk vékony, áttetsző és viszonylag egyszínű, különösebb mintázat nélkül.
Héjfedőjük (operculum) nincs. A trópusokon héjnélküli képviselőik is találhatók. Fejükön
1 pár vissza nem húzható tapogatót (tentaculum) viselnek, ezek tövében találhatók a
szemeik37. Tapogatóik a testükhöz képest gyakran hosszúak, vékonyak. Levegőt lélegeznek, a
gázcsere döntően a köpenyüreg falán („tüdő”) keresztül történik, de előfordulhatnak kisegítő
légzőszervek is.
Tojásaikat nyálkacsomókban az aljzatra vagy vízinövényekre rakják. Elsősorban
édesvíziek (hygrophila = „nedvességkedvelők”). Többnyire élőbevonattal (biotektonnal) és
szerves törmelékkel (detritusszal) táplálkoznak.
F.: Lymnaeidae (Mocsáricsiga-félék családja)
Héjuk vékony, szaruszerű, jobbra csavarodó. Alakja kúpszerű, hegyes csúccsal
(trochospirális). A köldök zárt vagy félig fedett. A perem nélküli szájadék éles.
37

Erre utal magyar nevük, ill. a korábban használatos Basommatophora név is. A korábbi Basommatophora
csoport nem volt monofiletikus, de javarészt átfed a Hygrophila főrendbe tartozó taxonokkal.
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A mocsári csigák a mételyek legfőbb köztigazdái, így köz- és állategészségügyi
szerepük jelentős. A májmétely mocsáricsiga (Galba truncatula) a májmétely (Fasciola
hepatica) köztigazdája.
F.: Planorbidae (Tányércsigafélék családja)
Balra csavarodó héjuk többnyire korong alakú, planospirális, ritkábban sapkaszerű
(patelliform). Tapogatóik a testükhöz képest hosszúak, vékonyak. Testfolyadékuk
hemoglobint tartalmaz (szemben a megszokott hemocianin légzőpigmenttel), amely az
időszakos szárazra kerülés túlélését teszi lehetővé. Testük színe emiatt néha halvány vöröses.
A patelliform héjú sapkacsigák (Ancylus spp.) másodlagos kopoltyúkkal rendelkeznek. Egyes
fajaik a vérmételyek (Schistosoma spp.) köztigazdái lehetnek.
A nagy tányércsiga (Planorbis corneus) a legnagyobb hazai fajuk, amelynek héja akár
a 4 cm-es átmérőt is eléri.
F.: Physidae (Hólyagcsigafélék családja)
Apró termetű, balra csavarodó héjjal rendelkező csigák. A héj utolsó kanyarulata
öblös, viszonylag magas. A köpenyszegély kiszélesedett, lebenyei járulékos kopoltyúként
működnek.
Főleg állóvizek lakói. A Physia frontalis faj esetében figyelték meg, hogy héjukat
jellegzetesen mozgatják speciális izmukkal, ami a rokoncsaládoknál nem figyelhető meg. Ez a
viselkedés valószínűleg a ragadozóik (piócák) elleni védekezésül szolgál.
F.: Acroloxidae (Pajzscsigafélék családja)
Héjuk sapkaszer (patelliform), csökevényes tekerccsel, a héj csúcsa hátrafelé hajló.
Héjuk eredetileg jobbra csavarodó, erre utal, hogy az ivarnyílások a jobb oldalon találhatók.
Főleg áramló vizekben élnek, de előfordulnak lassan mozgó vagy állóvizekben is,
mint pl. a hazánkban is élő mocsári pajzscsiga (Acrolox lacustris).
SupO.: Eupulmonata (Valódi tüdőscsigák főrendje)
Az Ellobiida és a Geophila klád alkotja a döntően szárazföldi fajokat tartalmazó
valódi-tüdőscsigák főrendjét. Az Ellobiida klád tagjai igen változatos morfológiájú és
életmódú, többnyire kis termetű, héjas vagy héjatlan csigák (pl. a Smeagol spp., Ellobium
spp., stb.). Tengeri, brakkvízi és szárazföldi fajok egyaránt tartoznak ide, melyek közül
utóbbiak a Geophila csoporttól függetlenül léptek ki a szárazföldre. Sokuk filogenetikai
helyzete korábban kérdőjeles volt.
A Geophila kládra jellemző, ám a két rendjükben (Systellommatophora és
Stylommatophora) egymástól függetlenül alakult ki, hogy a szemeik a tapogatóik végén
ülnek. A Systellommatophora néhány kis fajszámú trópusi csupaszcsiga csoportot foglal
magába. A tengerpartokon élő Onchidium fajok csak 1 pár tapogatóval rendelkeznek.
A Veronicella fajoknak 2 pár, vissza nem húzható, de összehúzható (kontraktilis) tapogatójuk
van. „Tüdejük” nincs, légzésük a kültakarón keresztül történik. A valódi-tüdőscsigák
többségét a nyelesszemű-tűdőscsigák (Stylommatophora) adják.
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O.: Stylommatophora (Nyelesszemű-tűdőscsiga-alakúak rendje)
Héjuk lehet jól fejlett, csökevényes, de teljesen hiányozhat is. Héjfedőjük (operculum)
hiányzik. Többnyire 2 pár visszahúzható tapogatójuk (tentaculum) van, amelyek közül a felső,
hosszabbik tapogató (ún. szemtartónyél) végén ülnek a szemek (stylommatophora =
„nyelesszem-hordozók”) (6.27. ábra D). Az alsó tapogatók a talajról származó ingereket
érzékelik, és a táplálék, ill. a fajtársak nyálkanyomainak felkutatásában van szerepük.
A csúszótalpuk kaudális részén egy gödör vagy szarvszerű képlet (kaudális nyálkagödör vagy
nyálkaszarv)38 lehet, amelynek feladata a nyálka visszagyűjtése mozgás közben. Bonyolult
hímnős ivarszervrendszerüknek egyetlen közös kivezető nyílása van. Egyes csupaszcsigáknak
(Limacidae) testhosszúságukat jóval meghaladó méretűre megnyúló párzószervük (penis) van.
Párzásukat gyakran hosszú udvarlás előzi meg. Számos családban a párzás előtt álló
felek egy „Ámor nyilának” nevezett, meszes vagy kitines tüske (gypsobelum) egymásba
döfésével igyekeznek manipulálni a másik egyed női ivarrendszerét, hogy az minél több
hímivarsejt befogadására és raktározására legyen alkalmas. A mérsékelt övi fajokra jellemző,
hogy a nyári nyugalmi időszakban (aestivatio) egy áttetsző, vékony hártyával zárják le a héj
szájadékát, amelyet a köpeny mirigyei termelnek. A téli hibernáció idején ugyanez a hártya
jóval vastagabb, és jelentős mennyiségű mész is rakódik le benne, így jön létre az
ún. epifragma. Szintén a szájadék lezárására szolgáló másodlagos képlet az orsócsigák
(Clausiliidae) jellegzetes zárlemeze (clausilium). Sokféle élőhelyen, többnyire párás helyeken,
főleg talajon az avarban, növényzeten, akár lomkoronában is (Liguus spp., Partula spp.),
vízparton, vízi növényzeten (pl. Succinea spp.), stb. megtalálhatók. Egyes fajok a száraz
élőhelyekhez is alkalmazkodtak, pl. a hazai fajok közül a kórócsiga (Helicella obvia).
Lehetnek növényevők vagy ragadozók is (pl. Semilimax spp.). A növényevők között számos
növénykártevő is akad. A nagytermetű achátcsigák (Achatina spp.) emberi táplálékként,
mezőgazdasági kártevőként és terráriumi állatként is ismertek.
F.: Succineidae
Kifejezetten vékony, törékeny héjjal rendelkező csigák. A héjon az utolsó kanyarulat
uralkodik. Tapogatóik közül az 1. pár fejletlen.
Vízparton, vízi növényeken élnek, az időszakos vízborítást is elviselik. Mételyek
köztigazdái lehetnek, mint pl. a borostyánkőcsiga (Succinea putris), amely a madarak
mételyeinek (Leucochloridium spp.) köztigazdája.
F.: Clausiliidae (Orsócsigafélék családja)
Héjuk jellegzetesen orsó alakú (erről kapták magyar nevüket), többnyire balra
csavarodó, a szájadékában rendszerint lemezekkel vagy fogakkal. Tudományos nevüket
jellegzetes, a szájadék lezárására szolgáló, csapóajtószerűen működő képletükről, a
zárólemezről (clausilium) kapták. Az utolsó kanyarulat belsejéből egy rugalmas nyél ered,
amely egy vékony, meszes véglemezben végződik. Amikor a csiga kibújik a héjából, a
rugalmas nyél elhajlik, és a véglemez az utolsó kanyarulat falához szorul. Amikor a csiga
visszahúzódik a héjába, a lemez visszaáll a kanyarulat falára merőleges helyzetbe.
A zárólemez működését a szájadékban lévő további lemezek segítik. Ezek, ill. maga a
zárólemez fajspecifikusak.
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Nevezik kaudális mirigynek is, helytelenül.
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Az egyik legnépesebb család mintegy 1300 fajjal. Fajaik világszerte előfordulnak.
Hazai fajaik (pl. Alinda biplicata) az Alföldön kevésbé fordulnak elő.
F.: Arionidae (Csupaszcsigafélék családja)
Legfeljebb 25 cm-es, belső héj nélküli csupaszcsigák. A héj csupán meszes szemcsék,
esetleg egy-egy apró lemez formájában marad meg. Kétoldali szimmetriát mutató testük
hátulsó része nem hegyesedik ki, ennek a csúcsa fölött található a kaudális nyálkagödör.
Testük felületét mély bőrráncok borítják. Köpenyük redukálódott, nem borítja az egész testet,
hanem a fej mögött egy lant alakú, finoman szemcsézett köpenypajzsot (scutellum) formál.
A légzőnyílás jobb oldalt, a scutellum középvonalától a fejhez közelebb helyezkedik el.
Növényekkel, növényi törmelékkel, gombákkal, stb. táplálkoznak.
Nálunk is tömegesen fordul elő az idegenhonos spanyol csupaszcsiga (Arion vulgaris).
Eredetileg ezt az Európában gyors ütemben terjedő inváziós fajt helytelenül A. lusitanicus-nak
határozták, és jelenleg is több helyen ezen a néven hivatkoznak rá. Noha az A. lusitanicus
valóban az Ibériai-félszigetről származik, nem inváziós. Ezzel szemben az inváziós, komoly
gazdasági károkat okozó A. vulgaris fajt Franciaországból írták le.
F.: Oxychilidae
Héjuk üvegszerűen áttetsző, sárgás színű. A tekercs alig emelkedik ki az utolsó
kanyarulat síkjából. A héj köldöke látható, szájadékának szegélye éles.
Talajlakók, leginkább bomló növényi részek között találhatók. Ragadozók, ill.
dögevők. Más csigákkal, talajlakó férgekkel, ízeltlábúakkal, stb. táplálkoznak.
A ragadozó félmeztelen csigák (Daudebardia spp.) apró, csökevényes héja csak a
kisméretű köpenyt és a zsigerzacskót takarja, az állat már nem tud bele visszahúzódni.
Légzőnyílásuk a héj tövében van.
F.: Limacidae (Meztelencsiga-félék családja)
Változatos méretű, a néhány cm-től a legfeljebb 20 cm-es hosszúságig terjedő
csupasztestű csigák. Testvégük kihegyesedő, a hátoldalukon taraj fut, de rendszerint csak a
farok közelében, ritkábban a köpenypajzsig terjed. A köpenypajzs (scutellum) rögtön a fej
mögött található, alatta helyezkedik el a héj maradványa egy vékony lemez formájában,
amelynek a kalcium anyagcserében van szerepe. A légzőnyílás a köpenypajzs jobb oldalán, a
közepétől többnyire a testvég felé eltolódva, ritkábban középen, kivételesen a scutellum elülső
részén (Eulimacinae) helyezkedik el. Nyálkájuk színtelen.
Főleg növényevők, de fogyaszthatnak gombákat, ill. elhullott állati maradványokat is.
A kék vagy kárpáti meztelen csiga (Bielzia coerulans) a Kárpátok endemikus faja.
A fiatal egyedek barnásak, csak kifejletten jelenik meg a feltűnő kékes-lilás, ill. zöldes
színezet. Magyarországon a Bükk és a Zemplén területén fordul elő. Európa szerte
megtalálható a kevésbé színpompás, barnásszürke alapon sötét foltokkal tarkított nagy
meztelen csiga (Limax maximus).
F.: Agriolimacidae (Házatlancsiga-félék családja)
Kisebb termetű, többnyire 5 cm alatti testhosszal rendelkező csupaszcsigák, de néhány
génusz (pl. Krynickillus) fajai nagyobb termetűek is lehetnek. A háti taraj csak a farok
közelében figyelhető meg. Az elülső részen elhelyezkedő köpenypajzs viszonylag nagy, a test
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mintegy harmadát fedi. A légzőnyílás a köpenypajzs hátsó harmadában található. Nyálkájuk
fehér.
Több fajuk fontos mezőgazdasági kártevő.
Tipikus képviselőik a néhány cm-es, barnás színezetű, egymástól szinte
megkülönböztethetetlen Deroceras fajok.
F.: Helicidae
Változatos, fajgazdag család, amelynek tagjai a szárazföldi héjas csigák tipikus
képviselői. Héjuk gömbölyded, amely lehet fényes vagy kontrasztos mintázatú (pl. Cepaea
spp.), és teljesen visszahúzódhatnak bele. Állkapcsuk meglehetősen strukturált. Kaudális
nyálkagödrük nincs. A család számos tagjára jellemző a gypsobelum megléte.
Főleg a Palearktisz nyugati részén elterjedtek.
Hazánkban is gyakori, szinte mindenhol megtalálható képviselőik a sárgásfehér
alapszínű, barnásfekete harántsávokkal díszített Cepaea fajok pl. a kerti csiga (C. hortensis)
vagy a ligeti csiga (C. nemoralis), de korábban a Cepaea nembe tartozott a pannon csiga
(Caucasotachea vindobonensis) is. Szintén közismert hazai faj az éticsiga (Helix pomatia),
közeli rokona, a sötétbarna színű csokoládécsiga (H. lucorum) viszont behurcolt faj. Szintén
idegenhonos, sőt napjainkban már inváziós fajnak tekinthető a pettyes éticsiga (Cornu
aspersum).
Ellenőrző kérdések:
1. Mi jellemzi a Lophotrochozoa kládot?
2. Mi a lofofor?
3. Hogy néz ki egy trochofóra lárva?
4. Mely jelentősebb állattörzsek tartoznak ide?
5. Mi jellemzi a nyelesférgek (Kamptozoa) külső és belső testfelépítését?
6. Milyen életmódot folytatnak a nyelesférgek?
7. Milyen közös tulajdonságok jellemzik a puhatestűeket (Mollusca)?
8. Milyen testtájai vannak a puhatestűeknek?
9. Mi a radula, és hogyan működik?
10. Hogyan épül fel a tetraneurális idegrendszer?
11. Mi a ctenidium?
12. Mi a pórussejt (rhogocita)?
13. Milyen életmódot folytatnak a puhatestűek (példa taxonok)?
14. Melyek a puhatestűek főbb csoportjai és ezek milyen rokonsági viszonyban állnak
egymással?
15. Melyek a főbb jellemzői a héjatlan puhatestűeknek?
16. Milyen héj jellemzi a cserepeshéjúakat (Polyplacophora)?
17. Mi az a lorica és a perinotum?
18. Mi jellemzi a héjas puhatestűeket (Conchifera)?
19. Mi az ostracum, hypostracum és periostracum?
20. Hogyan változhat a héj a héjas puhatestűeknél (példa taxonok)?
21. Mi az a szifó, és mire szolgál az egyes héjas puhatestű csoportokban?
22. Hogyan alakul a testtájak sorsa az egyes héjas puhatestű csoportokban?
23. Hogyan alakul, milyen változások jellemzik a lábasfejűek (Cephalopoda) héját?
24. Mi a hyponome?
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25. Milyen életmódot folytatnak az ásólábúak (Scaphopoda)?
26. Mi a captaculum?
27. Milyen evolúciós trend jellemzi a kagylók (Bivalvia) kopoltyúját morfológia és
funkció tekintetében?
28. Milyen héj jellemzi a csigákat (Gastropoda)?
29. Mi a flexió, torzió és detorzió?
30. Mi jellemzi a torzión átment csigákat?
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VII. Lophotrochozoa: Lophophorata: Bryozoa, Brachiopoda, Phoronida
Írta: Torma Attila
Lophophorata1 (Tapogatókoszorúsok)
Testük hármas tagoltságú (prosoma, mesosoma, metasoma), mindegyik külön
testüregszakasszal (protocöl, mezocöl, metacöl)2. Speciális szűrögető szervük a szájnyílás
körül elhelyezkedő csillós tapogatókoszorú (lofofor, lofofóra), amely a mesosoma csillós
tapogatókat viselő testfalszármazéka; ennek megfelelően a tapogatókban a mezocöl csatornái
futnak. A kör vagy patkó alakban elhelyezkedő csillós tapogatók a lofofor karokon keresztül
kapcsolódnak a testhez. A szájnyílás fölött a prosoma lebenye az ún. szájfedő (epistoma)
helyezkedhet el, melynek az ürege a protocöl. Bélcsatornájuk U-alakú, és a végbélnyílásuk a
lofoforon kívül található, szemben a nyelesférgekkel (Kamptozoa), amelyeknél a
tapogatókoszorún belül nyílik. A víz áramoltatása is eltér; a Lophophorata esetében a
tapogatók csúcsától az alapja felé, míg a nyelesférgeknél ellenkező irányban történik.
Testüket meszes, kitines vagy fehérje alapú kutikuláris héj vagy cső burkolja, amelybe
visszahúzódhatnak.
Barázdálódásuk teljes (holoblasztikus), azon belül elég sajátságos, a radiális, ill.
spirális típusú barázdálódás jegyeit is mutatja (7.1. boksz). Többségükre a helytülő, szűrögető
életmód jellemző.
7.1. boksz. A barázdálódás és a testüregviszonyok alakulása a Lophophorata
kládban
Több mint száz éve Masterman hívta föl a figyelmet arra, hogy a bazális
helyzetű újszájúakra (Deutrostomia) és a csövestapogatósokra (Phoronida) hármas
tagoltságú, primitívnek tekinthető valódi testüreg (eucölóma) jellemző. Ez a
megállapítás vezetett a későbbiekben széles körben támogatott archicoelomata
hipotézishez, mely szerint az „Urbilateria”, azaz a kétoldali szimmetriájú állatok
(Bilateria) közös őse eucölómával rendelkezett, és a laposférgek, csillóshasúak, stb.
másodlagosan vesztették el azt. Továbbá a Lophophorata radiális barázdálódását és a
blasztopórus felöli oldalon kialakuló anális nyílást az újszájúakkal közös ősi jellegnek
tekintették. Ezek alapján előbbieket Radiata néven (utalva a barázdálódás típusára,
szemben a spirális barázdálódású állatokkal) egy közös csoportba helyezték az
újszájúakkal. Ezzel párhuzamosan több molekuláris filogenetikai vizsgálat is kétségbe
vonta a hosszú ideje monofiletikusnak tartott Lophophorata közös eredetét,
visszaállítva például a Polyzoa használatát (Ectoprocta + Entoprocta, kiegészítve az
1995-ben felfedezett Cycliophora taxonnal).
A barázdálódás típusát illetően azonban már 1954-ben Rattenbury a Phoronis
virids csövestapogatós fajt vizsgálva arra jutott, hogy a barázdálódása spirális
mintázatot követ. A későbbi vizsgálatok, noha jelezték, hogy az első sejtosztódás
iránya variábilis, és bizonyos jellegeiben eltér a radiális barázdálódás mintázatától, a
spirális barázdálódásra utaló jeleket kevésbé vették figyelembe, műterméknek vélték,
ill. a radiális barázdálódás egy származtatott variációjának tekintették (pl. Herrmann
1981, 1986). Pennerstorfer és Scholtz (2012) modern (4D mikroszkópia, konfokális
1
2

Használatos név a Tentaculata is.
Gyakran nevezik ezket a preorális rész, a lofofor és a törzs testüregének is.
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pásztázó mikroszkóp) vizsgálata alapján a Phoronis muelleri korai barázdálódása
hasonló mintázatot mutatott a Rattenbury (1954) által találtakhoz, és elvetették az
műtermék lehetőségét is, erős bizonyítékot szolgáltatva a két Phoronis faj spirális
jellegű barázdálódására. Megjegyzendő, hogy a blasztopórus felöli oldalon kialakuló
anális nyílás előfordul egyes gyűrűsférgeknél és puhatestűeknél is, mint ahogy a
barázdálódásuk sem feltétlenül mutat tipikus spirális mintázatot. Az egyedfejlődés
során lezajló morfogenetikus folyamatok igen plasztikusak lehetnek egy törzsön belül
is, így nem minden esetben hordoznak megfelelő filogenetikai információt.
Ellentmondásos a szakirodalom a testüreg (eucölóma) hármas tagolódását
tekintve is. Bartolomaeus (2001) például csak a mezo- és metacöl meglétét
hangsúlyozta a Phoronis muelleri fajban, ami nem támogatja az újszájúakkal közös,
ősinek tartott, hármas tagolódását az eucölómának. Újabb vizsgálatok a Phoronida és
Brachiopoda esetében a testüregnek mind a kettős, mind a hármas tagolódására
találtak példát. Egyértelműen nem bizonyított, de valószínű, hogy a testüreg hármas
tagoltsága az ősi jelleg, és a prosoma cölómájának (protocöl) hiánya másodlagosan
alakult ki. Erre utal, hogy általában a kicsi szájfedővel és testtel rendelkező
csövestapogatósok esetében nem található meg a protocöl, aminek logikus
magyarázata, hogy a szájfedőhőz tartozó kisméretű eucölóma funkciótalanná válik,
hiszen a cölómafolyadék elsősorban hidrosztatikus vázként funkcionál, aminek
kialakításában a kisméretű protocölnek nincs szerepe. Ugyanakkor ennek ellentmond,
hogy filogenomikai vizsgálatok alapján épp a protocöl nélküli Phoronis basalis faj
adódott a legősibbnek, igaz a vizsgálat nem tekinthető teljesen reprezentatívnak a
fajokat tekintve.
A mohaállatoknál csak a szájfedősök (Phylactolaemata) esetében van szájfedő,
aminek az üregét tradicionálisan a protocöllel azonosították, amely mint ősi jelleg
feltételezhetően elveszett a többi mohaállatnál. Többen azonban megkérdőjelezték
ennek valódi testüreg voltát. Az újabb keletű vizsgálatok alapján a protocöl valódi
testüregnek (eucölóma) minősül, de kapcsolatban van a mezocöllel, sőt a mezocöl is
kapcsolatban van a metacöllel, azaz tulajdonképp egyetlen testüregről van szó, amely
kitölti mindhárom testtájat. Ráadásul sok mohaállatnál a lárva belső szövetei teljes
mértékben dezintegrálódnak a metamorfózis során, így a kifejlett egyed testüregének
eredete sok esetben nem pontosan ismert.
Nem véletlen tehát, hogy a gyakran ellentmondó vizsgálatoknak köszönhetően
ezen állatcsoportok filogenetikai helyzete erősen vitatott volt, és még ma sem
tisztázott megnyugtatóan, legalábbis a hagyományosan említhető közös jellemzőiket
tekintve. A Lophophorata csoportot meghatározó lofofor, az U-alakú bélcsatorna, és a
test trimer tagoltsága előfordul más állatcsoportokban is (pl. Hemichordata:
Pterobranchia). Azonban a mohaállatok, pörgekarúak és csövestapogatósok esetében
a tapogatókoszorú közös eredetére utal a beidegzésének és izomzatának hasonlósága.
A tapogatóik csillózata, szerkezete és funkciója tekintetében szintén mutat olyan
közös jellegeket (pl. laterofrontális helyzetű, szűrőként működő csillók) a csoport,
melyek más taxonok tagjainál nincsenek, de eltérések is ismertek (pl. a mohaállatok
tapogatóinak multiciliáris (sokcsillós) sejtjei, szemben a pörgekarúak és
csövestapogatósok monociliáris (egycsillós) sejtjeivel). Az U-alakú bélcsatorna
minden bizonnyal a szesszilis, szűrögető életmód következménye, ahogy más hasonló
életmódú csoportoknál is (pl. Kamptozoa). A hármas testtagolódást érintő kétségeket,
legalábbis a testüreg tagolódását illetőleg, fentebb már tárgyaltuk. Ugyanakkor
további közös jellegek erősítik monofiletikus voltukat. Ilyen például a mohaállatok és
csövestapogatósok esetében a ventrális oldalon a metasoma zsákszerű részének
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kifordulása a lárva metamorfózisának elején, ill. a lárva drasztikus átalakulása vagy a
pörgekarúak és csövestapogatósok lárváinak hasonlósága. Noha a legújabb
molekuláris vizsgálatok alapján a Lophophorata monofiletikus egységnek tekinthető,
ahogyan fentebb röviden összefoglaltuk számos kérdés tisztázásra szorul még.
A csoport jelenleg a mohaállatokat (Bryozoa3), pörgekarúakat (Brachiopoda) és csöves
tapogatósokat (Phoronida) foglalja magába, és noha monofiletikus eredetüket számos
vizsgálat megerősíti, pontos rokonsági viszonyaik nem tisztázottak egyértelműen (7.2. boksz).
A pörgekarúak és csövestapogatósok közeli rokonságát számos közös jelleg támasztja alá, és
használják is a közös Brachiozoa4 elnevezést a két csoport alkotta taxonra. A filogenomikai
bizonyítékok mellett meghatározó közös jellegnek a planktotróf lárváik hasonlóságát, ill. a
cölómájuk kialakulásának módját tekinthetjük. Újabban a csövestapogatósokat a
pörgekarúakon belüli fejlődési ágnak tekintik, mely alapján a két csoport egy törzset alkotna.
Ez azonban még nem egyértelmű, egyes vizsgálatok alapján például a mohaállatok és a
csövestapogatósok alkotják egymás testvércsoportját, amelyet a lárváik metamorfózisának
hasonlósága is alátámasztani látszik. Jelen jegyzetben a három csoportot külön törzsekként
tárgyaljuk.
7.2. boksz. A Lophophorata filogenetikai pozíciója
Már csupán a többféle névhasználatnak köszönhetően is a csoport kicsit
zavarosnak tűnhet, ezért röviden áttekintjük a történetét. Thomson írta le először a
mohaállatokat, mint új állatcsoportot Polyzoa néven 1830-ban, de egy évvel később
Ehrenberg szintén leírta őket Bryozoa néven, és ennek a névnek a használata terjedt
el. Később a ma nyelesférgekként (Kamptozoa) ismert állatokat is ide sorolták.
Nitsche azonban, hangsúlyozva az általa vizsgált nyelesférgek és a mohaállatok közti
különbségeket, szétválasztotta őket Ectoprocta és Entoprocta néven. A nevek
egyértelműen utalnak a végbélnyílás elhelyezkedése közötti különbségre. Kicsit
később Hatschek törzs rangra emelte az Ectoprocta és Entoprocta taxonokat, és a
mohaállatokat, a pörgekarúakat és a csöves tapogatósokat Tentaculata néven egy
közös csoportba, míg a nyelesférgeket a lárvájuk alapján más rokonsági körbe
helyezte. 1959-ben Hyman vezette be a Lophophorata elnevezést ugyanerre a
csoportra (értsd: Tentaculata), ami ma leginkább használatos.
Egyes filogenetikai vizsgálatokban a Lophophorata magas támogatottsággal
monofiletikus kládként jelenik meg a spirális barázdálódású állatokon (Spiralia) belül,
míg az Entoprocta és Cycliophora helyzete nem egyértelműen tisztázott, noha,
amennyiben a vizsgálat mindkét taxont tartalmazza, általában egymás
testvércsoportjaként jelennek meg. Ugyanakkor más filogenomikai vizsgálatok arra
utalnak, hogy a Lophophorata nem monofiletikus. Ezekben a mohaállatok és a
nyelesférgek (valamint a Cycliophora) monofiletikus egységét hangsúlyozzák,
amelyet Polyzoa néven tárgyalnak.

3

Használatos név még az Ectoprocta is.
Alternatív névként a Phoronozoa is használatos. Tekintettel a pörgekarúak (főleg a fosszilis alakok) nagyobb
fajszámára és jelentőségére, a Brachiozoa használata tűnik helyénvalóbbnak, főleg ha a csövestapogatósokat a
pörgekarúakon belüli fejlődési ágnak tekintjük.
4
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Ph.: Bryozoa (Mohaállatok törzse)
Vízi, többségében tengeri élőlények, amelyek neve a görög bryon (moha) és zoion
(állat) szavakból áll, utalva mohákra emlékeztető bevonatot képező telepeikre. Maguk a
mohaállatka egyedek (zoidok) mikroszkopikus (<1 mm) méretűek, de telepeik a méteres
nagyságot is elérhetik. Testük hármas tagolódása gyakran elmosódó, a szájfedő is hiányozhat.
Egy zoid alapvetően két részből áll: a szájnyílás körüli, kör vagy patkó alakú
tapogatókoszorút viselő polipocskából (polypid) és a fehérje, kitin vagy mész tartalmú külső
burkot, ill. lakócsövet képző tokocskából (cystid) (7.1. ábra). Zavarás hatására a polypid
képes visszahúzódni a cystid részbe a páros visszahúzó (retraktor) izmainak köszönhetően.
A lofofor kilökése a cölomafolyadék hidrosztatikus nyomásának változtatásával történik, de a
pontos mechanizmus eltér az egyes csoportoknál. Kivezető nyílásuk (orificium) fedővel vagy
membránnal zárható bizonyos csoportoknál. Bélcsatornájuk U-alakú, a végbélnyílás a
lofoforon kívül nyílik, erre utal másik gyakran használt nevük is az Ectoprocta (gör. ektos
‛külső’ + gör. proktos ‛végbélnyílás’). Emésztésük extra- és intracelluláris.
A tapogatókoszorú által kiszűrt tápanyagszemcséket csillók juttatják a szájnyíláshoz, majd az
izmos szívógarat továbbítja a gyomorhoz, amely egyes esetekben kitines fogakkal ellátott
zúzógyomor. A gyomor alapi részét kapcsolja a tokocskához a testüreget keresztező egyszerű
vagy elágazó vezeték, az ún. funiculus, mely a legegyszerűbb esetben csak izom és
peritoneális sejtekből felépülő szövetszál. Szerepe a hímivarsejtek, ill. a sztatoblasztok
képzésében, táplálásában és az egyes zoidok közötti tápanyagáramlásban van, valamint az
utódgondozó fajoknál táplálja a fejlődő embriót is.

7.1. ábra. Mohaállat (Bryozoa) zoid testszerveződése.

Belső szerveik a miniatürizáció következtében másodlagosan leegyszerűsödtek.
Elkülönült kiválasztó-, légző- és keringési rendszerük nincs. Idegrendszerük a garat körüli
ideggyűrűből és az ehhez kapcsolódó idegekből áll. Az ideggyűrű háti oldalán található
központi egységük, az agydúc (cerebralis ganglion). Jól elkülönült, sajátos érzékszerveik
azonban nincsenek. A lakócsövük fehérje, kitin ivagy mész tartalmú, ennek megfelelően
lehetnek kocsonyás, pergamenszerű vagy akár teljesen elmeszesedett telepeik (zoárium).
Telepeik változatos kinézetűek, képezhetnek élőbevonatot (biotekton), de vannak fa- vagy
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bokorszerűen elágazó, ill. az édesvízieknél kocsonyás, alaktalan telepeket létrehozó fajok is.
Telepeikben az egyes zoidok a testfal pórusain át kapcsolatban vannak egymással.
A pórusokon át közlekedik a cölómafolyadék és futnak az idegek is. Homomorf telepeiket
azonos felépítésű zoidok (autozoid) alkotják, míg heteromorf telepjeik specializált
egyedekből (heterozoidok) állnak. Ezek lehetnek a telep indaszövevényét (stolo) létrehozó
gyökérszerű egyedek (cenozoidok), védekező funkciót ellátó egyedek (avicularia), a telep
felszínének tisztogatását végző tisztogató egyedek (vibracularia) és külön szaporítóegyedek
(gonozoidok).
Ivarosan és ivartalanul egyaránt szaporodhatnak. A telep gyarapodása főleg a zoidok
bimbózásával (ivartalanul) történik. Többségük hímnős (hermafrodita); lehetnek szimultán
(folyamatosan mindkét ivarsejt termelődik) vagy proteandrikus hermafroditák (először a
hímivarsejtek érnek). A hímivarsejtek a funiculuson lévő tesztiszben találhatók, a petesejteket
tartalmazó ovárium helye pedig a testfal egy meghatározott része. A hímivarsejtek a
testüregen keresztül, a tapogatók csúcsán lévő pórusokon át jutnak ki. Megtermékenyítésük
rendszerint belső, és a testüregben történik. Az utódgondozásnak számos formája ismert a
körükben. Az embrió többnyire külön kamrában (belső vagy külső költőtasak) fejlődik. Sok
fajnál kapcsolat jön létre a funiculus és a költőtasak között, ami biztosítja a táplálékot az anya
felől. Az embrió, ill. a lárva gyakran nem fejlődik rögtön kifejlett állattá, hanem előbb
vegetatív úton szaporodik. Egyedfejlődésük lehet közvetett vagy közvetlen (lárva alak
nélküli). A közvetetten fejlődő fajok lárvái változatos formájúak, ám jellemzően csillósak,
hátsó végükön tapadókészülékkel ellátottak. Sajátos lárváik az önállóan táplálkozó,
planktotróf típusú ún. cyphonautes lárvák (7.2. ábra A), amelyek néhány hónapig is élhetnek
a letelepedés előtt. Ezek mellett lehet működő emésztőrendszerrel nem rendelkező, hamar
letapadó lecitotróf lárvájuk, ún. coronata is. A letelepedését követő átalakulással létrejövő
első zoid (ancestrula) bimbózással hozza létre a többi zoidot. Az édesvízi fajoknál kitartó- és
terjesztő képletek, ún. sztatoblasztok, ill. hibernákulumok is megtalálhatók (7.2. ábra B).
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7.2. ábra. A: Cyphonautes lárva. 1: apikális érzékszerv; 2: vestibulum; 3: csillós kiemelkedés;
melynek a feladata a táplálkozáshoz szükséges vízáram (kék nyíl) keltése a vestibulumon keresztül;
4: garat; 5: középbél; 6: utóbél; 7: belső zsák; 8: csillós corona, mely a mozgást biztosítja;
9: pyriform szerv. B: Sztatoblaszt, a szájfedősök (Phylactolaemata) kitartó és terjesztő képlete.

Szűrögetők, apró mikroszervezetekkel és szerves törmelékkel (detritusz) táplálkoznak.
Nagyrészt tengeriek, jellemzően a sekélyebb vizek lakói, de előfordulnak a mélytengerekben,
akár 8000 méter mélységben élő fajaik is. Telepeik a legfőbb komponensei a vízi
élőbevonatnak (biotekton). Gyakran nagy tömegben telepszenek meg a hajótesteken,
mólókon, egyéb part menti létesítményeken. Esetenként foszforsav segítségével bele is
fúródnak az aljzatba. Az édesvízi fajok vízvezetékek, víztisztító berendezések, erőművek
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hűtővezetékeinek eltömődését okozhatják. Néhány faj epizoikus, azaz más állatok
testfelszínén, főleg csigákon, soksertéjű gyűrűsférgek lakócsövein vagy rákokon élnek
kommenzalistaként. Egyes mohaállatok a parazita nyálkaspórások (Myxozoa) köztigazdái.
Az Alcyonidium diaphanum nevű faj az északi-tengeri Dogger-pad környékén halászók
körében előforduló allergiás bőrirritációt, az ún. Dogger-pad viszketést okozza.
Mintegy 6000 recens és 10.000 fosszilis fajuk ismert. Fosszilizálódott vázuk már a
kora ordovíciumból (~480 millió év) ismeret. A főbb csoportok monofiletikusnak tekinthetők,
de azokon belül az alacsonyabb hierarchiájú taxonok rokonsági viszonyai még tisztázásra
szorulnak.
Rendszerüket az alábbiak szerint tárgyaljuk:
Ph.: Bryozoa (Mohaállatok törzse)
Cl.: Phylactolaemata (Szájfedősök osztálya)
Cl.: Gymnolaemata (Szájfedőnélküliek osztálya)
Cl.: Stenolaemata

B

C

A

7.3. ábra. Mászkáló mohaállat (Cristatella mucedo). A: vázlatos rajz a telepéről, mely jól
szemlélteti az egyes zoidok patkó alakú lofoforjait; B: fénykép az aljzaton
lassan kúszó telepekről; C: a mászkáló mohaállat sztatoblasztjai.

Cl.: Phylactolaemata (Szájfedősök osztálya)
Szájnyílásukat egy rövid nyúlvány, a szájfedő (epistoma) zárja le. A lofoforjuk
patkó alakú (7.3. ábra A), amelynek kilökése a teljes testfal összehúzódása révén történik.
Rendszerint elágazó, kizárólag autozoidokból álló homomorf telepeket alkotnak, amelyek
sosem meszesek, gyakran inkább kocsonyásak, mint pl. az óriás mohaállat (Pectinatella
magnifica) esetén.
Szimultán hermafroditák. A hímivarsejtek a funiculuson, a női ivarsejtek a
peritoneumban érnek. Ivaros szaporodásuk egyes lépései, pl. hogy hogyan kerülnek
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kapcsolatba a kiszabadult hímivarsejtek a petesejtekkel, nem eléggé ismertek.
A megtermékenyítés feltehetőleg a testüregben történik, majd az embrió a testfalban lévő
költőtasakban fejlődik. Egyedfejlődésük közvetlen. Lényegileg egy fejletlen, planktonikus
telep – amire gyakran (helytelenül) planktonikus lárvaként utalnak – hagyja el a
szülőkolóniát, általában sötétedés után, és hamar, egy órán belül letapad. Bimbózásuk
sajátságos, fő és mellék bimbók vannak, és ez csupán a zoidok speciális részén történik.
A telep télre elpusztul, csupán a kitartó- és terjesztőképleteik (sztatoblasztok) telelnek át, és
tavasszal ezekből fejlődik ki az új telep. A sztatoblasztok kagylószerű kitines tokba zárt
sejtekből állnak, amelyek raktározott tápanyaggal bőven el vannak látva. Változatosak, így
használatosak akár az egyes fajok elkülönítésére is. Gyakran gázzal töltöttek
(ún. „floatoblast”), így a vízben szabadon úsznak, lebegnek. Jellegzetes horgas végű
fonalaikkal beleakadhatnak más élőlényekbe, tárgyakba, sőt akár a szél is szállíthatja őket,
ami mind a terjedésüket segíti. Bizonyos típusuk ugyanakkor, a helyén marad, és ott rögzül
(ún. „sessoblast”). Kizárólag édesvíziek. Kevesebb mint 100 fajuk ismert.
Az óriás mohaállat (Pectinatella magnifica) eredetileg Észak-Amerikában, a
Mississippi vízrendszerében őshonos, de mára Eurázsiában, így hazánkban is előfordul.
A mászkáló mohaállat (Cristatella mucedo) nem rögzül az aljzaton, hanem az egész telep
aktívan mozog, kivételt képezve ezzel a mohaállatok között (7.3. ábra).

B

A

C
7.4. ábra. Bugula avicularia. A: az elágazó telep; B: a heteromorf telep egy
észe kinagyítva, az eltérő morfológiájú és funkciót ellátó zoidokkal;
C: jellegzetes védekező zoidjuk, az avicularium kinagyítva.

Cl.: Gymnolaemata (Szájfedőnélküliek osztálya)
Szájfedőjük (epistoma) nincs. A polipocska visszahúzódásakor a kivezető nyílást fedő
(operculum) zárja le. Lofoforjuk kör alakú, amelynek kitüremítése a teljes testfal
összehúzódása, vagy a meszes lakócsővel rendelkezőknél a testfal egy meghatározott,
rugalmas, nem meszes részének (ún. frontális membrán) deformációja révén történik,
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amit nem a testfal izomzatának, hanem külön ehhez a részhez tapadó izmoknak az
összehúzódásával ér el az állat. Erősen heteromorf telepeket alkotnak, amelyek rendszerint
felállóak, elágazóak vagy bevonatot képeznek (7.4. ábra).
Egyedfejlődésük közvetett, amely általában cyphonautes, egyes esetekben
(pl. Cheilostomatida) coronata lárván keresztül történik. A lárva egyik vége betűrődik, és
polypid egyedek sarjadnak róla, így lényegében egy „előregyártott” kolónia jön létre a lárván
belül. Egyes aljzatlakó, korongszerű, nem teljesen rögzült telepeket alkotó fajoknál
(Discoporella) a szélen lévő zoidok egy bizonyos zónából leválhatnak, és önálló telepet
alkothatnak. Az édesvízi fajok áttelelő képletei a hibernákulumok. Néhány félsós- (brakk)
vagy édesvizekben élő fajtól eltekintve tengeriek. A fajok döntő többsége ide tartozik.
A Bugula avicularia tipikus, védekező funkciót ellátó, erősen módosult zoidja az
ún. avicularium (7.4. ábra). Az egész zoid egy madárfejet formál, aminek az alsó
„csőrkáváját” a fedő szolgáltatja, amelynek gyors zárásával kisebb élőlényeket képes
megsebezni vagy akár elpusztítani. A polipocska redukált, lofoforja sincs. A zoid nagy részét
a hatalmas záró izmok adják, amik a módosult, éles fedőt csukják rá az elmeszesedett
lakócsőre. A „nyitóizmok” a testfal nem meszesedett, rugalmas részét (frontális membrán)
behúzva nyitják fel a fedőt, hasonló módon, mint ahogyan a lofofort lökik ki a táplálkozó
zoidok. Néhány édesvízi képviselőjük közül hazánkban is előfordul a vékony, dúsan elágazó
telepű télibimbós mohaállat (Paludicella articulata).
Cl.: Stenolaemata
Nincs szájfedőjük (epistoma). Kivezető nyílásuk membránnal zárható. Lofoforjuk
kör alakú, amelynek kilökése nem függ a testfal deformációjától. A szükséges
nyomásváltozást az epidermisz és a testüreg között lévő folyadékkal töltött kötőszövet
térfogatváltozása biztosítja, amit a testüreget bélelő epithél réteg (peritoneum)
összehúzódásával képesek változtatni. Heteromorf telepeket alkotnak, bár ezek nagy részét
gonozoidok alkotják. A telepek rendszerint felállóak vagy bevonatot alkotnak.
Egyedfejlődésük közvetett. Jellemző a poliembriónia, azaz az embrió ivartalan
megsokszorozódása, amelyek során egy zigótából több mint 100 blasztula is keletkezhet,
mielőtt továbbfejlődik. Sajátos szaporodásuk összefügghet a kevés hímivarsejtjükkel,
köszönhetően mind a gonozoidok, mind az egész zoárium kis méretének. Kizárólag
tengeriek. Alig több mint 500 fajuk ismert.
Ph.: Brachiopoda (Pörgekarúak törzse)
Kizárólag tengeri, szesszilis, mikrofág (szűrögető) életmódú, kagylókra emlékeztető
állatok. Nevük a brakhiōn- ‘kar’ + pous, pod- ‘láb’ összetételből ered. A pörgekarúak
elnevezés a feltekeredett lofofor karokra utal. Viszonylag kicsik, méretük a néhány mm és
10 cm között változik, bár a fosszilis alakjaik között ismeretes 30 cm-es nagyságú is. Testüket
két meszes vagy kitines héj fedi, melyet a metasoma epithéljének dorzális és ventális redője,
az ún. köpeny választ ki. Héjuk a kagylókétól eltérően nem jobb és bal, hanem felső
(dorzalis) és alsó (ventrális)5 teknőből áll (7.5. ábra). A héjakat 1-1 pár dorzoventrális záró
és nyitó izom köti össze, ill. a végén hasi fogakból és háti bemélyedésekből álló zárszerkezet
5

Valójában a ventrális teknő is a lárva dorzális oldalából, annak hátulsó feléből származik, éppen ezért, kerülve
a ventrális és dorzális elnevezést, pedikuláris (= ventrális) és brachiális (= dorzális) teknőnek is szokás nevezni
őket, utalva arra, hogy a nyél (pedicel), ill. a lofofor karok (brachia) kapcsolódnak hozzájuk. A pörgekarúak
héját a feltételezett Halkieria-szerű ős kettős hátoldali, az elülső és hátulsó testvéghez közeli sapkaszerű héjából
vezetik le, bár a jelenlegi elképzelések szerint a Halkieria inkább a puhatestűekkel áll közeli rokonságban.
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lehet. A záróizmok működésüket tekintve kétféle rostból állnak, amelyek a veszély esetén
történő gyors záródásért, ill. a tartós zárt állapotért felelősek. A két teknő nem egyforma,
általában a ventrális teknő nagyobb, és a hátsó vége kihúzott, mivel a nyél (pedicel), ami az
ásást, rögzülést szolgálja, ehhez kapcsolódik. A kitinizált kutikulájú nyél a metasoma
ventrális testfalkitüremkedése, amelybe a testüreg is benyomulhat, és izmok is futhatnak
benne. A nyél lehet hosszú, mozgékony, ásásra alkalmas, a vége lehet gyökérszerű az
iszapban rögzülő alakoknál, de lehet rövid, ill. hiányozhat is, mely esetben a hasi teknő
cementálódik a szilárd aljzathoz. A lofofor és a tápcsatorna a dorzális teknőhöz tapad,
melynek belső részén található kartámasztó váz (brachidium) a lofofort erősíti. A lofofor
két karszerű nyúlványa (brachia) spirálisan felcsavarodhat, növelve a táplálkozó felületet
(7.5. ábra). Minden tapogatósor alján megtalálható az ún. brachiális árok, ami összegyűjti és a
szájnyíláshoz továbbítja a táplálékot.
Testüket egyrétegű, monociliáris epithél borítja. A meso- és metacöl fejlett,
sövényekkel (mesenterium) tagolt, a protocöl hiányozhat. Gyomrukat emésztőmirigy veszi
körül, emésztésük nagyrészt sejten belül történik. Bélcsatornájuk eredetileg teljes, egyes
esetekben azonban redukált, és vakon végződik. Véredényrendszerük nyitott, egyszerű,
hátoldali kontraktilis véredény működhet szív gyanánt. Vérük kevés haemerythrin tartalmú
vérsejtet tartalmaz. Elkülönült légzőszervük nincs, a gázcsere a tapogatókon és a köpenyen
keresztül történik. Kiválasztószervük 1 (esetleg 2) pár vesécske (metanefrídium), nagy csillós
tölcsérrel. Idegrendszerük agydúcból, garatideggyűrűből, garatalatti dúcból és elágazó
idegtörzsekből áll, melyek a fontosabb szerveket idegezik be. Specializált érzékszervük nem
ismert, a köpeny szegélyén található hosszú kitinserték töltenek be érző és védő funkciót.

A

1

B

2

1
2
3

4

4

3

8

7

5
6

5
6

7.5. ábra. A pörgekarúak (Brachiopoda) testfelépítése. A: Külső testfelépítés.
1: szimmetriatengely; 2: foramen; 3: deltidium; 4: búb; 5: dorzális (brachiális) teknő;
6: ventrális (pedikuláris) teknő; 7: nyél (pedicel); 8: növekedési vonal.
B: Belső felépítés. 1: dorzális (brachiális) teknő; 2: köpenyüreg; 3: feltekeredett lofofor;
4: testfal; 5: ventrális (pediculáris) teknő; 6: foramen.

Többnyire váltivarúak (gonochorisztikusak), ritkán hímnősek (hermafroditák).
Megtermékenyítésük lehet külső vagy belső. Az utódgondozó fajoknak költőtasakjaik vannak.
Az ivarmirigyek (gonádok) a testüreget tagoló mesenteriumokhoz kapcsolódnak, az ivarsejtek
kivezetői a metanefrídiumokkal közösek. Barázdálódásuk vitatott, spirális és radiális
(biradiális) mintázatot is mutat (7.1. boksz). A gasztruláció típusa invaginációs, a testüreg
keletkezése változatos, történhet schizocölomikus vagy módosult enterocölomikus úton.
A blasztopórus záródik, és a végbélnyílásuk és szájnyílásuk másodlagosan, új nyílásból jön
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létre. Az újszájúakéhoz (Deuterostomia) hasonlóan a végbélnyílás a blasztopórus felöli
oldalon keletkezik. Fejlődésük közvetlen vagy közvetett. A közvetetten fejlődő fajok lárvái
szabadon úszó planktotróf vagy lecitotróf típusú lárvák. A lecitotróf lárvák pelágikusak,
trochofóra-szerűek, és hamar letapadnak. A hideg tengerekben élők szezonálisan növekednek,
ami növekedési vonalakat eredményez. Egyes fajok akár 30 évig is élhetnek. Többségük
helyhez kötött (szesszilis) életmódot folytat. Főleg sziklákon vagy más szilárd aljzaton
telepszenek meg, de a lágy aljzaton is előfordulhatnak. A legkisebb, 1 mm-es fajuk (Gwynia
capsula) a kavicsos fövenyen él. Mikrofágok, táplálékukat lofoforjuk segítségével szűrik ki a
vízből. Néhány fajukat szórványosan fogyasztják. Ősi csoport, mely virágkorát az ordovícium
időszakban élte. Meszes héjuk jól fosszilizálódik, már a korai kambriumból is ismertek
fosszilis maradványaik. Fosszíliáik jól mutatják a múltbéli nagyobb klímaváltozásokat. Közel
450 recens fajuk mellett több mint 12 ezer kihalt fajuk ismert.
7.1. táblázat. A hagyományos és az újabban használt pörgekarú (Brachiopoda) taxonok összevetése.

zárszerkezet
bélcsatorna

nyél
rögzülés

héj külső rétege
(periostracum)
héj középső
(elsődleges)
rétege
héj belső rétege
testüreg
testfal
lárva

Inarticulata
Linguliformea
Craniformea
nincs
U-alakú teljes
tengelyirányú teljes
bélcsatorna;
bélcsatorna;
anterior helyzetű
poszteromedián helyzetű
végbélnyílás
végbélnyílás
van;
nincs
cölómával, izmokkal
hosszú, mozgékony
a ventrális teknő
nyéllel a laza aljzatba
cementálódik a kemény
ásva vagy rövid nyéllel a
aljzathoz
kemény aljzathoz
rögzülve
kitin és
kitin
glükózaminoglikán
glükózaminoglikán és
kalcit
apatit
fehérje (kollagén),
kitinfoszát, apatit
teljesen tagolt
dermális izomzata van
nincs (közvetlen
egyedfejlődés)

Articulata
Rhynchonelliformea
van
vakon végződő
bélcsatorna, azaz nincs
végbélnyílás
van;
cölóma nélküli
rövid nyéllel rögzülve a
kemény aljzathoz

fehérje
kalcit

kalcit

fehérje és kalcit

részlegesen tagolt
nincs izomzat
lecitotróf lárva

teljesen tagolt
nincs izomzat
lecitotróf lárva

Hagyományosan a zárnélküliek (Inarticulata) és zárosak (Articulata)6 osztályaikat
különböztetjük meg. A zárnélküliek közel egyforma, lapos teknőit csak izmok zárják,
zárszerkezet nincs. Kartámaszuk hiányzik. Bélcsatornájuk teljes, szívük viszont nincs.
Fejlődésük többnyire közvetlen. Tipikus képviselőjük pl. a nyelvkagyló (Lingula anatina).
Ezzel szemben a zárosak eltérő méretű teknőit hasi fogakból és háti bemélyedésekből álló
zárszerkezet is összeköti. Rendelkeznek kartámasszal. Bélcsatornájuk vakon végződik, szívük
van. Fejlődésük lárvaalakon keresztül történik. Elterjedt fajuk az üvegmécskagyló
(Terebratula vitraea). A fenti felosztás erősen vitatott, sőt az Inarticulata egyértelműen nem
tekinthető monofiletikusnak, ezért röviden összefoglaltuk a napjainkban inkább hangsúlyozott
3 klád jellemzőit is (7.1. táblázat).
6

Használatos nevek még az Ecardines (= Inarticulata) és a Testicardines (= Articulata) is.
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Ph.: Phoronida (Csövestapogatósok törzse)
Phoronis mitológiai alakról kapták nevüket. Hosszuk többnyire néhány centiméter
vagy deciméter, de a legnagyobbak elérik a fél métert is. Tömlőszerű testük, melynek hátsó
része ampullává szélesedik, hosszú, kitines lakócsövükben helyezkedik el. Az ampulla
horgonyozza a testüket a lakócsőhöz, ill. ez teszi lehetővé a mozgásukat a lakócsőben.
Testfaluk izomzata körkörös és hosszanti elemekből áll. Különösen a hosszanti izmok
fejlettek, amelyek az állatot visszahúzzák a csőbe. A lakócsövet, melybe idegen anyagok is
beépülhetnek, az epidermisz képezi. Rendkívül sok tapogatójuk (általában több száz, de akár
15 ezer is lehet) a páros lofoforon többnyire patkó alakban rendeződik, sokszor kettős
spirálban felcsavarodva (7.6. ábra). Szájfedőjük (epistoma) a nem-kívánatos anyagok elöl
zárja le a szájnyílást, és többnyire saját tagolatlan testüregszakasszal rendelkezik. A mezocöl
is tagolatlan, a metacölt 5 mesentérium osztja 4 részre. A pörgekarúakhoz hasonlóan, a
lofofor kiemelkedése közti csillós árkokban jut a táplálék a szájnyíláshoz, majd az U-alakú
bélcsatornába. Gyomruk a lakócső középső-alsó részén helyezkedik el, körülötte sűrű
kapilláris hálózat és lakunáris rendszer van. Keringésük zárt, véredényrendszerük alapvetően
egy lofofor alatti, gyűrű alakú és a tápcsatorna mentén futó, 2 vagy 3 hosszanti véredényből
áll, melyek közül kettő (a baloldali és középső) a jelentősebb, ezek elérik a gyomrot
körülvevő kapillárishálózatot7. Szívük nincs, a nagyobb véredények kontraktilisek, így ezek
keringetik a vért. A keringés iránya periodikusan változik. Nagy vörösvérsejtjeik hemoglobint
tartalmaznak, ami minden bizonnyal az alacsony oxigéntartalomhoz való adaptáció
eredménye. Légzésük a tapogatókon keresztül történik. Kiválasztószervük 1 pár
metanefrídium, melyek kivezetőnyílásai a végbélnyílás közelében találhatók. Idegrendszerük
a pörgekarúakhoz hasonlóan agydúcból, garatideggyűrűből és a belőle kiinduló 1-2 óriás
idegrostból áll.
Ivartalanul harántosztódással, esetleg bimbózással szaporodhatnak. A fajok többsége
hímnős (hermafrodita). Ivarmirigyeik (gonádok) az ampullában találhatók. Külső
megtermékenyítésűek, az ivarsejtek a metanefrídium kivezetőjén keresztül jutnak ki. Egyes
utódgondozó fajok embriói a tapogatók védelmében, a lofoforhoz rögzülve fejlődnek.
A csillós tapogatókkal rendelkező lárva (actinotrocha) (7.6. ábra B) rövid planktonikus élet
után átalakul, letelepszik és lakócsövet készít. A lárva apikális szerve érzékszervként
funkcionál, ennek segítségével talál a letapadáshoz alkalmas szubsztátumot. A lárva
metamorfózisa gyors és radikális, hasonlóan a mohaállatokéhoz. Barázdálódásuk vitatott,
spirális és radiális mintázatot is mutat (7.1. boksz). A gasztruláció típusa invaginációs, a
testüreg keletkezése enterocölomikus. A blasztopórus általában záródik, de egyes fajoknál az
anterior része nyitva marad a lárva szájnyílásaként. A végbélnyílás később a lárva poszterior
részén (valószínűleg a záródott blasztopórus poszterior végén) alakul ki. Rendkívül jó a
regenerációs képességük, egyes fajok zavarás hatására képesek megszabadulni lofoforjuktól,
amit később pótolnak.
Kivétel nélkül tengeriek, aljzatlakók. Szinte minden tengerben megtalálhatók.
Magányos egyedeik gyakran csoportosan fordulnak elő. Egyetlen faj, a Phoronis ovalis
oldalsarjakkal kisebb kolóniákat is képez. Mikrofágok, algákat, lárvákat, szerves törmeléket,
stb. szűrnek ki lofoforjukkal. A Phoronis australis tengerirózsák (Hexacorallia: Actinaria)
kommenzalistája, akár 100 egyed is élhet egy tengerirózsa vázában (7.6. ábra C). Humán
jelentőségük nem ismert. A leírt fajok száma mindössze 20.
7

Ennél azonban jóval strukturáltabb keringési rendszerről is beszámoltak pl. a Phoronopsis harmeri faj
esetében.
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A

B

C
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4

1
2

1
3

7.6. ábra. A: A csövestapogatósok (Phoronida) testfelépítése. 1: csillós tapogató; 2: törzs;
3: lakócső; 4: lofofor kar; 5: lofofor. B: Actinotrocha lárva. 1: csillós tapogató.
C: Phoronis australis.

Ellenőrző kérdések:
1. Milyen főbb tulajdonságok jellemzik a Lophohorata kládot?
2. Milyen a testtagolódása a tapogatókoszorúsoknak?
3. Milyen a barázdálódás a tapogatókoszorúsoknál?
4. Milyen életmód jellemzi a tapogatókoszorúsokat?
5. Mely taxonok tartoznak a Lophohorata kládba?
6. Mit nevezünk zoidnak?
7. Milyen részeit különböztetjük meg egy zoidnak?
8. Milyen típusú telepeik lehetnek a mohaállatoknak?
9. Milyen módon lökik ki a tapogatókoszorújukat a mohaállatok?
10. Mi a vibracularium és avicularium?
11. Hogyan módosult és működik az avicularium?
12. Milyen lárvájuk van a mohaállatoknak?
13. Mi a sztatoblaszt?
14. Mi jellemzi a pörgekarúak testfelépítését?
15. Milyen jellegzetességükre utal az elnevezésük?
16. Milyen lárváik vannak a pörgekarúaknak?
17. Mi jellemzi a csövestapogatósok testfelépítését?
18. Milyen lárvájuk van a a csövestapogatósoknak?
19. Mire szolgál az ampulla?
20. Mi jellemzi a mohaállatok és csövestapogatósok lárvájának metamorfózisát?
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VIII. Lophotrochozoa: Nemertea, Annelida
Írta: Lőrinczi Gábor
Ph.: Nemertea1 (Rhynchocoela) (Zsinórférgek v. Ormányüregesek törzse)
Méretük a néhány mm-től a több m-ig terjed2, bár többségük 20 cm-nél kisebb. Testük
hosszú, vékony és igen nyúlékony. Gyakran élénk színűek, különböző mintázattal (8.1. ábra).
Epidermiszük csillós, mirigyekben gazdag, amelyben az örvényférgekéhez (Turbellaria)
hasonló, de azokkal nem homológ nyálkapálcák (rhabditok) lehetnek. Testfalizomzatuk
elsődlegesen egy külső körkörös (cirkuláris) és egy belső hosszanti (longitudinális)
izomrétegből áll, de másodlagosan lehet három- vagy négyrétegű is. A Palaeonemertea egyes
fajainál bizonyos izomsejtek rövid, nem kontraktilis nyúlvánnyal rendelkeznek, amelyek a
hosszanti idegrostokhoz kapcsolódnak és veszik át azoktól az idegimpulzusokat3. Testüregük
helyét a laposférgekhez hasonlóan laza töltelékszövet (parenchimaszövet) tölti ki. Fő
jellegzetességük az izmos, kiölthető, gyakran a testnél is hosszabb, a kültakaró
betüremkedéseként létrejövő ormány (proboscis, rhynchos), amely a zsákmányszerzést,
védekezést, ill. egyeseknél a mozgást szolgálja. Az ormány nyugalmi helyzetben egy izmos
falú, mezodermális eredetű hámmal bélelt és folyadékkal teli testüregrészben, az
ún. ormányüregben (rhynchocöl) helyezkedik el (gör. rhynch ‛ormány’ + gör. koilos
‛üreg(es)’), ahonnét az ún. ormánynyíláson keresztül kesztyűujjszerűen kitüremkedve
kiölthető, majd az ormányüreg hátulsó részén eredő és az ormány véghez tapadó retraktor
izom segítségével visszahúzható4,5. A szuronyos zsinórférgek (Enopla) ormányán rendszerint
egy vagy több meszes szúróserte (stylet) található, amelyek a zsákmány kültakaróját
felsértve lehetővé teszik, hogy az ormány méregmirigyei által termelt neurotoxinok a sebbe
jussanak. Az újabb styleteket, amelyekkel a régi vagy elvesztett styleteket pótolják,
folyamatosan állítják elő, és a felhasználásukig tárolják őket. Ha az ormányukat elveszítik,
gyorsan képesek regenerálni. Egyes fajoknál (Arhynchonemertes) az ormány hiányzik6.
Bélcsatornájuk háromszakaszos, azaz elő-, közép- és utóbélre tagolódik. Egyes
fajoknál az előbél az ormánnyal együtt kiölthető. A középbélből a legtöbb fajnál páros
vakbelek (diverticula) ágaznak ki. Végbélnyílásuk ősileg a háti (dorzális) oldalon, a testvég
közelében nyílik. Elkülönült légzőszerveik nincsenek, a gázcsere a testfalon keresztül
történik. Keringési rendszerük zárt, amelyet elsődlegesen két oldalsó (laterális) helyzetű
hosszanti véredény, ill. az ezeket a test elején és végén összekötő harántedények alkotnak.
Másodlagosan egy háti (dorzális) helyzetű hosszanti véredény, ill. további harántedények is
megjelenhetnek. Véredényeik a gerincesekhez (Vertebrata) hasonlóan mezodermális eredetű
hámmal (endothelium) béleltek, definíció szerint tehát az erek lumene az ormányüreghez
hasonlóan valódi (másodlagos) testüregnek (eucölóma) tekinthető. Szívük nincsen, a vér
1

Egyes rendszerekben a törzs Nemertini vagy Nemertinea néven szerepel.
Ami különösen annak fényében figyelemreméltó, hogy sem nem szelvényezettek, sem nem rendelkeznek tágas
testüreggel.
3
Hasonlóan a csillóshasúakhoz (Gastrotricha), fonálférgekhez (Nematoda), ill. a fejgerinchúrosokhoz
(Cephalochordata).
4
Az ormányt a rhynchocölt körülvevő izmok összehúzódása, és az ennek következtében az ormányüreg
belsejében megnövekedett hidrosztatikai nyomás préseli ki és készteti kitüremkedésre.
5
Egyes fajoknál (pl. Gorgonorhynchus) a retraktor izom hiányzik, így az ormány visszahúzása is hidrosztatikai
úton történik.
6
Hogy ez ősi vagy levezetett jelleg, jelenleg vitatott.
2
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áramoltatását nagyrészt a test izomműködése hajtja. Kiválasztószerveik (ha vannak) páros
elővesécskék (protonefrídiumok), amelyek gyakran asszociálnak a keringési rendszerrel oly
módon, hogy a lángzósejtek (terminális sejtek) az oldalsó véredények falába ágyazottak, sőt
egyes fajoknál a véredények lumenébe is benyúlnak, azaz közvetlenül a vérben „fürdenek”.
A legegyszerűbb esetben mindössze egyetlen pár protonefrídiummal rendelkeznek, de a
számuk másodlagosan akár több tízezer is lehet (pl. egyes szárazföldi fajoknál).
A protonefrídiumok az ozmoregulációban is szerepet játszhatnak, különösen az édesvízi és
szárazföldi fajoknál. Ivarmirigyeik (gonádok) a középbél hosszában kétoldalt, gyakran a
vakbelekkel szabályosan váltakozva helyezkednek el, és külön-külön nyílnak a szabadba.

8.1. ábra. Egy tengeri zsinórféreg, a Micrura verrilli (Heteronemertea).

Idegrendszerük központját az ormányüreg felett, ill. alatt elhelyezkedő, 1-1 pár
dorzális és ventrális lebenyre tagolódó agydúc képezi, amelynek kétoldali lebenyeit egy háti
és hasi kommisszúra mint ormányüreg körül futó ideggyűrű kapcsolja egymáshoz7.
Az agydúc kétoldali ventrális lebenyéből 1-1 jobb és baloldali hosszanti idegtörzs indul ki,
gyakran azonban további idegtörzsek is megjelenhetnek. A hosszanti idegtörzsek, amelyeket
számos haránt idegköteg (kommisszúra) köt össze, ősileg intraepidermális helyzetűek,
jellemző evolúciós trend ezek fokozatos internalizációja, azaz a test belsejébe kerülése.
A legtöbb fajnál a fejen páros ún. cerebrális szerv helyezkedik el, amely valószínűleg kémiai
érzékszerv (szaglószerv), de emellett neuroszekréciós funkcióval is rendelkezik. Feltehetőleg
szintén kémiai érzékszervként működik az ugyancsak a fejen található páros frontális szerv,
amely 1-1 nagy méretű miriggyel áll kapcsolatban, ill. a fej két oldalán húzódó, a cerebrális
szervvel asszociáló feji hasíték vagy barázda. Gyakran rendelkeznek egyszerű, csupán
fényérzékelésre alkalmas szemekkel (ocelli), amelyek száma általában 2-6, de egyeseknek
több száz is lehet. Ezek többnyire az örvényférgekéhez hasonló kehelyszemek, de egyeseknek
lencsével ellátott szemeik is lehetnek. Egyes fajok (pl. Ototyphlonemertes) páros
helyzetérzékelő szervvel (sztatocisztával) is rendelkeznek.
7

Szemben a többi ősszájúval, ahol a tápcsatorna elülső szakasza (előbél) körül futó ideggyűrű jellemző.
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8.2. ábra. Egy szárazföldi zsinórféreg, az Antiponemertes (Monostilifera).

Többségében váltivarúak (gonochorisztikusak), az édesvízi, ill. egyes tengeri fajok
azonban hímnősek (hermafroditák). Megtermékenyítésük jellemzően külső, de egyeseknél,
beleértve néhány elevenszülő (vivipár) fajt belső is lehet. Számos fajuk igen jó regenerációs
képességgel rendelkezik, közülük egyesek (pl. Lineus) ivartalanul (fragmentációval) is
képesek szaporodni. Többségében tojásrakók (ovipárok). Petebarázdálódásuk teljes
(holoblasztikus) és spirális típusú. Egyedfejlődésük általában közvetlen, a Pilidiophora klád
számos tagjánál azonban közvetett módon, egy csillókkal borított, harang alakú, planktotróf
típusú ún. sisaklárván (pilidium) keresztül történik (gör. pilidion ‛kalapocska’+ gör. -phoros
‛hord(oz)ó’)8. A fiatal állatok a szabadon úszó pilidium lárván belül fejlődnek ki, majd a
fejlődésük befejeztével a „lárvabőrt” levetik, és aljzatlakó életmódra térnek át. Egyes fajoknál
lecititróf típusú, pilidium-szerű lárvatípusok (Iwata-féle lárva, Desor-féle lárva) is
előfordulnak. Aktív ragadozók, esetleg dögevők, főleg soksertéjű gyűrűsférgekre és rákokra
vadásznak. Egyes fajok (Malacobdella) kagylók köpenyüregében élnek kommenzalistaként,
és a kagylógazda által kiszűrt táplálékszemcséket fogyasztják, míg mások (Carcinonemertes)
tízlábú rákok (Decapoda) nőstényeinek epibiontái, amelyek a gazda által hordozott tojásokat
ragadozzák. Világszerte elterjedtek. Többségük tengeri, de vannak édesvízi (pl. Prostoma) és
szárazföldi képviselőik is (pl. Geonemertes) (8.2. ábra). A vízben élő fajok többnyire
aljzatlakók (bentikusak), de nyíltvíziek (pelágikusak) is lehetnek (pl. Pelagonemertes).
Fosszilis képviselőik nem ismertek. A leírt recens fajok száma csaknem 1.400. A tradicionális
felosztás szerint a törzs két fő ágát az Anopla (Palaeonemertea + Heteronemertea) és az
Enopla (Hoplonemertea + Bdellonemertea) képezi, a molekuláris filogenetikai vizsgálatok
alapján azonban sem a Palaeonemertea, sem maga az Anopla nem képez monofiletikus
egységet, a Bdellonemertea pedig a Hoplonemertea kládba ágyazódik (8.3. ábra). A törzs
rokonsági viszonyai nem teljesen tisztázottak. A legújabb vizsgálatok alapján vagy a
laposférgekkel (Platyhelminthes) mint testvércsoportjukkal együtt alkotják a Parenchymia
kládot, vagy a gyűrűsférgekkel (Annelida), esetleg a puhatestűekkel (Mollusca) állnak
közelebbi rokonságban.
8

Amely feltehetőleg módosult trochofóra lárvának tekinthető.
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8.3. ábra. A zsinórférgek (Nemertea) főbb ágai Andrade et al. (2014) és Kvist et al. (2015) alapján.
Ne: Nemertea; Nn: Neonemertea; Pi: Pilidiophora; An: Anopla; En: Enopla.

Cl.: Anopla (Árva zsinórférgek osztálya)
Epidermiszükben nyálkapálcák (rhabditok) találhatók. Testfalizomzatuk két-, három
vagy négyrétegű. Szájnyílásuk, amely az ormánynyílástól függetlenül nyílik, szubterminális
helyzetű. Ormányukon nincsenek szúróserték (gör. anoplos ‛fegyvertelen’). Hosszanti
idegtörzseik elsődlegesen az epidermiszben, másodlagosan az epidermisz alatt vagy a
testfalizomzatban futnak.
Egyedfejlődésük közvetlen (többség) vagy közvetett (Pilidiophora). Két fő ágát a
szűkebb értelemben vett Palaeonemertea és a Pilidiophora (Hubrechtidae + Heteronemertea)
kládok alkotják. A szuronyos zsinórférgek (Enopla) nélkül nem képez monofiletikus egységet
(8.3. ábra).
Az Atlanti-óceán európai partjai mentén élő Lineus longissimus (óriás zsinórféreg)
(Heteronemertea) 10-30 m-es testhosszával a Föld leghosszabb állatai közé tartozik,
szélessége azonban mindössze 5-10 mm.
Cl.: Enopla (Szuronyos zsinórférgek osztálya)
Nyálkapálcáik (rhabditok) nincsenek. Testfalizomzatuk kétrétegű. Szájnyílásuk, amely
rendszerint az ormánynyílással közösen nyílik, terminális helyzetű. Ormányukon egy
(Monostilifera) vagy több szúróserte (stylet) lehet (Polystilifera) (gör. enoplos
‛felfegyverzett’). Hosszanti idegtörzseik a test belsejében futnak.
Egyedfejlődésük közvetlen, lárvaalak nélkül. Két fő ágát a Monostilifera és
Polystilifera (= Hoplonemertea s.l.) képezi.
Kozmopolita édesvízi faj a Prostoma graecense (gráci zsinórféreg) (Monostilifera),
amely nálunk a Balatonban és a Tiszában, ill. a környező kisvizekben fordul elő.
A piócaszerű, testének hátulsó részén tapadókoronggal rendelkező Malacobdella grossa
(élősdi zsinórféreg) (Monostilifera) tengeri kagylók köpenyüregében élő kommenzalista faj.
Ph.: Annelida (Gyűrűsférgek törzse)
Méretük igen változatos, a néhány tized mm-től a több m-ig terjedhet, bár többségük
10 cm-nél kisebb. Valódi szelvényezettséget (metaméria) mutató állatok (lat. anellus
‛gyűrűcske’) (8.1. boksz), egyes képviselőik azonban másodlagosan szelvényezetlenek
(pl. fecskendőférgek, ormányosférgek) vagy a szelvényezettség csupán a testük bizonyos
szakaszára korlátozódik (pl. Siboglinidae). Testük fejre, változó számú (<10-től >1000-ig)
szelvényből felépülő törzsre, valamint farokra (pygidium) különül (8.4. ábra). Fejük két
részre, a szájnyílás előtti fejlebenyre (prostomium), ill. a szájnyílást hordozó peristomiumra
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tagolódik9. Végbélnyílásuk (anus) a pygidiumon található, amely a prostomiumhoz hasonlóan
nem minősül valódi szelvénynek. A növekedési (proliferációs) a test végén, a pygidium előtt
található, így az egyedfejlődés során az újonnan képződött szelvények mindig az állat farki
vége felé, az idősebb szelvények pedig a feji vég felé esnek (teloblasztikus növekedés).

8.4. ábra. A gyűrűsférgek (Annelida) alap testszerveződése.

8.5. ábra. Egy soksertéjű (Polychaeta), a Nephtys longosetosa
egyik oldali parapodiumának alsó és felső ága, rajtuk a sertenyalábokkal,
belsejükban pedig az 1-1 támasztósertével (nyilak).

Epidermiszük jellemzően vékony kutikulával fedett, amelyet egyesek (pl. piócák) a
vedlőállatokhoz (Ecdysozoa) hasonlóan rendszeresen levedlenek. Testükön10 szelvényenként
epidermális eredetű, nagyrészt rugalmas ß-kitinből felépülő és jellemzően nyalábokba
rendeződő, mozgatható sertéket (chaetae, setae) viselnek11 (8.5. ábra). Ezek száma, alakja,
elhelyezkedése fontos rendszertani bélyeg. A serték egyes csoportoknál (pl. fecskendőférgek,
9

A fejlebeny (prostomium) a trochofóra lárva episphaerának nevezett régiójából, a peristomium pedig a
prototroch régiójából fejlődik.
10
Eredetileg nagyrészt a parapodiumokon, csak kivételesen a test más részén (pl. Capitellidae, Oweniidae).
11
Bár a ß-kitinből felépülő serték a gyűrűsférgek legfontosabb apomorfiái közé tartoznak, hasonló képletek a
pörgekarúaknál (Brachiopoda) is előfordulnak.
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valódi piócák) másodlagosan hiányoznak. Jellemző szerveik a szelvényenként párban
elhelyezkedő, elsődlegesen kétágú csonklábak (parapodia)12, amelyek a helyváltoztatás
mellett egyéb funkciókat (pl. légzés, táplálékszerzés, stb.) is elláthatnak (8.5-6. ábrák).
A parapodiumok felső ágát notopodiumnak, az alsót neuropodiumnak nevezzük;
másodlagosan egyik (általában a felső) vagy mindkét ág redukálódhat. Belülről mindkét ágat
többnyire 1-1 támasztóserte (aciculum) merevít, amely izmokkal mozgatható (8.5. ábra).
A parapodiumokon nyalábokba rendeződött serték, kopoltyúk, ill. tapogatókacsok (cirri)
lehetnek. A parapodiumok számos csoportban, így pl. a gyűrűsférgek mintegy 40%-át kitevő
nyeregképzőknél (Clitellata) másodlagosan hiányoznak.

tk

p

t

8.6. ábra. Egy soksertéjű (Polychaeta), a zöld százlábúféreg (Alitta virens)
elülső testvége. A képen jól láthatóak a feji vég vaskos tapogatói (t), ill.
megnyúlt, vékony tapogatókacsai (tk), valamint a törzsszelvényeken
elhelyezkedő csonklábak (parapodiumok) (p).

Testfalizomzatuk jól fejlett. Testüregük valódi (másodlagos) testüreg (eucölóma),
amely egyes csoportokban (pl. valódi piócák) másodlagosan visszaszorult. A testüreg minden
szelvényben elsődlegesen páros cölómazsákokból áll, amelyeket izomelemeket is tartalmazó
válaszfalak (disszepimentumok) választanak el a szomszédos szelvények cölómazsákjaitól
(8.7. ábra), de másodlagos redukciók előfordulhatnak pl. az ásó életmódú (pl. Arenicolidae),
csőlakó (pl. Pectinariidae) vagy az üledékszemcsék közötti intersticiális víztérben élő fajoknál
(pl. Protodrilidae). Egyes ragadozó életmódú fajok (pl. Phyllodocida, Eunicida) a garatjukban
kutikuláris eredetű állkapcsokkal rendelkeznek13. Légzésük többnyire a testfalon keresztül,
diffúzióval történik, de kopoltyúkkal is rendelkezhetnek. A zsinórférgekhez (Nemertea)
hasonlóan zárt keringési rendszerük van. Ennek központi részét a háti és hasi véredények
alkotják, amelyeket ún. gyűrűedények kapcsolnak össze (8.7. ábra). Egyeseknél
(pl. Capitellidae, Glyceridae) a véredények másodlagosan hiányoznak, így a cölómafolyadék
látja el a keringési rendszer szerepét. A valódi piócáknál (Euhirudinea) a keringési rendszer
erősen módosult. Többségüknél a vérplazmában és/vagy a cölómafolyadékban
légzőpigmentek (hemoglobin, hemoeritrin vagy klorokruorin) találhatók. Kiválasztószerveik
12

Egykor a gyűrűsférgek parapodiumait homológnak tartották az ízeltlábúak (Arthropoda) végtagjaival, a két
struktúra kialakulása az egyedfejlődés során azonban a hasonló génexpressziós mintázat ellenére is különbözik
egymástól.
13
Amelyeket egyesek (pl. Diopatra) bizonyos időközönként levedlenek.
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többnyire vesécskék (metanefrídiumok) (8.7. ábra), lárváik, ill. egyes ősibb polychaeták
(pl. Alciopidae) azonban elővesécskékkel (protonefrídiumokkal) rendelkeznek.
A metanefrídiumok jellemzően szelvényesen helyezkednek el, de a számuk (pl. a helytülő
életmódú csoportoknál) akár egyetlen párra is leredukálódhat. Központi idegrendszerük a
garat fölött elhelyezkedő páros agydúcból, garatideggyűrűből és hasdúcláncból áll, mely
utóbbit a szelvényenként ismétlődő dúcpárok alkotnak. Fejükön mechano- és
kemoreceptorokat hordozó tapogatók (tentacula, palpi), ill. tapogatókacsok (cirri), változatos
felépítésű szemek, szaglószervként szolgáló gödörszervek (nuchális szervek) és
helyzetérzékelő receptorok (sztatociszták) lehetnek (8.6. ábra).

8.7. ábra. Kevéssertéjű gyűrűsféreg (Oligochaeta) két szomszédos törzsszelvényének metszete.
1. bélcsatorna ürege; 2. hosszanti redő (typhlosolis); 3. serték (chaetae); 4. kutikularéteg;
5. vérerek; 6. testfal körkörös (cirkuláris) izomrétege; 7. testfal hosszanti (longitudinális)
izomrétege; 8. szelvények közötti válaszfal (septum); 9. vesécske (metanefrídium);
10. vesécske (metanefrídium) csillós tölcsére (nefrosztóma); 11. szelvény idegdúca.

Szaporodásmódjuk igen változatos, lehetnek váltivarúak (gonochorisztikusak) vagy
hímnősek (hermafroditák), a megtermékenyítésük lehet külső vagy belső, sőt egyesek
ivartalanul (harántosztódással, bimbózással) is szaporodhatnak. Egyes fajok igen jó
regenerációs
képességgel
rendelkeznek.
Petebarázdálódásuk
jellemzően
teljes
(holoblasztikus) és spirális típusú. Többségük tojásrakó (ovipár), de ál-elevenszülők
(ovovivipárok) vagy elevenszülők (vivipárok) is lehetnek. Egyedfejlődésük elsődlegesen
közvetett, másodlagosan közvetlen. Előbbi a tengeri, utóbbi inkább az édesvízi és szárazföldi
fajok jellemzője. A közvetetten fejlődőknél az egyedfejlődés planktotróf vagy lecitotróf típusú
csillókoszorús (trochofóra) lárván keresztül történik. Táplálkozásmódjuk szintén igen
változatos, ragadozók, dögevők, szűrögetők vagy törmelékevők egyaránt lehetnek. Többségük
szabadon élő, a kommenzalista vagy parazita életmódú fajok száma viszonylag kevés.
Tengeriek, édesvíziek vagy szárazföldiek egyaránt lehetnek. Világszerte elterjedtek.
Legkorábbi fosszilis képviselőik (†Phragmochaeta) a kora kambrium időszaki
(kb. 523-518 millió éves) Sirius Passet formációból ismertek. A leírt recens fajok száma több
mint 17 ezer.
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8.1. boksz. A szelvényezettség fogalma, típusai és evolúciója
A valódi szelvényezettség (metaméria, szegmentáció) a testnek az anterioposzterior tengely (hossztengely) mentén ismétlődő részekre, azaz szelvényekre
(metamerek) való feltagolódását jelenti, amely bizonyos páros szervek
(pl. cölómazsákok, kiválasztószervek, idegdúcok, stb.) sorozatos megismétlődésével
járhat együtt. Attól függően, hogy a szelvényezettség a külső felépítésben nyilvánul
meg vagy a belső szervekre is kiterjed, beszélhetünk külső, ill. belső
szelvényezettségről (így például a gyűrűsférgeknél a kettő együtt jelentkezik, így
testük kívülről gyűrűzött, belső szerveik egy része pedig jellemzően szelvényenként
megismétlődve helyezkedik el, míg a gerinceseknél a szelvényezettség többnyire
csupán a bordáknál, csigolyáknál, ill. a gerincvelői idegeknél ismerhető fel).
Homomer a szelvényezettség, ha a test külső-belső szelvényezettsége többé-kevésbé
megegyezik, míg heteromer ha a külső-belső szelvényezettség nem követi egymást.
Homonóm szelvényezettségről akkor beszélünk, ha a szelvények közel azonos
felépítésűek, míg heteronóm szelvényezettségről, ha a szelvények egyes csoportjai a
többitől morfológiailag és funkcionálisan is elkülönülnek. Utóbbi jellemzően
testtájak (tagmata) (pl. fej-tor-potroh, előtest-utótest, stb.) kialakulásához, azaz
tagmatizációhoz vezet (8.8. ábra).

8.8. ábra. Egy háromkaréjú ősrák (trilobita) testtájai.

Valódi szelvényezettség a kétoldalian szimmetrikus állatok (Bilateria) három
kládjára jellemző, a gyűrűsférgekre (Annelida), az ízeltlábúakra (Arthropoda) és
közeli rokonaikra (együttesen Panarthropoda), valamint a gerinchúrosokra
(Chordata). A szelvényezettség hiánya egyes idetartozó csoportokban – így
pl. a fecskendőférgeknél (Sipunculida), ormányosférgeknél (Echiuridae),
zsákállatoknál (Tunicata), stb. – másodlagosnak tekinthető. A szelvényezettség
kialakulása tekintetében három hipotézis létezik. Az első elmélet szerint a
szelvényezettség egymástól függetlenül legalább háromszor alakult ki a Bilaterián
belül: a gyűrűsférgeknél (Annelida) a Spiralián belül, a Panarthropodánál az
Ecdysozoán belül, valamint a gerinchúrosoknál (Chordata) a Deuterostomia ágon
belül. A második hipotézis szerint a szelvényezettség kétszer jelent meg a Bilateria
evolúciója során, egyszer a Spiralia és Ecdysozoa közös ősénél, és egyszer a
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gerinchúrosoknál (Chordata). Ezen elmélet szerint tehát (1) a gyűrűsférgek és a
Panarthropoda szelvényezettsége eredetét tekintve egymással homológ, valamint (2)
a szelvényezettség hiánya az összes többi ősszájú csoportnál (mind a Spiralia, mind
az Ecdysozoa kládon belül) másodlagos.
A harmadik hipotézis szerint a
szelvényezettség a Bilateria közös ősénél alakult ki, azaz (1) a szelvényezettség
a három valódi szelvényezettséget mutató klád tagjainál egymással homológ, (2) a
szelvényezettség hiánya pedig az összes többi Bilateria csoportnál másodlagos.
Ha Bilateria közös őse valóban szelvényezett volt, akkor elképzelhető, hogy ennek
maradványa látható egyes szelvényezetlennek tartott csoportoknál, pl. a sorozatosan
ismétlődő kopoltyúkkal, lábvisszahúzó izmokkal, stb. rendelkező cserepeshéjúaknál
(Polyplacophora) és maradványcsigáknál (Monoplacophora), vagy az övekre (zonit)
tagolt törzzsel rendelkező övesférgeknél (Kinorhyncha).

8.9. ábra. A gyűrűsférgek (Annelida) főbb ágai Weigert et al. (2014) és Struck et al. (2015) alapján.
An: Annelida; Pl: Pleistoannelida; Er: Errantia; Se: Sedentaria; Po: Polychaeta.

A törzset hagyományosan két osztályra, soksertéjűekre (Polychaeta) és
nyeregképzőkre (Clitellata) tagolják (amelyet jelen jegyzet is követ) (8.1. táblázat), amely bár
praktikus felosztás, nem tükrözi híven a két csoport tényleges rokonsági viszonyait.
A nyeregképzők ugyanis a soksertéjűekből származtathatók le, ennek megfelelően, míg a
Clitellata monofiletikus egységet alkot a törzsön belül, addig a Polychaeta a Clitellata nélkül
parafiletikus (8.9. ábra). Az újabb molekuláris filogenetikai vizsgálatok alapján a törzsön
belül két nagy, egymással testvércsoportot alkotó klád különíthető el, ezek az Errantia és a
Sedentaria, amelyek együtt alkotják a gyűrűsférgek döntő többségét magába foglaló
Pleistoannelida kládot (gör. pleistos ‛legtöbb’). Az Errantia kládba tartoznak nagy
általánosságban a szabadon mozgó (erratikus) életmódú soksertéjűek, míg a Sedentaria kládba
a helytülő (szesszilis) vagy félig helytülő (hemiszesszilis) életmódú soksertéjűek, valamint a
velük közeli rokonságban álló nyeregképzők. A gyűrűsférgek közös őse tehát nem egy
egyszerű szerveződésű (feji függelékek, parapodiumok, stb. nélküli), ásó életmódot folytató,
földigilisztaszerű állat lehetett, mint azt korábban gondolták, hanem barázdált tapogatókkal,
gödörszervekkel, szemekkel, ill. egyszerű sertéket hordozó, mozgásra szolgáló
parapodiumokkal rendelkezhetett, mely elképzelést a fosszilis rekord is nagyban
alátámasztani látszik. A törzsre jellemző evolúciós trend tehát az egyszerűsödés
(karaktervesztés), így pl. a szelvényezettség egymástól független eltűnése a
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fecskendőférgeknél (Sipunculida) és az ormányosférgeknél (Echiuridae), valamint a
tapogatók, parapodiumok, stb. redukciója a nyeregképzőknél (Clitellata) és a velük rokon
soksertéjű csoportoknál (pl. Capitellidae, Arenicolidae) az ásó életmódra való áttérés
következményeként.
8.1. táblázat. A soksertéjűek (Polychaeta) és nyeregképzők (Clitellata) összehasonlítása.

serték száma
parapodiumok
feji régió

soksertéjűek (Polychaeta)

nyeregképzők (Clitellata)

többnyire számos serte

redukált számú vagy
hiányzó serték

elsődlegesen megvannak,
de hiányozhatnak is
általában jól elkülönült

hiányoznak
kevésbé jól elkülönült

feji függelékek

jellemzően vannak

nincsenek

érzékszervek

többnyire fejlettek

kevésbé fejlettek

nyeregképzés

nincs

van

többségében váltivarúak
kevésbé fejlett,
nem állandó ivarszervek
jellemzően külső
változatos, de többnyire
közvetett

hímnősek
jól fejlett,
állandó ivarszervek
belső

ivarúság
ivarszervek
megtermékenyítés módja
egyedfejlődés
élőhely
fajgazdagság

jellemző képviselők

monofiletikusság

nagyrészt tengeriek
>10 ezer faj (≈60%)
fecskendőférgek, korongférgek,
tűzférgek, sünférgek, néreidák,
ehető palolók, cincérférgek,
csaliférgek, ormányosférgek,
csőférgek, stb.
Clitellata nélkül parafiletikus

közvetlen fejlődés
nagyrészt édesvíziek vagy
szárazföldiek
≈7000 faj (≈40%)
csővájóférgek, televényférgek,
földigiliszták, piócák, stb.
monofiletikus

A törzs rendszerének vázlata a lentebb részletesen tárgyalásra kerülő, válogatott rendekkel:
Ph.: Annelida (Gyűrűsférgek törzse)
Cl.: Polychaeta (Soksertéjűek osztálya)
O.: Sipunculida (Fecskendőféreg-alakúak rendje)
O.: Amphinomida (Tűzféregalakúak rendje)
O.: Myzostomida (Korongféreg-alakúak rendje)
O.: Phyllodocida (Sünféregalakúak rendje)
O.: Eunicida (Ehetőpaloló-alakúak rendje)
O.: Sabellida (Csőlakóféreg-alakúak rendje)
O.: Capitellida (Csaliféreg-alakúak rendje)
Cl.: Clitellata (Nyeregképzők osztálya)
SubCl.: Oligochaeta (Kevéssertéjűek alosztálya)
O.: Tubificida (Csővájóféreg-alakúak rendje)
O.: Enchytraeida (Televényféreg-alakúak rendje)
O.: Opisthopora (Földigiliszta-alakúak rendje)
SubCl.: Hirudinea (Piócák alosztálya)
O.: Acanthobdellida (Horgaspióca-alakúak rendje)
SupO.: Euhirudinea (Valódi piócák főrendje)
O.: Rhynchobdellida (Ormányosnadály-alakúak rendje)

185

O.: Arhynchobdellida (Ormánytalannadály-alakúak rendje)
SubO.: Hirudiniformes
SubO.: Erpobdelliformes

Cl.: Polychaeta (Soksertéjűek osztálya)
Szelvényezettségük homonóm vagy heteronóm. Elsődlegesen rendelkeznek
csonklábakkal (parapodia), amelyeken számos, nyalábokba rendeződött serte található
(gör. polys ‛sok’ + gör. chaite ‛hosszú szőr’). Fejük a törzstől többnyire jól elkülönül, rajta
tapogatók (tentacula, palpi), ill. tapogatókacsok (cirri) lehetnek. A ragadozó életmódú fajok
garatja kiölthető, és gyakran 1 vagy 2 pár állkapoccsal, ill. méregmiriggyel felfegyverezett.
Ivarszerveik (gonádok) nem állandóak, csak a szaporodási periódusban fejlődnek ki. Jellemző
kémiai érzékszervük a prostomiumon található páros gödörszerv (nuchális szerv), amelynek
fejlettsége a különböző csoportoknál igen eltérő. Helyzetérzékelő receptoraik (sztatociszták)
(többnyire egy pár a fej közelében) és igen változatos felépítésű szemeik (akár több pár is, és
nem csak a fejen) egyaránt lehetnek.
Többségében váltivarúak (gonochorisztikusak). Egyes fajok jellegzetes szaporodási
módja az ún. epitokia (8.2. boksz). Megtermékenyítésük többnyire külső, de vannak
párzószervvel rendelkező, belső megtermékenyítésű fajaik is. Egyedfejlődésük rendszerint
közvetett. Döntő többségük tengeri, de édesvízi, sőt szárazföldi fajaik is ismertek. A tengeri és
édesvízi fajok nagyrészt aljzatlakók (bentikusak). Ősileg szabadon mozgók (erratikusak), de
helytülők (szesszilisek) vagy félig helytülők (hemiszesszilisek) is lehetnek. Előbbiek
többnyire aktívan mozgó, homonóm szelvényezettségű ragadozók jól fejlett feji régióval és
parapodiumokkal, míg utóbbiak helyhez kötötten, az aljzatba ásott járataikban vagy a saját
maguk által készített csövekben élnek, heteronóm szelvényezettség jellemzi őket, feji régiójuk
gyengébben fejlett, parapodiumaik csökevényesek, és törmelékevő vagy szűrögető életmódot
folytatnak. Az ismert gyűrűsféreg fajok több mint fele tartozik ide (>10 ezer faj). Minthogy
belőlük származtathatók le a nyeregképzők (Clitellata), az osztály önmagában nem képez
monofiletikus egységet (8.9. ábra).
8.2. boksz. Epitokia
Egyes aljzatlakó (bentikus) soksertéjűek jellegzetes szaporodási módja az
ún. epitokia. Ennek során az adott egyed teljes vagy részleges metamorfózison esik
át, amelynek során szaporodásra kész, ivarsejteket termelő rajzó formává,
ún. epitokká alakul át.
Az epitokiának két formája ismert. Az epigámia során az egész állat alakul
epitokká (pl. Nereididae) (8.14. ábra), míg a schizogámia során az állat hátulsó
részén alakul ki az ivarsejteket termelő epitok rész, amely aztán leválik az ivartalan
atok részről, mely utóbbi a tengerfenéken marad és regenerálja a testet
(pl. Eunicidae). Egyeseknél (pl. Syllidae) az epitokok sarjadzással jönnek létre, majd
ezután válnak le az atokról. Az epitokia mindkét formája esetén végül az epitokok az
aljzatról a felszín közelébe úsznak (nagy tömegben, többnyire szinkronizáltan a
holdfázisokhoz igazodva), szabadjára engedik az ivarsejteket, majd a
megtermékenyítést követően elpusztulnak.
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O.: Sipunculida (Fecskendőféreg-alakúak rendje)
A korábban külön törzsbe (Sipuncula) sorolt fecskendőférgek teste másodlagosan
szelvényezetlen14, amely karcsú, kiölthető és behúzható ormányra (introvert), valamint
vaskos törzsre tagolódik. A szájnyílás az ormány végén található, jellemzően csillós tapogatók
veszik körül. Sem parapodiumokkal, sem sertékkel nem rendelkeznek (8.10. ábra).
Epidermiszüket vastag, többrétegű kutikularéteg borítja. Mind az ormány, mind a törzs saját,
válaszfalak (disszepimentumok) nélküli testüregszakasszal rendelkezik15. Bélcsatornájuk
különleges alkotású; egész hosszában csillós, jellegzetesen csavart, J-alakú, így a
végbélnyílás nem a testvégen, hanem a törzs elülső részén, a hátoldalon nyílik. Keringési
rendszerük másodlagosan hiányzik, szerepét a testüregfolyadék vette át, amelyben
légzőpigmentet (hemoeritrin) tartalmazó sejtek találhatók. Csupán egy pár – két génusz
fajainál pedig mindössze egyetlen – metanefrídiumuk van16. Egyes fajok (pl. Sipunculus,
Phascolosoma) cölómafolyadékában jellegzetes, apró medúzákra emlékeztető soksejtes
struktúrák, ún. csillós urnák találhatók, amelyek nyálkát (mucus) kiválasztva gyűjtik össze a
különböző sejttörmelékeket, ill. idegen anyagokat (pl. kórokozókat), valamint sérülés esetén
az alvadási folyamatban is részt vesznek. Szaglószervük a felépítése és beidegzése alapján
nem tekinthető homológnak a többi soksertéjű gödörszervével.

8.10. ábra. Sipunculus nudus (közönséges fecskendőféreg).

Az ivaros szaporodás mellett ivartalan szaporodás (harántosztódás) is előfordul a
körükben. Egyedfejlődésük rendszerint közvetett, de közvetlen is lehet. A közvetetten
fejlődök egy részénél a trochofóra lárvából egy másodlagos, planktonikus életmódú lárvaalak,
ún. pelagoszféra lárva17 fejlődik. Szerves törmelékkel (detritusszal) táplálkoznak, amelyet
szájkörüli tapogatóikkal gyűjtenek össze. Nagyrészt sekélytengeri, fenéklakó, elsődlegesen
14

Egyedfejlődésük során a formálódó hasdúclánc „még” mutatja a hajdani szelvényezettség nyomait.
Az ormány testüregszakasza egy garat körüli gyűrűből és az innét a tapogatók irányába induló csatornákból
áll.
16
A fecskendőférgek metanefrídiumai egyediek abban a tekintetben, hogy nem állnak kapcsolatban a keringési
rendszerrel, amely más ősszájúaknál az elsődleges szűrletet (ultraszűrletet) képzi.
17
A szájnyílása mögötti (poszt-orális) csillós gyűrű segítségével úszó pelagoszféra lárva sajátossága, hogy képes
az elülső testvégét (a csillós gyűrűt is beleértve) a test hátulsó részébe visszahúzni.
15
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félig helytülő (hemiszesszilis) életmódú állatok. Többnyire az aljzatba ássák magukat, vagy
kövek alatt, ill. hasadékokban élnek, befúrják magukat a kemény szubsztrátumba (sziklába),
esetleg üres csigaházakat, csőlakó férgek elhagyott csöveit, stb. foglalják el.
Közismert képviselőjük a világszerte elterjedt, nagyméretű, akár 25-30 cm-re is
megnövő Sipunculus nudus (közönséges fecskendőféreg) (8.10. ábra). Éjszaka táplálkozik,
nappal a maga által készítette üregben rejtőzik. Más fecskendőféreg fajokhoz
(pl. Phascolosoma esculenta) hasonlóan egyes kelet-ázsiai országokban (pl. Kína, Vietnám)
ínyencségként fogyasztják.
O.: Amphinomida (Tűzféregalakúak rendje)
F.: Amphinomidae (Tűzféregfélék családja)
Élénk, riasztó (aposzematikus) színezetű férgek. Prostomiumukon 5 tapogató
(3 tentacula, 2 palpi), hátsó részén pedig jellegzetes húsos kinövés (caruncula) található, rajta
az igen jól fejlett gödörszervvel (nuchális szerv). Garatjuk kiölthető. Magyar nevüket
méreganyagot tartalmazó, meszes sertéikről kapták, amelyek könnyen letörnek, és az ember
bőrébe fúródva égető fájdalmat, egyeseknél szédüléssel, hányingerrel járó súlyos allergiás
reakciót okozhatnak. Ragadozók vagy dögevők.
Az akár 30 cm-es hosszúságot is elérő Hermodice carunculata (nyilazó féreg) az
Atlanti-óceán partmenti vizeinek lakója, ahol főleg különböző csalánozókkal (korallokkal, ill.
tengerirózsákkal) táplálkozik (8.11. ábra).

8.11. ábra. Hermodice carunculata (nyilazó féreg).

O.: Myzostomida (Korongféreg-alakúak rendje)
Kisméretű (többségében néhány mm-es), a kommenzalista vagy parazita életmód
következtében nagyban módosult testű gyűrűsférgek. Testük többnyire erősen lapított,
korongszerű18, keskeny peremén különböző hosszúságú tapogatókacsokkal (cirri)
(8.12. ábra). Garatjuk vagy a testük teljes elülső része kiölthető és behúzható ormányt
(introvert) alkot (gör. myzein ‛szív’ + gör. stoma ‛száj’). Hasi oldalukon 5 pár megrövidült,
egyágú parapodiumot viselnek, belsejükben támasztósertével (aciculum), ill. egy kitolható
horogsertével. A parapodiumok gyakran olyan mértékben adaptálódtak az adott gazdán való
18

De nyújtottabb, féregszerű is lehet.
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mozgáshoz, hogy más felületeken nagyon nem is használhatóak. Testfalizomzatuk jól fejlett,
hát-hasi (dorzoventrális) izmaik is vannak. Testüregük másodlagosan redukálódott. Keringési
rendszerük hiányzik. Középbelükön zsebszerű kitüremkedések (diverticula) találhatók.
Többségük 4 pár oldalszervvel (laterális szerv) is rendelkezik, amelyek a parapodiumokkal
váltakozva helyezkednek el, és valószínűleg érzékszervként működnek.
Életük kezdetén hímek, majd egy hímnős (hermafrodita) szakaszon áthaladva végül
nőstényekké válnak. Tüskésbőrűek (Echinodermata), főként tengeri liliomok (Crinoidea)
ektokommenzalistái19, esetleg endoparazitái. A parazita életmód az kommenzalizmusból
vezethető le és egymástól függetlenül több alkalommal is kialakult a csoporton belül. Leendő
gazdájukon lárvakorban telepszenek meg, a megtapadáshoz a lárvák hosszú sertéiket
használják. Rendszertani helyzetük sokáig vitatott volt.
A rend tipikus képviselői a Myzostoma fajok (8.12. ábra), pl. az Antedon bifida tengeri
liliomon élő M. cirriferum (kacsos korongféreg).

8.12. ábra. Egy korongféreg (Myzostoma sp.) a tengeri liliom gazdáján.

O.: Phyllodocida (Sünféregalakúak rendje)
F.: Aphroditidae (Sünféregfélék családja)
Sajátos megjelenésük miatt „tengeri egereknek” is nevezik őket. Rövid, zömök,
gyakran ovális testű állatok. A prostomiumon 3 tapogatót (1 tentaculum, 2 palpi) viselnek.
Kiölthető garatjuk 2 pár állkapoccsal felfegyverzett. Parapodiumaik felső ágának sertéi
szőrszerűek, tapogatókacsai (cirri) pedig ellaposodott, pikkelyszerű fedőlemezekké (elytra)
módosultak, amelyek az állat hátoldalát felül pajzsszerűen borítják. Többségük mindenevő.
Az európai tengerek gyakori faja a 10-20 cm-es Aphrodite aculeata (szivárványló
sünféreg), amely magyar nevét színjátszó (irizáló) notopodiális sertéiről kapta (8.13. ábra).
19

Az ektokommenzalista fajok a gazda által összegyűjtött táplálékot fogyasztják.
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8.13. ábra. Aphrodite aculeata (szivárványló sünféreg).

F.: Nereididae (Néreidafélék családja)
Közepes vagy nagyobb termetű, megnyúlt, vékony testű állatok. Jellegzetesen
szögletes prostomiumukon 2 pár tapogatót (1 pár tentaculum, 1 pár palpus) viselnek.
Peristomiumuk az 1. törzsszelvénnyel összeolvadt, rajta jellemzően 4 pár tapogatókacs
(cirrus) található. Garatjuk kiölthető, 1 pár állkapoccsal. Parapodiumaik jól fejlettek.
Jellemző szaporodási módjuk az epigámia. Nagyrészt mindenevők, de sokuk aktív
ragadozó.
A család nevezetesebb képviselői az Alitta és Nereis génuszok fajai (8.14. ábra).
Sajátos életmódú faj a maximum 20 cm-esre megnövő Nereis fucata, amely egy remeterákfaj, a Pagurus bernhardus kommenzalistája, vele él együtt az általa elfoglalt üres
csigaházban, és a rák zsákmányának maradványait fogyasztja.

8.14. ábra. Az Alitta succinea epitok alakja.

F.: Tomopteridae (Cincérféregfélék családja)
Kistermetű (néhány cm-es), átlátszó testű állatok. A prostomium és a peristomium az
1. törzsszelvénnyel összeolvadt, 1 pár tapogatót (palpus) visel. A 2. törzsszelvényen 1 pár
igen hosszú – gyakran a testhosszt is meghaladó –, hátrafelé irányuló, támasztósertével
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merevített csápszerű tapogatókacsot (cirrus) viselnek (8.15. ábra). Garatjuk kiölthető. Külső
sertéik redukálódtak. Parapodiumaik alsó és felső ágai úszólebenyekké módosultak.
Az erratikus életmódú polychaeták többségével ellentétben nem aljzatlakó (bentikus),
hanem nyílttengeri (pelágikus) életmódúak, parapodiumaik segítségével jól úsznak. Egyes
fajaik biolumineszcensek, zavarás hatására a parapodiumaikkal sárgás színű fényt bocsátanak
ki. Ragadozók.
A kozmopolita Tomopteris génusz (cincérférgek) számos faja biolumineszcens
(8.15. ábra).

8.15. ábra. Egy cincérféreg (Tomopteris sp.).

8.16. ábra. Eunice aphroditois (Bobbitt-féreg).
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O.: Eunicida (Ehetőpaloló-alakúak rendje)
F.: Eunicidae (Ehetőpaloló-félék családja)
Nagyméretű, igen sok (több száz) szelvényből felépülő állatok, egyes fajaik a
polychaeták a legnagyobb termetű alakjai közé tartoznak. Jellemzően 5 prostomiális
tapogatóval (3 tentacula, 2 palpi), valamint jól fejlett, összetett állkapcsi készülékkel
rendelkeznek. Garatjuk kiölthető. Notopodiumaik csökevényesek, így a parapodiumaik
lényegében egyágúak.
Jellemző szaporodási módjuk a schizogámia. Többségük ragadozó vagy mindenevő.
Egyes fajaik helytülők.
A család egyik közismert képviselője a Fidzsi- és Szamoa-szigetek körüli tengerekben
élő Palola (Eunice) viridis (ehető palolo), amelynek 20-30 cm-es epitokjai október-november
tájékán az utolsó holdnegyed előtti napon nagy tömegben emelkednek a tenger felszínére.
Az epitokokat a helyi őslakosok halásszák, és nyersen vagy sütve fogyasztják. Az Eunice
aphroditois (Bobbitt-féreg) nagyméretű, akár 1 m-es testhosszt is meghaladó faj, amely magát
az aljzatba ásva, lesből csap le zsákmányára (8.16. ábra).
O.: Sabellida (Csőlakóféreg-alakúak rendje)
Testük más helytülő (szesszilis) életmódú polychaetához hasonlóan heteronóm
szelvényezettséget mutat. Prostomiumuk és peristomiumuk összeolvadt. Prostomiális
tapogatóik tollszerű, oldalcimpákkal (pinnulae) ellátott és barázdált tapogatókká (radioli)
módosultak, amelyek gyakran látványos, tölcsérszerű vagy spirális tapogatókoszorút20
alkotnak (8.17-18. ábrák), ennek segítségével szűrögetnek, ill. a gázcsere is a tapogatók
felszínén keresztül történik, tehát ezek kopoltyúként is funkcionálnak. Parapodiumaik szintén
erősen módosultak; törzsük elülső részén a parapodiumok megrövidült felső ágán
sertenyalábok találhatók, alsó ágán pedig fogas sertéket (uncini) hordozó hosszanti
duzzanatsor (torus) húzódik, míg a törzs hátulsó részén ennek éppen a fordítottja jellemző.
Helytülő (csőlakó) életmódúak, a lakócsőben fogas sertéik (uncini) segítségével
rögzítik magukat. Lakócsövük anyaga igen változatos lehet.

8.17. ábra. Sabella spallanzanii (forgósféreg).
20

Ez természetesen nem homológ a mohaállatok, pörgekarúak, stb. csillós tapogatókoszorújával (lofofóra).
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F.: Sabellidae
Egyeseknél a lakócső pergamenszerű vagy hártyás, míg más fajok nyálkaszerű
mirigyváladékkal (mucus) cementálják össze a környezetükből felvett különböző anyagokat
(pl. homokszemcséket, kagylóhéj-darabkákat, stb.), és ebből építik fel lakócsövüket.
Az európai tengerek lakója a viszonylag nagyméretű (9-40 cm) Sabella spallanzanii
(forgósféreg), amely 30-60 cm-es lakócsövének nyálkás alapanyagába egy bizonyos
mérettartományba eső homokszemcséket épít be. Spirális, ötcsavaros tapogatókoszorúja igen
változatos színű, többnyire harántsávolt (8.17. ábra).
F.: Serpulidae
Páros mészmirigyük váladékából fehéres színű, csavarodott mészcsövet készítenek.
A csőbe való visszahúzódás után a lakócső nyílását az egyik nyeles, tölcsérszerű csőfedővé
(operculum) módosult tapogatójuk segítségével zárják el.
A család egyik tipikus, kozmopolita képviselője az 5-7 cm-es, vöröses vagy rózsaszín
színű Serpula vermicularis (vörös csőféreg). A Karib-térség korallzátonyainak lakója a
legfeljebb 10 cm-esre megnövő Spirobranchus giganteus (karácsonyfaféreg), amely magyar
nevét két kis karácsonyfára emlékeztető dupla spirál alakú, igen változatos és élénk színű
(kék, sárga, vörös, stb.) tapogatókoszorújáról kapta (8.18. ábra).

8.18. ábra. Spirobranchus giganteus (karácsonyfaféreg).

F.: Siboglinidae
A család tagjait a korábbi rendszerekben külön törzsekbe (Pogonophora,
Vestimentifera) sorolták, ma már azonban – akárcsak a fecskendőférgeket és az
ormányosférgeket – erősen módosult polychaetáknak tekintik őket. Nagyobb méretű, olykor
2-3 m-es testhosszt is meghaladó állatok. Tapogatóik száma igen változó (1-200). Lakócsövük
β-kitinből és fehérjéből épül fel. Testük négy testtájra különül, ám a szelvényezettség csupán
az egészen rövid, hátulsó testvégükre (opisthosoma) korlátozódik. Szájuk, bélcsatornájuk
másodlagosan redukálódott, így közvetlen táplálékfelvételre nem képesek.
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Szulfid oxidáló kemoautotróf vagy heterotróf baktériumokkal élnek mutualista
kapcsolatban (amelyek a férgek speciális szervében, az ún. trofoszómában21 élnek), ezek
állítják elő, ill. teszik elérhetővé a férgek számára táplálékul szolgáló szerves vegyületeket.
Gyakran népesítenek be extrém élőhelyeket.
Az akár 2,5 m-esre is megnövő Riftia pachyptila (óriás csőféreg) a csendes-óceáni
hátságok hidrotermális kürtőinek közelében él, és igen jól tűri az ezekre az élőhelyekre
jellemző magas hőmérsékletet és kén-hidrogén (hidrogénszulfid) szintet, ill. savas közeget.
Tapogatója dúsan vaszkularizált, az állat ezen keresztül veszi fel a trofoszómájában élő
kemoszintetizáló baktériumok számára hasznosítható anyagokat (kén-hidrogént, széndioxidot), a baktériumok pedig „cserébe” szerves vegyületeket szolgáltatnak az állat számára.
A hasonlóan nagyméretű Lamellibrachia luymesi a Mexikói-öböl ún. hidegszivárgásos
(szénhidrogén-szivárgásos) közösségeinek egyik legnagyobb egyedszámban jelenlévő
képviselője. Az előző fajjal ellentétben a kemoszintézishez szükséges kén-hidrogént nem a
tapogatóin keresztül, hanem gyökérszerű testvégének segítségével veszi fel a tengeri
üledékből. Rendkívül lassan növekszik, így egyike a leghosszabb életű állatoknak, a becslések
szerint akár 170-250 évig is elélhet. A mindössze néhány cm-es Osedax fajok (csontfaló
férgek) elpusztult tengeri gerincesek (pl. bálnák) tetemein élnek, gyökérszerű képleteikkel
hatolnak bele a csontba, amelyet savval oldanak fel, és onnét nyernek ki fehérjéket és
lipideket a velük mutualista kapcsolatban élő heterotróf baktériumok segítségével.

8.19. ábra. Arenicola marina (csaliféreg).

O.: Capitellida (Csaliféreg-alakúak rendje)
F.: Arenicolidae (Csaliféregfélék családja)
Testük vaskos, heteronóm szelvényezettségű, rajta 2 vagy 3 testtáj különíthető el. Feji
függelékeik (tapogatók, tapogatókacsok), szemeik hiányoznak. Garatjuk kiölthető.
Parapodiumaik erősen csökevényesek, a neuropodiumok a lakóüreg falán való
megkapaszkodásra alkalmas horogsertéket hordoznak. Testük középső részén nagy, elágazó
kopoltyúszálak találhatók.
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A trofoszóma a lárvakorban még meglévő bélcsatornából fejlődik.
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A parti- (litorális), ill. sekélytengeri (szublitorális) zóna lakói (lat. arena ‛homok’ +
lat. colo ‛lakik’). Törmelékevők.
A család egyik legismertebb képviselője a 15-25 cm-es Arenicola marina (csaliféreg),
amely a tengerparti homokba vájja nyálkával megerősített, U alakú járatát. Jelenlétét a
homokon, iszapon lévő tekeredett ürüléke, ill. a feji végnél bemélyedő homoktölcsér jelzi.
Táplálékát az elfogyasztott homokból kivont táplálékrészecskék képezik. A tengerparti
horgászok kedvelt csaliállata (8.19. ábra).
F.: Echiuridae (Ormányosféreg-félék családja)
A korábban külön törzsbe (Echiura) sorolt ormányosférgek a fecskendőférgekhez
hasonlóan másodlagosan szelvényezetlen22, parapodiumokkal nem rendelkező, félig
helytülő (hemiszesszilis) életmódú polychaeták (8.20. ábra). Testük kinyújtható (de nem
rektraktilis, azaz a testbe nem visszahúzható) ormányra (proboscis) és zsákszerű törzsre
tagolódik. Az ormány, amely egyes fajoknál (pl. Bonellia, Ikeda) az 1-1,5 m-es hosszúságot is
elérheti, lehet tömlőszerű, a végén lapátszerűen kiszélesedő vagy villásan elágazó.
Szájnyílásuk a törzs elején, az ormány alsó részén húzódó, csillós epidermisszel borított
barázda tövénél található. Bár rendelkeznek sertékkel, ezek csupán törzsük elülső – egyes
fajoknál (pl. Echiura) a törzs elülső és hátulsó – részére korlátozódnak. A változó számú
(1-400 pár) metanefrídium mellett sajátos kiválasztó szervük a páros, az utóbél
kitüremkedéseként (diverticulum) megjelenő ún. anális tömlő.

8.20. ábra. Egy ormányosféreg, az Arhynchite hayaoi.

Fenéklakók (bentikusak), az üledékbe ássák be magukat vagy sziklarepedésekbe
húzódva élnek. Szerves törmelékből (detritusz) álló táplálékukat többnyire a rejtekhelyükről
kinyújtott ormányuk segítségével söprik össze az aljzatról. A táplálékrészecskék az ormány
mirigyei által kiválasztott nyálkarétegbe tapadnak, majd a csillós ormánybarázda mentén
továbbítódnak a szájnyíláshoz.
A Bonellia viridis (villásormányú féreg) szélsőséges ivari dimorfizmusáról ismert faj.
A nőstény 10-20 cm-es, villásan elágazó végű ormánya azonban kinyújtott állapotban a
1,5 m-t is elérheti. Az állat zöld színét adó pigment, a bonellin más élő szervezetekre nézve
erősen toxikus, a ragadozók elleni védelmet szolgálja. A lárvaszerű hím mindössze
1-3 mm-es, és a nőstény metanefrídiumának erre módosult részében (az ún. androeciumban)
él. A szexdetermináció nagymértékben környezetfüggő, ha a lárva nőstényre talál, hímmé
fejlődik, ellenkező esetben nőstény lesz belőle. Az igen rövid ormánnyal rendelkező Urechis
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Egyedfejlődésük korai szakaszában azonban a hasdúcláncuk „még” mutatja a szelvényezettség nyomait,
hasonlóan a szintén másodlagosan szelvényezetlen fecskendőférgekhez.
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fajok (pl. U. caupo) érdekessége, hogy keringési rendszerük másodlagosan hiányzik, utóbelük
pedig gázcserére módosult. Más ormányosférgek fajoktól eltérően U-alakú lakócsövekben
élnek, ahová nyálkahálót készítenek, és az abba beleragadó szerves anyagokat fogyasztják.
A „péniszhal” néven is ismert, 15-20 cm-es U. unicinctus nevű fajt Dél-Koreában, Kínában és
Japánban előszeretettel fogyasztják (8.21. ábra).

8.21. ábra. Urechis unicinctus.

Cl.: Clitellata (Nyeregképzők osztálya)
Szelvényezettségük többnyire homonóm. Polychaeta őseikkel ellentétben nem
rendelkeznek parapodiumokkal, ill. feji függelékeik (tapogatóik, tapogatókacsaik) és
gödörszerveik (nuchális szerveik) sincsenek. Fejük a törzstől kevésbé különül el. Sertéik
száma redukálódott vagy egyáltalán nincsenek is sertéik. Az osztály névadója a nyereg
(clitellum), amelynek szerepe a párzásban, ill. a kokonképzésben van (8.3. boksz).
A polychaetákkal ellentétben jól fejlett, állandó ivarszervekkel (gonádok) rendelkeznek,
amelyek elhelyezkedése sajátos, csupán néhány, általában elülső szelvényre korlátozódnak,
és a herék (testes) mindig megelőzik a petefészkeket (ovaria). Az ivarszervek és az
ivarnyílások elhelyezkedése (azaz hogy mely szelvényekben, ill. szelvényeken találhatók)
fontos rendszertani bélyeg. Agydúcuk, eltérően a soksertéjűektől nem a prostomiumban
helyezkedik el, hanem hátrébb, a törzs valamelyik elülső (1-3.) szelvényében.
A soksertéjűekkel szemben proterandrikus hímnősek (hermafroditák). A párzásuk
során többnyire kölcsönös spermiumtranszfer történik. Megtermékenyítésük belső.
Egyedfejlődésük közvetlen, lárvaalak nélkül. Csaknem 7000 fajuk ismert, amelyek több
mint 85%-át a kevéssertéjűek teszik ki. Monofiletikus csoportot alkot a törzsön belül. Két fő
ágát a kevéssertéjűek (Oligochaeta) és a kevéssertéjűekből leszármaztatható piócák
(Hirudinea) képezik.
8.3. boksz. A nyereg (clitellum) és a nyeregképzők párzása
A nyereg (clitellum) az epidermisz gyűrű- vagy nyeregszerű mirigyes
megvastagodása bizonyos egymást követő testszelvényeken, az ivarnyílásokhoz közel
(lat. clitellae ‛teherhordó nyereg’) (8.22. ábra), amely egyeseknél (pl. piócák) csupán
a szaporodási időszakban válik láthatóvá. Elhelyezkedése, ill. hogy hány szelvényre
terjed ki fontos rendszertani bélyeg.
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8.22. ábra. Földigiliszták párzása. A képen jól látható mindkét egyeden
a test alapszínétől elütő színű nyereg (clitellum) (nyilak), amely itt,
a kevéssertéjűeknél nagy mennyiségben nyálkát (mucus)
termelve segíti a párzó hímnős egyedek összetapadását.

8.23. ábra. Egy földigiliszta kokonja.

A kevéssertéjűeknél (Oligochaeta) a clitellum a párzás során nagy
mennyiségben termel nyálkát (mucus), amely a kopuláló hímnős egyedek
összetapadását segíti (8.22. ábra). A kölcsönös, közvetett vagy közvetlen (párzószerv
segítségével történő) spermiumtranszfert követően a párzótárstól felvett sperma az
ondótartályba (spermatheca) kerül. A párosodást, ill. az állatok szétválását követően a
nyereg egy albuminban gazdag váladékgyűrűt képez maga körül, amelyet az állat
testének mozgásával lassan a feji vég felé kezd el tolni. Ennek során a gyűrű a női
ivarnyíláshoz érkezve először az állat saját petesejtjeit, majd a spermatheca kivezető
nyílása fölé csúszva az ott raktározott spermiumokat is magába fogadja, mely
utóbbiak aztán elvégzik a megtermékenyítést. Végül a váladékgyűrű, benne a fejlődő
zigótával vagy zigótákkal a feji végről lecsúszva bezárul, felszíni rétege megszilárdul
és ún. kokon lesz belőle (8.23. ábra), amely a talajba (szárazföldi fajoknál) vagy az
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aljzatra (édesvízieknél) kerül. A kokon alakja, ill. mérete gyakran fajra jellemző
bélyeg.
A piócáknál (Hirudinea) a fentiekhez képest különbség, hogy egyrészt a párzás
során a kopuláló hímnős egyedek összetapadását nem segíti a nyereg által termelt
nyálkás váladék, másrészt – mivel ondótartályuk (spermatheca) hiányzik – az ondótok
(spermatofóra) átadást vagy a közvetlen, párzószervvel történő spermiumtranszfert
követően a megtermékenyítés már a női ivarrendszerben megtörténik, így a nyereg
által képzett váladékgyűrűbe nem az egyes ivarsejtek, hanem már a zigóták vagy
embriók kerülnek bele.
SubCl.: Oligochaeta (Kevéssertéjűek alosztálya)
Szelvényezettségük általában homonóm. Törzsszelvényeik száma igen változó.
Szelvényenként kevés, általában 4 (2 háti- és 2 hasi) kötegben álló sertét viselnek
(kötegenként 2-2, néha több sertével) (8.7. ábra), amelyek az állatok mozgását, kapaszkodását
segítik, de a serték másodlagosan hiányozhatnak is (gör. oligos ‛kevés’ + gör. chaite ‛hosszú
szőr’). A serték száma, alakja és elrendeződése fontos rendszertani bélyeg. A szárazföldi fajok
nyelőcsövéhez járulékos szervként változó fejlettségű mészmirigyek (Morren-féle
mirigyek) kapcsolódhatnak, amelyek a táplálékkal felvett anyagok (pl. szerves savak)
közömbösítését, ill. a testfolyadékok kalcium- és karbonátion szintjének (és ezáltal
kémhatásának) szabályozását biztosítják. Méretük, alakjuk, elhelyezkedésük fontos
taxonómiai bélyegül szolgál. Középbelük hátoldali fala a bél üregébe betüremkedve
jellemzően egy hosszanti redőt (typhlosolis) alkot, amely a felszívó felületet növeli
(8.7. ábra). A középbél külső felületén, ill. a középbéli redőben nagy mennyiségben vannak
jelen ún. kloragogén sejtek, amelyeknek a glikogén és zsír szintézisében, a fehérjék
deaminációjában, valamint a nitrogéntartalmú anyagcsere végtermékek (ammónia, urea)
képzésben van szerepük. Ivarnyílásaik elsődlegesen párosak. Érzékszerveik redukáltak;
tapintósertéik, érzékbimbóik, esetleg fényérzékelő szemfoltjaik lehetnek.
Párzásuk során a spermiumtranszfer közvetett módon (pl. Eisenia, Lumbricus) vagy
közvetlenül, párzószerv (pénisz) segítségével történik (pl. Pheretima, Rhynchelmis). A párzó
egyedek gyakran úgy tapadnak össze, hogy az egyik egyed hímivarnyílása (amely a
párzószervvel rendelkező fajoknál a párszószerv végén nyílik) a másik egyed ondótartályának
kivezető nyílásával szemben helyezkedjen el, míg másoknál sajátos, nyálkaréteggel fedett, a
testfalizomzat kontrakciójával létrehozott testfelszíni barázdák (ún. ivari vályúk) továbbítják a
hímivarsejteket az egyik egyed hímivarnyílásától az másik egyed ondótartályába. Egyeseknél
szűznemzés (parthenogenezis), ill. a test feldarabolódásával (fragmentációjával) történő
ivartalan (aszexuális) szaporodás is előfordul. Nagyrészt ásó életmódú, lebontó (szaprofág)
szervezetek, de akadnak közöttük ragadozók is. Egyeseknek (televényférgek, földigiliszták)
fontos szerepe van az avarlebontásban. Többségük szárazföldi vagy édesvízi, kisebb számban
tengeriek. Több mint 6000 fajuk ismert. A piócák (Hirudinea) nélkül nem képez
monofiletikus egységet.
O.: Tubificida (Csővájóféreg-alakúak rendje)
F.: Tubificidae (Naididae) (Csővájóféreg-félék családja)
Sertéik szelvényenként 4 kötegben helyezkednek el, kötegenként kettőnél több,
általában elágazó végű (bifid) sertével. A háti sertekötegekben többek között hosszú,
szőrszerű serték is lehetnek. Egyetlen pár heréjük, ill. ondótartályuk (spermatheca) a
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10. (néha az 5.) szelvényben, hímivarnyílásaik pedig közvetlenül e mögött, a 11. (vagy 6.)
szelvényen találhatók.
Ivartalanul, harántosztódással is szaporodhatnak, amelynek során a Naidinae alcsalád
tagjai rendszerint egyedek hosszanti sorából álló láncolatokat (ún. zoidláncokat) alkotnak.
Egyes fajaik (pl. Chaetogaster spp.) ragadozók. Gyakran meghatározó elemei a tengerek és
édesvizek aljzatlakó (bentikus) közösségeinek.
A család talán legismertebb képviselői a Tubifex génusz fajai, köztük is az erősen
szennyezett, ill. alacsony tápanyagtartalmú (oligotróf) vizekben is gyakori, 2-10 cm-es
T. tubifex (csővájóféreg), amely testének elülső végét iszapból készített csőbe rejti, kiálló farki
végével pedig jellegzetes kígyózó mozgást végez, így biztosítva az oxigénellátáshoz
szükséges vízáramot (8.24. ábra). Az akvaristák előszeretettel használják különböző
akváriumi állatok (pl. halak, teknősök) táplálására. A Nais fajok (láncosgiliszták) apró
termetű (<1 cm), átlátszó testű férgek, amelyek ivartalan szaporodásuk során zoidláncokat
képeznek. Többnyire szemfoltjaik is vannak, és sokuk kígyózó, spirális vagy oldalazó
mozgással úszni is képes. Két tengeri génusz, az Inanidrilus és Olavius képviselői
különlegesek a nyeregképzők között, ugyanis tápcsatornájuk másodlagosan redukálódott, így
a soksertéjű Siboglinidae család tagjaihoz hasonlóan kemoautotróf baktériumokkal élnek
mutualista kapcsolatban.

8.24. ábra. Tubifex tubifex (csővájóféreg).

O.: Enchytraeida (Televényféreg-alakúak rendje)
F.: Enchytraeidae (Televényféreg-félék családja)
Többnyire pigmentálatlan (fehéres színű), többé-kevésbé áttetsző férgek. A serték
száma, elrendeződése a csővájóférgekéhez hasonló, sertéik azonban – hasonlóan a
földigilisztákéhoz – rendszerint nem elágazó végűek, továbbá nincsenek szőrsertéik sem.
Hímivarnyílásaik közvetlenül a hereszelvény (11. szelvény) mögött, a 12. szelvényen nyílnak.
Ondótartályaik (spermathecae) az 5. szelvényben találhatók, és többnyire itt is nyílnak,
messze megelőzve a hímivarnyílásokat.
Ritkán ivartalanul, fragmentálódással is szaporodnak. A trópusoktól a sarkvidékekig a
legkülönfélébb élőhelyeken előfordulnak, bár többségük (mint erre a magyar nevük is utal)
talajlakó. Fontos szerepük van a különböző szerves anyagok lebontásában, különösen ott, ahol
a hideg éghajlat miatt a földigiliszták már hiányoznak.
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Változatos élőhelyeken, többek között erdei avarban, kerti talajban, virágcserépben,
trágyában, vizek iszapjában fordul elő a 2-4 cm-es, bomló szerves anyagokkal táplálkozó
Enchytraeus albidus (közönséges televényféreg). A sötéten pigmentált, 1-1,5 cm-es
Mesenchytraeus solifugus (jégféreg) az észak-amerikai gleccserek lakója, ahol főleg az ott élő
algákat fogyasztja. Igen szűk hőtűrésű faj, csupán fagypont (0 ºC) körüli hőmérsékleten képes
túlélni.
O.: Opisthopora (Földigiliszta-alakúak rendje)
F.: Lumbricidae (Földigiliszta-félék családja)
Egy szelvényen mindössze 8 sertét viselnek, amelyek párosával 4 kötegben vagy
páratlanul helyezkednek el. Hímivarnyílásaik messze a hereszelvények (10. és/vagy
11. szelvények) mögött, többnyire a 15. szelvényen nyílnak. Ondótartályaik (spermathecae)
rendszerint a 9. és 10. szelvényekben találhatók. A nyereg hasi oldalán mirigyes
megvastagodások, ún. serdülési dudorok (tubercula pubertatis) találhatók, amelyek mérete,
alakja, elhelyezkedése fontos határozóbélyeg. Mészmirigyek fejlettek.
Többségük talajlakó, de akadnak közöttük édesvízi fajok is. Talajbiológiai szerepük
igen jelentős. Nagyrészt holarktikus elterjedésűek.

8.25. ábra. Lumbricus terrestris (közönséges földigiliszta).

A család egyik legismertebb képviselője a 10-30 cm-es Lumbricus terrestris
(közönséges földigiliszta), amely világszerte elterjedt, kozmopolita faj (8.25. ábra).
Hazánkban elsősorban a mezőgazdaságilag művelt területeken, kertekben, parkokban fordul
elő. A felszínen található különféle bomló szerves anyagokban (pl. trágyában, komposztban)
él a 4-15 cm-es Eisenia fetida (trágyagiliszta), amely a földigilisztákkal történő
szerveshulladék-lebontás (az ún. vermikomposztálás) során leggyakrabban alkalmazott fajok
egyike (8.26. ábra). Vészhelyzetben kellemetlen szagú testüregfolyadékának kipréselésével
védekezik. A hegyvidéki erdőkben élő, 4-18 cm-es E. lucens (világító giliszta)
biolumineszcens faj, kékeszöldesen fluoreszkáló testüregfolyadékát az előző fajhoz hasonlóan
veszély esetén, védekezésképp bocsátja ki.
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8.26. ábra. Eisenia fetida (trágyagiliszta).

F.: Megascolecidae
Az előző család képviselőivel szemben szelvényenként gyakran 8-nál jóval több,
körkörösen elrendezett sertéjük is lehet, hímivarnyílásaik pedig rendszerint a 18. szelvényen
nyílnak. Mészmirigyeik, ill. a nyereg serdülési dudorai gyakran hiányoznak.
Egyike a legnépesebb családoknak, képviselői főleg Délkelet-Ázsiában és
Ausztráliában fordulnak elő.
Az Ausztrália délkeleti részén honos Megascolides australis (ausztráliai óriásgiliszta)
átlagos testhossza 75 cm körüli, de elérheti a 3 m-es nagyságot is, így egyike a legnagyobb
termetű szárazföldi „gerincteleneknek”.
SubCl.: Hirudinea (Piócák alosztálya)
Szelvényezettségük heteronóm. Kevéssertéjű (Oligochaeta) őseikkel ellentétben fix
számú (a többségnél 32) posztorális szelvénnyel (törzsszelvénnyel) rendelkeznek. Az egyes
szelvények kívülről másodlagosan gyűrűzöttek – többnyire 3-5, de néha 10-nél is több
gyűrűvel (annuli) –, így testük a valóságosnál jóval több szelvényből állónak tűnik
(8.27. ábra). Sertéik csak kivételesen vannak. Egyetlen faj kivételével egy feji (anterior)
szívó- és egy farki (posterior) tapadókoronggal rendelkeznek (8.27. ábra). Szájnyílásuk a
feji szívókorongon, a végbélnyílás pedig a farki tapadókorongon vagy afölött, a hátoldalon
nyílik. Tapadókorongjaik segítségével rögzíthetik magukat gazdájuk vagy párzótársuk testén,
valamint – minthogy sem parapodiumaik, sem sertéik nincsenek – a tapadókorongok egyben
mozgásszervek is, segítségükkel a szilárd felületen araszolva képesek előrefelé haladni.
Mirigyekben gazdag epidermiszük alatt jól fejlett kötőszöveti réteg található.
Testfalizomzatuk igen jól fejlett, a külső körkörös (cirkuláris) és belső hosszanti
(longitudinális) izomréteg között ferde lefutású (diagonális) izomréteg is található, valamint
emellett hát-hasi (dorzoventrális) izmaik is vannak. A kiterjedt testfalizomzat és
töltelékszövet miatt testüregük, és ezzel kapcsolatban keringési rendszerük is többnyire
erősen módosult. Egyeseknek kiölthető garatja (szúróormánya), másoknak fogazott
állkapcsai lehetnek. Garatjuk izmos szívógarat. Középbelükön kétoldalt – különösen a
vérszívó (hematofág) fajoknál – zsebszerű kitüremkedések (diverticula) lehetnek, ezekben
raktározódik a felszívott táplálék. Belükben rendszerint gazdag baktériumflóra él, amely
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felthetőleg az emésztésben, ill. bizonyos metabolitok (pl. vitaminok) előállításában játszik
szerepet. Ivarszerveik gyakran igen komplex felépítésűek és az egyes fajok között jelentős
különbséget mutatnak. Ondótartályuk (spermatheca) a kevéssertéjűektől eltérően hiányzik,
ivarnyílásaik pedig páratlanok. Érzékszerveik a kevéssertéjűekénél valamelyest
fejlettebbek, egyszerű szemeik, ill. tapintószemölcseik lehetnek. A szemek száma,
elhelyezkedése fontos rendszertani bélyeg.

8.27. ábra. Hirudo medicinalis (orvosi pióca).

Kizárólag ivarosan szaporodnak, ivartalan fragmentáció nem fordul elő a körükben.
Párzásuk során a spermiumtranszfer ondótok (spermatofóra) átadásával (többségnél) vagy
közvetlenül, párzószerv (pénisz) segítségével (Hirudiniformes) történik. Előbbiekre
ún. traumatikus inszemináció jellemző, azaz a párzótársnak átadott spermatofórák nem a női
ivarnyíláson keresztül jutnak be a női ivarrendszerbe, hanem a testfelszínen tapadnak meg,
majd a testfalat hisztolitikus enzimekkel feloldva juttatják a hímivarsejteket a testüregbe.
Egyes fajaik (Glossiphoniidae) utódgondozók. Külső (ritkán belső) élősködők (paraziták)23
vagy ragadozók, ill. dögevők. Előbbiek többnyire gerincesek (Vertebrata) vérét szívják
(8.27. ábra), míg utóbbiak csigákkal, más gyűrűsférgekkel, rovarlárvákkal, stb. táplálkoznak.
Többségük (>70%) édesvízi, de lehetnek tengeriek vagy szárazföldiek is. Egyes édesvízi
fajok félvízi (szemiakvatikus) életmódúak, azaz a szárazföldre is kijönnek táplálékszerzés
vagy kokonrakás céljából. Közel 700 fajuk ismert. Monofiletikus csoportot alkot az osztályon
belül.
O.: Acanthobdellida (Horgaspióca-alakúak rendje)
A rendet, ill. az idetartozó egyetlen családot (Acanthobdellidae) mindössze két
kistermetű (legfeljebb 2-3 cm-es) faj, az Acanthobdella peledina (horgas nadály) és a
Paracanthobdella livanowi képviseli. Posztorális szelvényeik száma változó, 29 (A. peledina)
vagy 30 (P. livanowi). A gyengén fejlett farki tapadókorong mindkét fajnál 4 szelvény
összeolvadásából jön létre. Az A. peledina prostomiuma és peristomiuma redukált, feji
szívókorongja pedig hiányzik. A valódi piócákkal (Euhirudinea) ellentétben „még”
rendelkeznek sertékkel (4-4 párral a 2-6. szelvényeken), amelyek a gazdán való rögzülést
szolgálják (gör. akanth- ‛tövis’ + gör. bdella ‛pióca’). Testüregük kevésbé visszaszorult,
23

Bár szűkebb értelemben csupán néhány, a gazdán tartósan megtapadó fajuk tekinthető valódi élősködőnek.
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véredényrendszerük pedig kevéssertéjű (Oligochaeta) őseikhez hasonlóan „még” zárt.
Szemeik száma 3 pár.
Édesvízi halak (főleg lazacfélék) időszakos külső élősködői, bár gazda hiányában
különböző „gerincteleneket” is ragadozhatnak. Az északi félteke hideg égövén fordulnak elő.
A rend valódi piócák (Euhirudinea) testvérkládját képezi.
SupO.: Euhirudinea (Valódi piócák főrendje)
Posztorális szelvényeik száma állandó (32). Mindig van feji szívókorongjuk, amely a
prostomium, peristomium, valamint 4 törzsszelvény összeolvadásából, míg farki
tapadókorongjuk 7 szelvény összeolvadásából jön létre. Sertéik teljesen hiányoznak.
Testüregük, véredényrendszerük erősen módosult.
O.: Rhynchobdellida (Ormányosnadály-alakúak rendje)
Garatjuk kiölthető szúróormányt (proboscis) alkot, ezzel hatolnak át zsákmányuk
vagy gazdájuk testfalán, majd szívogatják annak testnedveit (gör. rhynch ‛orrmány’ +
gör. bdella ‛pióca’). Testüregük csatornákká (lakúnákká) szűkült, véredényrendszerük
pedig nyitottá vált. Vérük színtelen. Szemeik száma változó (0-4 pár).
Ragadozók vagy élősködők. Édesvíziek, tengeriek vagy szárazföldiek egyaránt
lehetnek.
Fejlett ivadékgondozás jellemzi a Glossiphoniidae (Lapospióca-félék) család tagjait,
így például az apró termetű (0,5-1,2 cm) Helobdella stagnalist (fiahordó nadály), amely
vékony falú, áttetsző kokonjait, ill. frissen kikelt utódjait a hasoldalán hordozza, és ezeket ez
idő alatt táplálja is. Az idetartozó fajok egy jelentős része ragadozó, a nálunk is gyakori,
1-3 cm-es Glossiphonia complanata (széles csiganadály), ill. a kisebb termetű G. heteroclita
például puhastestűeket, főleg vízicsigákat szívogat. Szintén ezen család tagja a legnagyobb
termetű recens piócafaj, a Haementeria ghilianii (amazóniai óriáspióca) is, amelynek teste
kinyújtott állapotban akár a 45-50 cm-es hosszúságot is elérheti. Kifejletten különböző
nagytestű hüllők, ill. emlősök külső élősködője, táplálkozás közben a 10 cm-t is meghaladó
szúróormányával fúrja át gazdája bőrét. A tengeri életmódú piócafajok döntő többségét (98%)
magába foglaló Piscicolidae (Halpiócafélék) család képviselői tengeri és édesvízi halak,
esetleg rákok külső élősködői. A család ismertebb hazai faja a karcsú testű, tarkás rajzolatú,
2-5 cm-es Piscicola geometra (halpióca), amely különböző halfajok (lazac-, ponty- és
sügérfélék) vérét szívja. Az Ozobranchidae (Kopoltyúspióca-félék) családba tartozó
Ozobranchus fajok (teknőspiócák) kistermetű (legfeljebb 1-2 cm-es) piócák, amelyek tengeri
és édesvízi teknősök vérét szívják. Törzsük két oldalán jól fejlett külső, bojtos kopoltyúkkal
rendelkeznek, amely egyedül rájuk jellemző a piócák között.
O.: Arhynchobdellida (Ormánytalannadály-alakúak rendje)
Nincs szúróormányuk (proboscis) (gör. a- ‛nélkül’ + gör. rhynch ‛orrmány’ + gör.
bdella ‛pióca’). Testüregük erősebben visszaszorult, elkülönült véredényrendszerük pedig
hiányzik, szerepét teljesen a testüreg csatornái (lakúnák) vették át. Testfolyadékuk piros.
Édesvíziek vagy szárazföldiek.
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SubO.: Hirudiniformes
Szájüregükben 3 (esetleg 2, ritkán 1) félkör alakú, fogazott állkapocs lehet, ezek
segítségével ejtenek sebet zsákmányuk vagy gazdájuk testfalán. Szemeik száma (ha vannak)
5 pár.
Párzásuk során, eltérően más piócáktól a spermiumtranszfer nem ondótok
(spermatofóra) átadásával, hanem közvetlenül, párzószerv (pénisz) segítségével történik.
Édesvízi fajaik jellemzően nem az aljzatra, hanem a szárazföldre (pl. a partmenti nedves
talajra) rakják le kokonjaikat. Ragadozók vagy élősködők. Előbbiek makrofágok, azaz
zsákmányukat a ragadozó életmódú ormányosnadályoktól eltérően rendszerint egészben
nyelik le. Elsődlegesen szárazföldiek.

8.28. ábra. Egy levélpióca, a Haemadipsa zeylanica.

Az ősi Haemadipsidae család tagjai az Óvilág trópusain honos szárazföldi piócák,
amelyek közül egyesek (pl. Philaemon, Malagabdella, stb.) másodlagosan csupán
2 állkapoccsal rendelkeznek. A család legismertebb képviselői az Indiában és DélkeletÁzsiában élő Haemadipsa fajok (levélpiócák), amelyek vérszívók, a növényzetről vetik rá
magukat az arra járó emlősökre (8.28. ábra). A Hirudinidae (Valódipióca-félék) család
közismert faja az édesvizekben élő, 10-15 cm-es Hirudo medicinalis (orvosi pióca), amely
kifejletten emlősök vérével táplálkozik (8.27. ábra). Nyála különféle, többek között
véralvadásgátló, trombocita aggregációt gátló, ill. értágító hatású fehérjéket tartalmaz, így a
népi gyógyászatban egykor elterjedten használták szinte mindenféle betegség kezelésére. Ma
piócaterápiát főleg a mikrosebészeti rekonstrukciós műtétek után alkalmaznak a
vérrögképződés megakadályozására, ill. a vénás keringés helyreállítására. A Praobdellidae
család tagjai (pl. Dinobdella, Myxobdella, stb.) a vérszívó piócák többségétől eltérően nem
külső, hanem belső élősködők, rendszerint az emlősgazda orrüregében vagy garatjában
telepszenek meg, de ritkán az alsó légutakban, végbélben, húgycsőben, hüvelyben is
előfordulhatnak. Ebbe a családba tartozik az Amazonas vizeiben élő 4-5 cm-es Tyrannobdella
rex is, amelynek különlegessége, hogy csupán egyetlen, a rokonfajokhoz képest igen
nagyméretű fogakkal ellátott állkapoccsal rendelkezik. A Haemopidae család gyakori hazai
képviselője a félvízi (szemiakvatikus) életmódú, 6-10 cm-es Haemopis sanguisuga (lópióca),
amely ragadozó faj, de dögökön (pl. békákon) is táplálkozhat (8.29. ábra).
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8.29. ábra. Haemopis sanguisuga (lópióca).

SubO.: Erpobdelliformes
Megjelenésükben gyakran földigilisztákra emlékeztetnek. Állkapcsaik sosincsenek.
Garatjuk igen hosszú, izmos, akár a testhossz harmadát is kiteheti. Szemeik száma változó
(0-4 pár).
Az édesvízi közösségek legfontosabb „gerinctelen” ragadozói közé tartoznak,
zsákmányukat a Hirudiniformes ragadozó életmódú fajaihoz hasonlóan egészben nyelik le.
Gyakran igen nagy egyedszámban fordulnak elő. Elsődlegesen félvízi (szemiakvatikus)
életmódúak.
Az Erpobdellidae családba tartozó, 2-6 cm-es Erpobdella octoculata (nyolcszemű
nadály) a hazai vizeink egyik leggyakoribb és legelterjedtebb piócafaja. Főleg rovarlárvákat
(pl. árvaszúnyog-lárvákat), ill. kevéssertéjűeket (pl. csővájóférgeket) fogyaszt. A Salifidae
család tagja a nagytermetű, akár 30 cm-esre is megnövő Mimobdella buettikoferi (kinabalui
óriás vörös pióca), amely a borneói Kinabalu-hegy endemikus piócafaja (8.30. ábra).
Szárazföldi ragadozó, amely főként földigilisztákra vadászik.

8.30. ábra. Mimobdella buettikoferi.
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Ellenőrző kérdések:
1. Mi jellemzi, és mire használják a zsinórférgek (Nemertea/Rhynchocoela) ormányukat?
2. Mi az ormányüreg (rhynchocöl)?
3. Mi jellemzi a zsinórférgek keringési rendszerét?
4. Mi jellemzi a zsinórférgek idegrendszerét?
5. Milyen érzékszervekkel rendelkezhetnek a zsinórférgek?
6. Hogyan nevezzük a közvetett fejlődésű zsinórférgek fő lárvaalakját?
7. Mi a zsinórférgek két fő ága, és mik ezek között a legfontosabb különbségek?
8. Milyen evolúciós trendek jellemzi a zsinórférgeket?
9. Mi a szelvényezettség, milyen típusai ismertek, és mely csoportokra jellemző?
10. Milyen testtájakra tagolódik a gyűrűsférgek (Annelida) teste?
11. Milyen epidermális eredetű képletekkel rendelkeznek elsődlegesen a gyűrűsférgek?
12. Mik a gyűrűsférgek helyváltoztató szervei?
13. Milyen érzékszervekkel rendelkezhetnek a zsinórférgek?
14. Mi a gyűrűsférgek két fő ága, ezek milyen rokonsági viszonyban állnak egymással, és
mik a közöttük lévő legfontosabb különbségek?
15. Milyen evolúciós trendek jellemzi a gyűrűsférgeket?
16. Milyen ősi, a gyűrűsférgek alapszabásához tartozó bélyegekkel rendelkeznek a
soksertéjűek (Polychaeta)?
17. Mi az epitokia, és mely csoportokra jellemző?
18. Milyen életmódok jellemzik a soksertéjűeket, és ez hogyan mutatkozik meg a
testszerveződésükön?
19. A soksertéjűek mely csoportjaiban tűnt el másodlagosan a szelvényezettség?
20. Mi az, és mire szolgál a nyeregképzők (Clitellata) nyerge (clitellum)?
21. Mi jellemzi a nyeregképzők ivarszerveinek elhelyezkedését?
22. Mi jellemzi a nyeregképzők agydúcát?
23. Mi a nyeregképzők két fő ága, és ezek milyen rokonsági viszonyban állnak
egymással?
24. Mik jellemzik a kevéssertéjűeket (Oligochaeta)?
25. Milyen életmódot folytatnak a kevéssertéjűek?
26. Mi jellemzi a piócák testüregét és keringési rendszerét (Hirudinea)?
27. Milyen táplálkozást segítő struktúrákkal rendelkezhetnek a piócák?
28. Milyen életmód jellemzi a piócákat?
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IX. Ecdysozoa: Scalidophora, Nematoida
Írta: Lőrinczi Gábor
Ecdysozoa (Vedlőállatok)
Testüket, ill. valamennyi ektodermális eredetű hámmal bélelt szervüket (így pl. az előés utóbelüket vagy a Panarthropoda szárazföldi tagjainál a tracheacsövek belsejét) az
epidermisz által termelt háromrétegű, epi-, exo- és endokutikulára tagolódó
kutikularéteg1 borítja, amelynek legbelső rétege, az endokutikula kitint (többnyire α-, ritkán
ß-kitint) tartalmaz (9.1. ábra). Minthogy a kutikula nem nő együtt az állattal, ezért azt időről
időre hormonálisan szabályozott módon megújítják, levetik, ez a jelenség a vedlés (ecdysis)2,
amelyre a csoport neve is utal (gör. ekdysis ‛vedlés’ + gör. zoia ‛állatok’) (9.2. ábra).
A vedlések száma csoportonként változó, egyeseknél csak az ivarérettségig tart, míg mások
kifejlett korukban is többször vedlenek. Epidermiszük a kitintartalmú kutikula jelenléte miatt
sosem csillós. A hímek spermiumai gyakran ostor nélküliek (pl. húrférgek, fonálférgek,
ízeltlábúak többsége).

9.1. ábra. Rovar kültakaró felépítése. A: kutikula és a felhám (epidermisz); B: epikutikula.
1. epikutikula; 1a. cementréteg; 1b. viaszréteg; 1c. külső epikutikula; 1d. belső epikutikula;
2+3. prokutikula; 2. exokutikula; 3. endokutikula; 4. felhám (epidermisz); 5. alaphártya
(bazális membrán); 6. epidermisz sejt; 6a. póruscsatorna; 7. mirigysejt; 8. szőrképző (trichogén)
sejt; 9. szőrt körülölelő üreg falát létrehozó (tormogén) sejt; 10. idegvégződés;
11. érzékszőr (sensillum); 12. serte (seta); 13. mirigy kivezető pórusa.
1

Az exo- és endokutikula között (amelyek együtt alkotják a prokutikulát) megjelenhet még egy újabb réteg, a
mezokutikula.
2
A levedlett kutikulát exuviumnak nevezzük.
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9.2. ábra. Egy énekeskabóca, a Cyclochila australasiae vedlése.

Petebarázdálódásuk módja változatos – elsődlegesen feltehetőleg teljes
(holoblasztikus) és radiális –, de soha nem tipikus spirális típusú. Gasztrulációjuk ősileg
sokkal inkább az újszájúakéhoz (Deuterostomia) hasonlít, mint a többi ősszájúéhoz. Ősi
típusú csillós lárvával nem rendelkeznek. Fosszilis rekordjuk igen gazdag, mivel a kitines
kutikulájuk miatt jól fosszilizálódnak. A Spiralia testvércsoportját alkotja a Protostomia
kládon belül. Három fő ágát a Scalidophora, Nematoida és a Panarthropoda képezi.
A hagyományos rendszerekben a Scalidophora és a Nematoida együtt alkotja a Cycloneuralia
kládot, a molekuláris filogenetikai vizsgálatok alapján azonban a Nematoida vagy a
Nematoida + Loricifera a Panarthropoda testvércsoportját képezi, ami a Cycloneuraliát
parafiletikussá teszi (9.3. ábra).

9.3. ábra. A vedlőállatok (Ecdysozoa) főbb ágai Laumer et al. (2019) alapján.
Ec: Ecdysozoa; Ne: Nematoida; Pa: Panarthropoda; Sc: Scalidophora; Cy: Cycloneuralia.

Az Ecdysozoa rendszerének vázlata:
Ecdysozoa
Cycloneuralia (Introverta)
Scalidophora
Ph.: Priapulida (Farkosférgek törzse)
Ph.: Kinorhyncha (Övesférgek törzse)
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Ph.: Loricifera (Páncélosférgek törzse)
Nematoida
Ph.: Nematomorpha (Húrférgek törzse)
Ph.: Nematoda (Fonálférgek törzse)
Panarthropoda
Ph.: Tardigrada (Medveállatkák törzse)
Ph.: Onychophora (Karmos féreglábúak törzse)
Ph.: Arthropoda (Ízeltlábúak törzse)

Cycloneuralia (Introverta)
Testük elülső részét elsődlegesen egy kiölthető és retraktor izmok segítségével
visszahúzható (befordítható) ormány (introvert) alkotja (lat. intro- ‛befelé’ + lat. verto
‛fordul’), ennek végén nyílik a szájnyílásuk (9.4. ábra). Garatjuk gyakran izmos,
ún. szívógarat, keresztmetszetben Y-alakú lumennel (pl. övesférgek, páncélosférgek,
fonálférgek). Testüregük elsődleges testüreg (blasztocölóma). Idegrendszerük központja egy
garat körül futó ideggyűrűből áll (gör. kyklo- ‛kör’ + gör. neuron ‛ideg’) (9.4. ábra),
amelyben az idegsejtek nyúlványai alkotta neuropilémát mint közbülső réteget veszik körül az
ettől anterior és poszterior irányban elhelyezkedő idegsejttestek (perikarya, somata).
Két fő ágát a Scalidophora és a Nematoida képezi. A molekuláris filogenetikai
vizsgálatok alapján a Panarthropoda nélkül nem képez monofiletikus egységet (9.3. ábra).

9.4. ábra. A scalidophorák alap testszerveződése.
ca: farki függelék; cg: farki dúc; gn: ivarmirigy; gt: bél;
in: introvert; ir: introvert retraktor izmai; mc: szájkúp;
ng: nyaki dúc nk: nyak; os: szájszuronyok; pn: protonefrídiumok
(bal: farkosférgek + páncélosférgek, jobb: övesférgek);
rb: garatideggyűrű; sc: scalidok; tk: törzs; vn: hasi idegtörzs.
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Scalidophora
Testük jellemzően ormányra (introvert), nyaki részre és törzsre különül (9.4. ábra).
Introvertjükön gyűrűkbe rendeződött, kutikuláris eredetű, belül üreges tövises nyúlványok,
ún. scalidok találhatók (gör. skalidon ‛kapa + gör. -phoros ‛hord(oz)ó’), amelyek az aljzatban
való mozgást segítik, valamint – minthogy belsejükben receptorsejtek is találhatók –
érzékszervként is szolgálnak (9.4. ábra). A scalidok alakja igen változatos, lehetnek lapos,
kiszélesedő végűek (clavoscalidok), vékony, tapogatószerűek (spinoscalidok) vagy lapított,
fűrészes szegélyűek (trichoscalidok). Az introvert visszahúzásában szerepet játszó rektraktor
izmok egy a garatideggyűrű belső oldalán húzódó belső-, ill. a garatideggyűrű külseje mentén
húzódó külső izomgyűrűt alkotnak. Keringési rendszerük hiányzik, szerepét a
testüregfolyadék tölti be. Elkülönült légzőszervvel rendszerint nem rendelkeznek, a gázcsere a
testfalon keresztül történik. Kiválaszószerveik páros elővesécskék (protonefrídiumok),
amelyek a farkosférgeknél (Priapulida) és a páncélosférgeknél (Loricifera) az ivarmirigyekkel
(gonádok) együtt urogenitális rendszert alkotnak közös kivezetővel (9.4. ábra).
Idegrendszerük nagyrészt intraepidermálisan helyezkedik el. Speciális érzékszerveik a törzsön
található apró érzékfoltok (flosculi).
Váltivarúak (gonochorisztikusak). Megtermékenyítésük többnyire belső. A nőstények
többnyire tojásrakók (ovipárok). Egyedfejlődésük közvetett (Priapulida, Loricifera) vagy
közvetlen (Kinorhyncha). Tengeri aljzatlakók (bentikusak), többségük ásó életmódot folytat
vagy az üledékszemcsék közötti intersticiális víztér lakója. Igen ősi csoport, fosszilis
képviselőik már a kambrium időszakból is ismertek. A farkosférgek (Priapulida), övesférgek
(Kinorhyncha) és a páncélosférgek (Loricifera) tartoznak ide. A három törzs rokonsági
viszonyai erősen vitatottak, mindemellett a Scalidophora klád monofiletikus eredete is
kérdéses. A farkosférgeknek a páncélosférgekkel való rokonságát támasztja alá a mindkét
csoportnál megjelenő páncélos (loracavázas) lárvastádium, míg az övesférgek és a
páncálosférgek közös morfológiai jellege az introvertjük végén található, de az introverttel
ellentétben nem befordítható szájkúp megléte (9.4. ábra). A molekuláris bélyegek alapján a
farkosférgek az övesférgek testvércsoportját alkotják, míg a páncélosférgek vagy a
Nematoida, vagy a Panarthropoda klád tagjaihoz állnak közelebb, ami a Scalidophorát paravagy polifiletikussá teszi (9.3. ábra).
Ph.: Priapulida (Farkosférgek törzse)
Méretük változatos, a 0,2 mm-től a kb. 40 cm-ig terjed. Egyeseknél a nyaki régió nem
kifejezett (Priapulus) vagy teljesen hiányzik (Halicryptus). Garatjuk izmos, fogazott és
kiölthető, szerepe a zsákmányszerzésben van. A nagyobb méretű fajokat magába foglaló
Priapulidae család képviselőinek testvégén a testfal kitüremkedéseként megjelenő páros vagy
páratlan, fürtös, lebenyes szerkezetű farokfüggelék található, amely feltehetőleg a légzést
szolgálja (9.5. ábra). Testüregük igen terjedelmes. Testüregfolyadékuk légzőpigmentet
(hemoeritrint) tartalmazó sejteket is tartalmaz. Elővesécskéik (protonefrídiumok) bonyolult
felépítésűek, számos, fürtöket alkotó terminális végsejttel. A Scalidophora többi tagjától
eltérően a hasi idegtörzsük páratlan, határozott idegdúcok (ganglionok) nélkül.
A kisebb méretű fajoknál a megtermékenyítés belső, míg a nagyobbaknál külső.
Petebarázdálódásuk teljes (holoblasztikus) és radiális típusú. Egyedfejlődésük egyetlen faj
(Meiopriapulus fijiensis) kivételével közvetett. Lárvájuk a páncélosférgekhez (Loricifera)
hasonlóan kutikuláris lemezekkel borított páncélos (loricavázas) lárva. A nagyobb méretű
fajok a laza üledékben ásnak, és más állatokra (pl. soksertéjű gyűrűsférgekre) vadásznak
(pl. Halicryptus, Priapulus), míg a kisebbek vagy az üledékszemcsék közötti intersticiális
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víztér lakói, és törmelékevők (pl. Tubiluchus, Meiopriapulus), vagy hemiszesszilis csőlakók,
amelyek szájnyílásuk körül erősen elágazó, scalid eredetű tüskékből álló tüskekoszorút
viselnek, és ennek segítségével ejtik csapdába zsákmányukat (Maccabeus). Legkorábbi
fosszilis képviselőik (†Ottoia) a késő-középső kambrium időszaki (kb. 508 millió éves)
Burgess-pala formációból ismertek. Kevés, mindössze 22 recens fajuk ismert.
A törzs jellemző képviselője az akár 20 cm-esre is megnövő, északi cirkumpoláris
elterjedésű Priapulus caudatus (9.5. ábra).

9.5. ábra. Egy farkosféreg, a Priapulus caudatus.

Ph.: Kinorhyncha (Övesférgek törzse)
Mikroszkopikus méretű (0,2-1,2 mm) állatok. Törzsüket 11 öv (zonit) alkotja
(9.6. ábra), amelyeket egyes szerzők valódi szelvényeknek tekintenek, bár kérdéses, hogy a
zonitok kialakulása az egyedfejlődés során teloblasztikus növekedéssel történik-e vagy sem.
Kutikulájuk az egyes zonitokon (többségüknél a 2. vagy 3. zonittól kezdődően) egy háti- és
két hasi lemezre tagolódik. Az 1-10. zonitokhoz páratlan középső háti és páros oldalsó tüskék,
míg a 11. zonithoz páros oldalsó és két páratlan végtüske kapcsolódik. Törzsizomzatuk az
egyik zonitból a másikba átnyúló dorzolaterális és ventrolaterális izmokból, ill. a zonitonként
megismétlődő páros dorzoventrális izmokból áll. Szájnyílásuk, amelyet 9, gyűrűbe rendeződő
és előrefelé irányuló szájszurony (stylet) vesz körül (9.6. ábra) az introvert végén található és
azzal együtt visszahúzható, de nem befordítható szájkúp végén nyílik. A szájkúp mögött az
introvert hátrafelé irányuló, 3 vagy több körben elhelyezkedő spinoscalidokat, ill. 1 körben
elhelyezkedő trichoscalidokat hordoz. A Cyclorhagida tagjainak nyaki részén kutikuláris
eredetű, 14-16 zárólemezke (placid) található, amelyek kupolaszerűen rendeződve zárják el
az elülső testvéget, amikor az állat az introvertjét (és vele együtt a szájkúpot) visszahúzza
(9.6. ábra). Az Allomalorhagida tagjainak többségénél, amelyek az introverttel együtt a
nyakukat is visszahúzzák a zárókészüléket 4-8 placid és a törzs első zonitjának háti és hasi
lemezei alkotják. Garatjuk a páncélosférgekhez hasonlóan izmos, de kizárólag mezodermális
eredetű izomzattal rendelkező szívógarat. Végbélnyílásuk az utolsó (11.), míg elővesécskéik
(protonefrídiumok) a 9. zoniton, ivarnyílásaik (gonopórusok) pedig a 10. és 11. zonitok között
nyílnak. A legtöbb fajnál a hímek párzást segítő 2-3 párzótüskével (spiculum) rendelkeznek.
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Hasi idegtörzsük páros, de az idegtörzsek a törzsben összeolvadtak. Az idegtörzs mentén
minden egyes zonitban 1-1 dúcpár található.

A

B

9.6. ábra. A: Echinoderes hwiizaa behúzott introverttel;
B: Zelinkaderes floridensis alap testszerveződése
(jobb: kitolt introverttel, bal: behúzott introverttel).
I-XI.: 1-11. zonitok; st: styletek; sc: scalidok; z: zonit;
pl: placidok; ot: oldaltüske; tt: végtüske.

Megtermékenyítésük belső, amelyet feltehetőleg párzás előz meg. Petebarázdálódásuk
típusa nem ismert. A tojásból kikelő fiatal állat törzse még csupán 9 zonitra tagolódik.
Egyedfejődésük közvetlen, amelynek során 6 juvenilis stádium követi egymást a kifejlett
állapot eléréséig. Táplálkozásmódjuk nem teljesen ismert, mindenesetre számos fajuk
kovamoszatokat (Cyclorhagida) vagy szerves törmeléket (detrituszt) fogyaszt
(Allomalorhagida). Legkorábbi fosszilis képviselőik a késő-középső kambrium időszaki
(kb. 518 millió éves) Qingjiang-biótából ismertek. Több mint 280 fajjal a Scalidophora
legnagyobb törzsét alkotja.
Az Echinoderes (Cyclorhagida) a törzs legnépesebb génusza, ide tartozik a jelenleg
leírt fajok több mint 40%-a.
Ph.: Loricifera (Páncélosférgek törzse)
Mikroszkopikus méretű (0,1-0,8 mm) szervezetek, egyikei a legkisebb állatoknak.
Törzsüket (mind a lárvákét, mind a kifejlett alakokét) változó számú kutikuláris lemezből
felépülő ún. loricaváz borítja (lat. lorica ‛páncél’ + lat. fero ‛hord’). Introvertjükön a
különböző típusú scalidok 9 körben helyezkednek el, amelyek közül az első kört előrefelé
irányuló clavoscalidok, míg a fennmaradó 8 kört hátrafelé irányuló spinoscalidok alkotják
(9.7. ábra). A nyaki régiójukban 1 körben elhelyezkedő trichoscalidok találhatók (9.7. ábra).
A nemek között különbség lehet a scalidok számában és alakjában. Igen keskeny szájnyílásuk
az övesférgekhez hasonlóan az introvert végén található és azzal együtt visszahúzható, de nem
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befordítható szájkúp végén nyílik (9.7. ábra). Egyeseknél (Nanaloricus, Armoloricus) a
szájkúp elülső része teleszkópszerűen kitolható, gyakran szájszuronyokkal (stylet) ellátott
szájcsövet képez. Szívógaratjukat az övesférgektől eltérően hámizomsejtek (myoepithél)
alkotják. Hasi idegtörzsük az övesférgekhez hasonlóan páros, de az idegtörzsek egymással
összeolvadtak. Az idegtörzs mentén idegdúcok (ganglionok) találhatók a garat alatt, a nyaki
régióban, ill. a test végén.
Megtermékenyítésük feltehetőleg belső. Petebarázdálódásuk típusa nem ismert.
Egyedfejlődésük közvetett. Fő lárvaalakjuk, az ún. Higgins-lárva testvégén páros, fajtól
függően levél- (pl. Nanaloricus) vagy tüske alakú függelék (pl. Pliciloricus, Rugiloricus)
található, amelyek közül előbbiek feltehetőleg propeller-szerű csapásokkal történő mozgást
tesznek lehetővé, míg utóbbiak a megtapadást szolgálják. Egyes fajok életciklusa igen
bonyolult, több, egymást követő lárvastádiummal, progenezissel, szűznemzéssel
(parthenogenezis), ill. lárvaszüléssel. Táplálkozásmódjuk kevéssé ismert, feltehetőleg
nagyrészt baktériumokat fogyasztanak, de elképzelhető, hogy más állatokat szúrnak meg, és a
testnedveiket szívogatják. Legkorábbi fosszilis képviselőik a késő kambrium időszaki
(kb. 485-497 millió éves) Deadwood formációból ismertek. Mindössze 38 recens fajuk ismert.
A Spinoloricus, Rugiloricus és Pliciloricus génuszok egyes fajai a Földközi-tenger
L'Atalante-medencéjének teljesen oxigénmentes (anoxiás) üledékrétegében élnek, így egyes
protozoákhoz
hasonlóan
hidrogenoszóma-szerű
sejtszervecskéket
használnak
mitokondriumok helyett.

9.7. ábra. Egy páncélosféreg, a Pliciloricus enigmatus.
szk: szájkúp; cs: clavoscalid; sc: spinoscalid; ts: trichoscalid.

Nematoida
Belső kutikularétegükből a kitin másodlagosan hiányzik (ugyanakkor a többi
vedlőállattal szemben kollagénrostokat tartalmaz), csupán a húrférgek lárvájának kutikulája,
ill. egyes fonálférgek garatjának kutikularétege kitines. Testfalukban csak hosszanti
(longitudinális) izomelemek találhatók, a körkörös (cirkuláris) izmok hiányoznak, így,
valamint a merev kutikularétegük miatt perisztaltikus mozgásra nem képesek, hanem
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jellegzetes hullámzó (unduláló) mozgást végeznek. Introvert csupán a húrférgek lárváinál, ill.
egyes fonálférgeknél (Kinonchulus) van jelen. Elkülönült légző- és keringési szervük nincsen.
Elővesécskéik (protonefrídiumok) másodlagosan hiányoznak. A hímek ostor nélküli,
amöboid hímivarsejtekkel rendelkeznek. Az idegrendszerük központját képező
garatideggyűrűből kiinduló háti és hasi idegtörzsek elsődlegesen az epidermisz testüreg felé
képzett lécszerű megvastagodásaiban (bordák), intraepidermálisan futnak.
A húrféreg (Nematomorpha) és a fonálférgek (Nematoda) tartoznak ide (9.3. ábra).

9.8. ábra. Egy szabadon úszó kifejlett húrféreg.

Ph.: Nematomorpha (Húrférgek törzse)
Viszonylag nagytermetű, többségében 10-20 cm-es állatok, de a legnagyobb termetű
képviselőik (pl. Gordius fulgur) akár a 2 m-es testhosszúságot is elérhetik. Testük a nevüknek
megfelelően megnyúlt, vékony (mindössze 1-3 mm széles), húrszerű (gör. nematos ‛szál,
fonál’ + gör. morphe ‛alak’) (9.8. ábra). Kutikulájuk egy vékonyabb külső, ill. egy vastagabb
belső, kollagénrostok alkotta rétegből áll. A kizárólag lárvakorban meglévő introvertjüket
gyűrűkbe rendeződött kutikuláris tüskék vagy horgok borítják, a végén pedig többnyire
kutikuláris szájszuronyokkal (stylet) ellátott hengeres szájkúp található. A tengeri fajok testét
úszást-lebegést segítő serték borítják, amelyek a kutikula külső rétegének függelékei. Egyes
fajok testvégén 2 vagy 3 ún. kaudális lebeny található. Testfaluk hosszanti izomelemeit
nagyszámú, speciális felépítésű izomsejt alkotja, amelyek mindegyike egy lapított,
periférikusan elhelyezkedő miofibrillumokat tartalmazó alapi részre, ill. egy testüreg felé
irányuló, sejtmagvas részre tagolódik. Testüregük viszonylag tág, folyadékkal telt
(Nectonematoida) vagy csaknem teljesen kötőszövet (parenchima) tölti ki, legalábbis fiatal
korban (Gordioida). Bélcsatornájuk változó mértékben redukált. A szájnyílás gyakran
teljesen hiányzik, garatjuk (ha van) teljesen izommentes. A Nectonematoida tagjainak
kivételével, ahol a középbél vakon végződik, az utóbél összenyílik az ivarvezetékekkel, így
kloáka alakul ki. Elkülönült kiválasztó-, légző- és keringési rendszerük nincsen. A Gordioida
hímjei páros herével, a nőstények pedig páros petefészekkel rendelkeznek, míg a
Nectonematoida hímjeinek heréje páratlan, a nőstények germinális sejtjei pedig a testüregben
szétszórva helyezkednek el, diszkrét petefészkük tehát nincs. Agyuk szubfaringeális, azaz a
Cycloneuralia alapszabástól eltérően nem egy egyenlő vastagságú gyűrű a garat körül, hanem
nagyrészt a garat alatt helyezkedik el, a belső, idegsejtek nyúlványai alkotta neuropiléma
réteget pedig egyenletes elrendeződésben veszik körül az idegsejttestek (perikarya, somata).
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A Gordioida tagjainál a háti idegtörzs redukálódott, a hasi idegtörzs pedig szubepidermálissá
vált, bár egy ún. lamellán keresztül szöveti kapcsolatban marad az epidermisszel.

9.9. ábra. Egy a szöcskegazdából frissen kikelt húrféreg.

Váltivarúak (gonochorisztikusak). Megtermékenyítésük belső. Petebarázdálódásuk
teljes (holoblasztikus) és módosult radiális típusú. A nőstények tojásrakók (ovipárok).
Lárvakorban belső élősködők, gazdáik jellemzően tízlábú rákok (Nectonematoida) vagy
különböző vízi és szárazföldi rovarok (Gordioida). A tojásból kikelő lárvák vagy direkt
módon penetrálnak a potenciális gazdaállatba introvertjük segítségével, vagy betokozódnak,
és szájon át (lenyelve) jutnak az alkalmas gazdába, majd a bélcsatornát introvertjükkel átfúrva
a gazda testüregében fejlődnek tovább. A gazdától elvont táplálékot a lárvák a testfalukon
keresztül veszik fel. A kifejlett állapot elérése előtt egyszer vedlenek, közvetlenül a gazdából
való kikelésük előtt. Gazdájukból leggyakrabban a végbélnyílás környékén törnek ki, amely
rendszerint a gazda pusztulásához vezet, így a húrférgek gyakorlatilag parazitoidoknak
tekinthetők (9.9. ábra). Számos fajra közvetett (indirekt), gazdacserével történő fejlődési
ciklus jellemző. Ilyenkor a végleges gazda a betokozódott lárvát tartalmazó köztigazda
elfogyasztása révén fertőződik. A szárazföldi rovarokban fejlődő fajok képesek manipulálni
gazdájukat, azaz arra kényszeríteni őket, hogy vizet keressenek fel és belevessék magukat,
ezzel az alkalmas élőhelyre juttatva a gazdából kikelő parazitát. Kifejlett korukban szabadon
élők. A kifejlett alakok táplálékfelvétele (ha van) a lárvákhoz hasonlóan döntően a testfalon
keresztül történik, tápcsatornájuk nagyrészt csupán raktározó funkciót lát el. Döntő többségük
édesvizekben, esetleg nedves talajban él, mindössze néhány fajuk (Nectonema) tengeri.
A legkorábbi, ténylegesen húrféregként azonosított fosszilis képviselőik a kora kréta időszaki
(kb. 100-94 millió éves) burmai borostyánból ismertek. Mindössze kb. 340 recens fajuk
ismert. Két fő ágát a mindössze egyetlen génusz (Nectonema) néhány faját tartalmazó
Nectonematoida, ill. a fajok döntő többségét magába foglaló Gordioida képezi.
A lárvakorban csíkbogarakban vagy szitakötők nimfáiban élősködő Gordius aquaticus
(közönséges húrféreg) a leggyakoribb európai húrféreg faj.
Ph.: Nematoda (Fonálférgek törzse)
Méretük rendkívül változatos, a néhány tized mm-től a több mint 8 m-ig terjed.
A szabadon élők többsége mikroszkopikus méretű, míg az állatokban élősködő fajok gyakran
jóval nagyobbak. Testük a nevüknek megfelelően megnyúlt, fonálszerű (gör. nematos ‛szál,
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fonál’ + lat. -odes ‛-szerű’) (9.10. ábra). A nemek között ivari dimorfizmus jellemző, a hímek
kisebbek, farki végük pedig rövidebb és erősebben bekunkorodik. Testük általában csaknem
színtelen. Kutikulájuk vékony külső rétegre (epikutikula), egy kérgi- (exo-) és egy homogén
középső rétegre (mezokutikula), ill. egy kollagénrostok alkotta belső rétegre (endokutikula)
tagolódik. A kutikula felülete lehet sima, haránt irányban gyűrűzött vagy hosszanti bordákkal
mintázott. Számos csoportban a test két oldalán a kutikula lebenyszerű kitüremkedéseként
létrejövő feji, oldalsó és/vagy farki szárny (ala) húzódik. Az epidermisz a szabadon élőknél
sejtes szerkezetű, míg az élősködőknél sejthatárok nélküli, sokmagvú szincícium.
Epidermiszük a testüreg felé a középsíkban egy háti és egy hasi, a horizontális síkban pedig
két oldalsó megvastagodást (bordát) képez. Az előbbiekben a hosszanti idegtörzsek, az
utóbbiakban pedig a kiválasztószerv gyűjtőcsövei futnak (ha vannak). Testüregük kiterjedése
változó, a nagyobb méretű fajoknál viszonylag tágas, míg a kisebbeknél szinte teljesen
kitöltik a belső szervek. Testfalizomzatuk minden izomrostja egyetlen óriási sejtből áll, amely
egy miofibrillumokat tartalmazó, összehúzódni képes talprészre, ill. egy miofibrillumok
nélküli szarkoplazmát és sejtmagot magába foglaló, összehúzódásra nem képes, az
idegrostokhoz kapcsolódó karszerű része tagolódik. Az állatvilágban általánosan előforduló
neuromuszkuláris kapcsolatoktól eltérően3 a fonálférgeknél az izomsejtek kacsolódnak az
idegrostokhoz, és veszik át azoktól az idegimpulzusokat.

9.10. ábra. Caenorhabditis elegans (Rhabditida: Rhabditidae).

Szájnyílásukat ősileg 6 ajak (labium) veszik körül, rajtuk egy külső és belső körben
elhelyezkedő 6-6, tapintásra szolgáló ajakpapillával (9.11-12. ábrák). Az ajkakon kívül
elsődlegesen 4, szintén körbe rendeződő és tapintásra szolgáló ún. feji papilla helyezkedik el.
Az ősi, tengeri csoportoknál jellemzően mind a 16 (6+6+4) papilla megtalálható, míg az
élősködőknél a számuk rendszerint redukált. Az ajkak másodlagosan összeolvadhatnak,
redukálódhatnak vagy teljesen hiányoznak. Szájüregük (stoma) felépítése igen változatos.
A fajok egy részénél egyszerű, fegyvertelen, másoknál az életmódtól függően a szájnyíláson
át kitolható szájszurony (stylus) (9.16. és 9.20. ábrák) vagy a táplálék megragadására,
szétzúzására szolgáló fogak lehetnek benne (9.28. ábra). Szájszuronnyal főleg a növényi
élősködők rendelkeznek, amelyek ennek segítségével sértik fel a növények sejtfalát, hogy a
belül üreges szuronyon keresztül felszívják a folyékony tápanyagokat. Garatjuk (nyelőcső)
keresztmetszetben Y-alakú lumennel rendelkező, hámizomsejtekből (myoepithél) felépülő
szívógarat. Ennek felépítése igen változatos, lehet henger- vagy palackalakú, ill. képezhet
1 vagy 2 hagymaszerű duzzanatot (bulbus). Egyes, kifejlett korban már nem táplálkozó
parazita csoportoknál (pl. Mermithida) a bél nagymértékben elcsökevényesedett.
3

De hasonlóan a csillóshasúakhoz (Gastrotricha), egyes zsinórférgekhez (Nemertea), ill. a fejgerinchúrosokhoz
(Cephalochordata).
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9.11. ábra. A fonálférgek különböző feji struktúrái.

9.12. ábra. Egy kutyákban élősködő fonálféreg, a Toxocara canis
(Rhabditida: Ascarididae) feji vége a szájnyílást körülvevő
ajkakkal (labia), ill. az ajkakon a papillákkal.

Elkülönült légző- és keringési szerveik nincsenek. A belső élősködő (endoparazita)
fajok anaerobok, de jellemzően képesek hasznosítani az oxigént, ha az rendelkezésükre áll.
Kiválasztószervük különleges felépítésű. A kiválasztást a legegyszerűbb esetben a hasi
oldalon elhelyezkedő és nyíló 1 vagy 2 mirigysejt, az ún. renett-sejt végzi. Ebből vezethető le
az általában H-alakú csöves kiválasztószerv (9.13. ábra), amelynek a renett-sejtek belsejében
kialakuló gyűjtőcsövei (a H betű függőleges szárainak megfelelő részek) a test két oldalán, az
epidermisz bordáiban futnak, majd a H-alak vízszintes, összekötő vonalában egyesülve a hasi
oldalon nyílnak. Kiválasztószerveik elsődlegesen ozmoregulációt végeznek, az ammónia mint
nitrogéntartalmú anyagcsere végtermék kiválasztásában inkább a középbél vesz részt.
Ivarmirigyeik (gonádok) párosak vagy páratlanok. Előbbi esetben a gonádok igen sajátos
módon egymással szemben helyezkednek el. A nőstények hüvelynyílása (vulva) a
végbélnyílástól (anus) függetlenül, a test középső harmadában, a hasoldalon nyílik, míg a
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hímeknél az ondóvezető (vas deferens) a végbélbe (rectum) torkollik, így kloáka alakul ki.
A hímek gyakran 1-2 párzótüskéből (spiculum) és egy ezeket támasztó ún. vezető pálcából
(gubernaculum) álló párzókészülékkel rendelkeznek, amely a párzás során a nőstény
vulvájába akaszkodva és azt kitágítva a spermiumtranszfert segíti elő (9.14. ábra). Számos
csoportban a hímek nőstényre simulását párzótáskának (bursa copulatrix) is nevezett farki
szárnyak (alae) teszik lehetővé. Az ősi, tengeri csoportoknál a testvégen 3 nagy, egysejtű
ragasztómirigy nyílik, amelynek váladéka az aljzathoz való rögzülést, a lakócső készítést
vagy a szerves törmelékből álló táplálék csapdába ejtését segíti. Az idegrendszerük központját
képező garatideggyűrűből kiinduló hosszanti idegtörzsek az epidermisz bordáiban futnak.
A fő idegtörzset a hasi (ventrális) idegtörzs képezi, a háti (dorzális) kevésbé jól fejlett. Sajátos
páros kémiai érzékszerveik a feji végen található amphidiumok (9.11. ábra), ill. egyes
csoportoknál (pl. Rhabditida) a farki végen található phasmidiumok. A fejen lévő papillák
száma és alakja, a szájüreg és a nyelőcső felépítése, az amphidiumok alakja, a hímek
párzókészülékének felépítése, ill. a farok alakja fontos rendszertani bélyegek.

9.13. ábra. Hím fonálféreg (Nematoda) általános belső testszerveződése.
1. szájnyílás; 2. bélcsatorna; 3. kloákanyílás; 4. kiválasztószerv;
5. here (testis); 6. garatideggyűrű; 7. háti (dorzális) idegtörzs;
8. hasi (ventrális) idegtörzs; 9. kiválasztó pórus.

9.14. ábra. Egy halélősködő fonálféreg, a Capillaria plectropomi
(Trichinellida: Capillariidae) hímjének kitolt párzótüskéje (spiculum).
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Többségében váltivarúak (gonochorisztikusak), de hímnősek (hermafroditák) is
lehetnek. Utóbbiaknál, más hímnős állatoktól eltérően nem kölcsönös megtermékenyítés,
hanem önmegtermékenyítés történik. Egyes fajokra (pl. Oncholaimus) traumatikus
inszemináció jellemző. Megtermékenyítésük belső. Egyes fajok időszakosan vagy állandóan
szűznemzéssel (parthenogenezis) szaporodnak. Egyeseknél (pl. Strongyloididae) jellemző a
hímekből és nőstényekből álló, kétivarosan szaporodó nemzedék és a csak nőstényekből álló,
szűznemzéssel szaporodó nemzedék váltakozása (heterogónia). Petebarázdálódásuk teljes
(holoblasztikus) és igen változatos, egyeseknél ún. rotációs típusú. A nőstények tojásrakók
(ovipárok), ál-elevenszülők (ovovivipárok) vagy elevenszülők (vivipárok) egyaránt lehetnek.
Embrionális fejlődésük igen rövid ideig tart. Egyedfejlődésük közvetett, a kifejlett állapot
elérése előtt négyszer vedlenek (háromszor a Pristionchus génusz tagjainál), azaz négy
lárvastádium (L1-L4) követi egymást. Az élősködő fajoknál a gazdát fertőző lárvaalak
rendszerint a 2. vedlést követően alakul ki (L3-as stádium). Számos fajra (pl. Rhabditida)
jellemző, hogy a 3. stádiumú lárvák (L3) átmenetileg szüneteltetik fejlődésüket, és gyakran az
L2-es stádium kutikularétegét sem vedlik le, hanem védőhüvelyként magukon tartják. Ezek az
ún. tartós (dauer) lárvák igen ellenállóak, hosszú ideig életképesek maradnak és alkalmasak
a hosszú távú terjedésre (pl. más állatokra tapadva). A fonálférgek jellegzetessége, hogy a
mitotikus sejtosztódások az embrionális fejlődés idejére korlátozódnak, így a testüket felépítő
sejtek száma nagy állandóságot mutat (eutélia), regenerációs képességük pedig gyenge.
Elsődlegesen szabadon élők, az élősködő életmód másodlagosan, egymástól
függetlenül több alkalommal alakult ki a körükben. Szinte valamennyi állat- és növényfajnak
megvan a maga gazdaspecifikus élősködő fonálférge. Az állati élősködőknél köztigazda
nélküli közvetlen (direkt) vagy gazdacserével járó közvetett (indirekt) fejlődési ciklus
egyaránt előfordulhat. Utóbbi esetben a végleges gazda vagy a fertőzőképes lárvákat hordozó
köztigazda elfogyasztásával fertőződik meg, vagy a köztigazda olyan vérszívó rovar, amely a
táplálkozása során adja át a fertőzőképes lárvákat a végleges gazdának. A növényparaziták
egy része belső élősködő, ezek gyakran gubacsképződést indukálnak a gazdanövényükön.
A szabadon élő fajok táplálkozásmódja igen változatos, fogyaszthatnak szerves törmeléket,
baktériumokat, algákat, gombafonalakat vagy más kisebb állatokat (pl. kerekesférgeket,
medveállatkákat, gyűrűsférgeket vagy más fonálférgeket). Egyes fajok (pl. Astomonema,
Parastomonema) kemoautotróf baktériumokkal (Chromatiaceae) élnek mutualista
kapcsolatban. Ősileg tengeriek, másodlagosan édesvíziek vagy szárazföldiek. Számos fajuk él
tápanyagokban gazdag, viszonylag egyenletes hőmérsékletű, oxigénszegény közegben
(pl. bomló növényi anyagokban), ezáltal mintegy preadaptálódva a hasonló környezeti
kihívásokat jelentő endoparazita életmódhoz. A talajlakó fonálférgeknek igen fontos szerepe
van a humuszképződésben. Egyes szabadon élő fajok kedvezőtlen körülmények
(pl. szárazság) esetén képesek testük víztartalmának nagy részét leadva, lecsökkent
anyagcserével járó nyugvó (anabiotikus) állapotba kerülni. A fonálférgek a Földön szinte
mindenütt megtalálhatók, gyakran minden más állatcsoportot messze felülmúló
egyedszámban és egyedsűrűségben, így a bioszféra egyik legtömegesebb élőlénycsoportját
képviselik (9.1. boksz). Legkorábbi fosszilis képviselőik a kora devon időszakból, mintegy
410 millió évvel ezelőttről ismertek. Eddig több mint 25 ezer recens fajukat írták le, bár a
tényleges fajszámukat kb. 1 millióra becsülik, így az ízeltlábúak (Arthropoda) után
valószínűleg a második legnépesebb állatcsoportot képviselik. Három fő ágát az Enoplia,
Dorylaimia és a Chromadorea (Chromadoria) képezi (9.15. ábra).
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9.15. ábra. A fonálférgek (Nematoda) főbb ágai Blaxter & Koutsovoulos (2015) és
Smythe et al. (2019) alapján. Ne: Nematoda; En: Enoplia; Do: Dorylaimia;
Ch: Chromadorea (Chromadoria); Ep: Enoplea.

9.1. boksz. A fonálférgek abundanciája
Nathan Cobb, a 20. század elején élt amerikai nematológus ekképp illusztrálta
egyik cikkében a fonálférgek rendkívüli abundanciáját: „Röviden szólva, ha a
fonálférgek kivételével minden eltűnne a világegyetemben, a világunk továbbra is
halványan felismerhető volna, és ha mint testetlen szellemként módunkban állna azt
tanulmányozni, föllelhetnénk a hegyeket, dombokat, völgyeket, folyókat, tavakat és
tengereket a fonálférgek alkotta filmréteg formájában. Rátalálnánk a városok helyére,
minthogy az emberek tömegeire vonatkozóan föllelhető volna az ennek megfelelő
mennyiségű, bizonyos fajú fonálférgek tömege. A fák ugyanúgy ott állnának
kísérteties sorokat alkotva, mutatván az egykori helyét utcáinknak és
országútjainknak. Továbbra is meglelnénk a különféle növényeket és állatokat, és ha
megfelelő tudással rendelkezünk, számos esetben akár fajra is azonosíthatnánk őket
az egykor bennük élt élősdi fonálférgeik alapján.” (Cobb, 1914).
A törzs rendszerének vázlata a lentebb részletesen tárgyalásra kerülő, válogatott rendekkel:
Ph.: Nematoda (Fonálférgek törzse)
Cl.: Enoplea
SubCl.: Enoplia
O.: Enoplida
O.: Triplonchida
SubCl.: Dorylaimia
O.: Dorylaimida
O.: Mermithida
O.: Mononchida
O.: Trichinellida
Cl.: Chromadorea
SubCl.: Chromadoria
O.: Chromadorida
O.: Rhabditida
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Cl.: Enoplea
Kutikulájuk sima felszínű vagy gyengén barázdált. Szájüregükben (stoma) gyakran
kitolható szájszurony vagy fogak találhatók (gör. enoplos ‛felfegyverzett’). Nyelőcsövük
henger- vagy palackalakú. Kiválasztószervük mirigyes típusú, és általában egyetlen renettsejtből áll. A hímek rendszerint páros herével, a nőstények pedig páros petefészekkel
rendelkeznek. A hímek kloákája körül csak kivételesen alakulnak ki szárnyak (alae).
Amphidiumaik rendszerint zsebszerűek és az ajkak mögött helyezkednek el. Phasmidiumaik
általában nincsenek.
Többségük szabadon élő, de állati vagy növényi élősködők is lehetnek. A tengeri fajok
többsége ide tartozik. Két fő ágát az Enoplia és a Dorylaimia képezi. A legújabb molekuláris
filogenetikai vizsgálatok alapján a Chromadorea nélkül nem képez monofiletikus egységet
(9.15. ábra).
SubCl.: Enoplia
Belső ajakpapilláik szemölcsszerűek, a külső ajakpapillák és a feji papillák
serteszerűek. Nyelőcsövük henger alakú, mirigyei a szájüregbe vagy annak közelében
nyílnak. A testvégi ragasztómirigyek általában megvannak.
Többségük szabadon élő, csak kivételesen élősködők. Nagyrészt tengeriek, egyikei a
leggyakoribb tengeri üledéklakó fonálférgeknek. A legújabb molekuláris filogenetikai
vizsgálatok alapján a fonálférgek fennmaradó részének testvércsoportját képezi (9.15. ábra).
O.: Enoplida
Többségük 3 mm-nél nagyobb, egyes képviselőik pedig az 5 cm-t is elérhetik.
Szájüregükben (stoma) gyakran fogak találhatók (Oncholaimina, Tripyloidina, Campydorina,
Trefusiina), amelyek egyeseknél (Ironina) mozgathatóak. A Triplonchida rend tagjaival
szemben a hímek párzótüskéit előrehúzó (protraktor) izmok, amelyek a párzótüskék
megnagyobbodott tövi részén (manubrium) tapadnak megvannak. Egyes képviselőiknek
sajátos, mechanikai feszítésre érzékeny receptoraik (metanémák) vannak az epidermisz
oldalsó bordáiban, amelyek a mozgás koordinálásában játszanak szerepet. Egyeseknek
fényérzékelő pigmentfoltjai is lehetnek.
Nagyrészt baktériumokkal, kovamoszatokkal, algákkal, stb. táplálkozó mikrofágok
vagy ragadozók, kivételesen állati élősködők. Többségük tengeri, kis részük félsós (brakk-)
vagy édesvizekben, esetleg talajban él.
A rend jellemző képviselői az Oncholaimus és Viscosa fajok (Oncholaimina:
Oncholaimidae). A rend (és egyben az alosztály) egyetlen állati élősködő faja az Ironus
macrocephalum (Ironina: Ironidae), amelyet Új-Guineából írtak le a Pheretima wendessiana
nevű földigiliszta fajból.
O.: Triplonchida
Méretük a 0,4 mm-től a 7 mm-ig terjed. Szájüregükben (stoma) kitolható, keskeny,
tömör fogszerű részből (onchium) és ennek hajlott nyúlványából (onchiofóra) álló
szájszurony, ún. onchiostyl (Diphtherophorina) vagy fogak találhatók (Tobrilina, Tripylina).
A hímek párzótüskéinek protraktor izmai hiányoznak, helyettük sajátos, a párzótüskék elülső
részét tokszerűen körbefogó izmok alakultak ki, amelyek párzáskor a párzótüskéket a
kloákából kinyomják. Feszítési receptoraik (metanémák) nincsenek.
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Többségében mikrofágok vagy ragadozók, egyesek növényi élősködők. Talajlakók,
ritkán édesvíziek.
A rend jellemző képviselői a Tobrilus (Tobrilina: Tobrilidae) és Prismatolaimus
(Tobrilina: Prismatolaimidae) fajok. A Kinonchulus fajok (Tripylina: Onchulidae) a
Scalidophora tagjaihoz hasonló kiölthető, tüskézett introverttel rendelkeznek. A Trichodorus
és Paratrichodorus fajok (Diphtherophorina: Trichodoridae) családjuk többi tagjához
hasonlóan gyökereken szívogató növényi élősködők, amelyek növényi vírusok (Tobravirus)
vektorai lehetnek.
SubCl.: Dorylaimia
Papilláik általában nem serteszerűek. Nyelőcsövük henger- vagy palackalakú,
egyeseknél csökevényes. A nyelőcsői mirigyei a nyelőcső hátulsó részén nyílnak.
Ragasztómirigyeik többnyire hiányoznak.
Számos képviselőjük állati (Mermithida, Marimermithida, Muspiceida, Trichinellida,
Dioctophymatida), egyesek (Dorylaimida: Longidoridae) pedig növényi élősködők. Szabadon
élő fajaik édesvíziek vagy talajlakók. A legújabb molekuláris filogenetikai vizsgálatok alapján
a Chromadorea testvércsoportját képezi (9.15. ábra).

9.16. ábra. Xiphinema sp. feji vége a szájszuronnyal
(odontostyl) (nyíl).

O.: Dorylaimida
Méretük a kevesebb mint 0,5 mm-től a kb. 1 cm-ig terjed, bár többségük 1-3 mm-es.
Szájüregükben (stoma) kitolható, axiális helyzetű, belül üreges, rendszerint ferdén lemetszett
végű szájszurony, ún. odontostyl (Dorylaimina) (9.16. ábra) vagy mozdulatlan, a szájüreg
falához nőtt fog található (Nygolaimina) („tüskefogú fonálférgek”). Nyelőcsövük hátrafelé
kiszélesedő, palackalakú.
Mikrofágok vagy ragadozók, egyesek növényi élősködők. Édesvizekben vagy talajban
élnek.
222

A rend jellemző képviselői a Dorylaimus fajok (Dorylaimina: Dorylaimidae).
A Longidorus és Xiphinema fajok (Dorylaimina: Longidoridae) családjuk többi tagjához
hasonlóan gyökereken szívogató növényi élősködők, amelyek, akárcsak a trichodoridák
növényi vírusokat (Nepovirus) terjeszthetnek (9.16. ábra).
O.: Mermithida
Nagytermetű, többségben 1-50 cm-es fonálférgek. Nyelőcsövük henger alakú, a
kifejlett alakoknál teljesen izommentes. A hosszanti sorokba rendeződött, a nyelőcső
szövetével nem egyesülő nyelőcsői mirigysejtek ún. stichoszómát formálnak. Középbelük
vagy a tápcsatorna többé részétől szeparált, szinciciális szerkezetű ún. trofoszómává
módosult, amely a lárvakorban felvett tápanyagok raktározására szolgál („raktárbelű
fonálférgek”), vagy teljesen redukálódott. A nőstények végbélnyílása többnyire hiányzik, és a
hímeké is csupán ivarnyílásként szolgál. Lárváik a triplonchidákéhoz hasonló kitolható
szájszuronnyal (onchiostyl) rendelkeznek.
Lárváik különböző ízeltlábúak (főként rovarok), puhatestűek, más fonálférgek, stb.
testüregében élősködnek, a kifejlett alakok pedig vagy a húrférgekhez (Nematomorpha)
hasonlóan szabadon (édesvízben vagy talajban) élnek (Mermithidae), vagy legalább a
párzásig a gazdában maradnak (Tetradonematidae). A lárvák (ill. a tetradonematidák kifejlett
alakjai) a gazdától elvont táplálékot a testfalukon keresztül veszik fel. Minthogy a gazdájukat
elpusztítják, így, akárcsak a húrférgek gyakorlatilag parazitoidoknak tekinthetők.

9.17. ábra. Szöcskegazdából frissen kikelt Mermis nigrescens.

A Mermis nigrescens (Mermithidae) gazdái egyenesszárnyúak, főleg sáskák
(Orthoptera: Caelifera), amelyek a parazita tojásait tartalmazó növényi részek fogyasztásával
fertőződnek. A tojásból kikelő lárvák szájszuronyuk segítségével fúrják át a gazda bélfalát,
majd annak testüregében fejlődnek tovább. A 4. lárvastádiumban (L4) hagyják el gazdájukat
(amely a kelést követő néhány órán belül elpusztul), majd a szabadban fejezik be fejlődésüket
(9.17. ábra). Kifejlett korukban a trofoszómájukban raktározott tápanyagokat hasznosítják,
külső táplálékot már nem vesznek fel. A Cephalotes atratus nevű hangyafajt parazitáló
Myrmeconema neotropicum (Tetradonematidae) sajátossága, hogy képes morfológiai és
viselkedésbeli változást indukálni a hangyagazdában, ezáltal elősegítve saját életciklusának
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fenntartását. A parazitált hangyadolgozók potrohának színe feketéről vörösre változik,
potrohukat pedig járás közben állandóan felfelé tartják. Ha egy gyümölcsevő madár
tévedésből lecsippenti és elfogyasztja a fertőzött hangya bogyóra emlékeztető, a parazita
tojásaival teli potrohát, a tojások sértetlenül haladnak át a madár tápcsatornáján, és az
ürülékkel a szabadba jutnak. A fertőzés akkor következik be, amikor a hangyák a parazita
tojásait tartalmazó ürülékkel etetik meg a lárváikat. A fonálféreg lárvái a hangyalárvákban
fejlődnek ki, majd azok bábalakjában válnak ivaréretté, párzásuk pedig a bábból kikelt, még
fekete potrohú fiatal dolgozókban történik.
O.: Mononchida
Méretük a 0,5 mm-től a 7 mm-ig terjed, bár többségük 1 mm-nél nagyobb. Szájüregük
(stoma) tágas, vastag kutikulájú („hordószájú fonálférgek”), egy vagy több foggal és/vagy
apró, fogszerű képletekkel. Nyelőcsövük végig hengeres vagy csaknem hengeres.
Jellemzően ragadozók, többnyire más fonálférgekkel (gyakran saját fajtársaikkal)
táplálkoznak. Édesvizekben vagy (többségében) talajban élnek.
A rend jellemző képviselői a Prionchulus és Clarkus fajok (Mononchina:
Mononchidae).
O.: Trichinellida
Méretük az 1-2 mm-től a több cm-ig terjed. Nyelőcsövük egész hosszán át hengeres,
hátulsó szakaszán a Mermithida tagjaihoz hasonló, de tőlük függetlenül kialakult
stichoszómával. Lárváik a mermithidákhoz hasonlóan a tojásból való kikelést, ill. a gazda
szövetein való áthatolást segítő, kitolható szájszuronnyal (onchiostyl) rendelkeznek.
Gerincesek (Vertebrata) belső élősködői. Fejlődési ciklusuk közvetlen (direkt) vagy
közvetett (indirekt).

9.18. ábra. Trichinella spiralis (izomféreg) betokozódott lárvája az emlős gazda vázizmában.

Különböző ragadozó emlősök, főként kutya- (Canidae) és menyétfélék (Mustelidae)
húgyhólyagjában élősködnek a Pearsonema (Capillaria) plica (Capillariidae) kifejlett alakjai.
Köztigazdái a Lumbricus és Dendrobaena génuszokba tartozó földigiliszták, a végleges
gazdák ezek elfogyasztásával fertőződnek (9.23. ábra). Számos, legalább részben ragadozó
vagy dögevő emlősfajban, köztük emberben is előfordulhat a főleg Európában és Észak224

Amerikában elterjedt Trichinella spiralis (izomféreg) (Trichinellidae). Fejlődésmenetében
nincs külön közti- és végleges gazda (9.19. ábra). A kifejlett izomférgek a gazda
vékonybelében telepszenek meg (béltrichinellák), míg a nőstények által elevenszüléssel
világra hozott lárvák kifúrják magukat a vékonybélből, majd a vérkeringéssel, ill. a
nyirokrendszeren keresztül a vázizmokba jutnak, ahol betokozódva inaktívvá válnak
(izomtrichinellák) (9.18. ábra). Ha a fertőzött egyedet elfogyasztja egy újabb potenciális
gazdaállat, akkor annak vékonybelében fejlődik ki az ivarérett féreg. Az ember vak- és
vastagbelében élősködő Trichuris trichiura (ostorféreg) (Trichuridae) testalkata családjának
többi tagjához hasonlóan szokatlan, a test elülső kétharmada hajszálvékony, míg a hátulsó
harmada jóval vastagabb. Fejlődési ciklusa közvetlen (direkt), köztigazda nélküli. A fertőzés a
tojásokkal szennyezett élelmiszer vagy ivóvíz fogyasztásával történik. Főleg a trópusi,
szubtrópusi területeken elterjedt faj. A becslések szerint világszerte kb. 600-800 millió ember
fertőzött ostorféreggel.

9.19. ábra. A Trichinella spiralis (izomféreg) életciklusa.

Cl.: Chromadorea
Kutikulájuk rendszerint gyűrűzött, rajta különböző képletek (pl. érzékserték,
szemölcsszerű kiemelkedések) lehetnek. Nyelőcsövük általában 1 vagy 2 hagymaszerű
duzzanatot (bulbus) képez. Kiválasztószervük mirigyes vagy csöves típusú egyaránt lehet.
A hímek rendszerint páratlan herével, a nőstények pedig páros vagy páratlan petefészekkel
rendelkeznek. A hímek kloákája körül gyakran alakulnak ki szárnyak (alae), amelyeket
számos csoportban szemölcsszerű pálcikák tartanak kifeszítve. Amphidiumaik változatos
alakúak és elhelyezkedésűek. Többnyire rendelkeznek phasmidiumokkal.
Az ősibb rendek (Chromadorida, Desmodorida, Monhysterida, Araeolaimida,
Plectida) képviselői nagyrészt szabadon élők és víziek (tengeriek vagy édesvíziek), míg a
levezetettebb csoportok (Rhabditida) tagjai szabadon élők vagy élősködők egyaránt lehetnek,
és többségében szárazföldiek.
SubCl.: Chromadoria
Az osztály egyetlen alosztálya.
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O.: Chromadorida
Többségük 1 mm-nél kisebb. Szájüregük (stoma) tölcsér alakú, egy dorzális és két
kisebb szubventrális foggal. Ragasztómirigyeik megvannak. Amphidiumaik rendszerint
pórus- vagy résszerűek, vagy nagyok és spirálisak, és az ajkak mögött helyezkednek el.
Phasmidiumaik nincsenek. Egyeseknek fényérzékelő pigmentfoltjai lehetnek.
Nagyrészt mikrofágok vagy ragadozók. Döntő többségük tengeri, de kivételesen
édesvíziek és szárazföldiek is lehetnek.
A rend jellemző képviselői a Prochromadora és Punctodora fajok (Chromadoridae).
O.: Rhabditida4
Méretük rendkívül változatos, a legkisebbek mindössze 0,2 mm-esek, míg a
legnagyobbak több m-esek is lehetnek. Szájüregükben (stoma) kitolható, előrefelé
fokozatosan elkeskenyedő, alapi részén az izmok tapadására szolgáló 3 duzzanatot
(ún. szuronygombot) viselő, belül üreges szájszurony, ún. stomatostyl (Tylenchina)
(9.20. ábra) vagy fogak, ill. apró, fogszerű képletek lehetnek (Tylenchina, Rhabditina).
Egyesek csoportok (Tylenchina: Cephalobomorpha) tagjainak szájnyílását feltűnő, gyakran
rojtozott szegélyű és/vagy elágazó, feltehetőleg a táplálkozást segítő nyúlványok (probolae)
veszik körül. Ragasztómirigyeik hiányoznak. Amphidiumaik rendszerint pórus- vagy
résszerűek és az ajkakon helyezkednek el. Rendelkeznek phasmidiumokkal.

9.20. ábra. Egy növényparazita fonálféreg, a Meloidogyne incognita
(Tylenchina: Heteroderidae) feji vége. A képen jól látható
az állat szájszuronya (stomatostyl) (nyíl).

Ide tartozik a parazita fonálférgek többsége. Egyes nagyobb kládok (pl. Spirurina)
tagjai szinte kivétel nélkül állati élősködők. A Tylenchomorpha (Tylenchina) klád számos
képviselője növényparazita (9.21. ábra). Az állati élősködőknél köztigazda nélküli közvetlen
(direkt) vagy gazdacserével járó közvetett (indirekt) fejlődési ciklus egyaránt előfordulhat.
A szabadon élő fajok jellemzően mikrofágok vagy ragadozók. Döntő többségük szárazföldi.
4

A rend lényegében a régebbi rendszerek Secernentea (Phasmida) osztályának feletethető meg.
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9.21. ábra. Gazdanövényének gyökerébe behatoló
Meloidogyne incognita (Tylenchina: Heteroderidae).

9.22. ábra. Dracunculus medinensis (medinaféreg) nőstényének eltávolítása.

A ma már főként Afrika trópusi területeire korlátozódó Dracunculus medinensis
(medinaféreg) (Spirurina: Dracunculidae) köztigazdái kandicsrákok (Cyclops), amelyek az
ivóvízzel juthatnak be az emberi szervezetbe. A megemésztett rákokból kiszabaduló lárvák a
vékonybelet átfúrva a hasüregbe jutnak, ahol kifejlődnek, majd párzanak. Az akár 1 m-es
testhosszúságot is megahaladó megtermékenyített nőstények a bőr alatti kötőszöveteken
keresztül a vízzel érintkező testrészek, főleg az alsó végtagok felé vándorolnak, ahol a
bőrfelszín közelében égő, szúró érzést okozó hólyagot (bulla) hoznak létre. Ez, ha vízzel
érintkezik felpattan, és az előbukkanó nőstény méhéből közvetlenül a külvilágba jutnak az
1. stádiumú (L1), köztigazdát fertőző lárvák (9.22-23. ábrák). A mérsékelt öv kontinentális
éghajlatú területein elterjedt Enterobius vermicularis (hegyesfarkú bélgiliszta) (Spirurina:
Oxyuridae) igen gyakori humánparazita faj, kb. 200 millióan fertőzöttek vele világszerte.
A fertőzés, amely elsősorban gyermekkorban, gyermekközösségekben gyakori a kezeken,
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ruházaton, ágyneműn, élelmiszereken, házi porban, stb. található tojások lenyelésével
történik. A lenyelt tojásokból a lárvák a gyomor-patkóbél tájékán kelnek ki, majd a
vastagbélbe vándorolva érik el teljes fejlettségüket. A nőstény ámbráscetek (Physeter
macrocephalus) méhében élő Placentonema gigantissima (Spirurina: Tetrameridae) a
fonálférgek legnagyobb termetű eddig ismert képviselője, a nőstények testhossza a 8 m-t,
szélességük pedig a 2 cm-t is meghaladhatja.
Az Ascaris lumbricoides (orsóféreg) (Spirurina: Ascarididae) a legelterjedtebb
humánparazita fonálféreg, az emberiség kb. 10-15%-a, azaz mintegy 0,8-1,2 milliárd ember
fertőzött vele. A fertőzés a tojásokkal szennyezett étellel vagy itallal, szájon át történik.
A tojásból kikelő lárvák a vékonybél falát átfúrva a májon, a jobb szívfélen, a tüdőn, majd a
légutakon keresztül sajátos vándorutat tesznek meg, míg végül felköhögve és újra lenyelve
ismét a vékonybélbe jutnak, ahol ivaréretté válnak. Főleg a trópusi, szubtrópusi területeken
elterjedt faj, de a sarki (poláris) területek kivételével gyakorlatilag bárhol előfordulhat.
Hasonló vándorlási útvonal jellemzi a kifejletten kutyák vékonybelében élősködő, az
orsóféreggel közeli rokon Toxocara canis-t (Spirurina: Ascarididae), amelynél azonban két
további fertőzési út is jelentős szerepet kap. A fertőzés történhet indirekt módon, a lárvákat
tartalmazó zsákmányállat (pl. valamilyen rágcsáló) elfogyasztásával (9.23. ábra), valamint
létrejöhet vertikális úton (szülőről utódra), a méhlepényen keresztül vagy az anyatejjel történő
táplálás során.

9.23. ábra. A Pearsonema plica (1.), Toxocara canis (2.) és a Dracunculus medinensis (3.)
életciklusa.

A trópusokon és szubtrópusokon szélesen elterjedt Wuchereria bancrofti (nyirokféreg)
(Spirurina: Onchocercidae) kifejlett alakjai az ember nyirokcsomóiban élnek, különösen
súlyos esetben a nyirokkeringés elzáródását okozhatják. A vérben keringő, peteburokkal
borított előlárvákat, az ún. mikrofiláriákat csípőszúnyogok (főleg Culex fajok) veszik fel a
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táplálkozásuk során, ezek testében fejlődnek ki a fertőzőképes lárvaalakok, amelyek a
szúnyog köztigazda következő vérszívásakor fertőzik meg az újabb potenciális gazdát
(9.24-25. ábrák). Szintén csípőszúnyogok (Aëdes, Culex, Anopheles, Mansonia) terjesztik az
elsősorban kutyákban élősködő, kifejlett korban a tüdőartériákban és a jobb szívfélben
megtelepedő Dirofilaria immitis (szívféreg) (Spirurina: Onchocercidae) lárváit. A főként az
egyenlítői Afrikában elterjedt, púposszúnyogok (Simulium) által terjesztett Onchocerca
volvulus (Spirurina: Onchocercidae) kifejlett alakjai az ember bőr alatti kötőszövetében
létrehozott fibrózus csomókban (nodusokban) élnek. A nőstények által világra hozott
mikrofiláriák főleg a bőrben és a bőr alatti kötőszövetekben tartózkodnak, de eláraszthatják a
szemet, a nyirokcsomókat és más mélyebben fekvő szerveket is, ahol súlyos gyulladásos
reakciókat okozhatnak.

9.24. ábra. Wuchereria bancrofti (nyirokféreg) mikrofiláriája ember vérében.

9.25. ábra. Az Onchocercidae család tagjainak életciklusa.
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9.26. ábra. Globodera rostochiensis nőstényének cisztái burgonya gyökerén.

A Strongyloides fajok (Tylenchina: Strongyloididae), így pl. az emberben is élősködő,
főként a trópusi, szubtrópusi területeken elterjedt S. stercoralis (törpe fonálféreg) életciklusát
a hímekből és nőstényekből álló, szabadon élő (talajlakó) nemzedék és a kizárólag szűznemző
nőstényekből álló parazitikus nemzedék váltakozása (heterogónia) jellemzi. A fertőzőképes
lárvák a bőrön át vagy a táplálékkal a szájon át jutnak a gazdába, majd a szervezetben való
vándorlás után a vékonybélben telepszenek meg és érik el ivarérettségüket. A Heterodera és
Globodera fajok (Tylenchina: Heteroderidae) családjuk többi tagjához hasonlóan jelentős
ivari dimorfizmust mutató, gyökereken szívogató növényi élősködők. A megnyúlt testű hímek
szabadon mozgók, míg a duzzadt testű, palack, citrom vagy gömb alakú nőstények helytülők,
amelyek a megtermékenyítést követően a tojásokat, ill. a kikelő lárvákat védő, kemény falú
tokká (ciszta) alakulnak át (9.26. ábra). A talajban, ill. korhadó, rothadó növényi anyagban
élő, baktériumokkal táplálkozó Caenorhabditis elegans (Rhabditina: Rhabditidae) a genetika
és a fejlődésbiológia első és egyik legfontosabb modellszervezete (9.10. ábra). Jellemzően
hímnős (hermafrodita) és önmegtermékenyítéssel szaporodik, hímjei ritkák. A rovarokban
élősködő és bakteriális szimbiontáik (Photorhabdus, Xenorhabdus) révén a gazdaszervezetet
elpusztító, ún. entomopatogén Sterinernema (Steinernematidae) és Heterorhabditis
(Heterorhabditidae) fajokat a rovarkártevők elleni biológiai védekezésben alkalmazzák.
A kampósférgek (Ancylostoma duodenale, Necator americanus) (Rhabditina:
Ancylostomatidae) a trópusok és szubtrópusok legelterjedtebb emberi élősködői közé
tartoznak, a fertőzöttek száma világszerte kb. 600-750 millióra tehető. Lárváik rendszerint a
bőrön keresztül, leggyakrabban a lábujjak között hatolnak be a gazdaszervezetbe, majd a
vérárammal a tüdőbe jutnak, a légutakon keresztül a garatba, majd lenyelve a végleges
helyükre, a vékonybélbe, ahol ivarérettségüket elérik. A kifejlett egyedek fogaik segítségével
a bélfalba kapaszkodnak, és a bélbolyhokon ejtett sebeken keresztül jelentős mennyiségű vért
fogyasztanak, ezáltal nagyfokú vérveszteséget okozva a gazdának (9.27-28. ábrák).
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9.27. ábra. Ancylostoma caninum kifejlett alakjai kutya vékonybelének
nyálkahártyájában.

9.28. ábra. Az emberekben is élősködő Ancylostoma duodenale
(bányaféreg) (Rhabditida: Ancylostomatidae) feji vége
a szájüregben található fogakkal (nyilak).

Ellenőrző kérdések:
1. Miről kapták nevüket a vedlőállatok (Ecdysozoa)?
2. Mely petebarázdálódási típus nem jellemző a vedlőállatok körében?
3. Mi a vedlőállatok három fő ága, és ezek milyen rokonsági viszonyban állnak
egymással?
4. Mik a Cycloneuralia (Introverta) klád tagjainak közös jellemzői?
5. Mik a Scalidophora klád tagjainak közös jellemzői?
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6. Mely törzsek tartoznak a Scalidophora kládba és mik ezeknek a legfontosabb
jellemzői?
7. Mik a Nematoida klád tagjainak közös jellemzői?
8. Mely törzsek tartoznak a Nematoida kládba?
9. Milyen másodlagos egyszerűsödések jellemzik a húrférgeket (Nematomorpha), és ez
az egyszerűsödés minek a következménye?
10. Hányszor vedlenek életük során a húrférgek?
11. Milyen sajátos életmódot folytatnak a húrférgek?
12. Milyen felépítést mutat a fonálférgek (Nematoda) feji vége?
13. Milyen táplálkozást segítő struktúrák lehetnek a fonálférgek szájüregében?
14. Mi jellemzi a fonálférgek izomsejtjeit?
15. Hogyan épül fel a fonálférgek kiválasztószerve?
16. Milyen sajátos kémiai érzékszervvel rendelkeznek a fonálférgek?
17. Hogyan épül fel és mire szolgál a hím fonálférgek párzókészüléke?
18. Melyek a fonálférgek rendszerezésében szerepet játszó legfontosabb morfológiai
bélyegek?
19. Hányszor vedlenek életük során a fonálférgek?
20. Milyen életmódokat folytathatnak a fonálférgek?
21. Mi a fonálférgek két fő ága, és mik ezek között a főbb különbségek?
22. Milyen életciklusok jellemzik az állatokban élősködő fonálférgeket?
23. Milyen módokon fertőzhetik meg az állatokban élősködő fonálférgek potenciális
gazdáikat?
24. Melyek az emberben (is) előforduló leggyakoribb parazita fonálférgek?
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X. Panarthropoda: Tardigrada, Onychophora, Arthropoda
Írta: Lőrinczi Gábor
Panarthropoda
Valódi szelvényezettséget (metaméria) mutató, szelvényenként páros végtagokkal
rendelkező állatok. Elülső végtagjaik jellemzően a táplálék manipulációját segítik. Mozgásra
szolgáló végtagjaik karmokban végződő, az extrinsic izmok mellett többnyire saját (intrinsic)
izomzattal is rendelkező csonklábak (lobopodia) (ősileg) vagy ízelt lábak (arthropodia).
Egyedfejlődésük során az elsődleges (blasztocölóma) és a másodlagos testüreg (eucölóma)
nagyrészt „összenyílik” − utóbbi maradványai a kiválasztószervekre és az ivarmirigyekre
korlátozódnak csupán −, így kevert testüreg (mixo-/hemocölóma) alakul ki. Keringési
rendszerük (ha van) nyílt, a csőszerű, háti (dorzális) helyzetű szívük két oldalán
szelvényenként 1 pár, szelepekkel ellátott nyílás (ostium) található, ezeken keresztül áramlik
vissza a szívbe a testből származó vér (hemolimfa). Kiválasztószerveik a másodlagos testüreg
maradványaként megmaradó véghólyagból (sacculus) és elvezető csatornából álló módosult
vesécskék (metanefrídiumok) és/vagy a közép- és utóbél határán nyíló, vakon végződő
vékony csövecskék, ún. Malpighi-edények. Idegrendszerük központja a Scalidophora és a
Nematoida tagjaitól eltérően egy garat fölött elhelyezkedő, 1 (Tardigrada), 2 (Onychophora)
vagy 3 dúcpár (Arthropoda) összeolvadásából kialakult agydúcból áll.
A medveállatkák (Tardigrada), karmos féreglábúak (Onychophora) és az ízeltlábúak
(Arthropoda) tartoznak ide. A legtöbb molekuláris filogenetikai vizsgálat alapján a karmos
féreglábúak képezik az ízeltlábúak testvércsoportját (9.3. ábra), bár a medveállatkák pontos
filogenetikai helyzete továbbra sem tisztázott.

L3
L2
L4
L1

F
10.1. ábra. Egy medveállatka alulnézetből.
F: fejszelvény; L1-4: 1-4. pár csonklábak (lobopodia).

Ph.: Tardigrada (Medveállatkák törzse)
Igen apró, mikroszkopikus méretű, a miniatürizáció következtében másodlagosan
leegyszerűsödött állatok. Többségük mindössze 0,1-0,5 mm-es, de akadnak közöttük
1,2-1,4 mm-es „óriások” is (pl. Macrobiotus). Általában színtelenek vagy halványszürkés
árnyalatúak, de az édesvízi és szárazföldi fajok gyakran színesek (rózsaszínek, lilák, zöldek,
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vörösek, sárgák, szürkék vagy feketék). Zömök, henger alakú testüket 1 feji- és
4 törzsszelvény alkotja. Egyesek (Heterotardigrada) kutikulája lemezekre tagolt.
Törzsszelvényeiken 1-1 pár, a törzsön széles alappal ülő, a karmos féreglábúaktól
(Onychophora) eltérően belső (intrinsic) izmokkal is rendelkező tagolt vagy tagolatlan
csonkláb (lobopodium) található (10.1. ábra). A lobopodiumok tapadókorongokkal ellátott,
karmos vagy tapadókorongok és karom nélküli 4-6 ujjszerű függelékben (Heterotardigrada:
Arthrotardigrada), vagy 2-13 karomban végződnek (Heterotardigrada: Echiniscoidea,
Eutardigrada). Szájukban 1 pár, a szájnyíláson át kitolható szájszurony (stylet) található,
amelyek az eredeti 1. törzsszelvény végtagpárjának karmaiból alakultak, amikor a szelvény
összeolvadt a fejjel. A styleteket vagy ún. tartók kapcsolják a szájüreget követő szájcsőhöz
(Eutardigrada), vagy izomszalagok erősítik a garathoz (Heterotardigrada). A testüket borító
kutikulával együtt levetett szájszuronyokat páros stylet mirigy („nyálmirigy”), a karmokat
pedig páros karommirigyek pótolják az egyes vedléseket követően.
Egyes fajok (pl. Macrobiotus) szájnyílása kutikuláris lemezkékkel elzárható. Garatjuk
keresztmetszetben Y-alakú lumennel rendelkező, hámizomsejtekből (myoepithél) felépülő
szívógarat. Számos faj (Eutardigrada) garatjában sajátos elrendeződést mutató szilárdító
képletek, ún. placoidok találhatók. Izomzatuk az ízeltlábúakhoz (Arthropoda) hasonlóan
elkülönült (kiegyénült) izomelemekből áll. Keringési- és légzőszerveik nincsenek.
Kiválasztószervük (ha van) 3-4, mindössze néhány (3-9) sejtből felépülő Malpighi-edény
(Eutardigrada), amelyek nem homológok az ízeltlábúak hasonló struktúráival.
Az ivarmirigyek (gonádok) mindkét nemnél páratlanok (feltehetőleg másodlagosan).
Ivarnyílásaik (gonopórusok) vagy külön nyílnak a végbélnyílástól (anus) (Heterotardigrada),
vagy az ivarvezetékek a végbélbe (rectum) vezetnek, így kloáka alakul ki (Eutardigrada).
Központi idegrendszerük egy nagyméretű, lebenyekre tagolt, ám csupán egyetlen dúcpár
összeolvadásából kialakult agydúcból és az ebből kiinduló, 4 dúcpárból álló hasdúcláncból
áll. Gyakran van páros szemfoltjuk (10.2. ábra), valamint (a Heterotardigrada tagjainál)
tapintásra szolgáló érzékkacsaik (cirri) és szaglószervként működő érzékszemölcseik (clava).

10.2. ábra. Egy medveállatka szemből.

Többségük váltivarú (gonochorisztikus), de hímnősek (hermafroditák) is lehetnek.
Megtermékenyítésük külső vagy belső. A hímek sokszor ritkák vagy nem ismertek, így
gyakori körükben a szűznemzés (parthenogenezis). Petebarázdálódásuk teljes (holoblasztikus)
és radiális típusú. A nőstények tojásrakók (ovipárok), tojásaikat egyenként, a szabadba rakják
le vagy a levedlett kutikulájukban helyezik el őket. A szabadban lerakott tojások rendszerint
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dudorokkal, kúpokkal, tüskékkel vagy elágazó nyúlványokkal díszítettek. A tojásból kikelő
fiatal állatok a szájszuronyaikkal repesztik fel a tojáshéjat. Egyedfejlődésük közvetlen,
lárvaalak nélkül. A fiatal állatok hasonlítanak a kifejlett alakokhoz, csupán kisebbek, más a
színezetük, ill. kevesebb kutikulafüggelékük és karmuk van. A medveállatkák helyüket
járással és kapaszkodással változtatják, úszni (egyetlen fajt leszámítva) még a vízben élők
sem tudnak. Mozgásuk jellemzően lomha, nehézkes, erre utal a tudományos nevük is
(lat. tardigradus ‛lassúléptű’). Többségében növényevők, de ragadozók vagy mindenevők is
lehetnek. Egyes tengeri fajaik kommenzalisták (ászkarákokon, kagylókon), mások paraziták
(tengeri uborkákon, tengeri makkokon). A növényi sejteket vagy zsákmányukat kitolható
szájszuronyaik segítségével sértik fel, majd ezek beltartalmát izmos garatjukkal szívogatják
ki. Kedvezőtlen körülmények (pl. szárazság, hideg) között számos fajuk képes betokozódni
(cisztát képezni) és/vagy fejüket és lobopodiumaikat behúzva (ún. bödön- vagy tonnaalakot
felvéve), testük víztartalmának nagy részét (>95%) leadva, lecsökkent anyagcserével járó
nyugvó (anabiotikus) állapotba vagy életműködésüket felfüggesztve extrém anabiotikus,
ún. kriptobiotikus állapotba kerülni. Ilyen állapotban rendkívül ellenállóak (elviselik pl. az
extrém alacsony hőmérsékletet, a rendkívül magas nyomást, a teljes oxigénhiányt, az erős
ionizáló sugárzást, a légüres teret, a különböző toxikus anyagokat, stb.), és akár évekkel is
képesek kitolni az élethosszukat.
Tengerekben, édesvizekben vagy (többségében) nedves, szárazföldi környezetben
(pl. mohán, zuzmón, stb. megülő víz filmrétegben, talajban, avarban, stb.) egyaránt
megtalálhatók. Néha igen nagy egyedsűrűségben lehetnek jelen. Világszerte elterjedtek.
Megtalálhatók a legmagasabb hegységektől a legmélyebb óceáni árkokig, valamint a forró
vizes forrásoktól a sarki jégsapkákig. Számos fajuk kozmopolita, mivel tojásaik és a kifejlett
állatok betokozódott/beszáradt formában könnyűek és ellenállóak, így alkalmasak a szél és
víz útján, ill. a más állatokra (pl. rovarokra, madarakra, stb.) tapadt homokkal, sárral történő
terjedésre. A törzscsoport képviselői már a késő-középső kambrium időszakból (kb. 505
millió évvel ezelőttről) is ismertek. Ezek egyszerű fejjel és csupán 3 pár lobopodiummal
rendelkeztek, feji függelékeik (cirri, clavae) pedig nem voltak. A modern medveállatkák
legkorábbi fosszilis képviselői a késő kréta időszaki (kb. 90 millió éves) New Jersey-i
borostyánból ismertek. Eddig mintegy 1200 recens fajukat írták le. Három osztályát különítik
el, ezek a fajok többségét tartalmazó Eutardigrada, a Heterotardigrada, ill. a mindössze
egyetlen fajt (Thermozodium esakii) tartalmazó Mesotardigrada. A törzs rokonsági viszonyai
tisztázatlanok, lehet akár az ízeltlábúak (Arthropoda), a karmos féreglábúak (Onychophora)
vagy az Onychophora + Arthropoda testvérkládja1, de a nematoidákhoz is közel állhat.
Világszerte elterjedt, kozmopolita faj az algákkal, kerekesférgekkel, fonálférgekkel,
ill. más medveállatkákkal táplálkozó Milnesium tardigradum (rózsaszínű medveállatka)
(Eutardigrada). Évszakos alakváltozás (ciklomorfózis, szezonális polimorfizmus) jellemzi a
Grönlandon gyakori Halobiotus crispae nevű fajt (Eutardigrada).
Ph.: Onychophora (Karmos féreglábúak törzse)
Méretük változatos, az 5 mm és a 15 cm között változik, bár többségük 3-4 cm-es.
A hímek a nőstényeknél kisebb termetűek. Gyakran élénk (kék, zöld, narancssárga vagy
fekete) színűek. Hengeres, hernyószerű testük 3 szelvényből álló fejre és változó számú
(14-44), egymáshoz hasonló szelvényből felépülő törzsre különül (10.3. ábra). Kültakarójuk
vékony, rugalmas kutikulájú, rajta kisebb-nagyobb, apró pikkelyekkel borított, gyűrűkbe vagy
1

A medveállatkák és a karmos féreglábúak alkotta klád Lobopoda, a medveállatkák és az ízeltlábúak alkotta
klád pedig Tactopoda néven ismert.
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szalagokba rendeződött szemölcsök (papillák) találhatók (10.3. ábra), ezek okozzák az állatok
bársonyosan irizáló színét („selyemférgek”). Feji végtagjaik (a 3 szelvénynek megfelelően) az
1 pár gyűrűzött, érzékszemölcsöket viselő csáp (antenna) (10.3. ábra), az 1 pár, 2-2 sarló
alakú, fogazott pengéből álló állkapocs és az 1 pár mirigyes szájszemölcs (orális papilla).
Csápjaik nem tekinthetők homológnak az ízeltlábúak (Arthropoda) csápjaival, minthogy
azokat, szemben az ízeltlábúakkal az agyuk elülső része idegzi be2. Állkapcsaik, amelyek a
szájnyílás előtt lévő, ajkakkal szegélyezett ún. preorális üregben találhatók a 2. szelvény
módosult végtagjának karmainak feleltethetők meg. Törzsszelvényeiken (az utolsó
kivételével) 1-1 pár gyűrűs, a törzsön széles alappal ülő, kizárólag a törzs izmai által
mozgatott csonklábat (lobopodium) viselnek, végükön 1 pár erős karommal (gör. onyx
‛karom’ + gör. -phoros ‛hord(oz)ó’). A lábak száma változó (13-43 pár), gyakran fajon belül
sem állandó, ilyenkor a hímek általában a nőstényeknél kevesebb lábbal rendelkeznek.

10.3. ábra. Egy karmos féreglábú, a Peripatoides novaezealandiae.

Testfalizomzatuk körkörös (cirkuláris), hát-hasi (dorzoventrális) és hosszanti
(longitudinális) izmokból, valamint a lábakkal asszociáló izmokból áll. Szájszemölcseiken
hatalmas méretű, a zsákmányszerzéshez és védekezéshez használt ragadós, nyúlós váladékot
termelő nyálkamirigyek nyílnak, amelyek feltehetőleg a 3. szelvény csípőmirigyeinek
származékai. Garatjuk keresztmetszetben Y-alakú lumennel rendelkező szívógarat, amely a
medveállatkáktól (Tardigrada) eltérően kizárólag mezodermális eredetű izomzatból épül fel.
Végbélnyílásuk (anus) az utolsó törzsszelvényen nyílik. Légzésük légcsövekkel
(tracheacsövekkel) történik („őslégcsövesek”), ezek azonban, bár szerkezetükben hasonlóak,
nem homológok a szárazföldi ízeltlábúak tracheacsöveivel. A légzőnyílások (stigmata),
amelyek az egyes szelvényeken szabálytalanul, nagy számban vannak jelen egy rövid
atriumba vezetnek, innét indulnak ki a bojtot alkotó, nem elágazó légcsövek. Minden egyes
tracheális egység kicsi, csak egy kisebb területet lát el a légzőnyílások környékén.
Kiválasztószervük szelvényenként 1 pár, a lábak tövi részén nyíló módosult vesécske
(metanefrídium). A 3., szájszemölcsöket hordozó szelvényben található metanefrídium pár
nagyméretű, a preorális üregbe nyíló, emésztőenzimeket is termelő nyálmirigyekké
módosult.
A legtöbb faj hímjeinek, ill. egyes fajok nőstényeinek bizonyos lábpárjaiban
csípőmirigyek (krurális mirigyek) találhatók, amelyek a lábak tövi részén lévő papillákon
2

Újabban a karmos féreglábúak csápját a rákok homloklebenyével tartják homológnak.
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nyílnak, és feltehetőleg szexferomonokat termelnek. Szintén itt találhatók a szelvényenkénti
páros, kitüremíthető csípőhólyagok (sacculi), amelyeknek a nedvességfelvételben lehet
szerepük. Ivarnyílásuk (gonopórus) az utolsó előtti lábpár mögött (Peripatopsidae) vagy ezek
között (Peripatidae) nyílik. Központi idegrendszerük kétlebenyű, 2 dúcpár összeolvadásából
kialakult agydúcból és az ebből kiinduló páros, egymástól szélesen szeparált hasi idegtörzsből
áll, amelyeket keresztben számos haránt idegköteg (kommisszúra) köt össze. Idegdúcok
(ganglionok), szemben a medveállatkákkal és az ízeltlábúakkal nem alakultak ki, az
idegsejtek közel egyenletesen helyezkednek el az idegtörzsek mentén. Csápjaik tövénél
1-1 kisméretű, lencsés szem található, amelyek beidegzésük alapján az ízeltlábúak
pontszemeivel (ocelli) tekinthetők homológnak. A testfelszínt borító nagyobb szemölcsök
(papillák) mechanoreceptorként működő érzékszőröket (sensilla) viselnek.
Váltivarúak (gonochorisztikusak). Egyes fajok hímjeinek fején sajátos, az ondótok
(spermatofóra) tartását, ill. a nőstényeknek való átadását segítő struktúrák találhatók. A párzás
során a hímek vagy közvetlenül a nőstény ivarnyílásába juttatják spermatofórájukat, vagy a
nőstény testére ragasztják azt, a hímivarsejtek pedig a hisztolitikus enzimekkel feloldott
testfalon keresztül jutnak a nőstény testüregébe, majd onnét a hemolimfa közvetítésével a
páros ondótartályba (spermatheca) vagy közvetlenül a petesejtekhez a petefészek falán át
penetrálva (traumatikus inszemináció). Megtermékenyítésük belső. A nőstények tojásrakók
(ovipárok), ál-elevenszülők (ovovivipárok) vagy (többségében) elevenszülők (vivipárok).
Az újvilági elevenszülő fajok nőstényeinél az embriót tápláló méhlepény (placenta) is
kialakul. Az ovipár és ovovivipár, ill. a placenta nélküli vivipár fajoknál a petebarázdálódás
az ízeltlábúak többségéhez hasonlóan részleges (meroblasztikus) és felszíni (szuperficiális)
típusú, míg a placentával rendelkező vivipár fajoknál teljes (holoblasztikus). Egyedfejlődésük
közvetlen, a fiatal állatok ugyanannyi szelvénnyel rendelkeznek, mint a kifejlett egyedek.
Mozgásuk viszonylag lassú, egyes soksertéjű gyűrűsférgekére emlékeztető,
lényegében a test összehúzódásán és kinyúlásán alapszik. Éjszakai életmódú ragadozók, főleg
csigákkal, gyűrűsférgekkel és különböző ízeltlábúakkal táplálkoznak. Zsákmányukat a
nyálkamirigyeik levegőn megszilárduló, ragadós, nyúlós, akár 40-50 cm-re is kilövellhető
váladékával ejtik el. A ragadós fonalak szövevényébe belegabalyodott zsákmányállat
kültakaróját állkapcsaikkal hasítják fel, majd a nyálmirigyeik emésztőenzimeket is tartalmazó
váladékát injektálják beléjük, így már a testen kívül, extraintesztinálisan megkezdődik a
táplálék lebontása. Egyes fajaik (pl. Euperipatoides) csoportosan élnek és vadásznak. A ma
élő fajok kivétel nélkül szárazföldiek, a törzscsoport kambrium időszaki képviselői
(pl. †Hallucigenia) azonban tengeri állatok voltak. A nedves, párás élőhelyeket kedvelik.
Fénykerülők, avarban, kövek alatt, korhadó fákban, stb. élnek. Nagyrészt a déli félteke
trópusain, szubtrópusain elterjedtek. A szárazföldi karmos féreglábúak legkorábbi fosszilis
képviselői a késő karbon időszaki (kb. 300 millió éves) Montceau-Les-Mines biótából
ismertek. Kevés, alig több mint 180 recens fajuk ismert. A törzs egyetlen osztályába
(Udeonychophora) egyetlen recens rend (Euonychophora) mindössze két családja
(Peripatopsidae, Peripatidae) tartozik. A legtöbb molekuláris filogenetikai vizsgálat alapján az
ízeltlábúak testvércsoportját képezi.
A fajokban leggazdagabb génuszok az Epiperipatus, Oroperipatus, Peripatus
(Peripatidae), ill. a Peripatopsis (Peripatopsidae), amelyek képviselői Közép- és DélAmerikában fordulnak elő.
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Ph.: Arthropoda (Ízeltlábúak törzse)3
Méretük rendkívül változatos. A ma élő képviselőik testhossza a kevesebb mint
0,1 mm-től a több mint 1 m-ig terjed, bár döntő többségük nem haladja meg a 10 mm-t4.
Különnemű (heteronóm) szelvényezettséget mutató állatok, azaz testük egymástól
morfológiailag és funkcionálisan is különböző szelvénycsoportokra különül, amelyek
testtájakat (tagmata) alkotnak. Két fő testtájukat elsődlegesen a fej (cephalon) és a törzs
(truncus) képezi (10.4. ábra), ebből vezethető le testük elő- (pro-) és utótestre (opisthosoma)
(csáprágósok) vagy fejre (cephalon), torra (thorax) és potrohra (abdomen) tagolódása (rákok
többsége, hatlábúak) (10.1. táblázat). A szelvényszám az ősibb csoportoknál rendszerint
változó, míg a levezetett csoportoknál jellemzően állandó. Egyeseknél (pl. ikerszelvényesek)
a szelvények összeolvadhatnak, esetenként pedig a kívülről látható szelvényezettség el is
tűnhet (pl. atkák, pókok). Az első valódi testszelvényüket az ún. fejlebeny (acron)5 előzi
meg, az utolsó testszelvényt pedig a faroklebeny (telson) követi6.

10.4. ábra. A hipotetikus ízeltlábú (Arthropoda) közös ős alap testszerveződése.

Kutikulájuk jól fejlett külső vázat (exoskeleton) képez, amely a test lágy részeinek
védelmén túl stabil izomtapadási helyet biztosít, így a mozgásrendszer részét is képezi,
valamint fontos szerepe van a test folyadékveszteségének korlátozásában is. Ennek sajátos,
kizárólag az ízeltlábúakra jellemző komponense a rezilinnek nevezett, eredeti alakját nagy
deformáció után is visszanyerő, nagy rugalmasságú fehérje (elasztomer). Maga a kutikula
lemezekre (szkleritekre) tagolódik, amelyek vékony, hajlékony ízületi membránokkal
3

Egyes rendszerekben a karmos féreglábúak és az ízeltlábúak monofiletikus egységét illetik Arthropoda névvel,
az ízeltlábúak törzsét pedig Euarthropodának nevezik (azaz Arthropoda = Onychophora + Euarthropoda).
4
Egyes paleozoikumi ízeltlábúak, így pl. a tengeri skorpiók (†Eurypterida) vagy az †Arthropleurida rendbe
tartozó karbon időszaki ikerszelvényesek ugyanakkor a 2 m-es testhosszúságot is meghaladhatták.
5
Bár jelenleg is vitatott, hogy az ízeltlábúak elülső testvégének összetett szemeket (oculi), felső ajkat (labrum)
és előagyat (protocerebrum) hordozó része a gyűrűsférgek (Annelida) fejlebenyéhez (prostomium) hasonló
preszegmentális régiónak vagy (legalább részben) valódi szelvénynek minősül-e.
6
A magyar szakirodalomban az acronra és telsonra a csúcsszelvény és végszelvény elnevezések terjedtek el, ám
tekintve, hogy a mai álláspont szerint a telson nem tekinthető valódi szelvénynek, az acron szelvény eredete
pedig vitatott, így jelen jegyzetben a fejlebeny és faroklebeny elnevezéseket használjuk.
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kapcsolódnak egymáshoz, elősegítve az ízesülési felületek mozgékonyságát. Minden
szelvényen elsődlegesen egy háti (tergit), egy hasi (sternit), valamint két oldalsó lemez
(pleurit) különböztethető meg. Másodlagosan az egyes szkleritek tovább tagolódhatnak,
egymással összeolvadhatnak (pl. a fej vázelemei jellemzően egységes fejtokot képeznek) vagy
akár el is tűnhetnek. Kutikulájuk szilárdságát az exokutikula fehérjeláncai közötti minél
nagyobb számú keresztkötések kiépítése (szklerotizáció) és/vagy mészsók (pl. kalcium
karbonát) beépítése (biomineralizáció) révén képesek növelni. Izomzatuk szelvényesen tagolt,
és elkülönült (kiegyénült), azaz meghatározott eredési és tapadási hellyel rendelkező
izmokból áll. Az izmok megtapadását a vázlemezek beöblösödései (apodémák, apofízisek)
könnyítik meg.

en

ex

bs

pr

cx
10.5. ábra. Egy tízlábú rák (Decapoda) kétágú
potrohlába. en: endopodit; ex: exopodit;
bs: basipodit; cx: coxopodit; pr: protopodit.

Végtagjaik jellemzője, hogy ízekre (articuli) tagolódnak (mely ízeket ízületi
membránok kötnek össze), a testhez is ízületesen kapcsolódnak, valamint saját (intrinsic)
izomzattal rendelkeznek (gör. arthron ‛ízület’ + gör. pous, -podos ‛láb’). A végtagok
(az 1. pár kivételével7) ősileg kétágúak, egy elsődlegesen osztatlan tőízből (protopodit),
valamint több ízre tagolódó belső- (endopodit, telopodit) és külső (exopodit) ágból állnak
(10.5. ábra). A tőízhez belső- (enditek) és külső függelékek (exitek) kapcsolódhatnak8.
A széles vagy megnyúlt, kopoltyúként vagy kopoltyútisztítóként funkcionáló exiteket
7

A másodlagosan kétágú első/egyetlen csáppár (antennula/antenna) egymástól függetlenül alakult ki a
villáscsápúaknál (Pauropoda), gályarákoknál (Remipedia) és a felsőbbrendű rákoknál (Malacostraca).
8
Egyes alternatív elképzelések szerint maga az exopodit csupán egy nagyméretű exit. Ezen elképzelés szerint az
ősi ízeltlábú végtag 4 ízű (epicoxára, subcoxára, coxára és trochanterre tagolódó) protopoditból (coxopoditból)
és 7 ízű (prefemurra, femurra, patellára, tibiára, basitarsus-ra, eutarsus-ra és pretarsus-ra tagolódó) telopoditból,
tehát összesen 11 ízből állt, amelyek mindegyike viselhetett exiteket és enditeket egyaránt. Az elmélet további
feltételezése, hogy a protopodit proximális ízei az evolúció során az oldalsó testfalba olvadtak bele, létrehozva a
testszelvények oldalsó lemezeit (pleuriteket), a rágók, állkapcsok, stb. táplálék manipulációját segítő részei, a
külső ivarfüggelékek, csípőhólyagok, stb. pedig a protopodit disztális ízeiből és/vagy az ezekhez kapcsolódó
enditekből jöttek létre (a részletekért ld. Kukalová-Peck, 2008).
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epipoditoknak9 is nevezik. A külső ágak redukciójával létrejövő egyágú végtagok (pl. a
pókszabásúak, soklábúak, hatlábúak járólábai) egymástól függetlenül több csoportban,
jellemzően a szárazföldi életmódra való áttéréssel jelentek meg. Végtagjaik számos
különböző funkcióra specializálódhatnak, így pl. lehetnek mozgásszervek (pl. úszó-, járóvagy ugrólábak), érzékszervek (pl. csápok, tapogatólábak), segíthetik a táplálkozást
(pl. rágók, állkapcsok) vagy a zsákmányszerzést (pl. fogólábak), szerepük lehet a légzésben
(pl. kopoltyús lábak) vagy a test tisztántartásában (pl. tisztogató lábak), a hímeknél
szolgálhatnak párzószervként (pl. párzólábak) vagy a nőstények megragadására, a
nőstényeknél pedig a tojások hordozására és/vagy manipulációjára (pl. tojáshordó lábak,
ivarlábak). Jellemző trend a végtagok számának redukciója, valamint eltűnésük bizonyos
szelvényekről, ill. testtájakról.
Emésztőrendszerük elő-, közép- és utóbélre tagolódik. Zsírtestük (corpus adiposum),
amely egyeseknél (pl. hatlábúak) a teljes testüreget kitölti, az intermedier anyagcsere
központja. Légzőszerveik (ha vannak) ősileg kopoltyúk (pl. rákszabásúak, rákok),
másodlagosan, a szárazföldi életmódra való áttéréssel tracheatüdők (pl. skorpiók, pókok)
vagy légcsövek (tracheacsövek) (pl. atkák, kaszáspókok, soklábúak, hatlábúak)
(10.1. táblázat). A trachearendszer egymástól függetlenül többször is kialakult a körükben.
Keringési rendszerük a Panarthropoda alapszabásnak megfelelően nyílt, azaz a hemolimfa
szabadon kering a hemocölóma üregeiben. A keringési rendszer komplexitása a testmérettől,
testalaktól, légzésmódtól, stb. függően igen változó lehet. Hemolimfájukban oldott állapotban
légzőpigmentek (többnyire hemocianin, ritkán hemoglobin) lehetnek. Kiválasztószerveik
módosult vesécskék (metanefrídiumok) (amelyek száma ősileg 6 pár) és/vagy a közép- és
utóbél határán nyíló, a csáprágósoknál (Chelicerata) endodermális, míg a Mandibulata
tagjainál nagyrészt ektodermális eredetű Malpighi-edények (10.1. táblázat). A kiválasztásban
ezen kívül a kültakaró, a kopoltyúk (ha vannak), a bélcsatorna, zsírtest, stb. is részt vehet.
Egymástól függetlenül számos csoportban, így pl. álskorpióknál, atkáknál, pókoknál,
szövőcsévéseknél, szövőlábúaknál, valamint a hártyásszárnyúak, recésszárnyú fátyolkák,
lepkék, stb. lárváinál alakultak ki selyemszövedék előállítására szolgáló szövőmirigyek a
nyálmirigyek, Malpighi-edények, stb. módosulásával. Belső ivarszerveik ivarmirigyekből
(gonádok), járulékos mirigyekből és kivezetőcsövekből állnak. Az ivarnyílások
(gonopórusok) helye csoportonként változó. A hímek gyakran páros vagy páratlan
párzószervvel (pénisz) rendelkeznek vagy valamelyik erre módosult törzsvégtag párjukkal, az
ún. párzólábakkal (gonopodia) adják át spermiumaikat a nősténynek.
Központi idegrendszerük agydúcból (ggl. cerebrale, ggl. supraoesophagale) és a belőle
kiinduló hasdúcláncból áll, mely utóbbit a szelvényenkénti dúcpárok, valamint az ezeket
egymással, ill. a szomszédos szelvények dúcpárjával összekötő haránt (kommisszúrák) és
hosszanti idegkötegek (konnektívumok) együttese alkot. Agydúcuk 3 dúcpár
összeolvadásából alakult ki, ennek megfelelően 3 funkcionálisan elkülönülő részre, elő(proto-), közép- (deuto-) és utóagyra (tritocerebrumra) tagolódik. A protocerebrum idegzi
be többek között a szemeket, a deutocerebrum a csáprágót (csáprágósok) vagy az 1./egyetlen
pár csápot (többi ízeltlábú), a tritocerebrum pedig a tapogatólábakat (csáprágósok) vagy a
2. pár csápot (rákok). Hasdúcláncuk a testtájak alakulásának, a test kompaktságának, a
végtagok fejlettségének, stb. függvényében a központosulás különböző fokait és formáit
mutathatja. Érzékszerveik változatosak, fejlettségük szoros kapcsolatban van az életmóddal.
Testfelszínükön, különösen nagy számban a végtagjaikon mechanikai (pl. tapintó, áramlást
érzékelő) és/vagy kémiai (pl. szagló, ízérző) érzékszervként működő struktúrák (sensilla), így
9

A pókszabásúak (Arachnida) tracheatüdője, a pókok (Araneae) szövőszemölcsei, valamint a szárnyas rovarok
(Pterygota) szárnyai feltehetőleg mind epipodiális eredetűek.
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érzékszőrök, érzékkúpok, érzőlemezek vagy érzékgödrök találhatók. Szemeik kétfélék,
egyszerű, többnyire csupán fényérzékelésre alkalmas, középső helyzetű pontszemek (ocelli)
(amelyek száma ősileg 4), valamint kép-, szín- és térlátásra is alkalmas, számos fiókszemből
(ommatidium)10 felépülő, oldalsó helyzetű összetett szemek (oculi) (elsődlegesen egy pár)
(10.6-7. ábrák, 10.1. táblázat). Az összetett szemek egyes csoportokban összeolvadtak
(pl. ágascsápú rákok, karcsúpotrohú rákok), míg másoknál (pl. pókszabásúak, soklábúak
többsége) egyszerű szemekre tagolódtak fel. A mélytengeri, barlanglakó, talajlakó,
intersticiális víztérben élő vagy élősködő csoportoknál a szemek gyakran csökevényesek vagy
teljesen hiányoznak. Egyes ízeltlábúak helyzetérzékelő szervvel (sztatocisztával)
(pl. felsőbbrendű rákok) vagy hallószervekkel (tympanális szervekkel) is rendelkeznek
(pl. számos rovar). A soklábúaknál (Myriapoda) és az előrovaroknál (Parainsecta/Entognatha)
előforduló speciális páros érzékszerv, az ún. Tömösváry-szerv pontos funkciója vitatott, bár
elsődleges szerepe talán a szagérzékelés lehet.

10.6. ábra. Egy rovar, a Platycnemis pennipes (széleslábú szitakötő)
feje közelről. A képen jól láthatók a fejen kétoldalt elhelyezkedő
hatalmas méretű összetett szemek (oculi), ill. a fejtetőn ülő,
háromszög alakba rendeződött pontszemek (ocelli).

10.7. ábra. A rovarok összetett szemének alapfelépítése.
10

Az egyes ommatidiumokat fénytörő (optikai) elemek, azaz lencse (cornea), ill. a Mandibulata csoportban
kristálykúp (conus), valamint pigmentsejtek és fényérzékeny sejtek (retinulasejtek) alkotják (10.7. ábra).
A Pancrustacea klád tagjainál (rákok, hatlábúak) az ommatidiumok meghatározott számú sejtből, így
2 korneagén sejtből, 4 kúpsejtből, 8 retinulasejtből és számos pigmentsejből épülnek fel.
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Többségében váltivarúak (gonochorisztikusak), de hímnősek (hermaforditák) is
lehetnek (pl. gályarákok, kacslábú rákok). A hímek spermiumai többnyire ostor nélküliek,
kivételt mindössze az ősibb csáprágósok (csupalábállatok, tőrfarkúak, egyes skorpiók),
bizonyos soklábúak, ill. a rákok néhány csoportja (sertéslábú rákok, haltetvek, levéllábú
rákok, kacslábú rákok) képeznek. A spermiumtranszfer indirekt vagy direkt egyaránt lehet.
Előbbi esetben a hímek ondótokot (spermatofórát) raknak le az aljzatra, talajra vagy más
szubsztrátumra, amelyet a nőstények ivarnyílásukkal felvesznek, míg utóbbi esetben a hímek
párzólábaik vagy párzószervük segítségével adják át vagy juttatják a nőstény ivarjáratába
hímivarsejtjeiket (ondó formájában vagy spermatofórába csomagolva). Megtermékenyítésük
rendszerint belső, ritkán külső (pl. tőrfarkúak). Gyakori körükben a szűznemzés
(parthenogenezis), amely lehet fakultatív vagy obligát jellegű. Egyeseknél (pl. ágascsápú
rákok, levéltetvek, gubacsdarazsak) jellemző a szűznemzéssel szaporodó, kizárólag
nőstényekből álló nemzedék és a kétivarosan szaporodó, hímekből és nőstényekből álló
nemzedék váltakozása (heterogónia). A nőstények petéi rendszerint nagyméretűek és sok
szikanyagot tartalmaznak, amely a petesejt közepén helyezkedik el (poli-centrolecitális
peték). Az ilyen peték részleges (meroblasztikus), felszíni (szuperficiális) barázdálódással
fejlődnek. A kisméretű, kevés szikanyagot tartalmazó petével rendelkező ízeltlábúaknál
(pl. csupalábállatok, kacslábú rákok) a barázdálódás teljes (holoblasztikus). A nőstények
többsége tojásrakó (ovipár), de ál-elevenszülők (ovovivipárok) vagy elevenszülők (vivipárok)
is lehetnek. Számos fajnál fejlett utódgondozás jellemző. Egyedfejlődésük többnyire
közvetett, de közvetlen is lehet (pl. pókszabásúak, soklábúak, költőtáskás rákok). Fejlődésük
során a szelvényszám vagy fokozatosan növekszik az egyes vedlésekkel, ez a szelvényszerző
fejlődés (anamorfózis), vagy állandó marad, ez pedig a szelvénytartó fejlődés (epimorfózis)
(10.1. táblázat).
Életmódjuk rendkívül változatos. Elsődlegesen tengeriek, bár a ma élő fajok jelentős
többsége szárazföldi (10.1. táblázat). Világszerte elterjedtek. A kambrium időszak óta, azaz
mintegy félmilliárd éve az állatvilág legdiverzebb, legnagyobb abundanciával rendelkező
csoportját képezik. Több mint 1,2 millió recens fajuk ismert, amelyek döntő többségét
(>80%) a rovarok teszik ki. Az eddig leírt fosszilis fajok száma kb. 45 ezer. A ma élő
ízeltlábúak két fő ágát a csáprágósok (Chelicerata), ill. a soklábúakat (Myriapoda), rákokat
(Crustacea) és hatlábúakat (Hexapoda) magába foglaló rágóval rendelkező ízeltlábúak
(Mandibulata) képezik (10.8. ábra, 10.1. boksz, 10.1. táblázat).

10.8. ábra. Az ízeltlábúak (Arthropoda) főbb ágai Nielsen (2012) és Oakley et al. (2013) alapján.
Ar: Arthropoda; Ma: Mandibulata; Pa: Pancrustacea.
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10.1. boksz. Az ízeltlábúakon belüli rokonsági viszonyok
A tradicionális elképzelés (10.9. ábra A) szerint az ízeltlábúak két fő ágra
tagolódnak, ezek a csáprágósok (Chelicerata) és a rágóval rendelkező ízeltlábúak
(Mandibulata), mely utóbbin belül a soklábúak (Myriapoda) és a hatlábúak
(Hexapoda) együtt alkotják az Atelocerata (Tracheata) kládot, a rákok (Crustacea)
pedig ennek a testvércsoportját képezik. Bár a soklábúak (százlábúak,
ikerszelvényesek, stb.) és a hatlábúak (előrovarok, rovarok) számos közös, nagyrészt
a szárazföldi életmódra való áttéréssel kapcsolatos morfológiai és anatómiai jelleggel
rendelkeznek (pl. redukált 2. csáppár, egyágú járólábak, trachearendszer, Malpighiedények, Tömösváry-szerv, stb.), az Atelocerata (Tracheata) klád meglétét a
molekuláris filogenetikai vizsgálatok egyike sem támasztja alá. Ezzel szemben
neuroanatómiai, ontogenetikus és molekuláris bizonyítékok szólnak amellett, hogy a
rákok és a hatlábúak egymás legközelebbi rokonai, így a két csoportot a legtöbb
rendszerben Pancrustacea (Tetraconata) néven egy nagyobb monofiletikus egységként
kezelik. Amennyiben ez az elképzelés helytálló, az azt jelenti, hogy a soklábúak és a
hatlábúak egymástól függetlenül váltak szárazföldi életmódúvá, a hasonló jellegeik
pedig pusztán homoplázia eredményei. Sokan ugyanakkor a molekuláris filogenetikai
rekonstrukciók megbízhatatlanságára, a rákok és a hatlábúak közötti hasonlóságok
nem meggyőző mivoltára, ill. a parszimónia-elvére (sokkal valószínűbb azt
feltételezni, hogy a szárazföldi életmóddal kapcsolatos adaptációk egyszer alakultak
ki a soklábúak és a hatlábúak közös ősénél, mintsem egymástól függetlenül két
alkalommal) hivatkozva továbbra is kitartanak az Atelocerata (Tracheata) hipotézis
érvényessége mellett, és a Tracheata csoportot a gályarákokkal (Remipedia) közös
tengeri ősből származtatják le.

10.9. ábra. Az ízeltlábúakon (Arthropoda) belüli rokonsági viszonyokra
vonatkozó hipotézisek. Ma: Mandibulata; At: Atelocerata;
My: Myriochelata; Pa: Pancrustacea.
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Meglepő eredménnyel szolgáltak egyes molekuláris filogenetikai vizsgálatok,
amelyek szoros rokonsági viszonyt tártak fel a soklábúak és a csáprágósok (skorpiók,
atkák, pókok, stb.) között (10.9. ábra B). E vizsgálatok alapján az ízeltlábúak egyik fő
ágát a soklábúak és a csáprágósok alkotta Myriochelata (Paradoxopoda) klád képezi,
a rákokat és a hatlábúakat magába foglaló Pancrustacea (Tetraconata) pedig ennek a
testvércsoportját alkotja. A Myriapoda-Chelicerata rokonságot ugyanakkor kevés
vagy szinte semmilyen közös morfológiai vagy anatómiai jelleg nem támasztja alá
(erre utal a Paradoxopoda névben szereplő ‛nem várt, hihetetlen’ jelentésű paradoxelőtag is), ráadásul a későbbi vizsgálatok megerősítették, hogy a két csoport vélt
leszármazási kapcsolata valójában a hosszú ágak vonzódása (‘long-branch attraction’)
néven ismert becslési hibából származó műtermék. A Myriochelata (Paradoxopoda)
hipotézisnek mond ellent az is, hogy a Mandibulata klád monofíliáját nem csupán
molekuláris bizonyítékok, hanem számos morfológiai (pl. rágók megléte) és
anatómiai jelleg (pl. kristálykúpok jelenléte az összetett szemek ommatidiumaiban) is
igazolni látszik. A ma leginkább elfogadott Mandibulata hipotézis (10.9. ábra C)
szerint tehát az ízeltlábúak két fő ágát – összhangban a tradicionális felosztással − a
csáprágósok, ill. a soklábúakat, rákokat és a hatlábúakat magába foglaló Mandibulata
klád, azaz a rágóval rendelkező ízeltlábúak képezik. A Mandibulata kládon belül a
soklábúak egy korán önállósult ágat képviselnek, amely a rákokat és a hatlábúakat
tartalmazó Pancrustacea (Tetraconata) testvércsoportját alkotja. Maguk a rákok a
legtöbb molekuláris vizsgálat alapján nem tekinthetők egységes csoportnak, ugyanis a
hatlábúak belőlük, feltehetőleg a gályarákokkal (Remipedia) közös ősből
származtathatók le, nélkülük tehát a Crustacea parafiletikus.
10.1. táblázat. Az ízeltlábúak (Arthropoda) 4 recens altörzsének összehasonlítása.

testtájak
csápok
(ősileg)
szájszerv végtageredetű részei
(ősileg)
elkülönült
légzőszervek
(ha vannak)

kiválasztást végző
metanefrídiumok
(ha vannak)11

Csáprágósok
(Chelicerata)

Soklábúak
(Myriapoda)

előtest + utótest

fej + törzs

nincsenek

1 pár

2 pár

1 pár

1 pár csáprágó
(chelicera)

1 pár rágó
(mandibula),
2 pár állkapocs
(maxillula,
maxilla)

1 pár rágó
(mandibula),
2 pár állkapocs
(maxillula,
maxilla)

1 pár rágó
(mandibula),
1 pár állkapocs
(maxilla),
alsó ajak (labium)

tracheacsövek

kopoltyúk,
tracheális szervek

tracheacsövek

1 vagy 2 pár lehet
(4. vagy a 4. és 5.
szelvényekben)

1 vagy 2 pár
(2. és/vagy 5.
szelvényekben)

többségnél
hiányoznak
(ősileg az 5.
szelvényben)

kopoltyúk
(Merostomata);
tracheacsövek,
tracheatüdők
(Arachnida)
4 pár (2-5.
szelvényekben)
(Merostomata);
1 vagy 2 pár
(ált. a 3. és/vagy
5. szelvényekben)

11

Rákok
(Crustacea)
többségnél
fej + tor + potroh

Hatlábúak
(Hexapoda)
fej + tor + potroh

Ezek attól függően, hogy mely végtagpár szelvényében találhatók meg különböző neveket viselnek. Ennek
megfelelően a csáprágósoknál (Chelicerata) csípőmirigyeknek (koxális mirigyeknek), a soklábúaknál
(Myriapoda) állkapcsi (maxilláris) mirigyeknek, a rákoknál (Crustacea) csáp- (antennális) és állkapcsi
(maxilláris) mirigyeknek, míg a hatlábúaknál (Hexapoda) ajakmirigyeknek (labiális mirigyeknek) nevezik őket.
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(Arachnida)
Malpighiedények
összetett szemek
(ha vannak)
pontszemek
(ha vannak)
fejlődés
élőhely
recens fajok
száma
jellemző
képviselők
monofiletikusság

lehetnek

vannak

nincsenek

vannak

többségnél
egyszerű
szemekre
tagolódtak fel
4 (Pantopoda);
2 (Merostomata,
Arachnida)
többségnél
epimorfózis
többségében
szárazföldiek
≈114 ezer
(≈10%)
skorpiók,
álskorpiók,
kaszáspókok,
atkák, pókok,
stb.

többségnél
egyszerű
szemekre
tagolódtak fel

rendszerint
vannak

rendszerint
vannak

monofiletikus

nincsenek
többségnél
anamorfózis
szárazföldiek
≈12 ezer
(≈1%)
százlábúak,
szövőcsévések,
villáscsápúak,
ikerszelvényesek
monofiletikus

3-4
(mint naupliusz
szem)
többségnél
anamorfózis
többségében
tengeriek
≈65 ezer
(≈5%)
kagylósrákok,
gályarákok,
levéllábú rákok,
felsőrendű rákok,
stb.
Hexapoda nélkül
parafiletikus

1-4
(jellemzően 3)
epimorfózis
(kivéve Protura)
többségében
szárazföldiek
>1 millió
(≈83%)
előrovarok,
rovarok

monofiletikus

Ellenőrző kérdések:
1. Mik a Panarthropoda klád tagjainak közös jellegei?
2. Mely törzsek tartoznak a Panarthropoda kládba, és ezek milyen rokonsági viszonyban
állnak egymással?
3. Hány szelvényből áll a medveállatkák (Tardigrada) teste?
4. Milyen másodlagos egyszerűsödések jellemzik a medveállatkákat, és ez az
egyszerűsödés minek a következménye?
5. Hány pár járólábbal rendelkeznek a medveállatkák, és mi jellemzi ezeket?
6. Hogyan alakul a medveállatkák izomzata?
7. Milyen kiválasztószervvel rendelkeznek a medveállatkák?
8. Hogyan és mivel táplálkoznak a medveállatkák?
9. Hogyan képesek átvészelni a medveállatkák a kedvezőtlen körülményeket?
10. Milyen testtájakra tagolódik a karmos féreglábúaknak (Onychophora) teste?
11. Milyen feji végtagokkal rendelkeznek a karmos féreglábúaknak?
12. Mi jellemzi a karmos féreglábúak járólábait?
13. Milyen légzőszervvel rendelkeznek a karmos féreglábúak?
14. Miben tekinthető ősinek a karmos féreglábúak idegrendszere?
15. Milyen sajátos megtermékenyítési mód jellemez egyes karmos féreglábúakat?
16. Hogyan és mivel táplálkoznak a karmos féreglábúak?
17. Milyen földrajzi elterjedés jellemzi a karmos féreglábúakat?
18. Milyen testtájakra tagolódik az ízeltlábúak (Arthropoda) teste?
19. Mi jellemzi az ízeltlábúak kutikuláját?
20. Hogyan alakul az ízeltlábúak izomzata?
21. Hogyan épülnek fel és milyen funkciókat láthatnak el az ízeltlábúak végtagjai?
22. Milyen légző- és kiválasztószervekkel rendelkezhetnek az ízeltlábúak?
23. Mi jellemzi az ízeltlábúak agydúcát?
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24. Milyen kétféle szemtípus fordul elő az ízeltlábúaknál?
25. Mely petebarázdálódási típus jellemzi az ízeltlábúak többségét?
26. Milyen két fő fejlődési forma jellemzi az ízeltlábúakat?
27. Körülbelül hány ismert ma élő faja van az ízeltlábúaknak?
28. Mik az ízeltlábúak főbb ágai, és ezek milyen rokonsági viszonyban állnak egymással?
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XI. Arthropoda: Chelicerata
Írta: Torma Attila
SubPh.: Chelicerata (Csáprágósok altörzse)
Méretük a mm tört részétől a mintegy 70 cm-ig terjed. Testük alapvetően két testtájra,
előtestre (prosoma) és utótestre (opisthosoma) tagolódik1, de ez másodlagosan jelentősen
módosulhat (pl. atkák). Az előtest a fejlebenyből (acron) és 6, páros végtagokat viselő
szelvényből áll. Előtestüket többnyire egységes hátpajzs (peltidium) borítja, amely azonban
külön részekből is állhat (pro-, meso- és metapeltidium). Ez esetben a propeltidium az
1-4 szelvényeket fedi, a meso- és metapeltidium pedig külön-külön a további két szelvényt
borítja (pl. rovarpókok, álskorpiók). A rágóval rendelkező ízeltlábúaktól (Mandibulata)
eltérően csápjaik, rágóik és állkapcsaik nincsenek. Speciális végtag eredetű szájszervük az
előtest első szelvényén található páros csáprágó2 (chelicera), amely elsődlegesen 3 ízű, és az
utolsó két íz ollót alkot, ez azonban a pókok esetében csípőkarmokká módosult (11.1. ábra).
Az előtest további végtagjai lehetnek azonos alkotásúak, de általában az 1. pár tapogatólábat
(pedipalpus) képez, ezt pedig 4 pár járóláb követi. A tapogatóláb elsődlegesen, ahogy a
neve is mutatja, érzékelésre szolgál, de módosulhat zsákmányszerzésre, mint a skorpiók ollós
tapogatólába, vagy állhat a szaporodás szolgálatában, mint a hím pókok tapogatólába,
amellyel spermáikat a nősténybe juttatják. A 4 pár járóláb közül az 1. párnak tapogató
funkciója is lehet a tapogatóláb helyett (pl. rovarpókok). A járólábak általában 7 ízűek, köztük
a térdíz (patella) is megtalálható. Végtagjaik mindig egyágúak. A végtagok mellett az
előtesten találhatók a szemeik is. Az utótest szelvényszáma változó, de legfeljebb 13 szelvény
alkotja, valamint a faroklebeny (telson) zárja, amely tőrszerű (pl. tőrfarkúak) vagy ostorszerű
(pl. ostorfarkúak) függelékké alakulhat. Utótestük is tagolódhat további részekre (meso- és
metasoma) (pl. skorpiók), ill. redukálódhat, ami például az ászkapókok (Pycnogonida) közös
jellegzetessége. A rákszabásúak (Merostomata) kivételével az utótesten fejlett végtagok nem
találhatók, de végtagszármazékok (pl. tracheatüdők, a skorpiók fésűszervei (11.22. ábra), a
pókok szövőszemölcsei) lehetnek.
Az előtestben található mezodermális eredetű belső vázuk az ún. mezodermális
endoszternum. A mezodermális endoszternumhoz tapad az előtest izomzatának egy része is.
Emésztésűk döntően a testen kívül zajlik. Izmos előbelükhöz (szívógyomor), amellyel az
elfolyósodott táplálékot szívják fel, kiterjedt vakbélrendszer kapcsolódik (11.2. ábra).
Légzőszerveik lehetnek kopoltyúk (pl. rákszabásúak), légcsövek (tracheacsövek) (pl. egyes
atkák), tracheatüdők3 (pl. pókok), de a légzés történhet a teljes testfelületükön keresztül is
1

Korábban nevezték fejtor (cephalothorax) és potroh (abdomen) néven. A fejtor elnevezés azonban félrevezető,
hiszen nem a fej és tor összeolvadásával jött létre, mint egyes rákok esetében, hanem az ősi ízeltlábú
alapszabásból, az elülső törzsszelvények összeolvadásából vezethető le.
2
Tapasztalataink alapján a csáprágó elnevezés olyan téves képzeteket kelthet, mely szerint a csáprágó a többi
ízeltlábú csápjának és rágójának összeolvadásából jött létre. Hangsúlyoznánk tehát, hogy ez nem így van!
A csáprágó kizárólag a csáprágósokra jellemző szerv, közte és a többi ízeltlábúra jellemző csáp és rágó között
nem kell párhuzamot vonni, azon kívül, hogy mindegyik végtag eredetű, és mint végtagok a csáprágó és a csáp
(pontosabban az 1. pár csáp, amely a rákokat kivéve az egyetlen pár) egymással homológnak tekinthető.
3
Sokkal szemléletesebb az angol “book lungs”, ill. “book gills” elnevezés, amely az elsődlegesen vízi életmódú
csáprágósok és a leszármaztatott szárazföldi csoportok légzőszerveinek homológ voltára is utal. Mindkét szerv
az utótesten az embrionális végtagkezdemények hátoldalán jön létre, és anatómiailag igen hasonló felépítésűek.
Ahogy az angol nevük utal rá, könyvlapokhoz hasonlóan rendeződő lemezekből állnak, amelyek belsejében
hemocianin tartalmú testfolyadék áramlik. A testfolyadék és a lemezek között áramló víz (tőrfarkúak), ill. levegő
(szárazföldi csáprágósok) között történik meg a légzési gázok cseréje. A tracheatüdő szemléletes elnevezés abból
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(pl. miniatürizálódott fajok). Keringésük az ízeltlábú alapszabásnak megfelelően nyílt, szívük
az utótest dorzális részén található (11.2. ábra). Alapvető kiválasztószerveik a nefridiális
eredetű csípőmirigyek (koxális mirigyek), amelyek az előtestben találhatók és a járólábak
csípőinek (coxae) tövében vannak a kivezetőnyílásaik. A csipőmirigyek száma a
rákszabásúaknál 4 pár, míg a többi csoportnál kevesebb (azaz az ízeltlábú alapszabásra
jellemző 6 pár módosult metanefrídium 4-re, vagy még kevesebbre redukálódott)
(10.1. táblázat). Egyes csoportokban (pl. álskorpiók, rovarpókok, sapkáspókok) endodermális
eredetű Malpighi-edények is lehetnek, amelyek az utótestben helyezkednek el (11.2. ábra).
Malpighi-edényeik függetlenül alakultak ki a hatlábúakétól (Hexapoda), amelyek
ektodermális eredetűek. A csáprágósok eredetileg páros ivarnyílásai az utótest
2. szelvényének hasi oldalán nyílnak. Idegrendszerük központosult, a hasdúcláncot alkotó
dúcok a garatalatti dúcokkal összeforrtak, ám ennek mértéke eltérő az egyes csoportokban.
A rákszabásúak (Merostomata) agyát például a garatalatti dúcok és az utótest első két
szelvényének dúcai alkotják, míg a legtöbb pókszabásúnál (Arachnida) az összes dúc az
előtestben központosul. Érzékelésük fejlett. Az ízeltlábúakra általánosan jellemző mechanikai,
ill. kémiai érzékelésre való érzékszőrök, érzékkúpok, érzőlemezek vagy érzékgödrök mellett
speciális érzékszerveik is lehetnek, mint pl. a skorpiók fésűszerve (pecten). Összetett szemek
csak a rákszabásúaknál találhatók, a többi csoportban redukálódtak változatos számú
egyszerű szemekké.4 Ezek mellett pontszemeik (ocelli) is lehetnek. A szemek száma,
elhelyezkedése (oldalsó, középső) fontos rendszertani bélyeg egyes csoportok esetében.

11.1. ábra. A csáprágó (chelicera) néhány típusa.
A: 2 ízű, csípőkaromban végződő csáprágó;
B: 2 ízű, ollóban végződő csáprágó;
C: 3 ízű, ollóban végződő csáprágó.

Váltivarúak (gonochorisztikusak), megtermékenyítésük pedig többnyire belső (kivéve
a rákszabásúakat). Egyedfejlődésük a tengeri csoportok, valamint az atkák ("Acari") és
sapkáspókok (Ricinulei) kivételével közvetlen. Fejlett utódgondozásuk lehet, sőt egyes
pókoknál a társas szerveződés formái is megfigyelhetők. Elsődlegesen tengeriek (tőrfarkúak,
csupalábállatok), a ma élő fajok többsége azonban szárazföldi. A csáprágósok, pontosabban a
pókszabásúak (Arachnida) az ízeltlábúak közül elsőként hódították meg a szárazföldet, így
egyikei a legősibb szárazföldi állatoknak. Nagyrészt ragadozók, de növényevők,
törmelékevők vagy élősködők is lehetnek. A méregtermelés egymástól függetlenül alakult ki
a szempontból, hogy a tracheatüdők és tracheacsövek eredete kapcsolódik egymáshoz, de nem a tüdő tracheális
eredetű, ahogy a név sugallja, hanem a pókszabásúak tracheacsövei a tracheatüdők származékai.
4
Recens vizsgálatok alapján pl. a pókok oldalszemei az ősi összetett szemek feltagolódásából erednek, míg a
középszemek, pontosabban az elülső középszemek a rovarok pontszemével, ill. a rákok naupliusz szemével
homológ.
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az egyes csoportokban. Ezen fajok közül néhány az emberre is veszélyes. Az atkák között
számos növényi kártevő, készletkártevő, ill. humánparazita faj fordul elő. A pókok generalista
ragadozóként a különböző mezőgazdasági kártevők természetes ellenségei lehetnek, így a
biológiai védekezésben lehet szerepük. A pókselyem igen erős és rugalmas,
felhasználhatóságát (szemben pl. a selyemlepkékkel) azonban erősen korlátozza az
előállításának nehézsége. Az atlanti tőrfarkú (Limulus polyfemus) testnedvét (pontosabban az
amöbocitáik termelte koagulánst) endotoxinok kimutatására használják (LAL teszt).
9
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12
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16

18
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11.2. ábra. A csáprágósok (Chelicerata) belső testfelépítése egy hipotetikus, pókszerű csáprágós
esetében. 1: nyelőcső; 2: méregmirigy kivezető csatornája; 3: méregmirigy; 4: szem; 5: agy;
6: szívógyomor; 7: aorta; 8: utóbél; 9: szív; 10: emésztőrendszer elágazásai; 11: ovarium;
12: Malpighi-edények; 13: végbélnyílás; 14: szövőszemölcs; 15: szövőmirigy; 16: oviductus;
17: spermatheca; 18: tracheatüdő; 19: vakbélrendszer; 20: csáprágó.

A csáprágósok elsődlegesen vízi életmódot folytattak, amint azt a legkorábbi fosszilis
leletek is mutatják. A késő-középső kambrium időszaki Burgess-palából származó legősibb
csáprágós fosszíliák (pl. †Sidneyia) kb. 508 millió évesek. Más leletek (pl. †Sanctacaris)
csáprágós volta vitatott. Az egyes fajaik hatalmas méretéről elhíresült tengeri skorpiókat
(†Eurypterida) sorolták már a rákszabásúak (Merostomata), ill. a pókszabásúak (Arachnida)
közé is. Legősibb képviselőjük, a †Pentecopterus decorahensis mintegy 467 millió évvel
ezelőtt a középső ordovíciumban élt. Csupán néhány ászkapók fosszília ismert, a legrégebbi
mintegy 450 millió éves (késő ordovícium). A legrégebbi tőrfarkú lelet (†Lunataspis aurora)
szintén a késő ordovíciumból származik (445 millió év). A késő szilur időszakban élt a
sapkáspókokhoz hasonló csáprágós, a †Palaeotarbus jerami (Trigonotarbida), amelynek
fosszíliája a legrégebbi ismert szárazföldi arachnida lelet. A devon időszakban (~386 millió
éve) már selyemfonalat termelő fajok is éltek (pl. †Attercopus fimbriunguis). A rágók
egységes hiányára, valamint a tőrfarkúak lárvájának morfológiájára alapozva egyes
rendszerek közös fejlődési ágba (Amandibulata) sorolják a kihalt háromkaréjú ősrákokat
(†Trilobita) és a csáprágósokat. Világszerte mintegy 114 ezer fajuk ismert, amely több mint
85%-át a különböző atkák és pókok teszik ki.
Jelenleg a csáprágósok monofiletikus eredete általánosan elfogadott, bár az egyes
csoportok rokonsági viszonyainak megítélése a kezdetektől és jelenleg is vita tárgyát képezi
(11.1. boksz). Az ászkapókokat (Pycnogonida) régebben sorolták a pókszabásúak (Arachnida)
közé, jelenlegi megítélésük szerint azonban az összes többi csáprágós (Euchelicerata)
testvércsoportjának tekinthetők. Tradicionálisan testvércsoportot alkotnak a rákszabásúak
(Merostomata) és a pókszabásúak (Arachnida), noha egyes filogenetikai vizsgálatok ennek
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ellentmondanak (11.1. boksz). A rákszabásúak ma élő néhány képviselője mind a
tőrfarkúalakúak (Xiphosura) rendjébe tarozik, a pókszabásúakon belül pedig 13 rendet
különítenek el5.
Az altörzs rendszerének vázlata:
SubPh.: Chelicerata (Csáprágósok altörzse)
Cl.: Pycnogonida (Ászkapókok osztálya)
O.: Pantopoda (Csupalábállat-alakúak rendje)
Cl.: Euchelicerata (Valódi csáprágósok osztálya)
SubCl.: Merostomata (Rákszabásúak alosztálya)
O.: Xiphosura (Tőrfarkúalakúak rendje)
SubCl.: Arachnida (Pókszabásúak alosztálya) (részletesen ld. lentebb)

11.1. boksz. A csáprágósok rokonsági viszonyainak vitás kérdései
A csáprágósok rokonsági viszonyainak egyik vitatott aspektusa az ászkapókok
vagy csupalábállatok (Pycnogonida) megítélése, amelynek kapcsán meg kell
említenünk az ízeltlábúk rokonsági viszonyaira vonatkozó harmadik elképzelést
(Cormogonida hipotézis). A Cormogonida hipotézis szerint az ászkapókok olyan
sajátságos jellegekkel bírnak, hogy az összes többi ízeltlábútól különálló fejlődési
vonalat alkotnak. Ilyenek pl. az egyedi chelifor (a csupalábállatok cheliforja és a többi
csáprágós chelicerája közötti azonosság vitatott), a lábakon nyíló ivarnyílásaik,
előrenyúló ormányuk, amellyel táplálékukat kiszívják, 9 ízű lábuk, stb.
A Cormogonida hipotézis szerint tehát az ászkapókok képezik az összes többi
ízeltlábút magába foglaló Cormogonida csoport testvércsoportját. A Cormogonida
tagjainak közös jellege többek között, hogy ivarnyílásaik a testen, és nem a lábakon
találhatók. Ezzel a hipotézissel kapcsolatban olyan fosszilis ízeltlábúak kerültek a
figyelem középpontjába, amelyek a fejük elülső részén egy nagy, ízelt, minden
bizonnyal ragadozásra szolgáló végtagpárt („great appendage”) viseltek
(pl. †Megacheira, †Radiodonta). (A Megacheira fosszíliák eme 1. pár végtagját a
csáprágó előfutárának tekintik.) A kambrium időszaki †Anomalocaris (Radiodonta,
régebben Megacheira) vizsgálata alapján valószínű, hogy eme végtag beidegzését a
protocerebrum végezte, ami megerősíti azt az elképzelést, hogy a karmos féreglábúak
csápjához hasonlóan az ősi ízeltlábúaknak is volt egy elülső végtagpárja (az „eredeti”
1. pár végtag), amelyet a protocerebrum idegzett be, és ami hiányzik az összes ma élő
ízeltlábúnál, ugyanis redukálódott az evolúció során, ill. ez lenne a felső ajak (labrum)
a ma élőknél. Ezzel párhuzamosan egy neuroanatómiai vizsgálat (Maxmen et al.
2005) azt találta, hogy a csupalábállatok cheliforjának beidegzését a protocerebrum
látja el, ami azt jelenti, hogy a csupalábállatoknál egyedülálló módon megtalálható az
„eredeti” 1. pár végtag. Ez pedig erőteljesen támogatta a Cormogonida hipotézist,
5

A csáprágósokat (Chelicerata) hagyományosan 3 osztályba (Pycnogonida, Merostomata, Arachnida) sorolták.
A Pycnogonida testvércsoportjaként a monofiletikus Euchelicerata bevezetésével a rákszabásúak (Merostomata)
és pókszabásúak (Arachnida) alosztályi rangot kaptak. A rákszabásúakon (Merostomata) belül a ma is élő
tőrfarkúakat (Xiphosura) és a kihalt tengeri skorpiókat (†Eurypterida) különítették el rendekként, de a tengeri
skorpiókat jelenleg a pókszabásúakkal rokonítják, így a Merostomata és a Xiphosura nevet szinonimként is
használják néha. A pókszabásúak főbb csoportjait hagyományosan alosztályi rangon tárgyalták, ezek jelenleg
rendek, ill. főrendek. A monofiletikus taxonok használata a fő cél, így az atkák ("Acari") alosztálya megszűnt, a
különböző „atkákat” főrend szinten választották szét. További változások várhatók, tekintve például hogy az
újabb filogenetikai vizsgálatok alapján a tőrfarkúak a pókszabásúak közé ágyazódnak be.
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amit egy korábbi kombinált molekuláris és morfológiai vizsgálat is alátámasztott.
Ezzel szemben a legújabb filogenomikai vizsgálatok nem támasztják alá a
Cormogonida hipotézist, hanem a csáprágósok monofiliáját és a Pycnogonida és
Euchelicerata testvércsoporti viszonyát támogatják. Ráadásul egy újabb, több
csupalábállat fajon megismételt neuroanatómiai vizsgálat (Brenneis et al. 2008)
cáfolja, hogy a chelifor beidegzését a protocerebrum végezné, azt a deutocerebrum
látja el. A fosszilis leletek elülső végtagpárja (értsd: a „great appendages”)
interpretációja sem egyöntetű.
Noha a Pycnogonida és Euchelicerata taxonok testvércsoport viszonya mára
széles körben elfogadott, problémás kérdés maradt a rákszabásúak (Merostomata) és
pókszabásúak (Arachnida) viszonya. Régóta ismertek olyan vélemények, hogy a
tőrfarkúak nem különböznek oly mértékben a pókszabásúaktól, hogy külön csoportot
alkossanak (pl. Comstock, 1912). Kritikus nézetek szerint csupán a vízi és szárazföldi
csoportok szétválasztásáról van szó, még akkor is, ha egyszerűbb elképzelni, hogy a
szárazföldi életmódra való áttérés egyetlen esemény volt, azaz a szárazföldi
pókszabásúak egy közös ősből származnak. Az egyetlen közös szárazföldi ős ellen
szólnak pl. olyan leletek, amelyekről úgy vélik, hogy vízi életmódú skorpiók leletei,
ez azonban nem általánosan elfogadott, többen is cáfolják. Nyilvánvalóan a fosszilis
leletek megítélése is különbözhet. Például az egyes fajok hatalmas méretéről
elhíresült tengeri skorpiókat (†Eurypterida) sorolták már a rákszabásúak, ill. a
pókszabásúak közé is. A jelenlegi nézet szerint a pókszabásúakhoz állnak közelebb.
A Merostomata, figyelembe véve a kihalt fajaikat, egy recens vizsgálat alapján nem
tekinthető monofiletikus eredetűnek (Lamsdell 2013, 2016). Ráadásul egyes
filogenomikai vizsgálatok szerint a ma élő tőrfarkúak beékelődnek a pókszabású
csoportok közé, ami részben ellentmond az egyetlen szárazföldi közös ős
elméletének. A jelenlegi legfrissebb vizsgálat (Ballesteros & Sharma 2019) szerint
pl. a rákszabásúak a sapkáspókok (Ricinulei) testvércsoportját alkotják.
Noha a tradicionális pókszabású csoportok (kivéve az atkákat) morfológiai
jellegeik alapján jól definiált, monofiletikus taxonoknak tekinthetők, sajnálatos
módon rokonsági viszonyaik máig tisztázatlanok. Változatos morfológiai jellegeik
miatt változatos vélemények láttak napvilágot a leszármazási viszonyaikat illetően,
amelyek közül mára már számos nézet meghaladott. Ilyen volt, hogy a skorpiók
bazális helyzetűek, azaz a legősibb pókszabásúak, amelyben szerepet játszhatott a
tengeri skorpiókhoz való hasonlóságuk is (melyek épp e hasonlóság miatt kapták
nevüket). Igaz, egyes morfológiai bélyegeik pl. az oldalszemeik felépítése tényleg
ősinek tekinthető a többi pókszabásúhoz képest. A módosult testtájaikkal és hexapod
(3 pár lábbal rendelkező) lárváikkal jellemezhető atkák kapcsán egyértelmű ma már,
hogy nem képeznek monofiletikus egységet. A molekuláris vizsgálatok
ellentmondásosságának az oka részben a miniatürizált csoportok („atkák”, álskorpiók,
szálfarkúak) szekvenciáinak sokkal gyorsabb evolúciója, és az ebből adódó hosszú
ágak vonzódása (long branch attraction, LBA) lehet.
A korábbi kombinált morfológiai és molekuláris jellegek elemzése alapján a
kaszáspókok (Opiliones), skorpiók (Scorpiones), álskorpiók (Pseudoscorpiones) és
rovarpókok (Solifugae) alkottak monofiletikus kládot (Dromopoda), amelyen belül a
kaszáspókok képezték a többi 3 taxon (Novogenuata) testvércsoportját. Azonban ezt a
recens filogenomikai vizsgálatok szintén cáfolják. Jelenleg a Tetrapulmonata, amely
a pókokat (Araneae), ostorlábúakat (Amblypygi), szálfarkúakat (Uropygi) és rövid
szálfarkúakat (Schizomida) foglalja magába, tűnik az egyetlen stabil, elfogadott
monofiletikus kládnak. A Tetrapulmonata testvércsoportját a legfrissebb
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filogenomikai vizsgálatok alapján a skorpiók képezik, amelyekkel együtt az
Arachnopulmonata kládot alkotják. Noa et al. (2020) megerősíti az
Arachnopulmonata monofiletikus eredetét, viszont ennek testvércsoportját szerintük a
rákszabásúak képezik. Elképzelésük szerint a szárazföldi életmódhoz való
alkalmazkodás legalább két hullámban történt, és a szárazföld kezdeti meghódítása
után a rákszabásúak (és az eurypteridák) visszatértek a vízi életmódra.
Cl.: Pycnogonida (Ászkapókok osztálya)
Méretük igen változatos, a kb. 1 mm-től a 75 cm-ig terjed. Testfelépítésük sajátosságai
miatt rendkívül bizarr megjelenésű csáprágósok (11.3-4. ábrák). Lábaik feltűnően hosszúak
a testükhöz képest, innét ered a csupalábállat (Pantopoda) elnevezésük. Testük szinte csak az
előtestből áll, mivel az utótest szelvényezetlen, apró függelékké redukálódott. Az előtestük
elülső, szelvényezetlen részen előrenyúló ormányt (proboscis) viselnek, amelynek csúcsán
található a szájnyílás. Ehhez a részhez kapcsolódik a páros, ollóban végződő csáprágó
(chelifor), ill. a kicsi, járólábszerű tapogatóláb (pedipalpus). Egyes fajoknál a csáprágó és a
tapogatóláb teljesen redukálódhat. A hímeknél, ill. egyes fajok nőstényeinél a tapogatólábat
egy további pár hosszabb tojáshordó láb (oviger) követi. A tojáshordó lábnak az
utódgondozás mellett az udvarlásban és tisztogatásban is szerepe lehet. Az előtest
szelvényezetlen részének hátoldalán található szemdombon ül 4 pontszemük (ocellus) is,
amelyek a mélytengeri fajoknál hiányozhatnak. Összetett szemeik (oculi) redukálódtak.
Az előtest további szelvényezett része viseli az általában 4, ritkán 5-6 pár (pl. Pentanymphon,
Dodecolopoda) járólábakat. Járólábaik 9 ízűek, és a test dudorszerű nyúlványaihoz
(ún. pedestal) kapcsolódnak. Testük olyan vékony, hogy az emésztőrendszerük egy része is
a lábakban található ún. diverticulumok formájában. Légző- és kiválasztószerveik
elcsökevényesedtek. Légzésük a testfelületükön keresztül zajlik. Szívverésük frekvenciája
meglepően magas (90-180 percenként). Emésztőrendszerükhöz hasonlóan a páros
ivarmirigyeik (gonádok) is benyomulnak a lábakba, és az ivarnyílások (gonopórusok)
sem az utótesten, hanem a járólábak tomporán (trochanter) nyílnak.
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11.3. ábra. Az ászkapókok (Pycnogonida) külső testfelépítése.
1: ormány (proboscis); 2: csáprágó (chelifor); 3: tapogatóláb (pedipalpus);
4: szemdomb a 4 pontszemmel (ocelli); 5: tojáshordó láb (oviger);
6: utótest; L1-L4: lábak.
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Egyetlen hímnős (hermafrodita) faj kivételévek váltivarúak (gonochorisztikusak).
A tojásokat a hím gondozza. Közvetett fejlődésűek, lárváik szelvényszerző fejlődéssel
(anamorfózis) fejlődnek. Tipikus szabadon úszó lárvaalakjuk (protonymphon) mellett
további lárvatípusok is ismertek. A parazita lárvák kikelésük után csalánozó gazdát keresnek,
és ott betokozódnak. Egyes fajok lárvái kikelés után is maradnak a hímek tojáshordó lábain,
és azokhoz tapadva fejlődnek tovább. Kizárólag tengerekben élnek, megtalálhatók a sekély
parti zónától a mélytengeri élőhelyekig. Előfordulnak szivacsokon, csalánozókon,
zsákállatokon, sőt néha a planktonikus életmódú élőlények között is feltűnhetnek.
Ormányukat a gazdába fúrva szívják ki azokat, azonban ez sokszor nem jár a gazda
pusztulásával, így például a tengerirózsákon élő Pycnogonum fajok inkább paraziták. Ezzel
szemben a korallokon élő Nymphon fajok tipikusan ragadozók, megint más fajok pedig
szerves maradványokat is fogyasztanak. Kagylóban élő parazita fajuk is ismert (Nymphonella
tapetis). Lassan másznak az aljzaton, ill. korlátozottan úszó mozgásra is képesek.
Terjedőképességük csekély, bár egyes fajok (pl. Anoplodactylus és Bathypallenopsis fajok)
medúzákra kapaszkodva messzire juthatnak. Testüket élőbevonat fedheti, de enélkül is jól
beolvadnak környezetükbe. Rendszerezésük a tojáshordó lábak és a járólábak jellegzetességei
alapján történik. A ma élő fajok egyetlen rendbe (Pantopoda) tartoznak, a kihalt fajokat
további 3 rendbe sorolják. Mintegy 1300 fajuk ismert.
Az Európa körüli tengerek parti zónájában tengerirózsákon (Actinia spp.) figyelhető
meg a mindössze 1,5 cm-es parti ászkapók (Pycnogonum litorale). Fajokban gazdag a
Nymphon génusz, amelybe a nyurga ászkapók (Nymphon gracile) is tartozik.

11.4. ábra. Egy mélytengeri csupalábállat (Pycnogonida: Pantopoda).

Cl.: Euchelicerata (Valódi csáprágósok osztálya)
Közös morfológiai jellegeik közül az utótesten található ivarnyílások említhetők,
szemben a csupalábállatok járólábainak tomporán (trochanter) nyíló gonopórusokkal.
Előtestükön legfeljebb 5 pár végtag (beleértve a tapogatólábat is) található. Középszemeik
(pontszemek) mellett oldalszemeik (összetett szemek a tőrfarkúaknál, ill. annak
feltagolódásából származó egyszerű szemek a pókszabásúaknál) is vannak.
A recens filogenetikai vizsgálatok támogatják monofiletikus voltát, de ezen belül az
egyes csoportok rokonsági viszonyai nem tisztázottak.
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SubCl.: Merostomata (Rákszabásúak alosztálya)
A mintegy fél m-t is meghaladó testhosszukkal a legnagyobb termetű élő csáprágósok.
A nőstények a hímeknél nagyobb termetűek. Előtestük (prosoma) hátoldalát egységes, patkó
alakú páncél (peltidium) fedi (11.5. ábra). Az előtest végtagjai az 1 pár kicsi, ollós csáprágó
és az 5 pár járóláb, amelyek közül az első 4 pár szintén ollós6. Az utolsó pár járóláb nagy,
legyezőszerű függeléket (flabellum) visel, amelynek feladata a kopoltyúk tisztogatása (főleg
mikor az aljzatba ássák magukat), de az úszásban is szerepet játszik. A lábak alapjánál
előremutató tövisszerű képletek találhatók, amelyek a csípők enditjének módosulatai
(ún. gnathobasis), és a táplálék kezelésében (aprítás és a szájhoz való továbbítás) van
szerepük7. Hátratolódott szájnyílásuk a lábak között, a test középtáján található. Nevük is
ebből adódik a görög meros (comb) + stoma (száj) összetételből. Az előtest hátoldalának
szélein, ill. közepén helyezkednek el összetett szemeik (oculi) és 2 pontszemük (ocellus)8.
Továbbá az előtestben található a középbél ágrendszere, ill. egyetlen ivarszervük is, amely
azonban az utótest 2. szelvényének hasi oldalán nyílik. Az ék alakú utótest (opisthosoma)
meso- és metasomára tagolódik. A mesosoma 1. szelvénye (pregenitális szelvény) szorosan az
előtesthez kapcsolódik, utána egy mély ízületi barázda következik. A pregenitális szelvény
módosult végtagpárja (chilaria) a szájnyílást ajakként határolja, funkciója nem világos,
valószínűleg a táplálék kezelésében, stabilan tartásában van szerepe. A mesosoma további
6 pár levélszerű végtagja közül az 1. pár az ivarnyílás takarására módosult (operculum), a
további 5 pár pedig kopoltyúlemezeket visel, de a légzésen kívül ezek az úszást is szolgálják.
Az utótest metasoma része 3 kisméretű szelvényből áll, és a rend nevét adó hosszú,
mozgatható faroktövisben végződik. Utótestük hátoldalát szintén egységes páncél borítja,
oldalán mozgatható tüskékkel (11.5. ábra). Emésztésük belső, táplálékukat lábaik
függelékével (gnathobasis), majd nagyrészt a rágógyomruk segítségével aprítják fel.
Kiválasztószervük 4 pár nefridiális eredetű csípőmirigy, smelyek közös csatornán keresztül
nyílnak a külvilágba, az 5. végtagpár tövében. Idegrendszerük központosult, agyukat az
előtest ganglionjai mellett csak az utótest első 2 szelvényének dúca alkotja, a többi utótesti
szelvényben különálló páros dúcok találhatók
Váltivarúak (gonochorisztikusak), megtermékenyítésük külső. Szaporodáskor a
tőrfarkúak tömegesen jelennek meg az árapályzónában. A nőstények feromonokkal vonzzák a
hímeket, amelyek a nőstények hátára kapaszkodnak, miközben az a tojásoknak fészket ás a
parti homokba. A hímek a lerakott petéket termékenyítik meg. A tojásokból kikelő
ún. trilobitoid lárvák rendkívül hasonlítanak a kihalt háromkaréjú ősrákokra (†Trilobita).
A lárvák vedléseik során új szelvénnyel gyarapodnak (anamorfózis), és 2-3 év alatt akár több
mint tízszer vedlenek. Ivaréretté azonban később, egyes esetekben csupán több mint tíz év
múlva válnak. A őartmenti vizek aljzatán találhatók mintegy 100 m mélységig. Szinte
mindent (gyűrűsférgeket, puhatestűeket, ízeltlábúakat, detrituszt, stb.) elfogyasztanak.
A ma élő 4 fajuk mind a tőrfarkúalakúak rendjébe (Xiphosura) tartozik. Közülük talán
az atlanti tőrfarkú (Limulus polyfemus) a legismertebb (11.6. ábra), amely az Atlanti6

Ez csak a nőstényekre igaz. A hímeknél az 1. (Limulus polyphemus) vagy az 1-2. (Tachypleus gigas) pár nem
ollós, hanem horgokat visel. A módosult lábak szerepe a nőstény hátán való megkapaszkodás, ill. annak izgatása
a szaporodáskor.
7
Ezek megtalálhatók a pókszabásúak csáprágójának tövén is, ill. a rákok (Crustacea) végtagjain is általánosak.
8
Az összetett szemeik mögött egy-egy ún. “kezdetleges oldalszem” található, ill. a 2 pontszemük mögött további
2 pontszem összeforrva az ún. endoparietális szemet alkotja. Összetett szemeik a nappali és éjszakai látáshoz is
adaptálódtak, fő funkciójuk a mozgás érzékelése. A többi szem az UV fényre ill. a holdfényre érzékeny, és
valószínűleg a holdciklus érzékelésében van szerepük, ami többek közt a szaporodási időszakot is meghatározza.
A szájnyílás környékén 1 pár ventrális szem is található, amelynek funkciója ismeretlen.
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óceánban, az amerikai partvidék mentén él, és lepi el szaporodáskor nagy tömegben a
homokos tengerpartot. A többi faj ázsiai tengerekben és brakkvizekben él, ahol fogyasztják is
őket, azonban a mangrove mocsarakban élő fajuk (Carcinoscorpius rotundicauda)
tetradotoxint tartalmazhat. Élőhelyeik degradációja ill. intenzív orvosbiológiai célú
felhasználásuk (pl. LAL teszt) következtében számuk rohamosan csökken.

6

4

1

5

7

I

8
2
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3

11.5. ábra. A rákszabásúak (Merostomata) külső testfelépítése. I: előtest (prosoma);
II: utótest (opisthosoma); 1: előtest hátpáncélja (peltidium); 2: utótest hátpáncélja
a mozgatható oldaltüskékkel; 3: faroktövis (telson); 4: pontszem; 5: összetett szem;
6: ollós csáprágó (chelicera); 7: 1-4. pár ollóban végződő előtesti járóláb;
8: legyezőszerű függeléket (flabellum) viselő utolsó pár előtesti láb; 9: ivarnyílás
fedőjévé módosult 1. pár utótesti végtag; 10: kopoltyúkat viselő utótesti végtagok.

11.6. ábra. Atlanti tőrfarkú (Limulus polyfemus).
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SubCl.: Arachnida (Pókszabásúak alosztálya)9
Méretük változatos, a kevesebb mint 1 mm-től a 20 cm-ig terjed, de alapvetően
kisebbek, mint a tengeri csáprágósok. Testük előtestre (prosoma) és utótestre (opisthosoma)
tagolódik, de másodlagos testtagolódásuk változatos (ld. a rendek jellemzését) (11.7. ábra).
Fejlett végtagok csak az előtestükhöz kapcsolódnak, ezek rendre az 1 pár csáprágó
(chelicera), 1 pár tapogatóláb (pedipalpus) és a 4 pár járóláb. Csáprágójuk 2 vagy 3 ízű,
változatos méretű, amely végződhet ollóban vagy csípőkaromban (11.1. ábra). Az általában
6 ízű tapogatólábuk (pedipalpus) másodlagosan módosulhat zsákmányszerzésre
(pl. skorpiók), párzásra (pl. pókok) vagy mozgásra (pl. rövidszálfarkúak). Karmokban
végződő járólábaik 7 ízűek, mivel a térdíz (patella) is megtalálható. Néha a járólábak is
módosulhatnak tapogatásra vagy párzásra. Változó számú, legfeljebb 5 pár oldalszemeik
(az összetett szemek feltagolódásából származó egyszerű szemek) és 1 pár középszemük10
(pontszemek) vannak. Közös jellemzőjük, hogy szájnyílásuk általában szűk, így többnyire
csak folyékony táplálék felvételére képesek. Többségében külső emésztésűek, ami, a
táplálék kezelésével együtt, az ún. szájnyílás előtti térben zajlik. Ennek kialakításában a
tapogatólábak és a tövükön gnathobasis-t viselő csáprágók is részt vesznek.

I

A

I

B

IIa
IIb
Scorpiones

II
Araneae

„Acari”

11.7. ábra. A pókszabásúak testtagolódása a skorpiók (Scorpiones), pókok (Araneae)
és atkák ("Acari") példáján keresztül. Jól kivehető a skorpiók szelvényezett,
közép- és hátsótestre tagolódó utóteste, a pókok szelvényezetlen, egységes utóteste,
amely egy nyélen keresztül kapcsolódik az előtesthez, ill. az atkák redukált utóteste,
amely összenőtt az előtesttel. I: előtest (prosoma); II: utótest (opisthosoma);
IIa: középtest (mesosoma); IIb: hátsótest (metasoma); A: elülső testtáj (proterosoma);
B: hátulsó testtáj (hysterosoma).

9

A korábbi rendszerekben osztályként tárgyalták a pókszabásúakat, a főbb csoportjaikat pedig alosztályi rangon
kezelték.
10
Más nevükön ún. primer szemek vagy poszterior középszemek, ugyanis anterior helyzetű középszemeik is
lehetnek (pl. pókok), ám ezek eredetüket tekintve nem pontszemek, hanem az oldalszemekkel azonosak.
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Utótestükön fejlett végtagok sosincsenek, legfeljebb végtag eredetű szervek
találhatók, mint pl. a tracheatüdők, a skorpiók fésűszerve (pecten) vagy a pókok
szövőszemölcsei, amelyek mind az embrionális végtagkezdeményekből alakulnak ki.
A tőrfarkúaktól eltérően az a páros ivarszervek és a középbélhez kacsolódó vakbelek az
utótestben találhatók. Páratlan ivarnyílásaik (gonopórusok) az utótest 2. szelvényén
találhatók. Szövő-, méreg- és bűzmirigyeik is lehetnek (bár nem mindig az utótestben)
(11.2. ábra). Elsődleges légzőszerveik a tracheatüdők, másodlagosak a légcsövek
(tracheacsövek), de a kettő együtt is előfordulhat, ill. mindkettő hiányozhat is.
Tracheacsöveik nem homológok a többi szárazföldi ízeltlábúéval, hanem a tracheatüdők
származékai. Elsődleges kiválasztószervük 1 vagy 2 pár nefridiális eredetű csípőmirigy,
másodlagosan endodermális eredetű Malpighi-edények is előfordulnak, amelyek azonban
nem homológok a rovarok Malpighi-edényeivel. Idegrendszerük központosult, a skorpiókat
és a legősibb pókokat (Mesothelae) kivéve a hasdúclánc összes idegdúca, beleértve az
eredetileg az utótestben elhelyezkedőket is, összeolvadtak, így az utótestben általában nem
találhatók ganglionok. Proprioceptív érzékszervük speciális érzékbarázda („slit
sensillum”)11, amely a tengeri csáprágósaknál nem található meg.
Váltivarúak (gonochorisztikusak), megtermékenyítésük belső. A párzás általában
spermatofóra átadás segítségével történik. Egyes fajokra látványos udvarlási viselkedés
jellemző. Elevenszülés (vivipária) és ál-elevenszülés (ovovivipária) is előfordul a körükben.
Többségük közvetlen fejlődésű, de például a különböző atkáknak (Acariformes,
Parasitiformes) és sapkáspókoknak (Ricinulei) hatlábú lárváik vannak. Gyakori körükben az
utódgondozás. Pókoknál a társas szerveződés kezdetleges formái (szubszociális,
kváziszociális szerveződés) is megfigyelhetők. Egyikei a legelső szárazföldi állatoknak, noha
nem mindenki fogadja el, hogy egyetlen szárazföldi közös ősből származtathatók. Elsősorban
a meleg, száraz élőhelyeket kedvelik, így több rendjük képviselői is főleg trópusi, szubtrópusi
elterjedésűek. Egyes atkák, valamint a pókok között vannak tipikusan vízi fajok is.
Többségében ragadozók, változatos zsákmányszerzési stratégiákkal. A méreganyag
használata egymástól függetlenül több csoportban is kialakult, de védekezésként is
használhatják. Néhány faj, főleg pókok és skorpiók marása emberekre is veszélyes. Bioaktív
tulajdonságaikat, azok gyógyászati felhasználását kutatják. Generalista ragadozó képviselőik
a biológiai védekezésben lehetnek fontosak. Vannak humán parazita fajaik (pl. szőrtüsző
atkák), ill. az ektoparazita vérszívók (pl. kullancsok) számos kórokozót terjeszthetnek.
Nővény- és készletkártevő (pl. takácsatkák, ill. lisztatkák) képviselőik is szép számmal
akadnak. A csáprágósok zöme a pókszabásúak, azon belül is a különböző atka ("Acari")
taxonokba és a pókok (Araneae) közé tartozik. Rokonsági kapcsolataik régóta vitatottak
(11.1. boksz). Az eddigi legteljesebb filogenetikai vizsgálat alapján a tőrfarkúak is ide
tartozhatnak.
Az alosztály rendszerének vázlata a lentebb részletesen tárgyalt taxonokkal:
SubCl.: Arachnida (Pókszabásúak alosztálya)
O.: Opiliones (Kaszáspókalakúak rendje)
SubO.: Cypophthalmi (Atkaszerű-kaszáspók-alkatúak alrendje)
11

Az összes pókszabásúra jellemző az érzékbarázda (ún. „slit sensillum”), de emellett a hatlábúaknál
(Hexapoda) is megtalálható érzékkúp (ún. sensillum campaniformium) is előfordul. Az érzékbarázda a kutikula
felszínén húzódó hosszanti barázda, míg az érzékkúp egy kör alakú barázda, amelynek közepe enyhén,
kúpszerűen kiemelkedik. Ettől eltekintve működésük megegyezik, mindkettő a kutikulában fellépő feszítő- és
nyomóerőket érzékeli. Az érzékbarázdák elhelyezkedése és iránya nagyon hasonló az egyes pókszabású
rendekben.
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SubO.: Laniatores (Tüskéskaszáspók-alkatúak alrendje)
SubO.: Eupnoi (Karcsúkaszáspók-alkatúak alrendje)
SubO.: Dyspnoi (Zömökkaszáspók-alkatúak alrendje)
O.: Palpigradi (Szálfarkúaalakúak rendje)
O.: Pseudoscorpiones (Álskorpió-alakúak rendje)
O.: Ricinulei (Sapkáspókalakúak rendje)
O.: Solifugae (Rovarpókalakúak rendje)
"Acari" (Atkák)
O.: Scorpiones (Skorpióalakúak rendje)
O.: Amblypygi (Ostorlábú-alakúak rendje)
O.: Uropygi (Ostorfarkú-alakúak rendje)
O.: Schizomida (Rövidszálfarkú-alakúak rendje)
O.: Araneae (Pókalakúak rendje)
SubO.: Mesothelae (Alsórendűpók-alkatúak alrendje)
SubO.: Opisthothelae (Felsőrendűpók-alkatúak alrendje)

O.: Opiliones (Kaszáspókalakúak rendje)
A legkisebbek testhossza az 1 mm-t is alig éri el, és a legnagyobbaké is csak 22 mm,
bár nagyobbnak tűnhetnek a gyakran rendkívül hosszú lábaik miatt. Gyakran megfigyelhető
ivari dimorfizmus a körükben. Elő- és utótestük teljes szélességükben összeforrt (11.8. ábra).
Az előtest hátpajzsa (peltidium) általában 3 részre osztott, az 1-4. szelvényt a
propeltidium, az utolsó két szelvényt, melyek szorosan az utótesthez kapcsolódnak, pedig
különálló hátlemezek (meso- és metapeltidium) fedik. Előfordul, hogy csak a metapeltidium
különül el. Az utótestet alkotó általában 8 (10) szelvény jól láthatóan elkülönül, néhány
csoport tagjainál azonban másodlagosan az utótesti szelvények hátlemezei is egységes pajzsot
alkothatnak, amely akár az előtest hátlemezeivel is összeforrhat12. Előtestük közepén
kiemelkedő szemdombon ül 1 pár középszemük, amelyek csökevényesek is lehetnek, ill.
néhány barlangi fajnál hiányozhatnak is. Csáprágójuk 3 ízű, ollós, többnyire erőteljes.
A 2. végtagpárjuk tapogatóláb (pedipalpus), amely azonban zsákmányszerzésre is
módosulhat. Ezt követi 4 pár, karomban végződő járóláb. A járólábak lábfejízei (tarsi)
másodlagosan feltagolódhatnak, és akár több mint 70 ízből is állhatnak. Az előtesten nyílik
a páros bűzmirigy is, amelynek váladéka kinon és fenol vegyületeket tartalmaz, azonban
emberek számára általában nem riasztó hatású. Légzésük tracheacsövekkel történik, 1 pár
légzőnyílásuk az utótest 2. szelvényén található. Csipőmirigyeik a 3 csípőknél vagy a
3-4. csípők között nyílnak. A hímek kiölthető párzószervvel (pénisz) rendelkeznek.
A párzószerv alakja fontos elkülönítő bélyeg. A nőstényeknek kiölthető tojócsövük van,
melynek segítségével a talajba rakják tojásaikat.
Egyes trópusi fajok utódgondozók. Többnyire más ízeltlábúakat, pl. atkákat,
ugróvillásokat, ászkákat, stb. ragadoznak. Alkalmanként állati maradványokat is
fogyasztanak, ill. akadnak közöttük táplálékspecialisták is, mint a hazánkban is élő csigaevő
kaszáspók (Ischyropsalis hellwigi), amely erős csáprágójával roppantja össze a kisebb csigák
héját. Változatos, de többnyire magas páratartalmú élőhelyeken (pl. erdőkben, barlangokban,
stb.) élnek. Többnyire éjszaka aktívak, nappal kövek alatt, fatörzseken, az avarban vagy
földalatti járatokban tartózkodnak. Néhány faj a nyíltabb, szárazabb területekhez is
alkalmazkodott, mint pl. a házi kaszáspók (Phalangium opilio). Bűzmirigyük mellett
12

Néha ez csak a hímeknél figyelhető meg. Előfordul, hogy az egységes peltidium és az utótest 1-8. hátlemezei
forrnak össze a testet teljesen fedő pajzzsá (ún. scututm completum), vagy az egységes peltidium és az 1-5.
utótesti hátlemezek forrnak össze és alkotnak egybefüggő pajzsot (scutum magnum), esetleg a tagolt peltidium
és az 1-5. összeforrt utótesti hátlemezek külön állnak (scutum parvum).
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jellegzetes védekezési mechanizmusuk az öncsonkítás (autotómia), amelynek során zavarás
hatására képesek ledobni lábaikat. A lábak saját idegdúcokkal rendelkeznek, és a ledobott
lábak még percekig jellegzetes kaszáló mozgást végeznek, hogy eltereljék a támadó
figyelmét. A leszakadt lábak nem regenerálódnak. Néhány faj esetében megfigyelhető, hogy
nagy tömegben gyűlnek össze. Ez az aggregációs viselkedés szintén védelmet jelenthet a
ragadozók ellen, de az áttelelés is állhat a hátterében.
Közel 6500 fajuk ismert. A hazánkban élő fajok száma alig éri el a 40-et. Összesen
négy monofiletikus csoportot alkotnak (Cypophthalmi, Laniatores, Eupnoi, Dispnoi), melyek
közül a Cypophthalmi képezi az összes többi (Phalangida) testvércsoportját. A Phalangida
kládon belül a Laniatores képezi a Eupnoi + Dispnoi (Palpatores) testvércsoportját13.

11.8. ábra. A karcsú kaszáspókok (Eupnoi) egy jellegzetes
képviselője, a Hadrobunus grandis.

SubO.: Cypophthalmi (Atkaszerű-kaszáspók-alkatúak alrenje)
Néhány mm-es méretük, rövid lábaik és a gyakran a testük nagy részét borító
hátpajzsuk miatt atkaszerű kinézetű kaszáspókok. Testük erősen szklerotizált. Szemeik
általában hiányoznak14. Bűzmirigyük páros kivezető nyílása egy kiemelkedő dombocskán
nyílik az előtestükön. A hímek nem rendelkeznek valódi párzószervvel.
Ragadozók és korhadékevők. A talajban vagy az avarban élnek, de vannak barlangi
fajaik is. Világszerte elterjedtek, de hiányoznak sok óceáni szigetről, valószínűleg a
korlátozott terjedésük következtében. Az egyes családok képviselői is meghatározott földrajzi
régiókhoz köthetők. Számos fajuk endemikus. Fajszegény csoport, alig több mint 200 fajuk
ismert.
SubO.: Laniatores (Tüskéskaszáspók-alkatúak alrendje)
Általában nagyobb méretű kaszáspókok. Gyakran az utótestük egy részének hátoldalát
is pajzs borítja, amely össze is forrhat az előtest hátpajzsával (pl. Sandokanidae). Csáprágóik
erőteljesek. Tapogatólábaik (pedipalpi) nagyok, tüskézettek, sőt előfordul, hogy az egész
13

Egyes filogenetikai vizsgálatok szerint azonban az Eupnoi a testvércsoportja a Dyspnoi + Laniatores alkotta
Dyspnolaniatores kládnak.
14
Amely fajoknak van szeme, azoknál sem középszem (nem pontszem), hanem oldalszemek, melyek a többi
kaszáspók csoport fajainál hiányoznak.
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testüket tüskék borítják. A hímek párzószerve bonyolult felépítésű. A nőstények tojócsöve
rövid, nem ízelt.
Főleg trópusi elterjedésű csoport. A fajok többsége (~4000) ide tartozik.
Hazánkban a Holoscotolemon jaqueti faj ismert az Északi-középhegységből.
SubO.: Eupnoi (Karcsúkaszáspók-alkatúak alrendje)
Méretük változatos. Többségük (Phalangioidea) gyengén szklerotizált és jellemzően
hosszúlábú (11.8. ábra). A Caddoidea családsorozatba tartozó fajok többnyire kisméretű,
jellegzetes tüskés tapogatólábbal (pedipalpi) és feltűnő szemekkel rendelkező kaszáspókok.
Főleg az északi mérsékelt övben elterjedtek, bár a Caddoidea képviselői Japán
kivételével a Palearktikumban nem fordulnak elő. Mintegy 1800 fajuk ismert.
Az aljnövényzetben gyakran találkozhatunk a házi kaszáspókkal (Phalangium opilio)
hazánkban is. Hasa fehér, a hím csáprágóján szarvszerű nyúlványok találhatók. Házak falán
vagy sziklákon az Opilio fajokat láthatjuk gyakran.
SubO.: Dyspnoi (Zömökkaszáspók-alkatúak alrendje)
Méretük a néhány mm-től a kb. 2 cm-ig terjed. Testük erősen szklerotizált.
Többségük (az Acropsopilioidea családsorozat fajait kivéve) az északi féltekén fordul
elő, és főleg a mérsékelt övben elterjedtek. Legtöbbjük talajlakó. Mintegy 400 fajuk ismert.
Tipikus képviselőik a sároskaszáspókok (Trogulus spp.), de a csigaevő kaszáspók
(Ischyropsalis hellwigii) is ide tartozik.
O.: Palpigradi (Szálfarkúalakúak rendje)
Apró termetű (0.5-3 mm), puha, kevéssé szklerotizált, gyakran színtelen testű
csáprágósok. Elő- és utótestük élesen elkülönül. Előtestük hátlemeze 3 részre tagolt
(pro-, meso- és metapeltidium). Szemeik hiányoznak. Gyenge csáprágójuk 3 ízű, ollós.
Tapogatólábaik (pedipalpi) járólábszerűek, karmokban végződnek, és a 2-4 pár
járólábakkal együtt mozgásra szolgálnak. A tapogatás feladatát a meghosszabbodott 1. pár
járólábak vették át. Ezek lábfeje (tarsus) másodlagosan több ízű, érzékszőrökkel borított, és
mozgáskor jellegzetesen előrenyújtva tartják. Utótestük 11 szelvényből áll, amelyből az első
8 szelvény a szélesebb középtestet (mesosoma), az utolsó 3 pedig a rövid, keskeny
hátsótestet (metasoma) alkotja, mely utóbbi hosszú, sok ízű (15) farokfüggelékben
(flagellum) végződik, amiről a nevüket kapták. A farokfüggelék minden íze hosszú szőröket
visel. Kis méretükből és rejtett életmódjukból adódóan elcsökevényesedtek némely szerveik,
így elkülönült keringési rendszerük, tracheacsöveik, tracheatüdőik nincsenek.
A gázcsere többnyire a kutikulán keresztül történik, néhányuknál azonban az utótest 4-6.
szelvényéhez kapcsolódó ún. hasi hólyagok funkcionálnak légzőszervként. Kiválasztószervük
1 pár csípőmirigy.
Rejtett (kriptikus) életmódúak. Többségük a trópusi, szubtrópusi területek páradús
élőhelyein a talajban, esetleg tengerparti homokban él. A mérsékelt övben élő fajok főleg
barlanglakók (troglobionták). Táplálkozásmódjukról kevés ismerettel rendelkezünk.
Csáprágójuk alkalmatlan ragadozásra, így valószínűleg más ízeltlábúak tojásaival
táplálkoznak, de például az Eukoenenia spelaea fajról (11.9. ábra) ismert, hogy
cianobaktériumokat fogyaszt. Kevés, mintegy 80 fajuk ismert.
Az E. spelaea fajnak az Aggteleki-karszt barlangjaiban élő endemikus alfaja a magyar
szálfarkú (Eukoenenia spelaea vagvoelgyii).
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1 mm

11.9. ábra. Eukoenenia spelaea.

O.: Pseudoscorpiones (Álskorpió-alakúak rendje)
Apró termetű, sárgás-barnás színű csáprágósok. Többségük mindössze 2-3 mm-es,
a legnagyobb fajuk is alig éri el a 12 mm-t. Nevüket a skorpiókhoz való hasonlóságukról
kapták, ám ez csupán látszólagos, leginkább az ollós tapogatólábak sugallják. Előtestük
hátlemeze pro-, meso- és metapeltidiumra tagolódhat, de ez az elkülönülés nem éles.
Robosztus, ollós csáprágóikban szövőmirigy található. Megnyúlt tapogatólábuk
(pedipalpus) zsákmányszerzésre módosult, nagy ollóban végződik, amiben méregmirigy
található. Ezt követi 4 pár jól fejlett járólábuk, végükön a karmok mellett tapadókoronggal.
Középszemeik nincsenek, 1-2 pár oldalszemük lehet, de ezek is hiányozhatnak (pl. a barlangi
fajoknál). 12 szelvényből álló utótestük rövid, nem tagolódik tovább szemben a skorpiókéval.
A taxonok megkülönböztetésében fontos szerephez jut az utótesti szelvények hátlemezeinek
felépítése, valamint a lábfejízek (tarsi) száma. Tracheacsöveik nyílása utótestük 3. és 4.
szelvényének két oldalán található. Kiválasztószervük 1 pár csípőmirigy, amely a 3. pár láb
csípőjén (coxa) nyílik. Egyes fajoknál Malpighi-edények is előfordulhatnak.
Néhány fajnál násztánc figyelhető meg, amelynek során a hím a korábban lerakott
spermatofórához vezeti a nőstényt, majd a nőstény fölveszi azt. Más fajoknál a hím helyezi a
spermatofórát a nőstény ivarnyílásába. Utódgondozásuk fejlett. A tojások egy tápláló
váladékkal telt tasakban fejlődnek, amit szövedék vesz körül. A nőstény a szövedéket őrzi, ill.
magán hordozza. Rövid ideig a kikelt utódok is a nősténnyel maradhatnak. Terjedésüket
segíti, hogy más állatokkal vitetik magukat (forézis). A hideg égövön kívül mindenütt
megtalálhatók igen változatos élőhelyeken, de a megfelelő páratartalom limitáló tényező
számukra. Vannak fajok, amelyek az emberrel együtt élnek (pl. könyvskorpió), vagy épp
madarak, emlősök fészkeiben fordulnak elő. A többségük avarban, mohapárnák között,
fakéreg alatt rejtőzködik. Kisméretű ízeltlábúakat (pl. ugróvillásokat, fürgetetveket, atkákat,
molylárvákat, szalonnabogarak lárváit, stb.) ragadoznak. Zsákmányukat ollóikkal ragadják
meg, és mérgükkel bénítják meg. A vedlések idejére vagy teleléskor a szövőmirigyeik
segítségével készített szövedékeikben húzódnak meg. Bizonyos fajok az időszakos vízborítást
is ilyen szövedékekben vészelik át. Jelenleg mintegy 2200 fajuk ismert.
Az emberi építményekben szinte mindenütt megtalálható a szünantróp könyvskorpió
(Chelifer cancroides) (11.10. ábra). Hasznosnak tekinthető, hiszen atkákat, molylárvákat, stb.
ragadoz. Tengerparti árapály zónában élő, elárasztást jól tűrő fajaik a dél-európai
Pselaphohernes litoralis vagy a Nyugat-Európában elterjedt Neobisium maritimum.
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11.10. ábra. A könyvskorpió (Chelifer cancroides).

O.: Ricinulei (Sapkáspókalakúak rendje)
Kisméretű (5-10 mm), vékony kutikulájú csáprágósok. Nevüket annak köszönhetik,
hogy előtestük elülső része, az ún. cucullus mozgatható sapkaként fedi a csáprágókat és a
szájnyílást. Szemeik hiányoznak. Csáprágójuk kicsi, ollós. Rövid tapogatólábaik
(pedipalpi) szintén apró ollókban végződnek. Ennek csípői (coxae) oldalról és alulról
körülveszik a csáprágókat, részt véve így a száj előtti tér kialakításában. Ezeknek egyrészt a
táplálék kezelésében van szerepük, másrészt többféle érzékszőreiknek (sensilla) köszönhetően
érzékelésre is szolgálnak, bár tapogatásra az 1. pár járólábukat használják. A hímek
3. járólábpárja párzószervként (gonopodium) funkcionál. Utótestük szelvényezettsége
nem jól kivehető, 9 szelvénye közül az utolsó 3 alkotja a metasomát15. Ezek a szelvények
teleszkópszerűen egymásba húzhatók, és normálisan csak az első látható közülük. Az elő- és
utótest ránézésre szélesen ízesül, ám valójában egy komplex struktúra révén kapcsolódik
egy nyélen (pedicel) keresztül, mely struktúra a nyélen elhelyezkedő ivarnyílásaikat is lezárja,
így azok csak párzáskor és tojásrakáskor nyílnak szabadon. Légzőrendszerük redukált
tracheacsövekből áll, 1 pár légzőnyílásuk a 3. pár láb tövében, a csípők (coxae) fölött
található. Kiválasztásuk 1 pár csípőmirigy és Malpighi-edények segítségével történik.
Párzási szokásaik kevéssé ismertek. A hím párzólábai (gonopodia) segítségével juttatja
spermatofóráját a nőstény ivarnyílásába. A tojásokat a nőstény a cucullusa alatt őrzi.
Fejlődésük közvetett, hatlábú (hexapod) lárva-, ill. további 3 nimfastádiumuk van. Avarlakó,
lassú mozgású ragadozók, apróbb ízeltlábúakat fogyasztanak. Trópusi, szinte kizárólag
Nyugat-Afrika (Ricinoides spp.) és Dél-Amerika (Cryptocellus spp. ld. 11.11. ábra,
Pseudocellus spp.) esőerdeiből, barlangjaiból ismertek. Néhány fajuk Közép- és ÉszakAmerika melegebb részein él. Fajszegény csoport, alig több mint 60 fajuk ismert. Fejlődésük
(hexapod lárva), valamint a száj előtti tér kialakításának hasonlósága miatt leginkább a
parafiletikus atkákkal ("Acari") rokonították őket. Egyes filogenetikai vizsgálatok alapján
viszont a tőrfarkúak testvércsoportját képezik (ld. 11.1. boksz). A fosszilis †Trigonotarbida
rend fajaival nagyfokú hasonlóságot mutatnak.
15

Hívják tuberculumnak vagy pygidiumnak is.
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11.11. ábra. A sapkáspókok (Ricinulei) egy képviselője,
a Cryptocellus sp. nősténye.

O.: Solifugae (Rovarpókalakúak rendje)
Többségük testhossza 1-7 cm. Bár a lábaik miatt nagyobbnak tűnhetnek, de azokkal
együtt is a legnagyobbak is alig haladják meg a 12-14 cm-t. A hímek általában kisebbek, és a
csáprágójukon 1 pár sörteszerű képletet viselnek, amelynek talán a szaporodásban lehet
szerepe. Testük hosszú szőrökkel fedett. Az előtestük hátoldalát borító lemez (peltidium)
tagoltsága miatt testfelépítésük ránézésre hasonlít a rovarok 3-as testtagolódására, innét
származik rovarpók elnevezésük. A csáprágót, tapogatólábat (pedipalpus) és 1 pár járólábat
viselő egységes, fejszerű elülső részt 2 vagy 3, külön lemezzel fedett hátulsó rész követi a
további 3 pár járólábbal (11.12. ábra). A fejszerű elülső részen találhatók a szemeik is, az
1 pár jól fejlett középszem és az 1-2 pár gyengén fejlett oldalszem, mely utóbbiak
hiányozhatnak is. Csáprágójuk 2 ízű, ollós és feltűnően nagy, erőteljes. A tapogatólábak
(pedipalpi) megnyúltak, járólábszerűek, és kitüremíthető tapadóhólyagban végződnek,
amelyek a zsákmányszerzést segítik, valamint egyes fajoknál a sima felszíneken való
megkapaszkodást is. Az 1. pár járóláb vette át a tapogató funkciót, amelyet jellegzetesen
fölfelé tart az állat, és rövidebb is mint az utolsó 3 pár feltűnően szőrős járóláb, amelyekkel
igen gyors mozogásra képesek. Az utolsó járólábpár alsó felszínén jellegzetes, legyezőszerű
kémiai érzékszervek (malleoli) találhatók. Utótestük szelvényezettsége (11 szelvény) jól
látható, a szelvények nagyjából azonos alkotásúak, végtagszármazékokat, ill. testfüggeléket
nem viselnek. Jól fejlett tracheacsöveik légzőnyílásai a 3-5. utótesti szelvényen, továbbá az
előtesten, a 2. lábpár mögött találhatók. Kiválasztásuk a tapogatólábak tövénél nyíló 1 pár
csípőmirigyen kívül Malpighi-edények segítségével történik.

11.12. ábra. Egy rovarpók (Solifugae).
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A párzás során a hím rendszerint spermatofórát helyez a csáprágójával a nőstény
ivarnyílásába, amihez a nőstényt a hátára kell fektetnie. A nőstény a tojások számára fészket
ás a talajba, és őrzi őket. Ragadozók és dögevők. Főleg ízeltlábúakat zsákmányolnak, de
kisebb gyíkokat, madarakat is elejthetnek. Éjszaka aktívak, nappal földbe ásott járataikban,
kövek alatt találhatók. Erőteljes csáprágóikkal történő marásuk az ember számára is
fájdalmas, de nem veszélyes. Délkelet-Ázsia, Afrika és Észak-Amerika meleg, száraz
vidékein elterjedtek. A sivatagok és a félsivatagok legtipikusabb éjszakai ragadozói. Mintegy
1100 fajuk ismert.
Dél-európai képviselőjük a görög hengerpók (Galeodes graecus).
"Acari" (Atkák)
Hagyományosan az atkáknak nevezett csáprágósok három monofiletikus csoportját
(Opilioacariformes, Parasitiformes, Acariformes) Acari néven szokás tárgyalni, noha ez
egyértelműen nem alkot monofiletikus egységet. Méretük, megjelenésük és életmódjuk igen
változatos. Egyesek (pl. gubacsatkák, szőrtüszőatkák) csupán a mm tört részét (0,08-0,1 mm)
érik el, míg a legnagyobbak (kullancsok) között ismert 3 cm-es is. Gyakori körükben az ivari
dimorfizmus. Elő- és utótestük összeforrt, az utótest redukált. Szelvényezettségük
többnyire nem kivehető, ugyanakkor többüknél másodlagos szelvényezettség fordul elő.
Testtagolódásuk másodlagosan jelentősen módosult, különbözik a többi szárazföldi
csáprágósétól, ennek megfelelően a testtájaiknak saját elnevezésük van. Az atkák többségének
teste többé-kevésbé egy elülső (proterosoma) és hátulsó (hysterosoma) részre tagolódik,
melyeket a 2. és 3. pár lábak között található harántbarázda választ el (11.7. ábra).
hypostoma
pedipalpus

chelicera

11.13. ábra. A gnathosoma (capitulum) felépítése.

A proterosoma elülső részén egy viszonylag jól elkülönülő rész (gnathosoma,
capitulum) látható, amelyet a fejlebeny (acron), valamint a páros csáprágók (chelicerae) és
tapogatólábak (pedipalpi) alkotnak (11.13. ábra). A többnyire előre irányuló gnathosoma
(capitulum) alsó és oldalsó részét a tapogatólábak összeforrt alapízei és azok függelékei
alkotják (hypostoma), ezen fekszenek a csáprágók, amelyeket fölülről a homlok kettőzete
(epistoma) fed be. Csáprágójuk változatos, 1-3 ízből áll, és a táplálkozásmódtól függően
ollós, karmos vagy szigonyszerű egyaránt lehet. A ganathosoma többnyire mozgathatóan
kapcsolódik a proterosoma további részéhez (podosoma), amely az 1-2. pár lábakat viseli.
A proterosomán található 1-3 pár szemük is, amelyek többnyire redukáltak, csupán a fény
érzékelésére szolgálnak. A testük hátulsó része, azaz a hysterosoma a 3. és 4. lábpárat viselő
metapodosomára és opisthosomára tagolódik, amely a tulajdonképpeni utótest.
Egyes esetekben (főleg a Parasitiformes főrend tagjainál) a 2. és 3. lábak közötti barázda nem
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különíti el a testüket, ilyenkor a gnathosomát (capitulum) mint a táplálkozásért, ill. az ehhez
kapcsolódó érzékelésért felelő szervek helyét, valamint a többi életfunkciónak (mozgás,
légzés, szaporodás, stb.) helyet biztosító ún. idiosomát különböztethetjük meg. Lábaik az
életmód függvényében szintén változatosak, lehetnek hosszúak, jól fejlettek vagy
csökevényesek, és a számuk is redukálódhat 2 párra (pl. Eriophyidae, Phytoptidae,
Diptilomiopidae) vagy ritkán 1 párra (pl. Podapolipidae). Légzőszervük tracheacsövek,
1-4 pár légzőnyílással, de ezek akár hiányozhatnak is. A kiválasztást csípőmirigyek, ill.
Malpighi-edények végzik.
A spermiumok átadása történhet közvetlenül (direkt módon) a hímek párzószerve
(pénisz) vagy tapogatólábai segítségével, ill. közvetve (indirekt módon), amikor is a nőstény
veszi fel a hím által lerakott spermatofórát. Előfordul a körükben szűznemzés
(parthenogenezis) is (pl. Mesostigmata, Oribatida). Elevenszülés (vivipáris) és ál-elevenszülés
(ovovivipária) is jellemző lehet, pl. a Pyemotidae és Siteroptidae családba tartozó fajoknál.
A pókszabásúak többségével szemben fejlődésük közvetett. A tojásból kikelő lárváknak
általában 3 pár lába van, és 1-3 további nimfastádiumon (proto-, deuto- és tritonimfa)
keresztül fejlődnek ivaréretté (11.14. ábra). A lárvák és nimfák gyakran az ivarérett alaktól
eltérő életmódot folytatnak. Életmódjuk rendkívül változatos, erre az egyes csoportoknál
térünk ki, de megjegyzendő, hogy a csáprágósok közül az atkák gazdasági, egészségügyi, stb.
jelentősége a legnagyobb.

lárva

nimfa

hím

nőstény

.

.

11.14. ábra. Az Ixodes scapularis kullancs faj (Parasitiformes: Ixododa)
különböző fejlődési alakjai.

Az atkák rendszerét az alábbiak szerint tárgyaljuk:
"Acari" (Atkák)
SupO.: Opilioacariformes (Kaszáspókszerű atkák főrendje)
O.: Opiliocarida (Kaszáspókszerű-atka-alakúak rendje)
SupO.: Parasitiformes (Parazitaatkák főrendje)
O.: Ixodida (Kullancsalakúak rendje)
O.: Mesostigmata (Nyűgatkaalakúak rendje)
SupO.: Acariformes (Valódiatkák főrendje)
O.: Trombidiformes (Bársonyatka-alakúak rendje)
SubO.: Prostigmata (Elöllégnyílásos-atka-alkatúak alrendje)
SubO.: Oribatida (Páncélosatka-alkatúak alrendje)
SupF.: Astigmatina (Légnyílásnélküli-atkaszerűek családsorozata)
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SupO.: Opilioacariformes (Kaszáspókszerű atkák főrendje)
Apró termetű (2-3 mm), kevéssé szklerotizált, lágy testű atkák, amelyek
megjelenésükben a kaszáspókokhoz hasonlítanak. Testük tagolódása (elő- és utótest) a többi
pókszabásúéhoz hasonló, szemben az atkák többségével. Tapogatólábaik (pedipalpi)
1-2 karomban végződnek, ezeket követi 4 pár hosszú járólábuk. Utótestük jól láthatóan
szelvényezett, és 4 pár légzőnyílást visel.
Szubtrópusi, trópusi területeken elterjedtek. Barlangokban, ill. a szabadban kövek alatt
és növényi maradványok között élnek. Virágporral, gombákkal és alkalmanként apró
ízeltlábúakkal táplálkoznak. Csekély fajszámú ősi csoport, egyetlen rend (Opiliocarida)
egyetlen családjával (Opilioacaridae) (11.15. ábra).

11.15. ábra. A kaszáspókszerű-atka-félék (Opilioacaridae)
egy képviselője, a Neocarus proteus.

SupO.: Parasitiformes (Parazitaatkák főrendje)
A 2. és 3. lábpárjuk között nincs barázda, így csak a gnathosoma különül el a test többi
részétől (idiosoma). A járólábak csípői (coxae) nem mind forrtak a testhez, így szabadon
mozgathatók. 1-4 pár légzőnyílásuk a hysterosomán nyílik. Speciális érzékelő szőreik
(trichobothrium) nincsenek, erre utal korábbi elnevezésük (Anactinotrichida).
Többnyire nagytermetű ektoparaziták, ill. ragadozók. Jelenleg 3 rend tartozik ide,
amelyek közül a Holothyrida mintegy 25 faja viszonylag nagytermetű (>2 mm), erősen
szklerotizált testű atka, amelyek elpusztult ízeltlábúak testnedveit fogyasztják. Életmódjuk a
kullancsok vérszívó életmódjának előfutára lehetett.
O.: Ixodida (Kullancsalakúak rendje)
Általában 1 mm-nél nagyobb termetű atkák. A gnathosoma (capitulum) jól elkülönül,
a hypostoma fogazott szúrószervvé alakult. 1 pár légzőnyílásuk a 4. csípőknél nyílik.
Jellegzetes kémiai érzékszervük (szaglószerv) a Haller-féle szerv, amely az 1. pár láb
lábfejében (tarsus) helyezkedik el.
Többségében 1 lárva- és 1 nimfastádiumuk van (bár egyes óvantagoknál
8 nimfastádium is lehet). Gerincesek külső élősködői (ektoparaziták), kifejletten főleg a
nőstények szívnak vért.
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F.: Ixodidae (Kullancsfélék családja)
A hímek teljes háti oldalát kemény pajzs fedi, míg a nőstényeknek a hátpajzs csak a
hátoldal gnathosoma utáni kis részét fedi, a nagyobb hátulsó rész szabadon marad
(11.14. ábra). Ez teszi lehetővé, hogy vérszíváskor többszörösére táguljon a testük. Az előre
irányuló gnathosoma felülről jól látható. A csáprágó feladata a gazdaszervezet bőrének az
átvágása, a hypostoma pedig fogazott szúrószervvé alakult, ami a gazdaállatban való
rögzítését biztosítja.
A kullancsok minden fejlődési alakja legfeljebb csak egyszer, de több napig szív vért.
Lehetnek 1, 2 vagy 3 gazdásak. Az 1 gazdás kullancsok lárvája, nimfája és nősténye
ugyanazon a gazdán él, a nőstény pedig csak a vérszívás után, ha kész a tojásrakásra, akkor
hagyja el a gazdát. A 2 gazdás kullancsok esetében a nimfa hagyja el a gazdát, és a szabadban
vedlik kifejlett egyeddé, amelyek egy újabb vagy akár a régi gazdán szívnak vért. A nálunk
élő kullancsfajok 3 gazdásak, amelyek életük nagy részét a gazdán kívül töltik. Minden
fejlődési stádium a vérszívás után elhagyja a gazdát, és a szabadban vedlik, majd új gazdát
keres. A lárvaalak hüllőkön, főleg gyíkokon szív vért, a nimfa és a kifejlett (főleg nőstény)
alak pedig nagyrészt emlősök vérét szívja. A teljes fejlődési ciklusuk 1 hónaptól a 2-3 évig
tarthat.
Köz- és állategészségügyi jelentőségük elsősorban a vérszívás során közvetített
kórokozók, így vírusok, baktériumok, egysejtű paraziták (pl. Babesia spp., Theileria spp.)
vagy akár fonálférgek (Dipetalonema spp.) révén jelentős. Több mint 40 betegség
kórokozóinak vektorai. A kórokozó közvetítésében elsősorban a nimfák és az ivarérett
egyedek vesznek részt. Európában a vírusos agyvelőgyulladás (encephalitis) és a Lyme-kór a
legveszélyesebb fertőzés, amit terjeszthetnek. A vírusos agyvelőgyulladás védőoltással
megelőzhető. A Lyme-kórt okozó baktériumot (Borrelia burgdorferi) Európában a
közönséges kullancs (Ixodes ricinus) mintegy 8-40%-a hordozza. Védőoltás nincs ellene, de
korán felismerve antibiotikumokkal kezelhető. A súlyosabb tünetetek, ha nem vették észre és
kezelték a fertőzést, gyakran csak évekkel később jelentkeznek. A hazánkban előforduló
20-25 kullancsfaj közül a közönséges kullancs (Ixodes ricinus) a humán korokozók legfőbb
terjesztője. A természetben a fő gazdái főleg kisemlősök. Nem csak humán egészségügyi
szempontból fontosak, ugyanis számos háziállatot is megbetegíthetnek. A Dermacentor
marginatus faj a ló babéziózisát okozhatja. A babéziózis egyre gyakoribb fertőzése a
kutyáknak is, amelynek a vektora valószínűleg a Dermacentor reticulatus. A szarvasmarhák
babéziózisát elsősorban az Ixodes ricinus és a Haemaphysalis punctata terjeszti.
F.: Argastidae (Óvantagfélék családja)
3-8 mm-es, lágytestű atkák. Kutikulájuk bőrszerű, hátpajzsuk nincs. Gnathosomájuk
lefelé irányuló, felülről gyakran nem is látható.
Főleg madarak külső élősködői (ektoparaziták). A kifejlett egyedek csak rövid ideig
tartózkodnak a gazdán, de többször szívnak vért.
Galambokra specializálódott a világosszürke színű galambóvantag (Argas reflexus), de
baromfikon is előfordulhat, sőt ha nagyon elszaporodtak a galambok, a fészkeikből lakásokba
is bejuthat. Ilyenkor szívhat vért háziállatokon vagy akár emberen. Trópusi területeken a
visszatérőlázat okozó Spirochata fajokat terjesztik a lázóvantagok (Ornithodorus spp.).
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O.: Mesostigmata (Nyűgatka-alakúak rendje)
Többségük nem nagyobb 1 mm-nél. A hypostoma nem fogazott, a végén fog- vagy
tőrszerű nyúlvány (corniculus) található. Légzőnyílásaik a test középtáján, a 2. és 3. pár
láb vagy a 3. és 4. pár láb csípőinél (coxae) nyílnak, ahogy a nevük is utal rá (mesostigmata =
„középlégnyílásosak”). Szemeik nincsenek. A hasi oldalon a gnathosoma mögött páratlan
érzőnyúlvány (tritosternum) található.
A nyügatka elnevezést a bizonyos életszakaszuk vagy egész életük alatt külső
élősködő (ektoparazita) életmódot folytató képviselőiknek köszönhetik, bár többségük
szabadon élő ragadozó. Néhányuk virágport, nektárt ill. gombafonalakat is fogyaszt. Mintegy
12 ezer faj tartozik a rendbe.
F.: Parasitidae (Bogáratkafélék családja)
Viszonylag nagyméretű (mm-es nagyságú), sárgás-barnás színű atkák. Hátoldalukat
egységes vagy két részre tagolt pajzs fedi.
Főleg avarban és talajban, esetleg kisemlősök vagy társas rovarok fészkében élő
ragadozók. Kisméretű ízeltlábúakat, azok lárváit, ill. fonalférgeket fogyasztanak.
A Pergamesinae alcsalád képviselői tipikusan talajlakók, és nem vitetik magukat más
élőlényekkel. A Parasitinae alcsalád tagjaira ezzel szemben jellemző a forézis, a kifejlett
alakok így jutnak el a számukra megfelelő környezetbe. Az ide tartozó fajok deutonimfáit
szállíthatják rovarok, főleg ürülék- és dögevő bogarak, de gyakran méhek is (pl. Parasitellus
spp.).
Gyakori képviselőjük a bogáratka (Parasitus coleoptratorum), amely ganéjtúrókon
szállíttatja magát a friss trágyához, ahol különböző fonálférgeket ragadoz.
F.: Dermanyssidae (Madártetűatka-félék családja)
Madarak és kisemlősök vérszívó külső élősködői (ektoparaziták). A kikelő lárvák nem
szívnak vért, csak a nimfák és kifejlett egyedek. A természetes madárpopulációkban az esetek
nagy részében nem okoznak súlyos problémát.
A madár-tetűatka (Dermanyssus gallinae) vad és háziasított madarakon egyaránt
megtalálható. A baromfikolerát okozó Borrelia anserina vektora. Háziszárnyasokon csak
tömegesen megjelenve okoz problémát16. Éjjel keresik fel a gazdát, és átterjedhetnek kutyára,
macskára, sőt emberre is. Szívása nyomán allergiás bőrirritáció léphet fel.
F.: Varroidae (Méhatkafélék családja)
A méhatkák (Varroa spp.) Délkelet-Ázsiában őshonosak, és az ott élő méhfajokon
élősködnek (11.16. ábra). Az atkák a méhek lárváin, bábjain és kifejlett egyedein
táplálkoznak (azok hemolimfáját, ill. zsírtestét fogyasztják), aminek következtében azok
elpusztulhatnak, ill. a bábból kikelő kifejlett egyedek életképtelenek vagy rövid életűek
lesznek. A táplálkozó atkák a méhek megbetegedését okozó vírusokat (pl. deformed wing
virus (DWV)) is terjeszthetik. A méhatkákkal való fertőzöttség miatt fellépő betegséget
varroatózisnak hívjuk. A V. jacobsoni és V. destructor, amelyeket korábban egyetlen fajként
kezeltek, eredeti méhgazdájuk (Apis cernata) mellett a háziméhen (A. melifera) is
élősködhetnek. A két faj közül a V. jacobsoni a kevésbé kártékony. Szakszerű kezelés
16

A vérveszteség mellett gazdasági szempontból hús- és tojáshozam kiesést eredményezhet.
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hiányában a V. destructor élősködése önmagában is gyakran végzetes, de ha pl. DWV átvivő
is egyben, akkor a fertőzés biztosan a méhek pusztulásához vezet. A fészekbe a nőstény atka
viteti be magát egy méhdolgozóval, ahol aztán egy lépsejt aljában húzódik meg, hogy a
méhdolgozók ne érjék el. Elfogyasztva a lépsejt alján lévő tápanyagokat az atka a fejlődő
méhlárván kezd élősködni. A lépsejt lefedése után kezdi tojásait egyesével, kb. 30 óránként
lerakni. Az első, megtermékenyítetlen petéből kialakuló tojásából hím utód kel ki, míg a
többiből nőstények. Ezek kifejlődve párzanak, és a párosodott nőstények hagyják el a lépsejtet
a közben kifejlődött méhvel együtt, majd terjednek el a többi méhen és az egész fészekben a
méhek érintkezése során. Előszeretettel költöznek abba a sejtekbe, ahol a méhek hímjei
(herék) fejlődnek, kihasználva az azok kifejlődéséhez szükséges több időt egy további
tojásrakásra.

11.16. ábra. Egy méhatka (Varroa spp.) a méhgazda fején.

SupO.: Acariformes (Valódiatkák főrendje)
Megjelenésük nagyon változatos. A 2. és 3. lábpárjuk közötti barázda többnyire
kifejezett. A járólábak csípői (coxae) a podosoma hasi oldalához hozzáforrtak, így
szabadon nem mozgathatók. Egyeseknél a lábak redukáltak. Légzőnyílásaik (ha vannak), a
gnathosoma környékén nyílnak. Szívük és Malpighi-edényeik nincsenek. Speciális
érzékszőreik (trichobothria) lehetnek, erre utal korábbi nevük is (Actinotrichida).
Élet módjuk szintén igen változatos. A legtöbb atka ide tarozik. Két nagyobb kládra
(rendre) oszlanak, ez a Trombidiformes és a Sarcoptiformes. A hagyományosan rendként
tárgyalt csoportok (Prostigmata, Astigmata, Oribatida) alrend vagy családsorozatként
szerepelnek. A Prostigmata a recens filogenomikai vizsgálatok alapján parafiletikus csoport,
az Astigmata (= Astigmatina) pedig az oribatidák közé ágyazódik be.
O.: Trombidiformes (Bársonyatka-alakúak rendje)
A parafiletikus Prostigmata alrenden kívül a Sphaerolichidia alrend tartozik ide.
Utóbbi képviselői fogazott ollójú csáprágókkal rendelkező, trachearendszer nélküli atkák.
Talajlakók, de életmódjuk kevéssé ismert. A rend mintegy 22 ezer fajjal bír, amelyek szinte
mind a Prostigmata alrendbe tartoznak.
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SubO.: Prostigmata (Elöllégnyílásos-atka-alkatúak alrendje)
Légzőnyílásaik hiányoznak vagy 1 pár van, ami elöl, a gnathosoma mellett
(a csáprágók alapízének a közelében) nyílik, erre utal nevük is. Középbelük vakon végződik.
Az atkák legváltozatosabb alrendje, szinte minden élettérben (talajban, édes- és
tengervízben, bomló szerves anyagokban, növényeken, stb.) megtalálhatók. Ragadozók,
növényevők és élősködő egyaránt találhatók közöttük. Számos növényvédelmi, ill. köz- és
állategészségügyi szempontból fontos fajuk ismert.
F.: Halacaridae (Tengeriatkafélék családja)
Lágy testű, kisméretű, meiobentikus atkák. Tracheacsöveik és légzőnyílásaik
csökevényesek.
Főleg tengerekben élnek, de brakk- és édesvizekben is megtalálhatók. Nem úsznak,
hanem a lábaik végén lévő karmokkal kapaszkodnak meg a szilárd felszíneken. Egyes fajaik
akár 4 km-es mélységekben is előfordulnak. Többségük ragadozó (zsákmányállataik apró
férgek, rákok stb.), ill. algaevő. Általában valamennyi alakjuk szabadon élő, néhány fajuk
azonban fókák és rozmárok légútjaiban élősködik.
F.: Eriophyidae (Gubacsatkafélék családja)
Apró méretűkkel (0,08-0,32 mm) a legkisebb ismert ízeltlábúak közé tartoznak.
Megnyúlt, másodlagosan gyűrűzött testük miatt megjelenésük féregszerű. A telelő nőstények
(deutogynek) morfológiailag jelentősen különbözhetnek a tenyészidőszak nőstényeitől
(protogynek). Gnatosomájuk csökevényes. Csáprágójuk tűszerű. Csupán 2 pár járólábbal
rendelkeznek. Tracheacsöveik, szemeik hiányoznak.
Egyedfejlődésük során 1 lárva és 1 nimfa stádiumuk van. Apró méretüknek
köszönhetően a széllel is képesek terjedni. Növényi nedvekkel táplálkoznak.
Gazdanövényeiken gubacsképződést indukálnak (Eriophyes spp.), ill. egyéb elváltozásokat,
elszíneződéseket okoznak, amelyek gyakran fajra jellemzők. Több faj kártétele jelentős lehet,
pl. a szőlő kártevői közül a szőlő-gubacsatka (Colomerus vitis) és a szőlőlevélatka
(Calepitrimerus vitis) említhető meg.
F.: Hydrachnidae (Édesvíziatka-félék családja)
Nagy, gömb alakú testük feltűnő mintázatú és színezetű lehet. Úszásra módosult
lábaikon felületnövelő szőrzetet viselnek.
Álló- és időszakos vizek, akár pocsolyák vagy rizsföldek lakói, bár némelyek
folyóvizekben is megtalálhatók, de ott nem képesek aktívan úszni. A nőstények tojásaikat
vízinövényekre rakják. A vizek kiszáradását jól tűrik. Lárváik vízirovarokon élősködnek, az
imágók apró rákokat, ill. más víziatkákat ragadoznak.
Jellegzetes képviselőjük a térképes víziatka (Hydrachna geographica), amely
holarktikus elterjedésű, gyakori faj.
F.: Trombidiidae (Bársonyatkafélék családja)
Közepes vagy nagyméretű atkák. Testük bársonyszerűen szőrös és általában élénk
pirosas színű. Csáprágójuk pengeszerű.
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A talajon, avarban fordulnak elő. Lárváik rovarok és pókok élősködői, a nimfáik és
kifejlett alakjaik ragadozók, főleg ízeltlábúak tojásait fogyasztják.
Gyakori fajuk a tavaszi bársonyatka (Trombidium holosericeum) (11.17. ábra).

11.17. ábra. Tavaszi bársonyatka (Trombidium holosericeum).

F.: Trombiculidae
Ránézésre a megtévesztésig hasonlóak a bársonyatkákhoz, de velük ellentétben lárváik
különböző gerinceseken élősködnek. Az imágók főleg növényi anyagokkal táplálkoznak.
Talajon, növényzeten, vízparton egyaránt megtalálhatók a világ minden részén.
A család képviselői közül hazánkban is gyakori az őszi bársonyatka (Neotrombicula
autumnalis), amelyeknek lárvái emberen is élősködhetnek. Nem vért szívnak, inkább a bőr
lágyabb részeit emésztik. A táplálkozás helyén piros duzzanatokkal, hólyagokkal és
viszketéssel járó gyulladás (trombikulózis) lép fel.
F.: Tetranychidae (Takácsatkafélék családja)
Lágy testű atkák. Csáprágójuk tűszerű. Tapogatólábaik (pedipalpi) karomban
végződnek és bennük szövőmirigy található, amellyel egyes fajaik közös szövedéket
készítenek, erről kapták a nevüket is.
Kizárólag növényeken élnek. A gazdanövény szöveteit csáprágóik segítségével sebzik
meg, és a sejtnedveiket fogyasztják. Többnyire polifágok.
A nálunk is gyakori közönséges takácsatka (Tetranychus urticae) zöldségféléken
okozhat károkat.
F.: Demodicidae (Szőrtüszőatka-félék családja)
Apró termetű (0,5 mm), szinte színtelen atkák. Testük másodlagosan gyűrűzött,
féregszerű. Csökevényes lábaik a test elején helyezkednek el (11.18. ábra).
Élősködők, emlősök szőrtüszőiben és faggyúmirigyeiben élnek.
Szinte minden második ember arcának (főleg a szem környéki részek) szőrtüszőiben
ott él a Demodex folliculorum, ill. a faggyúmirigyekben a valamivel kisebb D. brevis.
Ritkán máshol is előfordulhatnak a testen. Az idősebb embereket jobban parazitálják. Este
aktívak, lassan mászkálnak a bőr felszínén. A faggyúmirigyek váladékát fogyasztják,
megbetegedést nem okoznak.
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11.18. ábra. Egy szőrtüszőatka (Demodex sp.) pásztázó
elektronmikroszkópos képe.

O.: Sarcoptiformes
A korábbi, tradicionális rendek közül az Oribatida és az Astigmata tartozik ide. Recens
filogenetikai vizsgálatok alapján az Astigmata beékelődik az Oribatida csoportok közé, így
jelenleg egyetlen alrendjük az Oribatida. A korábbi Astigmata taxont Astigmatina
családsorozatként tárgyaljuk. Mintegy 15 ezer fajuk ismert.
SubO.: Oribatida (Páncélosatka-alkatúak alrendje)
Gyakran mutatnak erős ivari dimorfizmust. Lábaikon tapadókészülékek találhatók.
Légzőnyílásaik és tracheacsöveik hiányoznak.
F.: Oribatidae (Páncélosatka-félék családja)
0,2-1,6 mm közötti, gömbölyded, erősen szklerotizált testű atkák (11.19. ábra). Lassú
anyagcsere, ill. viszonylag hosszú életű és fejlődés jellemzi őket.
Egyedfejlődésük 1 előlárva, 1 lárva és 3 nimfa stádiumon keresztül zajlik. Egyes
fajoknál akár 1-2 év is szükséges lehet egy nemzedék kifejlődéséhez. A mérsékelt övben
általában 1-2 évig élnek, de egyes fajok akár 4-5 évig is élhetnek. Szaporodási rátájuk
alacsony, de többször szaporodnak (iteroparitás). Főleg talajban vagy mohapárnákban
fordulnak elő, és változatos állati és növényi eredetű táplálékot (korhadékot, ürüléket,
moszatokat, gombafonalakat, rovartojást, spórákat, pollent, stb.) fogyasztanak. Kis méretük
ellenére a talaj anyagforgalmában betöltött szerepük kiemelkedő, köszönhetően óriási
egyedszámuknak. Erdei talajokban négyzetméterenként akár 50-500 ezer egyedük is élhet,
míg a mezőgazdasági területeken a denzitásuk 25 ezerre csökken le. Egyes fajaik (Galumna
spp., Scheloribates spp.) galandférgek (Cestoda) köztigazdái. Kemény kültakarójuk mellett,
álcázással, viasz kiválasztásával és mirigyeik egyéb váladékával védekeznek a ragadozóik
ellen. Több mint 300 hazai fajuk között parazita vagy magukat más állatokkal vitető fajok
nem ismertek.
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11.19. ábra. A páncélosatkák egy képviselője (Oribatida: Phthiracaridae).

SupF.: Astigmatina (Légnyílásnélküli-atkaszerűek családsorozata)
A páncélosatkáknál jóval gyengébben szklerotizált testű atkák. Lábaik végén a karmok
mellett gyakran szívólapocskák is vannak. Ahogyan a nevük is utal rá légzőnyílásaik
nincsenek (astigmata = „légzőnyílásnélküliek”). A hímeknek szklerotizált párzószervük van,
és a végbélnyílásuk körül szívókorongok lehetnek.
Fejlődésük bonyolult, több nimfaállapottal, amelyek nem is mindig táplálkoznak. Sok
parazita és készletkártevő van közöttük, így egészségügyi és gazdasági szempontból is
fontosak.

11.20. ábra. Lisztatka (Acarus siro).

F.: Acaridae (Készletatkafélék családja)
Fényes fehér vagy áttetsző sárgás színű atkák. Lágy testükön gyakran hosszú sertéket
viselnek. Csáprágóik ollósak. Tapogatólábuk (pedipalpus) 2 ízű.
Növényi és állati eredetű szerves anyagokat fogyasztanak, de fonálférgekkel
táplálkozó fajuk is ismert. Bárhol előfordulhatnak, ahol szerves törmelék jellemző, így más
állatok fészkeiben vagy raktárakban is. A raktározott fehérje- és szénhidráttartalmú
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élelmiszereken jelennek meg, sokszor tömegesen. Az ezeken tenyésző penészgombákat és
spóráikat fogyasztják.
Terménytárolókban, malmokban szaporodhat el a lisztatka (Acarus siro) (11.20. ábra)
és a barnalábú lisztatka (Aleuroglyphus ovatus). Megtalálhatók termesztett gombákon, mint a
csiperkeatka (Tyrophagus similis). Zöldség- és dísznövények hagymáján, ill. gyökerén élnek a
gyökératka fajok (Rhizoglyphus echinopus, Rh. callae). A sajtatka (Tyrolichus casei) sajtban,
esetleg füstölt hentesáruban telepszik meg.
F.: Pyroglyphidae
Főleg madarak bőrén, tollazatán, ill. fészkében élnek, és a tollat, ill. az azon élő
gombákat fogyasztják. Néhány fajuk emlősökön, ill. azok fészkében él.
A Dermatophagoides farinae és D. pteronyssinus tömegesen fordulhatnak elő az
emberi lakásokban. Az ún. „háziporatkák” domináns fajai és a házipor-allergia fő okozói.
Fő táplálékukat a bőrről leváló elszarusodott hámsejtek és az azokon megtelepedő gombák
jelentik. A váladékaikban, ürülékükben és egyéb maradványaikban asztmát, hurutot vagy
bőrgyulladást okozó allergén, antigénszerű fehérjék vannak.
F.: Epidermoptidae
A nimfák és a nőstények teste gömbölyded, és viszonylag erősen szklerotizált, lábaik
rövidek.
Madarak bőrélősködői. A bőrszövet felső rétegében, a tolltüszőkben és a lábak
szarupikkelyei alatt élnek, de a csőr szaruhártyáját is károsíthatják. Egyesek (Myialges spp.)
nősténye madarakon élősködő kullancslegyekre (Hippoboscidae) helyezi tojásait, a tojásokból
kikelő lárva pedig a kullancslegyek vérszívásakor kerül a madárgazdára, ahol annak bőrén
élősködik.
A Knemidokoptes mutans a házityúk meszeslábúságát okozza, amelynek során a tyúk
bőre megduzzad, lába deformálódik.

11.21. ábra. Rühatka (Sarcoptes scabiei) hímje (bal) és nősténye (jobb).
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F.: Sarcoptidae (Rühatkafélék családja)
0,2-0,3 mm-es, többnyire gömbölyded testű, gyengén szklerotizált, rövid lábú atkák,
sokszor hosszú, serteszerű szőrökkel. Jellemző körükben az ivari dimorfizmus, a hímek a
nőstényeknél kisebbek. Főleg a hátulsó 2 pár lábuk feltűnően rövid, amelyek a test
oldalvonalát rendszerint el sem érik, sőt a 4. pár láb akár teljesen redukált is lehet.
Végbélnyílásuk a test végén, de a háti oldalon található.
Különböző emlősök bőrélősködői, a rühösség (scabies) okozói. A nőstények az élő
hámrétegekben rágnak járatokat. Hámtörmelékkel és szövetnedvekkel táplálkoznak.
A rühatka (Sarcoptes scabiei) az ember ősi élősködője (11.21. ábra).

11.22. ábra. A skorpiók jellegzetes fésűszervét (pecten)
a piros nyilak mutatják.

O.: Scorpiones (Skorpióalakúak rendje)
Viszonylag nagyméretű (3-20 cm) csáprágósok. Előtestüket egységes hátpajzs
(peltidium) fedi. Csáprágójuk kicsi, 3 ízű, ollós. Tapogatólábuk (pedipalpus)
zsákmányszerzésre módosult, erőteljes ollóban végződik. Ezt 4 pár karmokban végződő
járóláb követi. 2 középszemük és változó számú oldalszemük van. Utótestük tagolt,
szelvényezettsége (13 szelvény17) jól látható. Az utótest 1. szelvénye az utolsó két járólábpár
csípőinek (coxae) nyúlványaival közösen a hasoldalon lévő, elő- és utótestet összekötő
struktúrát (ún. sternum) alkotja18. Az utótest középtestét (mesosoma) fölülről nézve 7 (2-8.)
széles, lapos szelvény alkotja. A 2. utótesti szelvény hasi oldalán nyílnak a lemezzel fedett
ivarnyílások (gonopórusok), valamint szintén itt található a skorpiók sajátos, páros
érzékszerve, a végtag eredetű fésűszerv (pecten) (11.22. ábra), amelynek felszínén
mechano- és kemoreceptorok sokasága található. A hátsótest (metasoma) 5 vékony, gyűrű
alakú szelvényekből (9-13.) áll, amely a kiszélesedő faroklebeny (telson) alkotta
méregtövisben végződik. A méregtövishez páros, izomzattal körülölelt méregmirigy
kapcsolódik. A méregmirigyek kivezető nyílásai a méregtövis hegyének két oldalán
találhatók. A karcsú metasoma igen mozgékony, így a méregtövist könnyedén a zsákmányba
vagy támadóba képesek szúrni. Légzőszervük az utótest 4-7. szelvényeiben elhelyezkedő
17

A skorpiók utótestének szelvényszáma aszerint, hogy a sternumot minek tekintik eltérő a különböző
szakirodalmakban (12 vagy 13), ahogyan az is, hogy ivarnyílásuk és fésűszervük hányadik szelvényen található.
Embrionális fejlődésük során 13 szelvény figyelhető meg, és a fosszíliák is ezt támasztják alá. A szelvények
számát, ill. az ivarnyílás, pecten és tracheatüdők helyzetét Dunlop és Lamsdell (2017) alapján adtuk meg.
18
Bár ez vitatott.
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4 pár tracheatüdő. A kiválasztást 1 pár csípőmirigy és Malpighi-edények végzik.
Idegrendszerük a többi pókszabásúéhoz képest kevésbé központosult, az utótestben szabad
dúcpárok találhatók.
A párzásuk spermatofóra átadásával zajlik. A gyakran sokáig tartó bonyolult násztánc
során a hím által lerakott spermatofórát veszi fel a nőstény. Gyakori körükben a szexuális
kannibalizmus. Néhány fajuk (pl. Tityus spp.) szűznemzéssel (parthenogenezis) is szaporodik.
A tojásokban lévő embriók a nőstény petevezetékeiben fejlődnek. Többségük elevenszülő
(vivipár), ill. néhányuknál a lerakott tojásból szinte azonnal kikelnek az utódok
(ovovivipária). Fejlődésük közvetlen. Általában fejlett utódgondozás jellemző rájuk, legalább
az első vedlésig az utódok az anyjuk hátán tartózkodnak. Egyes fajoknál (pl. Pandinus spp.)
ennél fejlettebb társas viselkedés is megfigyelhető. A skorpiók tipikusan fénykerülő, rejtett
életmódot folytatnak. Zsákmányuk közt más ízeltlábúak és kisebb gerincesek is szerepelnek.
A hideg égöv kivételével világszerte elterjedtek, bár egyes óceáni szigetekről és Új-Zélandról
hiányoznak. Alkalmazkodtak a sivatagi körülményekhez, de akár páradúsabb élőhelyeken,
esőerdőkben, ill. barlangokban is élhetnek. Megkeresésükhöz UV-lámpát szoktak használni,
ugyanis kutikulájukban fluorescens vegyületek találhatók, amelyeknek köszönhetően kéken
ragyognak UV-fényben. Néhány faj (főleg a Buthidae családból) mérge az emberre is halálos.
A szilur időszakból származó fosszilis leletek alapján egyes fajok vízi életmódjára
következtettek, sőt egyes vélemények szerint egymástól függetlenül legalább két taxon is
alkalmazkodott a szárazföldi életmódhoz, ám ezeket többen cáfolják. A recens filogenomikai
vizsgálatok mindenesetre nem támasztják alá, hogy a pókszabásúakon belül bazális
helyzetűek, és így az egyik legősibb szárazföldi állatok lennének. Jelenleg valamivel több
mint 2000 fajuk ismert.
Dél-Európában a Buthidae és a Chactidae családok néhány képviselője fordul elő.
A Földközi-tenger mentén elterjedt 5-7 cm-es, homoksárga színű mezei skorpió (Buthus
occitanus) az emberre nézve is veszélyes lehet. Veszélytelen fajok, amelyekkel Európában
gyakrabban lehet találkozni a kárpáti skorpió (Euscorpius carpathicus) (11.23. ábra), amely
hozzánk legközelebb a Kárpátok déli részén fordul elő, ill. az olasz skorpió (E. italicus),
amely az Alpok déli részén és az Adria partvidékén honos. Hobbiállatként számos fajukat
tartják, köztük a legnagyobb méretű, Nyugat-Afrika esőerdeiben élő, mára veszélyeztetett
császárskorpiót (Pandinus imperator).

11.23. ábra. Kárpáti skorpió (Euscorpius carpathicus).
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O.: Amblypygi (Ostorlábú-alakúak rendje)
Testméretük a lábaik nélkül 1-7 cm. Az előtestüket fedő hátpajzsuk (peltdium)
egységes, széles, kör vagy szív alakú. Csáprágójuk 2 ízű, karmokban végződő, hasonló,
mint a pókoké, de méregmirigy nem kapcsolódik hozzájuk. Tapogatólábuk (pedipalpus)
fejlett fogószervvé módosult, amelynek lábfejíze (tarsus) bicskaszerűen visszahajtható,
tövisszerű nyúlványokkal. 1. pár járólábuk rendkívül hosszú tapogatóvá módosult,
amelynek segítségével taktilis és kémiai ingereket képesek érzékelni, ill. az egymás közötti
kommunikációban is használják őket. Ennek hossza a testhossz többszöröse, a legnagyobb
termetű fajoknál pedig akár a 70 cm-es fesztávolságot is elérheti. Ezt követi 3 pár vékony,
hosszú, karmokban végződő járólábuk. 2 közép és 3-3 oldalszemük van, amelyek a barlangi
fajoknál redukálódhatnak. Lapos, széles utótestük jól láthatóan elkülönül az előtesttől egy
vaskos nyélen (pedicel) keresztül. Szelvényezettsége (12 szelvény) jól felismerhető, az
1. szelvény a nyél képzésében vesz részt, az utolsó 3 kisméretű szelvény pedig a metasomát
alkotja. Légzőszervük 2 pár tracheatüdő, amelyek a 2-3. utótesti szelvényen nyílnak.
Kiválasztószervük 1 vagy 2 pár csípőmirigy és Malpighi-edények.
A hím az udvarlás során a talajra rakott spermatofórához vezeti a nőstényt, amely
fölveszi azt. Utógondozók, a nőstény őrzi a tojásokat az utótestéhez kapcsolódó tokban, majd
a kikelő ivadékok a hátára másznak, és egy rövid ideig még együtt maradnak. Fejlődésük
közvetlen. Néhány faj (pl. Damon diadema) (11.24. ábra) szociális viselkedést mutat,
amelyek az érzékelésre módosult 1. pár járólábaik segítségével kommunikálnak egymással.
Territoriálisak, területüket védelmezik. Éjszaka aktívak. Elsősorban más ízeltlábúakat
fogyasztanak, de néha kisebb gerinceseket is zsákmányolnak. Zsákmányukat érzékelésre
módosult 1. pár járólábukkal észlelik, majd bicskaszerű, tüskés tapogatólábaikkal ragadják
meg. A tüskék az ember bőrét is képesek átszúrni. Amerika, Afrika és Ázsia trópusi,
szubtrópusi területein, elsősorban erdőkben élnek. Néhány faj az időszakos vízborítást is
elviseli, mások alkalmazkodtak a száraz, sivatagi körülményekhez. Fákon, kéreg alatt,
talajrepedésekben, avarban tartozódnak. Oldalazva is jól tudnak futni. Mintegy 150 fajuk
ismert.
Európában egy fajuk (Charinus ionniticus) fordul elő, amely Görögországból,
Törökországból, Egyiptomból és Izraelből ismert. Legnagyobb fajuk (Acanthophrynus
coronatus) Közép-Amerikában él, amelyet terráriumi hobbiállatként is tartanak más fajokkal
egyetemben (pl. Damon spp.).

11.24. ábra. Hobbiállatként is gyakori a Damon diadema.
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O.: Thelyphonida (Uropygi)19 (Ostorfarkú-alakúak rendje)
Méretük 2,5-8,5 cm. Elő- és utótestük jól láthatóan elkülönül. Előtestüket egyetlen,
ritkán két lemezből álló hátpajzs (peltidium) borítja. Csáprágójuk 3 ízű, és mozgatható
karomban végződik. A száj előtti tér hasonló, mint a sapkás pókoké és az atkáké.
Tapogatólábaik (pedipalpi) zsákmányszerzésre módosultak, de nem ollósak, hanem a
tövisszerű fogakat viselő végíz záródik az alapízhez, azaz az erőteljes tapogatóláb egésze
működik fogóként. A szálfarkúakhoz hasonlóan tapogatásra az 1. pár járólábat használják,
amelynek lábfeje (tarsus) 8-9 ízből áll, és nem karmokban végződik. Előtestükön 1 pár
közép- és 3-5 pár oldalszemet viselhetnek. Utótestük jól láthatóan szelvényezett, 12 szelvény
alkotja, de az utolsó 3 szelvénye (metasoma) karcsú, gyűrűszerű, mivel a hát- és haslemezek
nem különülnek el élesen. Az 1. utótesti szelvény szintén karcsú, és az elő- és utótestet
elválasztó nyél (pedicel) alkotásában vesz részt. Ahogyan a nevük is utal rá, utótestük a
szálfarkúakéhoz hasonló ízelt ostorban (flagellum) végződik, amelynek tövében, kétoldalt
nyílnak a páros riasztómirigyeik kivezetőnyílásai. Légzőszervük a 2-3. utótesti szelvényében
található 2 pár, operculummal ellátott tracheatüdő. Kiválasztószervük 1 pár csípőmirigy, és
Malpighi-edények.
Párzásuk során rövid udvarlást követően, amelynek során a hím a csáprágójában tartja
a nőstény első lábát, a hím által lerakott spermatofórát a nőstény fölveszi. Utódgondozók, a
nőstény őrzi a tojásokat az utótestéhez kapcsolódó tokban, majd a kikelő ivadékok a hátára
másznak, és egy rövid ideig még együtt maradnak. Fejlődésük közvetlen, a szubadult
példányok mintegy 4 év alatt válnak ivaréretté. Főleg ízeltlábúakat, a nagyobb termetű fajok
pedig kisebb gerinceseket is zsákmányolnak. Éjjel aktívak, a napfényt kerülik, nappalra
elbújnak. Erőteljes tapogatólábaikkal ásni is jól tudnak. A támadóiktól védi őket a
riasztómirigyük, amelynek maró hatású (ecetsav, kaprilsav) váladékát viszonylag messzire
(több dm) képesek kilövellni. Ez még a nagyobb testű állatokat is elriasztja, az ember bőrére
kerülve égető fájdalmat okoz. Elterjedési területük Közép- és Dél-Amerika, valamint Dél- és
Kelet-Ázsia. A trópusi és szubtrópusi nedves élőhelyeket kedvelik. A legtöbb faj Malajzia
trópusi esőerdőiben fordul elő. Jelenleg valamivel több mint 150 fajuk ismert.
Néhányukat terráriumi hobbiállatként is tartják, mint az óriás ostorfarkút
(Mastigoproctus giganteus) (11.25. ábra), amely Közép- és Dél-Amerikában honos, és a
szárazabb élőhelyeket is elviseli.

11.25. ábra. Óriás ostorfarkú (Mastigoproctus giganteus).
19

Az Uropygi használatos szélesebb értelmezésben (sensu lato), magába foglalva a rövidszálfarkúakat
(Schizomida) is. A Thelyphonida csak az ostorfarkúakat foglalja magába.
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O.: Schizomida (Rövidszálfarkú-alakúak rendje)
Kisméretű (3-7 mm), kevéssé szklerotizált testű csáprágósok, amelyek megjelenése
mind az ostorfarkúakéhoz mind a szálfarkúakéhoz hasonló. Előtestük hátpajzsa a
szálfarkúakéhoz hasonlóan 3 részre (pro-, meso- és metapeltidium) tagolódik. Csáprágójuk
ollós, tapogatólábuk (pedipalpus) járólábszerű. Tapogatásra 1. pár módosult
járólábukat használják, amelyet 3 pár járóláb követ. Szemeik többnyire hiányoznak,
de fényérzékelő receptoraik lehetnek. Tagolt utótestük 12 jól látható szelvényből áll.
A szélesebb középtestet (mesosoma) 3 kis szelvényből álló hátsótest (metasoma20) követi,
amely a faroklebeny (telson) alkotta rövid függelékben (flagellum) végződik. A rövid
flagellum a nőstényeknél 3-4 ízű, míg a hímeknél egyetlen íz alkotja. Az ostorfarkúakhoz
hasonlóan riasztómirigyekkel is rendelkeznek. Légzőszervük a 2. utótesti szelvény 1 pár
tracheatüdeje. Kiválasztószervük 1 pár csípőmirigy és Malpighi-edények.
Apró ízeltlábúakkal táplálkoznak. Főként talajlakók, de néhány barlangi fajuk is van,
ill. termesz és hangyafészkekben is élhetnek. Főleg trópusi, szubtrópusi területeken fordul elő,
de néhány mérsékeltövi fajuk is ismert. Mintegy 260 fajuk ismert. Egyes rendszerekben az
ostorfarkúakon belüli taxon (Uropygi sensu lato), azonban azoktól a testük tagolódása
egyértelműen elkülöníti.
O.: Araneae (Pókalakúak rendje)
Méretük változatos, testhosszuk a 0,3 mm-től a közel 10 cm-ig terjed. Testük jól
láthatóan elő- és utótestre tagolódik, amelyeket jól fejlett, vékony nyél (pedicel) választ el.
Az előtest háti- és hasi oldalát egyaránt egységes lemez fedi. Csáprágóik 2 ízűek,
alapízből és csípőkaromból állnak, mely utóbbiak végén nyílnak a páros méregmirigyek
kivezetői. Ez alól a derespókok (Uloboridae) képeznek kivételt, amelyeknek nincs
méregmirigye. A méregmirigyek az ősibb fajoknál a csáprágó alapízében (endocheliceral
típus), a levezetett csoportok tagjainál pedig részben az előtestben találhatók (endocephal
típus). Működése szerint a csáprágó lehet ortho-, ill. labidognath típusú (11. 26. ábra).
Az ősibb orthognath csáprágó alapízei előreirányulnak, és a csípőkarmok egymással
párhuzamosan mozognak, míg a labidognath csáprágó alapízei lefelé állnak, és a csipőkarmok
egymással szemben működnek, valamint az alapízek is szétnyithatók. A nőstények
tapogatólábai (pedipalpi) lábszerűek, és karomban végződnek, míg a hímek tapogatólábai a
spermiumok tárolására és átadására módosult, bokszkesztyűszerű párzószervek.
A tapogatólábakat 4 pár karmokban végződő járóláb követi. Legfeljebb 8 szemük van,
amelyek a troglobionta fajoknál teljesen redukálódhatnak. Utótestüket 12 szelvény alkotja, de
az utótesti szelvények a többségüknél nem, csupán az alsórendű pókoknál
(Liphistiomorphae) kivehetőek. Az utótest 1. szelvénye alkotja az elő- és utótestüket
összekötő nyelet (pedicel), míg a 2. szelvényen találhatók a páratlan ivarnyílások. A női
ivarnyílás általában bonyolult kitinlemezzel, ún. ivarlemezzel (epigyne, epigynum) fedett.
Légzőszervük eredetileg a 2-3. utótesti szelvényben lévő 2 pár tracheatüdő, de a 2. pár
többnyire hiányzik vagy tracheacsövekbe vezet. A tracheacsövek nyílásainak helyzete
változatos. Kiválasztószervük 1 (ritkán 2) pár csípőmirigy és Malpighi-edények. Az utótesten
találhatók a végtageredetű szövőszemölcsök, amelyek száma eredetileg 4 pár, de az 1. pár
néhány csoportnál egységes ún. fonalszűrővé (cribellum) alakult, a többségnél pedig részben
vagy teljesen redukálódott. A szövőszemölcsök apró pórusain (az ún. csévéken) keresztül
préselik ki az utótestben található szövőmirigyek váladékát, amelyből a levegőn
20

Más néven pygidium.
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megszilárdulva a különböző típusú pókfonalak képződnek. A fonalszűrővel rendelkező
pókoknál (Cribellatae) a 4. járóláb másodvégízén (metatarsus) 1 vagy 2 sor tüskéből álló
nyüst (calamistrum) is található21. A pókfonalak felhasználása igen változatos. A nőstények
sűrű szövedékkel burkolhatják tojáscsomóikat (kokonok), a hímek pedig ún. spermahálót
szőnek. A fonalakat ezen kívül használják repítésre, valamint lakószövedékeket és
természetesen változatos fogóhálókat is szőhetnek. Idegrendszerük erősen központosult.
A Mesothelae csoportot kivéve, ahol az utótestben szabad dúcok helyezkednek el, a
hasdúclánc ganglionjai egységesen beolvadtak a garatalatti dúcba. Kültakarójukon fejlett
érzékszervek (különböző típusú sensillumok, ill. trichobothriumok) találhatók.
Az oldalszemek és a hátulsó középszemek fény-árnyék, az elülső középszemek (primer vagy
pontszemek) szín- és alaklátók.

11.26. ábra. Az ősibb típusú orthognath csáprágó párhuzamosan működő
csípőkarmokkal (bal oldal), és az újabb típusú labidognath csáprágó
egymással szemben működő csípőkarmokkal (jobb oldal).

Bonyolult udvarlási és párzási szokásaik lehetnek. A hímek ún. spermahálót szőnek,
amelyről az ivarnyílásukból lerakott spermacsomagot tapogatólábuk (pedipalpus) lábfejébe
szivattyúzzák, és a párzás során a nőstény ivarnyílásába juttatják. Az izraeli Harpactea
sadistica faj esetében traumatikus inszemináció figyelhető meg. Gyakori körükben a szexuális
kannibalizmus, ahogyan pl. a fekete özvegyeknél (Latrodectus spp.) a nevük is utal rá22.
A nőstényeknek ondótartájuk (spermatheca) van, így a megtermékenyítés csak a
tojásrakást megelőzően történik. Fejlődésűek közvetlen. Gyakori körükben az utódgondozás.
Sokszor lehet látni (pl. farkaspókoknál, csodáspókoknál), ahogyan a nőstények a
tojáscsomóikat (kokonjaikat) magukkal cipelik. Ragadozó életmódúak, elsősorban rovarokat
zsákmányolnak, de egyes fajok akár kisebb gerinceseket is elejthetnek. Az utódok esetében
régóta ismert, hogy a hálókban fennakadó pollenszemeket és növényi spórákat is fogyasztják.
Kiegészítő jelleggel nektárt is fogyaszt néhány lombozatban vadászó faj. Egy KözépAmerikában élő ugrópók (Bagheera kiplingi) bizonyos populációi nagyrészt herbivórok23.
21

Funkciójuk a fonalszűrő pórusain kipréselt fehérjeszálak apró mikroszálakra bontása, bolyhozása, ugyanis a
fonalaikon nincsenek olyan ragadós váladékcseppek mint a kerekhálós pókok esetében.
22
Bár a párzás során a hímek gyakorta a nőstény áldozataivá válnak, előfordul fordított eset is. A dél-amerikai
Allocosa brasiliensis fajnál a hímek csalogatják lakócsövükhöz feromonjaikkal a nőstényeket, amelyek közül az
idősebb, kevésbé fertilis egyedeket inkább elfogyasztják. A búvárpók (Argyroneta aquatica) hímjeinél szintén
megfigyelték, hogy a náluk kisebb termetű nősténnyel nem párzanak, hanem megeszik.
23
Egy akáciafaj (Vachellia collinsii) fehérjében gazdag tápláléktestecskét (ún. Belt-féle testecskéket) választ ki a
levelein, ill. nektárt is termel a rajta élő hangyák számára, amelyek „cserébe” védelmet nyújtanak a
növényevőktől. Ezt az együttélését használja ki ez a pókfaj, amely a hangyákkal konkurál a növényi táplálékért.
Emellett, főleg a növényi táplálékban szegény időszakban kismértékben fogyaszt állati eredetű táplálékot is, sőt

280

Zsákmányszerző stratégiájuk nagyon változatos, egyesek (pl. farkaspókok) aktívan,
lerohanással szereznek zsákmányt, míg mások (pl. keresztespókok) fogóhálót készítenek.
Szintén lesben álló („sit and wait”) stratégiát folytatnak a rejtőszínüknek köszönhetően a
virágszirmok közé beolvadó, lesben álló karolópókok is. A más pókokat fogyasztó ugrópókok
(Portia spp.) helyzethez alkalmazkodó vadászati stratégái tanulási és problémamegoldási
képességeikre utalnak. Sajátos módon használják zsákmányszerzésre hálóikat a
gladiátorpókok (Deinopis spp.) ill. a pókfonalat a lasszóspókok (Mastophora spp.,
Ordgarius spp.). A gladiátorpókok az 1-3. pár lábukkal tartott elasztikus fogóhálójukat vetik
zsákmányukra, akárcsak a római gladiátorok, miközben 4. pár lábukkal a biztosító fonalukon
függeszkednek. A lasszóspókok ragasztócseppben végződő pókfonalukat pörgetik meg és
hajítják repülő rovarokra, főleg éjjeli lepkékre, így kapva el azokat. Bizonyos pókok
nyugalomban madárürülékre hasonlítanak, és így álcázzák magukat nappal. Noha a legtöbb
pók magányos és agresszív a fajtársaival szemben, sőt a kannibalizmus sem ritka a körükben,
találunk társas pókokat is (11.2. boksz).
Igen változatos és fajgazdag csoport, az Antarktiszt kivéve az egész földön elterjedtek,
és szinte minden élőhelyen megtalálhatók. A tipikus szárazföldi élőhelyek mellett számos
pókfaj kötődik a vizes élőhelyekhez, azonban csak kivételesen képesek alámerülve aktív víz
alatti életet élni. Ilyen a hazánkban is élő búvárpók (Argyroneta aquatica), amely az utóteste
körüli légbuborékból lélegzik. A folyók hullámterében vagy tengerek árapály zónájában élők
az időszakos vízborítást is jól viselhetik. A Desis hebronae a dagály idején több m-es vízben
alámerülve kezd vadászni különböző tengeri ízeltlábúakra, légzéséhez pedig az apály0 idején
a korallzátonyok bevonatában rekedt levegőt hasznosítja. Számos pók marása az emberre is
veszélyes, de a hazai fajok közül csak egyes dajkapókok (Cheiracanthium punctorium,
C. mildei) marása fájdalmas és okozhat legfeljebb 1-2 hétig tartó helyi gyulladást. Ritkán
orvosi ellátásra is szükség lehet. Több mint 40 ezer fajuk ismert. Az egyes családok
elkülönítésében nagy szerepe van a szemek számának és elhelyezkedésének.
A szövőszemölcsök száma, felépítése és elhelyezkedése szintén fontos elkülönítő bélyeg.
Faji szintű elkülönítésük azonban gyakran csak az ivari struktúrák morfológiája alapján
lehetséges. A hímek tapogatólábának (pedipalpus) és a nőstények ivarlemezének (epigyne)
kitinstruktúrái fajspecifikusak. Az alsórendű pókok (Mesothelae) kis fajszámú csoportja és az
összes többi ma élő pók, azaz a felsőrendű pókok (Opisthothelae) testvércsoportok.
A felsőrendű pókokon belül a négytüdős pókok (Mygalomorphae) és a főpókok
(Araneomorphae) alkotnak testvércsoportokat. A főpókokon belül a főbb csoportok rokonsági
viszonyai nem tisztázottak kellően.
11.2. boksz. A pókok társas viselkedése
A pókok a valódi szociális szerveződés (euszocialitás) szintjét nem érik el, a
sikeresebb zsákmányszerzés (közös, nagy fogóháló készítése és használata), ill. a
ragadozóik elleni védekezés miatt azonban csoportosulhatnak. Nagyobb zsákmányt is
képesek így legyűrni, amihez egy magányos pók mérge, ill. emésztőnedve nem lenne
elég. A hálóikat is nagyobbra szőhetik, hiszen arányaiban egy egyednek kevesebb
pókselymet kell ehhez felhasználnia. A társas viselkedés a pókok több csoportjában
egymástól függetlenül alakult ki. A legtöbb társas pók a trópusi területek lakója.
Mintegy 23 társas fajukat tartják nyilván, amelyek 11 génuszba és 8 családba
tartoznak, így pl. az Agelena (Agalenidae), Stegodyphus (Eresidae), Anelosimus,
néha még a saját fajtársait is. Egy vizsgálat szerint a mexikói populációk tagjai 90%-ban növényi táplálékon
élnek, míg Costa Rica-ban csak 5%-ban fogyasztanak növényi táplálékot.
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Parasteatoda (Theridiidae) fajok vagy a már említett növényevő pók, a Bagheerea
kiplingi (Salticidae) is kolóniákat alkotnak. Néhányuk nem képez állandó kolóniákat,
csak időszakosan élnek együtt, míg másoknál populáció, ill. környezet függő, hogy
magányosan vagy társasan élnek. Vannak obligát társas életmódú fajaik is24.
Kolóniáikban az egyes egyedek egymástól nem térnek el morfológiailag,
valamint nem szaporodó (szubfertilis vagy steril) alakok sincsenek, azaz nem alakul
ki kasztrendszer. Fajon belüli agresszió nem figyelhető meg ezen fajoknál, azaz az
egyes kolóniák nyitottak, más kolóniák egyedeit befogadják, sőt néha még a más
fajból származó (heterospecifikus) egyedek ellen sem lépnek fel agresszívan. Habár a
kolónia tagjai közösen ejtenek zsákmányt, egyes fajoknál megfigyelhető, hogy a
nagyobb méretű zsákmányállatok (pl. egy nagyobb egyenesszárnyú) esetén az
idősebb egyedek a zsákmány táplálóbb részein (pl. annak torán, a tor fejlett izmai
miatt) helyezkednek el és onnét táplálkoznak, míg mások a minőségileg kevésbé jó
potroh részen. Megfigyeltek csaló egyedeket is, amelyek nem járulnak hozzá a
zsákmány kezeléséhez (pl. annak emésztéséhez), csak táplálkoznak. Ha a csalók jelen
vannak, a nem csaló egyedek a kevésbé jó minőségű helyeken kezdenek el
táplálkozni, ezáltal csökkentve a csalók előnyét. Egyes fajoknál (pl. Parasteatoda
wau) szinkronizált rajzás figyelhető meg, így terjednek és alakítanak új kolóniát.
Mivel általában véve a magányosan élő ivarérett pókok agresszívak egymással, csak a
fiatalok között nincs agresszió, egyes vélemények szerint eme fiatalkori jelleg
megmaradása az előzménye a társas életmód kialakulásának a pókoknál.
SubO.: Mesothelae (Alsórendűpók-alkatúak alrendje)
Közepes vagy nagyméretű pókok. Ősi jellegüket mutatja, hogy az utótestük
szelvényezettsége „még” jól látható. Sternumuk, azaz az előtest ventrális részét fedő pajzsuk
kicsi. Csáprágójuk ortognath típusú. 2 pár tracheatüdejük és csípőmirigyük van.
Szövőszemölcseik száma 4 pár (ritkábban 3 pár), amelyek az utótest hasi oldalának
középtáján erednek. A szélső szövőszemölcsök sokízűek. Idegrendszerük kevésbé
központosult, utótestükben szabad dúcpárok találhatók. Régebben úgy vélték, hogy nincs
méregmirigyük, de mára ezt megcáfolták.
Kis fajszámú (~90 faj), ősi csoport. Egyetlen családjuk a félpókfélék (Liphistidae),
amelynek képviselői Dél- és Dél-Kelet Ázsiában fordulnak elő.
A Liphistius fajok csapóajtóval ellátott lakócsövekben élnek, melyekből pókfonalak
(ún. „horgászfonalak”) húzódnak a felszínen, jelezve a potenciális zsákmány jelenlétét.
Zsákmányukat a csapóajtószerű fedőt villámgyorsan kitárva ragadják meg, majd húzzák be a
lakócsövükbe. A Heptathela fajok esetében nincsenek „horgászfonalak”, így megtalálni is
szinte alig lehet őket.
SubO.: Opisthothelae (Felsőrendűpók-alkatúak alrendje)
Utótestük szelvényezetlen. Szövőszemölcseik száma 3 pár, amelyek az utótest
végén találhatók. Csípőmirigyeik száma 1 pár.
24

Ezért is gyakran eltérő névvel illetik a társas szerveződésüket (pl. szubszociális, szemiszociális,
kváziszociális).
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InfO.: Mygalomorphae (Madárpókok alrendága)25
Nagyméretű pókok, számos ősi jelleggel. Csáprágójuk orthognath típusú,
méregmirigyük a csáprágó alapízében található (endocheliceraltípus). 2 pár tracheatüdejük
van.
Többségük a trópusi és szubtrópusi területeken elterjedt. Valamivel több mint
2700 fajuk ismert, ebből hazánkban 4 fajuk fordul elő.
F.: Nemesiidae (Aknászpókfélék családja)
Szövedékkel bélelt, talajba ásott és csapóajtóval fedett aknáikban élő pókok.
Változatos aknáik búvóhelyként, leshelyként és utódaik felnevelésére egyaránt szolgálnak.
Éjjel aktívak, vadászat közben az akna szájánál, félig a csapóajtó alá bújva lesnek
zsákmányukra. Csáprágóikat ásásra is használják.
Egyetlen közép-európai fajuk a magyar aknászpók (Nemesia pannonica) hazánk egyes
gyepeiben is megtalálható, védett faj.
F.: Atypidae (Torzpókfélék családja)
Méretükhöz képest hatalmas csáprágókkal rendelkeznek. 8 szemük egy ovális foltban
csoportosul. Szövőszemölcseik hosszúak.
Az előző család tagjaihoz hasonlóan aknákban élnek. A függőleges tárnákat bélelő
szövedékeik zárt folyosóként folytatódnak a talajfelszínen. Vadászatkor a harisnyaszerű,
elfekvő szövedékre lépő potenciális zsákmányt érzékelik, amelyet a szövedéken keresztül
marnak meg, majd a szövedéket elvágva a tárna aljára húznak.
Közép-Európában 3 Atypus fajuk él, hazánkban mindhárom faj védett.
F.: Theraphosidae (Valódimadárpók-félék családja)26
Nagyméretű, 6-10 cm-es testhosszúságot is elérő pókok. Alapszínűk barnás, fekete
mintázattal, de akadnak közöttük feltűnő színezetű fajok is (pl. Poecilotheria metallica)
(11.27. ábra). Testszőrzetük rendkívül dús, és a rezgésekre érzékeny. Számos amerikai faj
utótestén speciális szőrzet is lehet, amelyet védekezésképpen a lábaikkal képesek lesöpörni.
Ezek az irritáló, horgas végű szőrök szembe, nyálkahártyára, ill. bőrre jutva fájdalmas
tüneteket okozhatnak. Mérgük az emberre általában veszélytelen, de marásuk igen fájdalmas
lehet.
Változatos szövedékekben, talajban, üregekben, fákon élnek, és többnyire éjszaka
járnak vadászni. Főleg nagyobb méretű ízeltlábúakat (pl. egyenesszárnyúakat, bogarakat,
ászkákat, stb.) fogyasztanak, de kisebb testű gerinceseket is képesek zsákmányul ejteni. Fajtól
függő, de viszonylag hosszú életűek. A trópusi, szubtrópusi élőhelyeken terjedtek el, és
akadnak közöttük sivatagi életmódú fajok is. Kedvelt terráriumi hobbiállatok, ami
veszélyezteti is az egyes fajokat. Mintegy 1000 fajuk ismert.
Legnagyobb méretű képviselőjük a dél-amerikai esőerdőkben élő Góliát madárpók
(Theraphosa blondi).
25

Négytüdőspókoknak is hívják az alrendág tagjait, de a főpókok (Araneomorphae) közé tartozó bazális helyzetű
család, a négytüdőspókfélék (Hypochilidae) hasonló neve miatt (amelyeknek egyébként szintén 2 pár
tracheatüdejük van) helyesebb madárpókoknak nevezni őket.
26
Szinonim név az Avicularidae. A madárpókokra szintén használatos tarantula elnevezés a Földközi-tenger
nyugati részén elterjedt, de a madárpókokkal nem rokon tarantella (Lycosa tarentula) nevéből származik.
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11.27. ábra. Poecilotheria metallica.

InfO.: Araneomorphae (Főpókok alrendága)
Kis vagy közepes méretű, rendkívül változatos megjelenésű és életmódú pókok.
Csáprágóik labidognath típusúak, amelyeknek nemcsak a csípőkarmai, hanem az alapízei is
szétnyithatóak, lényegesen megnövelve a csáprágók átfogóképességességét, ami lehetővé tette
ezen pókok testméretének jelentős csökkenését. A testméret csökkenés pedig hozzájárult,
hogy a mérsékelt és hideg éghajlati övekben a rövidebb vegetációs időszakokban
rendelkezésre álló rovartáplálék is elegendő legyen számukra. Többségében 1 pár
tracheatüdő jellemzi őket.
A fajok döntő többsége (~38 000) ide tartozik. Az alrendágon belüli leszármazási
viszonyok egyelőre nem kellőképpen tisztázottak (11.3. boksz).
11.3. boksz. A főpókokon (Araneomorphae) belüli rokonsági viszonyok
Korábban a főpókokat alapvető morfológiai jellegek alapján két csoportra
(Paleocribellatae, Neocribellatae) osztották. A Paleocribellatae tagjait az ősibb
pókokkal (Mesothelae, Mygalomorphae) átfedő jellegek (2 pár tracheatüdő,
endocheliceral típusú csáprágó), ill. a fonálszűrőjük (cribellum) és nyüstjük
(calamistrum) megléte jellemzi (lásd pl. Hypochilidae). A Neocribellatae csoporton
belül az ivarszerv alakulása alapján a Haplogynae és Entelegynae csoportokat
különböztették meg. A Haplogynae tagjaira az egyszerű ivarszerv jellemző, azaz a
nőstények ivarnyílását nem fedi ivarlemez (epigyne), a hímek tapogatólába
(pedipalpus) pedig láb jellegű, amelynél a lábfejíz (tarsus) oldalához izommal
egyszerű gömbölyded gyűjtő (bulbus genitalis) kapcsolódik, amelynek hosszabbrövidebb nyúlványa a hímtag (embolus). Emellett gyakran csupán 6 szemük van (lásd
pl. Dysderidae, Segestriidae, Pholcidae). Az Entelegynae csoport tagjait a bonyolult
felépítésű ivarszervek jellemzik. Képviselőiket a kerekhálós pókok (Orbiculariae, lásd
pl. Araneidae, Theridiidae, Linyphiidae, stb.) és az ún. RTA csoport tagjai (a hímek
tapogatólábának külső oldalán lévő jellegzetes lábszári nyúlvány, ún. retrolateralis
tibialis apophysis alapján, lásd pl. Lycosidae, Pisauridae, stb.) képezik.
A recens filogenomikai vizsgálatok alapján azonban több csoport nem tűnik
monofiletikusnak, sőt egyes családok (pl. Austrochilioidae) sem. Az Entelegynae, ill.
azon belül az RTA csoport monofiletikus volta támogatott. A főpókok bazális
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csoportjának a Hypochilidae + Filistatidae (korábban a Haplogynae csoport tagja)
családok adódtak, amelyek egymás testvércsoportját képezik.
F.: Hypochilidae (Négytüdőspókfélék családja)
Hosszú lábaiknak köszönhetően megjelenésük az ostorlábúakhoz (Amblypygi) vagy
kaszáspókokhoz (Opiliones) hasonló. Ősi jellegeik a csáprágó alapízében található
méregmirigyek (endocheliceral típusú csáprágó), valamint a 2 pár tracheatüdő, amire a nevük
is utal. A fiatalok és a hímek utótestén hátlemezek maradványai figyelhetők meg.
Fonálszűrővel (cribellum) és nyüsttel (calamistrum) rendelkeznek.
Jellegzetes, lámpaernyőre hasonlító hálóik vannak. Hegységekben, gyakran
barlangokban élnek. Az ismert 12 fajuk közül 2 Kínában és 10 Észak-Amerikában fordul elő.
F.: Segestridae (Darócpókfélék családja)
Kis vagy közepes méretű, hosszúkás testű pókok, amelyeknél az előtest csak kevéssel
rövidebb az utótestnél. Némelyeknél, főleg a világosabb színezetű fajoknál az utótest
középvonalán húzódó jellegzetes mintázat lehet. A csáprágók, főleg a hímeknél hosszúak és
erőteljesek. 6 szemük rendszerint félkört alkot. A pókok többségével ellentétben nem csak az
1-2. pár járólábukat, hanem az 1-3. pár tartják előrefelé. Lábtartásuk valószínűleg a sajátos
fogó- és lakóhálójukhoz idomult. A nőstények ivarnyílását nem fedi ivarlemez (epigyne), és a
hímek tapogatólába (pedipalpus) is egyszerű felépítésű.
Mindkét végén nyitott, cső alakú hálójuk van, amely gyakran rejtetten, pl. fakéreg,
kövek alatt található. Világszerte elterjedtek. Egyesek épületekben is előfordulnak. Mintegy
160 fajuk közül hazánkban 3 fajuk fordul elő a Segestria nemből.
F.: Dysderidae (Fojtópókfélék családja)
Alkatuk hasonló a darócpókokéhoz, de a lábaikat nem úgy tartják. Az utótestük
egyszínű, és világosabb a gyakran vöröses színű előtestnél. Csáprágójuk feltűnően erőteljes.
A darócpókokhoz hasonlóan szintén csupán 6 szemük van. A nőstények ivarnyílását nem fedi
ivarlemez (epigyne), és a hímek tapogatólábai (pedipalpi) is egyszerű felépítésűek.
Éjszaka aktívak, kemény kültakarójú ászkákra, bogarakra vadásznak. Főleg a
Palearktiszban, kevésbé Észak-Amerikában elterjedtek.
Ide tartozik a traumatikus inszemináció kapcsán már említett Harpactea sadistica.
Hímjei a tapogatólábaikon viselt hegyes párzószerveikkel nem az ivarnyíláson, hanem a
testfalon át juttatják be spermiumukat a nősténybe. A nőstények ondótartályai vissza is
fejlődtek. A sárgás fojtópókot (Dysdera crocata) világszerte behurcolták, gyakran
épületekben is megtalálható.
F.: Pholcidae (Álkaszáspókfélék családja)
Nevüket a kaszáspókokéhoz (Opiliones) hasonló, vékony, hosszú lábaikról kapták.
6 vagy 8 szemük van. Utótestük megnyúlt vagy gömbölyded.
Kedvelik a sötét, párás helyeket, barlangokat, repedéseket, valamint kövek, ill. kéreg
alatt is gyakran megtalálhatók. Kusza térhálóik vannak. Védekezésképp gyorsan, körkörösen
„rázzák” hálójukat, így szinte láthatatlanná válnak. A hálóba akadó zsákmányt először hosszú
hátulsó lábaik segítségével, ill. pókfonállal mozgásképtelenné teszik, csak utána marják meg,
ill. fogyasztják el. A családra az agresszív mimikri is jellemző. Más pókokat felkeresve, azok
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hálóit rezegtetve zsákmányt színlelnek, így a háló gazdáját könnyebben meglepik vagy a
zsákmányát elorozzák. Főleg a trópusi területek lakói. A mérsékelt övben, így nálunk is
gyakran épületlakók. Több mint 1000 fajuk ismert.
F.: Eresidae (Bikapókfélék családja)
Bársonyos szőrzetű, feltűnő fekete és piros vagy sárga színezetű pókok (főleg a
hímek). 8 szemük van. Rendelkeznek fonálszűrővel (cribellum).
Talajban lévő lakócsöveiket szövedékkel bélelik, amely a felszín felett is folytatódik.
Talajon mozgó ízeltlábúakkal táplálkoznak. A nőstények nem hagyják el szövedékeiket, csak
a hímek kóborolhatnak. Egyes afrikai Stegodyphus fajok (pl. S. dumicola) társas életmódot
folytatnak. Közös szövedékeik bokrokon, fákon találhatók, és közös zsákmányszerzés, ill.
utódgondozás jellemzi őket. A más kolóniákból származó egyeddel szemben sem agresszívek.
Más, magányos fajok (pl. S. sarasinorum) önfeláldozó utódgondozásukról ismertek, a
nőstényt ugyanis a frissen kikelt utódok elfogyasztják. Eurázsiában, Afrikában, főleg a
trópusokon elterjedtek. Viszonylag kevés (~130) fajuk ismert.
Hazánkban 2 fajuk (Eresus kollari és E. moravicus) fordul elő. A sárgafejű bikapókot
(E. moravicus) korábban az E. kollari színváltozatának tartották. A hazai fajok hímjei
veszélyben érezve magukat előtestüket leszegik, mint a bika, utótestüket pedig felemelve
tartják, innét kapták magyar nevüket.
F.: Uloboridae (Derespókfélék családja)
Méregmirigyük hiányzik. 1. pár lábuk erősen megnyúlt. Rendelkeznek fonálszűrővel
(cribellum). Utótestükön jellegzetes dudorok lehetnek.
Kerek hálót szőnek, gyakran cikkcakkos lefutású beszövéssel (stabilimentummal) a
közepén. Világszerte elterjedtek. Közel 300 fajuk ismert.
Hazánkban csupán 3 fajuk fordul elő, amelyek közül a derespók (Uloborus
walckenarius) a gyér növényzetű nyílt élőhelyeket (pl. homoki gyepek, lejtős sztyeppek)
kedveli.

11.28. ábra. A darázspók (Argiope bruennichi)
hálóján is megfigyelhető a stabilimentum.
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F.: Araneidae (Keresztespókfélék családja)
Méretük és alakjuk igen változatos. Sok esetben jelentős az ivari dimorfizmus, a
hímek néha meglepően kicsik. Lábaik feltűnően tüskézettek. Utótestükön többnyire feltűnő,
gyakran fajra jellemző mintázat látható.
Hálóik a jól ismert kerekhálók, sok sugárirányú fonallal, ill. gyakran cikkcakkos
lefutású beszövéssel (stabilimentummal). Világszerte elterjedtek, közel 3000 fajukkal az
egyik legfajgazdagabb család, hazánkban is mintegy 70 fajuk él.
Jellemző rajzolatáról jól felismerhető a koronás keresztespók (Araneus diadematus)
vagy a fekete-sárga mintázatú darázspók (Argiope bruennichi), mely utóbbinál a háló közepén
a jellegzetes stabilimentum is megfigyelhető (11.28. ábra).
F.: Nephilidae (Óriáskeresztespók-félék családja)
Ahogy a nevük is utal rá a legnagyobb méretű kerekhálós pókok tartoznak ide.
Megjelenésük a keresztespókokéhoz hasonló. Általában élénk színezetűek.
Hálóik is igen nagyok. Kifejezetten trópusi elterjedésűek. Korábban a
keresztespókfélék (Araneidae) családjába sorolták őket.
A legnagyobb termetű fajuk, a Nephila komaci nősténye a lábaival együtt a 12 cm-t is
elérheti.
F.: Linyphiidae (Vitorláspókfélék családja)
Többnyire kisméretű (néhány mm-es), karcsú testű, tüskézett lábú pókok.
Jellegzetes vitorlahálót szőnek. Egyes fajaik kóborlók. Világszerte elterjedtek. Több
mint 4000 fajjal a második legnépesebb pókcsalád, hazánkban is mintegy 200 fajuk él.
Gyakoribb nemeik a Leptyphantes, Erigone, Neriene, Bathyphantes, Linyphia, stb.
F.: Theridiidae (Törpepókfélék családja)
Változatos méretű és alakú pókok. Utótestük gyakran gömbölyded és feltűnő színes
mintázatú. Lábaik hosszúak, az utolsó pár láb lábfeje (tarsus) fűrészes sertesort visel. A kusza
hálóikba akadó zsákmányt utolsó pár lábukkal igyekeznek gyorsan mozgásképtelenné tenni.
A család az ismertségét a szubtrópusokon elterjedt feketeözvegy fajoknak
(Latrodectus spp.), pontosabban azok emberre is veszélyes képviselőiknek (pl. L. mactans,
L. hasselti) köszönheti. Ahogyan a nevük is utal rá a Latrodectus fajoknál elterjedt a szexuális
kannibalizmus. A törpepókok közül sok a szünantróp, emberi építményekhez kötődő faj, mint
pl. a kozmopolita üvegházi törpepók (Parasteatoda tepidariorum).
Gyakran okoznak riadalmat hazánkban is a lakásokban is megtalálható,
feketeözvegyre emlékeztető, de a jellegzetes piros homokóra mintázatot nem viselő
faggyúpókok (Steatoda spp.)
F.: Lycosidae (Farkaspókfélék családja)
Közepes vagy nagyobb termetű, dúsan szőrözött, hosszú lábú pókok.
Többségük tipikusan a talajfelszínen keresi zsákmányát, és azt lerohanva kapja el.
Kivételesen (pl. Sosippus) fogóhálót is készíthetnek. Szinte minden élőhelyen (erdő, gyep,
mezőgazdasági területek) jelen vannak, egyes fajaik a víz felszínén is otthonosan mozognak.
Nőstényeik a tojáscsomóikat (kokonjaikat) magukkal hordják az utótest végéhez rögzítve.
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Kikelés után a fiatal pókok gyakran anyjuk hátán tartózkodnak. Világszerte elterjed, fajgazdag
(~2300 faj) család. Hazánkban közel 60 fajuk fordul elő.
A hazai farkaspókok közül a nagytermetű, aknázó életmódú cselőpókok ismertebbek.
A szongáriai cselőpók (Lycosa singoriensis) az alföldi szikesek faja, de egyéb gyér, rövid
növényzetű helyeken is fellelhető. A pokoli cselőpók (Geolycosa vultuosa) inkább a
középhegységi és homokvidéki gyepeken fordul elő. Gyakori génuszaik a Pardosa,
Alopecosa, Trochosa, stb.
F.: Pisauridae (Csodáspókfélék családja)
A farkaspókokhoz (Lycosidae) hasonló megjelenésű, nagyobb termetű pókok.
Igen gyorsmozgásúak. A nőstények kokonjukat a csáprágóik között szállítják.
Vizes élőhelyeken előforduló képviselőjük a szegélyes vidrapók (Dolomedes
fimbriatus), amely a víz felszínén is ügyesen mozog, sőt a víz alól is zsákmányol. Gyakori
fajuk a csodáspók (Pisaura mirabilis), amelynek hímjei nászajándékkal, azaz pókfonálba
csomagolt zsákmánnyal csábítják a nőstényeket, majd a nőstények ez alapján választanak
párt, a nászajándék nélküli hímeket pedig gyakran felfalják.
F.: Clubionidae (Kalitpókfélék családja)
Világosbarna színezetű, éjszaka aktívan vadászó pókok. A nappalt a sűrű növényzeten
szőtt szövedékeikben töltik.
A nádi kalitpók (Clubiona phragmitis) az európai nádasok egyik leggyakoribb pókja.
F.: Miturgidae (Dajkapókfélék családja)
A hazánkban is előforduló, nagyobb termetű zöldes-sárgás dajkapókokat
(Cheiracanthium spp.) is ide sorolják jelenleg, de helyzetük bizonytalan, korábban a
kalitpókok közé tartoztak. A kalitpókokhoz hasonló lakófülkét szőnek, amelyben a nőstények
a kokonjukat is őrzik.

11.29. ábra. Fehér karolópók (Thomisus onostus).
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F.: Thomisidae (Karolópókfélék családja)
Nevüket jellegzetes lábtartásukról kapták; 1-2. pár lábuk lényegesen hosszabb a
hátulsóknál, így feltűnő, ahogy karolószerűen előrefele állnak.
Talajon és növényzeten lesben álló pókok. A virágokon lesben állók gyakran az adott
virághoz hasonló színűek. Mintegy 2000 fajuk közül kb. 50 fordul elő hazánkban.
Tipikus hazai képviselőjük a fehér karolópók (Thomisus onostus) (11.29. ábra), de
gyakoriak hazánkban a Xysticus génusz fajai is.
F.: Salticidae (Ugrópókfélék családja)
Többnyire kisebb termetű, zömök, erőteljes lábakkal rendelkező pókok. Elülső
középszemeik feltűnően nagyok.
Jól ugranak, innét kapták nevüket is. Zsákmányszerzési stratégiájuk igen változatos.
Lehetnek generalista ragadozók, de kifejezetten hangyákra vagy épp hálószövő pókokra
specializálódott fajaik is ismertek. Az ízeltlábúak között az egyik legfejlettebb látásuk van,
ami fontos nem csak a zsákmányszerzésben és a támadók felismerésében, de a
kommunikációjukban is. A hímek feltűnő, sajátos mozdulatokkal környékezik meg a
nőstényt, innen ered pl. a színészpók (Salticus scenicus) neve is. Képviselőik világszerte
megtalálhatók. Több mint 5000 fajjal a legnépesebb pókcsalád.
Az íves ugrópók (Evarcha arcuata) hazánkban is gyakori faj.
Ellenőrző kérdések:
1. Milyen morfológiai jellegek különböztetik meg a csáprágósokat (Chelicerata) a többi
ízeltlábútól?
2. Hogyan tagolódik a csáprágósok teste?
3. Milyen szervek helyezkednek el az előtesten?
4. Milyen szerveket viselhet az utótest?
5. Mi a csáprágó (chelicera)?
6. Mi a tapogatóláb (pedipalpus)?
7. Milyen típusú szemeik vannak a csáprágósoknak?
8. Milyen életmódot folytatnak a csáprágósok?
9. Mely taxonok tartoznak a csáprágósok közé?
10. Milyen elkülönítő jellegek vannak az egyes osztályok, alosztályok között?
11. Milyen sajátos morfológia jellemzi a csupalábállatokat (Pantopoda)?
12. Mi az oviger?
13. Mi a chelifor?
14. Milyen sajátos morfológia jellemzi a tőrfarkúakat (Merostomata: Xiphosura)?
15. Mi a gnathobasis?
16. Mely rendek tartoznak a pókszabásúak (Arachnida) közé?
17. Hogyan tagolódhat az előtest és az utótest az egyes pókszabású taxonokban (példa
taxonok)?
18. Milyen lehet a csáprágó az egyes pókszabású taxonokban (példa taxonok)?
19. Milyen lehet a tapogatóláb az egyes pókszabású taxonokban (példa taxonok)
20. Mi jellemzi az atkák ("Acari") testtájait?
21. Mely testrészek alkotják a gnathosomát?
22. Milyen életmódokat folytathatnak az atkák (példa taxonok)?
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23. Milyen testtagolódás jellemzi a pókokat (Araneae)?
24. Mi a szövőszemölcs?
25. Mi a nyüst (calamistrum)?
26. Mi a fonalszűrő (cribellum)?
27. Milyen típusú csáprágója lehet a pókoknak?
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XII. Arthropoda: Myriapoda
Írta: Lőrinczi Gábor
Mandibulata (Rágóval rendelkező ízeltlábúak)
Testük az ízeltlábú alapszabásnak megfelelően elsődlegesen fejre (cephalon) és törzsre
(truncus) különül. Fejüket a fejlebeny (acron) és 5 szelvény alkotja1. Törzsük szelvényszáma
igen változó. Többségüknél a törzs további két szegmensre, torra (thorax) és potrohra
(abdomen) tagolódik (de ld. 13.1. boksz). Az utolsó törzsszelvényt a faroklebeny (telson)
követi. Elsődlegesen feltehetőleg 2 pár csáppal (antennula, antenna) rendelkeznek, ez
azonban a ma élő mandibuláták közül csupán a rákokra (Crustacea) jellemző (12.1. ábra).

12.1. ábra. Az elülső (1-5.) testszelvények homológ végtagjai a különböző ízeltlábú (Arthropoda)
csoportokban. ac: fejlebeny (acron); at1: 1. pár csáp (antennula); at2: 2. pár csáp (antenna);
ch: csáprágó (chelicera); dc: középagy (deutocerebrum); l1: 1. pár járóláb; l2: 2. pár járóláb;
l3: 3. pár járóláb; md: rágó (mandibula); mx1: 1. pár állkapocs (maxillula);
mx2: 2. pár állkapocs (maxilla); pp: tapogatóláb (pedipalpus); pc: előagy (protocerebrum);
tc: utóagy (tritocerebrum).

A soklábúaknál (Myriapoda) és a hatlábúaknál (Hexapoda) egymástól függetlenül a
2. csáppár redukálódott (így a 2. fejszelvényük végtag nélküli, interkaláris szelvénnyé vált),
ennek megfelelően csupán 1 pár csáppal rendelkeznek, amely a rákok 1. csáppárjával
homológ (12.1. ábra). A csápok elsődlegesen érzékszervek, amelyeknek a tapintásban,
szaglásban, valamint a hőmérséklet, légmozgás, ill. légrezgések érzékelésében lehet szerepük.
Szájszervük elsődlegesen trignath, azaz 3 végtagpár, 1 pár rágó (mandibula) és 2 pár
állkapocs (maxillula, maxilla) alkotja (12.1. ábra). Egyeseknél (pl. szövőcsévések,
hatlábúak) a 2. állkapocspár részben vagy teljesen összeolvadt, és ún. alsó ajkat (labium)
1

Bár a fejet alkotó szelvények pontos száma, ill. magának az acronnak az eredete (ti. preszegmentális régiónak
vagy valódi szelvénynek tekinthető-e) a mai napig vitatott.
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alkot, míg másoknál (pl. kagylósrákok, villáscsápúak, ikerszelvényesek) teljesen redukálódott.
A végtageredetű szájszervi részekhez rendszerint egyéb, hagyományosan nem
végtageredetűnek tekintett struktúrák is járulnak, ilyen a felső ajak (labrum)2, ill. a nyelv
(hypopharynx) (soklábúak, hatlábúak) vagy a paragnath (rákok). Összetett szemeik (oculi)
fiókszemeiben (ommatidia) speciális fénytörő (optikai) elemek, ún. kristálykúpok (coni)
találhatók (10.7. ábra), amelyek mindegyike 4 kúpsejtből épülnek fel.
Két fő ágát a soklábúak (Myriapoda), ill. a rákokat (Crustacea) és a hatlábúakat
(Hexapoda) magába foglaló Pancrustacea (Tetraconata) alkotja (10.8. ábra).
SubPh.: Myriapoda (Soklábúak altörzse)
A ma élő képviselőik mérete a 0,5 mm-től a több mint 30 cm-ig terjed, a késő
karbonban (kb. 315-299 millió évvel ezelőtt) élt egyes fajaik (pl. †Arthropleura armata)
azonban a 2 m-es testhosszt is meghaladhatták, így egyikei voltak a legnagyobb termetű
szárazföldi ízeltlábúaknak. Testük fejre és közel homonóm szelvényezettségű törzsre
különül (12.2. ábra). A járólábakat hordozó törzsszelvényeik száma 11-től 193-ig terjed.
Fejükön 1 pár egyágú csáp található. Szájszervük elsődlegesen trignath, a villáscsápúaknál
(Pauropoda) és az ikerszelvényeseknél (Diplopoda) azonban a 2. pár állkapocs redukciójával
másodlagosan dignath. A szintén egyágú járólábak száma legalább 9 pár, legfeljebb 375 pár
(gör. myrios ‛számtalan’ + gör. pous, -podos ‛láb’).

12.2. ábra. Egy ikerszelvényes (Diplopoda), amelyen jól megfigyelhetőek
a soklábúak tipikus külső morfológiai bélyegei, azaz a testük fejre és közel
hasonló felépítésű szelvényekből álló törzsre való tagolódása, ill.
az egy pár csáp és a számos járóláb pár megléte.

Légzésük elsődlegesen légcsövekkel (tracheacsövekkel) történik, egyeseknél
(pl. szövőcsévések, villáscsápúak) azonban a trachearendszer másodlagosan redukálódott.
Míg a százlábúaknál (Chilopoda) a légzőnyílások (stigmata) a törzsszelvények hátlemezein
(tergiteken) vagy oldallemezein (pleuriteken) nyílnak, addig a többi soklábúnál a járólábak
csípőízének (coxa) közelében találhatók. Kiválasztószerveik Malpighi-edények, ill.
egyeseknél a 4. (szövőcsévések, ikerszelvényesek) vagy a 4. és 5. szelvényekben
(pókszázlábúak, igazi százlábúak) elhelyezkedő, nefridiális eredetű ún. állkapcsi (maxilláris)
mirigyek. Ivarnyílásaik (gonopórusok) vagy az utolsó, járólábakat nem hordozó
2

Hogy az ízeltlábúak labruma végtageredetű struktúra-e vagy sem, erősen vitatott, mindkét elképzelés mellett
szólnak érvek és ellenérvek egyaránt.
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törzsszelvényen, az ún. genitális szelvényen (százlábúak), vagy a törzs elülső részén
(a 3. vagy 4. szelvényen) nyílnak (többi soklábú). Számos képviselőjük rendelkezik
kellemetlen
szagú,
ragacsos
és/vagy
mérgező
hatású
váladékot
termelő
védekezőmirigyekkel. Idegrendszerük kevéssé központosult. Pontszemeik (ocelli) nincsenek.
A pókszázlábúak (Scutigeromorpha) kivételével összetett szemeik (oculi) több fiókszemből
(ommatidia) álló, de kristálykúpokat (coni) nem tartalmazó egyszerű szemekké tagolódtak
fel. Egyeseknél (pl. rinyák, szövőcsévések, villáscsápúak, karimás ikerszelvényesek) az
egyszerű szemek is hiányoznak, így ezek teljesen vakok. Fejükön a csápok tövének közelében
speciális páros érzékszerv, ún. Tömösváry-szerv (temporális szerv, posztantennális szerv)
található (12.3. ábra), amelynek pontos funkciója vitatott, bár elsődleges szerepe talán a
szagérzékelés lehet. A Progoneata ősibb képviselőinél (Symphyla, Pauropoda, Diplopoda:
Penicillata) a légrezgések érzékelésére szolgáló érzékszőrök (trichobothria) találhatók.

12.3. ábra. Egy szövőcsévés (Symphyla) feje, a csáp mögött
a Tömösváry-szervvel (nyíl).

Váltivarúak (gonochorisztikusak). A párzás során a hímek ondótokot (spermatofórát)
raknak le, amelyet a nőstények felvesznek (indirekt spermiumtranszfer), vagy a hímek
közvetlenül adják át a spermatofórákat a nőstényeknek, rendszerint az erre módosult
végtagpárjuk segítségével (direkt spermiumtranszfer). Megtermékenyítésük rendszerint belső.
Egyeseknél szűznemzés (parthenogenezis) is előfordul. A nőstények tojásrakók (ovipárok).
Egyedfejlődésük közvetlen, lárvaalak nélkül. Gyakran az ivarérettség elérése után is még
többször vedlenek. Fejlődésük a rinyák (Geophilomorpha) és szkolopendrák
(Scolopendromorpha) kivételével szelvényszerző fejlődés (anamorfózis), amelynek három
formája fordul elő: (1) az euanamorfózis során minden egyes vedléssel tovább növekszik a
szelvények száma; (2) a hemianamorfózis során csak az adott fajra jellemző maximális
szelvényszám eléréséig növekszik a szelvényszám az egyes vedlésekkel, az ezt követő újabb
vedlésekkel már nem; (3) a teloanamorfózis során az adott fajra jellemző maximális
szelvényszám elérését követően az állat nem vedlik többször, és ennek megfelelően újabb
szelvényekkel sem bővül tovább (12.4. ábra).
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12.4. ábra. A soklábúak (Myriapoda) fejlődési típusai.

12.5. ábra. A soklábúak (Myriapoda) főbb ágai Fernández et al. (2018) alapján.
My: Myriapoda; Op: Opisthogoneata; Pr: Progoneata; Di: Dignatha.

Táplálkozásmódjuk változatos. Szárazföldiek, bár egyes fajok úszni is képesek.
Általában rejtett életmódúak (kriptobionták), avarban, talajban, kövek, kéreg alatt, stb. élnek.
Minthogy a kutikulájuknak egyes sivatagi fajok kivételével nincs a kiszáradás ellen védő
külső viaszos rétege (mint pl. a szárnyas rovaroknál), így rendszerint a nedvesebb, párásabb
élőhelyekre korlátozódnak vagy csak a hűvösebb napszakokban aktívak. Az Antarktisz
kivételével világszerte elterjedtek. Legkorábbi fosszilis képviselőik a kora szilur időszakból,
mintegy 428 millió évvel ezelőttről ismertek. Eddig több mint 12 ezer fajukat írták le,
amelyek közel 70%-át az ikerszelvényesek (Diplopoda) teszik ki. Két fő ágát a százlábúakat
(Chilopoda) tartalmazó hátul-ivarnyílásosak (Opisthogoneata) és az összes többi soklábút
magába foglaló elöl-ivarnyílásosak (Progoneata) képezik (12.5. ábra). Utóbbin belül
találhatók a szövőcsévések (Symphyla), ill. a Dignatha tagjai, azaz a villáscsápúak
(Pauropoda) és az ikerszelvényesek (Diplopoda). Korábban a soklábúakat tartották az
előrovarokat és a rovarokat magába foglaló hatlábúak (Hexapoda) testvércsoportjának
(Tracheata/Atelocerata hipotézis), ma már azonban úgy tűnik, hogy közös jellegeik, így pl. a
redukált 2. csáppár, az egyágú járólábak, a trachearendszer, Malpighi-edények, ill. a
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Tömösváry-szerv egymástól függetlenül alakultak ki a két csoportban, nagyrészt a szárazföldi
életmódra való áttérés következményeként3.
Az altörzs rendszerének vázlata a lentebb részletesen tárgyalásra kerülő, válogatott rendekkel:
SubPh.: Myriapoda (Soklábúak altörzse)
Cl.: Chilopoda (Százlábúak osztálya)
SubCl.: Notostigmophora (Háton-légnyílásosak alosztálya)
O.: Scutigeromorpha (Pókszázlábú-alakúak rendje)
SubCl.: Pleurostigmophora (Oldalt-légnyílásosak alosztálya)
O.: Lithobiomorpha (Igaziszázlábú-alakúak rendje)
O.: Scolopendromorpha (Szkolopendra-alakúak rendje)
O.: Geophilomorpha (Rinyaalakúak rendje)
Cl.: Symphyla (Szövőcsévések osztálya)
Dignatha
Cl.: Pauropoda (Villáscsápúak osztálya)
Cl.: Diplopoda (Ikerszelvényesek osztálya)
SubCl.: Penicillata
SubCl.: Chilognatha (Ezerlábúak alosztálya)
InfCl.: Pentazonia (Hátsó párzólábúak alosztályága)
O.: Glomerida (Gömbsoklábú-alakúak rendje)
InfCl.: Helminthomorpha (Elülső párzólábúak alosztályága)
O.: Julida (Vaspondró-alakúak rendje)
O.: Polydesmida (Karimás-ikerszelvényes-alakúak rendje)

Cl.: Chilopoda (Százlábúak osztálya)
Méretük a néhány mm-től a kb. 30 cm-ig terjed, bár többségük 1-2 cm-es. Testük
megnyúlt, többnyire kissé lapított. Színük a sárgától a sötétbarnáig változik, néhányuk
azonban zöld, néha kékes. Egyes fajok (pl. a nagyobb termetű szkolopendrák) élénk, riasztó
(aposzematikus) színezetűek. A járólábakat hordozó törzsszelvényeik száma 15 és 191 között
változik (gör. kilo- ‛ezer’ + gör. pous, -podos ‛láb’). A rinyák (Geophilomorpha) kivételével
törzsszelvényeik hátlemezei (tergitek) különböző méretűek, a rövidebb és a hosszabb tergitek
pedig általában egymás után váltakozva állnak (heterotergia), így a homonómia csak a törzs
hasi oldalán érvényesül. A heterotergia következtében a légzőnyílások (stigmata) is csak
bizonyos szelvényeken találhatók meg, azaz egymás után váltakoznak a légzőnyílást hordozó
és nem hordozó törzsszelvények (anizostigmofória). Csápjuk megnyúlt, sok ízű (14->100).
Szájszervük a Myriapoda alapszabásnak megfelelően trignath. Az 1. törzsszelvényük
végtagpárja méregmirigyes állkapcsi lábbá (maxillopodium) módosult, amelynek szerepe a
zsákmányszerzésben, ill. a védekezésben van (12.6. ábra). Utolsó járólábpárjukat
(uszálylábak), amely gyakran élénk színű és a többinél erőteljesebb nem járásra, hanem
fegyverként, fogószervként, érzékszervként vagy figyelmeztető jelzésként használják
(12.7. ábra). Ivarnyílásaik (gonopórusok) a többi soklábútól eltérően az utolsó
törzsszelvényen (2. genitális szelvény) találhatók. A legtöbb csoportban mindkét nem
képviselői páros ivarlábat (gonopodium) hordoznak az uszályláb szelvényét követő
szelvényen (1. genitális szelvény), amelyek a nőstényeknél a spermatofórák felvételét, ill. a
lerakott tojások manipulációját segítik. Szemeik (ha vannak) a pókszázlábúak
(Scutigeromorpha) kivételével egyszerű szemek.
3

De ld. 10.1. boksz.
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12.6. ábra. A Scolopendra cingulata (öves szkolopendra) feje alulnézetből.
A képen jól láthatók a nagyméretű, méregmirigyes állkapcsi lábak
(maxillopodia) (nyilak).

12.7. ábra. Egy szkolopendra, a Scolopendra subspinipes mutilans.
A testvégén jól láthatóak a többi járólábtól különböző,
fegyverként vagy fogásra használt ún. uszálylábak (nyíl).

A hímek rendszerint a módosult genitális mirigyeik váladékából készített szövedékbe
rakják le spermatofórájukat, amelyet aztán a nőstények felvesznek. A nőstények tojásaikat
egyesével, több órás vagy napos időközönként (Scutigeromorpha, Lithobiomorpha) vagy
egyszerre, halmokban rakják le (többi rend). A tojásból kikelő fiatal állatok a 2. pár
állkapcsukon található „tojásfog” segítségével repesztik fel a tojáshéjat. Számos fajnál a
nőstények utódgondozók. Fejlődésük anamorfózis (hemianamorfózis) vagy epimorfózis.
Többségében gyors mozgású, főként éjjel aktív ragadozók. Főleg gyűrűsférgekre, csigákra, ill.
más ízeltlábúakra (köztük más százlábúakra is) vadásznak, de a nagyobb termetű fajok
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(pl. egyes szkolopendrák) hatékony méreganyaguk révén kisebb gerinceseket (pl. békákat,
gyíkokat, egereket, denevéreket, stb.) is zsákmányul ejthetnek. Mintegy 3100 fajuk ismert.
SubCl.: Notostigmophora (Háton-légnyílásosak alosztálya)
Légzőnyílásaik (stigmata) páratlanul, a hát középvonalában, a törzsszelvények
hátlemezein (tergiteken) helyezkednek el (gör. noton ‛hát’ + gör. stigma ‛lyuk’ + gör. -phoros
‛hord(oz)ó’). Mindössze egyetlen rend tartozik ide.
O.: Scutigeromorpha (Pókszázlábú-alakúak rendje)
Testük viszonylag rövid, a törzs 18 szelvényből áll. Törzsszelvényeik hátlemezei
nagyrészt párosával összeolvadtak, 7 nagyobb tergitet hozva létre. Fejük a többi százlábúval
ellentétben gömb alakú. Csápjaik rendkívül hosszúak, gyakran több mint 400 ízből állnak
(12.8. ábra). Állkapcsi lábaik (maxillopodia) csípőízei (coxae) nem fuzionáltak, mint más
százlábúaknál, hanem szabadok. A járólábaik száma 15 pár. Ezek megnyúltak,
kaszáspókszerűek (erre utal a magyar nevük) (12.8. ábra), lábfejízeik a csápízekhez
hasonlóan másodlagosan további ízekre tagolódtak. Hemolimfájuk a többi soklábútól eltérően
légzőpigmenteket, nevezetesen hemocianint tartalmaz, így ezek, és nem a tracheacsövek
szállítják tovább a légzési gázokat az egyes szervekhez. A soklábúak közül egyedül a
pókszázlábúak rendelkeznek jól fejlett, a rovarokéra emlékeztető összetett szemekkel (oculi)
(12.9. ábra).

12.8. ábra. Egy be nem azonosított pókszázlábú faj.

A nőstények tojásaikat mirigyváladékkal és talajszemcsékkel burkolják be mielőtt
egyesével a talajba helyezik őket. Fejlődésük anamorfózis (hemianamorfózis). Elvesztett
járólábaikat a következő vedlések során fokozatosan pótolják. Melegkedvelők, főként a
trópusok, szubtrópusok lakói. Mozgásuk rendkívül gyors. Zsákmányejtésük során elülső
járólábaikat lasszószerűen az áldozatukra tekerik. Marásuk meglehetősen fájdalmas.
Hazánkban is előfordul a gyakran lakásokba behúzódó Scutigera coleoptrata (légyölő
pókszázlábú) (12.9. ábra), amely zsákmányát üldözve akár a 0,4 m/s-os sebességet is elérheti.
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12.9. ábra. Scutigera coleoptrata (légyölő pókszázlábú)
feje elölnézetben, a nagy méretű összetett szemekkel.

SubCl.: Pleurostigmophora (Oldalt-légnyílásosak alosztálya)
Légzőnyílásaik (stigmata) párosan, a test oldalán, a törzsszelvények oldallemezein
(pleuriteken) helyezkednek el (gör. pleura ‛oldal’ + gör. stigma ‛lyuk’ + gör. -phoros
‛hord(oz)ó’). Fejük erősen lapított. Állkapcsi lábaik (maxillopodia) csípőízei (coxae)
összeolvadtak. Az utolsó 2-5 pár vagy a legutolsó lábpárjuk csípőízén (coxa) az ún. koxális
szervek kivezető nyílásai (koxális pórusok) nyílnak, amelyek a nedvességfelvételben
és -leadásban, ill. a feromonok kibocsátásában játszanak szerepet. Legfeljebb egyszerű
szemekkel rendelkeznek.

12.10. ábra. Egy igazi százlábú (Lithobius sp.).

O.: Lithobiomorpha (Igaziszázlábú-alakúak rendje)
Testük viszonylag rövid, zömök (12.10. ábra). A törzs 18 szelvényből áll, ebből 15
visel járólábakat. Heterotergiájuk kifejezett (12.10. ábra).
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Számos fajuk szűznemzéssel (parthenogenezis) szaporodik. A nőstények tojásaikat
egy ideig az ivarlábaik között cipelik, miközben mirigyváladékkal és talajszemcsékkel
burkolják be őket, majd az így kezelt tojásokat egyesével helyezik a talajba. Fejlődésük
anamorfózis (hemianamorfózis). Rendkívül változatos élőhelyeken fordulhatnak elő. Egyes
fajaik barlanglakók.
Világszerte elterjedt, kozmopolita faj a hazánkban is előforduló Lithobius forficatus
(barna százlábú).
O.: Scolopendromorpha (Szkolopendra-alakúak rendje)
Nagy termetű, viszonylag zömök testű százlábúak (12.11. ábra). Törzsük általában
25-27 szelvényből áll. Járólábaik száma 21 vagy 23 pár. Az első két törzsszelvény tergitje
összeolvadt. Heterotergiájuk kevésbé kifejezett (12.11. ábra). Tömösváry-szervük hiányzik.
A nőstények a tojásrakástól a fiatal állatok 3. vedléséig őrzik és védik utódaikat,
eközben nem is táplálkoznak. Fejlődésük epimorfózis. Főleg a trópusok, szubtrópusok lakói.
Marásuk eléggé fájdalmas, a dél-európai fajoké méhszúrásra emlékeztető.
A Dél-Amerika északi részén elterjedt, akár 30 cm-es testhosszúságot is elérő
Scolopendra gigantea (óriás szkolopendra) a legnagyobb termetű százlábúfaj.
Magyarországon védett faj a Vértesben, ill. a Kelet-Bakonyban előforduló, 7-17 cm-es
Scolopendra cingulata (öves szkolopendra). Kistermetű, szem nélküli szkolopendrák a
vakszkolopendrák (Cryptops spp.).

12.11. ábra. Egy szkolopendra, a Scolopendra cataracta.

O.: Geophilomorpha (Rinyaalakúak rendje)
Testük erőteljesen megnyúlt (12.12. ábra), egyes fajok fonálszerűen vékonyak.
A járólábakat hordozó törzsszelvényeik száma igen tág határok között változik (27-191),
gyakran még fajon belül sem egységes. Törzsszelvények a többi százlábútól eltérően
egyformák, így a légzőnyílások is csaknem az összes szelvényen megtalálhatók. Fejük erősen
lapított és rendszerint a törzsnél sötétebb színű. Lábak rövidek és gyengék. Törzsszelvényeik
haslemezén (sternit) védekezőmirigyek nyílnak, amelyek ragacsos, cianid származékokat
tartalmazó váladékot termelnek. Szemeik hiányoznak, és nincs Tömösváry-szervük sem.
A nőstények a szkolopendrákhoz hasonlóan utódgondozók (12.12. ábra). Fejlődésük,
akárcsak a szkolopendráknál epimorfózissal történik (ezért is kapta a két rend monofiletikus
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egysége az Epimorpha nevet). Ásó életmódot folytatnak (emiatt „földi százlábúaknak” is
nevezik őket), ennek következménye a lapított fej, az érzékszervek redukciója, ill. az aránylag
lassú, kígyózó mozgás.
A rend tipikus képviselői a Geophilus fajok (12.12. ábra).

12.12. ábra. Utódjait őrző Geophilus sp.

Cl.: Symphyla (Szövőcsévések osztálya)
Apró termetű (0,5-8 mm), megnyúlt, hengeres testű, pigmentálatlan soklábúak
(12.13. ábra). Törzsszelvényeik száma 14. A 4., 6. és 8. törzsszelvények hátlemezei (tergitek)
másodlagosan tovább tagolódtak. Szájszervük trignath, a 2. állkapocspár azonban a
hatlábúakhoz (Hexapoda) hasonlóan ún. alsó ajakká (labium) olvadt össze (gör. syn- ‛együtt’
+ gör. phyle ‛csoport’). A járólábak száma 12 pár, amelyek közül az 1. pár megrövidült,
olykor egészen redukálódott. Az ősi hatlábúakhoz (Hexapoda) hasonlóan a 3-12.
törzsszelvények hasi oldalán páros farcsutákat (styli), a 3-10. szelvényeken pedig
kitüremíthető csípőhólyagokat (sacculi) viselnek. Előbbiek feltehetőleg érzékelő funkcióval
bírnak, utóbbiaknak pedig a nedvességfelvételben van szerepük. A 13. törzsszelvényükön két
kúp alakú szövőszemölcs (cercus) található, amelyek végén szövőmirigy nyílik (12.13. ábra).
Ezek váladékát védekezésre, pl. a hátulról támadó ragadozók ellen használják.
Trachearendszerük redukált, mindössze egyetlen pár, a törzsről a feji régióba tolódott
tracheával és légzőnyílással (stigma) rendelkeznek. Páratlan ivarnyílásuk (gonopórus) a
4. törzsszelvényen nyílik. Szemeik hiányoznak. Az utolsó (14.) törzsszelvényükön a
légrezgések érzékelésére szolgáló érzékszőrök (trichobothria) találhatók.
Megtermékenyítésük módja igen sajátos. A nőstények a hímek által lerakott
spermatofórák hímivarsejteket tartalmazó végét leharapják, majd a hímivarsejteket a
szájüregükben lévő páros spermatasakban tárolják egészen a peték lerakásáig. A lerakott
petéket a nőstények szájszervük segítségével helyezik el (pl. mohára, talajrepedésekbe),
miközben a szájüregükben tárolt hímivarsejtekkel megtermékenyíti azokat, azaz a
megtermékenyítés külsőleg történik. Fejlődésük anamorfózis (hemianamorfózis). Táplálékuk
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főleg növényi anyagokból áll, de gombafonalakat, ill. állati maradványokat is fogyasztanak.
Nyirkos talajban, avarban, kövek alatt élnek. Mindössze kb. 200 fajuk ismert.
Hazánkban is előfordul a kozmopolita elterjedésű Scutigerella immaculata (csupasz
szövőcsévés).

12.13. ábra. Egy be nem azonosított szövőcsévés (Symphyla) faj.
Az állat testvégén jól látható a páros szövőszemölcsös cercus (nyíl).

Dignatha
Szájszervük két részből áll (dignath), amelyet a rágók (mandibulae) és az 1. pár
állkapocs (maxillula) összeolvadt jobb és bal oldali tagja alkot (gör. di- ‛kettő(s)’ + gör.
gnath- ‛állkapocs’). A 2. pár állkapcsuk redukálódott. Törzsük 1. szelvénye végtag nélküli
ún. gallérszelvény (collum). Légzőnyílásaik (stigmata) (ha vannak) a járólábak csípőízének
közelében helyezkednek el, és ún. tracheális zsebekbe mennek át, amelyből maguk a
légcsövek nyílnak, és amelyek egyben izomtapadási helyként (apodémaként) szolgálnak.
Ivarnyílásaik (gonopórusok) a 3. törzsszelvényen találhatók. A hímeknél az ivarnyílások
a 2. járólábpár tövén található kúp alakú, mobilis kitüremkedések (penis, gonapophysis)
végén nyílnak.
A tojásból kikelő fiatal állatok egy mozdulatlan ún. pupoid stádiumot követően
kezdik meg szabadon mozgó életüket. A villáscsápúak (Pauropoda) és az ikerszelvényesek
(Diplopoda) tartoznak ide (12.5. ábra).
Cl.: Pauropoda (Villáscsápúak osztálya)
Apró termetű (0,5-2 mm), hengeres testű, színtelen vagy sárgás színű soklábúak
(12.14. ábra). Fejük kicsi, kúp alakú. Törzsük 12 szelvényből áll. A törzsszelvények
hátlemezei páronként összeolvadtak, így jellemzően csak 6 tergitjük van. Magyar nevüket
kétszeresen villásan elágazó csápjaikról kapták (12.14. ábra). Járólábaik száma mindössze
9-11 pár (gör. pauros ‛kevés’ + gör. pous, -podos ‛láb’). Trachearendszerük redukált,
mindössze egyetlen pár tracheával és légzőnyílással (stigma) rendelkeznek, mely utóbbiak az
1. pár járólábak tövénél nyílnak, bár az apróbb termetű (<1 mm) fajoknál a trachearendszer
teljesen hiányzik. A nőstények ivarnyílása (gonopórus) páratlan. Szemeik nincsenek.
Törzsszelvényeik hátlemezein (tergitek) a légrezgések érzékelésére szolgáló érzékszőrök
(trichobothria) találhatók.
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A hímek gyakran két kő vagy levél között kihúzott selyemfonálra rakják le
spermatofóráikat. Fejlődésük anamorfózis (hemianamorfózis). Bomló szerves anyagokkal,
gombafonalakkal, ill. spórákkal táplálkoznak. Főleg nedves talajban, avarban, korhadó fában
fordulnak elő. Mintegy 800 fajuk ismert.
Európa szerte gyakori faj a Pauropus huxleyi (kis villáscsápú).

12.14. ábra. Egy be nem azonosított villáscsápú (Pauropoda) faj.
A képen jól látható az állat villásan elágazó csápja (nyíl),
amelyről a csoport a nevét kapta.

12.15. ábra. Az ikerszelvényesek (Diplopoda) alap testszerveződése.

Cl.: Diplopoda (Ikerszelvényesek osztálya)
Méretük a százlábúakhoz hasonlóan igen változatos, az 1-2 mm-től a több mint
30 cm-ig terjed. Testük lehet hengeres, lapított vagy gömbölyded, ill. hosszan megnyúlt vagy
viszonylag rövid. Kutikulájukba a rákokhoz (Crustacea) hasonlóan többnyire mészsók
rakódnak le. Általában sötét színűek, de vörösek, sárgák vagy zöldek is lehetnek. Egyes fajaik
élénk, riasztó (aposzematikus) színezetűek. A járólábakat hordozó törzsszelvényeik száma
11 és 192 között változik. Csápjaik rövidek, mindössze 7-8 ízűek, végükön, az utolsó ízen
speciális, feltehetőleg kémiai érzékszervként szolgáló 4-4 ún. érzékkúppal. Szájszervük a
páros rágóból (mandibula) és az 1. állkapocspár fúziójából létrejött ún. ajakállkapcsi
készülékből (gnathochilarium) áll. Törzsük 1., ún. gallérszelvénye (collum), valamint a törzs
utolsó szelvénye nem visel végtagokat, a 2-4. szelvényen 1-1 pár járóláb, a további, a
szomszédos szelvények összeolvadásával létrejött ún. ikerszelvényeken pedig 2-2 pár járóláb
található, erről kapták nevüket (gör. diploos ‛kettős, dupla’ + gör. pous, -podos ‛láb’)
(12.15. ábra). A légzőnyílások (stigmata), idegdúcok (ganglionok), ill. a szív ostiumainak
száma az ikerszelvényeken/ikerszelvényekben a járólábakhoz hasonlóan szintén 2-2 pár.
Minden ikerszelvény kutikulája elsődlegesen 5 lemezre, egy diplotergitre, egy-egy
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diplopleuritra és két, egymás mögött elhelyezkedő sternitre tagolódik. Hímjeiknek a
spermatofóra átadására módosult 1 vagy 2 pár párzólábuk (gonopodium) lehet. A többi
soklábútól eltérően a hímek spermiumai ostor nélküliek. Általában rendelkeznek
védekezőmirigyekkel. Szemeik (ha vannak) egyszerű szemek.
Számos fajuk szűznemzéssel (parthenogenezis) szaporodik. Fejlődésük anamorfózis
(eu-, hemi- vagy teloanamorfózis). Egyes fajok (pl. Ommatoiulus, Tachypodoiulus) hímjeinél
ún. periodomorfózis figyelhető meg, ilyenkor az ivarérett stádiumot egy nyugalmi periódus
követi, ekkor az állatok nem szaporodóképesek, és ivarérettségüket csak egy újabb vedléssel
nyerik vissza. Nagyrészt korhadékevők, elhalt vagy bomló növényi anyagokkal, avarral,
fatörmelékkel táplálkoznak, így fontos szerepük van a humifikációs folyamatokban. Ritkán
növényevők vagy ragadozók. Többségük lassú mozgású, talajban, avarban ásó életmódot
folytató, nedvességkedvelő állat. Vészhelyzetben spirálisan összetekeredhetnek vagy
összegömbölyödhetnek, ill. mérgező mirigyváladékot bocsáthatnak ki. Több mint 7800 leírt
fajjal a soklábúak legnépesebb csoportját alkotják.
SubCl.: Penicillata
Apró termetű, mindössze néhány mm-es ikerszelvényesek. Kutikulájukba nem
rakódnak be mészsók, ezért lágyak. Testüket sorokba és csomókba rendeződött fűrészes
serték (trichómák) borítják (12.16. ábra), amelyeknek a ragadozóik (pl. hangyák) elleni
védekezésben, ill. a párologtatás csökkentésében van szerepük. Törzsszelvényeik száma
11-13, a járólábaké 11-17 pár. Sem védekezőmirigyeik, sem a hímeknek párzólábai
nincsenek. Szemeik erősen csökevényesek. Fejükön a többi ikerszelvényestől eltérően a
légrezgések érzékelésére szolgáló érzékszőrök (trichobothria) találhatók.
A hímek az általuk készített szövedékbe rakják le spermatofórájukat, amelyet aztán a
nőstények felvesznek. Egyes fajaiknak egyaránt vannak kétivarosan, ill. szűznemzéssel
(parthenogenezis) szaporodó populációi is. Fejlődésük hemianamorfózis. Mindössze egyetlen
rend, a Polyxenida (Szőrös-ikerszelvényes-alakúak) tartozik ide.
Világszerte elterjedt, kozmopolita faj a Polyxenus lagurus (pamatos soklábú)
(12.16. ábra), amelynek hímjei az európai populációkban meglehetősen ritkák, így
szaporodása nagyrészt szűznemzéssel történik. A Lophoturus génusz egyes fajai
(pl. L. speophilus) barlanglakók.

12.16. ábra. Polyxenus lagurus (pamatos soklábú).
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SubCl.: Chilognatha (Ezerlábúak alosztálya)
Nagyobb méretű ikerszelvényesek, a legnagyobb termetű képviselőik (a Spirostreptida
rend egyes fajai, pl. Archispirostreptus gigas) a 30 cm-es testhosszúságot is meghaladhatják.
Törzsszelvényeik száma általában igen sok, meghaladhatja a 190-et is. Kutikulájukba
nagyobb mennyiségben mészsók rakódnak be. Vázlemezeik (tergitek, pleuritek, sternitek)
szelvényenként rendszerint komplett gyűrűvé nőnek össze. Járólábaik száma (nevükkel
ellentétben) legfeljebb 375 pár, amellyel az Illacme plenipes (Siphonophorida) nevű faj a
„csúcstartó”. Ikerszelvényeiken párosával védekezőmirigyek nyílnak, amelyek riasztó hatású,
mérgező váladékot termelnek. Egyes trópusi fajok ezt akár fél méterre is képesek
kifröcskölni. A mirigyváladék kémiai összetétele csoportonként eltérő, tartalmazhat
alkaloidokat (Glomerida), fenolokat (Callipodida, Chordeumatida), benzokinonokat (Julida,
Spirobolida, Spirostreptida), terpenoidokat (Polyzoniida) vagy hidrogén cianidot
(Polydesmida). A hímeknek jellemzően 1-2 pár párzólába (gonopodium) van. Érzékszőreik
(trichobothriumok) nincsenek.
InfCl.: Pentazonia (Hátsó párzólábúak alosztályága)
Testük viszonylag rövid. Vázlemezeik szabadok. A hímeknek nincsenek valódi
párzólábaik (gonopodia), az utolsó, megnagyobbodott lábpárjuk (telopodium) azonban a
nőstény megragadását, ill. egyes csoportoknál (pl. Glomerida) a spermatofórák átadását segíti
párzás közben.
Fejlődésük hemianamorfózis.

12.17. ábra. Egy gömbsoklábú, a Glomeris aurita.

O.: Glomerida (Gömbsoklábú-alakúak rendje)
Kis termetű (<1 cm) ikerszelvényesek, törzsszelvényeik száma mindössze 11-12
(12.17. ábra). Védekezőmirigyeik, amelyek közös pórussal nyílnak az ikerszelvények
hátoldalán alkaloid tartalmú váladékot választanak ki.
Egyes fajok hímjei stridulációval hangadásra képesek, amelynek célja a nőstények
odacsalogatása. A párzás során a hímek spermatofórájukat egy talajgöröngyre tapasztják,
majd azt a telopodiumaik segítségével adják át a nősténynek. Vészhelyzetben a
gömbászkákhoz (Crustacea: Isopoda) hasonlóan teljesen össze tudnak gömbölyödni,
miközben a csápjaikat is elrejtik (12.18. ábra).
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Nálunk is elterjedt faj a Glomeris hexasticha (hatsávos gömbsoklábú).

12.18. ábra. Egy összegömbölyödött gömbsoklábú.

InfCl.: Helminthomorpha (Elülső párzólábúak alosztályága)
Testük megnyúlt. Vázlemezeik rendszerint összenőttek. A hímek 7. törzsszelvényének
egyik vagy mindkét pár járólába, esetleg a 7. törzsszelvény hátulsó pár járólába és a
8. szelvény elülső pár járólába párzólábbá (gonopodium) módosult, amelyek egyeseknél
visszahúzhatóak.
A párzás során a hímek a testüket meghajlítva a párzólábaikkal veszik át a péniszeiktől
a spermatofórákat, majd a nőstény ivarnyílásába juttatják azokat. Fejlődésük általában
euanamorfózis vagy teloanamorfózis.

12.19. ábra. Egy be nem azonosított vaspondró faj.

O.: Julida (Vaspondró-alakúak rendje)
Testük hengeres (12.19. ábra). Törzsszelvényeik száma jellemzően 17-50, az utolsó
szelvény általában farkocskát visel. Védekezőmirigyeik benzokinon tartalmú váladékot
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választanak ki. A hímek 7. törzsszelvényének mindkét pár járólába párzólábként
(gonopodium) működik. Tömösváry-szervük hiányzik.
A hímeknél gyakran megfigyelhető a periodomorfózis. Főleg az északi féltekén
elterjedtek.
A rend jellemző hazai képviselői a Megaphyllum fajok. A M. unilineatum (vonalas
vaspondró) időnként tömegesen jelenik meg, ilyenkor elözönölheti a házakat, lakásokat is.
O.: Polydesmida (Karimás-ikerszelvényes-alakúak rendje)
Törzsszelvényeik száma 19-20. A legtöbb fajnál a törzsszelvények hátlemezei
(tergitek) erőteljes, szárnyszerűen kiszélesedő, a talajba való beásást segítő oldalnyúlványokat
(paratergitek, paranotumok) viselnek, amelyek felülről lapított testformát kölcsönöznek
nekik (12.20. ábra). A nagyobb termetű fajok gyakran élénk (vöröses, narancsos, kékes, stb.),
riasztó (aposzematikus) színezetűek. Védekezőmirigyeik ciánhidrogén tartalmú váladékot
választanak ki. A hímek 7. törzsszelvényének elülső pár járólába működik párzólábként
(gonopodium). Szemeik nincsenek.
Számos fajuk szűznemzéssel (parthenogenezis) szaporodik. A legnépesebb
ikerszelvényes rend, több mint 3500 fajuk ismert.
Hazánk gyakori faja a Polydesmus complanatus (karimás ikerszelvényes).
A Kaliforniában élő Motyxia (Luminodesmus) fajok biolumineszcensek, a kibocsátott fény
feltehetőleg figyelmeztető jelzésként szolgál a ragadozók számára.

12.20. ábra. Egy karimás ikerszelvényes, a Pseudopolydesmus serratus.

Ellenőrző kérdések:
1. Mik a legfontosabb különbségek a csáprágósok (Chelicerata) és az összes többi
ízeltlábút magába foglaló Mandibulata klád tagjai között?
2. Milyen végtageredetű részekből áll a Mandibulata kládba tartozó ízeltlábúak
szájszerve?
3. Mik a Mandibulata főbb ágai, és ezek milyen rokonsági viszonyban állnak egymással?
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4. Mik a soklábúak (Myriapoda) és a hatlábúak (Hexapoda) közös, ám egymástól
függetlenül, a szárazföldi életmódra való áttérés következményeként kialakult
jellegei?
5. Hogyan alakul a szájszerv a soklábúak egyes csoportjainál?
6. Mi jellemzi a soklábúak összetett szemét?
7. Hogyan nevezzük a soklábúak fején, a csápok tövének közelében található speciális
páros érzékszervet?
8. Mik a trichobothriumok, és a soklábúak mely csoportjainál fordulnak elő?
9. Hogyan történik a spermiumtranszfer a soklábúaknál?
10. Milyen főbb fejlődési típusok fordulnak elő a soklábúak körében?
11. Milyen táplálkozási módok jellemzik a soklábúak főbb csoportjainak tagjait?
12. Mi a soklábúak négy fő ága, és ezek milyen rokonsági viszonyban állnak egymással?
13. Mi a heterotergia és az anizostigmofória, és melyik soklábú csoportra jellemző?
14. Mivé módosult a százlábúak (Chilopoda) első törzsszelvényének végtagpárja, és mivé
az utolsó lábpárjuk?
15. Milyen életmódot folytatnak a százlábúak a többi soklábúval szemben?
16. Mely jellegek alapján különülnek a százlábúak két fő ágra?
17. Melyik a százlábúak (és egyben a soklábúak) egyetlen olyan csoportja, amelynek
tagjai fejlett összetett szemmel rendelkeznek?
18. Mely százlábúakra jellemző, hogy az összes többi soklábútól eltérően nem
anamorfózissal, hanem epimorfózissal fejlődnek?
19. Miről kapták nevüket a szövőcsévések (Symphyla)?
20. Mi jellemzi a szövőcsévések szájszervét?
21. Mikkel rendelkeznek a szövőcsévések a törzsszelvényeik hasi oldalán?
22. Milyen sajátos megtermékenyítési mód jellemzi a szövőcsévéseket?
23. Mik a Dignatha klád tagjainak legfontosabb közös jellegei?
24. Miről kapták nevüket a villáscsápúak (Pauropoda)?
25. Miről kapták nevüket az ikerszelvényesek (Diplopoda)?
26. Hogyan alakul a szájszerv az ikerszelvényesekél?
27. Hogyan védekeznek az ikerszelvényesek?
28. Mi a periodomorfózis?
29. Mik a párzólábak (gonopodia), és mire szolgálnak az ikerszelvényesek hímjeinél?
30. Mi az ikerszelvényesek két fő ága, és mik ezek között a főbb különbségek?
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XIII. Arthropoda: Crustacea
Írta: Lőrinczi Gábor
Pancrustacea (Tetraconata)
A rákok (Crustacea), ill. az előrovarokat és valódi rovarokat magába foglaló hatlábúak
(Hexapoda) monofiletikus egysége. A két csoport közeli rokonságát az összetett szemek
fiókszemeinek (ommatidiumok) szerkezetében (mindegyik ommatidium 4 sejtből felépülő
kristálykúpot tartalmaz, erre utal a Tetraconata név1) és kialakulásában, valamint központi
idegrendszerük szerveződésében és egyedfejlődésében való hasonlóságok mutatják (de ld.
10.1. boksz). Hagyományosan a rákokat és a hatlábúakat külön altörzsekbe sorolják, ez
azonban nem tükrözi híven a két csoport tényleges rokonsági viszonyait. A hatlábúak ugyanis
a rákokból származtathatók le (filogenetikai értelemben tehát az előrovarok és a valódi
rovarok szárazföldi életmódra áttért rákoknak tekinthetők), ennek megfelelően a hatlábúak
nélkül a Crustacea nem képez monofiletikus egységet.
Az újabb filogenetikai vizsgálatok alapján a Pancrustacea két nagyobb kládra osztható
fel, ezek az Oligostraca és az Altocrustacea (13.1. ábra). Előbbibe tartoznak a kagylósrákok
(Ostracoda) mellett a sertéslábú rákok (Mystacocarida), haltetvek (Branchiura) és a féregatkák
(Pentastomida), azaz az Ichthyostraca képviselői, míg az Altocrustacea további két kládra
tagolódik. A Multicrustacea kládot a felsőbbrendű rákok (Malacostraca) alkotják a
Hexanauplia képviselőivel, azaz az evezőlábú rákokkal (Copepoda), ill. a Thecostraca és a
Tantulocarida alosztályok képviselőivel együtt, míg az Allotriocarida kládba a patkófejű
rákok (Cephalocarida) és a levéllábú rákok (Branchiopoda), valamint a gályarákok
(Remipedia) és a hatlábúak (Hexapoda) tartoznak.

13.1. ábra. A Pancrustacea főbb ágai Oakley et al. (2013) alapján.
Pa: Pancrustacea; Ol: Oligostraca; Al: Altocrustacea; Mu: Multicrustacea;
Ac: Allotriocarida; Cr: Crustacea.

1

Bár a 4 sejtből felépülő kristálykúp a pókszázlábúak (Scutigeromoprha) összetett szemeire is jellemző.
Másodlagosan a kristálykúp hiányozhat (pl. lószúnyogok, szipókások). A 4 kúpsejt mellett az egyes
ommatidiumok elsődlegesen 2 korneagén sejtből, 8 retinula sejtből és számos pigmentsejtből épülnek fel.
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SubPh.: Crustacea (Rákok altörzse)
Méretük igen tág határok között változik, a legkisebb rák (és egyben a legkisebb
recens ízeltlábú) a mindössze 0,085 mm-es Tantulacus dieteri, míg a legnagyobb (és egyben a
legnagyobb recens ízeltlábú) a Macrocheira kaempferi (óriás tengeripók), amelynek
lábfesztávolsága a 3,8 m-t, testtömege pedig a 19 kg-ot is elérheti. Kutikulájukba gyakran
mészsók (többnyire kalcium-karbonát) rakódnak le, kültakarójuk emiatt kemény, olykor
páncélszerű, erre utal régies magyar nevük is, a „héjancz” (lat. crusta ‛héj’ + lat. -acea
‛valamivel rendelkező’). Testük fejre (cephalon) és törzsre különül, mely utóbbi a gályarákok
(Remipedia) kivételével további két szegmensre, torra (thorax) és potrohra (abdomen)
tagolódik (13.2. ábra, 13.1. boksz). Egyes csoportoknál a fej az elülső néhány (vagy akár az
összes) torszelvénnyel összenőve fejtort (cephalothorax) alkot (pl. Copepoda,
Eumalacostraca). Fejük a Mandibulata alapszabást követve fejlebenyből (acron) és 5 valódi
szelvényből áll. Törzsszelvényeik száma igen változó, akár a 30-40-et is meghaladhatja
(pl. Remipedia, Notostraca). Evolúciójuk során jellemző trend a törzs szelvényszámának
lecsökkenése. Faroklebenyükön (telson) – amely az utolsó törzsszelvényt (azaz az utolsó
valódi testszelvényt) követi – gyakran nem végtageredetű farokvilla (furca) található
(pl. Remipedia, Cephalocarida, Branchiopoda, Copepoda). Bizonyos élősködő életmódú
csoportoknál a test szelvényezettsége az egyedfejlődés során teljesen eltűnik
(pl. Rhizocephala).

13.2. ábra. A felsőbbrendű rákok (Malacostraca) alap testszerveződése.

Testüket rendszerint a fej hátulsó részéből (az utolsó, ún. maxilláris fejszelvényéből)
eredő, kemény, elmeszesedő vagy viszonylag lágyabb kültakaró kettőzet, az ún. hátpajzs
(carapax) borítja, amelynek mérete (kiterjedése) és alakja rendkívül változatos. Van, ahol
rövid, és csupán a fejet, ill. az elülső néhány torszelvényt takarja (pl. Hoplocarida), míg
máshol széles, pajzsszerű, és a fejjel együtt a törzs nagy részét is befedi (pl. Notostraca,
Branchiura) (13.4. ábra). A carapax olykor állhat két félből is, ez esetben kagylóhéjszerűen
fogja körül az egész testet (pl. Spinicaudata, Ostracoda) vagy annak nagy részét
(pl. Cladocera, Leptostraca) (13.5. ábra). A felsőbbrendű rákoknál (Malacostraca) az elülső
néhány vagy az összes torszelvénnyel össze is olvadhat. Egyeseknél a carapax redukált vagy
teljesen hiányzik (pl. Remipedia, Cephalocarida, Copepoda, Syncarida).
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13.1. boksz. A rákok testének tagolódása
A rákok testének – az ősi ízeltlábú alapszabást követve – fejre és homonóm
szelvényezettségű törzsre való tagolódása a recens csoportok közül csupán többékevésbé a gályarákokra (Remipedia) jellemző (13.3. ábra), ahol ugyan a fejjel
összenőtt 1. törzsszelvény végtagpárja a szájszervi részeket segítő állkapcsi lábbá
(maxillopodium) módosult, azonban az összes további törzsszelvény egyforma
felépítésű úszólábakat hordoz, amelyek csupán méretükben térnek el egymástól.
A többi recens csoportra ezzel szemben „már” különböző mértékű tagmózis jellemző;
a test tagolódása továbbhalad, és törzsük a végtagok elhelyezkedése és felépítése
alapján további két szegmensre, torra és potrohra különül (13.3. ábra). Ez vagy annak
következménye, hogy a végtagok eltűnnek a hátulsó törzsszelvényekről, vagy bár
megmaradnak ugyan, de más funkciót kapnak. Előbbi jellemző az Ostracoda,
Ichthyostraca, Cephalocarida, Branchiopoda és Hexanauplia osztályok képviselőire,
amelyeknél csupán a törzs elülső részén (azaz a toron) találhatók végtagok, míg a
hátulsó törzsszelvények (potroh) végtagnélküliek. Ezzel szemben a felsőbbrendű
rákoknál (Malacostraca) az összes törzsszelvény hordoz végtagokat, azonban a törzs
elülső (tor) és hátulsó részének (potroh) végtagjai mind felépítésükben, mind
funkciójukat tekintve különbözőek.

13.3. ábra. A rákok testtagolódása.

Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy máig vita tárgyát képezi, hogy a főbb
fejlődési ágak képviselőinek tornak és potrohnak nevezett testtájai egymással
homológnak tekinthetők-e vagy sem. Egyes elképzelések szerint a Mandibulata
alapszabás részét képezi, hogy a törzs két testtájra, végtagokat hordozó torra,
valamint végtagnélküli ún. elsődleges potrohra különül. Ezen elképzelés szerint az
elsődleges potroh a rákok egy részénél (ld. fentebb) megmaradt mint ősi (pleziomorf)
jelleg, míg a gályarákoknál, felsőbbrendű rákoknál, valamint a Mandibulata
szárazföldi életmódra áttért képviselőinél, azaz a soklábúaknál (Myriapoda) és a
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hatlábúaknál (Hexapoda) közel vagy teljes mértékben redukálódott. Ezen csoportok
tagjainak törzse tehát az ősibb rákok tornak nevezett testtájával homológ, a
felsőbbrendű rákok és a hatlábúak „potrohnak” nevezett testtája pedig lényegében a
tor hátulsó részéből differenciálódott ún. másodlagos potroh.

13.4. ábra. Lepidurus apus (tavaszi pajzsosrák) (Notostraca) a testének
nagy részét felülről borító hátpajzzsal.

13.5. ábra. Egy kagylósrák (Ostracoda) a testét kétoldalról teljesen
körülvevő, kagylóhéjszerű hátpajzzsal.

A feltételezett ősi ízeltlábú alapszabásnak megfelelően a rákok elsődlegesen kétágú
végtagokkal rendelkeznek, ez alól csupán az első pár csápjuk (antennula) képez kivételt,
amely elsődlegesen egyágú2. A kétágú végtagok tőízből (protopodit), valamint saját belső
(intrinsic) izomzattal rendelkező külső (exopodit) és belső ágból (endopodit) állnak
(10.5. ábra). A tőíz az ősibb csoportoknál egyízű (pl. Remipedia, Cephalocarida,
Branchiopoda), a rákok többségénél azonban rendszerint tovább tagolódik csípő- (coxopodit)
és alapízre (basipodit). A tőízhez belső (enditek) és külső függelékek (exitek, más néven
epipoditok) kapcsolódhatnak, utóbbiak gyakran kopoltyúkként funkcionálnak. Mindhárom
testtáj (fej, tor, potroh) hordozhat végtagokat. Fejükön az 5 valódi szelvénynek megfelelően
5 pár végtag található: 2 pár csáp (antennula, antenna), valamint 1 pár rágó (mandibula) és
2 pár állkapocs (maxillula, maxilla) (13.2. ábra). A két pár csáp megléte – mint ősi
(pleziomorf) jelleg – a rákok egyik fő diagnosztikus bélyege, rajtuk kívül ugyanis semelyik
más recens ízeltlábú csoport tagjaira nem jellemző, még leszármazottjaikra, a hatlábúakra
2

Ám másodlagosan ez is lehet kétágú, pl. Remipedia, Malacostraca.
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sem. A csápok elsődlegesen érzékszervek, de szolgálhatnak mozgásszervként (pl. Diplostraca,
Ostracoda), segíthetik a táplálkozást (pl. egyes decapodák) vagy a hímeknél a nőstény
megragadását (pl. Anostraca, Cladocera), ill. egyes élősködő csoportokban a gazdán való
rögzülésben is közreműködhetnek (pl. Branchiura).
A törzs végtagjai rendkívül változatosak (13.6. ábra). A tor végtagjai lehetnek úszó-,
járó-, tisztogató-, stb. lábak, tőízükön (coxopodit) hordozhatnak epipodiális eredetű kopoltyút
vagy a hasoldali költőtáska kialakításában résztvevő költőlemezt (oostegit). A tor elülső
néhány szelvényének végtagjai a szájszervi részeket segítő állkapcsi lábként
(maxillopodium) szolgálnak számos csoportban (pl. Remipedia, Copepoda, Decapoda,
Isopoda, Amphipoda). A potroh csupán a felsőbbrendű rákoknál (Malacostraca) hordoz
végtagokat (13.2-3. ábrák), amelyek rendszerint kétágúak és elsődlegesen úszólábként
funkcionálnak, de tovább módosulhatnak ugró-, párzó- vagy tojáshordó lábbá, viselhetnek
kopoltyúkat vagy (a szárazföldi fajoknál) ún. tracheális szervet (pseudotrachea), továbbá az
utolsó potrohszelvény végtagja lehet ún. farokláb (uropodium). A rákok tor- és potrohlábai
– más posztantennuláris végtaghoz hasonlóan – elsődlegesen kétágúak, ez az ősi típus a
hasadt láb (schizopodium). Ebből vezethető le a szintén kétágú, de erősen ellaposodott
ízekből felépülő, a tőízén rendszerint számos enditet, ill. nagy, lapított exitet (epipoditot)
hordozó levélláb (phyllopodium) (13.14. ábra), valamint a külső ág (exopodit) redukciójával
létrejövő egyágú, 7 ízű pálcaláb (pereiopodium). Utóbbi gyakori módosulata a félollós láb
(subchela), ahol a láb utolsó íze (dactylus) az előző íz (propodus) mellé visszahajtható,
valamint az ollós láb (chela), ahol a propodus egy hosszú nyúlványt visel, amelyhez képest a
dactylus elmozdítható. A rákok evolúciója során jellemző trend a végtagok specializálódása
egy adott funkció (pl. táplálkozás, helyváltoztatás, stb.) ellátására, és ezáltal ezen funkciók
térbeli elkülönülésével a testtájakra tagolódás (tagmatizáció) erősödése.

…
13.6. ábra. A felemáslábú rákoknál (Amphipoda) a tor elülső végtagjai
jellemzően félollós fogólábak, míg a hátulsók járó- ugró- vagy ásólábak.
A potrohlábak szintén „felemásak”, az elülsők úszó-evezőlábak,
a hátulsók pedig ugró-, ásó- vagy úszólábak.

Emésztőrendszerük az általános ízeltlábú alapfelépítést (elő-, közép- és utóbél) követi.
Előbelük jellemzően két szakaszra, nyelőcsőre és gyomorra különül. Utóbbi a felsőbbrendű
rákoknál (Malacostraca) rendszerint egy elülső és egy hátulsó kamrára tagolódik, amelyek a
táplálék raktározását és mechanikai aprítását, ill. a felaprított táplálékszemcsék méret szerinti
szortírozását végzik. A testmérettől, testalaktól, stb. függően hosszabb vagy rövidebb, néha
szakaszokra tagolt középbelükhöz változó számú vakon végződő, mirigyes kitüremkedés
(diverticulum) kapcsolódhat. Egyeseknél ezek kiterjedt középbéli mirigyet (hepatopancreas)
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alkotnak (pl. Decapoda), amely az emésztőenzim termelés mellett a tápanyagok felszívásában
és raktározásában, valamint a méreganyagok lebontásában is részt vesz. Utóbelük rendszerint
rövid, végbélnyílásuk (anus) a farokbenyen (telson) vagy (amennyiben a telson redukált) az
utolsó törzsszelvényen nyílik. Légzésük a tor- vagy potrohlábakon található kopoltyúkkal
vagy (főleg a kisebb termetű fajoknál) elkülönült légzőszerv nélkül a kültakarón keresztül
történik. Egyes szárazföldi ászkarákok (Isopoda) légköri gázcserére alkalmas járulékos
légzőszervvel, ún. tracheális szervvel (pseudotrachea) is rendelkeznek.
Keringési rendszerük központja a szívkörüli üregben (sinus pericardialis)
elhelyezkedő, háti helyzetű szív, amely azonban a kagylósrákok (Ostaracoda) többségénél,
valamint számos kacslábú (Cirripedia) és evezőlábú ráknál (Copepoda) hiányzik. A szív
összehúzódásakor a hemolimfa vagy közvetlenül a hemocölóma szinuszaiba és lakúnáiba
áramlik, vagy artériák és kapillárisok vezetik el azt a test különböző régióiba. Az artériás
rendszer fejlettsége csoportonként, ill. testmérettől, a szív alakjától, stb. függően igen változó,
legnagyobb fejlettségét a felsőbbrendű rákok (Malacostraca) nagytermetű, aktív életmódot
folytató tagjainál éri el. Egyes csoportokban a szívet helyettesítő (pl. Copepoda, Cirripedia)
vagy azt kiegészítő járulékos pulzáló szervek is előfordulhatnak (pl. Malacostraca). Vénás
rendszer egyik csoportban sem alakult ki, a hemolimfa a szövetek közötti térből, ill. a
légzőfelületekről egy sor szinuszon keresztül jut vissza a perikardiális üregbe, majd onnét a
szívbe a rajta lévő nyílásokon (ostia) keresztül. Légzőpigmentjeik a hemolimfában oldott
állapotban lévő hemocianin (Malacostraca, Remipedia) vagy hemoglobin (többi csoport).
Kiválasztószerveik erősen módosult páros vesécskék (metanefrídiumok), amelyek a
2. pár csáp (antenna) és/vagy a 2. pár állkapocs (maxilla) szelvényében találhatók, nevük
ennek megfelelően csápmirigy (antennális mirigy)3, ill. állkapcsi (maxilláris) mirigy.
Kifejlett korban a két mirigy közül általában csak az egyik pár található meg, ill.
működőképes (kivéve pl. Leptostraca, Lophogastrida); a felsőbbrendű rákoknál
(Malacostraca) többnyire a csápmirigy (kivéve pl. Hoplocarida, Isopoda), másoknál pedig
rendszerint az állkapcsi mirigy. A kiválasztásában a metanefrídiumokon kívül fontos szerepe
van a kopoltyúknak is (ha vannak), elsősorban az ammónia kiválasztásában. Ivarrendszerük
általában relatíve egyszerű felépítésű. Ivarnyílásaik (gonopórusok) helye változatos, bár a
felsőbbrendű rákoknál (Malacostraca) a hím ivarnyílások a 8., míg a női ivarnyílások a
6. torszelvény haslemezén (sternit) vagy ezen szelvények végtagjainak csípőízén (coxopodit)
nyílnak. A hímek párzószervvel (pénisz) rendelkeznek (pl. Thoracica, Ostracoda) vagy
valamelyik erre módosult törzsvégtagjukkal, az ún. párzólábbal (gonopodium) adják át
spermiumaikat a nősténynek, gyakran spermiumtartó tokocskába, azaz ondótokba
(spermatofóra) csomagolva (pl. Copepoda, Malacostraca).
Központi idegrendszerük az általános ízeltlábú alapfelépítést követve agydúcból
(ggl. cerebrale, ggl. supraoesophagale) és a belőle kiinduló hasdúcláncból áll. Agydúcuk a
többi ízeltlábúhoz hasonlóan három funkcionálisan elkülönülő részre, a szemeket, a fej izmait,
stb. beidegző előagyra (protocerebrum), az első pár csáp (antennula) beidegzéséért felelős
középagyra (deutocerebrum), valamint a 2. pár csápot (antenna) és az emésztőszervek elülső
szakaszát beidegző utóagyra (tritocerebrumra) tagolódik. Egyeseknél a sajátos életmód
következtében az agydúc erősen redukált (pl. Cirripedia). Hasdúcláncuk szerveződése igen
nagy változatosságot mutat. Míg egyes csoportokban még az ősi, kötélhágcsóhoz hasonló
formájában jelenik meg különálló dúcokkal és az ezeket összekötő kommisszúrákkal és
konnektívumokkal (pl. Branchiopoda, Mystacocarida), addig a rákok többségénél a
központosulás különböző fokait és formáit mutatja. Így pl. a végtageredetű szájszervi részeket
beidegző dúcpárok rendszerint egységes garatalatti dúccá (ggl. suboesophagale) olvadtak
3

Vagy más néven „zöld mirigy”.
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össze, amelybe egyeseknél a fogólábakat (gnathopodia) vagy az állkapcsi lábakat
(maxillopodia) beidegző dúcok is beleolvadhatnak (pl. Remipedia, Stomatopoda, Decapoda).
A testtájak alakulásának, ill. a test kompaktságának függvényében különböző mértékben
olvadhatnak össze a tor és a potroh idegdúcai (ganglionok) is. Így pl. míg a megnyúlt testű
igazi rákoknál (Astacidea) a tor és a potroh szelvényenként fuzionált dúcpárjai „még”
nagyrészt önállóak, addig a rövid testű, csökevényes potrohú rövidfarkú rákoknál (Brachyura)
a törzs dúcai a garatalatti dúccal együtt egyetlen hatalmas tömeggé olvadtak össze. A vedlést,
növekedést, ivari funkciókat, stb. irányító endokrin rendszerük központját a fejükben található
X-szerv neuroszekréciós sejtjei, a szinuszmirigynek nevezett neurohemális szerv, valamint a
felsőbbrendű rákoknál (Malacostraca) a vedlési hormont (ekdizon) termelő Y-szerv képezik.
Érzékszerveik változatosak, fejlettségük szoros kapcsolatban van az életmóddal.
Testük különböző részein, ill. a végtagjaikon (különösen nagy számban a csápokon és a
szájszervi részeken) érzékszőrök, érzékkúpok, érzőlemezek vagy érzékgödrök (sensilla)
találhatók, amelyek mechanikai (pl. tapintást, áramlást, stb. érzékelő) vagy kémiai
érzékszervek (pl. szaglószervek). Egyes felsőbbrendű rákok (Malacostraca) helyzetérzékelő
szervvel (sztatocisztával) is rendelkeznek 1. pár csápjuk (antennula) tövében (pl. Decapoda,
Anaspidacea) vagy a faroklábuk (uropodium) belső ágában (pl. Mysida). Látószervként
egyszerű, mindössze néhány (3-4) ocellusból álló, csupán fényérzékelésre szolgáló páratlan
középszemük (naupliusz szem) és/vagy páros, ülő vagy nyeles típusú, kép- és gyakran
színlátásra is alkalmas összetett szemeik (oculi) szolgálnak. A mélytengeri, barlanglakó, ásó
életmódú, intersticiális víztérben élő, ill. élősködő csoportoknál a szemek gyakran
másodlagosan redukáltak vagy teljesen hiányoznak.

13.7. ábra. Egy evezőlábú rák (Cyclops sp., Copepoda) naupliusz lárvája.
A képen jól látható a 3 végtagpár, ill. a piros színű naupliusz szem (nyíl).

Többségük váltivarú, de lehetnek hímnősek is (pl. Remipedia, Cephalocarida,
Cirripedia többsége). Számos levéllábú ráknál (Branchiopoda) és néhány kagylósráknál
(Ostracoda) gyakori a szűznemzés (parthenogenezis). Egyeseknél (pl. Cladocera) jellemző a
kétivaros és a szűznemző nemzedék váltakozása (heterogónia). Megtermékenyítésük
többnyire belső. A nőstények tojásaikat rendszerint a kikelésükig hordozzák (pl. a tor- vagy
potrohlábakhoz ragasztva, a carapax és a test között kialakult költőkamrában, hasoldali
költőerszényben, stb.). Egyedfejlődésük elsődlegesen közvetett. Primer lárvaalakjuk a még
csupán 3 pár végtaggal (2 pár csáp, 1 pár rágó) és egyszerű, páratlan középszemmel
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(naupliusz szem) rendelkező, többnyire planktotróf típusú fejlárva (naupliusz lárva)
(13.7. ábra), de számos másodlagos lárvatípus (pl. metanaupliusz, zoëa, ciprisz, stb.) is
előfordulhat a körükben. Lárvaalak nélküli közvetlen, átalakulás nélküli fejlődés jellemzi pl. a
Cladocera, Ostracoda, Phyllocarida, Anaspidacea, Peracarida taxonok képviselőit. Fejlődésük
többnyire szelvényszerző fejlődés (anamorfózis).
Életmódjuk rendkívül változatos. Számos fajuk erőteljesen módosult testfelépítést
mutató élősködő. A parazita életmód egymástól függetlenül több csoportban is kialakult.
Elsődlegesen tengeriek, de édesvizekben és a szárazföldön is megtalálhatók. Ökológiai
jelentőségük hatalmas. Igen ősi csoport, fosszilis rekordjuk a kora kambrium időszakig
(kb. 530 millió évvel ezelőttre) nyúlik vissza. A leírt recens fajok száma mintegy 65 ezerre
tehető.
A Crustacea rendszerének vázlata a lentebb részletesen tárgyalásra kerülő, válogatott
rendekkel:
SubPh.: Crustacea (Rákok altörzse)
Oligostraca
Cl.: Ostracoda (Kagylósrákok osztálya)
Cl.: Ichthyostraca
SubCl.: Mystacocarida (Sertéslábú rákok alosztálya)
SubCl.: Branchiura (Haltetvek alosztálya)
SubCl.: Pentastomida (Féregatkák alosztálya)
Altocrustacea
Allotriocarida
Cl.: Remipedia (Gályarákok osztálya)
Cl.: Cephalocarida (Patkófejű rákok osztálya)
Cl.: Branchiopoda (Levéllábú rákok osztálya)
SubCl.: Sarsostraca
O.: Anostraca (Csupasz-levéllábúrák-alakúak rendje)
SubCl.: Phyllopoda
O.: Notostraca (Pajzsos-levéllábúrák-alakúak rendje)
O.: Diplostraca
Multicrustacea
Cl.: Hexanauplia
SubCl.: Thecostraca
InfCl.: Cirripedia (Kacslábú rákok alosztályága)
SupO.: Thoracica
O.: Pedunculata (Kacsakagyló-alakúak rendje)
O.: Sessilia (Tengerimakk-alakúak rendje)
SupO.: Rhizocephala (Élősdi kacslábúak főrendje)
SubCl.: Tantulocarida
SubCl.: Copepoda (Evezőlábú rákok alosztálya)
Cl.: Malacostraca (Felsőbbrendű rákok osztálya)
SubCl.: Phyllocarida
O.: Leptostraca (Pajzsosfejűrák-alakúak rendje)
SubCl.: Eumalacostraca
SupO.: Hoplocarida (Fogólábú rákok főrendje)
O.: Stomatopoda (Sáskarák-alakúak rendje)
SupO.: Syncarida (Maradványrákok főrendje)
O.: Anaspidacea
O.: Bathynellacea
SupO.: Eucarida (Páncélos rákok főrendje)
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O.: Euphausiacea (Világítórák-alakúak rendje)
O.: Decapoda (Tízlábúrák-alakúak rendje)
SupO.: Peracarida (Költőtáskás rákok főrendje)
O.: Mysida (Hasadtlábúrák-alakúak rendje)
O.: Cumacea (Karcsúpotrohúrák-alakúak rendje)
O.: Isopoda (Ászkarák-alakúak rendje)
O.: Amphipoda (Felemáslábúrák-alakúak rendje)

Oligostraca
A kagylósrákok (Ostracoda) és az Ichthyostraca osztály képviselői, azaz a sertéslábú
rákok (Mystacocarida), haltetvek (Branchiura) és a féregatkák (Pentastomida) tartoznak ide.
A Pancrustacea fennmaradó részének (Altocrustacea) testvércsoportját képezi (13.1. ábra).
Cl.: Ostracoda (Kagylósrákok osztálya)
Többségük igen apró termetű (0,3-5 mm). Hátpajzsuk (carapax) 2, a testet teljesen
körbevevő meszes, kagylószerű héjból áll (gör. ostrakon ‛cserép, héj’), amelyek alakja,
ornamentációja igen változatos lehet (13.5. és 13.8. ábrák). A kagylósrákok egyikei a
legrövidebb testű rákoknak, többségüknek mindössze 7 pár végtagja van. Csápjaik
mozgásszervként is funkcionálhatnak, ezek segítségével egyesek úszni is képesek
(13.8. ábra). Összetett szemek csupán egyes fajoknál fordulnak elő, többségük mindössze
egyszerű naupliusz szemmel rendelkezik. 2. pár állkapcsuk (maxilla) redukált. Maximum
3 pár torvégtagjuk van, amelyek felépítése, funkciója változatos lehet; az 1. pár lehet állkapcsi
láb (maxillopodium) vagy járóláb, a 2. pár tipikusan járóláb, míg a 3. pár a héj belsejének
tisztítását végző tisztogató láb vagy szintén járóláb. A hímek páros párzószervvel
rendelkeznek. Potrohuk redukált, végtagnélküli. Faroklebenyükön (telson) farokvilla (furca)
található.

13.8. ábra. Egy be nem azonosított kagylósrák (Ostracoda).

Az édesvízi fajoknál gyakori a szűznemzés (parthenogenezis), ezeknél a hímek ritkák
vagy teljesen hiányoznak. Egyedfejlődésük közvetlen, a tojásból kikelő fiatal állatok már
kéthéjú carapaxszal rendelkeznek. Főleg tengeriek, de a kontinentális felszíni és felszín alatti
vizekben, ill. a nedves szárazföldi élőhelyeken (pl. avarban, mohában) is előfordulnak. A vízi
316

fajok többsége aljzatlakó (bentikus), de számos plantonikus életmódú fajuk is van.
Táplálkozásmódjuk igen változatos, szűrögetők, törmelékevők, növényevők, dögevők vagy
ragadozók egyaránt lehetnek. Egyes fajaik kommenzalisták vagy élősködők. Meszes héjuk
miatt jól fosszilizálódnak, így egyikei a fosszíliákban leggazdagabb ízeltlábú csoportoknak.
Legkorábbi képviselőik az ordovícium időszakból (485-443 millió évvel ezelőttről) ismertek.
Ez idáig több mint 25 ezer fosszilis és mintegy 7500 recens fajukat4 írták le.
A kagylósrákok legnagyobb termetű képviselői az akár 30 mm-t is meghaladó, gömb
alakú, mélytengeri Gigantocypris fajok, amelyek hatalmas, tükörszerű szemeik segítségével
érzékelik fényt kibocsátó (biolumineszcens) zsákmányállataikat. A hazánkból leírt édesvízi
Hungarocypris madaraszi (magyar kagylósrák) 4-5 mm-es nagyságával a legnagyobb európai
kagylósrákfajok közé tartozik. Kizárólag szűznemzéssel szaporodó, széles elterjedésű faj a
Cypris pubera (hímnélküli kagylósrák), amely a tavaszi időszakos vizekben gyakran
tömegesen jelenik meg.
Cl.: Ichthyostraca5
Testfelépítésük gyakran erősen módosult. Törzsük megrövidült, maximum
10 szelvényű, 7 tor- és 3 potrohszelvénnyel. A tor végtagjai elsődlegesen kétágú úszólábak.
Potrohuk végtagnélküli. Faroklebenyükön (telson) jellemzően farokvillát (furca) hordoznak.
Többségük élősködő életmódot folytat. Mindössze kb. 300 fajuk ismert.
SubCl.: Mystacocarida (Sertéslábú rákok alosztálya)
Igen apró termetű (általában 0,5 mm-nél kisebb), megnyúlt testű, erősen sertézett
végtagokkal rendelkező rákok (gör. mystax ‛bajusz’ + gör. karis ‛garnélarák’). Hátpajzsuk
(carapax) hiányzik. Fejük relatíve nagy méretű és egy harántbarázda által két részre osztott
(13.9. ábra). Ennek elülső részén található az egyágú 1. pár csáp (antennula), míg a
másodikon a többi feji végtag. Összetett szemeik hiányoznak, naupliusz szemük pedig
különálló pontszemekre tagolódott fel. A kétágú 2. pár csápjuk (antenna) és rágóik
(mandibulae) erősen megnagyobbodottak (13.9. ábra). 1. pár torvégtagjuk állkapcsi
lábként (maxillopodium) funkcionál, a 2-5. torszelvényeken csökevényes, egyízű lábak
találhatók, míg a 6-7. torszelvények végtagnélküliek (13.9. ábra). Egyágú állkapcsaik
(maxillulae, maxillae) és kétágú állkapcsi lábaik funkcionális egységet alkotnak.
Farokvillájuk (furca) erőteljes, fogószerű (13.9. ábra), a test tisztántartásában van szerepe.
A parti (litorális) zóna homokos üledékének parányi, vízzel telt járataiban, az
ún. intersticiális víztérben élnek. Úszás közben 2. pár csápjukat és rágóikat nyomják neki a
homokszemcséknek, majd lökik magukat előre vízben. Táplálékuk algákból és
baktériumokból áll, amelyet úszás közben kaparnak le a homokszemcsékről állkapcsaik és
állkapcsi lábaik segítségével. Kevés, mindössze 13 fajuk ismert, amelyek két génuszba
(Derocheilocaris 8 faj, Ctenocheilocaris 5 faj) tartoznak. Csupán 1939 óta ismertek.
4

A recens fajok tényleges számát kb. 10-15 ezer fajra becsülik.
A korábbi rendszerekben az Ichthyostraca és Hexanauplia képviselői együtt alkották a polifiletikus
Maxillopoda osztályt.
5
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13.9. ábra. Derocheilocaris sp.
a1: 1. pár csáp (antennula);
a2: 2. pár csáp (antenna);
md: rágó (mandibula);
mx1: 1. pár állkapocs (maxillula);
mx2: 2. pár állkapocs (maxilla);
mp: állkapcsi láb (maxillopodium);
t: torlábak; te: faroklebeny (telson);
fu: farokvilla (furca).

SubCl.: Branchiura (Haltetvek alosztálya)
Kistermetű (5-30 mm), hát-hasi irányban erősebben lapított, élősködő életmódú rákok.
Hátpajzsuk (carapax) nagy, pajzsszerű, amely a fejet és törzs nagy részét beborítja
(13.10. ábra). Csápjaik, állkapcsaik rögzítőszervekké módosultak, ezek segítségével
tapadnak meg a gazdájukon. Mindkét csáppár rövid, egyágú, apró horgokkal ellátott, az 1. pár
állkapocs (maxillula) horgokat (Dolops) vagy szívókorongot visel (többi génusz), míg a 2. pár
állkapcson (maxilla) szintén horgok találhatók (13.10. ábra). Egyesek (pl. Argulus)
szúróormánnyal (proboscis) és visszahúzható méregtüskével (stylet) is rendelkeznek,
utóbbi segítségével bontó (litikus) és értágító (vazodilatátor) hatású toxinokat képesek a
gazdába injektálni. Torukon 4 pár kétágú úszólábat viselnek. Rövid, szelvényezetlen potrohuk
két széles, apró farokvillát (furca) hordozó úszólebenyben végződik (13.10. ábra).
Első lárvastádiumuk általában egy már továbbfejlődött metanaupliusz alak, amelyet
további juvenilis stádiumok követnek a kifejlett állapot eléréséig. Édesvízi és tengeri halak,
ritkán kétéltűek időszakos, nagyrészt vérrel táplálkozó külső élősködői (ektoparaziták).
A felvett táplálékot a középbél kitüremkedő vakzsákjaiban raktározzák. Táplálkozás után
leválnak a gazdáról és úszó életmódra térnek át, ezalatt az idő alatt nem táplálkoznak.
Többségük édesvízi. Mintegy 170 fajuk ismert.
A leírt fajok többsége (>75%) a kozmopolita Argulus génuszba tartozik (13.10. ábra).
A nálunk is gyakori Argulus foliaceus (közönséges pontytetű) nevével ellentétben sokgazdás
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generalista parazita, amely számos halcsalád (pl. Cyprinidae, Salmonidae, Gasterosteidae,
stb.) képviselőin előfordul, sőt alkalmanként még békákon is élősködhet.

o
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l

13.10. ábra. Egy haltetű, az Argulus coregoni. c: hátpajzs (carapax);
a: 1. pár csáp (antennula); o: összetett szem (oculus);
m: 1. pár állkapocs (maxillula); p: szúróormány (proboscis);
t: torláb; l: úszólebeny.

SubCl.: Pentastomida (Féregatkák alosztálya)
A haltetvekkel közeli rokonságban álló, erősen módosult testű, élősködő életmódú
rákok. Méretük a 1,5 mm-től a 12 cm-ig terjed. Féregszerű, gyűrűzött törzsük végtagnélküli
(13.11. ábra). Hátpajzsuk (carapax) hiányzik. Erős ivari dimorfizmus jellemzi őket, a hímek a
nőstényeknél karcsúbbak és kisebb termetűek (13.11. ábra). Elülső testvégükön 2 pár
kitinhorgas nyúlványt hordozhatnak, amely a gazdában való rögzülést szolgálja,
szájnyílásuk pedig gyakran egy ormányszerű kitüremkedés végén található (gör. penta- ‛öt’ +
gör. stoma ‛száj’). Sokszor a nyúlványok redukáltak, és csak a terminális kitinhorgok
maradtak meg. Szemeik nincsenek. Keringési-, légző- és kiválsztószerveik hiányoznak.
Kifejlett korban szárazföldi gerincesek (Tetrapoda) obligát légúti élősködői, főleg a
gazda tüdejében élnek és vérrel táplálkoznak. Nagyrészt hüllőket parazitálnak (fajok 90%-a),
de kétéltűekben, madarakban, ill. emlősökben, köztük emberben is előfordulhatnak.
A nőstények által lerakott tojások vagy felköhögve a szájon át, ill. az orrváladékkal jutnak a
külvilágba, vagy lenyelve a bélcsatornán át ürülnek ki a gazda testéből. Ezeket rendszerint
valamilyen köztigazda (ízeltlábú vagy gerinces − fajtól függően) fogyasztja el, ennek belső
szerveiben (pl. májában, nyirokcsomóiban, stb.) fejlődnek tovább, majd tokozódnak be a
tojásokból kikelő lárvák miután átfúrták magukat a bélfalon. A végleges gazda a köztigazda
elfogyasztásával fertőződik, ennek légzőszervében (tüdejében, légcsövében, orrgaratjában,
stb.) válnak a paraziták ivaréretté. Néhány faj kivételével trópusi, szubtrópusi elterjedésűek.
Igen ősi csoport, fosszilis képviselőik már a késő kambriumból (500-485 millió évvel
ezelőttről) is ismertek (így egyikei a legősiebb állati parazitáknak), gazdáik eredetileg
feltehetőleg a mára már kihalt, ősi halszerű gerinces konodonták (†Conodonta) lehettek.
Mintegy 130 fajuk ismert. Rendszertani helyük sokáig vitatott volt.
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A Raillietiella a legnépesebb féregatka génusz (>40 fajjal), tagjai kifejlett korban főleg
kistermetű hüllők (pl. gekkók, szkinkek) tüdejében élősködnek. A kozmopolita elterjedésű
Linguatula serrata (kutya orrférge) végleges gazdái többnyire kutyafélék, de más ragadozó
emlősökben, sőt emberben is előfordulhat. A féregatkák legnagyobb termetű képviselői közé
tartoznak az Armillifer fajok (pl. A. armillatus), amelyek kifejlett korban kígyókban
(pitonokban, viperákban) élősködnek, lárvaként azonban a Linguatula fajokhoz hasonlóan
embert (mint köztigazdát) is fertőzhetnek (13.11. ábra).

♀

♂

13.11. ábra. Armillifer sp.
hímje és nősténye.

Altocrustacea
Az Oligostraca testvércsoportja, ide tartozik a rákok döntő többsége a rákok
leszármazottjaival, a hatlábúakkal (Hexapoda) együtt (13.1. ábra).
Allotriocarida
Az Altocrustacea egyik nagy kládja, amely a Multicrustacea testvércsoportját képezi.
A patkófejű rákok (Cephalocarida) és a levéllábú rákok (Branchiopoda), valamint a
gályarákok (Remipedia) és a hatlábúak (Hexapoda) tartoznak ide (13.1. ábra).
Cl.: Remipedia (Gályarákok osztálya)
Kistermetű (7-45 mm) rákok, amelyek egyszerre rendelkeznek ősi (pl. homonóm
szelvényezettségű törzs) és levezetett bélyegekkel (pl. maxillopodium). Hátpajzsuk (carapax)
hiányzik, fejüket azonban a feji szelvények hátlemezeinek (tergitek) összeolvadásából
származó fejpajzs borítja. Testük fejre és megnyúlt, homonóm szelvényezettségű törzsre
tagolódik (13.12. ábra). A törzsszelvények száma változó (15-38), gyakran még fajon belül
sem egységes. Mindegyik törzsszelvényük hordoz végtagot. Szemeik hiányoznak. Jól fejlett
1. pár csápjuk (antennula) másodlagosan kétágú, bár ezek közül csak az egyik ág
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rendelkezik saját belső izomzattal, így anatómiailag továbbra is egyágúnak számít. 2. pár
csápjuk (antenna) megrövidült, kétágú. Rágóik (mandibulae) aszimmetrikusak, és
tapogató nélküliek. Állkapcsaik egyágúak, közülük az 1. pár (maxillula) agyarszerű, a
zsákmány megragadására és ledöfésére alkalmas végtag, amely páros méregmiriggyel áll
összeköttetésben. Méreganyagukat nagyrészt kitin- és fehérjebontó enzimek (kitinázok és
proteázok) alkotják, de agatoxin-szerű neurotoxint is tartalmaz. A törzs 1. szelvénye a fejjel
összeolvadt, végtagja állkapcsi lábként (maxillopodium) működik. A többi törzsszelvény
végtagja oldalra álló, lapított, a gályák kétoldali evezősorára emlékeztető, a test vég felé
kisebbedő kétágú úszóláb (lat. remipes ‛lábával evező’) (13.12. ábra). Faroklebenyükön
(telson) farokvilla (furca) található.
A rákok többségétől eltérően hímnősek (hermaforditák). Ragadozók, de dögöket is
fogyasztanak. Obligát stygobionták (felszín alatti vízben élők), tengerrel földalatti
összeköttetésben lévő (ún. anchialin) barlangok sósvízi részében élnek. Jellegzetességük,
hogy hanyatt fekve úsznak. Földrajzi elterjedésük diszjunkt, csupán a Karib-térségből, a
Kanári-szigetekről és Nyugat-Ausztráliából ismertek. Kis fajszámú csoport, mindössze
28 recens fajjal. Az újabb filogenetikai vizsgálatok alapján a hatlábúak (Hexapoda)
testvércsoportját képezik a Pancrustacea kládon belül.
Az osztály első recens képviselőjét, a Speleonectes lucayensis-t csupán 1981-ben írták
le a Bahama-szigeteki Lucayan barlangrendszerből.

13.12. ábra. Speleonectes tanumekes.

Cl.: Cephalocarida (Patkófejű rákok osztálya)
Apró termetű (2-4 mm-es) rákok. Hátpajzsuk (carapax) hiányzik, fejüket azonban a
gályarákokhoz hasonlóan patkó alakú fejpajzs borítja (gör. kephale ‛fej’ + gör. karis
‛garnélarák’). Törzsük 9 szelvényű torra és 10 szelvényből álló potrohra tagolódik. Szemeik
nincsenek. Végtagjaik csekély mértékben specializálódtak, a fej és a tor végtagjai egyaránt
részt vesznek a táplálkozásban és a mozgásban is. Rágóik (mandibulae) tapogató nélküliek.
Elülső (1-7.) torvégtagjaik kétágú levéllábak (phyllopodia), amelyek külső oldalukon nagy
epipoditot, belső oldalukon pedig számos sertézett enditet hordoznak. Az utolsó két pár (8-9.)
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torvégtag redukált vagy hiányzik. Potrohuk végtagnélküli (13.13. ábra). Faroklebenyükön
(telson) farokvilla (furca) található (13.13. ábra).
A
gályarákokhoz
(Remipedia)
hasonlóan
hímnősek
(hermaforditák).
Egyedfejlődésük fokozatos, első stádiumuk már egy több törzsszelvénnyel rendelkező,
továbbfejlődött metanaupliusz alak. Ezt a stádiumot követi még 5, a felnőtt alakhoz hasonló
juvenilis stádium, mielőtt elérik a kifejlett állapotot. Szerves törmelékevők, levéllábaik
enditjei egymással és a szomszédos lábak enditjeivel kapcsolódva csatornát formálnak,
amelyben az enditek sertéi sodorják a detritusz szemcséket a szájnyílás felé. Tengeri
aljzatlakók (bentikusak). Mindössze 13 recens fajuk ismert. Az újabb filogenetikai
vizsgálatok alapján a levéllábú rákok (Branchiopoda) testvércsoportját képezik.
Elsőként leírt képviselőjüket, a Hutchinsoniella macracantha-t csupán 1955-ben
fedezték fel az észak-amerikai Long Island Sound tengerszorosban (13.13. ábra).

13.13. ábra. Hutchinsoniella macracantha.

Cl.: Branchiopoda (Levéllábú rákok osztálya)
Méretük a néhány tized mm-től a több cm-ig terjed. Törzsszelvényeik száma igen
változó (4-44). Hátpajzsuk (carapax) lehet egy- vagy kéthéjú, de hiányozhat is. 2. pár
állkapcsuk (maxilla) redukált vagy hiányzik. A tor végtagjai jellemzően kétágú levéllábak
(phyllopodium), amelyeknek a helyváltoztatás mellett a táplálék kiszűrésében, ill. az
ozmoregulációban van szerepük (13.14. ábra). Állkapcsi lábaik (maxillopodia) sosincsenek.
Potrohuk végtagnélküli. Faroklebenyükön (telson) farokvilla (furca) található.

13.14. ábra. Branchinecta brushi n. sp. (Anostraca) baloldali 1. torlába.
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Gyakori körükben a szűznemzés (parthenogenezis). Egyeseknél jellemző a
heterogónia, azaz a hímekből és nőstényekből álló, ivarosan szaporodó nemzedék
(kedvezőtlen körülmények között) és a csak nőstényekből álló, szűznemzéssel szaporodó
nemzedék (kedvező körülmények között) ciklikus váltakozása. Egyedfejlődésük lehet követett
vagy közvetlen. Nagyrészt szűrögető életmódot folytatnak, torlábaik a testszelvények hasi
lemezének (sternit) bemélyedéséből alakult csatornában továbbítják a táplálékot a szájnyílás
felé. Jellemzően a kontinentális felszíni édes- és sósvizek lakói, sokuk kifejezetten
időszakos vizekben fordul elő, ahol gyakran tömegesen jelennek meg. Ennek adaptív előnye,
hogy elkerülhetik ragadozóikat (pl. halak), amelyek ezekben a víztestekben nem fordulnak
elő. Az időszakos vizekben élőknél ún. tartós tojás (ciszta) képzés jellemző a kedvezőtlen
időszak (szárazság, fagy) átvészelésére. Kozmopolita elterjedésűek. Mintegy 1000 fajuk
ismert. Korábban a levéllábú rákokból származtatták le a rovarokat, ezt azonban ma már
kevésbé valószínűsítik, tekintve, hogy ehhez az osztály képviselői mind morfológiájukat,
mind életmódjukat tekintve túlságosan specializáltak.
SubCl.: Sarsostraca
Hátpajzsuk (carapax) hiányzik. Összetett szemeik nyelesek (13.15. ábra).

13.15. ábra. Artemia salina (sórák).

O.: Anostraca (Csupasz-levéllábúrák-alakúak rendje)
Viszonylag nagyobb termetű (1,5-10 cm), bár többségében 1 cm körüli, hátpajzs
(carapax) nélküli rákok (gör. an- ‛nélkül’ + gör. ostrakon ‛cserép, héj’). Toruk többnyire
13, potrohuk pedig 6 szelvényből áll. Más levéllábú rákoktól eltérően nyeles összetett
szemekkel rendelkeznek (13.15. ábra). 1. pár csápjuk (antennula) rövid, fonálszerű.
A hímek 2. pár csápja (antenna) vaskos ölelőcsáppá módosult, párzáskor ezzel tartják fogva a
nőstényt. Rágóik (mandibulae) tapogató nélküliek. Levéllábaik az 1-11. torszelvényeken
találhatók. A hímeknél a 12. torszelvényen páros párzószerv található, míg nőstényeknél a
12. és 13. torszelvényen tojástartó zsák fejlődik.
323

Nagyrészt kétivarosan szaporodnak, de szűznemzés (parthenogenezis) is előfordul a
körükben. A nőstények tojásaikat a tojástartó zsákban hordozzák. Többségük szűrögető vagy
törmelékevő, egyes fajok ragadozók. Időszakos vizek, túlsós (hiperszalin) tavak, ill. tengeri
lagúnák lakói. Jellegzetességük, hogy hanyatt fekve úsznak. Több mint 300 fajuk ismert.
A rend egyik leggyakoribb hazai képviselője az időszakos kisvizekben élő Branchipus
schaefferi (közönséges tócsarák). Igen jól tűrik a víz magas (>50 ‰) sótartalmát az Artemia
fajok (sórákok) (13.13. ábra). Az Észak-Amerikában élő, főleg más csupasz levéllábú rákokra
vadászó Branchinecta gigas 6,5-8,5 cm-es testhosszával egyike a rend legnagyobb termetű
képviselőinek.
SubCl.: Phyllopoda
Van hátpajzsuk (carapax), ami lehet egy- vagy kéthéjú. Összetett szemeik ülők.
O.: Notostraca (Pajzsos-levéllábúrák-alakúak rendje)
Viszonylag nagyobb termetű (2-10 cm) rákok. Egyhéjú hátpajzsuk (carapax) nagy,
pajzsszerű (13.16. ábra), amely csak a fejjel olvad össze, de a tor és a potroh egy részét is
beborítja (gör. noton ‛hát’ + gör. ostrakon ‛cserép, héj’). Törzsszelvényszámuk a 40-et is
meghaladhatja, amely a legtöbb a rákok körében. Összetett szemeik egymáshoz közel ülnek
(13.16. ábra). 1. pár csápjuk (antennula) kicsi, 2. pár csápjuk (antenna) redukált vagy
hiányzik. Jellegzetességük, hogy lábaik megsokszorozódtak (polipodia), így másodlagosan
akár 70 pár torlábuk is lehet, ugyanis nem csak az egyes torszelvények, hanem a 2-6. lábpárok
között található testgyűrűk is hordoznak további végtagokat. Torvégtagjaik közül az 1. pár
tapintószervként működik, tőízükön 3-3 igen hosszú endittel (13.16. ábra). A nőstények
11. pár torvégtagja tojástartóvá módosult, amely a tojások időlegesen tárolására szolgál.
Farokvillájuk (furca) megnyúlt, testhosszúságú (13.16. ábra).

o

f

e

c
t

13.16. ábra. Triops longicaudatus. f: farokvilla (furca); t: megsokszorozódott torlábak;
c: hátpajzs (carapax); o: összetett szemek (oculi); e: 1. pár torláb enditjei.

Egyes fajoknak hímnős (hermafrodita) populációik is lehetnek. Szűznemzés
(parthenogenezis) is előfordulhat a körükben. Nagyrészt törmelékevők, de dögöket is
fogyaszthatnak, ill. ragadozhatnak is. Mindenféle időszakos vízben előfordulnak, aljzatlakók
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(bentikusak). Hanyatt és hason fekve egyaránt jól úsznak. „Élő kövületek”, a késő devon
időszak óta (385-360 millió éve) szinte alig változtak. Mindössze 15 fajuk ismert.
Két hazai fajuk közül a Lepidurus apus (tavaszi pajzsosrák) márciustól áprilisig, míg a
Triops cancriformis (nyári pajzsosrák) májustól szeptemberig fordul elő.
O.: Diplostraca
Kéthéjú, kagylószerű hátpajzsuk (carapax) a testüket nagyrészt vagy teljesen
körülzárja (gör. diploos ‛kettős, dupla’ + gör. ostrakon ‛cserép, héj’) (13.17-19. ábrák). Igen
jól fejlett 2. pár csápjuk (antenna) evezőcsáppá módosult, amely a mozgásban játszik szerepet
(13.18-19. ábrák). Összetett szemeik a fejen középen, egymáshoz igen közel helyezkednek el
vagy teljesen össze is olvadtak. A hímek 1. vagy 1-2. pár torvégtagja horgocskákkal ellátott
fogószervvé módosult, párzás közben ezzel tartják a nőstényt. Farokvillájuk (furca)
módosult ágai a héj belsejének tisztogatására szolgálnak. A nőstények tojásaikat a test
hátoldala és a héj között kialakult költőkamrában hordozzák (13.19. ábra).
SubO.: Spinicaudata (Kagylós-levéllábúrák-alkatúak alrendje)
Kis termetű (5-20 mm-es) rákok. Hátpajzsukon (carapax), amely a fejüket is eltakarja,
koncentrikus növekedési gyűrűk láthatók (13.17. ábra), ugyanis az egyes vedlések során a
héj külső falát nem vedlik le, így az rajtamarad az újonnan létrehozott kutikularétegen. Toruk
10-32 szelvényű, potrohuk erősen redukált. Összetett szemeik egymáshoz igen közel
helyezkednek el. A hímeknél a 2. pár torvégtagok is fogószervvé módosultak. A nőstényeknél
a tojások bizonyos torlábak külső ágának a költőkamrába benyúló fonálszerű
nyúlványaihoz kapcsolódnak6 (13.18. ábra).

13.17. ábra. Cyzicus californicus.

Egyedfejlődésük igen gyors, egyesek a tojásból való kikelést követően alig több mint
két héten belül elérik a kifejlett kort. Főként időszakos vizekben (tócsákban, pocsolyákban)
6

Ez, ill. a carapax növekedési gyűrűinek megléte feltehetőleg hozzátartozik a Diplostraca alapszabáshoz,
hiányuk tehát az ágascsápú rákoknál (Cladocera) másodlagos.
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fordulnak elő. Szűrögetők vagy törmelékevők. Mintegy 190 fajuk ismert. Kihalt képviselőik
az édesvízi rétegek fontos korjelző fosszíliái.
Az alrend jellemző képviselője a Limnadia lenticularis (tapadó lencserák), amelynek
hímjei Közép-Európában igen ritkák, így nagyrészt szűznemzéssel szaporodik (13.18. ábra).

13.18. ábra. Limnadia lenticularis (tapadó lencserák). Nyíllal jelölve a torlábak
külső ágának a költőkamrába benyúló fonálszerű nyúlványai,
amelyekhez a nőstényeknél a tojások kapcsolódnak.

SubO.: Cladocera (Ágascsápúrák-alkatúak alrendje)
Apró termetű rákok, többségük csupán 0,5-6 mm-es, és a legnagyobb termetű
képviselőik (Leptodora) sem haladják meg a 20 mm-t. Hátpajzsuk (carapax) a kagylós
levéllábú rákoktól eltérően a fejet szabadon hagyja, és növekedési gyűrűk sem találhatók rajta
(13.19. ábra). Egyes csoportoknál (Onychopoda, Haplopoda) a carapax erősen redukált és
csupán a költőkamra kialakításában vesz részt a nőstényeknél. Nevüket nagyméretű, elágazó,
erőteljes 2. pár csápjukról (antenna) kapták (gör. klados ‛ág’ + gör. keras ‛szarv’)
(13.19. ábra). Nagy, páratlan középszemük a két összetett szem összeolvadásával jött létre.
Törzsszelvényeik száma redukált, a torvégtagok száma mindössze 4-6 pár. Ezek a
szűrögetőknél (Ctenopoda, Anomopoda) levéllábak, míg a ragadozóknál (Onychopoda,
Haplopoda) másodlagosan pálcalábak, redukált vagy hiányzó külső ággal. Erős ivari
dimorfizmus jellemzi őket, a hímek kisebbek és 1. pár csápjuk (antennula) erősebben fejlett,
egyes fajok (Ctenopoda) hímjei ezzel tartják a nőstényt a párzás során. A tojások a nőstény
költőkamrájában a kagylós levéllábú rákoktól eltérően nem kapcsolódnak a torlábakhoz
(13.19. ábra).
Életciklusuk során a hímekből és nőstényekből álló, kétivarosan szaporodó nemzedék
és a csak nőstényekből álló, szűznemzéssel szaporodó nemzedék váltja egymást
(heterogónia). Egyes fajoknál évszakos alakváltozás (ciklomorfózis, szezonális
polimorfizmus) jellemző, amely a víz viszkozitásának megváltozásához történő
alkalmazkodás, ill. a predációs nyomás csökkentését szolgálja. A kétivaros szaporodás során
létrejövő tartós tojások a fajok többségénél jellegzetes alakú, vastag falú tojástokba
(ephippium) kerülnek, amely a nőstény carapaxából képződik a költőkamra körül. Ez a
következő vedléssel vagy az állat pusztulásával válik szabaddá, majd a vízben lebegve vészeli
át a kedvezőtlen (téli, száraz) időszakot. Az üvegrákok (Leptodora) kivételével közvetlen
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fejlődésűek. Nagyrészt törmelékevők vagy szűrögetők, de ragadozók is lehetnek. Többségük
a kontinentális (édes vagy sós) felszíni vizekben fordul elő, de számos újvilági fajuk
(pl. Evadne, Podon) az óceáni plankton tagja. Aljzatlakók (bentikusak) vagy planktonikus
életmódúak. Sajátos, csápjukkal csapkodva történő, bolhára emlékeztető szökdelő mozgásuk
miatt „vízibolháknak” is nevezik őket. Mintegy 630 leírt fajjal a levéllábú rákok legnagyobb
csoportját képezi.
Az alrend akár 20 mm-esre is megnövő „óriásai” a Cladocera alapszabáshoz képest
erősen módosult, áttetsző testű Leptodora fajok (üvegrákok) (Haplopoda), amelyek más
ágascsápú rákokra, ill. evezőlábú rákokra (Copepoda) vadászó ragadozók. Évszakos
alakváltozáson megy keresztül az apró termetű Daphnia cucullata (süveges vízibolha)
(Anomopoda); a tavaszi és őszi nemzedék tagjainak sisakja lekerekített, faroktüskéje pedig
viszonylag rövid, míg a nyári nemzedék tagjainál ezek a részek megnyúltak, ami védelmet
nyújt számukra a nyáron nagyobb egyedszámban jelenlévő ragadozóik ellen.

13.19. ábra. Daphnia magna (nagy vízibolha) nősténye
a költőkamrában a tojásokkal (nyíl).

Multicrustacea
Az Altocrustacea másik nagy kládja, amely az Allotriocarida testvércsoportját képezi.
A felsőbbrendű rákok (Malacostraca) és a Hexanauplia képviselői, azaz az evezőlábú rákok
(Copepoda), ill. a Thecostraca és Tantulocarida alosztályok képviselői tartoznak ide
(13.1. ábra).
Cl.: Hexanauplia7
Testfelépítésük gyakran olyan nagymértékben módosult, hogy rák voltukat csupán az
egyedfejlődésük alatt megjelenő lárvastádiumaik igazolják. Törzsük megrövidült, maximum
10 szelvényű, 7 tor- és 3 potrohszelvénnyel. A tor végtagjai elsődlegesen kétágú úszólábak.
7

A korábbi rendszerekben az Ichthyostraca és Hexanauplia képviselői együtt alkották a polifiletikus
Maxillopoda osztályt.
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Potrohuk végtagnélküli, olykor teljesen redukált. Faroklebenyükön (telson) általában
farokvillát (furca) hordoznak. Kifejlett korban nem rendelkeznek összetett szemekkel.
Nevüket arról kapták, hogy az egyedfejlődésük során elsődlegesen 6 naupliusz
lárvastádium követi egymást. Életmódjuk igen változatos. Számos fajuk halak vagy más
rákok élősködője. Igen fajgazdag csoport, több mint 17 ezer recens fajuk ismert, amelyek
döntő többsége (>90%) az evezőlábú rákok (Copepoda) közé tartozik. A felsőbbrendű rákok
(Malacostraca) testvércsoportját képezi.
SubCl.: Thecostraca
Testfelépítésük kifejlett korban a sajátos, helytülő (szesszilis) vagy élősködő
(parazita) életmód következtében erősen módosult (gör. theke ‛tok’ + gör. ostrakon ‛cserép,
héj’). 2. pár csápjuk (antenna) redukált vagy teljesen hiányzik. A csupán lárvakorban
meglévő összetett szemeik fiókszemei (ommatidia) a Pancrustacea (vagy Mandibulata)
alapszabással szemben mindössze 3 kúpsejtből felépülő kristálykúpokat tartalmaznak.
Egyedfejlődésük során a szabadon úszó naupliusz lárvastádiumokat egy ugyancsak
szabadon úszó, de már nem táplálkozó ciprisz lárvastádium követi. A ciprisz lárvák testét
kétoldalról kagylóhéjszerű hátpajzs (carapax) veszi körül, torukon pedig 6 pár úszólábat
viselnek. 1. pár csápjuk (antennula) kapaszkodószerv, ennek segítségével rögzítik magukat a
megfelelő aljzathoz (helytülők) vagy gazdájuk testfelszínéhez (élősködők) az átalakulásuk
előtt. Döntő többségük tengeri. Több mint 1400 fajuk ismert.
InfCl.: Cirripedia (Kacslábú rákok alosztályága)
Szervezetük kifejlett korukban erősen leegyszerűsödött. Testüket a ciprisz lárva
kéthéjú hátpajzsából (carapax) fejlődő, különböző alakú, nagyságú és helyzetű meszes
lemezeket tartalmazó köpeny borítja. 1-6. pár torvégtagjuk erősen sertézett, kétágú, a
szájnyílás felé görbülő ún. kacsláb (cirrus), innét kapták nevüket (lat. cirrus ‛kacs, fürt’ +
gör. pous, -podos ‛láb’) (13.20. ábra). Az utolsó (7.) pár torvégtag igen hosszú, mobilis
párzószervvé módosult8. Potrohuk teljesen redukált. Az élősködő életmódra áttért fajok
teste a Cirripedia alapszabáshoz képest olyan nagymértékben módosult, hogy rák jellegeiket
teljesen elvesztették.
A helytülő életmódú fajok többsége hímnős (hermafrodita), a parazita élősdi
kacslábúak azonban váltivarúak. A helytülők igen hosszú párzószervük segítségével képesek
megtermékenyíteni szomszédjaikat, ha azonban túl nagy a távolság, akkor egyszerűen a vízbe
engedik hímivarsejtjeiket, amelyek aztán úszva jutnak el más egyedekhez. Naupliusz lárvájuk
jellegzetes, szarvszerű laterofrontális nyúlványokat visel. Ciprisz lárvájuk 1. pár csápján
(antennula) tapadókorong található, amelynek közepén cementmirigyük kivezetője nyílik,
ennek vízben megszilárduló váladékával rögzülnek a megfelelő aljzathoz vagy gazdához.
Elsődlegesen helytülők és szűrögetők, az élősködő életmód a más állatokon megtelepedő,
epizoikus életformából vezethető le. A szűrögető életmódú fajok kacslábaikat a köpenyből
kinyújtva szűrik ki a vízből szerves törmelékből és különféle planktonokból álló táplálékukat
(13.20. ábra). Csaknem 1300 recens fajuk ismert, ezek többsége a Thoracica főrendbe
tartozik.
8

A testméretükhöz viszonyítva a kacslábú rákok rendelkeznek az egyik leghosszabb párzószervvel az
állatvilágban.
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13.20. ábra. Egy a kacslábait kinyújtva szűrögető
tengeri makk, a Balanus crenatus.

SupO.: Thoracica
Méretük a néhány mm-től a >10 cm-ig terjed. Testük elsődlegesen hosszabb-rövidebb,
a rögzülést szolgáló nyélre (pedunculus) és oldalról lapított törzsre (capitulum) tagolódik.
Fejük alkotja a nyelet és a capitulum elülső negyedét, míg toruk a capitulum fennmaradó
részét. Köpenyük mészlemezeinek száma elsődlegesen 5, ebből vezethető le a 6, 8 vagy 12
lemezes állapot. A lemezek száma, helyzete, elrendeződése, stb. fontos rendszertani bélyeg.
Többségében hímnősek (hermafroditák). Kifejlett korban helytülők (szesszilisek),
különféle élő és élettelen aljzatokon (pl. sziklákon, úszó tárgyakon, puhatestűek héján,
teknősökön, ceteken, más rákokon, stb.) telepszenek meg, olykor hatalmas tömegben.
Szűrögető életmódot folytatnak. Főleg a sekélyebb vizek lakói. Csaknem 1000 fajuk ismert.
O.: Pedunculata (Kacsakagyló-alakúak rendje)9
Testük az alapszabásnak megfelelően nyélre (pedunculus) és törzsre (capitulum)
különül (13.21. ábra). Köpenyükben általában 5 mészlemez található.
Gyakran fordulnak elő a mélytengerekben is. Korai képviselőik már a késő szilur
időszakból (423-416 millió ével ezelőttről) is ismertek. Eddig kb. 450 fajukat írták le.
A rend egyik legismertebb faja a kozmopolita elterjedésű Lepas anatifera
(kacsakagyló), amelynek nyele akár a 80 cm-es hosszúságot is elérheti (13.21. ábra).
9

Nevük arra a középkori hiedelemre utal, miszerint tengerparti fákon teremve, majd a vízbe hullva belőlük
fejlődnek ki bizonyos récefélék (apácalúd, örvös lúd), mely utóbbiakat emiatt nem húsnak, hanem halnak
tekintettek, és így a böjti időszakban is fogyasztottak.
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13.21. ábra. Lepas anatifera (kacsakagyló).

O.: Sessilia (Tengerimakk-alakúak rendje)
A kacsakagylóktól eltérően nyelük (pedunculus) redukált (13.20. és 13.22. ábrák).
Mészlemezeik száma 4, 6 vagy 8. Ezek kör alakban rendeződnek el, a középen lévő nyílást
(ahol kacslábaikat kinyújtják) pedig mozgatható lemezekből álló fedő (operculum) zárja el.
Főként az árapályzóna lakói. Egyesek (pl. Coronulidae, Chelonibiidae) kifejezetten
más állatokon (ceteken, teknősökön, stb.) telepszenek meg (13.22. ábra). Mintegy 530 fajuk
ismert.
A rend jellemző képviselői a Balanus fajok (tengeri makkok), amelyek főleg a
sekélyebb vizekben, kövekre, sziklákra, ill. kagylók héjára rögzülve fordulnak elő
(13.20. ábra).

13.22. ábra. Tengeri makkok egy bálna testén.

SupO.: Rhizocephala (Élősdi kacslábúak főrendje)
Az élősködő életmód következtében erősen módosult testfelépítésű, igen bizarr
megjelenésű rákok. A nőstények kifejlett korban szelvényezetlenek, hátpajzsuk (carapax),
végtagjaik hiányoznak. Testük a gazdából kilógó, ivarszerveket és költőüreget tartalmazó
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kültestre (sacculina externa) és a gazda testét belülről teljesen behálózó, attól táplálékot
elvonó beltestre (sacculina interna) különül (gör. rhiza ‛gyökér’ + gör. kephale ‛fej’)
(13.23-24. ábrák). Bélcsatornájuk, keringési-, légző- és kiválasztó szerveik hiányoznak.
Idegrendszerük nagyban leegyszerűsödött. Kifejlett hímjeik minden felismerhető testi
jellegüket elvesztették, és csupán hímivarsejt-termelő sejtek formájában léteznek a nőstény
testén belül, lényegében mint hiperparaziták.

si
se

13.23. ábra. Sacculina carcini (zacskórák) nősténye a tarisznyarák
gazdában. se: kültest (sacculina externa); si: beltest (sacculina interna).

Mindössze 4 vagy 5 naupliusz lárvastádiumuk van, egyesek pedig már közvetlenül
ciprisz lárvaként kelnek ki a tojásból. A ciprisz lárvastádium után jellemzően további
lárvastádiumokkal is rendelkeznek, bár ezek másodlagosan hiányozhatnak is. A fajok
többségénél a nőstény ciprisz lárva a leendő gazda testén megtapadva kentrogon lárvává
alakul, amely egy mozgékony, féregszerű, ún. vermigont fecskendez be a gazda testüregébe.
Ez a fertőző lárvastádium a gazda bélcsatornája mentén fejlődésnek indulva hozza létre a
kifejlett nőstény gyökérszerű beltestét, majd később ennek hátulsó részéből fejlődik ki a gazda
testéből kilépő kültest. A hím ciprisz lárvák a kifejlett nőstény kültestén telepszenek meg, és
vagy közvetlenül fecskendezik be hímivarsejt-termelő sejtjeiket, vagy trichogon lárvává
alakulva jutnak be a kültest nyílásán keresztül, majd a nőstény egyik ondótartályába kerülnek,
ahol aztán beágyazódnak. A petesejtek megtermékenyítése, ill. az embriók fejlődése a kültest
költőüregében történik. Más rákok, főleg tízlábú rákok (Decapoda) belső élősködői
(endoparaziták). A gazdára gyakorolt hatásuk változatos. Gyakran részben vagy teljesen
elpusztítják gazdájuk ivarszerveit, így az sterilizálódik, és a parazita pusztulásáig nem is
vedlik és növekszik tovább. Egyesek képesek nősténnyé alakítani (feminizálni) hím
gazdájukat, amelyek így alkalmasabbá válnak a parazita nőstény kültestének hordozására.
Mintegy 250 fajuk ismert.
Az élősdi kacslábúak legismertebb képviselője a Sacculina carcini (zacskórák), amely
tarisznyarákok (Decapoda: Brachyura) élősködője (13.24. ábra). A Clistosaccus és
Boschmaella fajoknál egy gazdában több nőstény is megtelepedhet, a Thompsonia fajok
érdekessége pedig, hogy a nőstények beltestjéből nem csupán egy, hanem számos kültest is
kifejlődhet.
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13.24. ábra. Tarisznyarákot parazitáló Sacculina carcini (zacskórák)
nőstények (nyilak).

SubCl.: Tantulocarida
Igen apró, mindössze 0,085-2 mm-es, erősen módosult testű, élősködő életmódot
folytató rákok. A hímek feje végtagnélküli, 1-6. torszelvényükön úszólábakat, a 7.-en pedig
párzószervet hordoznak. Toruk első két szelvénye a fejjel összeolvadva fejtort
(cephalothorax) alkot. Potrohuk egyetlen szelvényből áll, farokvillájuk (furca) megnyúlt.
Nőstényeik kétfélék. A kétivarosan szaporodó nemzedék nőstényei a hímekhez hasonlók,
tőlük eltérően azonban 1. pár csápjuk (antennula) is megvan (amely pálca alakú és ízetlen), ill.
csupán 2 pár torvégtaggal rendelkeznek, potrohuk pedig kétszelvényű. A szűznemző
nőstények teste erősebben módosult, törzsük zsákszerű, szelvényezetlen, végtagjaik pedig
teljesen hiányoznak. Tápcsatornájuk lárvakorban és kifejlett korban egyaránt redukált.
Életciklusuk komplex, hímekből és nőstényekből álló, kétivarosan szaporodó
nemzedékkel, ill. csak nőstényekből álló, szűznemző nemzedékkel. A két nemzedék közötti
kapcsolat nem ismert. Tojásaikból szabadon úszó, evezőlábú rákokra emlékeztető tantulus
lárvák kelnek ki, bár a kétivarosan szaporodó nemzedék esetében feltehetőleg ezt egy
naupliusz stádium is megelőzi. A tantulus lárvák feje végtagnélküli, torukon 6 pár úszóláb
található. Potrohszelvényeik száma változó. A tantulus lárvák keresik fel a leendő gazdát,
amelyen feji tapadószervük segítségével rögzülnek, majd styletjükkel átszúrják a kutikulát és
a gazda tápanyagait szívogatják. Egyedfejlődésük módja sajátos, nem a hagyományos módon,
vedlések sorozatával történik. A kétivaros ciklusban a tantulus lárvák tora zsákszerű
struktúrává duzzad, és ezen belül fejlődnek ki a szabadon úszó, de nem táplálkozó hímek és
nőstények. A zsákból való kitörésüket követően a hímek feltehetőleg felkeresik és
megtermékenyítik a nőstényeket, a megtermékenyített peték pedig a nőstény fejtorában
indulnak fejlődésnek. A szűznemzéses ciklusban a tantulus lárvák közvetlenül szűznemző
nőstényekké fejlődnek, amelyek a kétivaros ciklus kifejlett alakjaival szemben a gazdájukhoz
rögzülve maradnak egész életükben. A tojások, bennük a lárvákkal a szűznemző nőstény
zsákszerű törzsén belül fejlődnek ki, majd a tantulus lárvák innét szabadulnak ki a testfal
felnyílásával. Más, kisebb termetű rákok (Copepoda, Amphipoda, Tanaideacea, Isopoda,
Cumacea, Ostracoda) külső élősködői (ektoparaziták). Kizárólag tengeriek. Alig több mint
30 fajuk ismert.
A Tantulacus dieteri tantulus lárvái mindössze kb. 0,085 mm-esek, így ez a faj a
jelenleg ismert legkisebb rák és egyben legkisebb ízeltlábú.
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SubCl.: Copepoda (Evezőlábú rákok alosztálya)
Változatos méretű, bár többségében apró termetű, 0,5-2 mm-es rákok. A szabadon élő
fajok jelentős része nem éri el a 10 mm-t, az élősködők azonban több cm-es (akár >30 cm)
nagyságúak is lehetnek. A hímek gyakran jelentősen kisebbek a nőstényeknél. Fejük az
1. vagy az 1-2. torszelvénnyel összeolvadva fejtort (cephalothorax) alkot. Hátpajzsuk
(carapax) hiányzik, fejüket azonban a feji szelvények hátlemezeinek (tergitek)
összeolvadásából származó fejpajzs borítja. „Kandicsrákoknak” is nevezik őket, ugyanis
kifejlett korban – az osztály többi tagjához hasonlóan – összetett szemekkel nem, legfeljebb
páratlan naupliusz szemmel rendelkeznek. 1. pár csápjuk (antennula) sokízű, az ízek száma
akár a 28-at is elérheti. A lebegő életmódú fajoknál (pl. Calanoida) az 1. pár csáp (antennula)
erősen (13.25. ábra), míg az úszóknál (pl. Cyclopoida) a 2. pár csáp (antenna) mérsékelten
megnyúlt (13.26. ábra), az aljzatlakóknál (pl. Harpacticoida, Platycopioida) pedig mindkét
csáppár rövid. A hímek 1. pár csápja (antennula) fogószervként működik, amely a nőstény
megragadására szolgál párzás közben. A fejjel összenőtt 1. torszelvény végtagja a
szájszerveket segítő állkapcsi lábként (maxillopodium) működik, a 2-6. torszelvény pedig
kétágú úszólábakat hordoz. Az úszólábak jobb és baloldali tagjának tőízét (coxopodit) egy
kitinlemez (interkoxális lemez) kapcsolja össze, ez biztosítja a lábpárok erőteljes és
összehangolt mozgását, amire az alosztály neve is utal (gör. kope ‛evező’ + gör. pous, -podos
‛láb’). Az utolsó pár evezőláb a hímeknél gyakran párzólábbá (gonopodium) módosult.
A 7. torszelvényen leegyszerűsödött végtagpár található. Az 5. és 6. vagy a 6. és 7.
torszelvények közötti csuklós ízesülés testüket két részre, prosomára és urosomára tagolja.
Az urosoma, azaz az utolsó/utolsó 2 torszelvény és a potroh alkotta rész többnyire keskeny,
farokszerű (13.25-26. ábrák). Faroklebenyükön (telson) jól fejlett, gyakran sertézett farokvilla
(furca) található, amelynek morfológiája fontos rendszertani bélyeg.

♀

♂

13.25. ábra. Arctodiaptomus salinus (Calanoida) hím és nőstény
a tojáscsomójával (nyíl).
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13.26. ábra. Cyclops sp. (Cyclopoida).

Párzásuk során a hímek hímivarsejteket tartalmazó ondótokot (spermatofórát) adnak
át a nőstényeknek párzólábaik segítségével. A nőstények tojásaikat gyakran páros vagy
páratlan tojáshordó zsákban hordozzák (13.25. ábra). Egyedfejlődésük során a 6 naupliusz
stádiumot 5, a már kifejlett alakhoz hasonló ún. kopepodit lárvastádium követi. Szerves
törmeléket, baktériumokat, egysejtűeket, algákat, stb. fogyasztanak, de ragadozhatnak is.
A fajok jelentős része kifejlett korban élősködő életmódot folytat, ezek testfelépítése gyakran
igen erősen módosult (pl. Poecilostomatoida, Siphonostomatoida). Mindenféle vizes
élőhelyen előfordulnak (beleértve a felszín alatti vizeket is), bár döntő többségük (>80%)
tengeri. A szabadon élő fajok egy része planktonikus életmódú (pl. Calanoida, Cyclopoida),
míg mások aljzatlakók (bentikusak) (pl. Harpacticoida, Platycopioida). Egyikei a legnagyobb
abundanciával rendelkező állatcsoportoknak, egyes becslések szerint e tekintetben még a
rovarokat is felülmúlják. A zooplankton domináns tagjaiként a tengeri táplálékhálózatok igen
fontos elemét képezik. Igen fajgazdag csoport, közel 16 ezer fajuk ismert.

13.27. ábra. Ergasilus sp. nőstények csuka kopoltyúján.
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Az úszó életmódú Cyclops fajok (Cyclopoida) egyikei a leggyakoribb édesvízi
evezőlábú rákoknak (13.26. ábra), nőstényeik tojásaikat 2 csomóban hordozzák.
Az erőteljesen megnyúlt 1. csáppárral (antennula) rendelkező Diaptomus fajok (Calanoida)
lebegő életmódot folytatnak, nőstényeik tojásaikat egyetlen csomóban hordozzák.
Az Ergasilus fajok (kopoltyútetvek) (Poecilostomatoida) nőstényei tengeri és édesvízi halak
kopoltyúján élősködnek, 2. pár csápjuk (antenna) erős, fogószerű kapaszkodószervvé alakult
(13.27. ábra). A 8-32 cm-es Pennella balaenopterae (Siphonostomatoida) egyike a
legnagyobb termetű evezőlábú rákoknak, és egyben az egyetlen olyan ismert Copepoda faj,
amely tengeri emlősöket (barázdásbálnákat és delfineket) parazitál.
Cl.: Malacostraca (Felsőbbrendű rákok osztálya)
Méretük rendkívül változatos, a néhány tized mm-től a több m-ig terjed. Törzsük fix
számú szelvényből épül fel, torukat rendre 8, potrohukat pedig ősileg 7 (Phyllocarida), döntő
többségüknél pedig 6 szelvény (Eumalacostraca) alkotja (13.2. ábra). Valamennyi
törzsszelvényük (a potrohot is beleértve) hordoz végtagokat (13.2. ábra). Többnyire
rendelkeznek hátpajzzsal (carapax), ennek kiterjedése azonban változó. Elülső végén a
carapax elsődlegesen mozgatható csőrnyúlványt (rostrum) képez. Kifejlett korban naupliusz
szemmel nem, csupán páros összetett szemmel rendelkeznek, amelyek lehetnek nyelesvagy ülőszemek. 1. pár csápjuk (antennula) másodlagosan kétágú (bár az ostorszerű
„ágak” egyike sem rendelkezik saját belső izomzattal, így nem tekinthetők valódi
végtagágaknak). Ivarnyílásaik (gonopórusok) helye állandó, a hímivarnyílások a 8., míg a
női ivarnyílások a 6. torszelvény haslemezén (sternit) vagy ezen szelvények végtagjainak
csípőízén (coxopodit) nyílnak. A hímek elülső potrohlábai gyakran spermiumtranszfert segítő
párzólábakká (gonopodia) módosultak.

13.28. ábra. Oregonia gracilis (Decapoda) zoëa lárvája.

A közvetett fejlődésű fajok jellemző másodlagos lárvaalakja az ún. tövises lárva (zoëa
lárva), amely nevének megfelelően tövises carapaxszal rendelkezik, ill. a naupliusz lárvával
szemben páros összetett szeme, 2 pár torvégtagja és potroha is van már (13.28. ábra). Egyes
csoportok tagjai a naupliusz stádiumot már a tojáson belül elérik, így a tojásból már zoëa
(vagy protozoëa) lárvaként kelnek (pl. Hoplocarida, Decapoda többsége). Számos csoportban
az egyedfejlődés közvetlen módon, lárvalak nélkül történik (pl. Phyllocarida, Anaspidacea,
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Peracarida). A leírt rákfajok mintegy 60%-a, azaz több mint 40 ezer faj tartozik ide. Bár a
molekuláris vizsgálatok alapján a Hexanauplia testvércsoportját képezik, a morfológiai,
neuroanatómiai és lárvális jellegek alapján inkább a gályarákokhoz és a hatlábúakhoz állnak
közelebb. Habár egyértelműen monofiletikus csoportot képez, az osztályon belüli rokonsági
viszonyok a mai napig nem teljesen tisztázottak.
SubCl.: Phyllocarida
A Malacostraca elsőként divergálódott, ősi csoportja, mindössze egyetlen recens
renddel. A csoport fosszilis képviselői már a kora-középső kambrium időszaki (kb. 508 millió
éves) Burgess-pala formációból is ismertek.
O.: Leptostraca (Pajzsosfejűrák-alakúak rendje)
Kistermetű rákok, többségük mindössze 5-15 mm-es (gör. leptos ‛kicsi, törékeny’ +
gör. ostrakon ‛cserép, héj’). Kéthéjú hátpajzsuk (carapax) nagyméretű, a fejüket, torukat,
ill. potrohuk egy részét is befedi (13.29. ábra). A carapax csőrnyúlványa (rostrum)
mozgatható. Összetett szemeik nyelesek. 1. pár csápjuk (antennula) az Eumalacostraca
képviselőinek scaphoceritjéhez hasonló pikkelyszerű függeléket visel. 2. pár csápjuk
(antenna) egyágú. A 2. pár állkapocs (maxilla) megnyúlt tapogatóját a carapax és a torlábak
tisztogatására használják. A toron 8 pár kétágú levéllábat (phyllopodium) hordoznak10, ezek
segítségével szűrögetnek, ill. a gázcsere is részben ezek felületén történik. Állkapcsi lábaik
(maxillopodia) sosincsenek. Potrohuk 7 szelvényű, ezek közül 6 szelvény hordoz végtagokat,
amelyekből az első 4 pár kétágú úszóláb, míg az utolsó 2 pár redukált, egyágú végtag
(13.29. ábra). Faroklebenyükön (telson) farokvilla (furca) található (13.29. ábra).
A nőstények hasoldali költőerszénnyel rendelkeznek, amelynek alkotásában a torlábak belső
ágának (endopodit) sertéi vesznek részt, ebben fejlődnek az embriók, ill. a fiatal állatok a
2. vedlésükig.
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13.29. ábra. Nebalia bipes. r: csőrnyúlvány (rostrum); c: hátpajzs (carapax);
a1: 1. pár csáp (antennula); a2: 2. pár csáp (antenna);
p1: 1-4. potrohláb (úszólábak); p2: 5-6. pár redukált potrohláb;
f: faroklebeny (telson); f: farokvilla (furca).
10

Amely feltehetőleg hozzátartozik a Malacostraca alapszabáshoz.
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Egyedfejlődésük közvetlen, lárvaalak nélkül. Szűrögető életmódot folytatnak, de
alkalmi dögevők is lehetnek. Tengeri aljzatlakók (bentikusak). Alig több mint 40 fajuk ismert,
ezek többsége (>60%) a Nebalia génuszba tartozik.
SubCl.: Eumalacostraca
Hátpajzsuk (carapax) mindig egyhéjú és többnyire igen jól fejlett, de másodlagosan
redukálódhat is (pl. Syncarida, Peracarida többsége). Fejük egy vagy több torszelvénnyel
összeolvadva jellemzően fejtort (cephalothorax) képez. 2. pár csápjuk (antenna) külső ágai
(exopodit) gyakran lapítottak, pikkelyszerűek (ún. scaphoceritek), amelyek elsődlegesen
egyfajta oldalstabilizátorként működnek úszás közben (13.2. ábra). Az elülső (1-3.)
torszelvények végtagjai rendszerint a szájszerveket segítő állkapcsi lábakká (maxillopodia)
módosultak, míg a hátulsó torszelvények végtagjai (amelyeket pereopodiumoknak is
neveznek) a mozgásban, légzésben és/vagy táplálékszerzésben vesznek részt. A pajzsosfejű
rákokkal szemben a tor végtagjai sosem levéllábak. Potrohuk 6 szelvényből épül fel.
A potroh végtagjai (amelyeket pleopodiumoknak is neveznek) rendszerint kétágú úszólábak.
Az utolsó (6.) szelvény végtagja ún. farokláb (uropodium) (13.2. ábra), amely a lapos
faroklebennyel (telson) együtt gyakran farokúszót képez. Kopoltyúikat többnyire a
torlábakon, kivételesen a potrohlábakon (pl. Stomatopoda, Isopoda) hordozzák. Többnyire
nincs farokvillájuk (furca).
SupO.: Hoplocarida (Fogólábú rákok főrendje)
Kis fajszámú csoport, mindössze egyetlen recens renddel.
O.: Stomatopoda (Sáskarák-alakúak rendje)
Viszonylag nagyobb termetű (5-40 cm), gyakran élénk, feltűnő színezetű rákok.
Hátpajzsuk (carapax) rövid, a fejüket és mindössze az első 4 torszelvényüket borítja
(de csak az elsővel olvad össze) (13.30-31. ábrák). A carapax csőrnyúlványa (rostrum) a
pajzsosfejű rákokhoz (Leptostraca) hasonlóan mozgatható. Hatalmas méretű, igen jól fejlett
(360°-os látást, finom mélység- és távolságérzékelést, gyors színérzékelést, ill. az UV és
polarizált fény detektálását is lehetővé tévő) összetett szemeik nyelesek, és egymástól
függetlenül mozgathatóak (13.30. ábra). 1. pár csápjuk (antennula) másodlagosan
háromágú, az „ágak” egyike ugyanis további két „ágra” tagolódott fel. 1-5. pár torvégtagjaik
egyágúak, amelyek közül az 1. pár félollós, erősen sertézett tisztogatólábbá, a 2-5. pár pedig
szintén félollós, a zsákmányszerzést szolgáló fogólábbá (gnathopodium) módosult
(gör. stoma ‛száj’ + gör. pous, -podos ‛láb’). A fogólábak közül az 1. pár feltűnően
megnagyobbodott, amelynek tartása és alakja a fogólábúak („imádkozó sáskák”) (Mantodea)
fogólábára emlékeztet, innét kapták magyar nevüket (13.30-31. ábrák). A többi (6-8.)
torszelvény végtagja kétágú járóláb. A hímek utolsó (8.) torszelvényén megnyúlt, páros
párzószerv található. Az 1-5. potrohszelvények végtagjai kétágú evezőlábak, ezek külső ágán
(exopodit) hordozzák kopoltyúikat is. A kopoltyús potrohlábak a felsőbbrendű rákok
(Malacostraca) között rajtuk kívül egyedül az ászkákra (Isopoda) jellemzőek. A hímek 1. pár
potrohlába módosult, amelyet feltehetőleg párzólábként (gonopodium) használnak, ezzel
irányítva a párzószervüket a párzás során. Az utolsó (6.) potrohszelvény végtagja (uropodium)
a lapos faroklebennyel (telson) nagyméretű farokúszót alkot.
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13.30. ábra. Gonodactylus platysoma. o: összetett szemek (oculi);
c: hátpajzs (carapax); a1: 1. pár csáp (antennula);
a2: 2. pár csáp (antenna); s: scaphocerit; gn2: 2. pár torláb (fogóláb).

A nőstények tojásaikat elülső torlábaikon hordozzák vagy a lakóüregük falához
ragasztják, és a kikelésükig őrzik őket. Egyes fajoknál a hímek és nőstények élethosszig tartó
monogám párokat alkotnak. Ragadozók, halakat, puhatestűeket és más rákokat
zsákmányolnak erős, dárdaként vagy pörölyként használt, igen gyorsan kicsapható 1. pár
fogólábaik segítségével. Többségük a trópusi, szubtrópusi sekélytengerek lakója. Aljzatlakók
(bentikusak), korallok, sziklák közötti résekben vagy az aljzatba ásott üregeikben húzódnak
meg. Több mint 450 fajuk ismert.
Az élénk színű, indopacifikus elterjedésű Odontodactylus scyllarus (harlekin sáskarák)
rendkívül nagy sebességgel és erővel (50-80 km/h, 400-1500 N) képes lesújtani fogólábaival,
így zúzva szét zsákmányállatai héját vagy páncélját (13.31. ábra). A Squilla mantis (éti
sáskarák) a mediterrán országokban, különösen az adriai partvidéken előszeretettel
fogyasztott faj.

13.31. ábra. Odontodactylus scyllarus (harlekin sáskarák).

SupO.: Syncarida (Maradványrákok főrendje)
Testük alapszabását tekintve az Eumalacostraca legősibb képviselői. Hátpajzsuk
(carapax) hiányzik. Fejükkel legfeljebb az 1. torszelvény olvad össze fejtorrá
(cephalothorax). Összetett szemeik (ha megvannak) ülők vagy nyelesek. A tor végtagjai
elsődlegesen kétágúak, egyeseknél az 1. pár állkapcsi lábként (maxillopodium) működik.
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A potroh végtagjai gyakran csökevényesek vagy hiányoznak. Epipodiális eredetű kopoltyúik a
torlábakon találhatók.
A rákok többségével szemben a nőstények nem hordozzák tojásaikat, hanem
közvetlenül a vízbe bocsátják vagy valamilyen szubsztrátumra (pl. vízinövényekre) helyezik
őket. Ma élő képviselőik kizárólag édes-, esetleg félsós (brakk-) vizekben fordulnak elő.
Nagyrészt a felszín alatti vizek lakói (stygobionták), ahol rendszerint az üledék parányi, vízzel
telt járataiban, az ún. intersticiális víztérben élnek. Az ezen fajokra jellemző apró testméret és
leegyszerűsödött morfológia az intersticiális élettérhez való alkalmazkodás következménye,
amely egyes elképzelések szerint pedomorfózis révén alakulhatott ki. Mindössze két recens
(Anaspidacea, Bathynellacea) és egy, a perm időszakban kihalt rendjük (†Palaeocaridacea)
van.
O.: Anaspidacea
Méretük a néhány mm-től a 4-5 cm-ig terjed. Fejük az 1. torszelvénnyel összeolvadva
fejtort (cephalothorax) képez. Összetett szemeik ülő vagy nyeles típusúak, egyeseknél
(pl. Stygocarididae) hiányoznak. 1. pár csápjuk (antennula) tövében helyzetérzékelő szerv
(sztatociszta) található. A tor végtagjai az utolsó (8.) pár kivételével többnyire kétágúak
(13.32. ábra), közülük az 1. pár rendszerint állkapcsi lábbá (maxillopodium) módosult.
A 2-8. torvégtagok belső ágai (endopoditok) úszó- és/vagy járólábként működnek, a külső
ágak (exopoditok) pedig – ahol megvannak – a vízáram keltését szolgálják a csípőízen
(coxopodit) található kopoltyúk számára. Az 1-5. potrohszelvények végtagjai gyakran
redukáltak, egyébként rendszerint egyágúak, csökevényes vagy hiányzó belső ággal
(13.32. ábra). A hímeknél az első 2 pár potrohláb párzólábbá (gonopodium) módosult.
Egyeseknél (pl. Anaspididae) a faroklábak (uropodia) a faroklebennyel (telson) együtt
farokúszót alkotnak.
Egyedfejlődésük közvetlen, lárvaalak nélkül. Többségük szerves törmeléket
fogyaszt, de növényevők, ragadozók vagy dögevők is lehetnek. Elsődlegesen a felszíni vizek,
pl. hidegvízű hegyi patakok, tavak, mocsarak (pl. Anaspididae), másodlagosan a felszín alatti
intersticiális vizek lakói (pl. Stygocarididae). A felszíni vizekben élők szabadon úsznak vagy
az aljzaton járnak torlábaik belső ágát és potrohlábaikat használva, míg az intersticiális
vizekben élők torlábaik segítségével az üledékszemcsék között másznak. Gondwanai
elterjedésű csoport, kizárólag a déli féltekén, Tasmaniában, Délkelet-Ausztráliában, ÚjZélandon és Dél-Amerika déli részén fordulnak elő. Mindössze 21 fajuk ismert.
Az „élő fosszíliáknak” tartott Allanaspides, Anaspides és Paranaspides fajok
(Anaspididae) Tasmania endemikus maradványrákjai.

13.32. ábra. Koonunga cursor.
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O.: Bathynellacea
Apró termetű (0,4-3,5 mm), vak, pigmentálatlan rákok, a felsőbbrendű rákok
legkisebb termetű képviselői. Testük féregszerűen megnyúlt. Összetett szemeik hiányoznak.
Fejüket 8 szabad torszelvény követi, azaz fejtor (cephalothorax) nem alakul ki. A tor végtagjai
kétágú járólábak, közülük az utolsó (8.) pár a nőstényeknél csökevényes, a hímeknél pedig
párzószervvé módosult. Állkapcsi lábaik (maxillopodia) nincsenek. Potrohuk végtagjai
csökevényesek, a faroklábakon (uropodia) kívül csupán az 1. pár, ritkán az 1-2. pár található
meg. Az utolsó (6.) potrohszelvény a faroklebennyel (telson) összeolvadva potrohpajzsot
(pleotelson) képez, rajta farokvillával (furca). Kopoltyúik az 1-5. vagy az 1-6. pár torlábakon
találhatók.
A nagyobb termetű képviselőik mindenevők, a kisebbek különböző táplálkozási
módokra (pl. szerves törmelék fogyasztására) specializálódtak. Néhány faj kivételével a
különböző felszín alatti vizek intersticiális vízterének lakói. Nem túl jó úszók, viszont
ügyesen másznak az üledékszemcsék között. Az előző rendtől eltérően világszerte elterjedtek.
241 fajuk ismert.
A hazánkban is előforduló Bathynella natans (parányi maradványrák) volt a főrend
elsőként felfedezett recens képviselője, amelyet egy prágai kútból írtak le 1882-ben.
SupO.: Eucarida (Páncélos rákok főrendje)
Hátpajzsuk (carapax) a Hoplocarida főrend tagjaitól eltérően az összes torszelvényt
borítja (amelyekkel össze is olvad), csőrnyúlványa (rostrum) pedig nem mozgatható.
Fejtoruk (cephalothorax) a fej és az összes torszelvény összenövésével jön létre. Összetett
szemeik nyelesek. Epipodiális eredetű kopoltyúik a torlábakon találhatók. Potrohuk
izomzata igen jól fejlett, ha megriasztják őket, a potrohot és a farokúszót erőteljesen a fejtor
alá csapva villámgyorsan hátrafelé szökellnek. Az idetartozó fajok döntő többsége (>98%) a
tízlábú rákok (Decapoda) közé tartozik.
O.: Euphausiacea (Világítórák-alakúak rendje)
Viszonylag kisebb termetű, többségében 1-2 cm-es (max. 6-15 cm-es) rákok,
amelyeket „krilleknek” is neveznek. Hátpajzsuk (carapax) a tízlábú rákoktól (Decapoda)
eltérően csak részben fedi el a torlábak csípőízén (coxopodit) található kopoltyúkat.
Torvégtagjaik kétágúak, a belső ágak (endopodit) sertéi szűrőkészüléket alkotnak
(13.33. ábra), a külső ágak (exopodit) pedig a vízáram keltését szolgálják. Állkapcsi lábaik
(maxillopodia) sosincsenek. Potrohukon kétágú úszólábakat hordoznak (13.33. ábra),
amelyek közül az első 2 pár a hímeknél párzólábbá (gonopodium) módosult.
Biolumineszcensek, sárgászöld vagy kékes fénnyel világítnak. Világítószerveik (fotofórák)
az összetett szemek nyelében, egyes torlábak csípőízében (coxopodit) és a potroh elülső
néhány szelvényének haslemezében (sternit) találhatók (gör. eu- ‛igaz(i)’ + gör. phaos ‛fény’
+ lat. -acea ‛valamivel rendelkező’).
A fénykibocsátás szerepe feltehetőleg a párválasztásban, esetleg a ragadozók
megtévesztésében van. A nőstények tojásaikat rendszerint nem hordozzák, hanem közvetlenül
a vízbe bocsátják őket. Többségük szűrögető életmódú (ezek főleg fitoplanktonokkal
táplálkoznak), de ragadozók és törmelékevők is lehetnek. A rákok többségével szemben
kifejlett korukban is többször vedlenek. Sajátosságuk, hogy táplálékhiány esetén testméretük
csökken, és ilyenkor a túl nagy kutikularéteget vedlik le. Kizárólag tengeriek, világszerte
elterjedtek. Nyílttengeriek (pelágikusak), többnyire hatalmas rajokban mozognak. Ökológiai
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szerepük meghatározó, ugyanis számos tengeri állat (pl. sziláscetek, lábasfejűek, heringek,
tengeri madarak, stb.) fő táplálékforrását jelentik. Kevesebb mint 90 fajuk ismert, ezek
azonban igen nagy abundanciával fordulnak elő.
Jellemző faj a Déli-sark körüli vizekben élő, nagytermetű (5-6,5 cm-es) Euphausia
superba (antarktiszi krill) (13.33. ábra), amelynek biomasszája egy adott időpillanatban
kb. 500 millió tonnára tehető, így egyike a legnagyobbaknak az állatok között. Rajaiban az
egyedsűrűség köbméterenként akár 10-30 ezer egyed is lehet. Zavarás, pl. halak, tengeri
madarak támadása esetén a raj egyedeire szóródik szét és mindegyik egyed gyorsan levedli
kültakaróját („kiugrik a bőréből”), ezt hátrahagyva megtévesztésül a ragadozónak.

13.33. ábra. Euphausia superba (antarktiszi krill).

O.: Decapoda (Tízlábúrák-alakúak rendje)
Változatos méretű, bár többségében nagytermetű rákok. Legkisebb képviselőik
mindössze néhány mm-esek, míg a legnagyobbak elérhetik a 80 cm-es testhosszúságot is. Jól
fejlett hátpajzsuk (carapax) oldalirányban kiterjedve a torlábak csípőízén (coxopodit) található
kopoltyúkat is befedi, így a test mindkét oldalán jól védett kopoltyúüreg alakul ki. Az ezen
áthaladó légzővíz áramlását 2. pár állkapcsuk (maxilla) nagy, lebenyszerű külső ágának
(exopodit), az ún. scaphognathitnak a ritmikus csapkodása biztosítja. A szárazföldi
életmódot folytató fajoknál a gázcsere a kopoltyúüreg vaszkularizált falán át történik. 1. pár
csápjuk (antennula) tövében helyzetérzékelő szervvel (sztatocisztával) rendelkeznek.
Az 1-3. torszelvények végtagjai állkapcsi lábként (maxillopodium) működnek, míg a
fennmaradó 5 (4-8.) torszelvény végtagjai egyágú járólábak, ezekről kapták nevüket
(gör. deka ‛tíz’ + gör. pous, -podos ‛láb’) (13.34. ábra). Az 1. pár járóláb gyakran hatalmas
ollót visel (13.34. ábra), de emellett a 2-3. pár, sőt akár az összes járóláb is lehet ollós.
Az 1. pár járóláb ollói gyakran asszimetrikusak, így különböző funkciók ellátását teszik
lehetővé. Potrohukon kétágú úszólábakat hordoznak, amelyek közül az utolsó pár
(uropodium) a lapos faroklebennyel (telson) együtt farokúszót képez. A hímeknél az első
2 pár potrohláb párzólábbá (gonopodium) módosult. Számos fajnál a potroh megrövidült vagy
erősen redukált, a potrohlábak pedig csökevényesek vagy hiányoznak.
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j1

j3

j5

13.34. ábra. Procambarus clarkii (kaliforniai vörösrák).
j1: 1. járóláb (= 4. torláb); j3: 3. járóláb (= 6. torláb); j5: 5. járóláb (= 8. torláb).

Többségüknél a nőstények tojásaikat a potrohlábaikon hordozzák. Egyedfejlődésük
közvetett (tengeri fajok) vagy közvetlen (édesvízi fajok). Elsősorban ragadozók vagy
dögevők, de szűrögetők, törmelékevők vagy növényevők egyaránt lehetnek. Mindenféle vizes
élőhelyen megtalálhatók, bár döntő többségük (>90%) tengeri. Nagyrészt aljzatlakók
(bentikusak). Egyes fajaik félszárazföldiek vagy szárazföldiek (<1%). Legkorábbi képviselőik
a késő devon időszakból (385-360 millió évvel ezelőttről) ismertek. A rákok legnépesebb
rendje, csaknem 15 ezer leírt fajjal, amelynek kb. felét a rövidfarkú rákok (Brachyura) teszik
ki.
SubO.: Dendrobranchiata
1-3. pár járólábaik ollósak. Kopoltyúikat (ha megvannak) elágazó kopoltyúfonalak
alkotják (gör. dendro- ‛fa’ + lat. branchia ‛kopoltyú’).
A nőstények tojásaikat közvetlenül a vízbe bocsátják. A rend legősibb csoportja,
amely az összes többi tízlábú rák (Pleocyemata) testvércsoportját képezi.
Legnagyobb termetű fajuk a 20-30 cm-es Penaeus monodon (óriás tigrisgarnéla),
amelyet nagy mérete, könnyű tarthatósága, ill. gyors, könnyű szaporíthatósága miatt az
indopacifikus régióban széles körben tenyésztenek (13.35. ábra).

13.35. ábra. Penaeus monodon (óriás tigrisgarnéla).
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SubO.: Pleocyemata
Kopoltyúfonalaik nem elágazóak. A nőstények tojásaikat a potrohlábakon hordozzák.
A tízlábú rákok döntő többsége (>95%) ide tartozik.
InfO.: Caridea (Négyollós garnélarákok alrendága)
Az 1. vagy az 1-2. pár járólábak jellemzően ollósak. Tengerekben, félsós (brakk-)
vizekben és édesvizekben egyaránt előfordulnak.
A Pandalus borealis (norvég garnéla) (Pandalidae) és a Crangon crangon (homoki
garnéla) (Crangonidae) egyikei a legnagyobb mennyiségben halászott garnélarákoknak.
A pisztolyrákoknak is nevezett Alpheidae család tagjainál (pl. Alpheus, Synalpheus) az 1. pár
járóláb egyik ollója erőteljesen megnagyobbodott (13.36. ábra), amelyet igen gyorsan
összecsapva kavitációt képesek indukálni, és az ezt követő, csattanó hang és fényfelvillanás
által kísért erős lökéshullámot használják fel zsákmányállataik (pl. kisebb halak) leterítéséhez.
Egyes Synalpheus fajok (pl. S. regalis) kisebb vagy nagyobb egyedszámú, gyakran mindössze
egyetlen szaporodó nőstényt („királynőt”) tartalmazó kolóniákban élnek szivacsok (Porifera)
belsejében.

13.36. ábra. Alpheus astrinx.

InfO.: Achelata
Hátpajzsuk (carapax) csőrnyúlványa (rostrum) redukált vagy hiányzik. Járólábaikon
nincsenek ollók (gör. a- ‛nélkül’ + lat. chela ‛olló’) (13.37. ábra), mindössze a nőstények
5. pár járólába viselhet kicsi ollókat.
Sajátos szabadon úszó lárvaalakjuk a levélszerűen lapított, áttetsző testű, megnyúlt
végtagokkal és szemnyéllel rendelkező phyllosoma lárva. Kizárólag tengeriek.
Legismertebb képviselőik a nagytermetű Palinurus fajok (languszták) (Palinuridae)
(13.37. ábra), amelyek hangot képesek kiadni a testhosszukat is meghaladó, tüskézett 2. pár
csápjuk (antenna) tövén található stridulációs szervük segítségével, így védekezve a
ragadozók ellen.
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13.37. ábra. Panulirus interruptus.

InfO.: Astacidea (Igazi rákok alrendága)
1-3. pár járólábaik mindig ollósak, amelyek közül az 1. pár megnagyobbodott
(13.38. ábra). Többségük édesvizekben él.
Ide tartozik a rend három őshonos hazai képviselője, az Astacus astacus (folyami rák)
(13.38. ábra), A. leptodactylus (kecskerák) és az Austropotamobius torrentium (kövi rák)
(Astacidae). Az Észak-Amerika keleti partvidékén honos Homarus americanus (amerikai
homár) (Nephropidae) akár 60 cm-esre és 20 kg-osra is megnőhet, így egyike a legnagyobb
testtömegű rákoknak. Inváziós faj a Procambarus clarkii (kaliforniai vörösrák) (Cambaridae),
amelynek őshazája eredetileg Észak-Mexikó és az Egyesült Államok déli, délkeleti része,
mára azonban Európa, Ázsia, Afrika, ill. Amerika más országaiba is behurcolták
(13.34. ábra).

13.38. ábra. Astacus astacus (folyami rák).
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InfO.: Anomura (Satnyafarkú rákok alrendága)
Potrohuk puha, aszimmetrikusan csavart, amelyet üreges tárgyakba (pl. elhagyott
csigaházba) rejtenek (13.39. ábra), vagy szimmetrikus, megrövidült és a fejtor alá hajtott.
1. pár járólábuk általában, a 2. pár pedig néha ollós. Az 1. pár járóláb ollói gyakran
aszimmetrikusak (13.39. ábra). Az utolsó vagy az utolsó 2 pár torlábuk rendszerint
csökevényes, járásra nem alkalmas. Potrohlábaik gyakran csökevényesek vagy csupán a
potroh egyik oldalán viselnek lábakat. Többségük tengeri, de édesvíziek, félszárazföldiek
vagy szárazföldiek is lehetnek.

13.39. ábra. Pagurus bernhardus (Bernát-rák).

13.40. ábra. Birgus latro (pálmatolvajrák).

A remeterákok (Paguroidea), pl. a Dardanus (Diogenidae) és Pagurus fajok
(Paguridae) elhagyott csigaházakban élnek, amelyet folyton magukkal cipelnek, és amelybe
veszély esetén vissza tudnak húzódni (13.39. ábra). A remeterákokkal rokon faj az indiai- és
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csendes-óceáni szigeteken élő, gyümölcsökkel, magvakkal táplálkozó, kifejlett korban
teljesen szárazföldi életmódot folytató Birgus latro (pálmatolvajrák) (Coenobitidae)
(13.40. ábra), amely az akár 4 kg-ot is meghaladó testtömegével a legnagyobb recens
szárazföldi ízeltlábú faj.
InfO.: Brachyura (Rövidfarkú rákok alrendága)
Testük hát-hasi irányban erősen lapított, gyakran széles, tojásdad alakú11, de lehet
kerek, négy- vagy háromszögletű is. Erősen csökevényes potrohukat a fejtor alá hajlítva
hordják, így az felülről nem látható (13.41. ábra). 1. pár járólábuk mindig ollós, a többi nem
visel ollókat. A hímek 3-5. pár potrohlábai hiányoznak, csak az első 2, párzólábként működő
pár maradt meg. A nőstényeknél az 1. pár potrohláb általában hiányzik, míg a többi fejlett,
ezeken hordozzák tojásaikat. A faroklábak (uropodia) általában mindkét nemnél hiányoznak.
Rendes úszásra csupán a Portunidae család fajai képesek, amelyeknél az 5. járóláb pár
utolsó íze (dactylus) evezővé módosult. A rákok talán leginkább agilis képviselői, oldalazva is
képesek futni. Többségük tengeri, de akadnak köztük édesvízi, félszárazföldi és szárazföldi
életmódú fajok is. A rend legnépesebb csoportja, több mint 6500 fajuk ismert.

13.41. ábra. Carcinus maenas (parti tarisznyarák).

Az európai tengerpartok gyakori faja a Carcinus maenas (parti tarisznyarák)
(Portunidae) (13.41. ábra), amelyet számos helyre, így Észak- és Dél-Amerikába, DélAfrikába és Ausztráliába is behurcoltak. Az élénk, feltűnő színezetű korall tarisznyarákok
(Xanthidae) számos faja (pl. Lophozozymus pictor) rendkívül mérgező, neurotoxint is
tartalmazó méreganyagukat azonban nem maguk termelik, hanem a táplálékukból (pl. tengeri
uborkákból) nyerik ki. Az Uca fajok (integetőrákok) (Ocypodidae) nevüket arról kapták, hogy
hímjeik 1. pár járólábának egyik ollója erőteljesen megnagyobbodott (13.42. ábra), amelyet a
nőstények csalogatására, ill. a rivális hímekkel vívott rituális küzdelmeikben használnak.
Az apró termetű, mindössze néhány mm-es Pinnotheres pisum (borsórák) (Pinnotheridae)
főként puhatestűek (pl. kagylók) belső élősködője, de tüskésbőrűekben, zsákállatokban, ill.
csőlakó soksertéjű gyűrűsférgek lakócsövében és más rákok lakóüregében is előfordulhat.
A Japán körüli tengerekben élő, feltűnőek hosszú lábakkal rendelkező Macrocheira kaempferi
11

Innét ered a közkeletű tarisznyarák elnevezésük.
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(óriás tengeripók) (Inachidae) a legnagyobb recens ízeltlábú faj, ollós járólábainak
fesztávolsága a 3,8 m-t, testtömege pedig a 19 kg-ot is elérheti (13.43. ábra).

13.42. ábra. Uca annulipes.

13.43. ábra. Macrocheira kaempferi (óriás tengeripók).

SupO.: Peracarida (Költőtáskás rákok főrendje)
Többségében kistermetű (<2 cm) rákok. Hátpajzsuk (carapax) redukált vagy teljesen
hiányzik. Fejük az 1. (esetleg az 1-2.) torszelvénnyel összenőve fejtort (cephalotorax) alkot.
Rágóikon (mandibulae) egy mozgatható járulékos nyúlvány (lacinia mobilis) található.
Scaphoceritjeik általában redukáltak vagy hiányoznak. Összetett szemeik leggyakrabban ülők,
néha hiányoznak. Többnyire csupán az 1. pár torvégtagjuk funkcionál állkapcsi lábként
(maxillopodium). Kopoltyúik (ha vannak) a tor és a potroh végtagjain egyaránt lehetnek.
A nőstények hasoldalán a Thermosbaenacea rend kivételével12 ún. költőtáska (marsupium)
12

A Thermosbaenacea rend nőstényeinél a költőtáska a hátoldalon, a hátpajzs (carapax) alatt alakul ki.
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alakul ki, amelyet alulról a torlábak csípőízének (coxopodit) lapított, lemezszerű, egymással
átfedő belső függelékei (enditek), az ún. költőlemezek (oostegitek), felülről pedig a tor
haslemezei (sternitek) határolnak. Az oostegitek száma (2-7 pár) csoportonként változó.
Egyedfejlődésük közvetlen, lárvaalak nélkül. A nőstény költőtáskáját jellemzően
ún. manca stádiumú juvenilis egyedként hagyják el, amely már teljes egészében a kifejlett
alakra emlékeztet, utolsó pár torlábai azonban még hiányoznak. Többségében tengeriek, de
édesvíziek és szárazföldiek is lehetnek. Igen fajgazdag, több mint 24 ezer fajuk ismert,
amelynek döntő többségét (>85%) az ászkarákok (Isopoda) és a felemáslábú rákok
(Amphipoda) teszik ki.
O.: Mysida (Hasadtlábúrák-alakúak rendje)
Garnélarákokra vagy krillekre emlékeztető, megnyúlt testű, többségében 5-25 mm-es
rákok. Testük gyakran áttetsző. Hátpajzsuk (carapax) jól fejlett, a tor nagy részét borítja,
de legfeljebb csak az első 4 torszelvénnyel olvad össze. Összetett szemeik nyelesek,
egyeseknél hiányoznak. Scaphoceritjeik megvannak. A tor végtagjai elsődlegesen kétágúak.
Az 1-2. torszelvény végtagjai állkapcsi lábak (maxillopodia), amelyek a táplálékszerzést
segítik, a szájszervekkel azonban nem asszociálnak. A 3-8. torszelvények végtagjai úszóés/vagy járólábak. Potrohuk megnyúlt, hajlékony (13.44. ábra). Az 1-5. potrohszelvények
végtagjai kétágú úszólábak, amelyek a nőstényeknél általában redukáltak. Faroklábaik
(uropodia) a faroklebennyel (telson) együtt farokúszót képeznek. A legtöbb fajnál (Mysidae) a
faroklábak belső ágában (endopodit) helyzetérzékelő szerv (sztatociszta) található.
Kopoltyúik nincsenek, a gázcsere a carapax belső felszínén át történik.
Többségük szűrögető életmódot folytat, de kisebb puhatestűeket és rákokat is
ragadozhatnak. Nagyrészt tengeriek (>90%), de jól tudnak alkalmazkodni a víz sótartalmának
változásához, így félsós (brakk-) és édesvizekben is előfordulhatnak. Egyes fajaik felszín
alatti vizekben, barlangokban élnek. Nyíltvíziek (pelágikusak) vagy az aljzat felszínén, ill.
annak közelében fordulnak elő (epi- vagy hiperbentikusak). Más planktonikus életmódú
rákokhoz hasonlóan gyakran napszakos vándorlás jellemzi őket, azaz éjszaka a vízfelszín
közelébe úsznak, nappal pedig a mélyebb vízrétegekbe térnek vissza. Számos fajuk nappal
bentikus, éjszaka pedig pelágikus életmódot folytat. Egyes fajok hatalmas rajokat képeznek.
Ha megriasztják őket, akkor az Eucarida tagjaihoz hasonlóan potrohukat és farokúszójukat a
tor alá csapva hátrafelé szökellnek. Fontos táplálékul szolgálnak más állatok (pl. lábasfejűek,
halak, madarak, fókák, cetek, stb.) számára. Mintegy 1200 fajuk ismert.

13.44. ábra. Mysis relicta.

A Gastrosaccus mediterraneus a Földközi-tenger endemikus faja. Az északi félteke
sarkvidéki és mérsékelt égövén elterjedt Mysis relicta fajcsoport tagjai jégkorszaki (glaciális)
reliktumfajok (13.44. ábra). A Kaszpi- és Fekete-tengerben őshonos Limnomysis benedeni
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(pontuszi tanúrák) inváziós faj, amely hazánkban a Dunában, a Tiszában és a Balatonban is
megtalálható.
O.: Cumacea (Karcsúpotrohúrák-alakúak rendje)
Apró termetű, többségében 1-10 mm-es (max. 25 mm-es), szokatlan külsejű rákok.
Testük elülső része erősen megnagyobbodott, tojás alakú, míg a hátsó megnyúlt, karcsú
(13.45. ábra). Hátpajzsuk (carapax) az első 3 torszelvényt borítja, amelyekkel össze is
olvadhat. A carapax oldalirányban kiterjedve a test mindkét oldalán jól védett kopoltyúüreget
alakít ki. Összetett szemeik (ha megvannak) ülők, és gyakran egyetlen középszemmé olvadtak
össze. A 2. pár csáp (antenna) a nőstényeknél erősen redukált, a kifejlett hímeknél viszont
akár testhosszúságú is lehet. Az 1-3. torszelvények végtagjai a táplálékszerzést, ill. a légzést
segítő állkapcsi lábak (maxillopodia), közülük az 1-2. pár egyágú, míg a 3. pár kétágú.
A rövid, robusztus 1. pár állkapcsi láb megnagyobbodott epipoditja légzőkészülékké
(branchiális apparátus) módosult, elülső részén a légzővíz kopoltyúüregből való
kivezetésére szolgáló szifóval, hátulsó részén pedig ujjszerű lebenyekből álló kopoltyúval.
A 4-8. torszelvények végtagjai egy- vagy kétágú járólábak, közülük az első 2 pár előre, a
hátulsó 3 pár pedig hátrafelé irányul, ez utóbbiakat ásólábként is használják.
Az 1-5. potrohszelvények végtagjai kétágú úszólábak, amelyek a nőstényeknél egyetlen fajt
kivéve hiányoznak. A hímeknél a potrohlábak száma 1, 2, 3 vagy 5 pár, de a nőstényekhez
hasonlóan teljesen hiányozhatnak is. Egyeseknél az utolsó (6.) potrohszelvény a
faroklebennyel (telson) összeolvadva potrohpajzsot (pleotelson) képez. Faroklábaik
(uropodia) megnyúltak, pálca alakúak, a test tisztántartását szolgálják (13.45. ábra).

13.45. ábra. Iphinoe trispinosa.

Többségük különféle mikroorganizmusokat, ill. szerves törmeléket fogyaszt, egyesek
ragadozók. Nagyrészt tengeriek, csak néhány fajuk fordul elő félsós- (brakk-) vagy
édesvizekben. Főleg aljzatlakók (bentikusak), a puha, homokos vagy iszapos aljzatba ássák be
magukat hátulsó torlábaik segítségével, úgy, hogy csak carapaxuk elülső része látszik ki.
A légzéshez, ill. táplálkozáshoz szükséges vízáramot elülső állkapcsi lábaik mozgatásával
tartják fenn. Ásó életmódjuk ellenére gyakran tesznek meg kisebb-nagyobb távolságokat az
aljzat közelében úszva, ill. számos parti régióban élő fajnál a nőstényeket kereső hímek
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éjszakánként rajokba tömörülve a vízfelszín közelébe úsznak fel. Több mint 1500 fajuk
ismert.
A Campylaspis a rend egyik legnépesebb génusza (>170 fajjal), tagjai
likacsoshéjúakkal (Foraminifera) és más apró termetű bentikus rákokkal táplálkozó
ragadozók.
O.: Isopoda (Ászkarák-alakúak rendje)
Többségük 5-15 mm-es, de ennél jóval kisebbek (<1 mm) vagy nagyobbak (>50 cm)
is lehetnek. Testük többnyire hát-hasi irányban lapított. Hátpajzsuk (carapax) hiányzik.
Potrohuk egy (6.) vagy több szelvénye a faroklebennyel (telson) összeolvadva potrohpajzsot
(pleotelson) képez. Szemeik (ha vannak) ülőszemek. 1. pár csápjuk (antennula) viszonylag
rövid, a szárazföldi ászkáknál (Oniscidea) pedig erősen megrövidült. Állkapcsaik
(maxillulae, maxillae) tapogató nélküliek. 1. pár torvégtagjuk állkapcsi lábként
(maxillopodium) működik, a 2-8. torszelvényeken pedig 7 pár, közel egyforma, egyágú
járó- vagy kapaszkodólábat viselnek (13.46. ábra), erre utal a rend tudományos neve is
(gör. isos ‛egyforma’ + gör. pous, -podos ‛láb’). Egyeseknél (pl. Anthuroidea) az elülső
járólábak félollós fogólábakká (gnathopodia) módosultak. A torlábak csípőízei (coxopodit)
gyakran ún. csípőlemezekké szélesedtek ki. Kopoltyúik a sáskarákokhoz (Stomatopoda)
hasonlóan a kétágú potrohlábakon találhatók, de a sáskarákoktól eltérően náluk a belső ágak
(endopoditok) módosultak kopoltyúkká. A szárazföldi ászkák többsége a potrohlábak külső
ágában (exopodit) sajátos, légköri gázcserét lehetővé tévő járulékos légzőszervvel,
ún. „fehérszervvel” vagy tracheális szervvel (pseudotrachea) is rendelkezik. Ezek a
szárazföldi ízeltlábúak (soklábúak, rovarok, stb.) tracheacsöveire emlékeztető, mérsékelten
elágazó, vékony falú, vakon végződő csövecskék, amelyek a külvilágra apró pórusokon
keresztül nyílnak. A hímek 1-2. vagy 2. pár potrohlába párzólábbá (gonopodium) módosult.
Faroklábaik (uropodia) gyakran megnyúltak (13.46. ábra).

a2

j7
u

j1
p

13.46. ábra. Oniscus asellus (foltos pinceászka) hasoldala.
j1: 1. járóláb (= 2. torláb); j7: 7. járóláb (= 8. torláb); a2: 2. pár csáp (antenna);
p: potrohlábak; u: farokláb (uropodium) (= 6. potrohláb).

Egyes fajaik hímnősek, ezek lehetnek proterandrikus (pl. Cymothoidae) vagy
proteroginikus hermafroditák (pl. Anthuroidea). Vedlésük két lépésben zajlik, először testük
hátulsó részének, majd később az elülső rész kutikuláját vedlik le. Táplálkozásmódjuk igen
változatos, bár többségük mindenevő. A nagyrészt holt növényi anyagokat fogyasztó
szárazföldi ászkáknak jelentős szerepe van a humuszképződésben. Számos fajuk halak vagy
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más rákok élősködője, ezek testfelépítése gyakran erősen módosult. Egyes tengeri és
szárazföldi fajok képesek védekezésképpen összegömbölyödni (13.48. ábra). Szinte
mindenféle élőhelyen (tengerekben, édesvizekben és szárazföldön egyaránt) megtalálhatók.
A tengeri és édesvízi fajok nagyrészt aljzatlakók (bentikusak). A „pincebogaraknak” is
nevezett szárazföldi ászkák (Oniscidea) egyikei azon kevés rákcsoportoknak, amelyek
teljesen szárazföldi életmódot folytatnak (tehát szaporodásuk sem kötődik a vízhez), jóllehet
kifejezetten a nedves, párás élőhelyeket részesítik előnyben. Legkorábbi fosszilis képviselőik
a késő karbon időszakból (318-299 millió évvel ezelőttről) ismertek. Igen fajgazdag csoport,
több mint 10 ezer leírt fajjal.

13.47. ábra. Porcellio scaber (érdes pinceászka).

13.48. ábra. Összegömbölyödött Armadillidium vulgare
(szürke gömbászka).

A Porcellio scaber (érdes pinceászka) (Oniscidea) az egyik legelterjedtebb szárazföldi
ászkafaj Közép-Európában (13.47. ábra). A szintén szárazföldi Armadillidium fajok
(gömbászkák) (Oniscidea) vészhelyzetben képesek teljesen összegömbölyödni (13.48. ábra).
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Az apró termetű, pigmentálatlan, vak Platyarthrus fajok (vakászkák) (Oniscidea)
hangyafészkekben élnek, ahol a hangyák ürülékével, ill. gombákkal táplálkoznak. Igen
gyakori édesvízi ászkafajunk az Asellus aquaticus (víziászka) (Asellota), amely szinte minden
álló- és folyóvízben megtalálható. Halak szájüregében élősködik a Csendes-óceán keleti
részén élő Cymothoa exigua (nyelvevő halászka) (Cymothoida), amely elsorvasztja gazdája
nyelvét, majd annak helyén él, teljesen átvéve a nyelv funkcióját (13.49. ábra).
Az ászkarákok óriása az akár 76 cm-t és 1,7 kg-ot is elérő Bathynomus giganteus (óriás
ászkarák) (Cymothoida), amely elsősorban az Atlanti-óceán nyugati részének mélyebb
vizeiben fordul elő.

13.49. ábra. Cymothoa exigua (nyelvevő halászka)
a bohóchal gazda szájüregében (nyíl).

O.: Amphipoda (Felemáslábúrák-alakúak rendje)
Változatos méretű (1-340 mm), bár többségében 10 mm-nél kisebb rákok. Testük
általában oldalirányban lapított és C-alakban görbült (13.50-51. ábrák). Hátpajzsuk
(carapax) az ászkarákokhoz hasonlóan hiányzik. Szemeik (ha vannak) ülőszemek, amelyek
egyeseknél (pl. Hyperiidea) hatalmas méretűek. A tor végtagjai egyágúak, közülük az 1. pár
állkapcsi lábként (maxillopodium) működik. A 2-8. torszelvények végtagjai
elrendeződésüket, alakjukat és funkciójukat tekintve két csoportra oszthatók, erre utal a rend
neve is (gör. amphi- ‛kétféle’ + gör. pous, -podos ‛láb’). Az első 2 pár (2-3.) jellemzően
előrefelé irányuló félollós fogóláb (gnathopodium), míg a fennmaradó 5 pár (4-8.)
életmódtól függően járó-, ugró- vagy ásóláb, amelyek közül az első 2 pár (4-5.) előrefelé, míg
az utolsó 3 pár (6-8.) hátrafelé irányul (13.6. ábra). Az ászkarákokhoz hasonlóan a torlábak
csípőízei (coxopodit) a legtöbb fajnál csípőlemezekké szélesedtek ki. Az elsődlegesen kétágú
potrohlábak a torlábakhoz hasonlóan szintén „felemásak”, az 1-3. pár úszó-evezőláb, a
4-6. pár pedig ugró-, ásó- vagy úszóláb (13.6. ábra). Egyeseknél (pl. Caprelloidea) a potroh
erősen redukált, csökevényes végtagokkal (13.52. ábra). Epipodiális eredetű kopoltyúik a
torlábakon találhatók.
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Táplálkozásmódjuk az ászkarákokhoz hasonlóan igen változatos, bár többségük holt
növényi- és/vagy állati anyagokat fogyaszt. Mindenféle vizes élőhelyen megtalálhatók, bár
többségük (>80%) tengeri. Nagyrészt aljzatlakók (bentikusak), de planktonikusak is lehetnek
(pl. Hyperiidea). Egyes fajok félszárazföldiek vagy szárazföldiek (pl. Talitridae), ezek nedves,
párás helyeken, rendszerint vízpartokon élnek. Számos fajuk (pl. Niphargus, Stygobromus)
a felszín alatti vizek lakója (stygobionták). Feltehetőleg a kora karbon időszakban
(359-318 millió évvel ezelőtt) jelentek meg, bár legkorábbi fosszilis képviselőik csupán az
eocén kori (kb. 37-34 millió éves) balti borostyánból ismertek. Igen fajgazdag csoport,
csaknem 10 ezer leírt fajjal.

..

13.50. ábra. Gammarus fasciatus.

13.51. ábra. Hyperia macrocephala.

A rend gyakori édesvízi képviselői a Gammarus fajok (bolharákok) (Gammaridea),
amelyek gyakorta tömegesen fordulnak elő (13.50. ábra). A legnagyobb termetű felemáslábú
rák az Atlanti- és Csendes-óceánban élő Alicella gigantea (óriás bolharák) (Gammaridea),
amelynek testhossza akár a 30 cm-t is meghaladhatja. A Niphargus (Gammaridea) az egyik
legnagyobb édesvízi génusz (>340 fajjal), tagjai főleg felszín alatti vizekben, barlangokban
élő, vak, pigmentálatlan rákok. A félszárazföldi életmódú Orchestia cavimana (réti
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szöcskerák) (Gammaridea) jégkorszak előtti (preglaciális) reliktumfajunk, főleg állóvizek
partján fordul elő. A Hyperia fajok (Hyperiidea) hatalmas összetett szemekkel rendelkező,
tengeri, planktonikus életmódú rákok, amelyek csalánozókkal, bordásmedúzákkal, ill.
szalpákkal élnek együtt (13.51. ábra). Cetek (bálnák, delfinek) erősen fajspecifikus, obligát
külső élősködői a széles, lapított testű Cyamus fajok (bálnatetvek) (Senticaudata), amelyek
főleg a gazdájuk testén növő élőbevonatot, ill. a leváló hámot fogyasztják. A megnyúlt,
pálcaszerű testtel rendelkező Caprella fajok (botrákocskák) (Senticaudata) többsége
ragadozó, amelyek a fogólábúakhoz (Mantodea) hasonlóan a környezetükbe beleolvadva
mozdulatlanul várják zsákmányukat, majd a fogólábaikkal ragadják meg azt (13.52. ábra).

13.52. ábra. Caprella mutica.

Ellenőrző kérdések:
1. Mely csoportok tartoznak a Pancrustacea kládba?
2. Milyen testtájakra tagolódik a rákok (Crustacea) teste?
3. Mi a hátpajzs (carapax), és hogyan alakul a rákoknál?
4. Mi jellemzi a rákok végtagjait?
5. Milyen funkciókat tölthetnek be a rákok tor- és potrohvégtagjai?
6. Mik az állkapcsi lábak (maxillopodia)?
7. Mik a rákok kiválasztószervei?
8. Hogy nevezzük a rákok pontszemhalmazát?
9. Hol, hogyan hordozhatják a rákok nőstényei a tojásaikat?
10. Mi a rákok elsődleges lárvalakja, és mik jellemzik ezt?
11. Mik a rákok főbb ágai, és ezek milyen rokonsági viszonyban állnak egymással?
12. Miről kapták nevüket a kagylósrákok (Ostracoda)?
13. Mi jellemzi a kagylósrákok végtagjait?
14. Mely csoportok tartoznak az Ichthyostraca kládba?
15. Milyen életmódot folytatnak a sertéslábú rákok (Mystacocarida)?
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16. Hogyan módosult a haltetvek (Branchiura) és a féregatkák (Pentastomida)
testfelépítése az élősködő életmód következtében?
17. Milyen ősi, és milyen levezetett jellegekkel rendelkeznek a gályarákok (Remipedia)?
18. Milyen speciális élőhelyen élnek a gályarákok?
19. Mely csoport testvérkládját képezik a gályarákok?
20. Mik jellemzik a patkófejű rákokat (Cephalocarida)?
21. Miről kapták nevüket a levéllábú rákok (Branchiopoda)?
22. Hogyan alakul a hátpajzs (carapax) a levéllábú rákok egyes csoportjaiban?
23. Mik a levéllábú rákok tipikus élőhelyei, és hogyan alkalmazkodtak ezekhez?
24. Mely csoportok tartoznak a Hexanauplia kládba?
25. Milyen életmódot folytatnak a Thecostraca képviselői, és ez hogyan nyilvánul meg a
testfelépítésükben?
26. Mi a Thecostraca képviselőinek másodlagos lárvastádiuma, és mik jellemzik ezt?
27. Milyen életmódot folytatnak a Tantulocarida képviselői?
28. Mi jellemzi az evezőlábú rákokat (Copepoda)?
29. Mik a felsőbbrendű rákok (Malacostraca) legfőbb közös jellemzői?
30. Mi a felsőbbrendű rákok másodlagos lárvastádiuma, és mik jellemzik ezt?
31. Mik a legfőbb különbségek a felsőbbrendű rákok két fő ága (Phyllocarida,
Eumalacostraca) között?
32. Hogyan alakul a hátpajzs (carapax) a felsőbbrendű rákok egyes csoportjaiban?
33. Melyek a felsőbbrendű rákok legnagyobb fajszámú csoportjai?
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XIV. Arthropoda: Hexapoda: Parainsecta
Írta: Lőrinczi Gábor
SubPh.: Hexapoda (Hatlábúak altörzse)
Méretük igen változatos, a néhány tized mm-től (pl. tripszek, paránybogarak,
parányfürkészek) a több mint 35 cm-ig terjed (botsáskák). Testük 3 fő testtájra, fejre (caput),
torra (thorax) és potrohra (abdomen) tagolódik (14.3. ábra). A fej a táplálékfelvétel, a főbb
érzékszervek és az agy központja, a járólábakat és a legtöbb hatlábúnál a szárnyakat viselő tor
fő szerepe a helyváltoztatás, míg a potroh a vegetatív és reproduktív funkciók központját
képezi. Fejük a Mandibulata alapszabásnak megfelelően fejlebenyből (acron) és 5 valódi
szelvényből áll1. A fej vázelemei (szkleritek) a többi ízeltlábúhoz hasonlóan többé-kevésbé
egységes fejtokká olvadtak össze, belsejében az embrionális ektoderma betüremkedéseiből
képződő, jellemzően H-alakú belső vázzal (tentorium)2, amely a fejtok szilárdságát fokozza,
ill. fontos izomtapadási helyül szolgál. A soklábúakhoz (Myriapoda) hasonlóan mindössze
egyetlen csáppárral (antenna) rendelkeznek, amely a rákok 1. pár csápjával homológ. A csáp
részei a csápnyél vagy csáptőíz (scapus), a sarokíz (pedicellus), ill. a csápostor (flagellum)3,
amely rendszerint másodlagosan további ízekre (flagellomerek) tagolódik. A csápízek száma,
alakja, nagysága, a csáp formája, stb. fontos rendszertani bélyeg. A főbb csáptípusok közé
tartozik a fonalas, gyöngysorszerű, fűrészes, fésűs, tollas, lemezes, bunkós, térdes és
serteszerű csáp. A csápok lehetnek csökevényesek (pl. egyes holometabol rovarok lárváinál),
de csak ritkán hiányoznak (pl. félrovarok). Szemeik a többi ízeltlábúhoz hasonlóan kétfélék, a
fejtetőn helyezkedik el a rendszerint 3 pontszem (ocellus), az összetett szemek (oculi) pedig a
fej két oldalán.
Szájszervük a Mandibulata alapszabásnak megfelelően trignath, páros rágóból
(mandibula) és állkapocsból (maxilla), valamint a 2. állkapocspár részleges összeolvadásából
származó páratlan alsó ajakból (labium) áll (14.1. boksz, 14.1. ábra). A rágók a fejtokhoz
ősileg 1 (monocondyl), másodlagosan 2 (dicondyl), míg az állkapcsok 1 ízesülési ponton
kapcsolódnak. Az előrovaroknál (Parainsecta) a rágók és az állkapcsok a fejtokon belül
(entognathia), míg a valódi rovaroknál (Insecta) a fejtok külső részén ízesülnek (ectognathia).
A végtageredetű szájszervi részekhez járul még a páratlan felső ajak (labrum), amely a
szájtájat elölről és felülről takarja4, ill. a szintén páratlan nyelv (hypopharynx), amely a
szájnyílás előtti (preorális), felülről a felső ajak, alulról az alsó ajak által határolt teret két
részre, egy elülső, a szájnyíláshoz vezető ún. cibariumra, valamint egy hátulsó, a
nyálmirigyek kivezetőjéhez vezető ún. salivariumra osztja5,6. Szájszervük attól függően, hogy
1

Bár a fejet alkotó szelvények pontos száma, ill. magának az acronnak az eredete (ti. preszegmentális régiónak
vagy valódi szelvénynek tekinthető-e) a mai napig vitatott.
2
A tentorium tipikus esetben egy pár elülső (anterior) és egy pár hátulsó (poszterior) karból (azaz a H betű
függőleges száraiból) áll, amelyek az ún. tentoriumtestben (corpotentorium) (a H betű vízszintes, összekötő
vonalában) egyesülnek.
3
A csápnyél (scapus) és a sarokíz (pedicellus) feltehetőleg az ősi kétágú ízeltlábú végtag tőízének (protopodit),
a csápostor (flagellum) pedig a belső ágának (endopodit, telopodit) feleltethető meg.
4
Egyeseknél (pl. bolhák, csípőszúnyogok) a labrum szúrósertévé módosult, másoknál (pl. legyezőszárnyúak)
pedig szinte teljesen hiányzik.
5
A hypopharynx egyes csoportokban (pl. szívótetvek, csípőszúnyogok) szúrósertévé módosult, másoknál
(pl. bogarak) az alsó ajak disztális részével olvadt össze, megint másoknál (pl. hártyásszárnyúak) pedig nagyban
redukált.
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a fejtokkal, ill. test hossztengelyével milyen szöget zár be lehet lefelé (ortho- vagy
hypognath), előrefelé (prognath) vagy hátrafelé irányuló (opistognath). Funkcióját tekintve a
szájszerv elsődlegesen rágó (ún. orthopteroid) típusú, amely azonban egymástól függetlenül
több csoportban folyékony vagy folyékony jellegű táplálék felvételére alkalmas nyaló(pl. méhek), szívó- (pl. lepkék), nyaló-szívó- (pl. igazi legyek) vagy szúró-szívó szájszervvé
módosult (pl. tripszek, szipókások, bolhák, csípőszúnyogok, stb.) (14.1. boksz, 14.1. ábra).
A kifejlett korban nem táplálkozó hatlábúak szájszerve gyakran csökevényes (pl. kérészek,
számos lepke).
14.1. boksz. A rovarok végtageredetű szájszervi részeinek felépítése és
módosulatai
A rovarok szájszervének végtageredetű részei a páros rágó (mandibula) és a
szintén páros állkapocs (maxilla), valamint a páratlan, a 2. állkapocspár részleges
összeolvadásából származó alsó ajak (labium) (14.1. ábra). Az igen erősen
szklerotizált, többnyire egyízű, belső szélükön rendszerint fogazott rágók az
állkapcsokkal és az alsó ajakkal szemben nem viselnek tapogatót (palpus). A rágók a
táplálék aprítását végzik, de a védekezésben is szerepük lehet. A szúró-szívó típusú
szájszervvel rendelkező hatlábúak egy részénél (pl. félrovarok, tripszek, szipókások,
csípőszúnyogok, stb.) a rágók megnyúlt, tűszerű szúrósertékké módosultak (a belső
állkapcsi karéjokkal, esetleg a labrummal és a hypopharynxszal együtt), míg
másoknál nagyrészt vagy teljesen redukálódtak (pl. tegzesek, lepkék többsége)
(14.1. ábra). A recésszárnyúak (Neuroptera) lárváinál a rágók az állkapcsokkal együtt
sajátos szívókészüléket, ún. szúró-szívó kampót alkotnak. Az állkapcsok a fejtokhoz
kapcsolódó sarokízből (cardo), állkapocsnyélből (stipes), valamint az
állkapocsnyélhez kapcsolódó külső (galea) és belső karéjból (lacinia) épülnek fel.
Az állkapocsnyél külső oldalán elsődlegesen mechano- és kemoreceptorokat hordozó
állkapcsi tapogatót (palpus maxillaris) visel. A belső állkapcsi karéjok szolgálnak
elsősorban a táplálék megragadására, míg a külsők gyakran redukáltak. A szúró-szívó
típusú szájszervvel rendelkező hatlábúaknál a belső állkapcsi karéjok (pl. tripszek,
szipókások, bolhák, csípőszúnyogok), vagy mind a külső-, mind a belső állkapcsi
karéjok (pl. félrovarok) szúrósertékké módosultak (14.1. ábra). A méhek
(Anthophila) szívókájának (proboscis) felépítésében részben a megnyúlt külső
állkapcsi karéjok vesznek részt, a lepkék (Lepidoptera) folyadék felszívásra alkalmas
ún. pödörnyelvét (glossa) pedig szintén az erőteljesen megnyúlt bal- és jobboldali
külső állkapcsi karéjok alkotják (14.1. ábra).
Az alsó ajak (mint módosult állkapocspár) lényegében ugyanolyan részekből
épül fel, mint az állkapocs, de bizonyos kétoldali részei a középvonalban fuzionáltak.
A két sarokíz összenőve alkotja az ún. postmentumot, amely gyakran álltőre
(submentum) és állra (mentum) tagolódik, a fuzionált állkapocsnyelek pedig az
ún. prementumot. A külső- és belső állkapcsi karéjoknak a páros fióknyelv
(paraglossa) és állvég (glossa) – együttesen ligula, az állkapcsi tapogatóknak pedig a
páros ajaktapogató (palpus labialis) feleltethető meg. Az alsó ajak külső karéjai a
teljes átalakulású (holometabol) rovarok többségénél (Aparaglossata) redukáltak.
A méhek szívókáját az alsó ajak megnyúlt és összeolvadt belső karéjai, ill. az ezt
körülvevő, szintén megnyúlt külső állkapcsi karéjok és ajaktapogatók alkotják
6

Mind a labrum, mind a hypopharynx eredete (ti. végtageredetű vagy nem végtageredetű struktúrákról van-e
szó) erősen vitatott.
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(14.1. ábra). A szúró-szívó típusú szájszervvel rendelkező rovarok egy részénél
(pl. szipókások, csípőszúnyogok) az alsó ajak védőhüvelyt alkot a többi szájszervi
rész által képzett szúróserték körül (14.1. ábra), míg másoknál (pl. szívótetvek) maga
az alsó ajak (prementum) is szúrósertévé módosult (a hypopharynxszal együtt).
A legyeknél (Diptera: Brachycera) az alsó ajak disztális része két nagyméretű,
tracheaszerű csövecskékkel (pseudotracheae) áttört ajakpárnát (labellum) képez,
amely az ajaktapogatók fúziójának eredménye és a folyékony táplálék felszívását
segíti, de a labellum a vérszívó fajoknál lehet kicsi és fogazott, amelyek ezzel sértik
fel az áldozatuk bőrét. A szitakötők (Odonata) lárváinál, ill. nimfáinál az alsó ajak
nagy, könyökszerűen behajlítható és a has alól gyorsan kicsapható fogókészülékké,
ún. fogóálarccá módosult, megnyúlt postmentummal és prementummal, nagyrészt
összeolvadt külső- és belső karéjokkal, ill. horgokat viselő egyízű, nagyban módosult
ajaktapogatókkal.

14.1. ábra. A rovarok főbb szájszerv típusai. A. rágó szájszerv (pl. sáskák);
B. nyaló szájszerv (pl. méhek); C: nyaló-szívó szájszerv (pl. lepkék);
D. szúró-szívó szájszerv (pl. szúnyogok); a. csáp (antenna); c. összetett szem;
lb. alsó ajak (labium); lr. felső ajak (labrum); md. rágók (mandibulae);
mx. állkapcsok (maxillae); hp. nyelv (hypopharynx).

A torszelvények száma mindig 3, ezek az elő- (pro-), közép- (meso-) és utótor
(metathorax) (14.3. ábra). Az előtor gyakran mozgathatóan kapcsolódik a középtorhoz.
A szárnyas rovaroknál (Pterygota) az 1-1 pár szárnyat (ala) hordozó közép- és utótor erősen
megnagyobbodott és egymással szorosabb egységet alkot, amelyet szárnyastornak
(pterothorax) is neveznek. A tor szkleritjei (főleg a közép- és utótoré) a legtöbb hatlábúnál
jellegzetesen tagoltak7. Egyeseknél (pl. csótányok, poloskák, bogarak) az előtor hátlemeze
7

A hátlemezek (tergitek) (a közép- és utótoron) egy elülső (notum) és hátulsó részre (postnotum) tagolódnak,
maga a notum pedig további 3 részre (prescutum, scutum, scutellum) különül. Az oldallemezek (pleuritek) egy
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(pronotum) erősen megnagyobbodott, pajzsszerű, míg másoknál (pl. egyenesszárnyúak)
nyeregszerű, amely az előtor oldallemezeit is betakarja. Valamennyi torszelvényen 1-1 pár
egyágú, elsődlegesen járásra szolgáló végtag (járóláb) található, azaz összesen 3 pár lábbal
rendelkeznek, erről kapták a nevüket (gör. hexa- ‛hat’ + gör. pous, -podos ‛láb’)
(14.3. ábra).

14.2. ábra. Rovar járóláb felépítése. A. csípő (coxa);
B. tompor (trochanter); C. comb (femur); D. lábszár (tibia);
E. lábfej (tarsus); e1. 1. lábfejíz (basitarsus); e5 5. (utolsó) lábfejíz.

A lábak a ma élő hatlábúak többségénél csupán 6 ízből állnak, ezek a csípő (coxa),
tompor (trochanter), comb (femur), lábszár (tibia), lábfej (tarsus) és karomíz (posttarsus)8
(14.2. ábra). A lábak csípőíze a tor oldallemezéhez ősileg 1 (monocondyl), másodlagosan
2 ízesülési ponton kapcsolódik (dicondyl). A csípő-tompor közötti ízesülés mindig dicondyl.
A tompor és a comb általában mereven ízesül egymáshoz. A comb és a lábszár közötti
ízesülés mono- vagy dicondyl, míg a lábszár és lábfej közötti dicondyl, de monocondyl is
lehet (pl. holometabol rovarok lárvái). A lábfej az előrovaroknál, ill. a teljes átalakulású
(holometabol) rovarok lárváinál egyetlen ízből áll, míg a hatlábúak többségénél 2-5, saját
izomzattal nem rendelkező, egymáshoz speciális ízesülés nélkül kapcsolódó ízre (tarsomer)
tagolódik9,10. A legelső lábfejíz (basitarsus) gyakran megnagyobbodott. Az utolsó lábfejízhez
elülső (episternum) és hátulsó részből (epimeron) állnak, amelyek közül előbbi (a közép- és utótoron) gyakran
további 3 részre (anepisternum, preepisternum, katepisternum), utóbbi pedig 2 részre (anepimeron, katepimeron)
különül. A haslemezek (sternitek) ősileg 5 részre tagolódnak (presternum, basisternum, furcasternum,
spinasternum, poststernit).
8
A csípő (coxa) és a tompor (trochanter) feltehetőleg az ősi kétágú ízeltlábú végtag tőízének (protopodit), a láb
fennmaradó része, azaz a comb (femur), lábszár (tibia), lábfej (tarsus) és a karomíz (posttarsus) pedig a belső
ágának (endopodit, telopodit) feleltethető meg.
9
A lábfejet a lábszáron eredő és a lábfej tövén tapadó izmok, míg magát a karomízt a combon és lábszáron eredő
és a karomízen tapadó megnyúlt ín mozgatja.
10
Egyes elképzelések szerint a hatlábúak lábfeje ősileg basitarsus-ból és 2 ízre tagolódó eutarsus-ból, azaz
összesen 3 ízből áll, tehát az ennél kevesebb (az egyes ízek összeolvadásával) vagy több íz (az eutarsus további
ízekre való feltagolódásával) levezetett jellegnek számít.
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kapcsolódik a karomíz (posttarsus11), amely a legtöbb hatlábúnál egy hártyás alaprészen ülő
tapadópárnából (arolium) és páros karomból (unguis) áll. A posttarsus az előrovaroknál
„még” egy jól elkülönült ízt alkot, a valódi rovaroknál azonban redukált, így maguk a karmok
az utolsó lábfejízhez kapcsolódnak. A karmok száma 1 (előrovarok, ugróvillások) vagy
2 (lábaspotrohúak, valódi rovarok). A szárnyas rovaroknál a karomízen vagy a lábfejízeken
különféle, a növények felszínén való járást segítő tapadókészülékek lehetnek, amelyek közül a
leggyakoribb a fentebb említett, karmok között elhelyezkedő páratlan tapadópárna (arolium).
A lábak alakja és nagysága igen változatos. A járóláb mint alap lábtípus az életmód
függvényében módosulhat ugró- (pl. egyenesszárnyúak, bolhák), ásó- (pl. lótücskök), úszó(pl. hanyattúszó poloskák, csíkbogarak), fogó- (pl. fogólábúak, fogólábú fátyolkák),
kapaszkodó- (pl. tetvek) vagy pollenszállításra alkalmas „gyűjtőlábbá” (pl. méhek). Egyes
rovarok nőstény imágóinál (pl. pajzstetvek, legyezőszárnyúak, zsákhordó molyok) a lábak
redukáltak, a teljes átalakulású (holometabol) rovarok egy részének (pl. nyelespotrohú
hártyásszárnyúak, cincérek, díszbogarak, legyek) lárvái pedig teljesen lábatlanok.
Potrohuk legfeljebb 11 szelvényből áll, bár a félrovarokat (Protura) kivéve kívülről
csaknem mindig kevesebb szelvény ismerhető fel, mivel az utolsók gyakran összeolvadtak
vagy részben redukálódtak, és a potroh belsejébe húzódtak be. Az 1. potrohszelvény többnyire
szorosan, széles alapon kapcsolódik a torhoz, sőt egyeseknél (pl. nyelespotrohú
hártyásszárnyúak) teljesen össze is forrt az utótorral. A 10. potrohszelvény (ha megvan)
jellemzően redukált méretű. A 11. potrohszelvény egyeseknél csupán egy páratlan dorzális
(epiproct) és egy páros ventrolaterális lebeny (paraproct) formájában van jelen, bár
jellemzően nagyrészt vagy teljesen redukálódott, esetleg a 10. szelvénnyel olvadt össze.
Faroklebenyük (telson) a félrovarok kivételével erősen redukált. A potroh vázelemei a
torszelvények szkleritjeihez képest jóval egyszerűbb felépítést mutatnak. Az egyes szelvények
hát- (tergitek) és haslemezei (sternitek) jellemzően tagolatlanok, oldallemezek (pleuritek)
pedig csak kivételesen vannak jelen12. A potroh a ma élő hatlábúak imágóinál fejlett, járásra
szolgáló végtagokat sosem hordoz13, rajta legfeljebb páros farcsuták (styli) lehetnek14. Míg az
előrovarok, ill. az ősi, elsődlegesen szárnyatlan rovarok több pár farcsutával is
rendelkezhetnek, addig a szárnyas rovarok legfeljebb a 9. potrohszelvényükön viselnek
farcsutákat. Előbbieknél a potroh hasi oldalán hemolimfával kitüremíthető és retraktor
izommal visszahúzható, ugyancsak végtageredetű csípőhólyagok (sacculi) is lehetnek,
amelyeknek elsősorban a nedvességfelvételben van szerepük. A legtöbb hatlábúnál a 8. és 9.
potrohszelvényeken (az ún. genitális szelvényeken15) találhatók az ivarnyílások
(gonopórusok), valamint a párzást, ill. nőstényeknél a tojásrakást segítő külső, végtageredetű
ivarfüggelékek (párzószerv, tojócső, stb.), amelyek fontos rendszertani bélyegül szolgálnak.
A 10. potrohszelvény mindig végtagnélküli, azaz végtagcsökevényeket sem hordoz.
A Cercophora klád tagjainak (lábaspotrohúak, valódi rovarok) utolsó (11.) potrohszelvényén
ősileg páros, végtageredetű fartoldalék (cercus) található (15.3-4. ábrák), amely az
11

A posttarsus-t gyakran pretarsus néven emlegetik, amely azonban pontatlan elnevezés, hiszen nem megelőzi,
hanem követi a tarsus-t.
12
A tergiteket és sterniteket a potrohi légzőnyílásokat hordozó pleurális membrán köti össze. Ha vannak is
pleuritek, akkor azok jellemzően a tergitek vagy a sternitek származékai.
13
A teljes átalakulású (holometabol) rovarok egyes csoportjaiban (pl. növényevő darazsak, lepkék) ugyanakkor a
lárvák másodlagosan kialakult páros állábakat (pseudopodia) viselnek bizonyos potrohszelvényeken.
14
A stylusok a csípőhólyagokkal együtt az ősi potrohvégtagok proximális ízeinek megfeleltethető szkleritekhez,
az ún. coxopoditokhoz kapcsolódnak. A 8-9. potrohszelvények (genitális szelvények) farcsutáit
gonostylusoknak, a coxopoditjait pedig gonocoxae-nak nevezik.
15
Ennek megfelelően az 1-7. potrohszelvényeket pregenitális, míg a 10-11. potrohszelvényeket posztgenitális
vagy terminális szelvényeknek nevezik.
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érzékelést (tapintást) szolgálja, de egyeseknél (pl. lábaspotrohúak, fülbemászók)
fogókészülékként is működhet (14.13. és 15.30. ábrák). A cercusok gyakran másodlagosan
redukáltak vagy teljesen hiányoznak (pl. Paraneoptera, bogarak). Az ősibb rovarok (ugró
ősrovarok, pikkelykék, kérészek) 11. potrohszelvényén a cercusok mellett egy páratlan, nem
végtag eredetű függelék, ún. végfonál (filum terminale, paracercus) is megtalálható
(15.3-4. ábrák). Egyes vízben fejlődő rovarok (pl. kérészek, vízifátyolkák, keringőbogarak)
lárvái a potrohszelvények két oldalán tracheakopoltyúkat viselnek (15.13. ábra).
Emésztőrendszerük az általános ízeltlábú alapfelépítést követve elő-, közép- és
utóbélre különül16 (14.3. ábra). Az előbél tipikusan garatra (pharynx), nyelőcsőre
(oesophagus), begyre (ingluvies) és előgyomorra (proventriculus) tagolódik. A végtag eredetű
szájszervi részeikhez, valamint a hypopharynxukhoz kapcsolódó páros mirigyek közül
leggyakrabban az ajakmirigyek (labiális mirigyek) funkcionálnak nyálmirigyként17.
A nyálmirigyek váladéka az emésztőenzimek mellett különböző méreganyagokat (toxinokat)
(pl. ragadozó fajok) vagy véralvadásgátló (antikoaguláns) anyagokat (pl. vérszívó fajok) is
tartalmazhat. A bazális csoportokban (pl. ugróvillások) az ajakmirigyek kiválasztószervként
működnek, míg a hártyásszárnyúak és a lepkék lárváinál selyemszövedék előállítására
szolgáló szövőmirigyekké módosultak. Egyeseknél (pl. poloskák, bogarak) gyakori a külső
emésztés. A folyékony táplálékot fogyasztó rovarok egy részénél a folyadék felszívását a
cibarium megnagyobbodott izmai segítik, amelyek erőteljes pumpát alkotnak.
A hártyásszárnyúaknál, lepkéknél és kétszárnyúaknál a cibarium pumpa egy garatpumpával is
kiegészül. A begy, amelynek mérte csoportonként változó, a felvett táplálék raktározására
szolgál. Azoknál a rovaroknál, amelyek egyszerre nagy mennyiségű táplálékot vesznek
magukhoz a begy különösen tágulékony. Az előgyomor a táplálék középbélbe juttatását
szabályozza. A folyékony táplálékot szívogató rovaroknál az előgyomor a folyadék filtrációját
végző egyszerű szelepként működik, míg a szilárd táplálékot fogyasztó rovaroknál izmos falú,
kutikuláris fogakkal ellátott rágógyomrot képez, amely a táplálékszemcsék aprítását végzi.
A középbélben18 termelődnek az emésztőenzimek, és itt történik meg a tápanyagok felszívása.
A középbélbe hosszan benyúlik az ún. peritrófikus membrán19, amely az emésztőenzimek és a
már lebontott tápanyagok számára átjárható, viszont megóvja a középbél hámját az
előgyomorból kikerülő táplálékszemcsék okozta mechanikai sérüléstől. A kizárólag folyékony
táplálékot fogyasztó rovaroknál (pl. növénytetvek, lepkék) a peritrófikus membrán gyakran
hiányzik. A középbél elülső szakaszához a legtöbb hatlábúnál megnyúlt, csőszerű vagy
rövidebb, papillaszerű kitüremkedések, ún. gasztrikus vakbelek (caeca) kapcsolódnak,
amelyek felületet biztosítanak az emésztéshez és felszíváshoz, ill. egyeseknél emésztést
segítő, ill. esszenciális aminosavakat és vitaminokat termelő endoszimbionták20
megtelepedését teszik lehetővé. Számuk az 1-2-től a 30-ig terjed. A bélcsatorna utolsó része
az ürülékképzésért és a homeosztázis fenntartásáért felelős utóbél, amelynek legelső szakaszát
16

Minthogy az elő- és utóbél hámja ektodermális eredetű, így ezeket is kutikularéteg borítja, ami a vedlésben is
részt vesz.
17
Másoknál (pl. lepkék lárvái) a rágói (mandibuláris) mirigyek, megint másoknál (pl. félrovarok, ugróvillások,
egyes poloskák, egyes recésszárnyú fátyolkák és hártyásszárnyúak lárvái) pedig az állkapcsi (maxilláris)
mirigyek.
18
A középbelet gyakran helytelenül gyomornak (ventriculus) nevezik, ezért is terjedt el az előző bélszakaszt
jelölő előgyomor (proventriculus) elnevezés.
19
A peritrófikus memrán nevével ellentétben nem egy hártya, hanem vékony kutikuláris fibrillumok sűrű hálója.
20
Számos hatlábú, különösen a nehezen emészthető, tápanyagokban szegény vagy egyoldalú táplálékot
fogyasztó rovarok (pl. csótányok, szívótetvek, szipókások, bogarak, stb.) rendelkeznek endoszimbiontákkal
(főleg baktériumokkal). Ezek rendszerint specializált sejtekben, az ún. bakteriocitákban fordulnak elő, amelyek
asszociálhatnak a béllel, lehetnek szabadon a testüregben vagy a zsírtestbe ágyazva.
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a pylorus képezi, ahová a kiválasztást végző Malpighi-edények nyílnak. Ezt követi a
vékonybél (ileum), vastagbél (colon)21, majd legvégül a végbél (rectum). A termeszeknél és
egyes faanyaggal táplálkozó csótányoknál a vastagbélben cellulózbontó endoszimbionták
találhatók. A tágas végbélben (rectum) a víz és bizonyos ionok visszaszívása történik,
amelyhez a felületnövelést az ún. rektális papillák biztosítják. A szitakötők lárváinál, ill.
nimfáinál a végbél gyakran légzőszervként is működik. A hatlábúak zsírteste (corpus
adiposum) a soklábúaktól és rákoktól eltérően terjedelmes, gyakran a teljes testüreget
kitöltő szerv22. Megtalálható a fejben, a torban, de legnagyobbrészt a potrohban helyezkedik
el. A zsírtest az intermedier anyagcsere központja, amely lipideket, glikogént és fehérjéket
szintetizál, raktároz és mobilizál, de emellett különböző anyagcsere melléktermékeket
(pl. urátok), ill. méreganyagokat is tárolhat, szerepe lehet a kiválasztásban, valamint
endoszimbiontákat is tartalmazhat. A kifejlett korban már nem táplálkozó fajok imágói a
lárvális fejlődésük során a zsírtestben felhalmozott tápanyagokat használják fel. A zsírtest
azon képessége, hogy energiában gazdag tápanyagokat mobilizáljon minden bizonnyal a
repülés kialakulásának elengedhetetlen előfeltétele lehetett. A szentjánosbogarak (Coleoptera:
Lampyridae) világítószerve a zsírtest módosulata.
Az apró termetű fajoknál (pl. az előrovarok jelentős részénél23) a légzés a teljes
testfelületen át történik, a hatlábúak többségénél azonban a kültakaró betüremkedéseiként
létrejövő24, a kutikulán keresztül pórusokon, ún. légzőnyílásokon (stigmata) keresztül nyíló
légcsövek (tracheacsövek)25 segítségével (14.3. ábra). A légzőnyílások, amely a legtöbb
hatlábúnál egy szűrő-26 és zárókészülékkel27 ellátott előtérrel (atrium) rendelkeznek,
elsődlegesen a közép- és utótoron, valamint az 1-8. potrohszelvényeken találhatók, számuk
tehát ősileg 10 pár. A tori légzőnyílások rendszerint a torszelvények két oldalán vagy a
szelvények közötti (interszegmentális) hártyákon, míg a potrohiak az egyes szelvények hát- és
haslemezét összekötő pleurális membránokon nyílnak. A kétoldali légzőnyílásokból kiinduló
tracheaágak minden szelvényben egy dorzális, egy ventrális és egy viszcerális ágra ágaznak
szét. A dorzális ág látja el a szívet és a testfal háti részét, a ventrális a hasdúcláncot és a testfal
hasi részét, a viszcerális pedig a tápcsatornát, a Malpighi-edényeket, az ivarszerveket és a
zsírtestet. A pikkelykéknél (Zygentoma) és a szárnyas rovaroknál (Pterygota) az egyes
szelvények kétoldali tracheaágai anasztomizálnak egymással, a szomszédos szelvények
tracheaágai között pedig hosszanti tracheatörzsek létesítenek kapcsolatot. A legtöbb rovarnál
3 pár hosszanti tracheatörzs alakult ki, amelyek közül 1-1 pár a háti és hasi oldalon, 1-1 pedig
a test két oldalán, közvetlenül a légzőnyílások mentén fut. A nagyobb tracheaágak egyre
szűkebb átmérőjű csövecskékre ágaznak szét, amelyek végén egy ún. tracheolavégsejt ül.
Ezen futnak át a trachearendszer terminális részeit képező, mindössze néhány tized
mikrométeres átmérőjű, vakon végződő, folyadékkal töltött légcsövecskék (tracheolák),
21

Bár az ileum és a colon gyakran nem különíthető el határozottan, minthogy nem rendelkeznek speciális
szövettani szerkezettel.
22
A teljes átalakulású (holometabol) rovarok lárváinál a zsírtest a testtömeg 60-65%-át is kiteheti.
23
A félrovaroknál (Protura) és az ugróvillásoknál (Collembola) a trachearendszer részben vagy teljesen redukált.
24
Ennek megfelelően a tracheacsöveket a legvékonyabb tracheaágakig belülről kutikularéteg borítja, amely a
vedlésben is részt vesz. A tracheacsöveket az exokutikula helikális lefutású megvastagodásai (taenidia)
merevítik, amelyek meggátolják azok összenyomódását vagy összeesését, ugyanakkor nagyfokú rugalmasságot
biztosítanak számukra.
25
A hatlábúak trachearendszere nem tekinthető homológnak a soklábúak (Myriapoda) trachearendszerével.
26
A szűrőapparátus az idegen részecskék behatolását akadályozza meg, ill. a légzéssel távozó vízgőz
mennyiségének csökkentésével gátolja a túlzott vízvesztést.
27
A potrohi légzőnyílások csak a szitakötőknél (Odonata) és az újszárnyúaknál (Neoptera) rendelkeznek
záróizomzattal.
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amelyek az általuk ellátott szövetek sejtjei közé vagy sejtjeibe nyúlnak. A légmozgás a
tracheacsövekben egyszerű diffúziós grádiens révén, ill. az izommozgások által keltett
nyomásváltozás hatására megy végbe. A legtöbb rovarnál, főleg nagytermetű vagy aktívan
mozgó fajoknál a levegő áramlását a potroh légzőmozgásai biztosítják. Számos rovarnál a
tracheák tágulataiként létrejövő légzsákok a levegő raktározását szolgálják, közreműködnek a
ventilációban, ill. a test fajsúlyát csökkentve a repülést segítik, de szerepük lehet a
hangképzésben, a vízi rovaroknál pedig hidrosztatikai szervként működhetnek. A vízben élő
rovarok egy jelentős részénél a trachearendszer a szárazföldön élőkéhez hasonlóan nyitott, így
bizonyos időközönként a vízfelszínre kell emelkedniük levegőért. Egyesek légzőcsővel
(sipho) rendelkeznek, amelyet vagy a vízből dugnak ki (pl. vízi skorpiók, egyes zengőlegyek
lárvái), vagy vízinövények szárába fúrják, és az onnan felvett levegővel lélegeznek (pl. egyes
vízi bogarak, ill. víziszúnyogok lárvái). Mások (pl. vízi poloskák, vízi bogarak)
légbuborékokat szállítanak magukkal a víz alá vagy a testüket borító sűrű, hidrofób
szőrzetükben (plastron) tárolják a levegőt28. Egyes vízben élő rovaroknál a trachearendszer
zárt, funkcionális légzőnyílások nélkül. Ilyenkor a gázcsere a kültakarón keresztül vagy
tracheakopoltyúkkal történik (pl. kérészek, vízifátyolkák, keringőbogarak, stb. lárvái), mely
utóbbiak a testfal vékony kutikulával borított, tracheacsövekkel átjárt kitüremkedései.
A nagyszitakötők (Anisoptera) lárvái, ill. nimfái végbélkopoltyúk segítségével lélegeznek.
Egyes hanyattúszó poloskák (Notonectidae), ill. az árvaszúnyogok (pl. Chironomus) lárváinak
hemolimfája hemoglobint tartalmaz, amely oxigénraktározást tesz lehetővé.
Testüregük (hemocölóma) a törzsben dorzális perikardiális szinuszra (szívöböl),
középső periviszcerális szinuszra (zsigeri öböl) és ventrális perineurális szinuszra (hasöböl)
tagolódik, amelyeket rekeszek (diafragmák) választanak el egymástól. Az elsőben a szív, a
másodikban a bélcsatorna, ivarszervek, stb., a harmadikban pedig a hasdúclánc helyezkedik
el. Keringési rendszerük a többi ízeltlábúhoz hasonlóan nyílt, azaz a hemolimfa szabadon
kering a hemocölóma üregeiben. A keringési rendszer, minthogy a légzési gázok szállításában
nem vesz részt, rák őseikhez képest nagyban leegyszerűsödött. Az artériarendszer nagyrészt
vagy teljesen hiányzik, bár a nagyobb termetű rovarok (pl. fogólábúak, csótányok, egyes
egyenesszárnyúak) gyakran másodlagosan kialakult, a szívből oldalirányba vezető artériákkal
rendelkeznek. A keringési rendszer központja a potroh dorzális részén, a perikardiális
szinuszban elhelyezkedő cső alakú, sokkamrás, két oldalán páros, billentyűvel ellátott oldalsó
nyílásokkal (ostia) rendelkező szív, amely a torban egy a fejig előrenyúló elülső aortaként
(aorta cephalica) folytatódik29 (14.3. ábra). A fejben, az aortából nyíló ún. garatkörüli
érgyűrű feltehetőleg a hatlábúak (de legalábbis a Cercophora klád) alapszabásához tartozik, a
szárnyas rovaroknál ennek hiánya tehát alighanem másodlagos. Hogy a csápokat és a
fartoldalékot közvetlenül ellátó artériák (amelyek a ma élő hatlábúak közül kizárólag a
lábaspotrohúakra jellemzőek) az alapszabás részét képezik-e, kérdéses. A szív a hatlábúak
többségénél hátul zárt, így a hemolimfa áramlása egyirányú (unidirekcionális)30. Az ostiumok
száma csoportonként változó, de legfeljebb 13 pár31. A szív, ill. a szárnyas rovarok járulékos
pulzáló szervei automáciával rendelkeznek, azaz önállóan képezik a működésükhöz szükséges
28

Minthogy rajtuk keresztül oxigén diffundálhat a környező vízből, a légbuborék, de főleg a plastron által
csapdába ejtett légburok ún. fizikai kopoltyúként is működik.
29
A szív és az aorta együttesét háti edénynek nevezik.
30
A hemolimfa visszafolyását speciális billentyűk akadályozzák meg. A lábaspotrohúaknál, az ősi, elsődlegesen
szárnyatlan rovaroknál és a kérészeknél, ill. másodlagosan egyes teljes átalakulású (holometabol) rovaroknál a
szív hátulsó része nyitott, így ezeknél a hemolimfa áramlása kétirányú (bidirekcionális).
31
Számos rovarnál a számuk jóval kevesebb, így pl. sok lepkénél mindössze 7-8 pár, a fullánkos
hártyásszárnyúaknál 5 pár, míg a szívótetveknél és számos poloskánál csupán 2-3 pár.
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ingereket. A szív a kipumpálandó hemolimfát az ostiumokon keresztül szívja fel a
perikardiális szinuszból, majd előrepréseli az aortába, ill. az oldalsó artériákba (ha vannak),
ahonnan az szétáramlik a testbe, majd ismét visszakerül a szívbe. Vénás rendszer egyik
csoportban sem alakult ki. A szív gyenge pumpáló szerv, a hemolimfa áramoltatását nagyrészt
a test és végtagok izomműködése hajtja. A szárnyas rovaroknál a test bizonyos helyein
(pl. csápok, lábak, szárnyak tövénél) járulékos pulzáló szervek alakultak ki a keringés
segítésére és a vérnyomás fenntartására. Számos különböző típusú vérsejtjük (hemocita) lehet,
amelyek a tápanyagszállításban, a hemolimfába kerülő mikroorganizmusok, elpusztult sejtek,
stb. fagocitálásában, az idegen testek körülzárásában és elszigetelésében, a sebek elzárásában,
az alvadási folyamatokban, stb. játszanak szerepet, de oxigénszállítást vagy raktározást egyik
sem végez. A keringési rendszer feladata a tápanyagok, kiválasztási melléktermékek,
hormonok, stb. szállítása, a víz, aminosavak, stb. raktározása, a testhőmérséklet szabályozása,
a kórokozók elleni védelem, stb. Egyes rovarok (pl. egyenesszárnyúak, bogarak) a különféle
méreganyagokat tartalmazó hemolimfájuk kibocsátásával vagy kifröcskölésével védekeznek a
ragadozók ellen (reflexvérzés).

14.3. ábra. Egy nőstény rovar (Insecta) általános testszerveződése. A. fej (caput); B. tor (thorax);
C. potroh (abdomen); 1. csáp (antenna); 2-3. pontszemek (ocelli); 4. összetett szem (oculus);
5. agydúc; 6. előtor (prothorax); 7. elülső aorta; 8. tracheacsövek; 9. középtor (mesothorax);
10. utótor (metathorax); 11-12. elülső és hátulsó szárnyak; 13. középbél; 14. szív; 15. petefészek
(ovarium); 16. utóbél; 17. végbélnyílás (anus); 18. női ivarjárat; 19. potroh idegdúcai;
20. Malpighi-edények; 21. lábfejíz; 22. karmok; 23. lábfej (tarsus); 24. lábszár; (tibia);
25. comb (femur); 26. tompor (trochanter); 27. előbél; 28. tor idegdúcai; 29. csípő (coxa);
30. nyálmirigy; 31. garatalatti dúc; 32. szájszerv (felső ajak, rágók, állkapcsok, alsó ajak).

Kiválasztószerveik a közép- és utóbél határán nyíló, vakon végződő, igen vékony
csövecskék, az ún. Malpighi-edények, amelyek a hemocölómában szabadon fekszenek
(14.3. ábra). Számuk − amely fontos rendszertani bélyeg − ősileg 6, de ennél kevesebb vagy
jóval több (>200) is lehet32. A kiválasztott anyag többnyire húgysavból áll. A Malpighiedények módosulhatnak szövőszervvé (pl. a recésszárnyú fátyolkák lárváinál) vagy
32

A rovarok döntő többségét kitevő Acercaria és Aparaglossata kládok tagjainál a Malpighi-edények száma 4-8.
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világítószervvé (pl. az Arachnocampa luminosa szúnyogfaj lárváinál). Az előrovarok
Malpighi-edényei csökevényesek vagy hiányoznak. A Malpighi-edények mellett kiválasztó
funkcióval rendelkeznek a zsírtest sejtjei, ill. egyéb specializált sejttípusok (pl. nefrociták,
önociták), valamint a bazális csoportokban az ajakmirigyek (labiális mirigyek) és a középbél
sejtjei is. Belső ivarszerveik a többi ízeltlábúhoz hasonlóan ivarmirigyekből (gonádok),
járulékos mirigyekből és kivezetőcsövekből állnak. Ivarnyílásaik (gonopórusok) kevés
kivételtől (pl. kérészek, fülbemászók, álkérészek) eltekintve páratlanok. A hímek ivarnyílása
rendszerint a 9. potrohszelvény haslemezén (sternit) vagy e mögött (a párzószerven), a
nőstényeké pedig a 8. potrohszelvény haslemezén vagy e mögött nyílik. A lepkék többségénél
a nőstények külön párzó- (ostium bursae) és tojásrakó nyílással (oviporus) rendelkeznek.
A párzást és tojásrakást segítő külső, végtageredetű ivarfüggelékek csak a valódi rovaroknál
alakultak ki. A hímek a legtöbb rovarnál a 9. potrohszelvényen elhelyezkedő páratlan, végtag
eredetű párzószervvel (aedeagus) rendelkeznek, amelyet a nőstényhez való rögzülést szolgáló
páros függelék (paramer) vesz körül33. Egyeseknél (pl. kérészek) a hímek párzószerve páros
struktúra. A szitakötők (Odonata) hímjeinél a 2-3. potrohszelvényeken sajátos járulékos
párzószerv alakult ki. A hímek párzószerve alaktani változatossága és komplexitása miatt
fontos rendszertani bélyeg. A nőstények tojócsövét (ovipositor) tipikus esetben a 8. és 9.
potrohszelvények páros, az ősi potrohvégtagok proximális ízeinek megfeleltethető szkleritjei
(gonocoxae), a szintén 8. és 9. potrohszelvényeken található páros ivarlécek (gonapophyses,
valvulae), ill. a 9. potrohszelvény szkleritjei (páros gonoplac és szintén páros gonangulum)
alkotják. Számos csoportban a tojócső redukált vagy hiányzik (pl. fülbemászók,
csótányszerűek, holometabol rovarok többsége), de másodlagosan kialakult, nem
végtageredetű struktúrákból (pl. sternitek) létrejövő tojókészülékük (oviscapt) azonban lehet
(pl. bogarak, tegzesek, lepkék, kétszárnyúak).
Központi idegrendszerük az általános ízeltlábú alapfelépítést követve agydúcra és
hasdúcláncra különül (14.3. ábra). Az első 3 dúcpár összeolvadásával létrejött agydúc
(ggl. cerebrale, ggl. supraoesophagale) elő (proto-), közép- (deuto-) és utóagyra
(tritocerebrum) tagolódik. A protocerebrum az agydúc legterjedelmesebb és legösszetettebb
része, amely az összetett szemekkel és a pontszemekkel asszociál. Ennek oldalsó, kiszélesedő
részét a látólebenyek (lobi optici) alkotják, amelyek az összetett szemekhez futnak ki.
A protocerebrumban található az idegrendszer legfőbb érző- és asszociációs központját
képező páros gombatest vagy nyeles test (corpus pedunculatum). A két gombatest között egy
kiterjedt, főleg idegrostokból felépülő állomány, az ún. centrális test helyezkedik el, amely a
gombatestek között átkereszteződő, ill. fel- és leszálló pályákból áll. A centrális test előtti
terület az agyi neuroszekréciós sejtek egy részét tartalmazó, ill. a pontszemeket beidegző pars
intercerebralis. A protocerebrumtól ventrálisan elhelyezkedő, annál jóval kisebb méretű
deutocerebrumba futnak be a csápok mechano- és kemoreceptoraiból érkező impulzusok,
valamint a csáp motoros neuronjai is itt találhatók meg. A tritocerebrum, amely az agydúc
legventrálisabb és legkisebb része, a felső ajak (labrum) beidegzését végzi, ill. a garat dorzális
falához tapadó ún. frontális ganglional létesít kapcsolatot. A tritocerebrumból két hosszanti
idegtörzs indul ki, amelyek a garatot közrefogva az agydúcot és a garatalatti dúcot
(ggl. suboesophagale) összekötő garat körüli ideggyűrűt alakítják ki. Az utolsó három
fejszelvény dúcainak összeolvadásából létrejött, érző és motoros neuronokat egyaránt
tartalmazó garatalatti dúc idegzi be a végtag eredetű szájszervi részeket (azaz a rágókat,
33

Maga az aedeagus a szárnyas rovaroknál egy szklerotizált alaprészhez (phallobasis) kapcsolódik, belsejében
pedig egy hártyás cső, az ún. endophallus húzódik, amely a tulajdonképpeni ivarnyílást (gonopórust) köti össze a
párzószerv végi nyílással (phallotreme). Egyes rovaroknál az endophallus a gonopórussal együtt kitüremíthető.
Az aedeagus a paramerek mellett további függelékekkel (paraphyses, virga) is rendelkezhet.
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állkapcsokat és az alsó ajkat), valamint innét indulnak a hasdúclánc konnektívumai.
A hasdúcláncot az elő-, közép- és utótorban, valamint az 1-8. potrohszelvényekben
elhelyezkedő dúcpárok alkotják. A tor dúcai, amelyek az adott szelvény izmait, végtagjait, ill.
a szárnyas rovaroknál a szárnyakat látják el idegekkel, a potroh dúcainál rendszerint
nagyobbak. A potroh utolsó dúcpárja a többinél nagyobb méretű, ugyanis a terminális
potrohszelvények dúcpárjainak fúziójával jön létre. A tor és a potroh dúcai más szelvények
dúcaival részben vagy teljesen összeolvadhatnak, így pl. az előtor dúcpárja a garatalatti dúccal
vagy az 1. potrohszelvény dúcai az utótor dúcpárjával, de akár a tor mindhárom dúcpárja vagy
az összes potrohi dúcpár is tömörülhet egyetlen központba. A vedlést, növekedést, ivari
funkciókat, stb. irányító endokrin rendszerük központját az agydúc neuroszekréciós
sejtcsoportjai, a corpus cardiacumnak és corpus allatumnak nevezett páros, az agydúccal
asszociáló neurohemális szervek, valamint a szintén páros előtori mirigy (prothorakális
mirigy) képezik. Az előtori mirigy termeli a vedlési hormont (ekdizon), amely a vedlést
beindítja, a corpus allatum pedig a juvenilis hormont, amely az egyes vedlések során az
imágóvá történő átalakulást gátolja34. Az előtori mirigy a szárnyas rovarok imágóinál,
amelyek kifejlett korukban már nem vedlenek, degenerálódik, míg a corpus allatum az
imágóknál csak addig marad aktív, amíg az ivarszervek ki nem fejlődnek.
Testfelszínükön más ízeltlábúakhoz hasonlóan különböző, mechanikai (pl. tapintó,
rezgésérzékelő) és/vagy kémiai (pl. szagló, ízérző) érzékszervként működő struktúrák
(sensilla), így érzékszőrök, érzékkúpok, érzőlemezek vagy érzékgödrök találhatók, amelyek
főleg a csápokon, szájszervi részeken és a lábakon koncentrálódnak. A kutikula alatt, az
ízesüléseknél ún. chordotonális szervek helyezkednek el, amelyek a különböző testrészek
elmozdulását és pozícióját érzékelik, de a talaj vagy légrezgéseket is képesek felfogni, így
hallószervként is funkcionálhatnak. Ilyen a valódi rovarok csápjának 2. ízében található
Johnston-féle szerv, valamint az ún. szubgenuális szervek a járólábak lábszárának proximális
részében. Összetett szemeik (oculi) rendszerint jól fejlettek, kép-, szín- és térlátásra
alkalmasak. Számos rovar az UV-tartományban is lát. Egyeseknél (pl. kérészek hímjei,
liszteskék, keringőbogarak) az összetett szemek részben vagy teljesen osztottak, azaz két
szemfélre különülnek. A félrovaroknál és lábaspotrohúaknál, valamint a talajban élő,
barlanglakó vagy élősködő fajoknál az összetett szemek gyakran csökevényesek vagy teljesen
hiányoznak. Az összetett szemeket felépítő fiókszemek (ommatidia) száma erősen változó, az
aktív életmódú, ragadozó rovaroknál (pl. szitakötők) akár 30 ezer is lehet szemenként,
másoknál, így pl. az ugróvillásoknál pedig a számuk legfeljebb 8-8. A hatlábúak összetett
szemének egyik fő jellegzetessége, hogy az egyes ommatidiumokban a kristálykúp (conus)
körül 2 primer pigmentsejt helyezkedik el, amelyek a lencse (cornea) kialakításában
résztvevő korneagén sejtek módosulásával jönnek létre. Pontszemeik (ocelli) közül a középső
gyakran redukált, de akár mind a 3 is hiányozhat (pl. fülbemászók, gleccsersáskák, bogarak
többsége). Gyakran rendelkeznek hallószervekkel (tympanális szervekkel) a test különböző
részein (pl. toron, potrohon, elülső lábakon, stb.), amelyek egyeseknél (pl. fogólábúak, éjjeli
lepkék) a denevérek elleni védekezést szolgálják, míg másoknál (pl. egyenesszárnyúak) az
akusztikus kommunikációban van szerepük. Számos csoportban (pl. egyenesszárnyúak,
énekeskabócák, bogarak) alakultak ki különböző hangképző struktúrák, amelyek jellemzően a
nemek egymásra találását segítik, de a védekezésben is szerepet játszhatnak. Egyes rovarok
biolumineszcensek és fényjelekkel kommunikálnak (pl. szentjánosbogarak). Az előrovarok
többsége a soklábúakéhoz (Myriapoda) hasonló Tömösváry-szervvel rendelkezik.
34

Az egyes vedlések tehát csak akkor vezetnek egy újabb lárva- vagy nimfastádiumba, ha a juvenilis hormon
koncentrációja magas a hemolimfában. Ha a juvenilis hormon termelődése leáll, és így a koncentrációja
csökkenni kezd, akkor az újabb vedlést követően az állat imágóvá alakul.
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Egyes hímnős (hermafrodita) pajzstetvek (Icerya) kivételével váltivarúak
(gonochorisztikusak). Az előrovarok és az ősi, elsődlegesen szárnyatlan rovarok többségénél
a spermiumtranszfer indirekt módon történik, azaz a hímek ondótokot (spermatofórát) raknak
le a talajra vagy más szubsztrátumra, esetleg egy vékony vezetőfonálra ragasztanak
spermacseppeket, amelyeket a nőstények ivarnyílásukkal felvesznek. A szárnyas rovarokra
ezzel szemben direkt spermiumtranszfer jellemző, azaz a hímek párzószervük (aedeagus)
segítségével közvetlenül a nőstény hüvelyébe (vagina) vagy párzótáskájába (bursa copulatrix)
juttatják hímivarsejtjeiket (ondó formájában vagy spermatofórába csomagolva). Egyeseknél
(pl. vérszívó poloskák) ún. traumatikus inszemináció jellemző. A párzás során felvett
hímivarsejtek a nőstény ondótartályába (spermatheca) kerülnek, ahol a petesejtek
megtermékenyítéséig raktározódnak. Megtermékenyítésük belső. Gyakori körükben a
szűznemzés (parthenogenezis), amely lehet fakultatív vagy obligát jellegű (pl. botsáskák,
növénytetvek, hártyásszárnyúak, bogarak, kétszárnyúak)35. Egyeseknél (pl. levéltetvek,
gubacsdarazsak) jellemző a szűznemzéssel szaporodó, kizárólag nőstényekből álló nemzedék
és a kétivarosan szaporodó, hímekből és nőstényekből álló nemzedék váltakozása
(heterogónia). Általános körükben a monoembriónia, de poliembriónia is előfordulhat
(pl. szivárványfürkészek, gyilkosfürkészek). Többségük tojásrakó (ovipár), de ál-elevenszülők
(ovovivipárok) vagy elevenszülők (vivipárok)36 is lehetnek (pl. egyes csótányok, tripszek,
növénytetvek, legyek). Számos csoportban a nőstények tojócsövük (ovipositor) vagy
másodlagos tojókészülékük (oviscapt) segítségével juttatják tojásaikat olyan helyre, amely
táplálékul és védelemül szolgál a kikelő lárvák számára (pl. tápnövény szövetei közé,
gazdaállatba, stb.). A csótányszerűeknél (Dictyoptera), ill. egyes botsáskáknál a nőstények
tojástokot (ootheca) képeznek a tojásaik köré. A nőstények37 gyakran gondozzák (védelmezik,
táplálják, stb.) utódjaikat (pl. fülbemászók, szövőlábúak, csótányok, tripszek, szipókások,
hártyásszárnyúak, bogarak).
Egyedfejlődésüknek három alaptípusa fordul elő. Az ősi, elsődlegesen szárnyatlan
rovarokra jellemző ún. apterygota típusú közvetlen fejlődés során a lárvastádiumok és az
imágóstádium között nincs jelentős küllemi eltérés, előbbiek csupán kisebbek és ivarszerveik
fejletlenek. A közvetett fejlődés két alapesete közül az egyik az ún. exopterygota típusú
fejlődés, amelyre a tojás-lárva-nimfa-imágó alaksor jellemző. A szárnyak a lárvastádiumot
követő nimfastádiumokban szárnykezdemények formájában kívülről jól láthatóak, erre utal az
exopterygota elnevezés (gör. exo- ‛külső’ + gör. pteryx ‛szárny’). Ha a juvenilis alakok a
szárazföldön élnek, és hasonlóak az imágókhoz, csupán kisebb méretűek, ill. szárnyaik és
ivarszervei fejletlenebbek, akkor az egyedfejlődés neve kifejlés (paurometabolia). Ha a
juvenilis alakok az imágótól eltérően vízben élnek, így csak rájuk jellemző szervekkel
(pl. tracheakopoltyúkkal) is rendelkeznek, és az utolsó stádiumú nimfa38 1 (ritkán 2) vedlés
során jelentősebb alaktani változásokon megy keresztül, mintegy „átváltozik”, akkor az
egyedfejlődés neve átváltozás (hemimetabolia). A közvetett fejlődés másik alapesete az
ún. endopterygota típusú fejlődés. Ez a teljes átalakulás (holometabolia), amelyre a tojáslárva-báb-imágó alaksor jellemző. A szárnykezdemények a lárvastádiumokban mindig
mélyen a kutikula alatt találhatók, kívülről láthatatlanul, erre utal az endopterygota elnevezés
(gör. endo- ‛belső’ + gör. pteryx ‛szárny’). A szárnyak (és más imágókori struktúrák) a
35

Az arrhenotokia esetében a megtermékenyítetlen petéből mindig hím utód fejlődik, a thelytokia esetében
mindig nőstény utód, míg az amphitokia (deuterotokia) esetében hím és nőnemű utód egyaránt.
36
Ez többnyire lárvaszülést jelent, de a teljes átalakulású (holometabol) rovaroknál előfordul ún. bábszülés is,
amikor a nőstény testét elhagyó lárvák szinte azonnal be is bábozódnak (pl. egyes legyek).
37
A kizárólagos hím utódgondozás ritka, de van rá példa (pl. tutajpoloskák).
38
A vízben fejlődő exopterygota rovarok nimfaalakjait najádoknak is nevezik.
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legutolsó lárvastádiumot követő bábstádiumban alakulnak ki az ún. imaginális korongokból.
A holometabol rovarok lárváinak testfelépítése és többnyire életmódja is nagyban eltér az
imágókétól. Fejlődésük a félrovarok kivételével szelvénytartó fejlődés (epimorfózis).
Az ivarérettségük elérése után (azaz imágókorban) többnyire már nem vedlenek, kivéve az
előrovarokat és az ősi, elsődlegesen szárnyatlan rovarokat, amelyeknél így a vedlések száma
akár 40-50 is lehet (pl. ugróvillások). A szárnyas rovarok bazális csoportjaiban (pl. kérészek,
szitakötők) a vedlések száma „még” mindig relatíve magas, döntő többségük azonban
mindössze 4-6-szor vedlik, mielőtt eléri az imágókort. A vedlések száma fajra jellemző és
viszonylag állandó, de néha fajon belül is változhat. A teljes kifejlődésük hosszabb ideig,
olykor évekig is eltarthat (pl. fában fejlődő rovarok)39. Az imágók élettartama rendszerint
rövid, a hímek a párzást, a nőstények pedig a tojásrakást követően általában elpusztulnak.
Életmódjuk rendkívül változatos, növényevők, ragadozók, dög- és hulladékevők
(köztük ürülékevők) egyaránt lehetnek, emellett a kommenzalizmus és a parazitizmus igen
változatos formái is előfordulnak a körükben. Egyes csoportjaik, így pl. a tetvek
(Phthiraptera), a legyezőszárnyúak (Strepsiptera) és a bolhák (Siphonaptera) kizárólag
élősködő fajokból állnak. Számos rovar imágó korában már nem táplálkozik, csupán a
lárvakorban felhalmozott táplálékot hasznosítja. Többségük magányos (szoliter) életmódú,
de a társas (szociális) életmód számos formája (a szubszocialitástól az euszocialitásig) is
előfordul a körükben (pl. pillásszárnyú tetvek, termeszek, tripszek, levéltetvek, fullánkos
hártyásszárnyúak). Elsődlegesen (és többségében) szárazföldiek, de másodlagosan lehetnek
édesvíziek, ill. ritkán tengeriek is. Világszerte elterjedtek, bár többségük a trópusok,
szubtrópusok lakója. Legkorábbi fosszilis képviselőik (†Rhyniella praecursor, †Rhyniognatha
hirsti) a kora devon időszaki (kb. 409 millió éves) Rhynie chert biótából ismertek, bár a
molekuláris korbecslések, ill. egyes hatlábúakra emlékeztető fosszilis alakok alapján már a
szilur időszakban is jelen lehettek. Abundanciájuk hatalmas, egyetlen emberre a becslések
szerint kb. 200 millió rovar jut, a trópusi esőerdők állati össz-biomasszájának pedig akár
40%-át is kitehetik. Az eddig leírt fajok száma meghaladja az 1 milliót40, vagyis az
ízeltlábúak több mint 80%-a, az ismert állatfajoknak pedig csaknem 65%-a közéjük tartozik.
A leírt fosszilis fajok száma több mint 17 ezer. Abundanciájuk, gyakoriságuk és a
környezetükre gyakorolt hatásuk miatt a szárazföldi életközösségek meghatározó elemeit
képezik. Sikerük kulcsát többek között a miniatürizáció, a repülés képességének kialakulása41,
ill. a virágos növényekkel való koevolúciójuk jelenti. A szárnyak megjelenésén túl, amely
lehetővé tette a levegőben történő terjedést, ill. a ragadozók elől való hatékonyabb
menekülést, fontos evolúciós eseményt jelentett a szárnyhajtogatás képességének, valamint a
teljes átalakulással történő fejlődésnek a kialakulása. Előbbi révén lehetővé vált a rejtett
élőhelyek elfoglalása, míg utóbbi a lárvák és imágók eltérő specializációját, ill. az
egyedfejlődés hatékonyabb irányítását tette lehetővé (17.1. boksz). A Hexapoda két fő ágát a
félrovarokat,
ugróvillásokat
és lábaspotrohúakat
magába foglaló
előrovarok
(Parainsecta/Entognatha), ill. a hatlábúak döntő többségét tartalmazó valódi rovarok
(Insecta/Ectognatha) képezik (14.4-5. ábrák).
39

E tekintetben a „rekorder” az Észak-Amerika keleti részén élő Magicicada septendecim (tizenhétéves kabóca),
amelynek fejlődése (nevének megfelelően) 17 évig tart.
40
Bár a becslések szerint ténylegesen akár 3-30 millió fajuk is lehet.
41
Az aktív repülés képessége az állatvilágban a rovarokon kívül csupán a gerinceseknél (Vertebrata),
nevezetesen a pteroszauruszoknál (†Pterosauria), a madaraknál (Aves) és a denevéreknél (Chiroptera) alakult ki.
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14.4. ábra. A hatlábúak (Hexapoda) főbb ágai Beutel et al. (2017) alapján, amennyiben
az Entognatha és a Paraneoptera monofiletikus egységet képez.
He: Hexapoda; Ec: Ectognatha; Di: Dicondylia; Pt: Pterygota;
Ne: Neoptera; Eu: Eumetabola.

14.5. ábra. A hatlábúak (Hexapoda) főbb ágai Beutel et al. (2017) alapján, amennyiben
az Entognatha és a Paraneoptera nem képez monofiletikus egységet.
He: Hexapoda; El: Elliplura; Ce: Cercophora; Ec: Ectognatha; Di: Dicondylia;
Pt: Pterygota; Ne: Neoptera; Eu: Eumetabola; En: Entognatha; Eu: Paraneoptera.

Az altörzs rendszerének vázlata:
SubPh.: Hexapoda (Hatlábúak altörzse)
Cl.: Parainsecta (Entognatha) (Előrovarok osztálya)
Cl.: Insecta (Ectognatha) (Valódi rovarok osztálya)
SubCl.: Monocondylia (Egybütykű rágójúak alosztálya)
SubCl.: Dicondylia (Kétbütykű rágójúak alosztálya)
Sectio: Pterygota (Szárnyas rovarok tagozata)
Palaeoptera (Ősszárnyúak)
Neoptera (Újszárnyúak)
Polyneoptera
Paraneoptera (Acercaria)
Holometabola (Endopterygota) (Teljes átalakulású rovarok)
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Cl.: Parainsecta (Entognatha) (Előrovarok42 osztálya)
Többségében apró termetű (<10 mm), a miniatürizáció és a talajlakó életmód
következtében erősen leegyszerűsödött testű hatlábúak. Csápjaik gyakran redukáltak
(ugróvillások) vagy teljesen hiányoznak (félrovarok). Ősi jellegük, hogy az utolsó kivételével
minden csápíz saját izomzattal rendelkezik. Összetett szemeik (oculi) csökevényesek
(Collembola) vagy hiányoznak (félrovarok, lábaspotrohúak). Rágóik (mandibulae) és
állkapcsaik (maxillae) a valódi rovaroktól eltérően a fejtokon belül ízesülnek (entognathia)43,
ahonnét táplálkozáskor kitolhatóak, majd ezt követően visszahúzhatóak (gör. entos ‛belső’ +
gör. gnath- ‛állkapocs’). A rágók (mandibulae) monocondyl típusúak, azaz egyetlen ízesülési
bütyökkel (condylus) kapcsolódnak a fejtokhoz. Állkapcsi- (palpi maxillares) és
ajaktapogatóik (palpi labiales) nagymértékben megrövidültek. Lábfejeik (tarsi) egyízűek44.
Potrohszelvényeik hasoldalán páros farcsuták (styli), ill. szintén páros, kitüremíthető
csípőhólyagok (sacculi) lehetnek. Többségüknél (félrovarok, ugróvillások) a trachearendszer
részben vagy teljesen redukált. Malpighi-edényeik csökevényesek vagy hiányoznak. Külső
ivarfüggelékeik nincsenek. Számos képviselőjük a soklábúak (Myriapoda) Tömösváryszervéhez hasonló, az előagy (protocerebrum) által beidegzett érzékszervvel rendelkezik,
amelyet az ugróvillásoknál (Collembola) posztantennális szervnek, a félrovaroknál (Protura)
pedig pseudoculus-nak neveznek.
A párzásuk során rendszerint indirekt spermiumtranszfer történik, azaz a hímek
ondótokot (spermatofórát) raknak le a talajra vagy más szubsztrátumra, amelyet a nőstények
ivarnyílásukkal felvesznek. Egyedfejlődésük apterygota típusú közvetlen fejlődés. Fejlődésük
anamorfózis (előrovarok) vagy epimorfózis (ugróvillások, lábaspotrohúak). A félrovarok
kivételével egész életükben, az ivarérettség elérése után is vedlenek. A félrovarok (Protura),
ugróvillások (Collembola) és lábaspotrohúak (Diplura) tartoznak ide. A három rend
egymással, ill. a valódi rovarokkal (Insecta) való rokonsági viszonyai nem teljesen
tisztázottak. A ma leginkább elfogadott elképzelés szerint a félrovarok és az ugróvillások
egymás testvércsoportját képezik (Ellipura), míg a lábaspotrohúak a valódi rovarokkal mint
testvércsoportjukkal együtt alkotják a Cercophora kládot (14.2. boksz, 14.5. ábra). Ez esetben
tehát a Parainsecta a valódi rovarok nélkül nem képez monofiletikus egységet. Csaknem
10 ezer fajuk ismert, amelyek döntő többségét (>80%) az ugróvillások teszik ki.
14.2. boksz. Az Ellipura és a Cercophora klád
Az Ellipura klád tagjainak (félrovarok, ugróvillások) legfontosabb közös
jellegei a légzőnyílások eltűnése a potrohról, a csápok és az összetett szemek
redukciója, a páratlan posttarsális karmok, ill. az entognathia lábaspotrohúakétól
eltérő jellege (a rágók és állkapcsok külön-külön zsebecskében helyezkednek el a
fejtokon belül). A Cercophora klád tagjainak (lábaspotrohúak, valódi rovarok) főbb
közös jellegei a páros fartoldalék (cercus) megléte (+ gör. -phoros ‛hord(oz)ó’), a
páros posttarsális karmok, a Tömösváry-szerv hiánya, ill. a hímivarsejtek
axonémájának 9 + 9 × 2 + 2-es mikrotubuláris szerkezete.

42

Régebbi nevükön „rejtett szájszervűek”.
A fejtok pofának (gena) nevezett oldalsó részei ugyanis megnagyobbodva és az alsó ajak (labium) alapi
részével összeolvadva oldalról elfedik a rágókat és az állkapcsokat, amelyek így és 1-1 zsebecskébe kerülnek be.
44
Hogy ez ősi vagy levezetett jelleg (ti. másodlagos fúzió eredménye), jelenleg vitatott.
43
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O.: Protura (Félrovaralakúak rendje)
Apró termetű (0,2-2,6 mm-es), karcsú testű, színtelen vagy sárgás színű hatlábúak.
Fejük viszonylag kis méretű, előrefelé elkeskenyedő. Szemeik45, csápjaik46 hiányoznak
(14.6. ábra). Szájszervük előrefelé irányuló (prognath) és a többségüknél szúró-szívó
típusú47, tőrszerű rágókkal (mandibulae), ill. külső- (galeae) és belső állkapcsi karéjokkal
(laciniae). A rágók és állkapcsok az ugróvillásokhoz hasonlóan külön-külön zsebecskében
helyezkednek el a fejtokon belül. Fejükön 1 pár pseudoculus-nak nevezett érzékszerv
található, amelynek pontos funkciója nem ismert48. Tapogatásra csápjaik helyett a felfelé és
előrefelé tartott, megnyúlt és nagyszámú érzéksertével ellátott 1. lábpárjukat használják, így
általában csak négy lábon járnak (funkcionális négylábúság) (14.6. ábra). Járólábaik
karomízein (posttarsi) páratlan karmok találhatók. Potrohuk 11 szelvényű. Az 1-3.
potrohszelvényeik hasoldalán páros, elsődlegesen kétízű farcsuták (styli)49 találhatók, a
végükön általában kitüremíthető hólyagocskákkal. Faroklebenyük (telson) a többi hatlábúval
szemben „még” jól elkülönült (gör. proto- ‛első, ősi’ + gör. oura ‛farok’). A légzőnyílások
(stigmata) legfeljebb a közép- (meta-) és utótoron (metathorax) találhatók meg
(Eosentomoidea, Sinentomidae), ahol ezek sajátos módon a torszelvények hátlemezein
(tergiteken) nyílnak50, bár többségüknél a trachearendszer teljesen redukált. Malpighi
edényeik csökevényesek. Potrohukban páros, riasztó (repellens) hatású váladékot termelő
védekezőmirigyek találhatók, amelyek egy közös kivezető nyílással nyílnak a
8. potrohszelvény hátlemezén (tergit). Mindkét nem ivarnyílása (gonopórus) a
11. potrohszelvényen található, amelyen keresztül az ún. genitális zsebben elhelyezkedő,
páros bazális apodémából és disztális gonostylus-ból álló ivarkészülékük kitüremíthető.

14.6. ábra. Egy be nem azonosított félrovar.

Életmódjuk kevéssé ismert. Párzásuk során az ugróvillásoktól és lábaspotrohúaktól
eltérően feltehetőleg direkt spermiumtranszfer történik, legalábbis a hímek nem képeznek
spermatofórákat. Egyes fajaik szűznemzők. Fejlődésük során a lárvák szelvényszáma
(amelyek a tojásból való kikeléskor csupán 8 potrohszelvénnyel rendelkeznek) a vedlésekkel
nő (anamorfózis), amely kizárólag rájuk jellemző a hatlábúak között. Az 1. stádiumú lárvák
45

Mind az összetett szemek, mind a pontszemek.
Ennek megfelelően a csápokat beidegző középagy (deutocerebrum) is redukált.
47
Ősileg a szájszervük rágó típusú (pl. Eosentomon, Sinentomon).
48
A felépítése alapján feltehetőleg szaglószerv.
49
Ezeket egyesek stylopodiumnak nevezik.
50
Az innét kiinduló tracheák az egész testben szétágaznak.
46
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(előlárvák) a lábaspotrohúakhoz hasonlóan immobilis, nem táplálkozó lárvaalakok (pupoid
stádium). Az ugróvillásokkal és lábaspotrohúakkal szemben kifejlett korban már nem
vedlenek. Mozgásuk a négy lábon való járás miatt lassú, nehézkes, bár egyes helyzetekben
(pl. meneküléskor) az elülső lábaikat is használhatják az előrehaladáshoz. Nagyrészt
gombafonalakat, főleg mikorrhizákat szívogatnak. Magas páratartalmú helyeken, nedves
talajban, avarban, mohában, esetleg korhadó fában fordulnak elő. Egyes élőhelyeken, pl. erdei
talaj humuszrétegében rendkívül nagy egyedszámban lehetnek jelen (akár 90 ezer egyed/m2).
A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek. Fosszilis fajaik mindezidáig nem ismertek.
A leírt recens fajok száma több mint 800, hazánkban 6 fajuk él. Az ugróvillásokkal
(Collembola) mint testvércsoportjukkal együtt alkotják az Ellipura kládot, bár egyes
molekuláris vizsgálatok alapján a szintén vak lábaspotrohúakhoz (Diplura) állnak közelebb
(Nonoculata-hipotézis).
Közép-Európában gyakori faj az Eosentomon transitorium (hajnalrovar)
(Eosentomidae).

14.7. ábra. Seira dollfusi (Entomobryomorpha).

O.: Collembola (Ugróvillás-alakúak rendje)
Apró termetű (0,3-17 mm-es, többségében 1-3 mm-es), igen változatos megjelenésű
hatlábúak. Egyes fajokra (pl. Symphypleona) erős ivari dimorfizmus jellemző. Testük lehet
többé-kevésbé megnyúlt, külsőleg is látható szelvényezettséggel (Poduromorpha,
Entomobryomorpha) (14.7-8. ábrák) vagy erősen gömbölyded, elmosódott külső
szelvényezettséggel (Symphypleona, Neelipleona) (14.10-11. ábrák). Élőhelytől függően
lehetnek színesek (pigmentáltak) (pl. avarban, növények felszínén élők) vagy színtelenek
(pigmentálatlanok) (pl. talaj- vagy barlanglakók). Testüket rendszerint szőrök vagy az ezek
módosulataiként létrejövő pikkelyek borítják (pl. Entomobryidae) (14.7. ábra). Csápjaik
elsődlegesen 4 ízből állnak, de az egyes ízek másodlagosan további ízre tagolódhatnak
(pl. Tomoceridae). Egyes fajok (pl. Sminthurididae) hímjeinél a csápok a nőstény csápjainak
megragadására módosultak. A csápok 3. ízén található érzékszervek, amelyek különösen a
vak ugróvillásoknál (Onychiuridae) fejlettek, feltehetőleg kémiai érzékszervként szolgálnak.
Összetett szemeik (oculi) csökevényesek, kis számú (max. 8-8), laza elrendeződésű
fiókszemmel (ommatidium), vagy teljesen hiányoznak (pl. talajban vagy barlangban élőknél)
(14.11. ábra). Pontszemeik (ocelli) szintén csökevényesek, számuk az összes többi
hatlábútól eltérően 4. A csápok és szemek között helyezkedik el speciális érzékszervük, a
372

páros ún. posztantennális szerv51, amely a félrovarok pseudoculus-ával homológ.
Szájszervük lefelé irányuló (orthognath) és rágó típusú, de előrefelé irányuló (prognath) és
szúró-szívó típusú is lehet (pl. Neanura), megnyúlt, kihegyesedő rágókkal és állkapcsokkal.
A rágók (mandibulae) és állkapcsok (maxillae) felépítése igen változatos (különösen a
Neanuridae családban), amelyek a félrovarokhoz hasonlóan külön-külön zsebecskében
helyezkednek el a fejtokon belül. Lábaikon a lábszár (tibia) és a tagolatlan lábfej (tarsus)
egységes ízzé olvadt össze (tibiotarsus), amely jellegzetes érzékszőreivel együtt fontos
határozóbélyeg. Járólábaik karomízein (posttarsi) a félrovarokhoz hasonlóan páratlan karmok
találhatók. A talajlakó fajoknál a lábak gyakran erősen megrövidültek.

14.8. ábra. Desoria sp. (Entomobryomorpha) kipattintott ugróvillával (nyíl).

Potrohuk legfeljebb 6 szelvényből áll. Az 1. potrohszelvényen helyezkedik el a
páratlan, feltehetőleg végtageredetű ún. hasi tömlő (tubus ventralis), amely egy
alaplemezből, egy csőszerű részből, ill. páros, kitüremíthető véghólyagocskából áll. Ennek
pontos funkciója nem teljesen ismert, feltehetőleg a nedvességfelvételben, ozmoregulációban,
gázcserében, esetleg a megtapadásban játszik szerepet (gör. kolla ‛ragasztó’ + gör. embolos
‛pecek’). A 3. szelvényen apró, végtageredetű akasztó (retinaculum, tenaculum), a 4.-en
pedig kétágú, szintén végtageredetű ugróvilla (furcula)52 található (14.8. ábra). Az ugróvillát
nyugalmi állapotban az akasztó rögzíti. Vészhelyzetben az akasztó „kiold”, az erős
izomnyalábokkal megfeszített ugróvilla pedig az aljzatnak csapódva „katapultálja” az
állatot53. A vízfelszínen élő fajoknál az ugróvilla egyes részei ellaposodtak, lehetővé téve a
vízfelületről történő elrugaszkodást, míg a talajban élőknél az ugróvilla gyakran
másodlagosan redukált. Trachearendszerük hiányzik, legfeljebb a fej és az előtor (prothorax)
határán lehet 1 pár légzőnyílás (stigma) kis számú tracheaággal. Malpighi-edényeik
hiányoznak. Ivarnyílásuk (gonopórus) az 5. potrohszelvény hasi oldalán található.
Potrohuk idegdúcai az utótori dúcba olvadtak bele. A vak ugróvillások (Onychiuridae) fején,
torán, potrohán és végtagjain jellegzetes pórusok (pseudocelli) találhatók, amelyeken
51

Ennek pontos funkciója nem ismert, feltehetőleg szagló-, hőérzékelő- vagy a levegő páratartalmát érzékelő
szerv.
52
Az ugróvilla páratlan alapízből (manubrium) és páros, 1-1 karomszerű ízben (mucron) végződő villaágból
(dentes) áll.
53
Ezzel az ugróvillások saját testhosszuk mintegy 20-100-szorosára is képesek elugrani, miközben testük akár
50-100 g-s gyorsulást is elérhet.
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keresztül vészhelyzetben az alattuk elhelyezkedő védekező mirigyek riasztó hatású váladékát
képesek kibocsátani.
Egyeseknél (pl. Symphypleona) a párzást jellegzetes nászjáték előzi meg. Párzáskor a
hímek nyeles spermatofórát raknak le, amelyeket a nőstények ivarnyílásukkal felvesznek.
Egyesek (pl. Tullbergiidae) körében gyakori a szűznemzés (parthenogenezis). Fejlődésük
epimorfózis. A lábaspotrohúakhoz hasonlóan az ivarérettségük elérése után is még vedlenek,
így a vedlések száma életükben akár 50 is lehet. Nagyrészt baktériumokkal, gombafonalakkal,
bomló növényi anyagokkal, ill. szerves törmelékkel, köztük ürülékkel táplálkoznak, de
ragadozók vagy növényevők is lehetnek. Egyes fajaik (pl. Coenaletidae) tízlábú rákok
(Decapoda) kommenzalistái. Sokuk igen jól, akár hónapokig bírja az éhezést. A félrovaroktól
és lábaspotrohúaktól eltérően igen változatos élőhelyen fordulhatnak elő; bár többségük a
talajban, avarban, ill. növények felszínén él, megtalálhatók a fák lombkoronájában,
dagálytócsákban, édesvizekben, barlangokban, sivatagokban, jégmezőkön vagy gleccserekben
is. Egyesek (pl. Cyphoderidae) más állatok, pl. termeszek vagy hangyák fészkében élnek.
Néhol, pl. a talajban igen nagy egyedszámban lehetnek jelen (akár több tíz- vagy százezer
egyed/m2), ahol fontos szerepük van a szerves anyagok lebontásában, és így a
humuszképzésben. Számos fajuk barlangi, szigetlakó vagy antarktiszi endemizmus. Egyesek
képesek a szárazság hatására testük víztartalmát lecsökkentve és anyagcseréjüket
felfüggesztve nyugvó állapotba kerülni (anhidrobiózis). Öko- és ciklomorfózis egyaránt
előfordul a körükben (pl. Isotomidae, Hypogastruridae). Világszerte elterjedtek a
sarkvidékeket és a magashegységeket is beleértve. Legkorábbi fosszilis képviselőik
(†Rhyniella praecursor) a kora devon időszaki (kb. 409 millió éves) Rhynie chert biótából
ismertek, így egyikei a legősibb ismert hatlábúaknak. Több mint 8100 leírt fajjal a Parainsecta
legnépesebb csoportját képezik. Nálunk mintegy 200 fajuk fordul elő. A félrovarokkal
(Protura) mint testvércsoportjukkal együtt alkotják az Ellipura kládot.

14.9. ábra. Podura aquatica (vízi ugróvillás) (Poduromorpha).

Az Új-Zélandon honos Holacanthella duospinosa (Poduromorpha: Neanuridae) az
ugróvillások „óriása”, amelynek testhossza akár a 17 mm-t is elérheti. A hazánkban is igen
gyakori Podura aquatica (vízi ugróvillás) (Poduromorpha: Poduridae) időszakos vizek
(tócsák, pocsolyák) felszínén, tavak partközeli vízfelületén él, gyakran, különösen hóolvadást
követően igen nagy tömegben (14.9. ábra). Az Alpok gleccsereinek és hómezőinek lakója a
Desoria saltans (gleccserbolha) (Entomobryomorpha: Isotomidae). Jellegzetes nászjáték
figyelhető meg a Sminthurides aquaticus (békalencse ugróka) (Symphypleona:
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Sminthurididae) nevű fajnál (14.10. ábra), amelynél a hím csápjaival rögzül a vele szemben
álló, nálánál jóval nagyobb termetű nőstény csápjaihoz, majd ezt követően a nőstény a hímet a
csápjánál fogva a levegőbe emeli és egy ideig magával cipeli. A Megalothorax és Neelus
fajok (Neelipleona: Neelidae) igen apró termetű, mindössze néhány tized mm-es, vak,
pigmentálatlan, talajlakó ugróvillások (14.11. ábra).

14.10. ábra. Sminthurides aquaticus (békalencse ugróka) (Symphypleona).

14.11. ábra. Neelus murinus (Neelipleona).

O.: Diplura (Lábaspotrohú-alakúak rendje)
Többségében apró termetű (4-10 mm-es), ritkán néhány cm-es, karcsú, többé-kevésbé
lapított, fehéres vagy sárgás színű hatlábúak (14.12-13. ábrák). Csápjaik többé-kevésbé
megnyúltak, karcsúak. A félrovarokhoz hasonlóan mind az összetett (oculi), mind a
pontszemeik (ocelli) hiányoznak. Szájszervük előrefelé irányuló (prognath) és rágó típusú.
A rágók (mandibulae) és állkapcsok (maxillae) az előző két rend tagjaitól eltérően mindkét
oldalon közös zsebecskében helyezkednek el a fejtokon belül. Előtoruk (prothorax) a közép(meso-) és utótornál (metathorax) jóval kisebb. Járólábaik karomízein (posttarsi) a valódi
rovarokhoz hasonlóan páros karmok találhatók. Potrohuk 10 szelvényből áll, ugyanis a
10. és 11. szelvény az embrionális fejlődés során összeolvad. Az 1-7. potrohszelvényeken alul
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1-1 pár farcsuta (stylus)54, közöttük pedig 2-2 csípőhólyag (sacculus) található, de utóbbiak
részben (Parajapygidae) vagy teljesen hiányozhatnak is (Projapygidae). Az utolsó
potrohszelvényen a valódi rovarokhoz hasonlóan páros fartoldalék (cercus) található
(gör. diploos ‛kettős, dupla’ + gör. oura ‛farok’), amely lehet vékony, fonálszerű és sokízű
(Campodeoidea) (14.12. ábra), rövid, ízelt és selyemszövő miriggyel összeköttetésben álló
(Projapygoidea) vagy erőteljes, fogószerű és ízeletlen (Japygoidea) (14.13. ábra). A toron
lévő légzőnyílások (stigmata) száma 2-3 pár, néha 4 pár. A 8. potrohszelvényen sosincsen
légzőnyílás (stigma), egyeseknél (Campodeoidea) pedig a légzőnyílások az összes
potrohszelvényről hiányoznak. Keringési rendszerük sajátossága, hogy csápjaikat és
fartoldalékaikat közvetlenül a háti edényből (szív + aorta) nyíló artériák látják el55. Malpighiedényeik csökevényesek vagy hiányoznak. Az ivarnyílás (gonopórus) mindkét nemnél a 8. és
9. potrohszelvény között elhelyezkedő, visszahúzható genitális papillán nyílik. Tömösváryszervük az előző két rend tagjaitól eltérően hiányzik.

14.12. ábra. Egy lábaspotrohú (Campodea sp).

Párzásuk az ugróvillásokhoz hasonlóan történik. A Japygidae családba tartozó fajok
utódgondozók, a nőstények a tojásaikat, ill. a kikelő fiatal állatokat őrzik56. Fejlődésük
epimorfózis. A tojásból kikelő 1. stádiumú lárvák (előlárvák) a félrovarokhoz hasonlóan
immobilis, nem táplálkozó lárvaalakok (pupoid stádium). Az ugróvillásokhoz hasonlóan az
ivarérettségük elérése után is még vedlenek. A botsáskák (Phasmatodea) mellett az egyedüli
szárazföldi ízeltlábúak, amelyek képesek pótolni elvesztett végtagjaikat. Mindenevők
(Campodeoidea, Projapygoidea) vagy nagyrészt ragadozók (Japygoidea). A Projapygoidea
egyes fajai a zsákmányszerzéshez a selyemszövő mirigyeik váladékát használhatják fel, míg a
Japygoidea tagjai a zsákmányukat fogószerű fartoldalékukkal ragadják meg vagy fogják le.
Rendszerint kövek alatt, korhadt fában, avarban vagy a talaj felső rétegében élnek. Egyes
fajaik barlanglakók, míg mások hangyák vagy termeszek fészkében élnek. A sarkvidékek
kivételével világszerte elterjedtek, bár többségük a trópusuk, szubtrópusok lakója.
A legkorábbi, ténylegesen lábaspotrohúként azonosított fosszilis képviselőik a kora kréta
időszakból (kb. 115-108 millió évvel ezelőttről), a brazíliai Santana-formációból ismertek.
A leírt recens fajok száma több mint 900, hazánkban 10 fajuk él. A valódi rovarokkal
(Insecta) mint testvércsoportjukkal együtt alkotják a Cercophora kládot, bár egyes molekuláris
54

A Campodeoidea és Projapygoidea tagjainak 1. stylus párját, amely kétízű és a többinél nagyobb méretű
egyesek stylopodiumnak nevezik.
55
Hogy ez hozzátartozik-e a Hexapoda (vagy a Cercophora) alapszabásához, kérdéses.
56
Amely néha végzetes lehet a nőstény számára, ugyanis a kannibalizmusra hajlamos fiatal állatok saját anyjukat
is elfogyaszthatják.
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vizsgálatok alapján a szintén vak félrovarokhoz (Protura) állnak közelebb (Nonoculatahipotézis).
Európa nagy részén elterjedt faj a Campodea staphylinus (fonálfarkú ősrovar)
(Campodeidae). A Kínában endemikus Atlasjapyx atlas (Japygidae) a rend egyik legnagyobb
termetű képviselője, amelynek testhossza az 5-6 cm-t elérheti. A Heterojapyx génusz
(Japygidae) egyes fajai a hangyalesők (Neuroptera: Myrmeleontidae) lárváihoz hasonlóan a
talajba ássák magukat, és a kinyújtott fogószerű fartoldalékuk segítségével ragadják meg a
gyanútlanul arra tévedő rovarokat.

14.13. ábra. Egy lábaspotrohú a Japygidae családból.

Ellenőrző kérdések:
Milyen testtájakra tagolódik a hatlábúak (Hexapoda) teste?
Hány pár csáppal rendelkeznek a hatlábúak, és ez milyen részekből épül fel?
Mik a hatlábúak szájszervének végtag és nem végtag eredetű részei?
Hány szelvényből áll a hatlábúak tora, és ezekhez milyen végtagok vagy egyéb
függelékek kapcsolód(hat)nak?
5. Hány szelvényből áll a hatlábúak potroha, és milyen végtageredetű függelékeket
viselhet?
6. Mi jellemzi a rovarok zsírtestét (corpus adiposum)?
7. Mik a hatlábúak légzőszervei?
8. Milyen alapszabás jellemzi a hatlábúak keringési rendszerét?
9. Mik a hatlábúak kiválasztószervei?
10. Mi a hatlábúak összetett szemének fő jellegzetessége?
11. Milyen egyedfejlődési típusok jellemzik a hatlábúakat?
12. Mi a hatlábúak két fő ága?
13. Milyen ősi, és milyen a miniatürizáció és a talajlakó életmód következtében kialakult
bélyegekkel rendelkeznek az előrovarok (Parainsecta/Entognatha)?
14. Mi jellemzi az előrovarok szájszervét?
15. Melyek az előrovarok főbb csoportjai, és mik ezek legfontosabb jellemzői?
1.
2.
3.
4.
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XV. Hexapoda:
Polyneoptera

Insecta:

Archaeognatha,

Zygentoma.

Pterygota:

Palaeoptera,

Írta: Lőrinczi Gábor
Cl.: Insecta1 (Ectognatha) (Valódi rovarok2 osztálya)
Csápjaik ún. ostorcsápok, azaz csak a tőízükben (scapus) található izom3. A csáp
sarokízében (pedicellus) helyezkedik el a Johnston-féle szervnek nevezett mechanoreceptor,
amely a csápostor (flagellum) elmozdulását érzékeli, és ezáltal a légmozgás- és
helyzetérzékelés, ill. egyes rovaroknál (pl. csípőszúnyogok, árvaszúnyogok) a hangérzékelés
szerveként működik. A pontszemek (ocelli) száma (a középső két ocellus összeolvadásával)
elsődlegesen 3, de másodlagosan kevesebb (0, 1, 2) is lehet. Rágóik (mandibulae) és
állkapcsaik (maxillae) a Hexapoda alapszabásnak megfelelően a fejtok külső részén ízesülnek
(ectognathia) (gör. ektos ‛külső’ + gör. gnath- ‛állkapocs’). A rágók mono- vagy dicondyl
típusúak, azaz 1 (ősi) vagy 2 ízülettel kapcsolódnak a fejtokhoz. A torszelvények
hátlemezeinek (tergitek) széles, előrefelé és oldalirányban kiterjedő oldalnyúlványai
(paratergitek, paranotumok) feltehetőleg hozzátartoznak a valódi rovarok alapszabásához.
Lábfejeik (tarsi) tovább ízekre tagolódtak fel. A karomíz (posttarsus) redukált, a páros
karmok az utolsó lábfejízhez (tarsomer) kapcsolódnak. Potrohvégükön, a 11. szelvényen
ősileg páros, végtageredetű fartoldalék (cercus), ill. páratlan, nem végtageredetű végfonál
(filum terminale, paracercus)4 található (15.2-3. ábrák). Az előrovaroktól eltérően
elsődlegesen rendelkeznek különféle, a párzást és tojásrakást segítő külső ivarfüggelékekkel
(15.1. ábra). A nőstények tojócsövét (ovipositor) tipikus esetben a 8. és 9. potrohszelvények
(azaz a genitális szelvények) páros, az ősi potrohvégtagok proximális ízeinek megfeleltethető
szkleritjei (gonocoxae), a szintén 8. és 9. potrohszelvényeken található páros ivarlécek
(gonapophyses, valvulae), ill. a 9. potrohszelvény szkleritjei (páros gonoplac és szintén páros
gonangulum) alkotják. A tojócső előnye, hogy segítségével a nőstények szűk résekbe,
repedésekbe, növényi szövetek közé vagy akár más állatokba is lerakhatják tojásaikat. Számos
csoportban a tojócső redukált vagy hiányzik (pl. fülbemászók, csótányszerűek, holometabol
rovarok többsége), de másodlagosan kialakult, nem végtageredetű struktúrákból (pl. sternitek)
létrejövő tojókészülékük (oviscapt) azonban lehet (pl. bogarak, tegzesek, lepkék,
kétszárnyúak). A tojócső speciális módosulata a fullánkos hártyásszárnyúak (Aculeata)
nőstényeinek méregmirigyes fullánkja (17.38. ábra), amely a gazda- vagy
zsákmányszerzésben és/vagy a védekezésben játszik szerepet. Malpighi-edényeik jól fejlettek.
Tömösváry-szervük hiányzik.
Az ősibb csoportok kivételével a párzásuk során direkt spermiumtranszfer történik.
Fejlődésük epimorfózis. Az ivarérettségük elérése után az ősi, elsődlegesen szárnyatlan
rovarokat kivéve már nem vedlenek. A hatlábúak döntő többsége (>99%) ide tartozik. Két fő
ágát az ugró ősrovarok (Archaeognatha) mint az egybütykű rágójúak (Monocondylia)
1

Nevük a fejre, torra és potrohra tagolódó testükre utal (lat. insectum ‛bemetszett/osztott testű’).
Régebbi nevükön „külső szájszervűek”.
3
A csápokat ennek megfelelően a fejtok belső vázának (tentorium) elülső karjain eredő és a csápnyélen (scapus)
tapadó emelő és süllyesztő izmok, ill. a csápnyélen eredő és a sarokízen (pedicellus) tapadó hajlító és feszítő
izmok mozgatják.
4
A végfonállal rendelkező rovarok (ugró ősrovarok, pikkelykék, kérészek) egy a végfonalat közvetlenül ellátó
artériával rendelkeznek, ennek megfelelően a szívük hátul nyitott, a hemolimfa áramlása pedig kétirányú
(bidirekcionális).
2
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egyetlen recens képviselői, ill. az összes többi rovart magába foglaló kétbütykű rágójúak
(Dicondylea) képezik (14.4-5. ábrák).

15.1. ábra. Tettigonia cantans (éneklő lombszöcske) nősténye.
A képen jól látható a megnyúlt, kardszerű tojócső (nyíl).

SubCl.: Monocondylia (Egybütykű rágójúak alosztálya)
Rágóik (mandibulae) a fejtokhoz az előrovarokhoz (Parainsecta) hasonlóan egyetlen
dorzális helyzetű bütyökkel (condylus) ízesülnek (gör. mono- ‛egyetlen’ + gör. kondylos
‛csukló’), és így e pont körül forgó mozgást végeznek.
Mindössze egyetlen recens csoport, az ugró ősrovarok (Archaeognatha) tartoznak ide.
O.: Archaeognatha5 (Ugróősrovar-alakúak rendje)
Közepes termetű (többségében 10-15, maximum 25 mm-es) rovarok. Testük orsó
alakú, toruk erősen kidomborodó (15.2-3. ábrák). Kutikulájukat többnyire pikkelyek borítják,
amelyek jó rejtő (kriptikus) színezetet biztosítanak számukra (15.2. ábra). Csápjaik hosszúak,
fonálszerűek. Az erősen megnagyobbodott, gyakran a fejtetőn összeérő összetett szemeik
(oculi) mellett 3 jól fejlett pontszemük (ocellus) van (15.2. ábra). Szájszervük lefelé irányuló
(orthognath) és rágó típusú. Állkapcsi tapogatóik (palpi maxillares) erősen megnyúltak,
lábszerűek és 7 ízből állnak (15.2-3. ábrák), amely feltehetőleg hozzátartozik a valódi
rovarok alapszabásához. A torszelvények hátlemezei (tergitek) széles, előrefelé és
oldalirányban kiterjedő oldalnyúlványokat (paratergitek, paranotumok) viselnek. A hatlábúak
körében egyedülálló módon rendszerint a 2. és 3. járóláb pár csípőízén (coxa) is viselnek
farcsutákat (styli)6, bár ezeknek a potrohon lévőktől eltérően nincs saját izomzata. Lábfejeik
(tarsi) 2-3 ízűek. Potrohuk 11 szelvényű, de az utolsó szelvény erősen redukált.
A 2-9. potrohszelvények hasi oldalán 1-1 pár farcsuta (stylus), közöttük pedig az
1-7. szelvényeken 1-2 pár kitüremíthető csípőhólyag (sacculus) található. Az utolsó
potrohszelvényükről páros fartoldalék (cercus), ill. páratlan végfonál (filum terminale) ered
(15.3. ábra). Az 1. potrohszelvényükről a légzőnyílások (stigma) hiányoznak. Ivarnyílásuk
(gonopórus) a 9. potrohszelvényen található.
5
6

Nevük az egybütykű rágójukra mint ősi jellegre utal (lat. archae- ‛ősi, kezdeti’ + gör. gnath- ‛állkapocs’).
Amelyek eredetüket tekintve feltehetőleg exitek.
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15.2. ábra. Trigoniophthalmus alternatus. A képen jól láthatók
az állat testét borító pikkelyek, a nagy összetett szemek,
ill. a megnyúlt állkapcsi tapogatók (nyíl).

p
c

f

15.3. ábra. Petrobius brevistylis. p: állkapcsi tapogatók (palpi maxillares);
c: fartoldalék (cercus); f: végfonál (filum terminale).

Párzáskor a hímek rendszerint vékony fonalat húznak, erre spermacseppeket
ragasztanak, amelyeket a nőstények felvesznek, bár egyeseknél (pl. Petrobius) a hímek
közvetlenül a nőstények tojócsövére juttatják spermájukat. A Meinertellidae család tagjainak
hímjei a hímivarsejtjeiket spermatofórába csomagolva adják át a nőstényeknek.
Egyedfejlődésük apterygota típusú közvetlen fejlődés. Az előrovarokhoz hasonlóan az
ivarérettségük elérése után is még vedlenek. Nagyrészt algákkal, zuzmókkal, mohákkal, ill.
bomló növényi anyagokkal táplálkoznak. Nedvességkedvelők, főleg a talajfelszínen
mozognak. Kevés kivételtől eltekintve éjszaka aktívak, feltehetőleg ennek tudható be az
összetett szemeik megnagyobbodása. Zavarásra a testüket a toruk speciális izomzata
segítségével meghajlítva 10-20 cm-es ugrásokra képesek, erről kapták magyar nevüket.
Ugrásukat az állkapcsi tapogatóik, az elülső járólábaik, ill. a potrohvégi függelékeik is segítik.
Igen változatos élőhelyeken fordulhatnak elő. Számos fajuk petrofil, azaz a köves, sziklás
élőhelyek lakója. A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek. Legkorábbi fosszilis
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képviselőik a kora devon időszakból (kb. 407-397 millió évvel ezelőttről) ismertek. A leírt
recens fajok száma mintegy 500, hazánkban 5 fajuk fordul elő.
A rend jellemző képviselői a Machilis és Petrobius fajok (Machilidae) (15.3. ábra).
SubCl.: Dicondylea (Kétbütykű rágójúak alosztálya)
Legfontosabb közös jellegük, hogy rágóik (mandibulae) dicondyl típusúak, azaz
2, egy elülső és hátulsó helyzetű ízesülési ponton kapcsolódnak a fejtokhoz (gör. di- ‛kettő(s)’
+ gör. kondylos ‛csukló’). Az eredeti, az ősi hexapoda csoportok egyetlen dorzális helyzetű
ízesülésének megfeleltethető hátulsó ízesülést a rágón lévő bütyök (condylus) és a fejtokon
lévő ízületi vápa (acetabulum), míg az újonnan kialakult elülső ízesülést a rágón található
ízületi vápa és a fejtokon lévő bütyök alkotja. Bár a kettős ízesülés a rágóknak csupán egy
síkban történő elmozdulását teszi lehetővé7, a rágók éppen ezáltal jóval nagyobb harapóerőt
képesek kifejteni, ami lehetővé tehette ezen rovarok számára a táplálékspektrum szélesítését
(pl. keményebb növényi részek vagy más ízeltlábúk fogyasztását). Állkapcsi tapogatóik
(palpi maxillares) redukáltak, legfeljebb 5 ízűek. A nőstények tojócsövének (ovipositor)
alapi része egy gonangulumnak nevezett háromszög alakú, páros szkleritet is tartalmaz,
amely a tojócső mechanikai hatékonyságát növeli. Potrohuk tracheaágai között
anasztomózisok alakultak ki.
Az elsődlegesen szárnyatlan pikkelykék (Zygentoma) és a szárnyas rovarok
(Pterygota) tartoznak ide (14.4-5. ábrák).
O.: Zygentoma (Pikkelykealakúak rendje)8
Kis vagy közepes termetű (1,4-20 mm-es, többségében 12-15 mm-es), az ugró
ősrovarokhoz (Archaeognatha) hasonló megjelenésű, bár náluknál lapítottabb testű rovarok
(15.4. ábra). Kutikulájukat gyakran pikkelyek borítják (pl. Lepismatidae). Lehetnek barnás
vagy szürkés színűek, de gyakran nagyrészt vagy teljesen pigmentálatlanok. Csápjaik
rendszerint hosszúak, fonalasak (15.4. ábra), de lehetnek viszonylag rövidek is (pl. Atelura).
Összetett szemeik (oculi) változatos mértékben fejlettek, egyeseknél (pl. Nicoletiidae) teljesen
hiányoznak. Pontszemeik (ocelli) erősen redukáltak vagy hiányoznak (kivéve
Lepidotrichidae). Szájszervük lefelé irányuló (orthognath) és rágó típusú. Ajaktapogatóik
(palpi labiales) utolsó (4.) íze erősen kiszélesedő, speciális érzékelő struktúrákkal (sensilla).
Az ugró ősrovarokhoz hasonlóan a torszelvények hátlemezei (tergitek) jellegzetes
oldalnyúlványokat (paratergitek, paranotumok) viselnek. Járólábaik csípőíze (coxa) erősen
megnagyobbodott és hát-hasi irányban lapított. Lábfejeik (tarsi) az ősi Lepidotrichidae család
tagjainak9 kivételével (ahol a lábfejek 5 ízűek) 2-3 ízűek. Potrohuk 10 szelvényű.
A 2-9. potrohszelvényeik hasoldalán 1-1 pár farcsuta (stylus) található, de ezek száma
másodlagosan lecsökkenhet 1-3 párra, sőt egyeseknél teljesen hiányozhatnak is.
A Lepidotrichidae család tagjainál a farcsuták között a 2-7. potrohszelvényeken kitüremíthető
csípőhólyagok (sacculi) lehetnek, amelyek a többi család képviselőinél hiányoznak. Utolsó
7

Legalábbis a szárnyas rovarok döntő többségénél, a pikkelykéknél (Zygentoma) és a kérészek (Ephemeroptera)
lárváinál, ill. nimfáinál ugyanis a rágókon lévő kettős (pikkelykék) vagy megnyúlt ízületi vápa (kérészek) „még”
viszonylag szabadabb mozgást biztosít a rágók számára.
8
A korábbi rendszerekben a pikkelykéket (Zygentoma) a szintén elsődlegesen szárnyatlan ugró ősrovarokkal
(Archaeognatha) együtt egy közös rendbe (Thysanura) sorolták, ill. az Ectognatha kládon belül a két csoportot
Apterygota néven különítették el a szárnyas rovaroktól (Pterygota), mely utóbbiak nélkül ugyanakkor nem
képeznek monofiletikus egységet.
9
Mindössze egyetlen mai is élő, Észak-Kaliforniában előforduló faj, a Tricholepidion gertschi tartozik ide.
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potrohszelvényükről páros fartoldalék (cercus), ill. páratlan végfonál (filum terminale) ered
(15.4. ábra). A hím ivarnyílás (gonopórus) a 9. és 10., míg a női a 8. és 9. potrohszelvény
haslemezei (sternit) között található.
Párzáskor a hímek egy vékony vezetőfonalat húznak, majd ez alá rakják le
spermatofórájukat, amelyet a nőstények ivarnyílásukkal felvesznek. Egyeseknél (Nicoletiidae)
szűznemzés (parthenogenezis) is előfordul. Egyedfejlődésük apterygota típusú közvetlen
fejlődés. Az előző rendek tagjaihoz hasonlóan az ivarérettségük elérése után is még vedlenek.
Táplálékspektrumuk igen széles, bár nagyrészt gombákkal, algákkal és más növényekkel,
valamint szerves törmelékkel táplálkoznak. Gyorsmozgású rovarok, de ugrani nem képesek.
Többségük a meleg, nedves környezetet kedveli. Gyakran rejtett (kriptikus) életmódúak, így
pl. a Nicoletiidae és Protrinemuridae családok számos faja repedésekben, üregekben,
barlangokban vagy termesz és hangyafészkekben él. A sarkvidékek kivételével világszerte
elterjedtek, bár többségük a trópusok, szubtrópusok lakója. A legkorábbi, ténylegesen
pikkelykeként azonosított fosszilis képviselőik csupán a mezozoikum végéről, a kora kréta
időszaki (kb. 115-108 millió éves) Santana-formációból ismertek, bár egyes, a középső devon
időszakból (kb. 388-383 millió évvel ezelőttről) ismert kutikula maradványok feltételezhetően
pikkelykéktől származnak. A leírt recens fajok száma mintegy 600, nálunk 5 fajuk él.
Kozmopolita elterjedésű, ember közelében élő (szünantróp) fajok a Lepisma
saccharina (ezüstös pikkelyke) és a Thermobia domestica (kemencehalacska) (Lepismatidae)
(15.4. ábra). Hangyafészkekben élő fészekparazita faj az Atelura formicaria
(hangyászpikkelyke) (Nicoletiidae).

f

c

15.4. ábra. Thermobia domestica (kemencehalacska).
c: fartoldalék (cercus); f: végfonál (filum terminale).

Sectio: Pterygota (Szárnyas rovarok tagozata)
Elsődlegesen 2 pár szárnnyal (ala, pteron) rendelkeznek (gör. pteryx ‛szárny’),
amelyek közül az elülső pár a közép- (meso-), míg a hátulsó pár az utótorhoz (metathorax)
kapcsolódik10 (15.5. ábra). A szárnyak mindkét torszelvényen dorzolaterálisan, a hát- (tergit)
és oldallemezek (pleurit) között erednek, és a testhez egy sor mozgatható lemezen (szklerit),
az ún. pteraliumokon keresztül ízesülnek11. A szárnyízesülést a szárnyas rovarok döntő
10

A közép- és utótor egységét szárnyastornak (pterothorax) is nevezik.
Maguk a pteraliumok alul a közép- és utótor oldallemezének 1-1 nyúlványára támaszkodnak, amely
emelőpontként (fulcrum) működik a szárnyak mozgatásakor, felül pedig a közép- és utótori hátlemezek elülső,
középső és hátulsó oldalnyúlványaival állnak kapcsolatban.
11
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többségénél (Neoptera) 1 humerális, 3-4 axilláris12 és 1-2 mediális lemez alkotja. A szárnyak
a kültakaró kitüremkedései, amelyeket az elsődlegesen a pteraliumokhoz kapcsolódó üreges
hosszanti erek (venae) és ezek ágai feszítenek ki. A legtöbb hosszanti érben idegek és
tracheacsövek13 futnak, és mivel üregük a hemocölómával összeköttetésben áll, bennük
hemolimfa kering (15.6. ábra). A főbb hosszanti erek (elölről-hátrafelé) a szegélyér (costa),
szegélyalatti ér (subcosta), sugárér (radius), középér (media), könyökér (cubitus), ill. a
végső (anális) erek14 (15.7. ábra). A hosszanti ereket elsődlegesen számos rövid, tracheák
nélküli harántér köti össze. A hosszanti- és haránterek a szárnyak felületét terecskékre,
ún. sejtekre (areae, cellulae) osztják. A szárnyerezet (nervatura) alakulása a szárnyak mérete,
alakja, szőrözöttsége, stb. mellett fontos rendszertani bélyeg. Ősi jelleg a sűrű szárnyerezet,
míg a levezetett csoportok tagjainál, ill. az apró termetű rovaroknál jellemző a szárnyerezet
redukciója.

15.5. ábra. Egy szitakötő, a Libellula depressa (közönséges acsa).

15.6. ábra. Szárnyér keresztmetszet.

A szárnyak elsődlegesen hártyásak (pl. kérészek, szitakötők) (15.5. ábra), de az elülső
pár másodlagosan lehet keményebb, bőr- vagy pergamenszerű, átlátszatlan fedő jellegű
szárny (tegmen) (pl. fülbemászók, egyenesszárnyúak, csótányok), a tövi részén erősebben
szklerotizált félfedő (hemielytrum) (poloskák) vagy egész terjedelmében kemény
12

Az axilláris lemezek száma többnyire 3, 4 jellemzi a hártyásszárnyúakat (Hymenoptera), kétszárnyúakat
(Diptera) és az egyenesszárnyúak (Orthoptera) egy részét.
13
Amelyek a közép- és utótori járólábak tracheáinak származékai.
14
Ezek hagyományos rövidítései C, Sc, R, M, Cu, ill. A1, A2 és A3.
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szárnyfedő (elytrum) (bogarak) (15.8. ábra). Az elülső (legyezőszárnyúak hímjei) vagy a
hátulsó pár szárny (kétszárnyúak) módosulhat érzékszervvé (billérré), ill. egyik vagy mindkét
pár redukálódhat, esetleg teljesen hiányozhat egyik vagy mindkét nemnél. A rövidszárnyúság
vagy másodlagos szárnyatlanság a helytülő vagy félig helytülő (pl. pajzstetvek nőstényei),
rejtett (pl. kéregpoloskák), talajfelszínen mozgó (pl. futóbogarak), talajlakó (pl. hangyák), vízi
(pl. fenékjáró poloskák) vagy élősködő életmód (pl. bolhák) következménye egyaránt lehet.
Egyes rovaroknak (pl. pillásszárnyú tetvek, termeszek, hangyák) szárnyas és szárnyatlan
alakjai is vannak. A szárnyak evolúciós eredetét illetően ld. 15.1. boksz.

15.7. ábra. A rovarok szárnyerezetének alapfelépítése.

15.8. ábra. Felszállni készülő katicabogár (Coleoptera: Coccinellidae).
A képen jól láthatók a fedőszárnyakká (elythra) módosult
elülső szárnyak és a hártyás hátulsó szárnyak.

A rovarok többségénél a szárnyak mozgatásában a szárnyakhoz közvetlenül nem
kapcsolódó (indirekt) repülőizmok vesznek részt a közép- és utótor rugalmas deformációja
révén15, míg a szárnyak tövéhez16 közvetlenül kapcsolódó (direkt) repülőizmok csupán a
15

Minthogy a szárnyak a kültakaró kitüremkedései, így a torszelvények deformációja a szárnyakat is
elmozdulásra kényszeríti.
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repülést koordinálják. Repüléskor a közép- és utótor hát- (tergitek) és haslemezei (sternit)
között húzódó dorzoventrális izmok összehúzódása, ill. a torszelvények elülső és hátulsó vége
között futó dorzo-longitudinális izmok elernyedése a tergitek süllyesztése révén a szárnyak
felfelé csapásához, míg a dorzoventrális izmok elernyedése és a dorzo-longitudinális izmok
összehúzódása a torszelvények megrövidülése és a tergitek megemelkedése révén a szárnyak
lefelé csapásához vezet. Ezzel az ún. indirekt-indirekt repülőmechanizmussal szemben a
szitakötőkre (Odonata) ún. indirekt-direkt repülőmechanizmus jellemző, azaz míg a
szárnyak felfelé csapása a fentiekhez hasonlóan történik, addig a szárnyak lefelé csapását az
azok tövi részéhez közvetlenül kapcsolódó (direkt) repülőizmok végzik. A szárnycsapás
sebessége változó, a másodpercenkénti 4-20 csapástól (pl. nappali lepkék) a több mint 1000
csapásig terjedhet (pl. csípőszúnyogok). A szitakötők kivételével17 az elülső és hátulsó
szárnyak repülés közben szinkron mozognak, számos rovarnál (pl. hártyásszárnyúak, lepkék)
pedig a szárnyakat repüléskor egy kapcsolószerkezet tartja össze, így a két szárnypár
egyetlen egységként működik (funkcionális kétszárnyúság). Nyugalmi állapotban a legtöbb
rovar a potrohra hajtja a szárnyait, miközben azokat (főleg a hátulsókat) gyakran össze is
hajtogatják. Funkcionális szárnyakkal kizárólag a kifejlett rovarok rendelkeznek, ez alól
csupán a kérészek (Ephemeroptera) jelentenek kivételt, amelyeknél a teljesen kifejlett
szárnyak már az imágó stádiumot megelőző fejlődési állapotban, az ún. szubimágó
stádiumban is jelen vannak18. Az összes többi ma élő szárnyas rovarnál a szárnyak a
preimaginális (juvenilis) stádiumokban kezdenek kifejlődni (külsőleg vagy belsőleg19), de
csupán a legutolsó vedlést követően válnak funkcióképessé.
Epikutikulájuk a testfelszínen át történő vízvesztés ellen védő külső viaszos réteggel
rendelkezik. Farcsutákat (styli) legfeljebb a 9. potrohszelvényen viselnek. Csípőhólyagjaik
(sacculi) hiányoznak20. Testük bizonyos helyein (pl. csápok, lábak, szárnyak tövénél)
járulékos pulzáló szervek alakultak ki a keringés segítésére és a vérnyomás fenntartására.
A garatkörüli érgyűrűjük hiányzik. Többségüknél a hímek ivarnyílása (gonopórus) a
9. potrohszelvény haslemeze (sternit) mögött (a párzószerven), a nőstényeké pedig a
8. potrohszelvény haslemezén vagy e mögött nyílik. Egyes csoportokban a hímek
(pl. fülbemászók) vagy mindkét nem (pl. kérészek) ivarnyílásai párosak. A hímek
párzószervét (aedeagus), amely gyakran gyengén szklerotizált vagy teljesen hártyaszerű, a
nőstényhez való rögzülést szolgáló páros függelék, ún. paramer veszi körül. A nőstények
tojócsöve (ovipositor) többnyire egy gonoplac-nak nevezett függeléket is tartalmaz, amely
rendszerint védőhüvelyként veszi körül az ivarléceket (gonapophyses, valvulae).
Párzásuk során direkt spemratranszfer történik, azaz a hímek közvetlenül,
párzószervük segítségével juttatják a hímivarsejtjeiket a nőstény ivarjáratába21.
Egyedfejlődésük exopterygota (paurometabolia vagy hemimetabolia) vagy endopterygota
típusú (holometabolia) közvetett fejlődés. Juvenilis alakjaik (lárvák, nimfák) elsődlegesen
szárazföldiek, de másodlagosan víziek is lehetnek (pl. kérészek, szitakötők, álkérészek, stb.).
Az előrovarokkal és az ősi, elsődlegesen szárnyatlan rovarokkal ellentétben ivarérettségük
16

Egészen pontosan az epipleuritoknak nevezett szkleritekhez (basalare, subalare).
A szitakötők más rovarokkal ellentétben külön-külön is képesek mozgatni a szárnyaikat.
18
Bár a szubimágó stádium ma kizárólag a kérészeket jellemzi, a paleozoikum időszakban a szárnyas rovarok
jelentős része rendelkezett nem is egy, de több szubimágó stádiummal.
19
Külsőleg az exopterygota rovarok nimfáinál, míg belsőleg az endopterygota, azaz a teljes átalakulású rovarok
lárváinál.
20
Ez alól csupán a gleccsersáskák (Grylloblattodea) jelentenek kivételt, bár náluk az 1. potrohszelvény részben
redukált haslemeze (sternit) mögött található páratlan, kitüremíthető csípőhólyag (sacculus) teljesen újonnan
alakult ki.
21
Vagy annak testüregébe (ld. traumatikus inszemináció).
17
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elérése után már nem vedlenek. A szárnyas rovarok közös őse feltehetőleg valamikor a késő
devon időszakban válhatott el a pikkelykék (Zygentoma) közös ősétől. A szárnyak
megjelenése a rovarok egyik legfontosabb evolúciós eseménye, amely a csoport nagyarányú
adaptív radiációhoz vezetett a paleozoikum időszak második felében. A röpképesség nem
csupán a ragadozók előli új, hatékonyabb menekülési forma kialakulását jelentette, hanem
általa a levegőben történő terjedés, és ezáltal az újabb élőhelyek meghódítása is lehetővé vált.
A szárnyaknak emellett fontos szerepe lehet a termoregulációban (pl. „napkollektorként” a
hősugárzási energia begyűjtése, hőtermelés a repülőizmok ritmusos összehúzódásával), az
aktív vagy passzív védekezésben (pl. potroh védelme a fedőszárnyakká módosult elülső
szárnyakkal, környezetbe való beleolvadás a szárnyak rejtő színezete révén), ill. a
kommunikációban (pl. hangképzés a szárnyak összedörzsölésével, rosszízűség és/vagy
mérgezőség hirdetése a ragadozóknak vagy az ellenkező nemű fajtársak figyelmének
felkeltése a szárnyak élénk színezete révén) is. Sikerükhöz feltehetőleg a direkt
spermiumtranszfer kialakulása is hozzájárulhatott, amely az elsődlegesen szárnyatlan
rovarokra jellemző indirekt spermiumtranszferhez képest a hímivarsejtek átadásának egy
jóval hatékonyabb és „gazdaságosabb” módját jelenti. A szárnyas rovarok legkorábbi fosszilis
képviselői a késő karbon időszakból (kb. 323-315 millió évvel ezelőttről) ismertek.
Ide tartozik a recens rovarfajok több mint 99%-a. A rokonsági viszonyaik tekintetében
ld. 15.2. boksz.
15.1. boksz. A rovarok szárnyának eredete
Bár a szárnyak egymástól függetlenül számos csoportban redukálódtak,
csaknem bizonyos, hogy egyszer alakultak ki a rovarok evolúciója során, feltehetőleg
valamikor a késő devon vagy kora karbon időszak során (mintegy 370-330 millió
évvel ezelőtt). Jelentős alaktani változatosságuk ellenére a szárnyak közös eredetét
támasztja alá, hogy azok minden rovarnál ugyanazokhoz a torszelvényekhez (azaz a
közép- és utótorhoz) kapcsolódnak, a kültakaró kettőzeteiként fejlődnek ki az
egyedfejlődés során, valamint hogy a szárnyerezet alapfelépítése, a szárnyak
mozgatásában résztvevő izmok, ill. a szárnyízesülést alkotó lemezek és a tor egyéb
módosulatai homologizálhatók az egyes rovarrendek között. Minthogy az ősi,
elsődlegesen szárnyatlan rovarokat és a kora perm időszakra „már” jelentős
diverzifikáción átesett szárnyas rovarokat összekötő „átmeneti” alakok hiányoznak a
fosszilis rekordból, a mai napig nem tisztázott egyértelműen, hogy hogyan alakultak
ki a szárnyak, jóllehet az elmúlt 200 év során számos elképzelés született erre
vonatkozóan.
Két fő hipotézis létezik a szárnyak eredetének magyarázatára: az egyik, a
paranotum hipotézis a szárnyak tergális eredetét, míg a másik, az exit hipotézis a
szárnyak pleurális eredetét hangsúlyozza. Mindkét hipotézis mellett és ellen egyaránt
szólnak érvek. A tradícionális paranotum hipotézis szerint a szárnyak a közép- és
utótori hátlemezek oldalnyúlványainak (paratergitek, paranotumok) fokozatos
expanziójával alakultak ki. Ezek kezdetben egyfajta ejtőernyőzést, majd siklórepülést
tehettek lehetővé (amely a táplálékul szolgáló növényekről való lejutás gyors és
egyszerű módját jelenthette, ill. előnyös lehetett a ragadozók elől való menekülés
során), és később fokozatosan ebből alakulhatott ki az aktív repülés. Hasonló
oldalnyúlványokkal rendelkeznek a ma is élő, elsődlegesen szárnyatlan pikkelykék
(Zygentoma), sőt egyes, a paleozoikum időszakból ismert szárnyas rovarok
(pl. †Palaeodictyoptera, †Eugeropteridae) az előtorukon is viseltek kisméretű,
erezettel rendelkező, bár nem ízelt „szárnyacskákat” paranotális lebenyek formájában,
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amelyek az elképzelés szerint szeriálisan homológnak tekinthetők a közép- és utótori
szárnyakkal (15.9. ábra). Az elmélet legfőbb problémája ugyanakkor, hogy nem ad
kielégítő magyarázatot arra, hogy a szárnyak ízesülése, izomzata, beidegzése, stb.
hogyan alakult ki.

15.9. ábra. †Mazothairos enormis (†Palaeodictyoptera).
A nyíl mutatja az előtori „szárnyacskát”.

Az exit hipotézis szerint a szárnyak az ősi torvégtagok oldalsó testfalba
beleolvadt, kisebb szkleritekre feltagolódó tőízéből (epicoxa) és ennek mozgatható
külső függelékéből (exit) vezethetők le22, és megfeleltethetők a kérészek vízi
életmódú lárva- és nimfaalakjainak a potrohszelvények két oldalán elhelyezkedő
tracheakopoltyúival. Ezek a függelékek az elképzelés szerint a vízben élő juvenilis
alakoknál kopoltyúként és/vagy evezőként működtek, az imágóknál pedig kezdetben
a vízfelszínen történő vitorlázást tették lehetővé, majd fokozatosan ebből alakulhatott
ki az aktív repülés. Az elméletet támasztja alá többek között, hogy a rovarok
szárnyának kialakításában fontos szerepet játszó gének (ap, nub) homológjai a
csupasz levéllábú rákoknál a torvégtagok exitjeiben expresszálódnak, ami közvetlen
evolúciós kapcsolatot feltételez a két struktúra között. Ugyanakkor, ha homológiát
feltételezünk a szárnyak és a kopoltyúk között, akkor azt várnánk, hogy ezek
nagyfokú strukturális hasonlóságot mutatnak, ami azonban nem áll fenn. További
probléma, hogy bár a vízfelszíni vitorlázás gyakori az álkérészeknél, a szárnyas
rovarok bazális csoportjaiban ritka (kérészek) vagy egyáltalán nem is ismert
(szitakötők). A legkorábbi, karbon időszakból ismert szárnyas rovarok többsége
ráadásul zömök testtel és széles szárnyakkal rendelkezett, ami nem tette volna
lehetővé a vízfelszínen történő vitorlázást, mi több, nincs nyoma annak, hogy ezen
rovarok juvenilis alakjai vízben éltek volna, holott az ilyen környezet kifejezetten
ideális a fosszilizálódásra. Az, hogy az ősi, elsődlegesen szárnyatlan rovarok (ugró
ősrovarok, pikkelykék) is szárazföldiek, szintén azt előfeltételezi, hogy a szárnyas
rovarok közös ősének is szárazföldinek kellett lennie. A fosszilis bizonyítékok is azt
mutatják, hogy a vízben fejlődő szárnyas rovarok a triász időszakban, azaz csaknem
100 millió évvel a szárnyas rovarok feltételezett kialakulását követően jelentek meg.
22

Maguk a szárnyak az exitekből, a szárnyízesülést alkotó lemezek pedig az epicoxa fragmentumaiból. Az ősi,
elsődlegesen szárnyatlan rovaroknál a megnagyobbodott exitek redukciója vagy a hátlemezekbe (tergitek)
történő beleolvadása alighanem a rejtett (kriptikus) életmód következménye.
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Az újabb evolúciós fejlődésbiológiai (evo-devo) és paleontológiai vizsgálatok
alapján ma sokan a szárnyak kettős (duális) eredetét hangsúlyozzák, ezzel egyesítve a
fenti két hipotézist. Ezen elképzelés szerint a paranotális lebenyek felelősek magának
a szárnylemeznek a kialakításáért, az ősi torvégtagok tőízéből származó pleurális
szkleritek és a velük asszociáló izmok pedig a szárnyak ízesülését hozták létre.
A duális hipotézis előnye, hogy mind a paranotum, mind az exit hipotézis korlátait
kiküszöbölve ad egységes magyarázatot a szárnyak kialakulására.
15.2. boksz. A szárnyas rovarok rokonsági viszonyai, avagy a Palaeopteraprobléma
A legősibb szárnyas rovarok, azaz a kérészek (Ephemeroptera) és a szitakötők
(Odonata), ill. a szárnyas rovarok fennmaradó részét magába foglaló újszárnyúak
(Neoptera) rokonsági viszonyait három hipotézis, a Palaeoptera, Metapterygota és a
Chiastomyaria hipotézis magyarázza (15.10. ábra). Mindhárom hipotézis
érvényessége mellett szólnak morfológiai és molekuláris bizonyítékok egyaránt, így a
kérdés jelenleg eldönthetetlen, bár újabban a klasszikus Palaeoptera hipotézis
támogatottsága a legnagyobb.

15.10. ábra. A szárnyas rovarok rokonsági viszonyai a Palaeoptera,
Metapterygota és a Chiastomyaria hipotézis alapján.
Pa: Palaeoptera; Me: Metapterygota; Ch: Chiastomyaria.

A Palaeoptera hipotézis (15.10. ábra A) szerint a kérészek és szitakötők
egymás közeli rokonai, monofiletikus egységük (Palaeoptera) pedig az újszárnyúak
testvércsoportját képezi. A Palaeoptera klád tagjainak legfőbb közös jellegei a
szárnyízesülést alkotó lemezek fúziója, a szárnyerezetben való hasonlóságok, a
szárnyhajtogatás hiánya, a megrövidült, serteszerű csápok, valamint a vízi életmódú
lárva- és nimfastádiumok, amelyeknél a külső- (galeae) és belső állkapcsi karéjok
(laciniae) összeolvadtak. A Metapterygota hipotézis (15.10. ábra B) szerint a
kérészek képezik a szárnyas rovarok elsőként divergálódó ágát, míg a szitakötők az
újszárnyúak testvércsoportját alkotják. A Metapterygota klád tagjainak legfőbb közös
jellegei a különböző izomredukciók, a másodlagos rágóízesülés felépítésében való
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hasonlóság, a potrohi légzőnyílások záróizomazatának megléte, valamint a szubimágó
stádium, ill. a végfonál (filum terminale) másodlagos hiánya. A Chiastomyaria
hipotézis (15.10. ábra C) szerint a szitakötők képezik a szárnyas rovarok elsőként
divergálódó ágát, míg a kérészek alkotják az újszárnyúak testvércsoportját.
A Chiastomyaria klád tagjaik legfőbb közös jellegei a hímek potrohvégi
párzószervének megléte és az indirekt-indirekt repülőmechanizmus.
Palaeoptera (Ősszárnyúak)
Járólábaikon az ősi térdíz (patella), amely a hatlábúak evolúciója során a lábszárba
(tibia) olvadt bele, egy mély varrattal „még” viszonylag jól elkülönül a tibiától.
Szárnyízesülésüket 1-1 nagyobb „humerális” és „axilláris” lemez (szitakötők) vagy
1 humerális, 2 axilláris, 1 nagyobb bazális, ill. 1-2 további kisebb lemez alkotja (kérészek)23.
Közös ősi (szünpleziomorf)24 jellegük, hogy szárnyaikat nem tudják a potrohukra ráhajtani,
legfeljebb a potroh felett összecsapni (gör. palaios ‛ősi’ + gör. pteryx ‛szárny’). Csápjaik
rövidek, serteszerűek25. A lárvák, ill. nimfák külső- (galeae) és belső állkapcsi karéjai
(laciniae) összeolvadtak (galeolacinia).
A juvenilis alakok víziek és tracheakopoltyúkkal lélegeznek. Egyedfejlődésük
hemimetabolia. A kérészek (Ephemeroptera) és a szitakötők (Ephemeroptera) monofiletikus
egysége, amely a szárnyas rovarok fennmaradó részét magába foglaló újszárnyúak (Neoptera)
testvércsoportját képezi (15.10. ábra A).
O.: Ephemeroptera (Kérészalakúak rendje)
Kis vagy közepes termetű (2-50 mm-es hosszúságú és 3-80 mm-es szárnyfesztávú),
karcsú, törékeny testű rovarok (15.11. ábra). Csápjaik igen rövidek, árszerűek, serteszerű
csápostorral (flagellum), amelynek ízei (flagellomerek) szinte alig különülnek el egymástól
(15.12. ábra). Szájszervük erősen csökevényes; a rágók (mandibulae) a legtöbb fajnál
teljesen hiányoznak, az állkapcsok (maxillae) és az alsó ajak (labium) pedig nagyban
redukáltak. Összetett szemeik (oculi) mellett 3 pontszemük (ocellus) van. Számos faj
hímjeinél az összetett szemek két részre osztottak, amelyek közül a felső jobban
kidomborodó, felfelé irányuló és általában a szem többi részétől eltérő színű
(ún. „turbánszem”)26 (15.12. ábra). Előtoruk (prothorax) redukált, mindössze néhány
vázelemből áll, a középtor (mesothorax) jól fejlett, a hátoldalon erősen domború, míg az
utótor (metathorax) kicsi. Hátulsó pár szárnyuk mindig jóval kisebb az elülsőknél
(15.11. ábra), sőt sok fajnál teljesen hiányozhat is (pl. Caenidae, Baetidae) (15.15. ábra).
Szárnyerezetük sűrű, számos harántérrel. Az elülső szárnyak tövén jellegzetes, a szegélyértől
(costa) a sugárérig (radius) futó vastag harántér látható. A szárnyak anális mezője redukált.
Nyugalmi állapotban a szárnyaikat a hátuk fölött függőlegesen összecsapva tartják. Lábaik
vékonyak, gyengék. A kifejlett hímek megnyúlt, speciális tibiotarsális ízülettel rendelkező
elülső lábaikat a nőstények megragadására használják. Egyes fajoknál a lábak változó
23

A szitakötők „humerális” és „axilláris” lemeze, ill. a kérészek bazális lemeze több kisebb szklerit
összeolvadásának eredménye.
24
De az sem teljesen kizárható, hogy ez valójában származtatott jelleg.
25
A serteszerű csápok ugyanakkor feltehetőleg egymástól függetlenül alakultak ki a kérészeknél és a
szitakötőknél, tekintve, hogy a csápostor (flagellum) felépítése a két csoportban eltérő, ill. mind a kérészek, mind
a szitakötők törzscsoportjának tagjai „még” viszonylag hosszú csápokkal rendelkeztek.
26
Ezekkel a hímek az ultraviola (UV) fényt, ill. a felettük elrepülő nőstényeket képesek érzékelni.
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mértékben redukáltak, kivéve a hímek elülső lábait. Lábfejeik (tarsi) 4-5 ízűek. Potrohuk
10 szelvényű. Potrohvégükön a páros, megnyúlt és sokízű fartoldalék (cercus) mellett a
páratlan, szintén megnyúlt és sokízű végfonál (filum terminale) is megtalálható, bár utóbbi
hiányozhat is (15.11. ábra). Az imágók középbele levegővel telt27, és nem áll kapcsolatban
az elő- és utóbéllel. A hímek páros párzószervvel (aedeagus), míg a nőstények páros
párzónyílással (gonopórus) rendelkeznek. A nőstények tojócsöve redukált. Fejükben, a feji
tracheák találkozásánál sajátos, feltehetőleg a térbeli tájékozódásban szerepet játszó struktúra
(Palmén-féle szerv) található.

15.11. ábra. Kérész imágó.

A vízben élő juvenilis alakok (lárvák, nimfák) testfelépítése az életmódjuknak
megfelelően igen változatos (15.13. ábra). Szájszervük, amely az imágókkal ellentétben jól
fejlett eredetileg rágó típusú, de sokféleképpen módosulhat az életmódnak és táplálkozási
formának megfelelőnek (pl. ásásra, szűrögetésre, algabevonat lekapargatására, stb.). Lábfejeik
(tarsi) az imágótól eltérően csupán egyízűek, páratlan karommal. Egyeseknél
(pl. Oligoneuriidae) az elülső torlábak szőrképletei szűrőkészüléket alkotnak, míg másoknál
(pl. Ephemeridae) az elülső torlábak ásólábakká módosultak. Potrohuk hengeres (pl. úszó
életmódú fajok) vagy hát-hasi irányban lapított (pl. köveken, kövek alatt élő sodráskedvelő
fajok). Potrohuk végén az imágókhoz hasonlóan megtalálható a páros fartoldalék és általában
a páratlan végfonál. Trachearendszerük zárt, tracheakopoltyúik páronként az 1-7.
potrohszelvények oldalán találhatók (15.13. ábra).
27

Amely egyfajta aerosztatikus szervként a repülést segíti.
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15.12. ábra. Hím kérész közelről. A képen jól láthatók a rövid, árszerű
csápok és mögöttük a két részre osztott összetett szemek.

15.13. ábra. Cloëon dipterum (elevenszülő kérész) nimfája.
A képen jól látszódnak a tracheakopoltyúk a potrohszelvények oldalán (nyíl).

Egyes fajok nőstényei ál-elevenszülők (ovovivipárok). Egyedfejlődésük átváltozás
(hemimetabolia). A kifejlődési idő fajtól és az élőhely hőmérsékletétől függően néhány héttől
több évig is eltarthat, esetenként diapauza közbeiktatásával. Fejlődésük során az elsődlegesen
szárnyatlan rovarokhoz hasonlóan számos alkalommal (20-40) vedlenek. A juvenilis alakok
számos különböző vizes élőhelyen előfordulhatnak a gyors sodrású hegyi patakoktól kezdve a
lassú áramlású folyókon keresztül az állóvizekig, beleértve a félsós vizeket (brakkvizeket) is.
Életmódjuk rendkívül változatos, lehetnek ásó életmódúak (pl. Ephemeridae, Palingeniidae),
aljzatlakók (pl. Ephemerellidae, Leptophlebiidae) vagy szabadon úszók (pl. Baetis).
Táplálékspektrumuk igen széles, fogyaszthatnak algákat, kovamoszatokat, gombákat, szerves
törmeléket, ill. lehetnek ragadozók is (pl. Behningiidae). Az utolsó nimfastádiumot
jellemzően egy már szárnyakkal rendelkező, röpképes, de még nem ivarérett preimaginális
stádium, az ún. szubimágó állapot előzi meg28, amely az imágótól halványabb színezetében,
szőrözöttségében, rövidebb testfüggelékeiben és az ivarszervek fejletlenségében tér csupán el.
28

A szubimágó stádium a ma élő szárnyas rovarok körében egyedül a kérészeknél maradt meg.
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Egyes fajok (pl. Palingenia longicauda) nőstényeinél a szubimágó állapot hiányzik.
A szubimágók egy rövidebb, néhány perctől az 1-2 napig terjedő időtartamot követően egy
újabb vedléssel válnak imágóvá29. Az imágók rendszerint szinkron módon, gyakran nagy,
több milliós tömegekben jelennek meg (15.14. ábra). Az igen rövid, mindössze néhány órás
vagy legfeljebb néhány napos életük során nem táplálkoznak, tevékenységüket csupán a
szaporodásra korlátozzák (gör. ephemeros ‛rövid életű’ + gör. pteryx ‛szárny’)30.
A nászrepülő hímek, ritkán a nőstények tömött rajokat alkotnak. Párzásuk a levegőben,
rendszerint a víz felett történik. A nőstények tojásaikat a víz felszínére helyezik vagy repülés
közben a vízbe szórják, ahonnét azok az aljzatra süllyednek.

15.14. ábra. Kérészek rajzása.

15.15. ábra. Cloëon dipterum (elevenszülő kérész).

A sarkvidékek és néhány óceáni sziget kivételével világszerte elterjedtek, bár
többségük a trópusok, szubtrópusok lakója. Legnagyobb génuszdiverzitásukat a
neotrópusokon, míg a legnagyobb faji diverzitásukat a Palearktiszban érik el. Gyakori
29
30

A kérészek ma az egyedüli olyan szárnyas rovarok, amelyek röpképes állapotban is vedlenek.
Innét ered a „kérészéletű”, ill. „tiszavirág-életű” (= röpke, múlandó, ideig-óráig tartó) kifejezés.
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körükben az endemizmus, amely családszinten is előfordul, így pl. a Rallidentidae és
Siphlaenigmatidae családokba tartozó fajok Új-Zélandon, míg a Dipteromimidae család tagjai
kizárólag Japánban fordulnak elő. A legkorábbi, ténylegesen kérészként azonosított fosszilis
képviselőik a kora perm időszakból (kb. 290-283 millió évvel ezelőttről) ismertek. A leírt
recens fajok száma több mint 3200, nálunk csaknem 100 fajuk fordul elő.
Egész Európában gyakori faj a mindössze egyetlen pár szárnnyal rendelkező Cloëon
dipterum (elevenszülő kérész) (Baetidae) (15.15. ábra), amelynek nőstényei ál-elevenszülők
(ovovivipárok). A Palingenia longicauda (tiszavirág) (Palingeniidae) 25-38 mm-es
(fartoldalékaival együtt 57-115 mm-es) testhosszával a legnagyobb európai kérészfajok közé
tartozik.

15.16. ábra. Szitakötő közelről. A képen jól látható a rézsútos helyzetű tor,
a nagy összetett szemek és a rövid, serteszerű csápok.

O.: Odonata31 (Szitakötő-alakúak rendje)
Közepes vagy termetű (15-135 mm-es hosszúságú és 20-190 mm-es szárnyfesztávú32),
élénk színezetű rovarok. A legtöbb fajra kifejezett színbeli és/vagy méretbeli ivari
dimorfizmus jellemző (15.18. ábra). Fejük nagyméretű és rendkívül széles tartományban
elforgatható. Csápjaik rövidek, serteszerű csápostorral (flagellum) (15.16. ábra), bár a
kérészekkel szemben a csápostor egyes ízei (flagellomerek) „még” jól felismerhetőek. Igen
jól fejlett, nagyszámú (10-30 ezer) fiókszemből (ommatidium) felépülő összetett szemeik
(oculi) mellett 3 pontszemük (ocellus) van (15.16. ábra). Szájszervük lefelé irányuló
(orthognath) és rágó típusú. Előtoruk (prothorax) kicsiny, nyakszerű, a pterothorax, azaz a
közép- (meso-) és utótor (metathorax) az előtorhoz képest rézsútos helyzetű (15.16. ábra).
Szárnyaik megnyúltak, keskenyek. Számos fajnál a szárnyak színes árnyalatúak vagy színesen
mintázottak. A szárnyerezet hálózatos, számos harántérrel33. A szárnyak elülső szegélyét
ún. szárnybütyök (nodus) osztja ketté, a szárnycsúcs közelében pedig egy megvastagodott,
31

A rend tudományos neve a fogazott rágókra utal (gör. odon ‛fog’).
A szitakötőkkel közeli rokonságban álló, a késő karbontól a perm időszak végéig ismert †Meganisoptera rend
egyes fajainak (pl. †Meganeura monyi, †Meganeuropsis permiana) szárnyfesztávolsága a 70 cm-t(!) is elérhette.
33
A szitakötők szárnyerezetének egyik jellegzetessége a szárnyívnek (arculus) nevezett, a sugárér és a középér
összeolvadt szakasza (R+M) és a könyökér (Cu) között húzódó harántér a szárnyak tövénél.
32
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hemolimfával kitöltött, többnyire feltűnő színű mező, ún. szárnyjegy (pterostigma)34 látható
(15.5. ábra). Nyugalomban a szárnyaikat a potrohuk felett összecsapva (Zygoptera,
Epiophlebioptera) vagy vízszintesen szétnyitva tartják (Anisoptera).
Lábaik erősen tüskézettek, és a rézsútos helyzetű pterothorax következtében előrefelé
irányulnak, egyfajta, a levegőben történő zsákmányszerzést segítő „fogókosarat” képezve.
A lábak tompora (trochanter) a többi rovartól eltérően két ízre, elő- (sub-) és utótomporra
(posttrochanter) tagolódik35. Lábfejeik (tarsi) 3 ízűek. Potrohuk megnyúlt, karcsú és
általában hengeres, de lehet lapított is (pl. Libellulidae). A potrohszelvények száma 11.
A 10. potrohszelvényen rövid, ízeletlen páros fartoldalék (cercus) ered, amely a hímeknél a
11. szelvényen található páratlan epiprocttal (Epiophlebioptera, Anisoptera) vagy a páros
paraprocttal együtt (Zygoptera) a nőstény megragadását szolgálja párzás közben. A hímek
potrohtövén, a 2-3. szelvényének hasoldalán járulékos párzószerv alakult ki. A nőstények
tojócsöve gyakran erősen redukált (Anisoptera többsége). A vízben élő juvenilis alakok
(lárvák, nimfák) alsó ajka (labium) nagy, könyökszerűen behajlítható és a has alól gyorsan
kicsapható fogókészülékké, ún. fogóálarccá36 módosult, amely a zsákmányejtést és a
zsákmány fogva tartását szolgálja (15.17. ábra). A lárvák, ill. nimfák légzőnyílásai (stigmata)
zártak, légzésük a potrohvégen (Zygoptera) vagy a végbélben található tracheakopoltyúk
segítségével (Epiophlebioptera, Anisoptera), ill. részben a testfelszínen keresztül történik.

15.17. ábra. Szitakötő nimfa. A képen jól látható az állat
előrenyújtott fogóálarca (nyíl).

Párzási viselkedésük igen sajátos, és nagyban különbözik a többi rovarétól. A hímek
rendszerint repülés közben, lábaik segítségével ragadják meg a nőstényt (prekopulációs
tandem), majd potrohukat begörbítve a 9. potrohszelvényen található ivarnyílásukból
(gonopórus) a járulékos párzószervükbe juttatják spermájukat. Ezt követően a hímek
potrohvégi függelékeikkel rögzítik magukat a nőstény előtorán (Zygoptera) vagy nyaki
régióján (Epiophlebioptera, Anisoptera) (kopulációs tandem), majd mind a hím, mind a
nőstény előre görbíti a potrohát, így alakítva ki a jellegzetes, „párzókeréknek” nevezett
34

Ez aerodinamikai stabilizátorként segíti a repülést, ill. feltehetőleg vizuális szignálként szolgál.
Az „utótompor” feltehetőleg az ősi hatlábúak végtagjának combízét (femur) megelőző ízének (prefemur)
feleltethető meg, amely a szitakötőknél megmaradt különálló íznek, míg az össze többi rovarnál a tomporral
(„előtompor”) olvadt össze.
36
Amely nyugalmi állapotban maszkszerűen takarja el a fej egy részét, innét ered a fogóálarc elnevezés.
35
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párzási pozitúrát (15.18. ábra). Ekkor a nőstény 8-9. potrohszelvényeinek haslemezei
(sternitek) között elhelyezkedő ivarnyílása kontaktusba kerül a hím járulékos párzószervével,
és megtörténik a spermiumtranszfer. A párzás egyes fajoknál a levegőben történik, a
többségnél viszont a vízparti növényzeten. A hímek rendszerint erősen territoriálisak, és
igyekeznek megvédeni a saját területüket nem csupán a konspecifikus, de más fajok hímjeitől
is37. Mindeközben igyekszenek annyi, a territóriumukra betévedő nősténnyel párzani,
amennyivel csak tudnak, és egyúttal meggátolni, hogy a nőstények más hímekkel is
pározzanak (pl. a nőstény őrzésével). A hímek emellett a párzáskor képesek a járulékos
párzószervük segítségével eltávolítani a rivális hímek spermáját a nőstény ivarjáratából, így
segítve elő, hogy az ő hímivarsejtjeik termékenyítsék meg a nőstény petesejtjeit
(spermakompetíció). A tojásrakás a kérészekhez hasonlóan történhet a vízfelszínre, de
növények víz alatti részeibe, ill. a partmenti nedves iszapba is.

♂

♀
15.18. ábra. Enallagma cyathigerum (kéksávos légivadász) párzása.

Egyedfejlődésük a kérészekhez hasonlóan átváltozás (hemimetabolia). Fejlődésük
fajtól, ill. a külső körülményektől függően általában 1-3 évig tart38, amelynek során 9-14-szer
vedlenek. A juvenilis alakok (lárvák, nimfák) többnyire víziek vagy félvíziek, ritkán
szárazföldiek (pl. Megalagrion, Antipodophlebia). A vízben élők édesvizekben mindenütt,
de még félsós vizekben (brakkvizekben) is megtalálhatók. Mind a juvenilis alakok, mind az
imágók aktív ragadozók. Előbbiek nagyrészt vízi ízeltlábúakat fogyasztanak, de kisebb
gerinceseket, pl. fiatal halakat, kétéltű lárvákat is zsákmányul ejthetnek. Az imágók szinte
kizárólag nappal aktívak. Rendkívül jó repülők, gyors repülésre és irányváltoztatásra képesek,
emellett egy helyben, sőt hátrafelé is képesek repülni. Repülés közben a megnyúlt potrohuk
stabilizátorként szolgál. Minthogy a dorzo-longitudinális repülőizmaik redukáltak vagy
teljesen hiányoznak, más szárnyas rovaroktól eltérően indirekt-direkt repülőmechanizmus
jellemzi őket, azaz a szárnyaik lefelé csapása a szárnyak tövéhez közvetlenül kapcsolódó
(direkt) repülőizmok segítségével történik. További különbség, hogy míg a szárnyas rovarok
többségénél az elülső és hátulsó szárnyak repülés közben szinkron mozognak, addig a
szitakötők külön-külön is képesek mozgatni a szárnyaikat. Az imágók rendszerint a levegőben
37

Egyes fajok hímjei folyamatosan járőröznek a territóriumukon, míg mások állandó őrposztot foglalnak el,
ahonnan bizonyos időközönként rövid felderítő repüléseket végeznek.
38
A leghosszabb (akár 9 év) az Epiophlebia laidlawii (Epiophlebioptera), a legrövidebb (fél év) pedig a
Coenagrionidae család (Zygoptera) tagjainak fejlődési ideje.
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ejtik el zsákmányukat, amelyet vagy röptükben fogyasztanak el (Anisoptera többsége) vagy
leszállnak táplálkozni (Zygoptera többsége). Többségük kisebb-nagyobb repülő rovarokra
vadászó generalista ragadozó, a Pseudostigmatidae család (Zygoptera) tagjai azonban
kifejezetten pókokkal (esetleg azok zsákmányaival) táplálkoznak, amelyeket a hálójukból
ragadnak el. A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek, bár legnagyobb diverzitásukat
Afrikában és az orientális régióban érik el. Legkorábbi fosszilis képviselőik a középső-késő
triász időszakból (kb. 242-227 millió évvel ezelőttről) ismertek. A leírt recens fajok száma
közel 6000, nálunk 65 fajuk fordul elő. Fosszilis rekordjuk igen gazdag, több mint 600 kihalt
fajuk ismert.
SubO.: Zygoptera (Egyenlőszárnyú-alkatúak alrendje)
Általában kistermetű, karcsú testű szitakötők, ezért „kisszitakötőknek” is nevezik őket.
Összetett szemeik (oculi) a fejen kétoldalt, egymástól távol helyezkednek el, ami a fejüknek
súlyzószerű kinézetet kölcsönöz (10.6. és 15.19. ábrák). A pterothorax az előtorhoz
(prothorax) képest erősen rézsútos helyzetű (15.19. ábra). Az elülső és hátulsó szárnyak
alakja és mérete közel egyforma. A szárnyak tövi része nyeles vagy fokozatosan
elkeskenyedő (gör. zygos ‛járom’ + gör. pteryx ‛szárny’). Nyugalmi állapotban a szárnyaikat
a potroh felett függőlegesen összecsapva tartják39 (15.19. ábra). Az imágók epiproctja
hiányzik. Karcsú, mozgékony potrohú lárváik, ill. nimfáik az utolsó potrohszelvényükön
található 3, a páratlan epiproctból és páros paraproctból módosult hosszúkás, levél alakú
tracheakopoltyúik („fűzfalevél-kopoltyúk”) segítségével lélegeznek, amelyeket az úszáshoz
is használhatnak (15.20. ábra).

15.19. ábra. Coenagrion hastulatum (lándzsás légivadász) nőstény.

Párzáskor a hímek páros fartoldalékuk (cercus) és a szintén páros paraproctjuk
segítségével rögzítik magukat a nőstények előtorán (15.18. ábra). Az imágók az
egyenlőtlenszárnyú szitakötőkhöz (Anisoptera) képest viszonylag gyenge repülők, egyszerre
csupán rövidebb távolságokat tesznek meg, így a lárvakori élőhelyüktől rendszerint nem
nagyon távolodnak el. Több mint 2900 fajuk ismert.
39

Bár a szárnyak ekkor a potroh fölé kerülnek, felszínük merőleges marad a test hossztengelyére, szemben a
szárnyas rovarok döntő többségét magába foglaló újszárnyúakkal (Neoptera), amelyek képesek a potrohukra
hajtani a szárnyaikat, úgy, hogy a felszínük párhuzamossá válik a test hossztengelyével.
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Ide tartozik a legnagyobb termetű recens szitakötőfaj, a Közép- és Dél-Amerikában
honos Megaloprepus caerulatus (Pseudostigmatidae), amelynek szárnyfesztávolsága a
190 mm-t is meghaladhatja. Az alrend jellemző hazai képviselői a Lestes (Lestidae) és
Coenagrion fajok (Coenagrionidae) (15.19. ábra).

15.20. ábra. Ischnura elegans (kék légivadász) nimfája.

SubO.: Epiprocta
Homlokuk (frons) nagy, hólyagszerűen felfújt. Összetett szemeik (oculi) az
egyenlőszárnyú szitakötőktől (Zygoptera) eltérően erősen megnagyobbodottak, a fejtetőn
csaknem vagy teljesen összeérnek (15.21. ábra). Nagytermetű, robusztus testű lárváik, ill.
nimfáik (15.22. ábra) az utóbelük módosulataként létrejött ún. rektális (branchiális) kamrában
elhelyezkedő tracheakopoltyúk (végbélkopoltyúk) segítségével lélegeznek.
Párzáskor a hímek páros fartoldalékuk (cercus) és a megnagyobbodott páratlan
epiproctjuk segítségével rögzítik magukat a nőstények nyaki régióján.
InfO.: Epiophlebioptera
Megjelenésük az egyenlőtlenszárnyú szitakötőkéhez (Anisoptera), szárnyaik felépítése
és nyugalmi szárnytartásuk azonban az egyenlőszárnyú szitakötőkéhez (Zygoptera) hasonló40.
Mindössze 4, Ázsia hegyvidékein elterjedt, „élő kövületnek” tekintett faj
(Epiophlebia) tartozik ide.
InfO.: Anisoptera (Egyenlőtlenszárnyú-alkatúak alrendága)
Az egyenlőszárnyú szitakötőknél (Zygoptera) nagyobb termetű, jóval erőteljesebb
testű szitakötők, így „nagyszitakötőknek” is nevezik őket. Elülső és hátulsó szárnyaik nem
egyformák, ugyanis a hátulsó szárnyak a tövük közelében − a cubito-anális mező expanziója
következtében − erősen kiszélesednek (gör. anisos ‛egyenlőtlen’ + gör. pteryx ‛szárny’).
Mindkét szárnypár tövének közelében egy vagy több sejtből álló, vastagabb erekkel
körülhatárolt mező, ún. szárnyháromszög látható. A dorzo-longitudinális repülőizmaik
40

Korábban emiatt külön alrendbe (Anisozygoptera) sorolták őket.

397

teljesen redukálódtak. Szárnyaikat nyugalmi helyzetben a testre merőlegesen széttárják
(15.21. ábra). A nőstények tojócsöve (ovipositor) erősen csökevényes.
A juvenilis alakoknál (lárvák, nimfák) a légzéshez beszívott víz hirtelen kipréselése a
rektális kamrából rakétaelven történő gyors helyváltoztatást tesz lehetővé. Az imágók
erőteljes, gyors röptűek és képesek hosszabb ideig is a levegőben maradni, így a kóborlásaik
során a lárvakori élőhelyüktől gyakran messzire eltávolodnak. Több mint 3000 fajuk ismert.
Az Anax imperator (óriás szitakötő) (Aeshnidae) szárnyfesztávolságát (100-120 mm)
tekintve a legnagyobb hazai szitakötőfajunk. Az alrendág további jellemző hazai képviselői az
Aeshna (Aeshnidae) és Sympetrum fajok (Libellulidae) (15.21. ábra).

15.21. ábra. Sympetrum striolatum (gyakori szitakötő) hímje.

15.22. ábra. Nagyszitakötő nimfa (középen).

Neoptera (Újszárnyúak)
Járólábaikon a lábszárba (tibia) beleolvadt ősi térdíz (patella) „már” nem különül el
varrattal a tibiától. Szárnyaik leghátsó, anális mezője elsődlegesen ún. szárnyalapmezővé
(jugum/neala) nagyobbodott meg, így a szabad szárnyfelszínük 3 mezőre, szárnyfőmezőre
(remigium), szárnytőmezőre (clavus/vannus) és szárnyalapmezőre (jugum/neala) különül,
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amelyeket két redő (plica clavalis, plica jugalis) választ el egymástól41 (15.23. ábra).
A szárnyízesülést 1 humerális, 3-4 axilláris és 1-2 mediális lemez alkotja, mely utóbbiak
feltehetőleg a 3. axilláris lemez származékai. A szárnyak haránterezete erősebben redukált, a
sugárér (radius) pedig nem ágazik el a szárnytőnél. Legfőbb közös jellegük, hogy
szárnyaikat – az ősszárnyúaktól (Palaeoptera) eltérően – nyugalmi állapotban a potrohukra
tudják hajtani42 egy, a pterothorax oldallemezein eredő és az Y-alakú 3. axilláris lemezen
tapadó pleurális hajlítóizom segítségével (gör. neo- ‛új’ + gör. pteryx ‛szárny’)43
(15.24. ábra). Lábaik végén, a két karom között rendszerint a növények felszínén való járást,
ill. megtapadást segítő lebeny, ún. tapadópárna (arolium) található. Végfonaluk (filum
terminale) kevés kivételtől eltekintve (pl. egyes álkérész fajok juvenilis alakjai) hiányzik.

15.23. ábra. A szárnyfelszín részei a neopteráknál.

15.24. ábra. Egy csapdarágójú hangya, a Myrmecia nigriceps
szárnyas királynője a potrohára hajtott szárnyakkal.
41

Egyes elképzelések szerint a jugum hozzátartozik a szárnyas rovarok alapszabásához, hiánya tehát az
ősszárnyúaknál (Palaeoptera) másodlagos.
42

Gyakran az ún. hajtogatási vonalak (pl. plica vannalis, plica jugalis) (15.23. ábra) vagy a hosszanti erek
mentén összehajtogatva.
43
Bár akadnak olyan elképzelések is, amelyek szerint a szárnyak potrohra való hajtásának képessége valójában
hozzátartozik a szárnyas rovarok alapszabásához, az ősszárnyúak (Palaeoptera) pedig másodlagosan vesztették el
ezt a képességet, hasonlóan egyes neopterákhoz, pl. a nappali lepkékhez (Papilionoidea).
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A szárnyhajtogatásra, és ezáltal a sérülékeny szárnyak biztonságos „tárolására” való
képesség kialakulása a rovarok második fő evolúciós eseményét jelentette a szárnyak
megjelenése után, amely lehetővé tette a szűkebb helyeken (pl. sűrű növényzetben, kövek
alatt) vagy a laza szubsztrátumban (pl. talajban) történő elrejtőzést és táplálékszerzést. Ez utat
nyitott a szárnyak további jelentősebb módosulásai, így pl. az elülső szárnyaknak a hátulsó
szárnyak és a potroh védelmét szolgáló fedő, félfedő vagy fedő jellegűvé alakulása felé.
A késő karbon időszak eleje óta (kb. 323-315 millió éve) ismertek. A ma élő rovarfajok döntő
többsége (97%) ide tartozik. Három fő ágát a Polyneoptera, Paraneoptera és a Holometabola
képezi, melyek közül az utóbbi kettő egymás testvércsoportját alkotja (14.4. ábra).
Polyneoptera
Elülső szárnyaik gyakran fedő jellegűek (tegmina)44 (15.25. ábra), amelyek a
nyugalmi állapotban legyezőszerűen összehajtogatott hátulsó szárnyak védelmét szolgálják
(pl. fülbemászók, egyenesszárnyúak, botsáskák, fogólábúak, csótányok). Hátulsó szárnyaikon
az anális mező (vannus) erősen megnagyobbodott, legyezőszerű (15.25. ábra), bár
másodlagosan lehet redukált is (pl. pillásszárnyú tetvek, szövőlábúak, termeszek). Egyesek
részben (pl. pillásszárnyú tetvek, termeszek), míg mások teljesen szárnyatlanok
(pl. gleccsersáskák, tücsöksáskák). Lábfejeik (tarsi) rendszerint 5-nél kevesebb ízből állnak.
Az egyes lábfejízek elsődlegesen jellegzetes, megtapadást segítő talplapokat (euplantulae)
viselnek. Többnyire rendelkeznek páros fartoldalékkal (cercus).

esz.

anális mező
(vannus)
hsz.

15.25. ábra. Egy sáska, a Taeniopoda eques (Orthoptera) jobb oldali
elülső (esz.) és hátulsó szárnya (hsz.).

Egyedfejlődésük az álkérészek (Plecoptera) kivételével kifejlés (paurometabolia)45.
Ősileg szárazföldiek és talajfelszínen élők. Több mint 43 ezer fajuk ismert, amelynek kb. felét
a szöcskéket, tücsköket és sáskákat magába foglaló egyenesszárnyúak (Orthoptera) teszik ki.
Az idetartozó rendek rokonsági viszonyait illetően ld. 15.26. ábra.
44

Hogy a fedő jellegű elülső szárnyak (tegmina) hozzátartoznak-e a Polyneoptera alapszabáshoz vagy sem, az
kérdéses.
45
Emiatt korábban, amikor még az álkérészeket az összes többi Polyneoptera (vagy a Neoptera)
testvércsoportjának gondolták, a Polyneoptera kifejléssel fejlődő képviselőit egy külön kládban (Paurometabola)
helyezték el.
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15.26. ábra. A Polyneoptera főbb ágai Wipfler et al. (2019) alapján.
Po: Polyneoptera; Xe: Xenonomia; Eu: Eukinolabia; Di: Dictyoptera.

O.: Plecoptera (Álkérészalakúak rendje)
Többségében közepes termetű (8-20 mm), karcsú testű, általában nem feltűnő, sárgás
vagy barnás színezetű rovarok. A legkisebbek mindössze 3,5 mm-esek (pl. Tasmanocerca,
Capnopsis), míg a legnagyobbak (pl. Pteronarcys, Diamphipnoa) a 40 mm-es testhosszúságot
is meghaladhatják. Lapos, szögletes fejük szélesen ízesül a torhoz (15.27. ábra). Csápjaik
hosszúak, fonálszerűek. Összetett szemeik (oculi) mellett 3 három pontszemük (ocellus) lehet,
bár egyeseknél a középső vagy mindhárom pontszem hiányzik. Szájszervük előrefelé irányuló
(prognath) és rágó típusú. Egyes családok (Peltoperlidae, Styloperlidae, Pteronarcyidae,
Perlidae, Perlodidae, Chloroperlidae) tagjainál a rágók (mandibulae) redukáltak. Elülső
szárnyaik viszonylag keskenyek, míg a hátulsók nagyobb felületűek, erősen
megnagyobbodott, legyezőszerűen összehajtogatható anális mezővel (gör. plekein ‛redőz,
hajtogat’ + gör. pteryx ‛szárny’). Szárnyaik ősileg gazdagon erezettek, számos harántérrel, a
leszármaztatott csoportokban azonban az erezet redukált. Egyes fajoknál a szárnyak
csökevényesek vagy teljesen hiányoznak (pl. Capniidae: Baikaloperla, Scopuridae).
Nyugalomban a szárnyak laposan fekszenek a potrohon (15.27. ábra). Lábfejeik (tarsi)
3 ízűek. Potrohuk megnyúlt, 10 szelvényű, bár a 11. szelvény csökevénye is megtalálható.
Potrohuk végén megnyúlt, sokízű, fartoldalékpárt (cercus) viselnek, amely egyeseknél
(pl. Leuctridae, Nemouridae) megrövidült, egyízű. Mindkét nemnél a páros ivarmirigyeik
elülső részei egymással összenőttek, zárt hurkot alkotva. A hímek párzószerve
(aedeagus) redukált, bár a belső ivarszerveik terminális részét hemolimfa nyomás hatására
képesek kitüremíteni és egyszerű másodlagos párzószervként használni, végén a páros
ivarnyílással (gonopórus). A nőstények tojócsöve (ovipositor) redukált, egyes fajok
(pl. Notonemouridae) nőstényeinél azonban másodlagos tojókészülék alakult ki. A rendszerint
vízben élő juvenilis alakok (lárvák, nimfák) teste az életmódjuktól függően lehet hengeres
vagy többé-kevésbé erősen lapított (15.28. ábra). Légzésük többnyire a teljes testfelületen
keresztül történik, de a nagyobb termetű fajoknál a testük különböző részein (pl. a fejük
mögött, a toruk hasi oldalán, a potrohuk két oldalán vagy a potrohvégen) tracheakopoltyúk
lehetnek. Egyesek képviselőik (pl. Austroperlidae) potrohvégén ősi jellegként „még”
megtalálható a páratlan végfonál (filum terminale) is a páros fartoldalék (cercus) mellett.
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15.27. ábra. Egy be nem azonosított álkérész imágó.

15.28. ábra. Álkérész nimfa.

Az Arctoperlaria alrend tagjainak hímjei a potrohukat valamilyen szubsztrátumhoz
ütögetve vagy a testük vibráló mozgása által keltett rezgéseket a szubsztrátumnak továbbítva
csalogatják magukhoz a nőstényeket. A nőstények több száz vagy akár több ezer tojást is
képezhetnek, amelyeket egy ideig csomókban a potrohukon hordoznak. A tojáscsomókat
ezután vagy közvetlenül a vízbe juttatják (pl. a potrohukat a vízfelszínhez érintve), vagy
repülés közben a magasból szórják a vízbe. Egyes, a Capniidae családba tartozó fajok
nőstényei a tojásrakáshoz a víz alá merülnek. Egyedfejlődésük a Polyneoptera többi tagjával
szemben átváltozás (hemimetabolia). A teljes fejlődési néhány hónaptól több évig tarthat.
A vedlések száma általában sok, 10 és 24 között változik. Juvenilis alakjaik (lárvák, nimfák)
nagyrészt víziek, csak ritkán szárazföldiek, de ekkor is erősen nedvességigényesek.
Rendszerint a gyorsfolyású, oxigénben dús vizek lakói, ahol főleg az aljzaton mozognak46.
Speciális hosszanti hasi izmaik segítségével kígyózó mozgással, a halakhoz hasonlóan
képesek úszni. Főleg algákkal, bomló növényi anyagokkal, ill. szerves törmelékkel
táplálkoznak, de ragadozók is lehetnek. Az imágók viszonylag gyenge repülők, így a lárvakori
élőhelyüktől rendszerint nem nagyon távolodnak el. Számos fajuk alkonyati vagy éjszakai
aktivitású. A Capniidae család egyes szárnyatlan fajai (pl. Baikaloperla) imágóként is vízben
élnek. A kérészekhez hasonlóan az imágók rövid ideig, mindössze néhány napig vagy hétig
46

Az álkérész lárvák/nimfák gyakran alkalmazott bioindikátorok, ugyanis a vízminőségre rendkívül érzékenyek.
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élnek, ezalatt virágport, algákat, mohákat, gombákat, szerves törmeléket, stb. fogyasztanak
vagy gyakran egyáltalán nem is táplálkoznak. A sarkvidékek és az óceáni szigetek kivételével
világszerte elterjedtek. Az Arctoperlaria alrendbe tartozó fajok nagyrészt az északi féltekén
fordulnak elő, míg az Antarctoperlaria alrend tagjainak elterjedése a déli féltekére
korlátozódik. Különösen a mérsékelt öv azon területein mutatnak nagy diverzitást, amelyek
megfelelő vizes élőhelyekkel rendelkeznek. Legkorábbi fosszilis képviselőik a kora perm
időszakból (kb. 279-272 millió évvel ezelőttről) ismertek. A leírt recens fajok száma több
mint 3700, nálunk mintegy 70 fajuk fordul elő.
A Perla maxima (óriás álkérész) (Perlidae) szárnyfesztávolsága a 60 mm-t is
meghaladhatja. Gyakori hazai faj a Nemoura cinerea (közönséges álkérész) (Nemouridae).

15.29. ábra. A fülbemászók alap testfelépítése.

O.: Dermaptera (Fülbemászó-alakúak rendje)
Többségében közepes termetű (10-15 mm), sárgás, barnás vagy feketés színezetű
rovarok. A legkisebb faj (Eugerax poecilium) mindössze 3 mm-es, míg a legnagyobb
(Labidura herculeana) a 85 mm-t is elérheti. Testük karcsú, hát-hasi irányban erősen lapított.
Csápjaik fonalasak vagy közel gyöngysorszerűek, a testhossz felénél ritkán hosszabbak.
Összetett szemeik (oculi) általában jól fejlettek, az ektoparazita, ill. barlangi életmódú
fajoknál azonban részben vagy teljesen redukáltak. Pontszemeik (ocelli) hiányoznak.
Szájszervük előrefelé irányuló (prognath) és rágó típusú. Alsó ajkuk (labium) külső(paraglossa) és belső karéja (glossa) összeolvadt. Elülső pár szárnyuk (ha van) igen rövid,
erősen szklerotizált fedő jellegű szárny (tegmen) (gör. derma ‛bőr’ + gör. pteryx ‛szárny’),
míg a hátulsók (ha vannak) rendszerint nagyok, keskeny, módosult remigiummal és jól
fejlett, legyezőszerű anális mezővel (15.29. ábra). Nyugalmi helyzetben a hátulsó
szárnyaikat igen alaposan, legyezőszerűen, majd keresztben összehajtva az elülsők alá
hajtogatják be. A fajok kb. 40%-a röpképtelen, néhány génusz (pl. Anisolabis, Euborellia)
tagjainál pedig mindkét szárnypár redukált. Lábfejeik (tarsi) 3 ízűek. Potrohuk karcsú és
igen mozgékony. A potrohszelvények száma 11, bár a 11. szelvényt csupán a páratlan
epiproct és a páros paraproct képviseli. Fartoldalékuk (cercus) az ektoparazita életmódú
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fajok kivételével erőteljes, fogószerű és egyetlen ízből áll (15.29. ábra). Ez a kifejlett
hímeknél nagyobb, robusztusabb, erősebben görbült, gyakran aszimmetrikus és fogazott vagy
redőzött. Szerepe a védekezésben, zsákmányszerzésben, párzásban, ill. a hátulsó szárnyak
összehajtogatásában, ill. kibontásában van. Egyes fajok bűzmirigyekkel rendelkeznek,
amelyeknek kivezetői a 3. és 4. potrohszelvényeken nyílnak. A nőstények tojócsövét
(ovipositor) (ha van) a 7. potrohszelvény megnagyobbodott haslemeze (sternit) mint
szubgenitális lemez teljesen betakarja. A hímek párzószerve (aedeagus) sajátos felépítésű,
alapjában véve páros struktúra 1-1, néha 2-2 ivarnyílással (gonopórus), a legtöbb fajnál
azonban a bal oldali redukált vagy hiányzik.
Többségük tojásrakó (ovipár), egyesek, így pl. az ektoparazita fajok (Arixeniidae,
Hemimeridae) nőstényei azonban elevenszülők (vivipárok). Utódgondozásuk fejlett, számos
faj nősténye a lerakott tojásokat aktívan őrzi és tisztogatja, ill. az első két vedlésig az utódokat
is védelmezi és táplálja47. Egyedfejlődésük kifejlés (paurometabolia). A vedlések száma 4-6.
Többnyire rejtett (kriptikus), éjszakai életmódú rovarok. Karcsú, lapított testük lehetővé teszi,
hogy résekbe, repedésekbe (pl. talajban, fában), ill. egyéb szűk helyekre (pl. kövek alá, kéreg
alá) is beférjenek48. Elsődlegesen bomló szerves anyagokat fogyasztanak, de mindenevők,
növényevők és ragadozók is lehetnek. Az Arixeniidae család tagjai szelindekdenevéreken
(Molossidae), míg a Hemimeridae családba tartozó fajok hörcsögpatkányokon (Nesomyidae:
Cricetomyinae) élő, főleg a gazda hámsejtjeivel, ill. bőrmirigyeinek váladékával táplálkozó
ektoparaziták. Egyes afrikai és hawaii-szigeteki fajaik barlanglakók. A sarkvidékek
kivételével világszerte elterjedtek, bár többségük a trópusok, szubtrópusok lakója.
A legkorábbi, ténylegesen fülbemászóként azonosított fosszilis képviselőik a kora jura
időszakból (kb. 201-174 millió évvel ezelőttről) ismertek. A leírt recens fajok száma csaknem
2000, nálunk mindössze 7 fajuk fordul elő.
Hazánkban országszerte gyakori faj a Forficula auricularia (közönséges fülbemászó)
(Forficulidae) (15.30. ábra).

15.30. ábra. Forficula auricularia (közönséges fülbemászó).
47

Ezután azonban a nimfáknak már önállóan kell gondoskodniuk magukról, különben az anyjuk nagy eséllyel
elfogyasztja őket.
48
Számos nyelvben a rend tagjainak közkeletű megnevezése arra az ókortól napjainkig élő hiedelemre utal,
miszerint az alvó ember fülébe is előszeretettel belebújnak (magyar: „fülbemászók”, angol: „earwigs”, német:
„Ohrwürmer”, francia: „perce-oreilles”, orosz: „ukhovertki”, stb.).
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→
15.31. ábra. Egy sáska, az Acanthacris ruficornis (Caelifera: Acrididae).
A képen jól látható az egyenesszárnyúak két fő jellegzetessége,
a nyeregszerű előhát (lila nyíl) és az ugrólábak (kék nyíl).

O.: Orthoptera (Egyenesszárnyú-alakúak rendje)
Változatos méretű (2-200 mm), bár többségében közepes vagy nagy termetű rovarok.
Testük megnyúlt, oldalról kissé lapított (szöcskék, sáskák) vagy rövid, hengeres (tücskök).
Többségük rejtő (kriptikus) színezetű, legfeljebb a nyugalmi helyzetben fedett testrészeik
(pl. combjaik belső oldala, hátulsó szárnyak) élénkebb színűek. Egyesek a botsáskákhoz
(Phasmatodea) hasonlóan levél- (pl. Tettigoniidae: Pseudophyllinae) vagy águtánzók
(pl. Proscopiidae), míg mások hangyákat vagy darazsakat mimikrizálnak. A rosszízű és/vagy
mérgező fajok (pl. Dactylotum, Romalea, Zonocerus, Dictyophorus) rendszerint élénk, riasztó
(aposzematikus) színezetűek. Fejük aránylag nagy méretű. Csápjaik többnyire fonalasak, és
elsődlegesen megnyúltak, sokízűek, a tojókampósoknál (Caelifera) azonban erősen
megrövidültek és általában kissé lapítottak. Összetett szemeik (oculi) rendszerint jól fejlettek,
de lehetnek csökevényesek (pl. Myrmecophilus, Stenopelmatus) vagy hiányozhatnak is
(pl. Typhloceuthophilus). Pontszemeik (ocelli) száma 3. Szájszervük lefelé irányuló
(orthognath) és rágó típusú. Előhátuk (pronotum) jól fejlett, nyeregszerű (nyakpajzs),
amely oldalt az előtor oldallemezeit (pleurit)49 is betakarja (15.31. ábra). A tövishátú
sáskáknál (Tetrigidae) az előhát erőteljesen megnyúlt, a potroh csúcsán is túlérő tövisszerű
nyúlványba fut ki. Elülső szárnyaik hosszúkás, átlátszatlan fedő jellegű szárnyak (tegmina)
(gör. ortho- ‛egyenes’ + gör. pteryx ‛szárny’), míg a hátulsók háromszög alakú, rendszerint
átlátszó hártyás szárnyak. Elülső szárnyaikon a szegélyér (costa) előtt széles prekosztális
mező alakult ki. Szárnyaik nyugalmi helyzetben laposan vagy háztetőszerűen fekszenek a
potrohon (15.31. ábra). Egyesek csökevényes szárnyúak vagy teljesen szárnyatlanok
(pl. Rhaphidophoridae, Myrmecophilidae, Lentulidae). Elülső két pár lábuk általában normál
méretű járóláb, bár egyes családok (Gryllotalpidae, Cylindrachetidae) képviselőinél az
1. lábpár tömzsi ásólábbá módosult. Hátulsó pár lábuk erős ugróláb, jól fejlett izomzattal
rendelkező, erősen megnagyobbodott combbal (femur)50, ill. megerősödött ízesüléssel a comb
és a lábszár (tibia) között (15.31. ábra), bár reverzió előfordulhat (pl. Gryllotalpidae,
49

A kriptopleuria következtében az előtor oldallemeze deszklerotizált.
Egyeseknél, pl. a Tridactylidae család (Caelifera) képviselőinél a combok különösen nagyméretűek, akár a
potroh méretét is meghaladhatják.
50
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Cylindrachetidae). A hátulsó lábak lábszárának külső részén kettős hosszanti tüskesor
húzódik. Egyeseknél az ugrólábak lábszára is megnagyobbodott és úszáshoz módosult
(pl. Paulinia). Lábfejeik (tarsi) legfeljebb 4 ízűek. Potrohuk 11 szelvényű. Páros
fartoldalékuk (cercus) általában rövid, egyízű. A nőstények tojócsöve (ovipositor) a
tojókampósok (Caelifera) kivételével jól fejlett. Gyakran rendelkeznek hangadó- (ciripelő) és
hallószervekkel (tympanális szervekkel), amelyek egymástól függetlenül többször is
kialakultak a körükben.
Egyeseknél szűznemzés (parthenogenezis) is előfordul. A nőstények tojásaikat a
talajba, ill. növényekre vagy növények belsejébe rakják. Egyedfejlődésük kifejlés
(paurometabolia). A vedlések száma 4-11. Egyedfejlődésük sajátossága, hogy az utolsó
stádiumú nimfáknál a szárnykezdemények orientációja jellegzetes módon megváltozik,
így a hátulsó szárnyak kezdeményei kerülnek az elülsők fölé51. Többségük növényevő, de
mindenevők, ill. ragadozók is lehetnek. Alapvetően szárazföldi, növényeken vagy növények
között élő rovarok, egyes családok (pl. Tetrigidae, Tridactylidae) tagjai azonban különböző
mértékben adaptálódtak a vizes élőhelyekhez, a Dél-Amerikában élő Pauliniidae család tagjai
pedig félvíziek. Egyes fajok talajlakó, ásó életmódúak (pl. Gryllotalpidae), míg mások
barlangokban (pl. Rhaphidophoridae) vagy hangya-, esetleg termeszfészkekben élnek
(pl. Myrmecophilidae). Az álcázás számos különböző formája fordul elő a körükben
(pl. háttérbe való beleolvadás, mimézia, mimikri, stb.). Egyesek az emésztőnedveiket
regurgitálva vagy a védekező mirigyeik váladékát kifröcskölve, mások az ugrólábaikkal
erőteljes rúgásokat ejtve, a feltűnő színű testrészeiket (pl. hátulsó szárnyaikat) kivillantva
vagy az ugrólábaikat ledobva (autotómia) védekeznek a ragadozók ellen. Hangadásuk
(ha van) jellemzően stridulációval történik (ciripelés), amelynek igen változatos módozatai
alakultak ki a körükben. Főleg vagy kizárólag a hímek ciripelnek, amelynek legfőbb funkciója
az azonos fajhoz tartozó (konspecifikus) nőstények csalogatása, de szerepe lehet a
territóriumvédelemben is. A kiadott hang frekvenciája, ritmusa, stb. fajra jellemző, így fontos
taxonómiai bélyeg. Az akusztikus kommunikáció mellett előfordul a körükben vibrációs
kommunikáció is52. A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek, bár többségük a
trópusok, szubtrópusok lakója. A Polyneoptera legnépesebb csoportja, több mint 24 ezer fajuk
ismert. Hazánkban 129 fajuk fordul elő. Két fő ágát a szöcskéket és tücsköket magába foglaló
tojócsövesek (Ensifera), ill. a sáskákat tartalmazó tojókampósok (Caelifera) képezik.
SubO.: Ensifera (Tojócsöves-alkatúak alrendje)
Csápjaik rendszerint a testhossz felénél, sőt gyakran a testnél is hosszabbak, és
általában 30-nál több ízből állnak (15.32-37. ábrák). Lábfejeik (tarsi) 3 vagy 4 ízűek.
Hangadó (ciripelő) szervük (ha van) az elülső szárnyakon, hallószervük (tympanum) pedig
(ha van) az 1. pár lábak lábszárának (protibia) tövén található, szabadon vagy rejtetten53.
Ciripeléskor az egyik (jobb vagy bal oldali) elülső szárny megvastagodott, kemény belső
szegélyét, az ún. pengetőt (plectrum) dörzsölik a másik oldali szárny szintén megvastagodott,
keresztbe húzódó, ún. ciripelő csapokat hordozó eréhez (ciripelőér54) (tegmino-tegminális
51

Az imágóvá vedlést követően aztán a szárnyak visszakerülnek eredeti pozíciójukba.
Ilyenkor a hímek bizonyos testrészeiket (pl. lábaikat) a megfelelő szubsztrátumnak ütögetve „dobolnak”, a
nőstények pedig az így keltett rezgéseket érzékelik.
53
A protibiális hallószerv egymástól függetlenül legalább kétszer alakult ki az alrenden belül, tehát nem tartozik
a tojócsövesek alapszabásához.
54
Ciripelő érként a könyökér hátulsó ága (cubitus posterior) szolgál, a könyökér elülső ága (cubitus anterior)
előtt lévő szárnymező, az ún. ciripelőtükör pedig hangerősítőként működik.
52
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striduláció). A nőstények tojócsöve (ovipositor) rendszerint megnyúlt, feltűnő (lat. ensis
‛kard’ + lat. fero ‛hord’) (15.32. ábra).
Egyes fajoknál a hímek spermatofórája egy nagyméretű, fehérjében dús,
hímivarsejteket nem tartalmazó részt, ún. spermatophylaxot is tartalmaz, amelyet a
nőstények a párzást követően elfogyasztanak55. A nőstények tojásaikat a talajba, ill.
különböző, élő vagy elhalt növényi részekbe rakják. Többségében éjszaka aktívak.
Mindenevők, ragadozók vagy növényevők egyaránt lehetnek. Ha van hangadás, akkor
nagyrészt (szöcskék) vagy kizárólag a hímek ciripelnek (tücskök). Legkorábbi fosszilis
képviselőik a kora perm időszakból (kb. 290-273 millió évvel ezelőttről) ismertek. A leírt
recens fajok száma több mint 13 ezer, nálunk 62 fajuk honos. Két fő ágát a szöcskék
(Tettigoniidea) és a tücskök (Gryllidea) alkotják.
InfO.: Tettigoniidea (Szöcskék alrendága)
Testük rendszerint megnyúlt, oldalról kissé lapított, bár egyesek (pl. Stenopelmatidae)
testalkata inkább a tücskökére emlékeztet. Számos fajuk zöldes alapszínű. Csápjaik a talajlakó
fajok (pl. Cooloolidae) kivételével mindig hosszabbak a test félhosszánál (15.32-34. ábrák).
Lábfejeik (tarsi) 4 ízűek. Ciripelőér és ciripelőtükör csak a baloldali elülső szárnyukon van,
amely nyugalmi helyzetben mindig a jobb elülső szárny fölött fekszik, így ciripeléskor a jobb
elülső szárny pengetőjét (plectrum) dörzsölik a bal elülső szárny ciripelőeréhez. A nőstények
tojócsöve (ovipositor) megnyúlt, oldalról lapított, kard- vagy sarlószerű (15.32. ábra).
Nagyrészt ragadozók, de mindenevők vagy növényevők is lehetnek. Világszerte több
mint 8200 fajuk ismert, amelyek kb. 80%-a a fürgeszöcskék (Tettigoniidae) közé tartozik.
Hazánkban 48 fajuk fordul elő.

15.32. ábra. Decticus verrucivorus (szemölcsevő szöcske).

A röpképtelen,
(Tettigoniidae) egyike
együtt akár a 100-120
testű faj a Decticus

nagyrészt szűznemzéssel szaporodó Saga pedo (fűrészlábú szöcske)
a legnagyobb termetű európai rovaroknak, nőstényei a tojócsövükkel
mm-es hosszúságot is elérhetik. Nagytermetű (24-44 mm-es), zömök
verrucivorus (szemölcsevő szöcske) (Tettigoniidae) (15.32. ábra),

55

Ez biztosítja a hímek számára, hogy a hímivarsejtjeik még azelőtt a nőstény ivarjáratába kerüljenek, mielőtt a
nőstény a spermatofóra hímivarsejteket tartalmazó részét (ampulla) is eltávolítaná az ivarnyílásáról, ezzel
„megszakítva” a spermiumtranszfert.
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amelyet a fáma szerint egykor szemölcsirtásra használtak, ugyanis azt gondolták, hogy a
harapást követően kibocsátott emésztőnedvei elmulasztják a szemölcsöket. Endemikus,
reliktum jellegű hazai fajunk a röpképtelen, lassú mozgású Isophya costata (magyar tarsza)
(Tettigoniidae). A Dél-Amerikában honos Typophyllum fajok (Tettigoniidae) élő vagy
elszáradt leveleket utánoznak (15.33. ábra). A vándorsáskákéhoz hasonló gradációiról ismert
faj az Észak-Amerika nyugati részén élő Anabrus simplex (mormon szöcske) (Tettigoniidae).
Az óriás weták (Deinacrida) (Anostostomatidae) Új-Zéland nagytermetű, röpképtelen
endemikus szöcskefajai (15.34. ábra). Feltehetőleg Ázsia keleti részén őshonos faj a
Tachycines asynamora (üvegházi szöcske) (Rhaphidophoridae), amelyet a világ számos más
helyére, többek között Európába is behurcoltak, ahol az ember közelében, főleg
üvegházakban fordul elő.

15.33. ábra. Typophyllum sp. (levélutánzó szöcske).

15.34. ábra. Egy óriás weta, a Deinacrida heteracantha.

InfO.: Gryllidea (Tücskök alrendága)
Testük viszonylag rövid, hengeres (15.35. ábra). Fejük gömbölyded, előhátuk
(pronotum) széles, négyszögletes. Többnyire sötét alapszínűek. Lábfejeik (tarsi) 3 ízűek.
Halló- és hangadószerveik a szöcskékéhez hasonlóak, de a tücsköknél a ciripelőér és a
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ciripelőtükör mindkét elülső szárnyukon megtalálható. Ciripeléskor a bal elülső szárnyuk
pengetőjét (plectrum) dörzsölik a jobb elülső szárny ciripelőeréhez. Fartoldalékuk (cercus)
megnyúlt, karcsú (15.35. ábra). A nőstények tojócsöve megnyúlt, hengeres, a csúcsánál
megvastagodó, bár egyeseknél (pl. Gryllotalpidae) redukált.
Rendszerint a talajfelszínen, gyakran talajrepedésekben, földbe ásott üregekben élnek.
Többségük növényi és állati eredetű táplálékot egyaránt fogyaszt. Akusztikus
kommunikációjuk a legösszetettebb az egyenesszárnyúak között, többféle különböző
funkciójú énektípussal (pl. „hívóének”, „udvarló ének”, „területvédő ének”). Világszerte több
mint 5200 fajuk ismert, amelyek döntő többsége (>85%) a valódi tücskök (Gryllidae) közé
tartozik. Nálunk 14 fajuk fordul elő.

15.35. ábra. Gryllus campestris (mezei tücsök).

15.36. ábra. Oecanthus pellucens (közönséges pirregőtücsök).

Hazánkban a gyepes élőhelyeken mindenfelé gyakori a röpképtelen Gryllus campestris
(mezei tücsök) (Gryllidae) (15.35. ábra). Kozmopolita elterjedésű, szünantróp faj az Acheta
domesticus (házi tücsök) (Gryllidae), amelyet a világ számos helyén emberi fogyasztásra
tenyésztenek. A tücskök többségétől eltérően alacsony fákon, bokrokon élő faj a karcsú,
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törékeny testű Oecanthus pellucens (közönséges pirregőtücsök) (Gryllidae) (15.36. ábra).
Családjának (Gryllotalpidae) többi tagjához hasonlóan talajlakó életmódra specializálódott faj
a Gryllotalpa gryllotalpa (közönséges lótücsök) (15.37. ábra), amelynek hímjei speciális
járataikkal erősítik fel ciripelésüket. Hangyafészkekben élő fészekparazita faj az igen apró
termetű (3,5-4,5 mm-es), szárnyatlan, csökevényes szemű Myrmecophilus acervorum (középeurópai hangyásztücsök) (Myrmecophilidae).

15.37. ábra. Gryllotalpa gryllotalpa (közönséges lótücsök).

SubO.: Caelifera (Tojókampós-alkatúak alrendje)
Testük a szöcskékhez hasonlóan rendszerint megnyúlt, oldalról kissé lapított, bár
egyeses fajok (pl. Tridactylidae, Cylindrachetidae, Rhipipterygidae) testalkata inkább a
tücskökére emlékeztet. Egyesek, így pl. a Pyrgomorphidae család számos faja élénk, riasztó
(aposzematikus) színezetűek. Csápjaik a test félhosszánál rövidebbek és 30-nál kevesebb
ízből állnak (15.38-40. ábrák). A tövishátú sáskáknál (Tetrigidae) az előhát (pronotum)
erőteljesen megnyúlt, a potroh csúcsán is túlérő tövisszerű nyúlványba fut ki. Lábfejeik
(tarsi) 3, ritkán 2 ízűek. Hangadó (ciripelő) szervük (ha van) rendszerint az ugrólábak
combján (femur), hallószervük (tympanum) pedig (ha van) az 1. potrohszelvény két oldalán
helyezkedik el. Ciripeléskor többnyire az ugróláb combjának belső oldalán található,
ún. ciripelő csapokat hordozó ciripelőpárkányt (pars stridens) dörzsölik az elülső szárnyak
külső oldalának sugárereihez (femuro-tegminális striduláció), de más stridulációs és
hangképzési mechanizmusok is ismertek a körükben56. A nőstények tojócsöve (ovipositor)
erősen megrövidült, nem feltűnő (ún. tojókampó).
A nőstények tojásaikat kizárólag a talajba rakják57. A tojócsövesektől eltérően főleg
nappal aktívak, és szinte kizárólag növényeket fogyasztanak. Egyes, összefoglalóan
vándorsáskáknak nevezett fajok tömeges elszaporodás (gradáció) esetén milliós vagy
56

Így pl. a Cylindrachetidae család képviselői a rágóikat (mandibulae), a Romaleidae család egyes fajai pedig az
elülső és hátulsó szárnyaikat összedörzsölve ciripelnek.
57
Feltehetőleg ennek következménye a nőstények tojócsövének redukciója.
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milliárdos egyedszámú rajokba tömörülve vándorolnak (sáskajárás)58, és komoly
mezőgazdasági károkat okozhatnak a termesztett növények lerágásával. Egyes képviselőik víz
közelben élők vagy víziek (pl. Tetrigidae, Tridactylidae). Ha van hangadás, akkor jellemzően
mind a hímek, mind a nőstények ciripelnek. Legkorábbi fosszilis képviselőik a kora triász
időszakból (kb. 251-245 millió évvel ezelőttről) ismertek. A leírt recens fajok száma több
mint 10 ezer, amelyek mintegy 60%-a a sáskafélék családjába (Acrididae) tartozik.
Hazánkban 67 fajuk fordul elő.

15.38. ábra. Acrida ungarica (sisakos sáska).

15.39. ábra. Calliptamus italicus (olasz sáska).

Gyakori hazai fajok a Chorthippus és a Stenobothrus fajok (Acrididae). A sisakos
sáskák (Acrida) (Acrididae) nevüket szélsőségesen megnyúlt fejükről kapták, ami miatt úgy
tűnik, mintha csúcsos sisakot viselnének (15.38. ábra). Hazánkban mindenütt elterjedt faj a
Calliptamus italicus (olasz sáska) (Acrididae), amely rágóit összedörzsölve ciripel
(15.39. ábra). Gradációjukról hírhedt fajok a Schistocerca gregaria (pusztai vándorsáska)
58

Ez arra vezethető vissza, hogy ezeknek a fajoknak az egyedsűrűségtől függően 2 megjelenési formája
(magányos és rajképző forma) is létezik, amelyek méretükben, színezetükben és mozgékonyságukban is eltérnek
egymástól.
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(Acrididae) és a Locusta migratoria (keleti vándorsáska) (Acrididae). A Dél- és DélkeletÁzsiában honos Trigonopterygidae család képviselői (pl. Systella, Trigonopteryx) leveleket,
míg a neotrópikus elterjedésű Proscopiidae család tagjai (pl. Proscopia, Cephalocoema)
ágakat utánozó sáskák (15.40. ábra).

15.40. ábra. Egy águtánzó sáska (Proscopiidae).

O.: Phasmatodea (Botsáskaalakúak rendje)
Közepes vagy nagytermetű rovarok, egyes fajaik akár a 30 cm-es testhosszt is
meghaladhatják, bár többségük nem nagyobb 4 cm-nél. A nőstények a hímeknél lényegesen
nagyobb termetűek és kevésbé karcsúak. Testük a bazális családok (Timematidae,
Agathemeridae) tagjainak kivételével megnyúlt, hengeres, faághoz hasonló (15.41. ábra)
vagy hát-hasi irányban lapított, széles, levélszerű (Phylliidae) (15.43. ábra) (lat. phasma
‛tünemény, kísértet’). Színűk általában zöld vagy barna, de élénk, riasztó (aposzematikus)
színezetűek is lehetnek. Fejük viszonylag kicsi, gömbölyded. Csápjaik többnyire fonalasak,
egyes fajok hímjeinél azonban fésűsek. A csápostor (flagellum) rendszerint sokízű, egyes
fajoknál (Paragongylopus) azonban mindössze egyetlen ízből áll. Összetett szemeik (oculi)
viszonylag kis méretűek. Pontszemeik (ocelli) gyakran hiányoznak59. Szájszervük előrefelé
irányuló (prognath) és rágó típusú. Előtorukban (prothorax) páros védekezőmirigy található,
amelyek kivezetői az előhát (pronotum) elülső sarkainál nyílnak. Közép- (meso-) és utótoruk
(metathorax) a bazális csoportok tagjainak kivételével erősen megnyúlt. Elülső pár szárnyuk
(ha megvan) rövid, keskeny, átlátszatlan fedő jellegű szárny (tegmen), míg a hátulsók (ha
megvannak) nagyok, legyezőszerűek. A fajok mintegy 60%-a csökevényes szárnyú vagy
teljesen szárnyatlan60. A szárnyak fejlettsége gyakran ivari kétalakúságot mutat, a hímeknél
rendszerint jobban fejlettek, mint a nőstényeknél (15.43. ábra). Szárnyaik nyugalomban a
59

Az összes röpképtelen fajnál, de számos röpképes fajnál is. A Phasma génusz (Phasmatidae) tagjainál a
pontszemek száma 2.
60
Bár a törzscsoport fosszilis képviselői „még” rendelkeztek szárnyakkal, egyes molekuláris filogenetikai
vizsgálatok alapján a ma élő fajok egy szárnyatlan közös ősre vezethetők vissza, a szárnyak újbóli megjelenése
(reverziója) pedig egymástól függetlenül több alkalommal következett be a csoport diverzifikációja során.
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a recens botsáska fajok szárnyai teljesen újonnan kialakult struktúrák
lennének, hanem feltehetőleg arról van szó, hogy a szárnyak kifejeződéséért felelős gének korán
szupresszálódtak a botsáskák evolúciója során, majd később egymástól függetlenül több leszármazási vonalon
újra aktiválódtak.
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potroh felett laposan fekszenek. Lábaik rendszerint hosszúak, vékonyak (15.41. ábra).
Lábaikon a tompor (trochanter) és a comb (femur) mereven ízesül egymáshoz. Lábfejeik
(tarsi) többnyire 5 ízűek, egyeseknél (Timema) az 1-3. ízek összeolvadtak. Potrohuk
11 szelvényű. A hímeknél a 10. potrohszelvény haslemezének (sternit) származéka az
ún. vomer, amely a nőstény 7. potrohszelvényének haslemezéhez való rögzülését szolgálja
párzás közben. Páros fartoldalékuk (cercus) egyízű. A hímek fartoldalékai erősen
megnyúltak, amelyek a nőstények megragadására módosulhatnak. A nőstények tojócsöve
(ovipositor) rövid, egyeseknél redukált. Egyes fajok nőstényei másodlagos tojókészülékkel
rendelkeznek. Középbelük hátulsó szakaszán jellegzetes, körte- vagy kúp alakú, változó
számú csőszerű függelékkel ellátott mirigyek találhatók, amelyek feltehetőleg a középbél
lúgosításában játszanak szerepet.

15.41. ábra. Egy be nem azonosított botsáska faj.

Gyakori körükben a fakultatív szűznemzés (parthenogenezis), amely feltehetőleg az
imágók gyenge diszperziós képességének a következménye. A nőstények tojásaikat
elsődlegesen és többségében a növényekről szórják a talajfelszínre, mások a talajba,
kéregrepedésekbe rakják vagy ágakhoz, levelekhez ragasztják őket. Egyes fajok a
csótányszerűekhez (Dictyoptera) hasonlóan tojástokot (ootheca) képeznek a tojások köré.
Tojásaik, amelyeknek morfológiája a tojásrakás módjának megfelelően rendkívül változatos,
vastag falúak (a Timematidae család tagjainak kivételével61) és fedővel (operculum) nyílnak.
Igen ellenállóak, és hosszú ideig fejlődőképesek maradnak. Egyes fajok tojásai növényi
magvakhoz hasonlítanak, a fedőjükön gombszerű, tápláló függelékkel (capitulum)62, amelyet
a hangyák előszeretettel fogyasztanak, így a tojásokat a fészkükbe szállítják, ahol azok
biztonságban lehetnek a ragadozóktól és parazitoidoktól. Egyedfejlődésük kifejlés
(paurometabolia). A vedlések száma 4-8. Rendszerint éjszaka aktívak, a nappalt jóformán
teljes mozdulatlanságban töltik. Rendkívül jó álcázóképességgel rendelkeznek, ugyanis
testformájuk, színezetük, ill. különböző testfüggelékeik különféle növényi részekhez
(ágakhoz, levelekhez, fakéreghez, zuzmókhoz, stb.) teszik őket hasonlóvá (15.41-43. ábrák).
Egyes fajok a színüket is aktívan tudják változtatni. Az álcájukat viselkedésükkel képesek
61

Emiatt ezen fajok nőstényei emésztett talajszemcsékkel burkolják be a tojásaikat.
A capitulum kémiai felépítését és funkcióját tekintve analóg bizonyos növények magjainak lipidekben,
fehérjékben, stb. gazdag függelékével, az ún. olajtesttel (elaioszóma) vagy népies nevén „hangyakaláccsal”,
amely szintén a hangyák általi történő terjesztést (mürmekochoria) segíti elő.
62
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még tökéletesebbé tenni; testüket időként úgy himbálják, mintha szélben lengedező ágak vagy
levelek lennének, ha pedig megriasztják őket, hosszú időre jellegzetes merevségbe
(katalepszia) esnek. A védekezésüket szolgálják az előtorukon nyíló mirigyek is, amelyeknek
váladéka repellens hatású. Egyes fajok a béltartalmukat regurgitálva vagy rosszízű anyagokat
tartalmazó hemolimfájukat kifröcskölve, míg mások potrohukat begörbítve és tüskés lábaikat
lóbálva, vagy feltűnő színű hátulsó szárnyaikat kivillantva próbálják a ragadozókat elriasztani.
A lábaikat is képesek védekezésképpen ledobni (autotómia), és azokat a juvenilis alakok a
vedléseik során valamelyest képesek is pótolni. Kizárólag növényekkel táplálkoznak.
A röpképtelen fajok többnyire generalisták, míg a röpképes fajokra gyakran jellemző a
tápnövényspecializáció. Egyes fajok a bal és jobboldali 1. csápostor ízüket (pl. a Phylliinae
alcsaládba tartozó fajok nőstényei) vagy az elülső és hátulsó szárnyaikat egymásnak dörzsölve
(pl. Lobofemora fajok hímjei) hangadásra képesek. A sarkvidékek kivételével világszerte
elterjedtek, bár főleg a trópusuk, szubtrópusok lakói. A fajok közel fele Délkelet-Ázsiában
fordul elő. A modern botsáskák (Euphasmatodea) legkorábbi fosszilis képviselői
(†Echinosomiscus primoticus) a késő kréta időszaki (kb. 100-94 millió éves) burmai
borostyánból ismertek. A leírt recens fajok száma mintegy 3.100. Hazánkban nem fordulnak
elő.

15.42. ábra. Extatosoma tiaratum (koronás levéllábú sáska).

Az Egyesült Államok nyugati részén honos Timema fajok (Timematidae) a botsáskák
legősibb képviselői, amelyek a rend fennmaradó részének testvércsoportját képezik. Közéjük
tartozik a legkisebb botsáska faj, a T. cristinae, amelynek hímjei alig haladják meg a 11 mm-t.
A Borneón élő Phobaeticus chani (Phasmatidae) és a Kínában honos Phryganistria chinensis
(Phasmatidae) a legnagyobb termetű botsáskák, és egyben a leghosszabb ma élő rovarok,
nőstényeik testhossza a 35 cm-t (kinyújtott lábaikkal együtt az 50-60 cm-t) is meghaladhatja.
Kedvelt kísérleti- és hobbiállat az Ausztráliában és Pápua Új-Guineában elterjedt Extatosoma
tiaratum (koronás levéllábú sáska) (Phasmatidae) (15.42. ábra). Spanyolországban,
Franciaország déli részén, Olaszországban és a Balkánon előforduló faj a Bacillus rossius
(olasz botsáska) (Bacillidae). Az Indiától Délkelet-Ázsián át Ausztráliáig elterjedt Phyllium
fajok (vándorló levelek) (Phylliidae) széles, lapított potrohhal, ill. lapított combokkal és
lábszárakkal rendelkező, leveleket utánzó botsáskák (15.43. ábra).
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15.43. ábra. Phyllium philippinicum nőstény és hím.

SupO.: Dictyoptera (Csótányszerűek főrendje)
Elülső szárnyaik elsődlegesen keményebb, átlátszatlan fedő jellegű szárnyak (tegmina)
(gör. diktuon ‛háló’ + gör. pteryx ‛szárny’), de másodlagosan lehetnek hártyásak is
(pl. termeszek). Előhátuk (pronotum) ősileg nagy, pajzsszerű. A nőstények tojócsöve
(ovipositor) gyengében (fogólábúak) vagy erőteljesebben redukált (csótányok), vagy
teljesen hiányzik (termeszek). Maga a tojócső az ún. genitális kamrában (vestibulum)
foglal helyet, amelyet alulról a 7. potrohszelvény erősen megnyúlt haslemeze (sternit) mint
héjszerű szubgenitális lemez, felülről pedig a 8-9. potrohszelvények redukálódott haslemezei
határolnak. A hímek ivarfüggelékei jellegzetesen aszimmetrikusak (fogólábúak,
csótányok), de másodlagosan lehetnek szimmetrikusak és erősen csökevényes is (termeszek).
Rágógyomruk (proventriculus) belseje 6 hosszanti, fogakkal ellátott redőt (plica) tartalmaz,
amelyek elsődlegesen egymástól különbözőek és kétoldali szimmetriájú alakzatba
rendeződnek (fogólábúak, csótányok), másodlagosan azonban egyformák és sugaras
szimmetriájú elrendeződést mutatnak (termeszek).
A nőstények tojásaik köré a járulékos genitális mirigyeik váladékából ún. tojástokot
(ootheca) képeznek63, amely védelemül szolgál számukra a kiszáradástól, ill. a természetes
ellenségektől (ragadozóktól, parazitoidoktól). A tojástok a fogólábúaknál puha, habszerű,
amelynek burka a levegőn papírszerű anyaggá dermed (15.46. ábra), míg a csótányoknál sima
felületű, babhoz hasonló, erősen szklerotizált burokkal (15.44. ábra). Az ál-elevenszülő
(ovovivipár) és elevenszülő (vivipár) csótányoknál, ill. a termeszeknél (egyetlen ősi faj
kivételével) a tojástok másodlagosan redukált vagy hiányzik. Egyedfejlődésük kifejlés
(paurometabolia). A vedlések száma 5-12. Az ősibb termeszeknél ún. regresszív vedlés is
előfordul64. A fogólábúak (Mantodea), ill. a csótányok és leszármazottjaik, a termeszek65
(Blattodea) tartoznak ide (15.26. ábra), amelyek közös őse feltehetőleg valamikor a jura
63

A tojástok képzése a fogólábúaknál (Mantodea) a genitális kamrán kívül, míg a csótányoknál (Blattodea) a
genitális kamrában történik.
64
A méretnövekedéssel és új morfológiai jellegek kialakulásával járó progresszív vedléssel szemben (pl. amikor
az utolsó stádiumú lárva szárnykezdeményekkel rendelkező első stádiumú nimfává vedlik) a regresszív vedlés
során méretcsökkenés és/vagy visszafejlődés történik (pl. szárnykezdemények redukciója vagy eltűnése az
újonnan vedlő nimfáknál).
65
A termeszek (Blattodea: Isoptera) filogenetikai értelemben leegyszerűsödött (pigmentálatlan, csökevényes
szemekkel, erősen redukált párzószervvel, stb., azaz lényegében pedomorfikus jellegekkel rendelkező),
euszociális életmódra áttért csótányok.
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időszakban különülhetett el a törzscsoport késő karbon időszaktól ismert csótányszerű, de
„még” jól fejlett tojócsővel rendelkező tagjaitól.

15.44. ábra. Tojástokját (ootheca) (nyíl) hordozó
nőstény csótány (Parcoblatta fulvescens).

O.: Mantodea (Fogólábú-alakúak rendje)
Változatos méretű (10-170 mm), bár többségében nagytermetű (25-70 mm) rovarok.
A nőstények egy adott populáción belül mindig nagyobb termetűek és erősebb testalkatúak a
hímeknél66. Testük jellemzően megnyúlt, karcsú, de viszonylag zömökebbek is lehetnek
(pl. Metallyticidae). Általában zöldes vagy barnás színezetűek, de a nyugalmi helyzetben
fedett testrészeik (pl. fogólábak belső oldala, hátulsó szárnyak) gyakran élénkebb színűek67.
Egyes fajok (pl. Metallyticidae) feltűnő, fémes színezetűek. Jellemző rájuk a színbeli- és/vagy
alakbeli polimorfizmus, egyes viráglakó fajok pedig aktívan képesek a színüket a virág
színéhez igazítani. Számos fajuk különböző növényi részeket, pl. szárat, levelet, virágot
utánoz (mimézia), míg mások (pl. a Hymenopodidae család egyes fajainak korai stádiumú
nimfái) pedig hangyákat mimikrizálnak. Kicsi, háromszög alakú fejük szabadon
mozgatható. Csápjaik sokízűek (főleg a hímeknél), és akár a testhosszúságot is elérhetik.
A csápok többnyire fonalasak, de fűrészesek vagy fésűsek is lehetnek (pl. Empusidae
hímjeinél). Összetett szemeik (oculi) igen jól fejlettek (15.45. ábra), emellett 3 pontszemük
(ocellus) is van. Szájszervük lefelé irányuló (orthognath) és rágó típusú. Előtoruk
(prothorax), amely a középtorhoz (mesothorax) igen mozgékonyan kapcsolódik, a bazális
családok tagjait kivéve megnyúlt, keskeny, egyes fajoknál (pl. Angela, Schizocephala) a
teljes testhossz felét is kiteheti (15.48. ábra). Az előtor hátlemeze (pronotum) osztott.
66

A méret- és testfelépítésbeli ivari dimorfizmus egyes fajoknál olyannyira kifejezett, hogy korábban a
nőstényeket és a hímeket külön fajként írták le.
67
Veszély esetén ugyanis számos faj a fogólábait széttárva és a szárnyait részben felemelve igyekszik
nagyobbnak mutatnia magát, és ezáltal elriasztani a támadót.
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15.45. ábra. Otomantis scutigera. cx: csípő (coxa); fe: comb (femur);
ti: lábszár (tibia); ta: lábfej (tarsus)

Elülső szárnyaik a Mantoididae és Chaeteessidae családok tagjainak kivételével fedő
jellegűek (tegmina), míg a hátulsók (ha vannak) hártyásak. A szárnyak lehetnek jól fejlettek,
de a részleges vagy teljes redukció is gyakori (főleg a nőstényeknél). Szárnyaik nyugalmi
helyzetben a potroh felett fekszenek. Elülső pár lábuk jellegzetes fogólábbá68 módosult,
megnyúlt csípővel (coxa), ill. tüskézett combbal (femur) és szintén tüskézett, rendszerint
nagyméretű apikális tüskében végződő69, a comb felé bicskaszerűen behajlítható lábszárral
(tibia)70 (15.45. ábra). Fogólábaikat nyugalomban jellegzetes, az imádkozó kéztartáshoz
hasonló helyzetben tartják maguk előtt, erre utal mind a köznyelvi megnevezésük („imádkozó
sáskák”), mind a tudományos nevük (gör. mantis ‛látó, próféta’) (15.45. és 15.48. ábrák).
A fogólábak combjának belső felszínén található sertemező (szőrkefe) mint tisztogató
készülék a szemek és a fej többi részének tisztogatására szolgál, bár másodlagosan
hiányozhat (pl. Mantoididae). A közép- (meso-) és utótor (metathorax) végtagjai nagyrészt
módosulatlanok, bár a csípőíz (coxa) ezeknél is megnyúlt. Lábfejeik (tarsi) 5, ritkán 4 ízűek
(pl. Heteronutarsus). A levezetettebb családok (Empusidae, Hymenopodidae, Mantidae)
képviselőinek utótorán (metathorax), a lábak csípői (coxae) előtt páratlan, ultrahang
érzékelésére szolgáló hallószerv (tympanális szerv) található, amely a denevérek elleni
védekezést szolgálja. A röpképtelen (rövid vagy csökevényes szárnyú) fajoknál a hallószerv
redukált vagy hiányzik. Potrohuk 11 szelvényű. Páros fartoldalékuk (cercus) rövid, sokízű.
A hímek ivarfüggelékei erősen aszimmetrikusak. A nőstények tojócsöve (ovipositor) a
csótányokkal ellentétben kissé kinyúlik a genitális kamrából (vestibulum).
A nőstényekre jellemző a szexuális kannibalizmus, azaz a hím párzótárs
elfogyasztása71, amely a párzás minden szakaszában előfordulhat72. A hímek emiatt
68

Hasonló fogóláb más rovaroknál is kialakult, így pl. a recésszárnyú fátyolkák két családjában (Mantispidae,
Rhachiberothidae), számos poloskánál (Nepidae, Reduviidae: Emesinae, Phymatinae), egyes legyeknél
(Ephydridae: Ochthera, Empididae: Hemerodromiinae), ill. több kihalt csoportban (pl. †Titanoptera, Blattodea:
†Raphidiomimidae).
69
Kivéve a Chaeteessidae család tagjait.
70
A tüskék száma, elrendeződése és alakja fontos rendszertani bélyeg.
71
Bár ez a viselkedés főleg a fogságban tartott egyedeknél figyelhető meg, a természetben valószínűleg jóval
ritkább jelenségnek számít.
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rendszerint óvatosan, hátulról közelítik meg a nőstényeket, gyakran hosszasan „udvarolva”
nekik, esetleg hirtelen a nőstények hátára vetik magukat és igyekeznek minél gyorsabban
felvenni a számukra biztonságos párzási pozitúrát, de az is jellemző, hogy csak a jól táplált,
azaz kevésbé kannibalisztikus hajlamú nőstényeket közelítik meg. A nőstények tojástokjukat
(ootheca) ágakhoz, levelekhez, kövekhez, stb. tapasztják, esetleg a talajba ássák (15.46. ábra).
Egy-egy tojástok mintegy 10-400 tojást tartalmaz. Egyes fajok nőstényei a tojástokjukat a
lárvák kikeléséig aktívan őrzik. Ragadozók, zsákmányukat fogólábaikkal ragadják meg73 és
tartják fogva. Az Eremiaphilidae család tagjainak kivételével rendszerint lesből támadnak.
Főleg más ízeltlábúakat fogyasztanak, de kisebb gerinceseket (pl. békákat, gyíkokat,
madarakat, stb.) is zsákmányul ejthetnek. Egyes fajok virágporral egészítik ki táplálékukat.
A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek, bár többségük a trópusuk, szubtrópusok
lakója, a mérsékelt övön csak kevés fajuk él. Legnagyobb diverzitásukat az afrotrópikus
régióban érik el. A legkorábbi, ténylegesen fogólábúként azonosított fosszilis képviselőik
(†Burmantis) a kora kréta időszakból (kb. 130-125 millió évvel ezelőttről) ismertek, bár
valószínűleg ennél korábban, a jura időszakban jelenhettek meg. Jelentősebb adaptív
radiációjuk, amely a ma élő fajok mintegy 90%-át magába foglaló Mantoidea klád
megjelenését jelentette, a kainozoikum időszak elejére, a rovarevő denevérek megjelenésével
kb. egy időre (kora eocéntől késő paleocénig) tehető. Több mint 2400 fajuk ismert, nálunk
csupán egyetlen fajuk él.

15.46. ábra. Ez fogólábú tojástokja.

A rend legnagyobb termetű képviselője az Észak-Afrikában honos Ischnomantis gigas
(Mantidae), mely faj nőstényeinek testhosszúsága a 17 cm-t is meghaladhatja. A Mantis
religiosa (imádkozó sáska, ájtatos manó) (Mantidae) hazánk egyetlen őshonos fogólábú faja,
és egyben a rend legészakabbra hatoló képviselője Európában (15.47. ábra). A DélkeletÁzsiában élő Hymenopus coronatus (orchideamanó) (Hymenopodidae) virágot, az Afrikában
elterjedt Phyllocrania paradoxa (Hymenopodidae) levelet, az Indiában, Sri Lankán,
72

A hímek akkor is képesek folytatni a párzást, ha a fejük vagy más testrészeik már hiányoznak, ugyanis az
ivarszervek közvetlen beidegzését az „alsóbb” idegközpontok, nevezetesen a potroh idegdúcai látják el.
73
A mozdulat igen gyors, mindössze 0,05-0,07 másodpercig tart.
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Thaiföldön és Jáva szigetén honos Gongylus gongylodes (Empusidae) pedig leveles faágat
utánoz (15.48. ábra).

15.47. ábra. Mantis religiosa (imádkozó sáska).

15.48. ábra. Gongylus gongylodes.

O.: Blattodea (Csótányalakúak rendje)
Méretük igen változatos (2,5-110 mm). A csótányok teste erősen lapított, fejüket a
nagy, pajzsszerű előhát (pronotum) részben vagy teljesen betakarja (15.49. ábra).
A termeszeknél az előhát másodlagosan kicsi, és sosem takarja a fejet (15.54. ábra). Csápjaik
sokízűek és fonalasak (csótányok többsége) vagy gyöngysorszerűek (Cryptocercus fajok,
termeszek). A csótányok összetett szemei (oculi) rendszerint jól fejlettek, míg a termeszeké
legfeljebb néhány száz fiókszemből (ommatidium) állnak. Az összetett szemek mellett csupán
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2 pontszemmel (ocellus) rendelkeznek74, bár egyes termeszeknél (pl. Termopsidae) ezek is
hiányoznak. Szájszervük lefelé irányuló (orthognath) (csótányok) vagy előrefelé irányuló
(prognath) (termeszek), és rágó típusú. A csótányoknál az elülső szárnyak kemény, bőrszerű,
átlátszatlan fedő jellegű szárnyak (tegmina) (15.49. ábra), míg a hátulsók nagyobbak,
legyezőszerűek. A termeszeknél mindkét szárnypár megnyúlt és hártyás (15.56. ábra), a
hátulsó szárnyak anális mezője (vannus) pedig egyetlen ősi faj, az ótermesz (Mastotermes
darwiniensis)75 kivételével redukált. Elülső szárnyaikon a szegélyalatti ér (subcosta)
megrövidült. Nyugalomban a szárnyak laposan fekszenek a potrohon. A szárnyak gyakran
csökevényesek vagy hiányoznak, főleg a nőstényeknél (15.50-51. ábrák). A termeszeknél
csupán a fiatal primer reproduktív alakok (királynők, királyok) szárnyasok. Lábfejeik (tarsi)
5 (csótányok, ősibb termeszek) vagy 3-4 ízűek76 (termeszek többsége). Potrohuk
10 szelvényű. A potroh végén rövid, ízelt fartoldalékpár (cercus) található, amely a
csótányoknál több (≤20), míg a termeszeknél kevesebb (1-8) ízből áll. Zsírtestükben ősileg
endoszimbionta baktériumokat (Blattabacterium)77 tartalmazó sejtek, ún. bakteriociták
találhatók, amelyek a termeszeknél (az ótermesz kivételével) másodlagosan hiányoznak.
A hímek ivarfüggelékei erősen aszimmetrikusak, de jól fejlettek (csótányok), vagy
szimmetrikusak és erősen csökevényesek (termeszek). A nőstények tojócsöve (ovipositor)
teljes egészében a genitális kamrában helyezkedik el és erősen redukált (csótányok, ótermesz)
vagy a genitális kamrával együtt teljesen hiányzik (termeszek többsége).

15.49. ábra. Paratropes cf. aequatorialis (Blattellidae). A képen jól látható
a csótányokra jellemző pajzsszerű előhát (pronotum) (nyíl).

A nőstények tojásaik köré elsődlegesen tojástokot (ootheca) képeznek, amelyet
hosszabb-rövidebb ideig magukkal hurcolnak (15.44. ábra), de különböző fokú redukciók
előfordulhatnak (pl. Blaberidae). A termeszeknél a tojástok képzés az ótermesz kivételével
másodlagosan hiányzik, így a nőstények tojásaikat egyesével rakják le. A Blaberidae családba
tartozó fajok nőstényei ál-elevenszülők (ovovivipárok) vagy elevenszülők (vivipárok).
74

A középső (mediális/frontális) ocellus redukciója következtében.
Ez a faj családjának (Mastotermitidae) egyetlen recens képviselőjeként az összes többi termesz (Euisoptera)
testvércsoportját képezi.
76
Az 1. és 2. íz összeolvadásával.
77
Ezeknek a baktériumoknak az esszenciális aminosavak előállításában, ill. a nitrogéntartalmú anyagcserevégtermékek újrahasznosításban van fontos szerepük.
75
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Általában éjszaka aktívak és rejtett (kriptikus) életmódot folytatnak (lat. blatta ‛világosságot
kerülő rovar’). Többségében bomló szerves anyagokkal táplálkoznak, így jelentős
szaprofágok. A xilofágia (faanyag fogyasztása) egymástól függetlenül több alkalommal is
kialakult a körükben a kevésbé specializált növényevő vagy törmelékevő életmódból.
A lignocellulóz bontását a belükben élő egysejtűek és/vagy baktériumok, esetleg az általuk
termesztett gombák segítik (pl. egyes termeszeknél). A csótányok többsége magányos
(szoliter) életmódú, de formálhatnak aggregációkat (pl. Blattella), ill. jellemző lehet a
kétszülős (biparentális) utódgondozás (pl. Salganea) és a szubszocialitás78 is
(pl. Cryptocercus). A termeszek kivétel nélkül fejlett társas (euszociális) életmódúak. Igen
változatos helyeken, avarban, korhadt fában, növényeken, kéreg alatt, korhadékban, stb.
fordulnak elő. Egyes fajok arboreális életmódúak, mások barlanglakók, megint mások pedig
víziek vagy félvíziek. A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek, bár elsősorban a
trópusok, szubtrópusok lakói. Egyes csótányfajok szünantrópok. A csótányok legkorábbi
fosszilis képviselőik a kora kréta időszakból (kb. 125-121 millió évvel ezelőttről) ismertek.
A leírt recens fajok száma több mint 7500 (mintegy 4600 csótány- és 2900 termeszfaj),
nálunk a csótányok 14 faja fordul elő.

15.50. ábra. Gromphadorhina portentosa (madagaszkári sziszegőcsótány).

A Közép- és Dél-Amerikában elterjedt Megaloblatta longipennis (Ectobiidae) a
legnagyobb termetű recens csótányfaj, amelynek testhosszúsága a 100 mm-t,
szárnyfesztávolsága pedig a 200 mm-t is elérheti. A nagyméretű (50-75 mm-es), röpképtelen
Gromphadorhina portentosa (madagaszkári sziszegőcsótány) (Blaberidae) kedvelt hobbiállat
(15.50. ábra), amely vészhelyzetben a légzőnyílásain levegőt kipréselve jellegzetes sziszegő
hangot képes hallatni. Az északi félteke leggyakoribb ember közelében élő (szünantróp)
csótányfajai közé tartozik a Blattella germanica (német csótány) (Ectobiidae), Blatta
orientalis (konyhai csótány) (Blattidae) (15.51. ábra), Periplaneta americana (amerikai
csótány) (Blattidae), Supella longipalpa (barnacsíkos csótány) (Ectobiidae) és a Periplaneta
fuliginosa (füstösbarna csótány) (Blattidae). A diszjunkt elterjedésű (Észak-Amerikában,
Kínában, Koreában és az orosz Távol-Keleten honos), szárnyatlan, korhadt fában élő
78

A szubszociális életmódú fajoknál szülő-utód csoportok alakulnak ki, ugyanis a szülők az utódjaikat hosszabb
vagy rövidebb ideig gondozzák.
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Cryptocercus fajok (Cryptocercidae) szubszociális életmódú csótányok, amelyek a termeszek
legközelebbi ma élő rokonai79.

15.51. ábra. Blatta orientalis (konyhai csótány) nősténye.

15.52. ábra. Reticulitermes sp. dolgozók.

InfO.: Isoptera (Termeszek alrendága)80
Többségében kistermetű (5-22 mm) rovarok, bár egyes Macrotermes fajok duzzadt
potrohú (fizogasztriás) királynői akár a 10 cm-es testhosszt is meghaladhatják. Fejlett társas
79

A Cryptocercus fajok (Cryptocercoidea: Cryptocercidae) és a termeszek (Isoptera) közös jellegei a
gyöngysorszerű csápok, a rágógyomruk (proventriculus) felépítésében való hasonlóság, a csak rájuk jellemző, az
utóbelükben élő egysejtű endoszimbionták (Trichonympha, Leptospironympha, Oxymonas) megléte, ill. számos
viselkedésbeli jelleg, pl. monogámia, hosszú időn át tartó utódgondozás, egymás tisztogatása, más egyedek
végbélváladékának nyalogatása (proktodeális trofallaxis) az endoszimbiontákhoz való hozzájutás érdekében,
elsődlegesen faanyag vagy más lignocellulózt tartalmazó növényi részek fogyasztása, stb.
80
Egyes rendszerekben a termeszeket a Termitoidae, a termeszek testvércsoportját képező Cryptocercidae család
tagjait pedig a Cryptocercoidae epifamiliába sorolják a Blattoidea családsorozaton belül.
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(euszociális) életmódot81 folytatnak, azaz kolóniáikban különböző feladatokat ellátó,
egymástól morfológiailag is különböző fertilis (királynő, király, neoténiás alakok) és nem
fertilis (többnyire steril) kasztok (dolgozók, katonák) különülnek el (15.54. ábra).
A dolgozók fehéres színűek, lágy kutikulájúak, csökevényes szeműek82 és szárnyatlanok
(15.52. ábra), feladatuk többek között a táplálékgyűjtés, fészeképítés, utódgondozás, ill. a
kolónia többi tagjának etetése. Egyes fajoknál (Termopsidae, Archotermopsidae,
Stolotermitidae, Kalotermitidae, Rhinotermitidae: Glossotermes, Prorhinotermes) a valódi
dolgozó kaszt hiányzik83, így a dolgozói szerepkört a még totipotens84 késői stádiumú lárvák
(„áldolgozók”) töltik be (15.56. ábra). A kolónia védelmét85 ellátó katonák a dolgozókhoz
hasonlóan gyengén pigmentáltak, csökevényes szeműek és szárnyatlanok, fejük azonban
nagy, erősen szklerotizált, rágóik (mandibulae) pedig általában nagyok, erőteljesek
(15.53. ábra). A Neoisoptera klád (Stylotermitidae, Rhinotermitidae, Serritermitidae,
Termitidae) tagjainál a katonák fején több kisebb vagy egy nagyobb pórus, ún. fontanelle
található, amelyen keresztül védekezésképpen az ún. frontális mirigyük ragacsos vagy
mérgező váladékát tudják kifecskendezni. A Nasutitermitinae (Termitidae) alcsaládba tartozó
fajok katonáinál a fej hosszabb vagy rövidebb ormányba (nasus) nyúlt meg, és a fontanelle
ennek csúcsán található, rágóik pedig gyakran csökevényesek (15.54. ábra). Egyes fajoknál
(pl. Termitidae: Apicotermitinae) a katonakaszt másodlagosan hiányzik. A dolgozók és a
katonák az euszociális hártyásszárnyúaktól (pl. hangyák, társas redősszárnyú darazsak, stb.)
eltérően hímek és nőstények egyaránt lehetnek (15.1. táblázat).

15.53. ábra. Mastotermes darwiniensis (ótermesz) katonája és dolgozói.

A primer reproduktív alakok, azaz a fertilis nőstények (királynők) és hímek (királyok)
teljesen szklerotizáltak, összetett szemeik jól fejlettek és kezdetben 2 pár egymáshoz hasonló,
megnyúlt hártyás szárnnyal rendelkeznek (gör. isos ‛egyforma’ + gör. pteryx ‛szárny’)
81

Az euszociális életmóddal kapcsolatban ld. 17.6. boksz.
Kivéve a Hodotermitidae család tagjait, ahol a dolgozók és a katonák is viszonylag fejlett összetett szemekkel
rendelkeznek.
83
Ezen fajok kolóniái ugyanis a táplálékul szolgáló fában fészkelnek, ami szükségtelenné teszi az elsősorban
táplálékgyűjtésre specializálódott valódi dolgozó kaszt meglétét.
84
Azaz „még” megvan az a képességük, hogy bármilyen más kaszttá (pl. katonákká, reproduktív alakokká)
differenciálódjanak.
85
Nem csupán a ragadozóktól (pl. hangyáktól), hanem az intra- és interspecifikus kompetítoroktól is.
82
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(15.55. ábra), amelyeket azonban a nászrepülést követően a tövükön található törési varrat
mentén levetnek86. Számos faj kolóniájában a királynőt vagy a királyt kiegészítő vagy (azok
elpusztulása esetén) helyettesítő, kevésbé szklerotizált, általában csökevényes szemű,
rövidszárnyú vagy szárnyatlan ún. neoténiás alakok (mint másodlagos reproduktív alakok) is
jelen lehetnek.

királynő
katonák

dolgozók
15.54. ábra. Nasutitermes exitiosus fizogasztriás királynője, katonái és dolgozói.

15.55. ábra. Macrotermes sp. szárnyas ivaros alakja.

A fiatal, szárnyas reproduktív alakok szülőkolóniájukat rendszerint nagy tömegben,
szinkron módon hagyják el, majd a nászrepülést követően általában párosával, néha
többesével alapítanak kolóniát egy alkalmas fészkelőhelyen. A hímek (királyok) életük végéig
végig a nőstények (királynők) mellett maradnak, és azokkal rendszeresen párzanak.
A termeszkirálynők, amelyeknek potroha gyakran eredeti térfogatának sokszorosára duzzad
(fizogasztria) (15.54. ábra), a legnagyobb fekunditással rendelkező rovarok; egyes fajok
királynői több évtizedig is élhetnek, és ez alatt akár napi több ezer vagy tízezer tojást is
86

Kivéve az ótermeszt (Mastotermes darwiniensis), amelynek fiatal királynői és királyai lerágják a szárnyaikat.
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rakhatnak. Csótány őseiktől eltérően a királynők tojásaikat az ótermesz kivételével (amelynél
„még” megtalálható a csökevényes tojástok) egyesével rakják le. A termeszek többségénél a
tojásokból kikelő lárvákból különböző tényezőktől (pl. a kolónia állapotától, a királynő és a
király feromonális szabályozásától, a táplálék minőségétől, stb.) függően szárnyatlan,
többnyire steril kasztok (dolgozók, ill. ún. előkatonákon keresztül katonák) vagy
szárnykezdeményekkel rendelkező nimfastádiumokon keresztül szárnyas reproduktív alakok
(királynők, királyok) fejlődnek (15.56. ábra). A neoténiás alakok (ha vannak) mindkét
fejlődési vonalon kialakulhatnak, bár jellemzően a nimfákból differenciálódnak. Az ősi, fában
fészkelő, valódi dolgozókkal nem rendelkező termeszek fejlődésmenete „még” jóval
plasztikusabb, elágazó fejlődési útvonal nélkül (15.56. ábra). Kolóniáik, amelyeknek mérete a
néhány száztól (Reticulitermes) a több milliós létszámúig (Macrotermes) terjed87, akár több
évtizedig is fennmaradhatnak.

15.56. ábra. A termeszek ősi és levezetett fejlődési útja.

15.57. ábra. Fára épített termeszfészek.
87

Több milliós kolóniákkal a termeszeken kívül csupán egyes hangyák, pl. levélvágó hangyák (Atta), afrikai
vándorhangyák (Dorylus), stb. rendelkeznek.
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15.58. ábra. Nasutitermes triodiae kb. 5 m magas fészekkürtője.

Többnyire lignocellulózban gazdag növényi részekkel (pl. faanyaggal, füvekkel,
avarral, stb.) táplálkoznak, de humuszt, ill. talajt is fogyaszthatnak. A lignocellulóz bontása
részben saját enzimekkel, részben az utóbelükben élő szimbionta ostoros egysejtűek és/vagy
baktériumok segítségével történik. A Macrotermitinae (Termitidae) alcsalád tagjainál a velük
mutualista kapcsolatban élő, előemésztett növényi anyagon termesztett gomba (Agaricales:
Termitomyces) segíti a lignocellulóz bontását88. Fészküket a talajba, fába vagy fákra építik
(15.7. ábra). Építőanyagként a nyálukkal és ürülékükkel összecementált talajszemcsék
és/vagy növényi törmelékanyagok szolgálhatnak. Ősi jelleg a táplálékban (fában) fészkelés,
míg a fészektől távol történő táplálékgyűjtés levezetet jelleg. Egyes fajok (pl. Nasutitermes,
Bellicositermes, Macrotermes) több méter magas, gyakran az uralkodó szélirány, ill. a főbb
égtájak szerint tájolt kürtőket („termeszvárakat”) hoznak létre, amelyek sajátos szerkezetük
révén a fészek hőháztartását és/vagy megfelelő szellőzését biztosítják (15.58. és 15.60.
ábrák). A termeszek egyikei a legnagyobb abundanciával rendelkező rovaroknak, a
trópusokon egyedsűrűségük a 15 ezer egyed/m2-t is elérheti, össz-biomasszájuk pedig a
gerincesek (Vertebrata) össz-biomasszájával vetekszik. Egyes vizsgálatok szerint a globális
metánkibocsátás mintegy 2-5%-áért a termeszek felelősek. Élőhelyeiken rendkívül fontos
szerepet játszanak a talajba kerülő szerves anyagok átalakításában és lebontásában
(mineralizáció, humifikáció). Egyes fajok a fából készült építmények, ill. a mezőgazdasági
termények (pl. földimogyoró) és faültetvények jelentős kártevőinek minősülnek. Főleg
trópusi, szubtrópusi elterjedésűek, Európában kevés (mindössze 10) fajuk fordul elő.
Legkorábbi fosszilis képviselőik (†Meiatermes) a kora kréta időszakból (kb. 130-125 millió
évvel ezelőttről) ismertek, bár kialakulásuk feltehetőleg a jura időszakra tehető. Világszerte
több mint 2900 fajuk ismert. Két formális csoportjukat az „alacsonyabb rendű” és a
„magasabb rendű” termeszek képezik (15.2. táblázat).
88

A gombatermesztő termeszek tehát a levélvágó hangyákkal és más gombatermesztő hangyafajokkal (Attini)
ellentétben nem kifejezetten magát a gombát, hanem az annak lebontó tevékenysége nyomán keletkező tápláló
komposztanyagot fogyasztják.
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A termeszek fennmaradó részének (Euisoptera) testvércsoportját alkotó
Mastotermitidae család egyetlen recens képviselője az Ausztrália északi részén honos
Mastotermes darwiniensis (ótermesz) (Mastotermitidae), amely „még” számos ősi,
csótányszerű jelleggel89 rendelkezik (15.53. és 15.59. ábrák). Dél-Európában is előforduló
termeszfajok a Kalotermes flavicollis (sárganyakú termesz) (Kalotermitidae) és a
Reticulitermes lucifugus (szőlőtermesz) (Rhinotermitidae). Az Afrikában honos Macrotermes
natalensis (Termitidae) fizogasztriás királynői akár a 14 cm-es testhosszt is elérhetik.
Az Észak-Ausztráliában élő Amitermes meridionalis (iránytűtermesz) (Termitidae) oldalról
lapított, ék alakú, akár 4 m-es magasságot és 3 m-es szélességet is elérő fészkét úgy orientálja,
hogy annak fő tengelye mindig észak-déli irányú legyen, így a keleti és nyugati oldalát reggel
és este nagy felületen érje a nap, míg délben csupán kis felülete legyen kitéve a felülről tűző
napnak (15.60. ábra).

15.59. ábra. Mastotermes darwiniensis (ótermesz) dolgozó.

15.60. ábra. Amitermes meridionalis (iránytűtermesz) „vára”.
89

A család főbb ősi jellegei a nagy testméret, a viszonylag nagyméretű előhát (pronotum), a gazdag
szárnyerezet, a hátulsó szárnyak „még” meglévő anális mezője, az 5 ízű lábfejek (tarsi), a zsírtestükben „még”
megtalálható szimbionta baktériumok (Blattabacterium), a királynőknél „még” meglévő genitális kamra és
csökevényes tojócső, ill. az, hogy a királynők tojásaikat nem egyesével, hanem csomókban, csökevényes
tojástokba rakják le.
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15.1. táblázat. A termeszek (Blattodea: Isoptera) és a hártyásszárnyúak (Hymenoptera) főbb
életmenet jellegeinek összehasonlítása.
termeszek
(Blattodea: Isoptera)
euszociális életmód
előfordulása

minden ma élő termeszfaj
euszociális

euszocialitás típusa

fejlett euszocialitás

reverzió a szubszociális vagy
magányos életmódra
kolóniák életideje
királynők párzása
hímek életideje
egyedfejlődés típusa
ploidia
dolgozói/katonai szerepkört
betöltő egyedek
dolgozók/katonák neme
külön katonakaszt
teljes sterilitás a nem
szaporodó egyedeknél

hártyásszárnyúak
(Hymenoptera)
csak egyes fullánkos (Aculeata)
családoknál (pl. társas
redősszárnyú darazsak,
hangyák, valódi méhek, stb.)
primitív vagy fejlett
euszocialitás

nem ismert

előfordulhat (pl. karcsúméhek)

többéves kolóniák

egy- vagy többéves kolóniák
életük során egyszer, a
kolóniaalapítás előtt párzanak
párzás után rendszerint
elpusztulnak
holometabolia
(teljes átalakulás)
haplodiploidia
(nőstények diploidok,
hímek haploidok)

rendszeresen párzanak
királyként a királynő mellett
maradnak
paurometabolia
(kifejlés)
diplodiploidia
(mindkét nem diploid)
preimaginális (juvenilis) alakok
vagy juvenilis fenotípussal
rendelkező imágók
hímek és nőstények
van
(de másodlagosan hiányozhat)
gyakoribb

imágók90
kizárólag nőstények
nincs
(legfeljebb hasonló szerepkört
betöltő dolgozók)
ritkább

15.2. táblázat. Az „alacsonyabb rendű” és „magasabb rendű” termeszek összehasonlítása.

kasztdetermináció
fejlődésmenet
királynői fizogasztria
specializált dolgozókaszt
kolóniaméret
fészkelési mód
táplálék
lignocellulózt bontó
szimbionták az utóbélben

„Alacsonyabb rendű”
termeszek
jellemzően csak a későbbi
fejlődési stádiumokban
gyakran „még” nagyfokú
plaszticitás jellemzi
többnyire gyengébb

„Magasabb rendű”
termeszek
jellemzően már a korai
fejlődési stádiumokban

hiányozhat
általában kis létszámú kolóniák
(kivéve Mastotermitidae)
többnyire a táplálékul
szolgáló fában
(kivéve Hodotermitidae)
főleg faanyag
(kivéve Hodotermitidae)

mindig van
gyakran nagy, akár több milliós
létszámú kolóniák

egysejtűek és baktériumok

csak baktériumok

90

jóval rigidebb
extrém (500-1.000%)

változatos, gyakran komplex
fészekstruktúra
változatos, főleg humusz,
avar, füvek, stb.

Bár egyes hangyafajoknál a lárváknak fontos szerepe van a kolónia tagjainak táplálásában (pl. drakula
hangyák) vagy a fészeképítésben (pl. szövőhangyák).
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proktodeális trofallaxis91

családok

fajgazdagság
monofiletikusság

van
Mastotermitidae,
Termopsidae,
Hodotermitidae,
Archotermopsidae,
Stolotermitidae,
Kalotermitidae,
Stylotermitidae,
Rhinotermitidae,
Serritermitidae
>850 faj (≈30%)

nincs

>2000 faj (≈70%)

Termitidae nélkül parafiletikus

monofiletikus

Termitidae

Ellenőrző kérdések:
1. Mik a legfontosabb különbségek a valódi rovarok (Insecta/Ectognatha) és az
előrovarok (Parainsecta/Entognatha) között?
2. Mi a valódi rovarok két fő ága, és mik a közöttük lévő különbségek?
3. Milyen újonnan kialakult bélyegekkel rendelkeznek a szárnyas rovarok (Pterygota)?
4. Hogyan épülnek fel és hogyan működnek a rovarok szárnyai?
5. Hogyan, mivé módosulhatnak a rovarok szárnyai?
6. Mi a rovarok szárnyának eredetét magyarázó két fő hipotézis?
7. Mi a röpképesség és a szárnyak meglétének adaptív értéke?
8. Mi jellemzi az ősszárnyúakat (Palaeoptera), és mely rendek tartoznak ide?
9. Mik az újszárnyúak (Neoptera) legfontosabb jellemzői?
10. Milyen előnyökkel jár a szárnyhajtogatás képessége?
11. Mi az újszárnyúak három fő ága?
12. Mi jellemzi a Polyneoptera klád tagjait?
13. Melyek a Polyneoptera főbb csoportjai, és mik ezek legfontosabb jellemzői?
14. Mely csoportok tartoznak az egyenesszárnyúak (Orthoptera) közé?
15. Mely csoportok tartoznak a csótányszerűek (Dictyoptera) közé?
91

Más egyedek végbélváladékának nyalogatása, amelynek révén a frissen vedlett, és így az utóbelükben élő
szimbiontáikat elveszítő egyedek inokulálhatják magukat a lignocellulóz emésztéshez szükséges egysejtűekkel.
(Más vedlőállatokhoz hasonlóan a termeszek elő- és utóbelét is kutikula borítja, amelyet a külső kutikularéteggel
együtt levedlenek a vedléseik során.)
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XVI. Insecta: Paraneoptera
Írta: Torma Attila
Paraneoptera (Acercaria)1
Jellemző rájuk az ajaktapogatók (palpi labiales) redukciója, a nagy postclypeus,
köszönhetően a cibarium erőteljes tágító izmának, a lábfejízek számának csökkenése (≤3),
valamint a fartoldalékok (cerci) hiánya (amelyre az Acercaria név is utal).
Az ősibb csoportoknál „még” megtalálható rágó típusú szájszerv folyékony táplálék
felszívására alkalmas szúró-szívó szájszervé módosult, bár ez egymástól függetlenül
játszódott le a két főbb csoportjuk esetében, ahogy ez világosan látszik szájszerveik eltérő
alakulásából (vö. pl. a szívótetvek és a szipókás rovarok szájszervét). A szárnypolimorfizmus
nem ritka a körükben, előfordulhatnak rövidszárnyú (brachypter), keskenyszárnyú (stenopter)
vagy szárnyatlan (apter) alakok is. Szárnyerezetük redukálódott. Szárnyaikat, amennyiben
nem csökevényesek, nyugalomban többnyire a potrohuk fölé hajtogatják.
Többnyire kétivarosan szaporodnak, de szűznemzés (parthenogenezis), valamint a
kétivaros és szűznemző generációk váltakozása (heterogónia) is jellemző egyes csoportokban.
Fejlődésük kifejlés (paurometabolia). Az ősibb csoportok képviselői mikrobiális vagy
gombabevonatokkal táplálkoznak, míg a levezetett csoportok tagjai elsősorban növényi
nedvek szívogatására tértek át, de emellett ragadozó és ektoparazita vérszívó képviselőik is
ismertek. Termesztett növényeket is szívogatnak, számos fajuk mezőgazdasági kárevőnek
minősül. A szívásuk során különböző kórokozókat (vírusokat, baktériumokat) terjeszthetnek,
így fontos vektorok. Több csoport tagjainál is megfigyelhető a gubacsképzés (pl. tripszek,
növénytetvek, poloskák), ill. a társas együttélés változatos formái (16.1. boksz).

16.1. ábra. A Paraneoptera rokonsági viszonyai Cryan & Urban (2012) és
Wang et al. (2019) nyomán. Pa: Paraneoptera, Co: Condylognatha, He: Hemiptera.

A Paraneoptera monofiletikus voltát morfológiai jellegeik és molekuláris markerek
egyaránt alátámasztják, bár lehetséges, hogy csak a Condylognatha klád monofiletikus.
Tradicionális csoportjaik, azaz a fürgetetvek (Psocoptera), tetvek (Phthiraptera), tripszek
(Thysanoptera) és a szipókások (Hemiptera) filogenetikai viszonyai tisztázottnak mondhatók
(16.1. ábra). A Psocoptera és Phthiraptera rendek nem bizonyultak monofiletikusnak, együtt
1

A Paraneoptera tradicionálisan a pillásszárnyú tetveket (Zoraptera) is magába foglalja, amelyekről ma már
bizonyított, hogy a Polyneoptera kládba tartoznak, ezért az Acercaria használata helyesebbnek tűnik, bár
egyelőre nem annyira elterjedt.
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azonban a monofiletikus Psocodea csoportot alkotják. A Psocodea a testvércsoportja a
tripszek (Thysanoptera) + szipókások (Hemiptera) alkotta Condylognatha kládnak2.
Taxonómiájuk még nem minden esetben követi a közelmúltban feltárt filogenetikai
változásokat.
16.1. boksz. Társas életmód a Paraneoptera kládban
A társas rovarok kapcsán elsősorban a hártyásszárnyúak (darazsak, méhek,
hangyák) és a termeszek juthatnak eszünkbe, bár a társas életmód változatos formái
fordulnak elő a Paraneoptera csoportokban, sőt más ízeltlábúaknál is (ld. pókok).
A Paraneoptera klád tagjai közül a tripszek és növénytetvek jelentősek ebből a
szempontból.
A tripszek (Thysanoptera) többsége magányos (szoliter) életmódú, de koloniális
és szubszociális szerveződés is megfigyelhető a körükben. Egyes vélemények szerint
euszocialitás is előfordul náluk, de ez ténylegesen nem teljesíti az euszociális
szerveződés mind a három alapkövetelményét (ld. 17.6. boksz). A panamai
Anactinothrips gustaviae egyedei fatörzseken élnek, és az azon növő zuzmókat
szívogatják. Mintegy 100-200 egyed él együtt, amelyek közösen őrzik, ill. gondozzák
az utódokat. A közös táplálékkiaknázást kemikáliával jelölt útvonalaik is segítik.
Nem alakultak ki azonban náluk külön kasztok, ill. átfedő generációk.
Az Ausztráliában élő Lichanothrips és Carcinothrips fajok még közös lakóhelyet is
építenek. A Carcinothrips génusz képviselőinek első pár járólába nagyméretű ollós
lábbá módosult, amelynek a lakóhely építésében (levelek fogása, stb.) van fontos
szerepe. A Phlaeothripidae családba tartozó Oncothrips és Kladothrips fajok
képviselik a tripszek legfejlettebb társas szerveződését. Ezek a fajok akáciákon
indukálnak gubacsképződést, és az így létrehozott gubacsban élnek. Ugyan egyetlen
alapító nőstény (néha egy hímmel együtt) alapítja a kolóniát, azonban nem csak az
alapítók szaporodnak, sőt ezek el is pusztulnak viszonylag hamar. Az utódok
polimorfok. A szárnyatlan és erős, tüskézett első lábbal rendelkező katonák áldozzák
föl magukat a kolónia (főleg testvéreik és azok utódai, nem pedig az alapító nőstény)
védelmében. Ezek terjedésre, gubacsképzésre, új kolónia alapítására alkalmatlanok.
A katonák aránya magasabb az első generációban. Ezekre a tripszekre a
hártyásszárnyúakhoz (Hymenoptera) hasonlóan haplodiploidia jellemző, így az
egyedek közötti rokonsági fok nagyon magas a kolónián belül.
A levéltetvek (Sternorrhyncha: Aphidina) egyes képviselőinél (Pemphigidae,
Hormaphididae) szintén steril, önfeláldozó katona kaszt alakult ki. A Pseudoregma
alexanderi fajnál pl. ezek erősen szklerotizált, nagy, erőteljes első pár lábbal, és
ún. homlokszarvakkal rendelkező 1-2. stádiumú nimfák, amelyek nem fejlődnek
imágóvá. Agresszívak, szúró-szívó szájszervüket, homlokszarvaikat és erős lábaikat
egyaránt használják a kolónia és a táplálékforrás védelmében. Más fajoknál minden
nimfa időszakosan katona, de később imágóvá vedlenek és szaporodnak. Mivel a
tetvek szűznemzők, az egy anyától származó polimorf utódok genetikailag azonosak.

2

Egyes vizsgálatok a Micracercaria (Thysanoptera + Psocodea) monofiletikus voltát hangsúlyozzák a cibarium
tágító izmának hasonlósága (csak egyetlen ín rögzíti azt) és a kétostoros hímivarsejtjeik alapján. A molekuláris
filogenetikai vizsgálatok azonban a Thysanoptera és Psocodea testvércsoport viszonyát nem támasztják alá.
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O.: Psocodea (Fürgetetű- és tetűalakúak rendje)
Kisméretű, többnyire néhány mm-es rovarok, de a legnagyobb termetű képviselőik
(elefánttetvek) is alig haladják meg az 1 cm-t. Megjelenésük igen változatos, köszönhetően
változatos életmódjuknak. Sajátságuk, hogy a cibarium és a hypopharynx vízpára
adszorpciójára módosult3. Közös jellegeik továbbá a gömbölyded, kiálló postclypeus, az
állkapcsok sarokízének (cardo) hiánya, ill. a nőstények leegyszerűsödött tojócsöve.
A mikrobiális vagy gombabevonatokkal, ill. szerves törmelékkel táplálkozó
fürgetetvek („Psocoptera”) és a főleg ektoparazita életmódú tetvek („Phthiraptera”) tartoznak
ide, amelyek hagyományosan külön rendeket alkotnak, noha az élősködő tetvek a
fürgetetvekből származtathatók le. A helyzetet bonyolítja, hogy előbbiek ősei két, egymástól
független alkalommal tértek át az élősködő életmódra. Az egyik ilyen esemény vezetett az
Amblycera alrend képviselőinek kialakulásához, a másik pedig az Ischnocera +
Rhyncophthirina + Anoplura klád tagjait eredményezte. A „Phthiraptera” tehát difiletikus,
míg a „Psocoptera” parafiletikus a „Phthiraptera” nélkül. Jelenleg egyetlen rendbe (Psocodea)
soroljuk őket, ám változatlanul parafiletikus alrendet alkotnak például a kéregtetvek
(Troctomorpha), amelyek egy csoportjából (Liposcelididae) származtathatók az élősködő
tetvek, de legalábbis az Amblycera bizonyosan. A parazita életmódra áttért tetvek és a lapos
kéregtetvek (Liposcelididae) közös jellemzői például a lapos test, beleértve a lapított fejet is,
a kicsi előhát (pronotum) és az összeforrt közép- és utóhát (meso- és metanotum),
a redukálódott szemek, a megnagyobbodott hátsó combok (femora), valamint a potroh
1-2. légzőnyílásának hiánya. A Psocodea rend közel 11 ezer fajt számlál.
„Psocoptera” (Fürgetetvek)
Kisméretű (1-10 mm, többségében <3 mm), általában vékony kutikulájú, gyengén
szklerotizált rovarok, sárgás, barnás alapszínezettel. Fejük nagy és mozgékony, szájszerveik
rágó típusúak. Felső nyálmirigyeik szövőmiriggyé módosultak. Nagy, oldalsó összetett
szemeik (oculi) mellett 3 pontszemük (ocellus) van, amelyek azonban a szárnyatlan alakoknál
rendszerint hiányoznak. Csápjaik fonalasak, a csápostor (flagellum) ízei hosszúak, és
másodlagosan gyűrűzöttek lehetnek. Lábaik járólábak. A hátulsó lábak csípőin (coxae)
található jellegzetes halló- és valószínűleg hangadó szervük, az ún. Pearman-féle szerv.
A lábfejek (tarsi) 2-3 ízűek. Szárnyerezetük redukált, az erek és a szárny szegélye általában
szőrözött, bár ennek mértéke eltérő, ami fontos elkülönítő bélyeg lehet. Szárnyaikat nyugalmi
helyzetben háztetőszerűen összezárva tartják a potrohuk fölött (kivéve Liposcelididae), de
ismertek rövid, ill. csökevényes szárnyú, valamint teljesen szárnyatlan fajok is. A szárnyas és
szárnyatlan alakok morfológiája eltérő. A szárnyasok előtora csökevényes, közép- és
utótoruk pedig nagymértékben összeforr, míg a szárnyatlan alakok torszelvényei szabadok, és
előtoruk jól fejlett. Potrohuk 9 szelvényből áll.
A nőstények tojásaikat növények leveleire vagy repedésekbe helyezik, egy trópusi
fajuk elevenszülő (vivipár). Rendszerint hatszor vedlenek. A hazai fajok többsége egy
nemzedékes. Algákkal, gombákkal valamint növényi és állati eredetű szerves törmelékkel
táplálkoznak. Jellegzetesen fürge mozgású rovarok, némelyek oldalazva is gyorsan futnak.
3

A hypopharynx bazális része, valamint az epipharynx egymáshoz illeszkedő, erősen szklerotizált elemei egy
igen sajátos struktúrát képeznek, amely hátul le tudja zárni a cibariumot. Ez a parazita tetvek esetében
strukturáltabb, és minden bizonnyal hatékonyabban működik. Noha más rovarok is képesek a vízpára felvételére,
ez általában a lárvastádiumokra jellemző, a kifejlett egyedeknél ilyen mértékű adaptáció, amely lehetővé teszi a
vízpára adszorpcióját, csak a Psocodea esetében figyelhető meg. Ez a jelleg fontos szerepet játszhat a különösen
száraz mikroélőhelyek (tollazat, szőrzet) kiaknázásában.
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Világszerte elterjedtek, bár a párás élőhelyeket részesítik előnyben. Fák levelein, kéreg alatt,
kövek alatt, avarban, barlangokban, fészkekben fordulnak elő, ill. néhány szünantróp faj is
akad közöttük. Gazdasági szempontból nem jelentősek, esetleg higiéniai problémát
jelenthetnek, ill. lehetnek készletkártevők (pl. Liposcelis bostrychophila), valamint
herbáriumokat, rovargyűjteményeket károsíthatnak. Mintegy 5500 fajuk ismert.
A Phthiraptera nélkül nem képez monofiletikus egységet.
SubO.: Trogiomorpha (Zugtetűalkatúak alrendje)
A csápízek száma meghaladja a 20-at, és az ízek másodlagos gyűrűzöttség nélküliek.
A szárnyjegyük (pterostigma) nem vastagodott meg. A szárnyatlan zugtetvek (Trogiidae)
családjába tartozó fajok csökevényes szárnyúak vagy szárnyatlanok.
Gyakoriak köztük a szünantróp fajok. Mintegy 430 fajuk ismert.
A gyakori zugtetű (más néven kopogó portetű, könyvtetű) (Trogium pulsatorium)
nyirkos építményekben akár tömegesen is megjelenhet. Mintegy 1,5-2 mm hosszúságú,
csökevényes szárnyú, sárgásbarna alapszínű rovar (16.2. ábra B).
SubO.: Troctomorpha (Kéregtetű-alkatúak alrendje)
A csápízek száma 11-17 között változik, és általában másodlagos gyűrűzöttség
figyelhető meg rajtuk. A szárnyjegyük (pterostigma) nem vastagodott meg.
Fakéreg alatt, fészkekben és ember alkotta környezetben is előfordulnak. Recens
filogenetikai vizsgálatok alapján a parazita életmódra áttért tetvek („Phthiraptera”) az ide
tartozó Liposcelididae család tagjaival mutatnak közelebbi rokonságot, így az alrend
önmagában nem monofiletikus.
A lapos kéregtetvek (Liposcelididae) családjába igen apró, lapított testű állatok
tartoznak (16.2. ábra A). Hátulsó combjuk megvastagodott. A szárnyas alakok szárnyaikat
vízszintes síkban, nem pedig háztetőszerűen tartják. Jellemző a szárnyak redukciója is.
A hazánkban is előforduló Liposcelis génusz fajai például mind szárnyatlanok.

A

B

16.2. ábra. A „Psocoptera” néhány képviselője. A: Liposcelis mendax;
B: gyakori zugtetű (Trogium pulsatorium).
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SubO.: Psocomorpha (Fatetűalkatúak alrendje)
A csápízek száma legfeljebb 13. Többnyire 2 pár normálisan fejlett szárnyuk van, és a
szárnyjegyeik (pterostigma) megvastagodtak.
Főleg fás szárú növények levelein, ágain található alga- és gombabevonattal
táplálkoznak.
A sápadt fatetvek (Caeciliusidae) családjába közepes méretű, többnyire mérsékelten
pigmentált fajok tartoznak. A leggyakoribb szabadon élő hazai fürgetetű faj a sárgás fatetű
(Caecilius flavidus) is ebbe a családba tartozik. A foltos fatetvek (Psocidae) közé viszonylag
nagyobb testű, többé-kevésbé foltos szárnyú fajok tartoznak. Hazánk erdeiben is megtalálható
a csíkos fatetű (Psococerastis gibbosa), amely 7 mm-es testhosszával a legnagyobb termetű
európai faj.
„Phthiraptera” (Tetvek)
Többnyire kisméretű (0,5-4 mm) rovarok, de néhányuk meghaladja az 1 cm-t is.
Testük lapított, gyengén mozgatható, szintén lapított fejjel. A fejtok belső vázának
(tentorium) dorzális karjai hiányoznak szemben a többi Paraneoptera csoporttal. Előtoruk
gyengén fejlett, a közép- és utótor összeforrt. Ősileg rágó, másodlagosan szúró-szívó
szájszervük van. Az állkapcsuk (maxilla) redukált, így az ajaktapogatók (palpi labiales)
mellett az állkapcsi tapogatók (palpi maxillares) is többnyire hiányoznak. Összetett szemeik
(oculi) erősen redukáltak, akár teljesen hiányozhatnak is. Pontszemeik (ocelli) nincsenek.
Csápjuk rövid, 3 vagy 5 ízű. A hátulsó lábak combjai (femora) megvastagodtak. Szárnyaik
nincsenek. A középtor légzőnyílásai hiányoznak.
Néhányuknál szűznemzés (parthenogenezis) is előfordul. Fejlődésük során 3 vedlés
után válnak ivaréretté. Kizárólag madarak és emlősök kültakarójában élősködnek
(ektoparaziták). Mintegy 5000 fajuk ismert, ezzel az állatokon élő parazita ízeltlábúak egyik
igen fontos csoportját képezik, így ember- és állategészségügyi, ill. gazdasági jelentőségük
sem elhanyagolható. Néhány humánparazita faj is akad közöttük, pl. a fejtetű (Pediculus
humanus) (16.3. ábra B), amelyek kórokozók terjesztésében is szerepet játszanak.
Baromfikon élő fajaik gazdasági károkat is okozhatnak, mint pl. a horgas tyúktetű
(Menacanthus stramineus) (16.3. ábra A). A vérfogyasztás és a kórokozók terjesztése mellett
a tollak megrágásával csökkentik a madarak röpképességét is. Difiletikus csoport, képviselőik
„Psocoptera” ősökből (ld. Liposcelididae) származtathatók le, amelyek előbb madár, esetleg
emlős fészkekben, majd a gazdaegyed testén élhettek. Az egyik leszármazási út az
Amblycera, a másik az összes többi alrend (Anoplura + Ischnocera + Rhynchophthirina)
tagjait eredményezte4. Az egyes alrendek monofiletikus volta elfogadott.
SubO.: Amblycera (Bunkóscsápútetű-alkatúak alrendje)
Viszonylag nagyobb méretű tetvek. Fejük szélesebb a toruknál. Lefelé irányuló
(orthognath) rágó típusú szájszervük a fej hasi oldalán helyezkedik el. Bunkós végű, 4 ízű
csápjuk a fej oldalán található vájatba rejthető, normális esetben felülről nézve nem is
látható. Állkapcsi tapogatóik (palpus maxillaris) a csápokhoz hasonló funkciót látnak el.
4

Gyakran találkozni korábbi művekben a hagyományos rendszerükkel, amelyben a szívótetvek (Anoplura)
rendje mellett az Amblycera + Ischnocera alkotta a „rágótetvek” („Mallophaga”) rendjét, mely utóbbi azonban
parafiletikus, és ahogy a nevük is tükrözi inkább életmódbeli sajátságokon alapult.
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Többségük madarakon, azok tollazatában vagy a bőrük felszínén él, ahol aktívan
mozognak, és futva menekülnek például a gazda tollászkodásakor. El is hagyhatják a gazdát,
és szabadon kóborolva újat kereshetnek. Hámmaradványokat, ill. akár élő szövetet is
fogyasztanak, a tollkezdeményeket megrágva pedig a kiserkenő vérrel is táplálkozhatnak.
Bizonyos fajok (pl. Colpocephalum spp.) lyukat rágnak a fejlődő tollak csévéjébe, amit
később búvóhelyként használnak. Vannak köztük gazdaspecifikus fajok, mint a Ricinus
rubeculae, amely a vörösbegy parazitája, míg mások (pl. Menachanthus eurysternus) akár
100 különböző madárfajon is előfordulhatnak. Bár többségük madarak élősködője, a
Trimenoponidae család mintegy 20 faja dél-amerikai erszényeseken és rágcsálókon, a
Gyropidae család fajai dél-amerikai rágcsálókon, az Ausztráliában elterjedt Boopidae család
képviselői pedig erszényeseken élnek. Ezek lábai végén általában 1 karom van szemben a
madarakon élősködő csoportok 2 karmú képviselőivel. A Ricinidae család viszonylag
nagyméretű fajai, mint a már említett Ricinus rubeculae énekesmadarakon, ill. kolibriken
élősködnek, és jelentős mennyiségű vért fogyasztanak. A Menoponidae család fajai
(16.3. ábra A), mint a már említett M. eurysternus és a horgas tyúktetű (M. stramineus) szinte
minden madárrend képviselőin előfordulnak. Hozzávetőleg 1100 fajuk közül hazánkban
mintegy 30 fajuk él.

A

B

16.3. ábra. A „Phtyraptera” néhány képviselője. A: Menachanthus sp.;
B: fejtetű (Pediculus humanus).

SubO.: Anoplura (Vérszívótetű-alkatúak alrendje)
Toruk szélesebb, mint a fej, és a szelvényei teljesen egybeolvadtak. Szúró-szívó
szájszervük a fej csúcsán található, és előrefelé irányul (prognath típusú). Szemeik
redukálódhatnak.
Kizárólag emlősök vérét szívják, lábaik és karmaik a gazda szőrén való
megkapaszkodásra módosultak.
A legtöbb szívótetű rágcsálókat parazitál, mint pl. a fajgazdag Hoplopleuridae család
fajai, de szép számmal akadnak különböző patásokon, ragadozókon és főemlősökön
élősködök is. Nincsenek viszont vérszívótetvei a denevéreknek, ormányosoknak, kloákás
emlősöknek és a legtöbb vízi emlősnek, noha az Echinophthiriidae családot képviselő
mintegy 13 faj kifejezetten vízi életmódú emlősgazdához alkalmazkodott. Utóbbiak fókákon
és rozmáron, egyetlen fajuk pedig vidrán él. A fókatetvek (Antarctophthirus spp.) évente csak
néhány hónapon át, a parton élő fókaborjakon képesek szaporodni, az év jelentős részét
viszonylag inaktívan vészelik át. Egyes fajaik gyakran csak a gazda bizonyos testrészét
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(pl. a gazda szemének, orrának környékét, az úszókat vagy épp a végbélnyílás környékét)
preferálják. A Haematopinidae család tagjai párosujjú patások és lófélék vérszívói. Közülük
vaddisznón és házisertésen is gyakori a Haematopinus suis. A Phthiridae és Pediculidae
család fajai főemlősökön (köztük az emberen is) élősködnek. A lapostetű (Phthirus pubis) az
ember nemi szőrzetében él, és szexuális érintkezés útján terjed. A Pediculidae családba
tartozik a fejtetű (Pediculus humanus capitus) is (16.3. ábra B), amely eredetileg az emberi
hajban fordult elő, később kialakult egy új alfaja, a ruhatetű (Pediculus humanus humanus)5,
amely a ruházat belső felületén való életmódhoz alkalmazkodott. Ezt alátámasztja, hogy a
fejtetű és ruhatetű szétválásának becsült ideje egybeesik az emberi faj ruházat viselésének
kialakulásával és elterjedésével. A ruhatetű a fejtetűvel ellentétben több betegséget
(pl. kiütéses tífusz, a lövészárok láz és a visszatérő láz) terjeszthet. Noha a rovarok
szaporodása rendkívül változatos, a fejtetű és ruhatetű még köztük is kivételesnek mondható
öröklésmenetet mutat, ún. pszeudo-haplodiploid öröklésmenettel. A diploid hím pontosan
nem ismert módon eliminálja az egyik szülői genomot („paternal genome elimination”),
pontosabban az apai vonalat, és csak az anyai eredetű kromoszómáit örökíti tovább. Mintegy
500 fajuk közül 21 hazánkban is előfordul.
SubO.: Ischnocera (Fonalascsápú-tetű-alkatúak alrendje)
Kinézetük részben hasonlít a bunkóscsápú tetvekéhez. Toruk keskenyebb, mint a fej,
1. szelvénye elkülönül. Rágó szájszervük a fej hasi oldalán ül, és lefelé irányul (orthognath
típusú). Állkapcsi tapogatóik (palpi maxillares) hiányoznak. Csápjuk 3 vagy 5 ízű,
fonalas, jól látható. A hímek csápja gyakran erőteljes fogószervvé módosult, amely a
nőstény megragadását teszi lehetővé.
Madarak tollazatán vagy emlősök szőrzetén élő tetvek. Főként hámmaradványokkal,
ill. a bőrmirigyek váladékaival táplálkoznak. A keratin emésztését endoszimbionta
baktériumok segítik. A baktériumflórájukat az utódjaikra is átörökítik, mégpedig a peteburkon
belül. Nem lábaikkal és karmaikkal, hanem erős rágóikkal rögzítik magukat a tollak
felületén vagy a szőrszálakon. Specializált lábaik olyan mértékben alkalmazkodott a tollon,
ill. a szőrön való mászásra, hogy más felületen nem is tudnak járni, viszont más rovarokkal
(pl. kullancslegyekkel) vitatik magukat (forézis), így nagy távolságokra is eljuthatnak6.
A Trichodectidae családba tartozó fajok emlősökön, főleg ragadozókon és kérődzőkön élnek,
de például Észak-Amerikában rágcsálókon is elterjedtek. Nálunk is él a kutyaszőrtetű
(Trichodectes canis) és a juhszőrtetű (Damalinia ovis). A minden bizonnyal parafiletikus
Philopteridae családba tartozik a fonalascsápú-tetű fajok kb. 70%-a. Képviselőik szinte
valamennyi madárrend fajain megtalálhatók. Nem vért fogyasztanak, hanem a tollazattal,
főleg a pehelytollakkal táplálkoznak, károsítva annak hőszigetelését. Az egyes fajaik a gazda
különböző testrészein lévő tollazathoz alkalmazkodtak. A hosszú, vékony testű tolltetvek,
mint a galambokon élő karcsú galambtetű (Columbicola columbae), az evezőtollak és a
faroktollak zászlóinak felületén, a rövid, széles testű fajok (pl. Philopterus spp.) a fej rövid
tollazatában élnek, ahol a tollászkodó madár nem éri el őket. A legfajgazdagabb alrend,
mintegy 2700 fajuk madarakon él és csak 380 emlősökön.

5

Elkülönülésük vitatható, egyes vélemények szerint pusztán ökotípusokról van szó. Laboratóriumi körülmények
között szaporodnak egymással, de természetes körülmények között valószínűleg nem találkoznak.
6
A rovarok szőrén is rágóikkal kapaszkodnak.
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SubO.: Rhynchophthirina (Elefánttetű-alkatúak alrendje)
Nagyméretű tetvek. Ormányszerűen megnyúlt fejük végén ül sajátos rágó
szájszervük, amellyel átrágják a gazda vastag bőrét, és a kiserkenő vért fogyasztják.
Mindössze 3 ismert fajuk egyetlen génuszba (Haematomyzus) tartozik, és az afrikai és
indiai elefánton, a varacskosdisznón, ill. a bojtosfülű vagy más néven vörös folyami disznón
élnek. Gazdáik nélkül életképtelenek. Az elefántokon élők állatkertekben is előfordulhatnak.
O.: Thysanoptera (Tripszalakúak rendje)
Testhosszuk 0,5-14 mm közötti, de a többségük nem haladja meg az 5 mm-t. Karcsú,
hengeres, néha hát-hasi irányban kissé lapított testű rovarok. Fejükön a homlok (frons) és a
fejpajzs (clypeus) összeolvadva ún. homlokpajzsot (frontoclypeus) alkot (16.4 ábra A).
Rövid, előreálló csápjuk 6-10 ízből áll. Szájszervük szúró-szívó típusú. Felépítése
rendszerint aszimmetrikus, 3 szúrósertével, amelyek az állkapocs belső karéjaiból (laciniae)
(maxilláris szúróserték) és a baloldali rágóból alakultak ki (mandibuláris szúróserte).
A jobboldali rágó elcsökevényesedett (16.4 ábra B). A maxilláris szúróserték
csaphoronyszerű kapcsolat révén szorosan összesimulva egy vékony csövet fognak közre,
amibe fölszívják a táplálékot. Táplálkozáskor a mandibuláris sertével ütnek lyukat a táplálék
felszínén, ebbe illeszti a maxilláris szúrósertéket. Az állkapcsi- és ajaktapogatóik megvannak,
bár az ajaktapogatók (palpi labiales) redukáltak, ahogy ez általánosan jellemző a Paraneoptera
csoportban. Viszonylag kicsi összetett szemeik (oculi) mellett a szárnyas fajoknak
3 pontszemük (ocellus) van, amelyek azonban hiányoznak a szárnyatlanoknál.

16.4. ábra. A tripszek (Thysanoptera) szájszerve. A: A fej szemből, ahol a fekete nyíl mutatja
az aszimmetrikus szájszervi részt. B: A szúró-szívó szájszerv keresztmetszeti felépítése.
piros = felső ajak (labrum); zöld = bal oldali rágó (mandibula); sárga = állkapocs (maxilla);
sötétkék = hypopharynx; világoskék = alsó ajak (labium); c = tápcsatorna; s = nyálcsatorna.

Előtoruk jól elkülönül a közép- és utótortól. Járólábaik lehetnek hosszabbak vagy
rövidebbek, a combízek (femora) megvastagodhatnak. Lábfejeik (tarsi) 2 ízűek. Lábaik
végén, a két apró karom közül nagyméretű tapadópárna (arolium) türemkedhet ki7, amely
7

Az arolium egy speciális izom segítségével türemíthető ki, nem pedig a testfolyadék nyomásának hatására,
ahogyan azt régebben gondolták.
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a lábak felülethez való jobb tapadását szolgálja. A megtapadást a lábszár (tibia) végén
található mirigy ragadós váladéka is segíti. Rendszerint 2 pár hártyás szárnyuk van, amelyek
nagyjából egyforma nagyságúak, de nem ritka körükben a szárnypolimorfizmus sem.
Szárnyaik igen keskenyek, szegélyükről viszont szorosan egymás mellett álló, hosszú
szőrök erednek, amelyek a repülőfelületet jelentősen növelik (16.5. ábra). Szárnyerezetük
erősen redukálódott. A potrohszelvények száma 11, amelyek közül az utolsó csökevényes.
A potrohi légzőnyílások száma mindössze 2 pár. A nőstények tojócsövének megléte fontos
rendszertani bélyeg.
A nőstények tojásaikat növények felületére vagy növények szöveteibe egyesével
rakják. Egyes fajoknál szűznemzés (parthenogenezis) is megfigyelhető. Fejlődésük
különleges, ún. neometabolia. Az 1-2. lárvastádium szokványos, a 3. stádium egy félig
nyugvó, a 4. pedig teljesen nyugvó nimfa stádium, amely általában a talajban található8.
(A Phlaeothripidae család tagjainál egy további nyugvó nimfa stádium is jellemző). A nyugvó
nimfák csápja kevés ízű, sőt akár hiányozhat is. Szájszervük nem funkcionális, nem is
táplálkoznak, és akár több hónapig is nyugalomban lehetnek, mialatt átalakul az
izomrendszerük és a szájszervük. A tripszek változatos módon táplálkoznak, bár többségük
növényi nedveket fogyaszt. A termesztett növények szívogatásával egyes fajok károkat is
okozhatnak. Növények kórokozóinak vektorai is lehetnek, azaz baktériumokat és vírusokat
vihetnek át egyik növényegyedről a másikra. Apró termetük miatt növényekkel együtt
könnyen behurcolhatók idegenhonos fajok, mint például a Heliothrips haemorrhoidalis,
amely világszerte elterjedt üvegházi kártevő. Ismertek korhadékevő és mikrofág fajok is,
amelyek termesztett gombán is károsíthatnak. A ragadozó tripszek jelentős növénytetű
fogyasztók, a pollenfogyasztó fajoknak pedig beporzóként lehet fontos szerepük. Utóbbiak
főleg apró virágú növények beporzását végzik. Mintegy 6000 fajuk ismert.
A rend a szipókások (Hemiptera) testvércsoportját képezi, mellyel együtt
Condylognatha néven a Psocodea testvércsoportját alkotják (16.1. ábra). Két alrendjük
(Terebrantia, Tubulifera) morfológiai és molekuláris jellegek alapján is jól elkülönülő,
monofiletikus egység. A Terebrantia alrenden belül a bazális helyzetű Melanothripidae család
az összes többi tojócsöves tripsz testvércsoportját képezi, azonban a többi család viszonya
még nem kellően tisztázott. A Tubulifera alrendet egyetlen család (Phlaeothripidae) képviseli.
SubO.: Terebrantia (Mászótripsz-alkatúak alrendje)
A hímek rendszerint kisebbek, mint a nőstények. Szárnyaikon 1 vagy 2 hosszanti ér
figyelhető meg. A potroh 10. szelvénye a hasi oldalán osztott. A nőstényeknek van
tojócsövük.
F.: Aeolothripidae (Ragadozótripsz-félék családja)
Csápjaik 9 ízűek. Viszonylag széles szárnyuk a végein lekerekített. A nőstények
tojócsöve felfelé hajló.
Mind a juvenilis egyedek, mind az imágók ragadozók, növénytetveket, más apró
rovarokat (köztük tripszeket), atkákat, stb. fogyasztanak.
Az Aeolothrips intermedius a Palearktikum nyugati részén elterjedt faj.
8

A félig nyugvó stádiumot néha „prepupa” néven, a teljesen nyugvó stádiumot pedig „pupa” néven emlegetik.
A pupa kifejezést azonban érdemes kizárólag a teljes átalakulással fejlődő rovarok (Holometabola) bábjára
használni.
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F.: Merothripidae (Satnyatojócsövű-tripsz-félék családja)
Előhátukon (pronotum) hosszanti varratok láthatók. Csápjaik gyöngysorszerűek, és a
3-4. ízek végén tympanalis érzékszervek találhatók. Lábaik hosszúak. A nőstények redukált
felépítésű tojócsöve valószínűleg nem funkcióképes.
Avarlakó, gombafogyasztó fajok. Kevés fajuk főleg neotrópikus elterjedésű, csupán
egyetlen faj fordul elő Európában.
F.: Thripidae (Dohánytripszfélék családja)
Csápjaik 6-10 ízből állnak, amelyeken változatos érzékszőröket viselhetnek. Szárnyaik
keskenyek, hegyesek, és az elülső pár szárny hátulsó szegélyén mindig találhatók szőrök.
Egyes fajaik szárnyatlanok. A nőstények fűrészes tojócsöve erőteljes, jellegzetesen lefele
hajló, tűszerű.
A nőstények tojásaikat növények szöveteibe helyezik. Többnyire virágokban,
leveleken találhatók. A legnépesebb család.
Ebbe a családba tartozik a kozmopolita, sok tápnövényű (polifág) dohánytripsz
(Thrips tabaci) (16.5. ábra).

16.5. ábra. A dohánytripsz (Thrips tabaci)
és a nyugati virágtripsz (Frankliniella occidentalis).

SubO.: Tubulifera (Mászótripsz-alkatúak alrendje)
Jelentős ivari dimorfizmus nem figyelhető meg a körükben. A 10. potrohszelvényük
csőszerűen megnyúlt (erre utal a Tubulifera elnevezés), amely a hasi oldalán nem osztott.
A nőstényeknek nincs tojócsövük.
Egyetlen család tartozik ebbe az alrendbe.
F.: Phlaeothripidae (Egyformaszárnyútripsz-félék családja)
Csápjaik legfeljebb 8 ízűek. Előtoruk előrefelé erősen elkeskenyedő. Szárnyaik nem
különböznek egymástól jelentősen, és szőröket nem viselnek. A szárnyerezet redukált.
A nőstények tojásaikat növények felszínére rakják le. Az avarban vagy fakéreg alatt
található fajaik gombafonalakat szívogatnak. Mások a növények levelén, virágában élnek.
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Néhány kártevő faj is akad közöttük, mint például a Palearktikum nagy részén elterjed
búzatripsz (Haplothrips aculeatus). Fajgazdag család.
Az Idolothrips marginatus akár 14 mm-t is elérő testhosszával valóságos óriás a
tripszek között.

A

B

16.6. ábra. A szipókások (Hemiptera) szúró-szívó szájszerve. A: Egy poloska feje alulról,
amelyen jól látszik a szipókát (rostrum) alkotó vályúszerű, 4 ízű alsó ajak (labium),
amelynek tövi részére fölül a felső ajak (labrum) fekszik rá. B: A szipóka keresztmetszeti
felépítése. piros = felső ajak (labrum); zöld = páros rágó (mandibula);
sárga = páros állkapocs (maxilla); világoskék = alsó ajak (labium);
c = tápcsatorna; s = nyálcsatorna.

O.: Hemiptera (Szipókásalakúak rendje)9
Változatos méretű rovarok, a legkisebbek 1 mm alattiak, míg a legnagyobbak
meghaladhatják a 10 cm-t is. Megjelenésük is változatos, egyesek (pl. a pajzstetvek
nőstényenek) kinézete nem is emlékeztet rovarra. Közös jellemzőjük a más rovarrendekben
nem található szúró-szívó szájszervük, az ún. szipóka (rostrum) (16.6. ábra). A szipókát
2 pár szúróserte és a vályúszerű alsó ajak (labium) alkotja, amelynek tövi részére fölül a felső
ajak (labrum) fekszik rá. A szipóka kialakulását tekintve a rágók (mandibulae), valamint az
állkapcsok belső karéjai (laciniae) elvékonyodtak, és szúrósertékké módosultak. Az 1 pár
maxilláris és 1 pár mandibuláris szúróserte nyugalmi helyzetben az 1-5 ízű, vályúszerűen
megnyúlt alsó ajak (labium) vájatában fekszik. A 2 szorosan összesimuló szúróserte-párt
csaphornyos kapcsolódás tartja össze. Az egymáshoz illeszkedő állkapcsi szúróserték
2 csatornát zárnak közre, a hátulsó nyálcsatornát és az elülső tápcsatornát. Miután a rovar az
alsó ajak kihegyesedő végén lévő receptorai segítségével megtalálta a megfelelő felületet a
táplálékon, rendszerint csak a szúrósertéit szúrja bele abba, amelyek váltakozva egymáshoz
képest előre-hátra csúszva jutnak a kellő mélységig. Az alsó ajak ilyenkor az ízek mentén
megtörhet vagy megrövidülhet. A táplálkozó rovar a nyálcsatornán keresztül egy izmos
pumpa segítségével nyálat présel a táplálékba, majd a nyálban található enzimek által
elfolyósított táplálékot a tápcsatornán keresztül szívja fel. A szipókások szúrósertéi igen
hosszúak lehetnek, amelyek nyugalomban a fejtokban felcsavarodva helyezkednek el.
Állkapcsi- és ajaktapogatóik (palpi maxillares, palpi labiales) hiányoznak. Legtöbbször
mindkét pár szárnyuk hártyás, ritkábban az elülső pár lehet szklerotizált. Többnyire az elülső
9

A Sternorrhyncha, Auchenorrhyncha, Coleorrhyncha és Heteroptera taxonokat gyakran rend szinten tárgyalják
a Hemiptera főrenden belül.
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szárnyak alapi részén lévő elkülönült szárnymező, az ún. pászta (clavus) megtalálható.
Jellemző rájuk a szárnyak polimorfizmusa. Gyakran egy fajon belül is a szárnyredukció
számos formája figyelhető meg, előfordulhatnak rövidszárnyú (brachypter), keskenyszárnyú
(stenopter), csonkaszárnyú (micropter) vagy szárnyatlan (apter) alakok is. Repüléskor a
szárnyaik rendszerint összekapcsolódnak és együtt mozognak. Nyugalomban a szárnyaikat a
poloskákat (Heteroptera) kivéve háztetőszerűen tartják.
Szűznemzés (parthenogenezis), ill. a kétivaros és szűznemző generációk váltakozása
(heterogónia) is előfordul a körükben (ld. növénytetvek). Elsődlegesen növényi nedveket
szívogatnak. Sokuk specializálódott egy-egy tápnövényre (monofágok) vagy egy-egy
növénycsalád képviselőire (oligofágok), míg más fajoknak akár szélsőségesen sok tápnövénye
is lehet (polifágok). Számos mezőgazdasági kártevőnek minősülő faj található közöttük,
amelyek sokszor vektor szerepük miatt okozhatnak komoly károkat, nem feltétlenül a
szívogatásuk helye körül kialakuló szövetelhalás miatt. A ragadozó és élősködő életmód
másodlagos a szipókások között, és leginkább a poloskák körében fordul elő. Nagy többségük
szárazföldi, csak a poloskák között akadnak másodlagosan vízi életmódhoz alkalmazkodott
fajok. Jellemző lehet egyes csoportokra (pl. növénytetvek) a társas életmód (szubszocialitás).
A hangyákat történő utánzás (mürmekomorfia) sok kabóca és poloska fajnál előfordul, ill. a
hangyákkal való együttélés is, amely igazán a növénytetvek (pl. levéltetvek, pajzstetvek) és a
hangyák mutualista kapcsolatában teljesedik ki. Gazdasági hatásukat tekintve a veszedelmes
növényi kártevők mellett vérszívó képviselőik komoly egészségügyi problémákat okozhatnak,
de számos képviselőiket fogyasztják is. A rend mintegy 100 ezer fajával a nem holometabol
rovarok legnépesebb csoportját képezi.
Korábban a poloskák (Heteroptera) kivételével az összes többi szipókás rovart a
parafiletikus „Homoptera” taxonba sorolták. A recens filogenetikai vizsgálatok alapján négy
nagyobb monofiletikus taxonra különülnek el, ezek a növénytetvek (Sternorrhyncha), a
kabócák (Auchenorrhyncha)10, a mohalakó szipókások (Coleorrhyncha) és a poloskák
(Heteroptera). Ezek közül a növénytetvek képezik a többi 3 csoport (Heteropterodea)
testvércsoportját. A Heteropterodea kládon belül a mohalakó szipókások helyzete bizonytalan.
A jelenleg legelfogadottabb nézet szerint a kabócák alkotják poloskák + mohalakó szipókások
testvércsoportját (16.1. ábra).
A szipókások (Hemiptera) rendszerének vázlata a lentebb tárgyalt, válogatott taxonokkal:
O.: Hemiptera (Szipókásalakúak rendje)
SubO.: Sternorrhyncha (Növénytetű-alkatúak alrendje)
InfO.: Psyllina (Levélbolhák alrendága)
SupF.: Psylloidea (Levélbolhaszerűek családsorozata)
InfO.: Aleyrodina (Liszteskék alrendága)
SupF.: Aleyrodoidea (Liszteskeszerűek családsorozata)
InfO.: Aphidina (Levéltetvek alrendága)
SupF.: Adelgoidea (Fenyőtetűszerűek családsorozata)
SupF.: Phylloxeroidea (Törpetetűszerűek családsorozata)
SupF.: Aphidoidea (Levéltetűszerűek családsorozata)
InfO.: Coccinea (Pajzstetvek alrendága)
SupF.: Coccoidea (Pajzstetűszerűek családsorozata)
SubO.: Auchenorrhyncha (Kabócaalkatúak alrendje)
InfO.: Fulgoromorpha (Bordásfejű kabócák alrendága)
10

Egyes molekuláris vizsgálatok szerint az Auchenorrhyncha parafiletikus, ám ez minden bizonnyal a

módszerek korlátaiból (pl. LBA) adódó hibák eredménye.
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InfO.: Cicadomorpha (Énekeskabócák alrendága)
SubO.: Heteroptera (Poloskaalkatúak alrendje)
InfO.: Gerromorpha (Kétéltűpoloskák alrendága)
InfO.: Enicocephalomorpha (Furcsapoloskák alrendága)
InfO.: Dipsocoromorpha (Fenyérpoloskák alrendága)
InfO.: Nepomorpha (Vízipoloskák alrendága)
InfO.: Leptopodomorpha (Kövipoloskák alrendága)
InfO.: Cimicomorpha (Vérszívópoloskák alrendága)
InfO.: Pentatomomorpha (Címerespoloskák alrendága)
SubO.: Coleorrhyncha (Mohalakó-szipókás-alkatúak alrendje)

SubO.: Sternorrhyncha (Növénytetű-alkatúak alrendje)
Kisméretű (0,2-8 mm), sok szempontból igen speciális tulajdonságokkal rendelkező
rovarok. Az egyes csoportok tagjai morfológiai és életmódbeli szempontból egyaránt annyira
különlegesek és specializáltak lehetnek, hogy ezekre részletesebben csak ezek érintésekor
térünk ki. Közös jellemzőjük, bár ez a kabócákra is igaz, hogy szipókájuk a fej alsó oldalán,
egészen hátul, az elülső lábak csípői (coxae) közül ered, és hátrafelé irányul. Szárnyaik, ha
megvannak, egyneműek, gyengén szklerotizáltak. Gyakoriak körükben az időlegesen vagy
teljesen szárnyatlan alakok, amelyek többnyire nőstények. Elülső szárnyaikon a pászta
(clavus) többnyire redukált. Lábfejízeik száma legfeljebb 2. Jellemző, hogy
viaszmirigyeik vannak, amelyekkel viaszport vagy viaszszálakat választanak ki a kiszáradás
ellen, ill. a ragadozók és parazitoidok elleni védekezés gyanánt, de a tojásaikat is burkolhatják
ezekkel. Egyes csoportok tagjai védekezésképpen kemény külső héjat választanak ki.
Szaporodásmódjuk, egyedfejlődésük változatos. Gyakori körükben a szűznemzés
(parthenogenezis). Jellemző egyes csoportokban a kétivaros és a szűznemző nemzedékek
váltakozása (heterogónia), ill. a gazdanövényváltás. Egyes fajok gubacsképződést
indukálnak a gazdanövényeiken, és az így létrehozott gubacs védelmében élnek. Szinte
kivétel nélkül növényi nedveket szívogatnak. Ürülékük általában egyszerű cukrokban
különösen gazdag (ún. „mézharmat”), ami összefüggésen áll azzal, hogy főleg floémnedveket
szívogatnak. A mézharmatot más rovarok, elsősorban hangyák előszeretettel fogyasztják, ami
gyakran vezet a növénytetvek és hangyák mutualista jellegű kapcsolatához. Számos fajuk a
termesztett növények szívogatásával jelentős károkat okozhat. Sok növényeket betegítő
kórokozó (vírusok, baktériumok) vektorai lehetnek. Mintegy 16 ezer fajuk közül hazánkban
mintegy 1500 él.
A szipókásokon (Hemiptera) belül a Sternorrhyncha bazális helyzetű (16.1. ábra).
Az alrenden belül a család feletti kategóriák, ill. a rokonsági viszonyok megítélésében nagyok
a véleménykülönbségek az egyes szerzők között, aminek részletezésére itt nem térünk ki.
Éppen ezért nagyrészt családsorozatokként tárgyaljuk főbb csoportjaikat. Ezek a levélbolhák
(Psylloidea), liszteskék (Aleyrodoidea), levéltetvek (Aphidoidea), a törpetetvek és
fenyőtetvek (Phylloxeroidea vagy Adelgoidea) és a pajzstetvek (Coccoidea). A levéltetveket,
törpetetveket és fenyőtetveket együtt az Aphidomorpha rang nélküli taxonként tárgyaljuk.
Rokonsági viszonyaikat tekintve elfogadott, hogy a levélbolhák (Psylloidea) és liszteskék
(Aleyrodoidea) bazális helyzetű taxonok. Korábbi nézetek szerint közösen (Psylloidea +
Aleyrodoidea) alkotják az összes többi növénytetű testvércsoportját, de valószínű, hogy a
levélbolhák a testvércsoportja az összes többi növénytetűnek, beleértve a liszteskéket is,
melyen belül a liszteskék az Aphidomorpha (levéltetvek, törpetetvek, fenyőtetvek) +
Coccoidea (pajzstetvek) testvércsoportját képezik. Az Aphidomorpha és Coccoidea szintén
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egymás testvércsoportját alkotják. Az Aphidomorha kládon belül valószínűleg a törpetetvek
és fenyőtetvek együtt képezik a levéltetvek testvércsoportját, de ez vitatott11.
InfO.: Psyllina (Levélbolhák alrendága)
SupF.: Psylloidea (Levélbolhaszerűek családsorozata)
Kistermetű rovarok. Az ivari dimorfizmus nem kifejezett, a hímek néha kisebbek és a
két nem színezete eltérhet. Fejük általában széles, csápjaik hosszúak. Elülső pár szárnyuk
jóval nagyobb, mint a hátulsó pár. A szárnyak viszonylag gazdagon erezettek, és az elülső
szárnyak tövi részén a pászta (clavus) megtalálható. Szárnyaikat nyugalmi állapotban
háztetőszerűen tartják a potrohuk fölött. A hátulsó lábaik erőteljes ugrólábak. Külső
ivarszerveik jól láthatóak, feltűnőek.
Tojásaikat növényi szövetekbe rakják, pontosabban a tojások nyele található a növény
szövetében, és finom viaszréteggel fedik be őket. Összesen 5 fejlődési stádiumuk van.
Védekezésként porszerű viaszszemcséket, ill. viaszszálakat választanak ki a potrohuk végén.
Egyes fajok elülső szárnyaikkal messzire képesek hajítani az ürülékcseppjeiket, mások pedig
bepárolják ezeket, és az így létrejövő lemezek védelmezően fedik őket. Főleg trópusi,
szubtrópusi területeken elterjedtek különböző fásszárú zárvatermőkön, amelyeken
gubacsképződést is indukálhatnak. Mintegy 4000 fajuk ismert, ebből hazánkban kb. 70 fajuk
fordul elő.
F.: Psyllidae (Levélbolhafélék családja)
Rendszerint kétszikű növényeken táplálkoznak, és erőteljesen tápnövényspecialisták.
A fajok nagy része ebbe a családba tartozik.
Ismert, gyakran kártevőnek minősülő faj az almalevélbolha (Psylla mali). Szintén
gyakori az éger levélbolha (Psylla alni) (16.7. ábra A).
InfO.: Aleyrodina (Liszteskék alrendága)
SupF.: Aleyrodoidea (Liszteskeszerűek családsorozata)
Apró, többnyire 2 mm alatti, gyengén szklerotizált testű rovarok. Ivari dimorfizmusuk
nem jelentős, a hímek rendszerint valamivel kisebbek a nőstényeknél. Nevüket onnét kapták,
hogy testüket és szárnyaikat finom, többnyire fehér viaszpor fedi. A viaszt a hátulsó lábaik
fésűszerű szőreivel kenik szét a testükön. Szipókájuk erőteljes. Összetett szemeik (oculi)
gyakran egy kitinlemezzel alsó és felső részre osztottak12. Az összetett szemeken kívül
2 pontszemük (ocellus) is van. Szárnyaik majdnem teljesen egyformák. A szárnyerezet erősen
redukált, csupán 1-2 érrel. Viszonylag hosszú lábaikkal a levélbolhákhoz hasonlóan jól
ugranak.
Sok közöttük a szűznemző faj. Tojásaikat levelek fonákjára helyezik, és fehér
viaszporral borítják. A tojásból kikelő lárva mobilis, lába és csápja viszonylag hosszú. A többi
11

Amennyiben a fentebb felvázolt filogenetikai kapcsolatokat vesszük figyelembe a Psylloidea, Aleyrodoidea,
Coccoidea, Aphidomorpha taxonokat alrendág, ill. ha a Sternorrhynchára rendként tekintünk, akkor alrend
rangon lehet kezelni, ahogyan azt egyes rendszerek teszik is.
12
Ennek pontos funkciója nem ismert. Hasonló kettéosztott összetett szemmel rendelkeznek a keringőbogarak
(Coleoptera: Gyrinidae) is, náluk azonban ez biztosítja, hogy a vízfelszín alatti és fölötti környezetet is érzékelni
tudják.
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(2-4.) stádiumban helytülők, lábaik, csápjaik igen rövidek, szárnykezdeményeik nem
fejlődnek ki. Az utolsó 2 stádium (3-4.) a tripszekhez és pajzstetvekhez hasonlóan nyugvó
előnimfa és nyugvó nimfa stádium. A nimfák végbélnyílásából a mézharmat az utolsó
potrohszelvény háti oldalán található sajátos nyíláson („vasiform orifice”) keresztül távozik.
Ennek segítségével távolítják el testfelszínükről a mézharmatcseppeket, mivel azon
könnyedén megtelepedhetnének pl. gombák. Az utolsó stádiumú nimfa viaszból lárvabölcsőt
(puparium) készít, amelynek struktúrája fontos elkülönítő bélyeg. A nimfa ennek védelmében
fejlődik imágóvá, ekkor fejlődnek ki pl. az összetett szemei, szárnyai, ivarszervei. Mintegy
1500 fajuk egyetlen családba, a liszteskefélék családjába (Aleyrodidae) tartozik. Nálunk
kb. 20 fajuk fordul elő.
Az üvegházi liszteske (Trialeurodes vaporariorum) az egész Földön elterjedt, polifág
faj, amely kertészeti kártevő is lehet (16.7. ábra B).

A

B

16.7. ábra. A levélbolhák (Psyllina) és liszteskék (Aleyrodina) 1-1 képviselője.
A: Éger levélbolha (Psylla alni); B: Üvegházi liszteske (Trialeurodes vaporariorum).

InfO.: Aphidina (Levéltetvek alrendága)
Kisméretű (0,5-8 mm), rendszerint 3,5 mm alatti rovarok. Testük puha, gyengén
szklerotizált. Potrohuk szelvényezettsége gyakran elmosódik. Csápjuk legfeljebb 6 ízű, a tőíz
(scapus) és sarokíz (pedicellus) rendszerint rövid, vaskos, míg a csápostor (flagellum) ízei
karcsúak. Szipókájuk 4 ízű, de akár redukálódhat is. A szipóka általában rövid, de egyes
taxonok (pl. Lachnidae, Adelgidae) képviselőinél a testnél is hosszabb lehet. A szúróserték
azonban még a rövid szipókával rendelkező fajoknál is gyakran igen hosszúak, amelyek
nyugalomban felcsavarodva helyezkednek el. Összetett szemeiken (oculi) kívül 3 pontszemük
(ocellus) is van, valamint az összetett szemek elülső részének tövében egy mellékdudoron
3 fiókszem (ommatidium), ún. triommatidium is található13. Elülső pár szárnyuk a
hátulsóknál nagyobb, átlátszó, sötét színű szárnyjeggyel (pterostigma). Egyes szárnyereiknek
(radius, media, cubitus) a tövi része a szárnytőnél egy vastag, hosszanti lefutású érben
egyesül, amelx a szárnyjegyben végződik. Lábaik általában vékonyak, hosszúak, és a hátulsó
lábaik nem módosultak ugrólábbá. Az 5. vagy 6. potrohszelvényük hátoldalán legtöbbször
páros potrohcső (siphunculus) található, amely nem mézharmatot válasz ki, mint azt régen
gondolták, hanem triglicerid tartalmú védekező anyagokat, esetleg riasztóferomonokat.
A potrohcső fejlettsége fontos elkülönítő bélyeg lehet. A potrohban számos, jellegzetes
helyzetű viaszmirigy is található. Malpighi-edényeik hiányoznak. A levéltetvekre jellemző a
polimorfizmus. Másképp néznek ki a kétivarosan és szűznemzéssel szaporodó nőstények, ill.
a szárnyas és szárnyatlan alakok. Leggyakoribbak a szárnyatlan, szűznemző nőstények,
13

Egyes szárnyatlan alakoknál és a nimfánál a triommatidium az egyetlen fényérzékelő szerv.
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amelyeknek nincs tojócsövük, de a potrohuk megnyúlt vége jellemző formájúvá vált. Szintén
gyakoriak a szárnyas elevenszülő (vivipár) nőstények. A szárnyas alakok középtora jól fejlett,
a szárnyatlanoknál a torszelvények hasonló méretűek.
Szaporodásuk bonyolult, ciklusos, a cikluson belül megjelenhetnek szárnyas és
szárnyatlan, kétivarosan és szűznemzéssel (parthenogenezis), ill. tojásokkal (ovipária) és
elevenszüléssel (vivipária) szaporodó alakok is. Sokszor gazdanövényváltás is történik a
szaporodási ciklusuk során. Teljes (holociklikus) szaporodásmenet esetén a szűznemzéssel
és kétivarosan szaporodó nemzedékek váltakoznak (heterogónia). Mérsékelt övön jellemzően
az áttelelő tojásokból tavasszal kel ki a szárnyatlan ősanya generáció (fundatrix) az elsődleges
(fő) tápnövényen. Ezután szűznemzéssel számos szárnyatlan, majd szárnyas generáció alakul
ki (fundatrigen), ami lehetővé teszi a tápanyagokban gazdag elsődleges tápnövény gyors
kiaknázását. A nyári időszakban történik meg a tápnövényváltás, és a szűznemző nőstények
az ebben az időszakban tápanyagokban dúsabb lágyszárúakra telepednek át (alienicolae), ill.
nyáron beszüntethetik a szaporodásukat. Ezután jelennek meg a kétivarosan szaporodó
alakokat szülő (vivipár) nőstények, amelyek vagy csak nőstényt (gynopar), vagy csak hímet
(andropar), vagy mindkettőt (sexupar) szülhetnek. A hímek és nőstények párzása után
utóbbiak áttelelő tojásokat raknak az elsődleges tápnövényükre. Részleges (anholociklikus)
szaporodásmenet esetén csak szűznemzés fordul elő. Bonyolult szaporodási ciklusaik
többször egymástól függetlenül alakultak ki. Kialakulásukat valószínűleg a fásszárú
tápnövényeik befolyásolhatták, az, hogy egyeseknél a teljes fejlődési ciklus lágyszárú
növényeken történik újonnan alakulhatott ki.
Kedvező körülmények között nagyon gyorsan szaporodnak, éppen ezért sok ragadozó
és parazitoid számára jelentenek potenciális táplálékforrást, ill. gazdát. Összesen 4 fejlődési
stádiumuk van. Rendszerint kisebb-nagyobb csoportokban, és szinte csak zárvatermőkön
élnek (kivéve pl. a fenyőtetvek). Egyes fajaik szívása a gazdanövényen gubacsképződést
indukál. Számos fajuk él mutualista kapcsolatban hangyákkal. Az édes mézharmatjukért
„cserébe” a hangyák ápolják és védelmezik, mintegy „haszonállatként” tartva őket.
A levéltetvek körében jelentős mezőgazdasági és erdészeti kártevők fordulnak elő. Többségük
az északi mérsékelt övben elterjedt. Mintegy 5000 fajuk ismert.
SupF.: Adelgoidea (Fenyőtetűszerűek családsorozata)14
Szárnyerezetük a törpetetvekéhez (Phylloxeroidea) hasonlóan redukált, és azokhoz
hasonlóan nincsenek potrohcsöveik (siphunculi) sem. Ősi jellegüknek tekinthető, hogy a
nőstényeknek megvan a tojócsövük, és a többi csoport képviselőivel szemben nem
zárvatermőkön, hanem kizárólag tűlevelűeken élnek.
Kétivaros nemzedékük lucon él, a szűznemző generációik pedig változatos tűlevelű
fákon (Abies, Pinus, stb.). A teljes ciklusuk (holociklus) 2 éves, de előfordul csak
szűznemzéssel történő szaporodás (anholociklus) is. A gazdanövényen tobozra vagy
ananásztermésre emlékeztető gubacsokat hoznak létre. Az északi féltekén elterjedtek.
Mintegy 55, fajuk egyetlen családba, a fenyőtetűfélék (Adelgidae) közé tartozik.

14

A fenyőtetűket és törpetetűket többen egy családsorozaton belül tárgyalják, de mivel nem egyértelmű, hogy a
fenyőtetvek alkotják a törpetetvek + levéltetvek testvércsoportját, vagy a törpetetvek a fenyőtetvek + levéltetvek
testvércsoportját, ill. a fenyőtetvek + törpetetvek együtt a levéltetvek testvércsoportját, így jelenleg külön
családsorozatokként tárgyaljuk őket.
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SupF.: Phylloxeroidea (Törpetetűszerűek családsorozata)
A szárnyas alakok szárnyán mindössze 3 ér húzódik. Potrohcsöveik (siphunculi)
hiányoznak. A kétivarosan szaporodó alakoknak nincs szájszervük, sem szárnyaik.
Elevenszülés (vivipária) nem fordul elő a körükben. Rendszerint fásszárú növényeken
(Juglandaceae, Fagaceae, Salicaceae), sokszor azok gyökerén szívogatnak. Gazdanövényeiken
gubacsképződést indukálnak. Táplálkozásuk során mézharmatot nem ürítenek. Mindössze
70 fajuk mind a törpetetűfélék (Phylloxeridae) családjának tagja.
Hírhedt képviselőjük a szőlő-gyökértetű vagy filoxéra (Dakulosphaira vitifolii)15,
amely Amerikában őshonos, de ma már minden földrészen elterjedt. Az 1860 körüli
behurcolását követően a századfordulóra Európa legtöbb szőlőültetvényét elpusztította.
SupF.: Aphidoidea (Levéltetűszerűek családsorozata)
Szárnyuk dúsabban erezett, a középér (media) villás. Rendelkeznek potrohcsővel
(siphunculus). Sajátos endoszimbionta baktérium flóra (Buchnera aphidicola) jellemzi őket16.
F.: Pemphigidae (Gubacstetűfélék családja)17
A többi családhoz képest fejletlen a szájszervük; a hímeknek és a kétivarossan
szaporodó nőstényeknek nincs is, így nem is táplálkoznak. A szárnyatlan alakoknak
rendszerint csak 3 egyszerű szemük (ocellus) van. A potrohcsöveik (siphunculi) kúposak,
pórusszerűek, de akár hiányozhatnak is. Gyakran rendelkeznek viaszmirigyekkel.
A nőstények egyszerre egyetlen nagy tojást raknak. Szűznemzés (parthenogenezis)
nem fordul elő a körükben. Jellemző rájuk a gazdanövényváltás. Gazdanövényeik földfeletti
részein gubacsképződést indukálhatnak. Egyes fajaik a Hormaphididae család számos fajához
hasonló, külön katona kaszttal rendelkező, társas életmódot folytatnak. A mintegy 320 fajt
számláló család valószínűleg nem monofiletikus.
Észak-Amerikából terjedt Európába, és vált az alma egyik fontos kártevőjévé a vértetű
(Eriosoma lanigerum) (16.8. ábra A).
F.: Lachnidae (Kéregtetűfélék családja)
Rendszerint nagytestű, erősen szőrözött levéltetvek. Szipókájuk igen hosszú is lehet.
Feltűnő, hosszú lábaik szintén szőrösek. Potrohcsövük (siphunculus) csak kivételes esetben
hiányozhat.
Fákon és lágyszárúakon egyaránt előfordulhatnak.
15

Szinonim név a Viteus vitifolii. Teljes ciklusa (holociklus) 2 éves, és az 1. évben a tojásokból kikelő ősanya és
leánynemzedékei a szőlő levelei élnek, és azon apró gubacsokat hozhatnak létre. A 2. évben a gyökerek közötti
járatokban élnek, és a gyökereket szívogatják. A gyökérlakó nemzedékben jelennek meg a kétivarosan
szaporodó utódokat szülő (vivipár) nőstények. Az európai szőlők pusztulását leginkább a gyökérlakó
nemzedékek okozzák, amelyek szívogatása nyomán torzulások, sejtburjánzások és másodlagos bakteriális vagy
gombás fertőzések jönnek létre. A hagyományos európai szőlőfajtákat a mai napig amerikai eredetű,
kitenyésztett ellenálló fajtákra mint gyökéralanyokra oltják rá. Ha az amerikai eredetű fajták maguk teremnek,
azt nevezzük direkt termő szőlőnek. Laza homoktalajban a tetvek nem képesek stabil járatokat készíteni, így
ilyen termőhelyen az európai szőlőfajták ráoltás nélkül is képesek valamennyire fennmaradni.
16
A levéltetvek filogenetikájának tisztázása a virágos növények terjedéséhez köthető gyors radiációjuk miatt is
igen nehéz. Próbálkozások zajlanak az endoszimbiontáik felderítésére, ami szintén segíthet az egyes csoportok
leszármazási viszonyainak feltárásában.
17
Szinonim név az Eriosomatidae.
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F.: Aphididae (Valódilevéltetű-félék családja)
A szárnyaikat nyugalomban sohasem fektetik laposan a test hátoldalára. Potrohcsövük
(siphunculus) általában hosszú.
Szaporodásuk változatos, holo- és anholociklus egyaránt előfordul. A teljes
szaporodási ciklus (holociklus) esetén gazdanövényváltás is jellemző. Gyakori körükben az
elevenszülés (vivipária). Számos fajuk él mutualista kapcsolatban hangyákkal. Nagy részük
az északi féltekén elterjedt. A levéltetvek legnagyobb családja, ahová mintegy 2700 fajt
sorolnak.
A fekete répalevéltetű (Aphis fabae) (16.8. ábra B) Ausztráliát kivéve világszerte
elterjedt. A mérsékelt égövön gyakran okoz károkat a cukorrépaföldeken.

A

B

C

16.8. ábra. A levéltetvek (Aphidina) néhány képviselője. A: Vértetű (Eriosoma lanigerum);
B: Fekete répalevéltetű (Aphis fabae); C: Csalánpajzstetű (Orthezia urticae).

InfO.: Coccinea (Pajzstetvek alrendága)
SupF.: Coccoidea (Pajzstetűszerűek családsorozata)
Méretük általában 1-7 mm közötti, de az Aspidoproctus maximus nősténye elérheti a
35 mm-t is. Nevüket a nőstények által kiválasztott pajzsról kapták. A növénytetvek között a
pajzstetvek testalakulása és életmódja a legkülönösebb. Nagyfokú ivari dimorfizmus
jellemzi őket, a nőstények és a hímek kinézete és egyedfejlődése is eltérő. A lárvaszerű
nőstények csápjai igen rövidek, csak lárvakori szemük van, szárnyatlanok, és lábaik is
gyakran hiányoznak. Szúrósertéik rendkívül hosszúak, amelyek nyugalomban feltekeredve
helyezkednek el. A nőstényeknek általában 2 vagy 3 fejlődődési stádiumuk van. Az 1.
lárvastádium alatt még aktívak, ezt követően azonban többé nem változtatják a helyüket.
Az utolsó lárvastádiumban párosodnak (neoténia), majd a lerakott tojásaik és maguk köré
viasszerű pajzsot választanak ki. Gyakori körükben a szűznemzés (parthenogenezis) is.
A hímek a levéltetvekre hasonlítanak, de csak egy pár szárnyuk van (ha van), a második pár
horgas, billérszerű struktúrává (hamulohaltera) redukálódott. Szájszervük hiányzik, a párzást
követően elpusztulnak. A hímeknél 2 lárva állapot után egy nyugvó előnimfa és egy nyugvó
nimfa állapot figyelhető meg. E két utóbbi állapotban az állatok lárvabölcsőben (puparium)
találhatók. A pajzstetvek testén található szőrök száma, elhelyezkedése, mérete és alakja
fontos határozó bélyeg. Kültakarójukban gyakoriak a mirigyek, különösen a viaszkiválasztó
mirigyek. Lábfejeik (tarsi) (ha vannak) 1, ritkán 2 ízűek, és egyetlen karmot viselnek.
A nőstényeknél a lábfejek teljesen el is tűnhetnek.
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Tápnövényeik száma változó, többségük polifág. Szívogatásuk nyomán a növényeken
deformációk jöhetnek létre, egyes részeik elhalhatnak, és akár az egész növény elpusztulhat.
Sok pajzstetű erdő- és mezőgazdasági kártevőnek minősül. A levéltetvek (elsősorban az
Aphididae család tagjai) és a púposkabócák (Membracidae) mellet a pajzstetvek egyes
csoportjaira (pl. Coccidae, Pseudococcidae) is kifejezetten jellemző a hangyákkal való
mutualista kapcsolat. Mivel aktív mozgásra alig képesek, még a hímek is rossz repülők,
elsősorban a szél, az állatok és gyakran emberi közvetítéssel terjednek. A pajzstetveket vagy
termékeiket különböző célokra is felhasználják, így lakkot, gyógyszereket, ill.
kozmetikumokhoz, ételekhez adalékanyagokat készítenek belőlük. Világszerte megtalálhatók,
de elsősorban a trópusokon gyakoriak. Mintegy 7800 fajuk ismert, nálunk több mint 70 fajuk
él. Klasszifikációjuk a nőstények morfológiáján alapul, mivel a hímek gyakran nem is
ismertek. A lárvák és a hímek tanulmányozásával új információk várhatók.
F.: Ortheziidae (Lemezespajzstetű-félék családja)
A pajzstetvek ősi csoportját képezik. Többnyire sötét színezetűek. Testüket
viaszlemezek fedik. Szelvényezettségük „még” jól felismerhető. Végtagjaik (csápok, lábak)
hosszúak. Nőstényeik „még” nem helytülők. A nőstények tojásaikat a potrohuk végén
található, viaszcsövekből képzett, igen nagyméretű tojászsákban hordozzák.
Tápnövényeik széles skálán mozognak, még zuzmókat, gombákat is szívogathatnak.
Többségük Amerikában elterjedt. Közel 200 fajuk ismert.
Európában elterjedt faj a csalánpajzstetű (Orthezia urticae) (16.8. ábra C).
F.: Coccidae (Teknőspajzstetű-félék családja)
Változatos testfelépítésű pajzstetvek. Színűk sokféle lehet, akadnak közöttük teljesen
átlátszók is, míg az idős nőstények sötétek. A fiatal, kifejlett nőstények potrohán a
szelvényezettség eltűnik, és a potroh összenő a torral. A nőstényeknek tojászsákjuk lehet.
Hímjeik (ahol ismertek) rendszerint szárnyasok. Sok faj nimfája is mozgékony.
Mindenütt elterjedtek. Mintegy 1200 fajuk ismert.
A közönséges teknőspajzstetű (Parthenolecanium corni) mindegyik földrészen
előforduló, polifág, kártevőnek minősülő faj.
F.: Diaspididae (Kagylóspajzstetű-félék családja)
Színük, alakjuk változatos. Testfelépítésükre az erőteljes redukció jellemző, a csápok
csökevényesek, a lábak, a légzőnyílások és a szív a legtöbb esetben teljesen hiányoznak.
A hímek szárnya néha csökevényes, összetett szemeik (oculi) 2 részre osztottak. A nőstények
pajzsába a „lárvabőr” is beépül, és róluk a pajzs könnyen eltávolítható.
Ürülékük cukortartalma alacsony. Rendkívül sok fajuk él a fásszárú növényeken.
Főleg trópusi, szubtrópusi területeken elterjedtek. A pajzstetvek legnépesebb családja több
mint 2600 fajjal.
A kaliforniai pajzstetű (Quadraspidiotus perniciosus) neve ellenére Kelet-Ázsiában
őshonos, onnan került Amerikába, majd Amerikából hurcolták be Európába. Mindenhol a
gyümölcsösök komoly károsítója.
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SubO.: Auchenorrhyncha (Kabócaalkatúak alrendje)
Méretük változatos (1-95 mm), bár a több cm-es fajok szinte csak a trópusi,
szubtrópusi területeken fordulnak elő. Megjelenésük szintén igen változatos. Fejük szélesen
kapcsolódik a torhoz, és csupán gyengén mozgatható. Leggyakrabban felülről lapított, de
lehet kúpszerű vagy hólyagszerűen felfújt is. A fejen és előháton (pronotum) egyes
csoportoknál (pl. Membracidae) változatos alakú és méretű, néha igen bizarr nyúlványok
lehetnek Csápjaik rövidek, mindössze 2 ízből állnak. A 2. ízről vékony, fonálszerű, az
utolsó ízek redukciójaként létrejött végostor (arista) indul ki. Szipókájuk a
növénytetvekéhez (Sternorrhyncha) hasonlóan a fej alsó oldalán, toroktájon ered, és
hátrafelé irányul (erre utal nevük is: auchenorrhyncha = „torokormányosok”). A szúrósertéket
körülölelő alsó ajak (labium) rövid, 3 ízű. Összetett szemeik (oculi) viszonylag kicsik,
emellett rendszerint 2 vagy 3 pontszemük (ocellus) is van. A jól fejlett középtoruk elülső
részét az előhát (pronotum) többé-kevésbé takarja. A gyakran színes, mintás elülső pár
szárnyuk általában hártyás, ritkán bőrszerű, a hátulsó pár mindig hártyás. Néhány kivételtől
(pl. Fulgoridae) eltekintve a szárnyak erezete egyszerű. Az elülső szárnyaik alapi részén a
pászta (clavus) megtalálható. Nem ritka körükben a szárnyredukció sem. Szárnyaikat
nyugalomban háztetőszerűen tartják a potrohuk fölött. Lábaik nem túl erős járólábak, de
számos fajuk igen jól ugrik. Az ugróízület18 a 3. pár láb csípője (coxa) és tompora (trochanter)
között van. Lábfejeik (tarsi) 3 ízűek. A kabócák hímjeinek egyedülálló, fejlett akusztikus
szerve (tymbális szerv) a potroh 1. vagy 2. szelvényén, kétoldalt helyezkedik el (16.9. ábra).
Működésének lényege, hogy speciális izmaikkal egy mozgatható, enyhén domború kitin
lemezt (tymbal) pattogtatnak, amelynek rezgését az alatta lévő rezonátorüreg erősít fel19.
Egyesek hangja fülsüketítő, másokét az emberi fül nem is érzékeli, ill. némely kabócák éneke
kifejezetten különleges. A potrohuk hasi oldalán található hallószervvel (tympanális szerv)
mindkét nem rendelkezik.
18

Egyfajta katapultszerű mechanizmus segítségével tudnak óriásiakat ugrani. Egyes fajoknál a két láb
mozgásának szinkronizálását (amely az egyenes ugráshoz szükséges) valódi fogaskerekek biztosítják,
ld. Burrows & Sutton (2013).
19
Már a 1600-as évekből van egészen szemléletes leírás az énekeskabócák hangadó szervéről, ám ezt méltatlanul
elfelejtették, és csak a 18-19. században kezdetek el vele újra foglalkozni. Működésének lényegét felismerve, az
üstdob analógiájaként, tymbalnak nevezték el, azonban eredetileg csak az énekeskabócák hangadószervének
exoszkeletális struktúráját jelentette, azaz a mozgatható kitinlemezt. Napjainkban szélesebb értelemben is
használjuk, minden hasonló, azaz egy membrán vagy lemez vibrációján alapuló hangadó szervet is érthetünk
tymbal alatt, noha helyesebb azt tymbális szervnek hívni. Számos más rovarnál (pl. medvelepkéknél) található
hasonló hangadószerv, noha kétségtelenül a hím énekeskabócáké a legfejlettebb. A szűkebb értelemben vett
tymbaljuk igazából nem egy egységes kitinlemez, hanem bonyolult struktúra (hosszabb és rövidebb kitin
bordákkal, hártyákkal, kerettel), amelyeket a rezilin nevű nagy rugalmasságú fehérje (elasztomer) tart össze, és
amely struktúra fajra jellemző, és nagyban hozzájárul a fajspecifikus akusztikus kommunikációhoz.
A rezonátorüreg (szokás nevezni dobüregnek, hangzsáknak, stb. is), ill. az izomzat is fejlett, egyes
énekeskabócáknál a potroh 70%-át is elfoglalhatják. Ez a bonyolult hangadószerv ihlette egy hangszer, az
ún. tymbalimba születését. Természetesen az énekeskabócák mellette más kabócák hangadásával is foglalkoztak,
és sokáig vita tárgyát is képezte, hogy más kabócacsoportok hangadószerve, ill. a poloskák (Heteroptera) és
mohalakó szipókások (Coleorrhyncha) hasonló vibrációs szervei homológ-e az énekeskabócákéval. Jelenleg úgy
tartják, hogy a növénytetveket (Sternorrhyncha) kivéve a többi szipókás (Heterodea) alapszabásához tartozik a
tymbális akusztikus szerv. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy nem csak a hímek, de a nőstény kabócák is
adnak hangot, és van hangadó szervük, de az nem olyan fejlett, mint a hímeké, ill. szűkebb értelemben vett
tymbal nem található meg náluk, így pl. az egész potroh végez vibrációt.
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16.9. ábra. Az énekeskabócák (Auchenorrhyncha: Cicadidae) hangadószerve
(tymbális szerv). Fekete nyilak jelölik az elhelyezkedésüket a potroh két oldalán.
A piros nyilak a kinagyított szelvényen a mozgatható kitinlemezt (tymbal)
és az azt mozgató izmokat jelölik. Az alsó ábrán a kinagyított tymbal szemlélteti,
hogy ez egy igen bonyolult struktúra (hosszabb és rövidebb kitin bordákkal,
hártyákkal, kerettel), amelyeket a rezilin nevű nagy rugalmasságú fehérje
(elasztomer) tart össze.

Csupán néhány szűznemző fajuk ismert. Tojócsövük segítségével a nőstények
tojásaikat általában növények szöveteibe rakják, ritkábban talajba vagy növények, levelek
felszínére. Rendszerint 4 fejlődési stádiumuk van, és egyes esetekben lárvakori szerveik
(pl. ásólábk, viaszmirigyek) lehetnek. Egyes fajok, mint például a 13, ill. 17 éves kabócák
(Magicicada spp.) fejlődése igen hosszú ideig eltart. Néhány gombafogyasztó fajt kivéve
kizárólag növényevők, általában sokféle tápnövényen szívogatják a floém vagy xilém nedveit,
ill. a mezofillum sejtjeit. A kabócák bélcsatornájának jellegzetes felépítése lehetővé teszi,
hogy a vízben és cukorban gazdag, de nitrogénszegény táplálék gyorsan áthaladhasson a
bélcsatornán, ám a nitrogén mégis hatékonyan felszívódjon. A gyomor kezdeténél egy
kanyargós csőrendszer ún. „szűrőkamra” található, amelyet Malpighi-edények vesznek
körül, és az utóbélbe torkollik. A középbél kikerülésével a cukorban gazdag táplálék így
közvetlenül az utóbélbe juthat. Ez a rendszer biztosítja a nitrogén tartalmú tápanyagok
hatékony felszívását. A növénytetvekhez hasonlóan ürülékük cukorban gazdag mézharmat.
Egyes képviselőik, így pl. a púposkabócák (Membracidae) gyakran élnek mutualista
kapcsolatban hangyákkal. A kabócák nagy tömegben szívogatásukkal kártételt okozhatnak,
ill. vektorokként vírusokkal, baktériumokkal fertőzhetik tápnövényeiket. Világszerte
megtalálhatók, de a fajok jelentős része a melegebb égövön elterjedt. Mintegy 45 ezer fajuk
ismert, a Magyarországon élő fajok száma 600 körüli. Két főbb csoportjukat a bordásfejű
kabócák (Fulgoromorpha) és az énekeskabócák (Cicadomorpha) képezik, amelyek egyes
vizsgálatok alapján nem egymás testvércsoportját képezik.
InfO.: Fulgoromorpha (Bordásfejű kabócák alrendága)
Fejük gyakran megnagyobbodott, olykor ormányszerűen megnyúlt. Fejükön a homlok
(frons) és a fejpajzs (clypeus) között varrat húzódik. Csápjaik a szemek alatt erednek, a
2. csápíz jellegzetesen gömbölyded vagy tojás alakú. Elülső szárnyaik tövén apró kitinlemez,
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ún. szárnypikkely (tegula) található, ezek fedik a szárnyak ízesülésének helyét. Sok faj
potrohán, legalább lárva, ill. nimfa korban viaszfonalakból álló kötegek láthatók, amelyek a
viaszmirigyeik termékei.
Nagyrészt trópusi elterjedésű csoport.
F.: Flatidae (Lepkeszárnyú-kabóca-félék családja)
Többségében közepes vagy nagyméretű, gyakran oldalról lapított testű kabócák.
Széles szárnyaik színe változatos, lehet sárgás, zöldes vagy pirosas. A szárnyak gazdagon
erezettek, az erek elágazók. Nyugalomban, ahogy széles szárnyaikat összezárva tartják a
lepkékre emlékeztetnek, röptük is hasonlóan csapongó. Lárváik testét viaszpor, ill. hosszú
viaszszálak fedhetik.
Mindenhol elterjedtek, de Afrika és Ázsia trópusi és szubtrópusi területein a
leggyakoribbak. Egyes fajok, mint pl. az amerikai lepkekabóca (Metcalfa pruinosa) testükkel
a fák ágain keltette rezgésekkel kommunikálnak egymással, a Borneóról ismert Bythopsyrna
circulata pedig vibrációval jelez a hangyagazdáinak. Fajgazdag család.
Az amerikai lepkekabóca (Metcalfa pruinosa) néhány éve hazánkban is megjelent
idegenhonos, inváziós jellegű polifág faj (16.10. ábra).

16.10. ábra. Amerikai lepkekabóca (Metcalfa pruinosa) imágója (bal oldal) és lárvája (jobb oldal).

16.11. ábra. A lámpahordó-kabóca-félék (Fulgoridae) jellegzetes
képviselői a Pyrops fajok.
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F.: Fulgoridae (Lámpahordó-kabóca-félék családja)
Közepes vagy nagyméretű kabócák, testhosszuk akár a 7 cm-t, a szárnyfesztávolságuk
pedig a 15 cm-t is elérheti. Fejük erősen megnyúlt (pl. Pyrops spp.) vagy felfújt, hólyagszerű
(pl. Fulgora spp.) lehet, így néha igen bizarr megjelenésük van (16.11. ábra). Szárnyaik
gyakran igen színes, kék, zöld, sárga foltokkal mintázottak. Összetett szemeik (oculi) nagyok.
Fák törzsén, ágain szívogatnak. Életmódjuk kevéssé ismert. Főként trópusi,
szubtrópusi elterjedésűek, a mérsékelt égövből gyakorlatilag hiányoznak. Viszonylag
fajgazdag család.
F.: Cixiidae (Recéskabóca-félék családja)
Kis vagy közepes méretű, általában 1 cm alatti, nem feltűnő megjelenésű kabócák.
Fejük nem nyúlt meg, egyszerű, és rendszerint 3 pontszemet (ocellus) visel az összetett
szemeken (oculi) kívül. Szárnyaik keskenyek, hosszúkásak. A hátulsó lábuk lábszára (tibia)
megnyúlt, és a végén, néha egész hosszában tüskéket visel.
Lágy- és fásszárú növényeken egyaránt táplálkoznak. Nimfáik, ill. néhány, vulkanikus
barlangokban élő faj imágója a föld alatt szívogatnak gyökereket. Egyes fajok nimfái
hangyafészkekben élnek. A sarkvidékek kivételével mindenütt elterjedtek. Több fajuk, mint
pl. a sárgalábú recéskabóca (Hyalesthes obsoletus) jelentős fitoplazma terjesztő. Mintegy
2000 fajuk ismert.
F.: Delphacidae (Sarkantyúskabóca-félék családja)
Kis termetű (többnyire néhány mm-es), kerekded testű kabócák. Egyszerű kinézetű
fejükön 2 pontszem (ocellus) található. Csápjaik 2. íze robusztus. Elülső pár szárnyuk
rendszerint túlnyúlik a potrohon, de gyakoriak a rövidszárnyú (brachypter) alakok is, amelyek
szárnya csak a potroh közepéig ér. Nevüket az utolsó láb lábszárának (tibia) végéhez
kapcsolódó 2 erős, mozgatható, kúpszerű vagy lapos tövisről (ún. sarkantyú) kapták.
Kedvelik a nyílt élőhelyeket, sokuk fűféléken él. Képviselőik mindenütt
megtalálhatók. A recéskabóca-félékhez (Cixiidae) hasonló fajszámú család.
A hazánkban is gyakori 3 mm-es, sötétbarna üvegszárnyú kabóca (Javesella pellucida)
réteken, legelőkön él, néha gabonaféléket és kukoricát károsíthat.
InfO.: Cicadomorpha (Énekeskabócák alrendága)
Fejükön a homlok (frons) és a fejpajzs (clypeus) között nincs varrat. Csápjaik a
szemek mellett, a pofák (genae) környékén erednek. Tegulájuk hiányzik.
F.: Cicadidae (Énekeskabóca-félék családja)
Kifejezetten nagytestű kabócák, többségük 1-4 cm-es, de a trópusi területeken nem
ritkák az ennél nagyobb termetű fajok sem. Fejpajzsuk (clypeus) hólyagszerűen kidomborodó,
rajta redők és rovátkák láthatók. Nagy, kiálló összetett szemeik (oculi) mellett 3 pontszemük
(ocellus) van. Nagy, üvegszerűen átlátszó szárnyaik túlnyúlnak a potrohon (16.12. ábra A),
erezetük színezett lehet. Hangadó szervük (tymbális szerv) fejlett. A nagy, strukturált,
izmokkal mozgatható kitinlemez (tymbal) szabad szemmel is jól látszik a potroh tövében
kétoldalt.
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Lárváik, ill. nimfáik akár több méter mélyen, a talajban fejlődnek, ahol gyökereket
szívogatnak. Járataikat erős ásólábaikkal vájják. Az imágóvá történő vedlésük előtt előjönnek,
felmásznak valamilyen növényre, és az imágó elrepülése után hátrahagyják jellegzetes
„lárvabőrüket” (16.12. ábra B). Az imágók éneke, amelyet nappal hallatnak, messzire
hallatszik, jellegzetes. Mintegy 3000 fajuk ismert. A legnagyobb fajgazdagságukat HátsóIndiában és az Indonéz- szigetvilágban érik el.
A majdnem 4 cm-es óriás énekeskabóca (Tibicina haematodes) hazánk melegebb
tájain fordul elő, főleg erdőlakó. A Magicicada septendecim, egyike az Észak-Amerikában
élő, 17 évig fejlődő, majd tömegesen megjelenő 3 fajnak.

16.12. ábra. A mannakabóca (Cicada orni) imágója (bal oldal) és egy énekeskabóca
levedlett „lárvabőre” (jobb oldal).

F.: Cercopidae (Tajtékoskabóca-félék családja)
Kis vagy közepes méretű kabócák, gyakran feltűnő színezettel. Előhátuk (pronotum)
hátrafelé pajzsszerűen megnyúlt. 2 pontszemük (ocellus) van. Elülső szárnyaik
szklerotizáltak, bőrszerűek és színesen mintázottak, míg a hátulsók hártyásak, színtelenek és
átlátszók. Harmadik pár lábuk lábszára (tibia) henger alakú, 1-3 tüskével, ill. a végén
tüskekoszorúval.
Nevüket a lárváik, ill. nimfáik habfészkéről, az ún. tajtékról vagy népiesen
„kakukknyálról” kapták (16.13. ábra). A lávák ürülékük és viaszmirigyeik váladékának
keverékébe a potrohon található levegőcsatorna segítségével kicsiny buborékokat fújnak, ami
az egészet felhabosítja. (A lárva levegőcsatornája is a család jellegzetessége.) Ebben a
növények szárán, levelén vagy akár a gyökerén megfigyelhető habfészekben fejlődnek, amely
védi őket a kiszáradástól, ill. a ragadozóktól és parazitáktól is. Kedvelik a nyílt élőhelyeket,
de bokros, cserjés élőhelyen is előfordulnak. Többnyire a xilémet szívogatják. Lábaikkal
lassan másznak, viszont rendkívül jól ugranak. Ugrásukhoz a mechanikai energiát az izmok
mellett a rezilin és kitin alkotta katapultszerű struktúra biztosítja20. Mintegy 2400 fajuk
ismert.
Füves területeken hazánkban is gyakori a vérpettyes kabóca (Cercopis sanguinolenta),
amely feltűnő, fekete, vörös foltos elülső szárnyairól könnyen felismerhető. Mindenütt
közönséges a változékony tajtékoskabóca (Philaenus spumarius).
20

Csupán az izmaikkal nem lennének képesek ilyen nagy és akár gyorsan ismétlődő ugrásokra. Számos rovar
ugrását segíti, hogy testük rugalmas struktúráiban energiát tárolnak, ami lehetővé teszi számukra nagy
mennyiségű energia felszabadítását igen rövid idő alatt. Az ilyen struktúrák kialakításában a rezilin nevű
fehérjének is nagy szerep jut.
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16.13. ábra. Egy a „kakukknyálat” elhagyó tajtékoskabóca
(Cercopidae) imágó.

F.: Cicadellidae (Mezeikabóca-félék családja)
Többségük 5 mm-nél kisebb. Zöldes vagy sárgás színű testük karcsú, hátrafelé
keskenyedő. 2 pontszemük (ocellus) lehet, amelyek azonban gyakran hiányoznak. Elülső
szárnyaik szlerotizáltak, a hátulsók hártyásak, redukált erezettel. Hátulsó lábszáraik (tibiae)
feltűnően hosszúak, négyszögletesek, legalább egy hosszanti, tüskés barázdával.
Testfelszínűkön mikroszkopikus méretű, hálózatos szerkezetű hidrofób szemcséket
(ún. brochosomákat) választanak ki, sőt egyes fajok nőstényei a tojásaikat is ezekkel a
szemcsékkel fedik be. Ezek védik őket a nedvességtől (beleértve a saját mézharmatjukat is),
és valószínűleg a fertőző ágensektől is.
Leggyakrabban réteken, kaszálókon fordulnak elő, sokszor hatalmas egyedszámban.
Számos mezőgazdasági szempontból kártevőnek minősülő faj akad közöttük. Fontos
növényvírus vektorok. Többségük az északi féltekén fordul elő. Több mint 20 ezer leírt fajjal
a kabócák legnépesebb családja. Hazánkban több mint 200 fajuk ismert.
Az egyik leggyakoribb kabócánk a méregzöld kabóca (Cicadella viridis), amely főleg
a nedves réteket részesíti előnyben. Polifág faj, különböző lágyszárúakon szívogat. A törpe
gabonakabóca (Macrosteles laevis) jelentős mikoplazma vektor. Gabonakártevő, de
károsíthatja a burgonyát, cukorrépát és a különböző pillangós növényeket is.
F.: Membracidae (Púposkabóca-félék családja)
Kis vagy közepes termetű (5-15 mm) kabócák. Testük rövid, zömök felépítésű.
Nevüket a felpúposodó és hosszan hátrafelé nyúló, erősen szklerotizált előhátukról
(pronotum) kapták, amely gyakran még oldalirányban is visel nyúlványokat. Ezek a
nyúlványok igen bizarr kinézetet kölcsönöznek egyes fajoknak. Gyakran a tápnövényeik
töviseihez, esetleg hangyákhoz teszik hasonlatossá őket. A hátulsó lábak lábszára (tibia)
szögletes, és rendszerint tövisekkel borított.
Főleg Dél-Amerika trópusi területein igen elterjedtek. Gyakran élnek mutualista
kapcsolatban hangyákkal. Több mint 3000 fajuk ismert.
Hazánkban csupán néhány fajuk él, közöttük a szarvaskabóca (Centrotus cornutus).
A Cyphonia fajok előháti nyúlványukkal a Cephalotes génuszba tartozó hangyafajokat
mimikrizálják.
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SubO.: Heteroptera (Poloskaalkatúak alrendje)
A szipókások legváltozatosabb csoportja. A legkisebb termetű képviselőik alig
haladják meg az 1 mm-t, a legnagyobbak pedig akár a 12 cm-t is elérhetik. Alakjuk a
pálcikaformától (pl. szúnyogpoloskák) a gömbölydedig (pl. bödepoloskák) változik. Lehetnek
teljesen lapítottak, de többségüknél a hasoldal domborúbb. Testük gyakran puha, gyengébben
szklerotizált, de bogárszerűen kemény kutikulájuk is lehet. Fejük általában széles, de néha
kifejezetten megnyúlt (pl. vízmérőpolosák). A csápok rendszerint 4 ízűek, hosszúak.
Szipókájuk a fej elején ered, de nyugalmi állapotban, hosszától függően a has alá hajtva
tartják (16.14. ábra). Az alsó ajak (labium) 3-4 ízű. Jól fejlett gula jellemző. A két oldalt lévő
összetett szemeiken (oculi) kívül 2 pontszemük (ocellus) van, amelyek a fejtetőn
helyezkednek el, de hiányozhatnak is, így pl. a denevéreken élő parazita vagy a
termeszvárakban élő fajaik teljesen vakok. Előtoruk többnyire trapéz alakú hátlemeze
terjedelmes, szinte az egész tor hátoldalát befedi, de a középháthoz (mesonotum) tartozó
pajzs (scutellum) jól látható. A pajzs alakja, mérete változatos (16.15. ábra), egyes
csoportokban (pl. Scutellaridae, Coptosomatidae) szinte vagy teljesen befedi a hátoldalt,
bogárszerű megjelenést kölcsönözve nekik. A legtöbb fajnál a pajzs kis vagy közepes méretű,
és háromszög alakú, de jól kivehető (kivéve pl. búvárpoloskák).
Két pár szárnyuk közül az elülső pár erősen redukált erezetű ún. félfedő
(hemielytrum), amiről a nevüket is kapták (heteroptera = „felemásszárnyúak”)21. A félfedő
erősebben szklerotizált tövi részét a fedő (corium) és a pászta (clavus), a csúcsi részét pedig a
vékony hártya (membrana) alkotja. Egyes csoportokban (pl. Miridae) a corium és
membrana között egy fraktúrával elkülönült függelék (cuneus) is található. A hátulsó
szárnyak hártyásak, a félfedők alá teljesen behúzhatók. Szárnyaikat nyugalomban vízszintesen
a hátukra fektetve, részben átlapolva tartják. Még egy fajon belül is jellemző lehet a
poloskáknál a szárnypolimorfizmus22. Lábaik többnyire járólábak, de az életmód
függvényében módosulhatnak pl. úszólábbá, fogólábbá, ásólábbá, stb. Lábfejeik (tarsi)
többnyire 2 vagy 3 ízűek. Bűzmirigyeik nyílása a közép- és utótor között kétoldalt
található, amely lehet egyszerű nyílás, vagy csatornaszerű struktúra, amely akár a váladék
irányított kilövellésére is alkalmas. Egyeseknél a bűzmirigy elcsökevényesedett. Potrohuk
10 szelvényből áll, oldalsó szegélyén a hát- és oldallemezek peremet alkothatnak. Rendszerint
a 8. szelvényből alakult tok rejti a hímek párzószervét (aedeagus). A nőstények tojócsöve a
potrohba visszahúzható (16.14. ábra).
21

A félfedő (hemielytrum) igazából csak a Panheteroptera csoportra jellemző, ráadásul a szárny egyes esetekben
(pl.
Tingidae)
jelentősen
megváltozhat.
Az
ősibb
tulajdonságokat
mutató
alrendágakban
(pl. Enicocephalomorpha) az elülső szárnyak erekkel határolt sejtekből álló hártyás szárnyak.
22
A poloskák esetében a hátulsó pár szárny megléte vagy hiánya, ill. a corium és membrana alakulása alapján az
egyes szárnyalakok jól megkülönböztethetők. Teljes szárnyú (macropter) alaknál az elülső és hátulsó pár szárny
fejlett, rendszerint eléri vagy túlhaladja a potroh végét. A keskeny szárnyú (stenopter) alakoknál az elülső
szárnyak tövi része elkeskenyedik. A rövid szárnyú (brachypter) alakoknál a félfedők hártyája hiányzik.
A hátulsó szárnyak visszafejlődhetnek, de meg is maradhatnak. A csonka szárnyú (micropter) alakok esetében a
félfedők fedő része is jelentősen megrövidül. A szárnyatlan (apter) formánál nyilvánvalóan mindkét szárny
hiányzik. Előfordulhat, hogy a szárnyak fejlettek ugyan, az állatok mégis röpképtelenek (pl. egyes
bodobácsoknál a repülési időszak után a repülőizmok emésztődnek vissza, ennek ellenére maga a szárny
normálisan fejlett marad, hasonlóan egyes futóbogarakhoz (Carabidae)).
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16.14. ábra. A poloskák (Heteroptera) testfelépítése. A: fej; B: tor; C: potroh. 1: karom; 2: lábfej;
3: lábszár; 4: comb; 5: tompor; 6: csípő; 7: középmell; 8: összetett szem; 9: csáp; 10: fejpajzs;
11: felső ajak; 12: pofa; 13: csápdudor; 14: gula; 15: szipóka (rostrum); 16: propleuron;
17: mesopleuron; 18: bűzmirigy kivezető nyílása; 19: párologtató felület; 20: metapleuron;
21: haslemez; 22: légzőnyílások; 23: perem; 24: ivarszerv apofízise; 25: előhát (pronotum);
26: pajzs (scutellum); 27: pászta (clavus); 28: fedő (corium); 29: szárnytoldalék (embolium);
30: hártya (membrana).

Szűznemzésről (parthenogenezis) csak 2 faj esetében számoltak be. Utódgondozás
néhányuknál megfigyelhető. Rendszerint 5 fejlődési stádiumuk van. A lárvák, ill. nimfák
bűzmirigye a hátoldalon nyílik, a szárnykezdemények a 4-5. stádiumban jól kivehetők.
Az 5. stádiumú nimfáknak már a neme is eldönthető, bár az ivarszerveik még nem teljesen
kifejlettek. Életmódjuk rendkívül változatos. Többségében szárazföldiek, de másodlagosan
alkalmazkodtak a vízi, vízfelszíni életmódhoz is. Találkozhatunk velük a növényzeten, ill. a
növényekben, a talaj felszínén vagy akár több méter mélyen a talajban, különböző vizekben, a
litorális zónában vagy egyedüli rovarokként még a nyílt tengerek felszínén is.
A fenékjárópoloskák (Apheloceridae) egész életüket víz alatt töltik23. Elsősorban növényevők,
de lehetnek mindenevők (omnivórok), detrituszfogyasztók, sőt számos ragadozó, ill. vérszívó
ektoparazita is akad közöttük. Ősi életmódjuk valószínűleg a ragadozás volt. Világszerte több
mint 42 ezer fajuk ismert, a nálunk előforduló fajaik száma közel 900. Jelenleg 7 főbb
monofiletikus csoportotot (alrendágat) különböztetünk meg, ezek rokonsági viszonyai
azonban még jelenleg sem tisztázottak teljesen (16.2. boksz).
23

A legtöbb vízi rovar valamilyen módon légbuborékot visz magával a víz alá oxigénraktárként (a kilélegzett
szén-dioxid is a légbuborékba jut, de könnyen beleoldódik a vízbe, ezért is zsugorodik a légbuborék).
A fenékjáró poloskák, így a hazai vizeinkben is előforduló Aphelocerius aestivalis nem jönnek a felszínre
levegőért, hanem a vízben oldott oxigént használják. A testfelületükön található milliónyi apró, vékony szőrök
(mikroszkopikus kutikuláris képződmények) víztaszító réteget (ún. plastront) képezve egy állandó víz-gáz
határfelületet hoznak létre, ahová a vízben oldott oxigén diffúzióval bejut, így nincs szükségük arra, hogy
felszínre jöjjenek levegőért. Lényegét tekintve a plastron egy fizikai kopoltyú.
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16.15. ábra. Néhány jellemző poloskafaj. A: tüskés gyümölcspoloska (Carpocoris fuscispinus);
B: mórpoloska (Eurygaster maura); C: lovagbodobács (Lygaeus equestris);
D: bödepoloska (Coptosoma scutellatum). A fehér nyilak mutatnak a pajzsra (scutellum).
A: nagy, háromszög alakú pajzs jellemzi pl. a címerespoloska-féléket (Pentatomidae);
B: a potroh végén túlnyúló, U-alakú pajzs jellemző pl. a pajzsospoloska-félékre (Scutellaridae);
C: kicsi, háromszög alakú pajzs jellemző pl. a bodobácsfélékre (Lygaeidae);
D: az egész potrohot és szárnyakat beborító pajzs jellemzi pl. a bödepoloska-féléket (Plataspidae).

16.2. boksz. A poloskákon (Heteroptera) belüli rokonsági viszonyok
Korábban úgy vélték, hogy a furcsapoloskák (Enicocephalomorpha) alrendága
képezi az összes többi poloska (Euheteroptera) testvércsoportját. A recens
filogenetikai vizsgálatok ezt ugyan cáfolják, de nincs konszenzus a kapott fák
topológiájában. Egyedül a Terheteroptera (Cimicomorpha + Pentatomomorpha) klád
és testvércsoporti viszonya a Leptopodomorpha alrendággal támogatott szinte minden
analízis szerint. Ezeket együtt Geoheteroptera néven nevezzük. Egyes vizsgálatok
szerint a Geoheteroptera + Nepomorpha alkotnak testvércsoportot, amelyekre
közösen Panheteroptera néven hivatkoznak, míg más analízisek a Nepomorpha
bazális helyzetét (mint az összes többi poloska testvércsoportja) hangsúlyozzák. Ami
a bazális helyzetű csoportokat illeti, a már említett Nepomorpha alrendágon kívül
egyes vizsgálatok alapján a Gerromorpha, vagy a Gerromorpha +
Enicocephalomorpha + Dipsocoromorpha együtt alkotják az összes többi poloska
testvércsoportját.
InfO.: Gerromorpha (Kétéltűpoloskák alrendága)
Csápjaik fejlettek, felülről is láthatóak. Többnyire alkalmazkodtak a vízfelszínen való
életmódhoz. Gyakran megnyúlt testük és hosszú lábaik vannak, a hátulsó lábak lábszárai
(tibiae) és lábfejei (tarsi) hosszan hátranyúlnak. A karmaik gyakran nem végállásúak, és
lábfejeiken víztaszító szőrpamat növeli a felületet. Előfordul, hogy a lábfejeken
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legyezőszerűen kiteríthető és oda visszahajtható evezőt találunk. Általában a hasoldalukon is
víztaszító, bársonyos szőrzetet viselnek. Elülső szárnyaik szklerotizáltabbak, mint a hátsó pár,
de nem különül el corium és membrana részre. A szárnypolimorfizmus nem ritka a körükben.
Többségük vizek felszínén él, de előfordulhatnak a vízparton, iszapon, ill. nedves
moha között is. Ragadozók. Mintegy 2100 fajuk ismert.
F.: Gerridae (Molnárpoloska-félék családja)
Kis és közepes méretű poloskák, de hosszú lábaik miatt néha nagyobbnak tűnnek.
A Délkelet-Ázsiában honos Gigantometra gigas nőstényei szétterpesztett lábaikkal a 20 cm-t
is elérhetik. Testük karcsú, mindkét végén kihegyesedő. Hasoldalukat bársonyos szőrzet
borítja, ami megvédi őket az átnedvesedéstől. Szipókájuk erőteljes. Első pár lábuk rövid,
zömök fogóláb, a második és harmadik pár megnyúlt, hosszú. Lábfejeik (tarsi) megnyúltak és
víztaszító szőrzetet viselnek, a karmok pedig rendszerint oldalt erednek, melyek
megkönnyítik a vízfelszínen való mozgást.
Mozgásukra jellemző, hogy főleg a hátulsó lábaikkal lökik magukat előre, a
középsőkkel pedig kormányoznak. Az első pár lábak nem érik a vízfelszínt. Röpképességük
változó, egy fajon belül is előfordul szárnypolimorfizmus.
A nálunk is közismert molnárkák (Gerris spp.) a víz felületére hullott rovarokkal
táplálkoznak (16.16. ábra). A kisméretű Halobates fajok a nyílt tengerek vízfelszínének
egyedüli rovarjai.

16.16. ábra. Egy molnárka faj (Gerris sp.), amely
a vízfelszíni életmódú poloskák egyik tipikus képviselője.

F.: Hydrometridae (Vízmérőpoloska-félék családja)
Igen sajátságos kinézetű, 8-18 mm-es poloskák. Testük többé-kevésbé megnyúlt.
Feltűnően megnyúlt fejük középtáján, kétoldalt helyezkednek el a kidudorodó összetett
szemeik. Elvékonyodott, hosszú pálcikaszerű lábaikkal mászkálnak a vízfelületen vagy a
vízparton. Gyakran rövid- vagy csonkaszárnyúak.
Ragadozók, a víz alól is képesek zsákmányolni. Mintegy 110 fajuk ismert.
Hazánkban két igen hasonló vízmérőpoloska faj fordul elő (Hydrometra gracilenta és
H. stagnorum), amelyekkel vízfolyásaink mentén lehet találkozni.
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InfO.: Enicocephalomorpha (Furcsapoloskák alrendága)
Kisméretű, barnás színezetű, megnyúlt fejű poloskák, rövid, erőteljes, 4 ízű
szipókával. Mindkét pár szárnyuk hártyás, bár az elülsők dúsabban erezettek. Jellemző
körükben a szárnypolimorfizmus.
A szúnyogokra emlékeztető felhőkben történő rajzásuk miatt „négyszárnyú
legyeknek” is nevezik őket. Feltehetően mind rejtett, ragadozó életmódot folytatnak.
Többnyire nedves mikroélőhelyeken, így avarban, korhadékokban, talajban, repedésekben,
kövek alatt találhatók. Mintegy 320 fajukat két családba (Enicocephalidae, Aenictopecheidae)
sorolják. Hazánkban nem él képviselőjük.
InfO.: Dipsocoromorpha (Fenyérpoloskák alrendága)
Apró, néhány mm-es, világosabb vagy sötétebb barnás színű poloskák (16.17. ábra).
A legkisebb képviselőjük csupán 0,5 mm. Az elülső szárnyaik vastagabbak, mint a hátulsók,
de nem különülnek egyértelműen fedőre és hártyára, ám egy fraktúra megfigyelhető rajtuk.
A szárnypolimorfizmus nem ritka a körükben.
Ragadozók. Többnyire rejtett életmódúak, talajban, nedves mohában, avarban
fordulnak elő, de egyes trópusi fajok megtalálhatók a lomkoronában is. A Dipsocoridae család
képviselői tipikusan vízfolyások kavicsos padkáihoz kötődnek. Mintegy 350 fajuk közül,
hazánkban 4 fajukat fordul elő.
Az avarpoloska-félék (Ceratocombidae) családjába tartozó Ceratocombus coleoptratus
sokfelé, erdőkben, gyepeken, még száraz homoki gyepeken is megtalálható nedves
mikroélőhelyeken, így pl. avarban, mohapárnában. A borzascsápú-poloska-félék
(Dipsocoridae) családjába tartozó Cryptostemma castaneovitreus egyetlen hazai példányát a
Maros homokpadján találták meg.

16.17. ábra. A borzascsápú-poloska-félék (Dipsocoridae)
családjába tartozó Cryptostemma sp.

InfO.: Nepomorpha (Vízipoloskák alrendága)
Többnyire közepes vagy nagyméretű poloskák. Jellemzőjük, hogy rövid csápjaik a fej
hasi oldalán erednek. Testalkatukat, kinézetüket meghatározza a vízi életmódhoz történő
alkalmazkodásuk, bár egyes fajaik harmadlagosan újra szárazföldi életre tértek át, igaz ezek
nedves területeken, félig-meddig vízben élnek.
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A legtöbb faj jó úszó, ezeknek a teste áramvonalas és úszólábaik lehetnek. Többségük
aktívan repül, szárnyaik fejlettek, nem rövidültek meg. Egyes fajaikat fogyasztják24.
F.: Nepidae (Botpoloskafélék családja)
Viszonylag nagytestű poloskák, többségük 1,5- 4,5 cm közötti. Alapszínük szürkésbarnás. Oldalra kiálló összetett szemeik, rövid, erős, 3 ízű szipókájuk és fogólábbá módosult
első pár lábuk mind a ragadozást szolgálja. Középső és hátulsó lábaik járólábak. Többségük a
potrohuk végén lévő hosszú, két félből összeálló légzőcsövét (szifó) dugja ki a vízből, így
vesz levegőt, de a kistermetű fajoknál a szifó fejletlen.
Nem úsznak, a vízinövényzeten, aljzaton lassan másznak, zsákmányukra lesből
támadnak. Világszerte megtalálhatók, bár sok fajuk csak szűk elterjedésű. Kevés, mintegy 250
fajuk ismert.
A család hazánkban is szinte minden víztestben megtalálható jellegzetes, nagytestű
képviselője a víziskorpió (Nepa cinerea) (6.18. ábra A) és a botpoloska (Ranatra linearis).
Főleg más vízi ízeltlábúakkal táplálkoznak, de kisebb vízi gerinceseket, pl. halivadékokat is
zsákmányolhatnak. A víziskorpió jól fejlett szárnyai ellenére röpképtelen, repülőizmai
visszafejlődtek.

B

A
16.18. ábra. A vízipoloskák (Nepomorpha) néhány képviselője. A: víziskorpió
(Nepa cinerea); B: tarka hanyattúszó (Notonecta glauca).

F.: Notonectidae (Hanyattúszó-poloska-félék családja)
Kis vagy közepes termetű (0,5-1,5 cm), többé-kevésbé egyszínű sárgás-barnás
poloskák. Csónak alakú testalkatuk áramvonalas, hátulsó lábaik erőteljes úszólábak.
Hanyattúszó- vagy hátonúszó-poloskáknak a vízben elfoglalt testhelyzetük miatt
hívják őket, ugyanis a hasi oldaluk néz a vízfelszín felé, még úszáskor is. Rövid, erős
szipókájukkal az embert is képesek fájdalmasan megszúrni, ezért víziméheknek is „becézik”
őket. Falánk ragadozók. Kozmopolita család. Mintegy 350 faj tartozik ide.
Hazánkban a Notonecta génusz fajai jellemzőek, mint pl. a mindenféle víztestben
gyakori tarka hanyattúszó (Notonecta glauca) (16.18. ábra B). A közelmúltban azonban
hazánkban is megjelent a Mediterránemuban elterjedt Anisops sardeus.

24

Így például az ún. „mexikói kaviár” nem más mint egyes vízipoloskák (Corisella, Corixa, Notonecta) tojásai.
Ezek az aztékok fő táplálékát képezték, és a vizes élőhelyeket is ennek megfelelően kezelték. Említhetők még
egyes tutajpoloskák (pl. Lethocerus indicus), amelyeket egész Délkelet-Ázsiában fogyasztanak.
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F.: Corixidae (Búvárpoloska-félék családja)
Alapvetően kisméretű, néhány mm-es poloskák, egyes nagyobb termetű képviselőik is
éppen csak meghaladják az 1 cm-t. Ránézésre a hanyattúszó poloskákhoz hasonlítanak, de
kisebb méretükről és többnyire tarka, csíkos mintázatukról könnyen felismerhetők. Alsó ajkuk
(labium) redukált, de a szúrósertéik megvannak. A 2-3. pár lábaik úszólábak, amelyekkel
„hagyományosan”, nem pedig a hátukon úsznak.
Többségük algákat, esetleg detrituszt fogyaszt, de vegyes táplálkozású és ragadozó
fajok is akadnak közöttük. Számos faj hímje vagy mindkét nem jól hallhatóan ciripel a víz
alatt. A vízipoloskák legnagyobb fajszámú, mintegy 500 fajt magába foglaló családja.
F.: Belostomatidae (Tutajpoloska-félék családja)
A legkisebb fajaik mérete 1 cm körüli, de többségük kifejezetten nagytestű, a
legnagyobb, akár 12 cm-esre is megnövő poloskák is ide tartoznak. A víziskorpiókhoz
hasonlóak, de úszólábakkal rendelkeznek. Testük lapított. Szipókájuk erős, rövid. 1. pár lábuk
fogóláb, a középső és főleg a hátulsó lábaik lábszára (tibia) széles, sűrűn szőrözött.
A tutajpoloskáknál fordított utódgondozás figyelhető meg. A nőstények keresik fel a
hímeket, és párzás után a hímek hátára ragasztják tojásaikat. A hímek sok energiát fektetnek a
tojások gondozásába, amelyeket védenek, levegőztetnek, stb. Főleg a melegebb égöveken
elterjedtek. Édesvizekben, mocsaras élőhelyeken tömegesen is előfordulhatnak. A nagyméretű
fajaik kisebb vízi gerincesekre is veszélyesek lehetnek. Szúrásuk igen fájdalmas lehet, de
egyéb következményei nincsenek. Vannak igen jól repülő, de rövidszárnyú fajaik is. Egyes
fajaikat az emberek is előszeretettel fogyasztják. Mintegy 150 fajuk ismert.
A nílusi tutajpoloska (Lethocerus patruelis) egyes példányai ritkán még a Kárpátmedencébe is besodródnak.
InfO.: Leptopodomorpha (Kövipoloskák alrendága)
Egységes kinézetű, többségében 1 cm alatti poloskák, amelyek oldalra kiálló,
viszonylag nagy összetett szemeikről könnyen fölismerhetők. Az elülső szárnyaik hártyáján
(membrana) az erek jellegzetes, hosszúkás sejteket alkotnak.
Mindössze néhány családot magába foglaló csoport, amelynek képviselői nedves
élőhelyeken, ritkán talajban, kövek alatt élő, ragadozó életmódú poloskák. Mintegy 400 fajuk
ismert.
A hazánkban kövek alatt, rejtett életmódot folytató, a Leptopodidae családba tartozó
kövipoloskát (Leptopus marmoratus) egy ideig kihaltnak tartották, de azóta több helyről is
előkerült. A partipoloska-félék (Saldidae) családjának képviselőivel vizes, akár időszakosan
vízborított felszíneken mindenütt találkozhatunk. Világos és fekete mintázatuk nagyon
változatos lehet még fajon belül is.
InfO.: Cimicomorpha (Vérszívópoloskák alrendága)
Változatos méretű, megjelenésű és életmódú szárazföldi poloskák tartoznak ide.
A legfajgazdagabb poloskacsoport, több mint 20 ezer fajjal. A Pentatomomorpha alrendág
képviselőivel egyetemben a poloskák általános jellemzőit jól mutatják, jellegzetes bélyegeket
az egyes családoknál lehet említeni. Igaz, a különböző családokon belül is erősen
különbözhetnek a morfológiai bélyegek.
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F.: Tingidae (Csipkéspoloska-félék családja)
Apró termetű, néhány mm-es poloskák. Nevüket hátoldaluk csipkeszerű mintázatáról
kapták. Szárnyerezetük nagyobb mezőket választ szét, amelyeken gyakran a csipkézet szemei
is eltérőek. Fejükön töviseket viselhetnek.
Kizárólag növényevők, gyakoriak közöttük a mindössze néhány tápnövényre
specializálódott (monofág) fajok.
A bunkóscsápú csipkéspoloska (Copium teucrii) nőstényei a sarlós gamandor
virágbimbójába rakják tojásaikat. A virág helyett gubacs alakul ki, amelyben egyetlen utód
fejlődik. Platánfákon mindenhol találkozni az észak-amerikai eredetű platánfacsipkéspoloskával (Corythucha ciliata), amelynek közeli rokona, a tölgy-csipkéspoloska
(Corythucha arcuata) napjainkban jelent meg, és gyorsan terjed hazánkban is.
F.: Reduviidae (Rablópoloska-félék családja)
Főleg közepes vagy nagyobb termetű, megnyúlt testű poloskák, de vannak törékeny
testű, pálcika alakú képviselőik is (pl. Emesinae). Fejük keskeny, a hátulsó részén
nyakszerűen elkeskenyedő. Az összetett szemek mögött gyakran egy barázda is jól kivehető.
A többnyire 3 ízű szipókájuk erős, hegyes és erősen görbült. Összetett szemeik rendszerint
nagyok és oldalra kiállók. Lábaik többnyire erősek, egyes fajaik 1. pár lába fogólábbá
módosult. Félfedőjük hártyáján (membrana) kevés ér van, de ezek is sejteket képeznek.
Többségük ragadozó, néhányuk ektoparazita vérszívó. Zsákmányukat a szipókájukkal
nyársalják fel. Nyáluk méreganyagokat és emésztőenzimeket tartalmaz, amelyek jelentős
mértékű külső emésztést végeznek. Legtöbbjük szúrása igen fájdalmas. Számos fajuk
kifejezetten hangyák zsákmányolására specializálódott (pl. Holoptilinae alcsalád fajai), mások
hálószövő pókokat fogyasztanak, és olyan óvatosan másznak a pókhálón, hogy a pók nem is
érzékeli őket. Több mint 6000 leírt fajjal a poloskák második legfajgazdagabb családja,
nálunk kb. 20 fajuk él.
A Triatominae alcsalád fajai vérszívók, és a trópusokon komoly betegségségeket
terjeszthetnek (pl. Chagas-kór). Közülük a Rhodnius prolixus széleskörűen használt kísérleti
állat. A hazánkban is élő szemetes zugpoloska (Reduvius personatus) lárvája a hátán lévő
ragadós szőrökbe ragadt talaj- vagy homokszemcsékkel álcázza magát (16.19. ábra).
Hasonló, akár rovartetemekkel való álcázás több gyilkospoloska fajnál is megfigyelhető.
Nyíltabb élőhelyek növényzetén gyakran látható az élénk színű gyilkospoloska (Rhinocoris
iracundus).

16.19. ábra. A szemetes zugpoloska (Reduvius personatus) imágója (jobb oldal)
és a magát álcázó („öndekoráló”) lárvája (bal oldal).
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F.: Cimicidae (Vérszívópoloska-félék családja)
Testfelépítésük részben ektoparazita vérszívó életmódjukhoz módosult. Kicsi, néhány
mm-es, hát-hasi irányban lapított, tojásdad testű poloskák. Hátulsó szárnyaik teljesen
redukálódtak, az elülsőkből pedig csupán kis pikkelyek maradtak meg.
A nőstények megtermékenyítése sajátos módon, az ún. Ribaga-szerven keresztül
történik, amely a potroh hasi oldalán található zsebszerű betüremkedés. Ez a párzás során,
amikor a hím késszerű párzószervével megdöfi, átszakad, így a hímivarsejtek a testüregbe
kerülnek, majd innét jutnak el a keringéssel a nőstény petefészkébe (traumatikus
inszemináció). Külső élősködők (ektoparaziták), madarak és emlősök vérét szívják,
rendszerint éjjel. Gazdaspecifikusságuk mértéke változó. Bűzmirigyeiket nem tudják elzárni,
így azok váladéka állandóan szivárog.
Hírhedt fajuk az ágyi poloska (Cimex lectularius), amely a középkori európai városok
rettegett rovarja volt (16.20. ábra). Nem csak emberek vérét szívhatja, időlegesen más emlős
gazdán is megél.

16.20. ábra. Az ágyi poloska (Cimex lectularius) párzása
(traumatikus inszemináció).

F.: Miridae (Mezeipoloska-félék családja)
Többnyire kistermetű, változatos alakú, lágy, törékeny testű poloskák. Csápjuk két
utolsó íze gyakran ostorszerűen megnyúlt és elvékonyodott. Pontszemeik (ocelli) hiányoznak.
Félfedőjükön a fedő (corium) és hártya (membrana) között jól körülhatárolható függelék
(cuneus) található. A hártyán egy nagy és legtöbbször egy kisebb zárt sejt látható.
Nagyrészt lágyabb növényi részeket szívogatnak, de ragadozó és mindenevő
(omnivór) fajok is akadnak közöttük. Leggyakrabban gyepeken, réteken lehet velük
találkozni, innét ered a magyar nevük is. Mezőgazdasági kártevőnek minősülhetnek, mint
pl. a nálunk is közönséges lucernapoloska (Adelphocoris lineolatus), egyes fajaikat
(pl. Dicyphus spp.) azonban a biológiai védekezés során használhatják üvegházi kártevők
ellen. A poloskák legnépesebb családja, több mint 10 ezer fajuk ismert, hazánkban is mintegy
300 fajuk fordul elő.
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InfO.: Pentatomomorpha (Címerespoloskák alrendága)
Változatos méretű, megjelenésű és életmódú poloskák. A többi alrendág képviselőinél
rendszerint erősebben szklerotizáltak, egyes csoportjaikra (Pentatomoidea) jellemző a pajzs
(scutellum) megnagyobbodása, amely akár az egész potrohot befedheti, ezzel bogárszerű
kinézetet kölcsönözve nekik.
Többnyire növényeket, sokuk azok generatív részeit fogyasztja, de még vérszívó fajok
is akadnak közöttük. Több mint 16 ezer fajukkal a Cimicomorpha után a második
legnépesebb csoport.
F.: Aradidae (Kéregpoloska-félék családja)
Kis vagy közepes méretű (1 cm körüli), rendkívül lapos testű, barnás színezetű,
kéregszerű kinézettel rendelkező poloskák.
Többségük fák kérge alatt rejtőzködve él, és gombafonalakat szívogat rendkívül
hosszú, nyugalomban feltekert szúrósertéivel. A hosszú szúrósertéknek köszönhetően
helyváltoztatás nélkül képesek a hosszú hifákat kiszívni.
A kis kéregpoloska (Aradus cinnamomeus) is a fák kérge alatt rejtőzködik, de a fajok
többségével ellentétben nem gombákat, hanem fiatal fenyők háncsrészét szívogatja.
F.: Coreidae (Karimáspoloska-félék családja)
Közepes vagy nagyobb méretű poloskák. Nevüket onnét kapták, hogy potrohuk
pereme karimaszerűen kiszélesedett. Csápjaik erőteljesek. Lábaik jól fejlett járólábak,
gyakran tüskézettek, ahogyan a fejük, ill. előhátuk (pronotum) is az lehet.
A közönséges karimáspoloska (Coreus marginatus) hazánkban mindenütt elterjedt,
közönséges faj. Bizarr kinézetű, védett fajunk a lándzsás karimáspoloska (Phyllomorpha
laciniata), amelynek nősténye, ha teheti, nem a tápnövényére helyezi tojásait, hanem
valamelyik fajtársa hátoldalára.
F.: Pyrrhocoridae (Verőköltő-poloska-félék családja)
Közepes méretű, a bodobácsoknál általában nagyobb, vaskosabb testű poloskák.
Rendszerint élénk, riasztó (aposzematikus), vörös-fekete vagy sárga-fekete színűek
(pyrrhocoridae = „tűzpoloskák”), de sötétbarnák is lehetnek. Pontszemeik (ocelli)
hiányoznak. Hártyájuk (membrana) viszonylag dúsan erezett, de a szárnyaik gyakran
redukáltak.
A melegebb égöveken elterjedt gyapotpoloskák (Dysdercus spp.) komoly károkat
okozhatnak elsősorban a gyapotföldeken, de egyben elterjedt laboratóriumi tesztállatok is.
Növényi nedveket szívogatnak, különösen magvakat és gyümölcsöket. Mindenki által ismert
fajuk a verőköltő poloska (Pyrrhocoris apterus), amely nevével (apterus = „szárnyatlan”)
ellentétben nem szárnyatlan, hanem rövidszárnyú, de röpképes, teljesszárnyú alakja is van.
Hársfák és más mályvafélék közelében imágok és juvenilis egyedek együtt, tömegesen
fordulhatnak elő.
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F.: Lygaeidae sensu lato25 (Bodobácsfélék családja)
Kis, ritkábban közepes méretű, lapos testű, általában fekete és barna vagy pirosas
színezetű poloskák tartoznak ide. A teljes szárnyú egyedek hártyáján (membrana) 5, többékevésbé párhuzamos ér húzódik.
Fajgazdag csoport, hazánkban is a mezeipoloskák (Miridae) után a legtöbb faj ide
tartozik.
A talajon szinte mindenütt lehet látni az avarbodobácsok vagy díszbodobácsok
(Rhyparochromus spp., Raglius spp.) képviselőit. A közismert, gyakran épületekben áttelelő
lovagbodobács (Lygaeus equestris) (16.15. ábra C) elsősorban méreggyilokon (Vincetoxicum)
él.
F.: Scutelleridae (Pajzsospoloska-félék családja)
Közepes vagy nagyobb termetű, gyakran színpompás poloskák. Testük erősen
kitinizált, domború. Nevüket a megnövekedett, a potrohvégen túlnyúló, de a potroh peremét
és a pászta (clavus) tövét szabadon hagyó pajzsukról (scutellum) kapták.
A mórpoloska (Eurigaster maura) régebben jelentős gabonakártevő volt
(16.15. ábra B).
F.: Pentatomidae (Címerespoloska-félék családja)
Gyakran nagytermetű és élénk színekben pompázó poloskák. Csápjaik a legtöbb
poloskával szemben nem 4, hanem 5 ízből állnak, erre utal a nevük is (pentatoma = „ötízű”).
Pajzsuk (scutellum) nagy, de a potrohuknak csak a feléig-kétharmadáig ér, így az elülső
szárnyak hártyája (membrana) mindig kilátszik alóla.
Általában növényi nedveket szívnak, az egyik alcsaládjuk (Asopinae) tagjai azonban
ragadozó életmódra tértek át, amelyek között a biológiai védekezés során használat fajok is
akadnak. Gyakran gyümölcsökön szívogatnak, és kellemetlen ízt hagynak maguk után, mint a
közönséges bogyómászó poloska (Dolycoris baccarum) vagy a gyümölcspoloska fajok
(Carpocoris spp.) (16.15. ábra A). Telelőhelyet keresve tömegesen lepheti el az épületeket,
lakásokat az inváziós vándorpoloska (Nezara viridula) és az ázsiai márványospoloska
(Halyomorpha halys).
SubO.: Coleorrhyncha26 (Mohalakó-szipókás-alkatúak alrendje)
Kisméretű (2-5 mm), egységes megjelenésű rovarok. Testük széles, hát-hasi
irányban lapított. Összetett szemeik (oculi) egymástól távol ülnek a viszonylag széles,
lapított fej két oldalán (16.21. ábra). Rövid, 3 ízű csápjaik fölülről nem láthatók. Rövid
szipókájuk hátul ered. Egyetlen faj (Peloridium hammoniorum) kivételével pontszemeik
(ocelli) nincsenek. Előhátuk (pronotum) szélei lemezszerűen kiszélesedtek (paranota).
A pajzs (scutellum) mérete változatos. Az elülső pár szárnyuk erezete sajátosan hálózatos.
Egyetlen faj kivételével, amelynél szárnypolimorfizmus figyelhető meg, a hátulsó szárnyaik
hiányoznak. Lábaik járólábak, lábfejeik (tarsi) 2 ízűek.
25

Parafiletikus család, amely alcsaládjainak egy részét, így a Lygaeinae alcsaládot is már külön családként
kezelik, szűkebb értelemben tehát csak ezen fajok tartoznak a monofiletikus Lygaeidae családba.
26
Használatos név a Peloridiomorpha is.
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Rejtett (kriptikus) életmódú, mohapárnában élő és azt fogyasztó szipókások. Kizárólag
a déli féltekén fordulnak elő, a mérsékelt övi és szubantarktikus esőerdőkben, leginkább
délibükk (Nothofagus) erdőkben. Mindössze 36 fajuk egyetlen családba (Peloridiidae)
tartozik.

16.21. ábra. A Coleorrhyncha alrend egy képviselője.
(Xenophyes rhachilophus)

Ellenőrző kérdések:
1. Milyen jellegek jellemzik a Paraneoptera (Acercaria) kládot?
2. Mely rendek tartoznak a Paraneoptera kládba?
3. Mely taxonra jellemző szúró-szívó típusú szájszerv?
4. Milyen életmódot folytatnak a „Psocoptera” tagjai?
5. Milyen életmódot folytatnak a „Phtyraptera” tagjai?
6. Milyen morfológiai bélyegek jellemzik a tripszeket (Thysanoptera)?
7. Hogyan épül fel a tripszek szúró-szívó szájszerve?
8. Milyen életmódot folytatnak a tripszek?
9. Milyen közös jellemzőjük van a szipókás rovaroknak (Hemiptera)?
10. Hogyan épül fel a szipóka?
11. Mely taxonok tartoznak a szipókások közé?
12. Mi jellemzi a növénytetveket (Sternorrhyncha)?
13. Hogyan szaporodnak a növénytetvek?
14. Mi a holociklikus és anholociklikus fejlődés?
15. Mi jellemzi a kabócákat (Auchenorrhyncha)?
16. Mi a tymbális szerv?
17. Mi a szűrőkamra?
18. Mi a mézharmat?
19. Milyen közös jellegek jellemzik a poloskákat (Heteroptera)?
20. Mi a félfedő (hemielytrum), és milyen részei vannak?
21. Mi a pajzs (scutellum), és hogyan alakulhat az egyes poloska csoportokban (példa
taxonok)?
22. Milyen életmódokat folytatnak a növénytetvek, kabócák és poloskák?

466

XVII. Insecta: Holometabola: Hymenoptera
Írta: Lőrinczi Gábor
Holometabola (Endopterygota) (Teljes átalakulású rovarok)
Az imágóknál a közép- és utótor (azaz a pterothorax) haslemezei (sternitek) a test
belsejébe kerültek (endosternia). Egyedfejlődésük ún. teljes átalakulás (holometabolia),
amelyre a tojás-lárva-báb-imágó alaksor jellemző (gör. holos ‛teljes’ + gör. metabole
‛változás’). Az exopterygota rovarokkal szemben szárnyfejlődésük mindig belső
(gör. endo- ‛belső’ + gör. pteryx ‛szárny’), a lárvák tehát nem rendelkeznek külső
szárnykezdeményekkel1, azok csupán a bábstádiumban, a metamorfózis során jelennek meg
először. Számos bizonyíték szól amellett, hogy a holometabol rovarok lárvája lényegében az
exopterygota rovarok első, már külső szárnykezdeménnyel rendelkező nimfastádiumát
megelőző ún. előnimfa (pronimfa) stádium meghosszabbodott élettartamú, több stádiumra
tagolódó származékának tekinthető. Az exopterygota rovarok nimfáitól eltérően a
holometabol rovarok lárvái többnyire mind morfológiailag, mind életmódjuk tekintetében
jelentős mértékben különböznek az imágóktól.

17.1. ábra. Egy bagolylepke (Lepidoptera: Noctuidae),
a Comocrus behri polipod típusú lárvája.

Lárváik alapszabásukat tekintve többfélék lehetnek. Egy adott lárvatípus gyakran
konvergens módon egymással közelebbi rokonságban nem álló csoportokon belül is előfordul.
A polipod lárvák (hernyók, álhernyók) a fejtokjukat leszámítva gyengén szklerotizált lárvák,
amelyeknek a három pár rövid torlábuk mellett a potrohon is lehetnek ún. állábai
(pseudopodia) (pl. lepkék, növényevő darazsak) (17.1. ábra). Az oligopod lárvák csupán
torlábakkal rendelkező lárvák, amelyek három leggyakoribb típusa a hát-hasi irányban
lapított, erősebben szklerotizált, hosszú lábú campodeiform (pl. recésszárnyú fátyolkák,
ragadozó bogarak) (17.2. ábra), a hajlott testű, gyengébben szklerotizált, rövid lábú
scarabaeiform (pajor) típusú lárva (pl. lemezescsápú bogarak), ill. a szintén gyengébben
szklerotizált, hernyószerű eruciform lárva (pl. tegzesek, levélbogarak). Az apod lárvák
gyengén szklerotizált lárvák, amelyeknek nincsenek lábaik; ezen belül az eucephalikus
1

Kivéve a legyezőszárnyúakat (Strepsiptera).
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lárvák (kukacok) fejlett (pl. nyelespotrohú hártyásszárnyúak, cincérek, díszbogarak), míg a
hemicephalikus lárvák fejletlen fejtokkal rendelkeznek (pl. egyenesbábrésű legyek). A fejtok
nélküli lárváknak (nyüvek) sem lábaik, sem fejtokjuk nincsen (pl. kerekbábrésű legyek)
(17.3. ábra). Egyes, főleg lárválisan élősködő életmódot folytató csoportoknál egymástól
alakilag, ill. életmód tekintetében jelentősen különböző lárvastádiumok követik egymást,
mely egyedfejlődési típust heteromorfózisnak vagy hipermetamorfózisnak nevezzük.
Ilyenkor az 1. stádiumú lárva vagy a lárvakori élőhely (pl. gazda, gazdafészek) felkereséséért
(pl. fémfürkészek, legyezőszárnyúak, hólyaghúzó bogarak, fogólábú fátyolkák, pöszörlegyek)
vagy a lárvakori élőhely más lárvákkal szembeni védelméért felelős (pl. gyilkosfürkészek),
míg a további lárvastádiumok ún. táplálkozó stádiumok.

17.2. ábra. Egy futóbogár (Coleoptera: Carabidae)
campodeiform típusú lárvája.

17.3. ábra. Egy bagócslégy (Diptera: Oestridae), a
Dermatobia hominis (emberbagócs) fejtok nélküli lárvája.

A holometabol rovarok lárváinak közös jellegei, hogy csápjuk nagyban
leegyszerűsödött, az alsó ajkuk (labium) külső- (paraglossa) és belső karéja (glossa)
redukált, a lábfejeik (tarsi) ízeletlenek, fartoldalékuk (cercus) pedig hiányzik. További
jellegzetességük, hogy csupán egyszerű szemekkel (stemmata) rendelkeznek, amelyek fejük
két oldalán, a későbbi összetett szemek helyén helyezkednek el. Számuk, elrendeződésük,
ill. fejlettségük igen változó. Egymástól függetlenül több csoportban is fejlett, képlátásra
alkalmas szemekké alakultak át (pl. növényevő darazsak, hangyalesők, futóbogarak, stb.), míg
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másoknál redukáltak vagy teljesen hiányoznak (pl. nyelespotrohú hártyásszárnyúak, bolhák,
legyek, stb.). A stemmák nem az imágók fejtetői pontszemeivel (ocelli), hanem az összetett
szemeik (oculi) fiókszemeivel (ommatidia) homológok, eredetüket tekintve tehát azok
származékainak tekinthetők.

17.4. ábra. Egy lepke múmiabábja a selyemgubóban.

A legutolsó lárvastádiumot követő nyugalmi (nem táplálkozó és nagyrészt vagy
teljesen immobilis) bábstádiumban (pupa) a lárvális szervek túlnyomó többsége lebomlik, és
a kizárólag a holometabol rovarokra jellemző ún. imaginális korongokból2 alakul ki az
imágókori struktúrák nagy része (pl. összetett szemek, szárnyak, végtagok, külső ivarszervek,
stb.). A két fő bábtípus a pupa dectica, amelynél a rágók (mandibulae) szklerotizáltak és
mozgathatóak, a végtagok pedig szabadon kapcsolódnak a testhez (pl. tegzesek, recésszárnyú
fátyolkák, csőrösrovarok), ill. a pupa adectica, amelynél a rágók nem szklerotizáltak és nem
mozgathatóak. Utóbbin belül megkülönböztethetünk szabad bábot (pupa libera), amelynél a
végtagok bár a testhez simulnak, de szabadok (pl. hártyásszárnyúak, bogarak), fedett- vagy
múmiabábot (pupa obtecta), amelynél a végtagok szorosan a testhez tapadnak (pl. lepkék,
szúnyogok, egyenesbábrésű legyek) (17.4. ábra), valamint tonnabábot (pupa coarctata),
amely lényegében az utolsó stádiumú lárva kültakarójából kialakult ún. bábölcsőbe
(puparium) zárt szabad báb (kerekbábrésű legyek). Számos faj (pl. hártyásszárnyúak, lepkék)
lárvája bábozódás előtt gubót (kokont) sző maga köré az alsó ajaki (labiális) páros
selyemszövő mirigy váladékából képzett fonalból (17.4. ábra).
A legősibb ismert holometabol rovarok a késő karbon időszakból, mintegy 310 millió
évvel ezelőttről ismertek, a csoport diverzifikációja azonban csupán jóval később, a perm végi
tömeges kihalások után kezdődött meg. A klád három fő ágra tagolódik (17.5. ábra).
Az elsőként divergálódó, az összes többi holometabol rovar (Aparaglossata) filogenetikai
testvércsoportját képező ágat a hártyásszárnyúak (Hymenoptera) képviselik (Hymenopterida).
A második ágat a Neuropterida és Coleopterida kládok monofiletikus egysége
(Neuropteroidea) alkotja; előbbibe a tevenyakú fátyolkák (Raphidioptera), vízifátyolkák
(Megaloptera) és a recésszárnyú fátyolkák (Neuroptera), utóbbiba pedig a bogarak
(Coleoptera) és a legyezőszárnyúak (Strepsiptera) tartoznak. A harmadik ágat a tegzeseket
(Trichoptera) és lepkéket (Lepidoptera) tartalmazó Amphiesmenoptera, valamint a
csőrösrovarokat (Mecoptera), bolhákat (Siphonaptera) és kétszárnyúakat (Diptera) magába
2

Epidermális eredetű, differenciálatlan sejtekből álló kis sejtcsoportok.

469

foglaló Antliophora klád monofiletikus egysége (Mecopterida) képezi. A Holometabola a
rovarok legnépesebb csoportja, amely csaknem 890 ezer fajt, azaz a recens rovarfajok több
mint 80%-át foglalja magába (17.1. boksz). A fajok túlnyomó többsége (97%) négy nagyobb
rendbe, a hártyásszárnyúak (Hymenoptera), bogarak (Coleoptera), lepkék (Lepidoptera) és
kétszárnyúak (Diptera) közé tartozik, bár a fajok nagyobb részét ezen rendeken belül is
kifejezetten a leszármaztatott csoportok (így a nyelespotrohú hártyásszárnyúak, növényevő
bogarak, kettős ivarnyílású lepkék és a kerekbábrésű legyek) képviselik.

17.5. ábra. A teljes átalakulású rovarok (Holometabola) főbb ágai Beutel et al. (2017) alapján.
Ho: Holometabola; Ap: Aparaglossata; Np: Neuropteroidea; Me: Mecopterida;
Ne: Neuropterida; Co: Coleopterida; Am: Amphiesmenoptera; An: Antliophora.

17.1. boksz. A holometabol rovarok sikerének kulcsa
A holometabol rovarok sikerének egyik kulcsa a teljes átalakulással történő
fejlődésben rejlik, melynek következtében a lárvák és az imágók különböző
mikroélőhelyeket, ill. eltérő táplálékforrásokat hasznosíthatnak. Ez egyrészt
csökkentheti a táplálékért folytatott intraspecifikus (tehát a lárva és imágó közötti)
kompetíció mértékét, másrészt lehetőséget nyújthat a lárvák számára, hogy olyan
táplálékforrásokat aknázhassanak ki, amelyek hozzáférhetetlenek az imágók számára.
A fizikai szeparáció révén ráadásul az imágókhoz képest kevésbé mobilis és jóval
védtelenebb lárvák védve lehetnek azoktól a ragadozóktól és élősködőktől, amelyek
az imágókat fogyasztják vagy parazitálják. A teljes átalakulással történő fejlődés egy
további előnye, hogy a holometabol rovarok lárvái hatékonyabban tudják irányítani
egyedfejlődésüket, így például képesek idő előtt bebábozódni, pl. nagy egyedsűrűség
vagy tartós táplálékhiány esetén, ill. nyugalmi állapotba (diapauza) lépni, ha a külső
környezeti tényezők nem kedveznek a fejlődésnek (pl. téli hideg vagy szárazság
esetén). Ráadásul, minthogy nem rendelkeznek külső szárnykezdeményekkel, a
lárváknak lehetősége van szűkebb, védett helyeken fejlődni (pl. kéreg alatt, növények
belsejében, más rovarok testében, stb.), ahol kevésbé vannak kitéve a kiszáradásnak,
ill. a természetes ellenségeknek (ragadozóknak, élősködőknek).
A holometabol rovarok sikerének másik kulcsát feltehetőleg a zárvatermőkkel
való sikeres koevolúciójuk jelenti, amelynek kezdete a kréta időszak elejére vagy
kicsit korábbra tehető. A zárvatermők megjelenésével új táplálékforrások
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kiaknázására nyílt lehetőség a növényevő rovarok számára, utóbbiak számos
csoportja pedig beporzóként vagy magterjesztőként járult hozzá a zárvatermők széles
körű elterjedéséhez és evolúciós sikeréhez. A zárvatermőkkel való kapcsolat
különösen a hártyásszárnyúak egyes csoportjaiban (pl. méhek, hangyák), a lepkéknél,
növényevő bogaraknál, ill. a kétszárnyúaknál kifejezett, amelyek ennek
következtében robbanásszerű adaptív radiáción mentek keresztül a mezozoikum
időszak második felében.
Hymenopterida
Mindössze egyetlen rend tartozik ide, amely a holometabol rovarok fennmaradó
részének (Aparaglossata3) testvércsoportját képezi.
O.: Hymenoptera (Hártyásszárnyú-alakúak rendje)
Méretük igen változatos, a néhány tized mm-től a több cm-ig terjed. A legkisebb faj a
Dicopomorpha echmepterygis nevű parányfürkész (Mymaridae), amelynek hímjei mindössze
0,1-0,2 mm-esek (így egyikei a legkisebb rovaroknak), a legnagyobbak pedig a Pepsis
génuszba tartozó tarantulaölő darazsak (Pompilidae: Pepsinae) nőstényei, amelyek közül
egyesek (pl. P. heros) meghaladhatják a 60 mm-es testhosszt, szárnyfesztávolságuk pedig
elérheti a 110 mm-t. Színezetük változó, többnyire fekete, sárga vagy barna, de lehetnek
fémes (pl. fémfürkészek, fémdarazsak) vagy kontrasztos (fekete-sárga, fekete-vörös, stb.)
színűek is (pl. redősszárnyú darazsak, hangyadarazsak, poszméhek), amely riasztó
(aposzematikus) színezetként funkcionál (17.6. ábra). Számos fajnál erős ivari dimorfizmus
jellemző a színezet, csápok, lábak felépítése, szárnyak fejlettsége, stb. tekintetében, amely a
két nemre ható eltérő szelekciós nyomás következménye. Míg ugyanis a hím
hártyásszárnyúak rendszerint rövid életűek, fő „feladatuk” pedig „mindössze” a nőstényekkel
való párzás, addig a nőstények életideje jóval hosszabb, amelynek nagy részét az utódaik
fejlődéséhez szükséges táplálék biztosításával töltik.

17.6. ábra. Vespula germanica (német darázs) (Vespidae).
3

Az Aparaglossata klád tagjainak közös jellemzője az alsó ajak külső karéjainak (paraglossae), ill. a nőstények
ősi, ún. lepismatid (orthopteroid) típusú tojócsövének (ovipositor) redukciója.
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Csápjaik a fejnél hosszabbak (17.6. ábra), egyeseknél (pl. valódi fürkészek)
erőteljesen megnyúltak. A csápízek száma (olykor még fajon belül is) igen változó (3-90), de
többnyire 9 vagy annál több. A fullánkos hártyásszárnyúak (Aculeata) többségénél a
nőstények csápjai 12, míg és a hímek csápjai 13 ízűek. A legősibb csoportoknál
(pl. felemáscsápú darazsak) előforduló megnagyobbodott 3. csápíz valószínűleg hozzátartozik
a rend alapszabásához. A csápok többnyire fonalasak, de fésűsek (pl. fésűs fenyődarazsak
hímjei), bunkósak (pl. buzogányos levéldarazsak) vagy térdesek (pl. hangyák) is lehetnek.
Összetett szemeik (oculi) rendszerint jól fejlettek, egy adott fajon belül a hímeknél gyakran
nagyobbak. Egyes hangyáknál, pl. a rejtett életmódú (kriptikus) fajoknál vagy az újvilági
vándorhangyáknál (Ecitonini) az összetett szemek redukáltak. Szájszervük elsődlegesen rágó
típusú (ősi jelleg), és kevés kivételtől eltekintve (pl. hangyák) merőlegesen lefele irányuló,
orthognath típusú. Az állkapcsok (maxilla) és az alsó ajak (labium) egységet képez
(maxillolabiális komplex). A méheknél (Anthophila) az állkapcsok (maxillae) és az alsó ajak
(labium) erősen megnyúlt részei a virágnektár gyűjtésére szolgáló nyaló szájszervet alkotnak.

17.7. ábra. Egy redősszárnyú darázs (Vespidae), a Brachygastra mellifica
szárnypárjait összekapcsoló horgocskák (hamuli) (nyíl).

Előtoruk (prothorax) kicsiny, a jól fejlett, a repülőizmok nagyobb részét tartalmazó
középtor (mesothorax) a kisebb utótorral (metathorax) összenőtt. Két pár hártyás szárnyuk
mindig hártyás (gör. hymen ‛hártya’ + gör. pteryx ‛szárny’), a hátulsó szárnyak az elülsőknél
rendszerint jóval kisebbek. Egyeseknél (pl. Mymarommatidae) a hátulsó szárnyak erősebben
redukáltak, billérszerűek. Az elülső pár szárnyak tövét szárnypikkely (tegula) fedi. Repülés
közben a hátulsó szárnyak az elülső szegélyükön lévő apró horgocskák (hamuli) segítségével
kapcsolódnak az elülső szárnyak felkunkorodó hátsó szegélyéhez (gör. Hymen = a házasság
görög istene, szó szerint ‛egybekötő’), azaz a két szárnypár repülés közben együtt mozog
(funkcionális kétszárnyúság) (17.7. ábra). A hamulusok száma igen változó, a kisebb termetű
fajoknál szárnyanként mindössze 2-3 található, míg a nagyobbaknál számuk akár a 60-at is
meghaladhatja. Szárnyerezetük erősebben redukált (17.6. ábra, 17.3. boksz), különösen az
apróbb termetű fajoknál. A hosszanti erek száma rendszerint 4 (ritkán 5 vagy 6), a haránterek
száma pedig ritkán több mint 7. Gyakran másodlagosan rövidszárnyúak vagy szárnyatlanok
(pl. hangyák dolgozói, hangyadarazsak, ollósdarazsak, stb. nőstényei). Szárnyaikat nyugalmi
helyzetben a potroh felett tartják, elülső szárnyaikat egyesek (pl. redősszárnyú darazsak,
dárdahordozó fürkészek) ilyenkor a hossztengely mentén össze is hajtják, azaz redőzik.
Elsődlegesen rendelkeznek egy pár cenchrusszal, amelyek az utóháton (metanotum)
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található, a szárnyakat nyugalmi helyzetben rögzítő gombszerű képletek. A cenchrusok
egymástól függetlenül redukálódtak a szalmadarazsaknál (Cephidae) és a hártyásszárnyúak
döntő többségét magába foglaló nyelespotrohúaknál (Apocrita).
Lábaik rendszerint járólábak, de módosulhatnak ásásra (pl. kaparódarazsak),
pollengyűjtésre (pl. méhek), ill. ritkán ugrásra (pl. vastagcombú fémfürkészek) vagy az
áldozat megragadására is (pl. ollósdarazsak). Elülső lábaik lábszárának (protibia) egyik
módosult sarkantyúját a csápjaik tisztogatásra használják. Lábaikon a comb (femur) tövi
része gyakran elkülönült (trochantellus), így a tompor (trochanter) kétízűnek látszik.
Lábfejeik (tarsi) általában 5 (ősi jelleg), ritkán 4 vagy 3 ízűek (pl. petefémfürkészek).
A nyelespotrohú hártyásszárnyúaknál (Apocrita) az 1. potrohszelvény haslemeze (sternit)
redukálódott, hátlemeze (tergit) teljesen összeforrt az utótorral, és ún. áltorszelvényként
(propodeum) van jelen, a potroh 2. szelvénye pedig hosszabb vagy rövidebb potrohnyelet
(petiolus) formálva kapcsolja össze a törzs elülső (mesosoma = tor + áltorszelvény) és hátulsó
részét (metasoma = potroh fennmaradó része) (17.20. ábra). A nőstények a többi holometabol
rovarral ellentétben rendszerint jól fejlett, ősi, ún. lepismatid (orthopteroid) típusú tojócsővel
(ovipositor) rendelkeznek, ennek hossza egyeseknél (pl. fügefémdarazsak) a testhosszt vagy
akár ennek többszörösét is meghaladhatja (17.8. ábra). A tojócső az Aculeata klád tagjainál
méregmirigyes fullánkká módosult, amelynek szerepe a gazda-/zsákmányszerzésre és/vagy
védekezésre korlátozódik, a tojásrakásban már nem vesz részt (17.3. boksz).

17.8. ábra. Egy gyilkosfürkész (Glyptomorpha sp.) (Braconidae)
feltűnően megnyúlt tojócsővel rendelkező nősténye.

Haplodiploidok, a megtermékenyített petékből ugyanis rendszerint diploid nőstények,
míg a megtermékenyítetlen petékből (szűznemzéssel) haploid hímek fejlődnek (arrhenotokia).
Minthogy a nőstények kontrollálják, hogy megtermékenyítik-e saját petesejtjeiket a
spermatékában raktározott, a korábbi párzás során felvett spermiumokkal vagy sem (fakultatív
szűznemzés), a nőstények szabályozni képesek utódaik nemét, és így azok ivararányát.
A haplodiploidia további előnye, hogy a recesszív letális allélok gyorsan eliminálódhatnak a
populációból, hiszen azok a haploid hímekben nem lappanghatnak és adódhatnak át a
következő generációba, hanem mindig kifejeződnek. A fakultatív szűznemzés mellett
előfordulhat a körükben obligát szűznemzés is (pl. levéldarazsak, fémfürkészek,
gubacsdarazsak). Ezeknél a fajoknál a hímek hiányában a nőstények kizárólag szűznemzéssel
szaporodnak, így a megtermékenyítetlen petékből mindig diploid nőstény utódok lesznek
(thelytokia). A gubacsdarazsaknál gyakori a szűznemzéssel szaporodó egyivarú (csupa
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nőstényekből álló) nemzedék és a kétivarosan szaporodó (hímekből és nőstényekből álló)
nemzedék váltakozása (heterogónia). Lárváik elsődlegesen polipod, másodlagosan apod
típusú lárvák. A parazitoid fajoknál viszonylag gyakori a heteromorfózis (hipermetamorfózis).
Bábjuk a felemáscsápú darazsak (Xyelidae) kivételével nem mozgatható rágóval rendelkező
pupa adectica, ezen belül is szabad báb (pupa libera), kivételesen (pl. egyes fémfürkészeknél)
fedett báb (pupa obtecta). Az utolsó stádiumú lárvák bábozódás előtt rendszerint gubót
(kokont) szőnek maguk köré, bár ez nagyban függ a bábozódás helyétől, így egymástól
függetlenül számos csoportban másodlagosan hiányzik (pl. fadarazsak, álfadarazsak,
hosszúnyakú fürkészek, stb.).

17.9. ábra. Apis mellifera (háziméh) (Apidae) kolónia.

Életmódjuk rendkívül változatos. Jelentős részük (≈75%) lárvakorban élősködő vagy
ehhez közel álló (parazitoid, kleptoparazita, stb.) életmódot folytat (17.2-3. bokszok).
Imágó korban többnyire növényi nedvekkel (pl. virágnektárral), virágporral vagy
mézharmattal táplálkoznak, számos fajuk azonban ragadozó. Többségük más rovarokhoz
hasonlóan magányos (szoliter) életmódú, de emellett a társas (szociális) életmód szinte összes
fokozata megtalálható a körükben. A fejlett társas (euszociális) életmód egymástól
függetlenül több fullánkos (Aculeata) családon belül is kialakult (17.9. ábra). Legősibb ismert
fosszilis képviselőik a késő triász időszakból, mintegy 220 millió évvel ezelőttről ismertek,
ám figyelembe véve, hogy a hártyásszárnyúak az összes többi holometabol rovar filogenetikai
testvércsoportját képezik, eredetük feltehetőleg a kora perm vagy késő karbon időszakra
tehető, amelyet a molekuláris korbecslések is megerősíteni látszanak. A hártyásszárnyúak két
fő ágát az ősi, növényevő lárvális életmódú családokat magába foglaló, parafiletikus
"Symphyta", ill. az ebből leszármaztatható, a recens fajok döntő többségét tartalmazó
Apocrita klád képezik, mely utóbbiak tagjait nyelespotrohúaknak nevezzük (17.10. ábra).
Utóbbin belül szintén egy grádot alkotnak az elsődlegesen parazitoid lárvális életmódú
családok ("Parasitica"), míg a belőlük leszármaztatható fullánkosok (Aculeata) monofiletikus
egységet képeznek. Világszerte eddig több mint 150 ezer recens és mintegy 2500 kihalt
fajukat írták le, bár fajszámuk még a legóvatosabb becslések szerint is meghaladhatja az
egymilliót. Magyarországon több mint 10 ezer fajuk ismert.
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17.10. ábra. A hártyásszárnyúak (Hymenoptera) főbb ágai Peters et al. (2017) alapján. Balra lent a
fenti fa egyszerűsített változata látható. Hy: Hymenoptera; Es: Eusymphyta; Un: Unicalcarida;
Eh: Euhymenoptera; Ap: Apocrita; Pt: Parasitoida; Ac: Aculeata; Ea: Euaculeata;
Sy: Symphyta; Pa: Parasitica.

17.2. boksz. Parazitoidizmus, kleptoparazitizmus és szociálparazitizmus
A parazitoid fajok lárvái a gazda (rendszerint más rovarok különböző fejlődési
alakjai) testfelszínén (ektoparazitoidizmus) vagy a gazda testén belül fejlődnek
(endoparazitoidizmus), és ennek során elpusztítják (felélik) a lényegében keltetőként
használt gazdát. A parazitoidizmus tehát a valódi élősködés (parazitizmus) és a
ragadozás (predáció) egy sajátos átmenete; a valódi élősködőkkel (paraziták) szemben
megölik a gazdát, akárcsak egy ragadozó, ám a ragadozókkal (predátorok) ellentétben
csupán egyetlen gazdát igényelnek a kifejlődésükhöz, akárcsak a valódi élősködők.
A parazitoidizmus a hártyásszárnyúak többségét magába foglaló nyelespotrohúak
(Apocrita) ősi, és egyben leggyakoribb lárvális életmódja. A parazitoidizmus
különböző formáiról (szuper-, multi-, klepto-, hiperparazitoidizmus, stb.) ld. 17.4.
boksz.
A kleptoparazita fajok nőstényei más hártyásszárnyúak fészkébe csempészik
tojásaikat, lárváik pedig a gazdafaj lárvái számára felhalmozott táplálékot fogyasztják
el, miután a gazda tojását vagy lárváját elpusztították (hacsak a tojásrakó nőstény ezt
korábban nem tette meg). Az ún. elsődleges kleptoparazitizmus a saját utód számára
történő táplálékgyűjtés elhagyásával alakult ki, azaz elsődlegesen a gazda (amely egy
közelrokon faj) táplálékára irányul, a gazda utódjának elpusztítása pedig az újonnan
kialakult viselkedéselem. Az ún. másodlagos kleptoparazitizmus a parazitoid
lárvális életmódból vezethető le, azaz elsődlegesen a gazda (amely egy nem
közelrokon faj) utódjára irányul, és a gazda táplálékának elfogyasztása az új
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viselkedéselem. A kleptoparazitizmus jellemzően a fullánkos hártyásszárnyúak
(Aculeata) körében (pl. fémdarazsak, szitásdarazsak, méhek, stb.) elterjedt életmód.
A szociálparaziták olyan euszociális életmódú fajok, amelyek királynői nem
önállóan alapítanak kolóniát, hanem más, általában közelrokon fajok fészkébe hatolva
megölik vagy eltávolítják a rezidens királynőt (amellyel néha a saját dolgozói
végeznek), átveszik annak helyét, majd saját utódjaikat a gazdafaj dolgozóival
neveltetik ki. Az ún. átmeneti szociálparazitizmus esetén a parazita királynőnek
saját dolgozói is vannak, amelyek fokozatosan „átveszik” a feladatokat a gazdafaj
dolgozóitól, mely utóbbiak egy idő után természetes úton elpusztulnak, így a kolónia
végül „kitisztul”. Az ún. tartós szociálparazitizmus (inkvilinizmus) esetén a
parazita királynőnek nincsenek saját dolgozói, utódai kizárólag reproduktív nőstények
(királynők) és hímek, így az ilyen kolóniák gyorsan összeomlanak, miután a gazdafaj
dolgozói „elfogynak”. A szociálparazita életmód egyes redősszárnyú darazsakra
(Vespidae) és méhekre (Halictidae, Apidae), valamint számos hangyafajra
(Formicidae) jellemző.
17.3. boksz. A hártyásszárnyúak főbb evolúciós eseményei és trendjei
A rendre jellemző főbb evolúciós eseményei a következők: (1) parazitoidizmus
kialakulása, azaz váltás a növényevő (fitofág) lárvális életmódról a parazitoid
(elsődlegesen ektoparazitoid) lárvális életmódra (Euhymenoptera); (2) a nyeles, és
emiatt igen mozgékony potroh kialakulása (Apocrita); (3) a fullánk mint a
gazdaszerzés/zsákmányszerzés és védekezés hatékony szervének kialakulása a
nőstényeknél a tojócső (ovipositor) módosulásával (Aculeata); (4) fejlett társas
(euszociális) életmód többszöri, egymástól független megjelenése a fullánkosoknál
(pl. társas redősszárnyú darazsak, hangyák, stb.); (5) váltás a parazitoid/ragadozó
lárvális életmódról a virágpor- és nektárfogyasztó lárvális életmódra egyes fullánkos
csoportokban (pl. mézevő darazsak, méhek).
A hártyásszárnyúak egyik jellemző evolúciós trendje az imágók
szárnyerezetének redukciója. Így pl. az ősi felemáscsápú darazsaknál (Xyelidae) az
elülső szárnyak szegélyalatti- (Sc) és sugárere (R), valamint a hátulsó szárnyak
közép- (M) és könyökere (Cu) „még” különálló, az elülső szárnyak sugárerének
oldalága (Rs) pedig elágazik. Ezzel szemben az összes többi recens hártyásszárnyúnál
az előbb említett erek összeolvadtak, az elülső szárnyak sugárerének oldalága (Rs)
pedig már nem elágazó. A nyelespotrohúaknál (Apocrita) a szárnyerezet további
redukciója figyelhető meg, így például szárnyaikról a 2. és 3. anális erek eltűntek
vagy erősen redukálódtak, ennek megfelelően zárt anális sejtek egyik pár szárnyukon
sem találhatók már. Az apróbb termetű nyelespotrohú fajok szárnyerezete különösen
erősen redukált, a legextrémebb esetben szárnyaikon legfeljebb csupán egyetlen
hosszanti ér húzódik, így zárt szárnysejtekkel egyáltalán nem is rendelkeznek
(pl. Chalcidoidea).
Egy másik fontos evolúciós trend a lárvák életmódjában, ill. alapszabásában
bekövetkező változás. A legősibb hártyásszárnyúak (pl. levéldarazsak) lárvái
növényevő (fitofág), ezen belül is a leveleket, hajtásokat, stb. szabadon, kívülről rágó
(ektofitofág), aktív mozgásra képes polipod lárvák, amelyeknek fejtokja erősen
szklerotizált, a torlábaik mellett potrohi állábai is vannak, ill. egy pár nagyméretű
lárvális egyszerű szemmel (stemma) rendelkeznek. Az endofitofág (növényi
szárakban, levelekben, stb. aknázó, fában fejlődő, stb.) életmódra való áttérés
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következménye a polipod lárvák potrohlábainak eltűnése, ill. torlábaik és (gyakran)
szemeik redukciója (ez jellemző ma pl. a fadarazsaknál). A következő fontos
evolúciós esemény a fában fejlődő, faanyagot fogyasztó (xilofág) életmódról a fában
élő más rovarlárvák (pl. bogárlárvák, fadarázs lárvák) külső parazitálására
(ektoparazitoidizmus) történő átváltás volt (amely ma pl. az álfadarazsakra jellemző).
Erről az ősi ektoparazitoid életmódról később aztán egymástól függetlenül több
csoportban is váltás történt az endoparazitoid (pl. valódi fürkészek), ragadozó
(pl. társas redősszárnyú darazsak), növényevő-gubacsképző (pl. gubacsdarazsak,
fügedarazsak), virágpor- és nektárfogyasztó (pl. méhek) vagy mindenevő lárvális
életmódra (pl. hangyák). Ezen elsődlegesen parazitoid életmódú csoportoknál a lárvák
teljesen lábatlan és vak, redukált csápokkal, ill. változó mértékben szklerotizált
fejtokkal rendelkező apod lárvák, amelyek nagyban rászorulnak a szülői
gondoskodásra, azaz arra hogy a tojásrakás a számukra szükséges táplálékközegre
vagy táplálékközegbe (gazdaállat vagy gazdanövény), esetleg annak közelébe
történjen, vagy hogy a táplálékot anyjuk vagy más felnőtt egyedek (pl. a dolgozók az
euszociális fajoknál) közvetlenül biztosítsák számukra (pl. a táplálék ivadékbölcsőben
való felhalmozásával vagy folyamatos etetés révén).
A lárvák életmódjának megváltozásával párhuzamosan változott meg a nőstény
imágók tojócsövének funkciója is. Ősileg, a növényevő (fitofág) lárvális életmódú
csoportoknál a tojócső funkciója kizárólag a tojásrakás a lárvák számára táplálékul
szolgáló gazdanövényre vagy gazdanövénybe (hasonlóan más fitofág rovarokhoz).
A parazitoid lárvális életmódra való áttéréssel együtt a tojócső a gazdára vagy
gazdába való tojásrakás mellett lehetővé tette a hozzá kapcsolódó méregmirigy
váladékának, esetleg endoszimbionta vírusoknak a gazdába juttatását, és ezáltal a
gazda megbénítását és/vagy manipulálását (pl. fiziológiájának és/vagy viselkedésének
megváltoztatásával), ami elősegítette a parazitoid lárva fejlődését. A fullánkosoknál
(Aculeata) a nőstények fullánkká módosult tojócsöve végleg elvesztette tojásrakó
funkcióját, és teljesen a gazda-/zsákmányszerzés és a védekezés, ill. a másodlagosan
növényevő (fitofág) csoportoknál (pl. méhek) kizárólag a védekezés eszközévé vált.
Egyes fullánkosoknál, így pl. a Dolichoderinae és Formicinae hangyaalcsaládok
tagjainál vagy az árvaméheknél (Apidae: Meliponini) a nőstények fullánkja
másodlagosan redukálódott.
A rend rendszerének vázlata a lentebb részletesen tárgyalásra kerülő, válogatott
családsorozatokkal:
O.: Hymenoptera (Hártyásszárnyú-alakúak rendje)
"Symphyta" (Ülőpotrohúak v. Növényevő darazsak
SupF.: Xyeloidea (Felemáscsápú-darázs-szerűek családsorozata)
SupF.: Tenthredinoidea (Levéldarázsszerűek családsorozata)
SupF.: Siricoidea (Fadarázsszerűek családsorozata)
SupF.: Cephoidea (Szalmadarázsszerűek családsorozata)
SupF.: Orussoidea (Álfadarázsszerűek családsorozata)
Apocrita (Nyelespotrohúak)
"Parasitica"
SupF.: Ichneumonoidea (Valódifürkész-szerűek családsorozata)
SupF.: Chalcidoidea (Fémfürkészszerűek családsorozata)
SupF.: Cynipoidea (Gubacsdarázsszerűek családsorozata)
Aculeata (Fullánkosok)
SupF.: Chrysidoidea (Fémdarázsszerűek családsorozata)
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SupF.: Vespoidea (Redősszárnyúdarázs-szerűek családsorozata)
SupF.: Pompiloidea (Útonállódarázs-szerűek családsorozata)
SupF.: Scolioidea (Tőrösdarázsszerűek családsorozata)
SupF.: Formicoidea (Hangyaszerűek családsorozata)
SupF.: Apoidea (Méhszerűek családsorozata)
Anthophila (Méhek)

"Symphyta" (Ülőpotrohúak v. Növényevő darazsak)
A hártyásszárnyúak legősibb családjait magába foglaló grád. Ősi jellegük, hogy
szárnyerezetük viszonylag gazdag (pl. az elülső szárnyaikon legalább egy zárt anális sejt
„még” megtalálható), cenchrusaik pedig a szalmadarazsak (Cephoidea) kivételével
megvannak. Potrohuk a nyelespotrohúakkal (Apocrita) szemben „még” szorosan, széles
alappal kapcsolódik a torhoz, erre utal a nevük is (gör. symphytos ‛összenőtt’) (17.11. és
17.20. ábrák). A nőstények tojócsöve (ovipositor) többnyire oldalról lapított, fűrészes (innét
ered angol nevük, a „sawflies”), ennek segítségével kis réseket vagy furatokat vágnak lárváik
tápnövényének felszínébe, és ezekbe rakják le tojásaikat. Kivételt képeznek a fadarazsak
(Xiphydrioidea, Siricoidea) és az álfadarazsak (Orussoidea), amelyeknél a tojócső megnyúlt,
fúrószerű, lehetővé téve, hogy tojásaikat a fák kérgét átfúrva, a fatörzs belsejében helyezzék
el. A lombfogyasztó ektofitofág fajok lárvái (álhernyók) a hasonló életmód miatt nagyban
hasonlítanak a lepkék (Lepidoptera) lárváira (hernyók), ám tőlük eltérően (1) jellemzően a
2. potrohszelvénytől a 7.-ig vagy 8.-ig, ill. a 10.-en viselnek potrohlábakat (összesen tehát
tipikusan 7-8 párat), amelyekről azonban hiányoznak a lepkehernyók többségére jellemző,
kapaszkodást segítő horogkoszorúk, valamint (2) csupán 1 pár, de nagyméretű, képlátásra
alkalmas lárvális egyszerű szemmel (stemma) rendelkeznek, amely több fiókszem
(ommatidium) fúziójával alakult ki (17.12. ábra).

17.11. ábra. Cimbex femoratus (fekete buzogányos levéldarázs)
(Cimbicidae).

Lárváik az ektoparazitoid álfadarazsak kivételével növényevő (fitofág) polipod lárvák,
amelyek elsődlegesen ektofitofág lombfogyasztók, azaz a növényeket szabadon, kívülről
rágják. Ebből vezethető le az endofitofág (növényi szárakban, levelekben, stb. aknázó, fában
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fejlődő, stb.) életmód, amelynek következménye a lárvák potrohlábainak eltűnése, ill.
torlábaik és (gyakran) szemeik redukciója. Többségük oligofág vagy génusz-monofág, azaz
csupán néhány meghatározott növényen vagy egyetlen növénynemzetség tagjain fejlődnek,
egyesek azonban polifágok (pl. a Tenthredininae alcsalád számos faja), azaz több
tápnövényük is lehet. A fajok nagy része fásszárú növényeken, főleg fűzfa-, rózsa-, nyírfa- és
fenyőféléken fejlődik. A lárvák gazdásági szempontból gyakran erdő- vagy mezőgazdasági
kártevőnek minősülnek. Bábozódásuk többnyire a talajban, míg másoknál a tápnövény
felszínén vagy (az endofitofág fajoknál) annak belsejében történik. A rövid életű, nem
túlságosan aktív, gyenge röpképességű imágók főleg viráglátogatók, esetleg ragadozók
(pl. Tenthredo), sok esetben azonban egyáltalán nem is táplálkoznak.

17.12. ábra. Levéldarázs álhernyó.

A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek, bár a fajok többsége az északi
félteke mérsékelt övi részén fordul elő. Nem túl fajgazdag csoport, a recens hártyásszárnyú
fajok alig több mint 5%-a (≈8500 faj) tartozik ide. A belőle leszármaztatható Apocrita nélkül
nem képez monofiletikus egységet (17.10. ábra). A legújabb molekuláris filogenetikai
vizsgálatok alapján az ektofitofág csoportok (Pamphilioidea + Xyeloidea + Tenthredinoidea)
egy önálló kládot alkotnak (Eusymphyta), amely az összes többi hártyásszárnyú
(Unicalcarida) testvércsoportját képezi, míg ezzel szemben az endofitofág (Xiphydrioidea +
Siricoidea + Cephoidea), ill. ektoparazitoid csoportok (Orussoidea) egy parafiletikus grádot
képeznek, az Orussoidea családsorozattal mint az Apocrita testvércsoportjával (17.10. ábra).
SupF.: Xyeloidea (Felemáscsápú-darázs-szerűek családsorozata)
F.: Xyelidae (Felemáscsápú-darázs-félék családja)
Kis termetű (3-15 mm) darazsak. Legfőbb jellegzetességük, hogy csápjuk 3. íze (azaz
az 1. csápostor íz) erősen megnyúlt (amely feltehetőleg ősi jelleg a hártyásszárnyúaknál),
a csáp fennmaradó része pedig sokízű, vékony, fonalszerű ostort alkot. Szárnyerezetük „még”
igen sűrű (17.3. boksz). A nőstények tojócsöve (ovipositor) többé-kevésbé megnyúlt, egyes
fajoknál testhosszúságú. Lárváik a többi ülőpotrohú darázs lárvájától eltérően 10 pár
potrohlábbal rendelkeznek, ugyanis minden potrohszelvényen (az 1. és 9. szelvényt is
beleértve) viselnek állábakat.
A lárvák többsége fenyőféléken (főleg Pinus és Abies fajokon) él, ahol a fejlődő
porzós virágzatban a még éretlen pollenszemcséket fogyasztják (Xyelini), vagy a fiatal
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hajtásokat belülről rágják (Xyeleciini, Pleroneurini). A Macroxyelini nemzetség tagjainak
lárvái kivételesen lombosfák (szil- és diófafélék) leveleit fogyasztó ektofitofágok. Bábjuk a
többi hártyásszárnyútól eltérően mozgatható rágóval rendelkező pupa dectica. Az imágók
virágporral táplálkoznak, szájszervük ennek megfelelően módosult (pl. rágóik erősen
aszimmetrikusuk), amely valószínűleg ősi jellegnek tekinthető a renden belül. A ma élő
legősibb hártyásszárnyúak, képviselőik a késő triász időszak óta, mintegy 220 millió éve
ismertek. Holarktikus elterjedésű család, a fajok többsége Észak-Amerikában honos. Kevés,
mintegy 160 fajuk ismert.
A recens fajok többsége (közel harmada) a Xyela génuszba (Xyelini) tartozik. A Xyela
nigroabscondita nevű fajt a szegedi Erzsébet ligetből írták le 2011-ben.
SupF.: Tenthredinoidea (Levéldarázsszerűek családsorozata)
Előhátuk (pronotum) rövid, hátulsó szegélye mélyen kimetszett. Szárnyerezetük
viszonylag teljes. A nőstények tojócsöve (ovipositor) rövid, általában nem vagy alig nyúlik túl
a potrohuk csúcsán.
Lárváik igen változatos táplálkozási módokat követnek, bár többségük ektofitofág
lombfogyasztó (17.13. ábra). A lárvák gyakran csoportosan táplálkoznak (pl. Diprionidae,
Pergidae). Számos faj lárvája vészhelyzetben jellegzetes testtartást vesz fel, miközben
repellens hatású mirigyváladékot bocsátanak ki (pl. Argidae, Cimbicidae, Tenthredinidae:
Nematinae), a tápnövény elfogyasztásával nyert és az előbél divertikulumaiban raktározott
terpéntartalmú váladékot regurgitálják (pl. Diprionidae, Pergidae: Perginae), vagy
ún. reflexvérzéssel ragacsos vagy rosszízű hemolimfájukat préselik ki a testükből
(pl. Tenthredinidae egyes fajai). Többségük holarktikus elterjedésű. A "Symphyta"
legnépesebb családsorozata, amely mintegy 7500 fajt, azaz az ülőpotrohú fajok csaknem
90%-át foglalja magába. A legújabb molekuláris filogenetikai vizsgálatok alapján a
Pamphilioidea és Xyeloidea családsorozatokkal együtt egy önálló kládot alkot (Eusymphyta),
amely az összes többi hártyásszárnyú (Unicalcarida) testvércsoportját képezi (17.10. ábra).

17.13. ábra. Levéldarázs (Craesus sp.) (Tenthredinidae) álhernyók.

F.: Tenthredinidae (Levéldarázsfélék családja)
Kis termetű (3-20 mm), gyakran élénk színezetű darazsak. Fejük széles (17.14. ábra).
Csápjaik általában 9 ízűek. Lárváiknak 6-8 pár potrohlábuk lehet, amelyek azonban az aknázó
életmódú fajoknál redukáltak vagy hiányoznak.
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Gyakori körükben, hogy hímek hiányában a nőstények kizárólag szűznemzéssel
szaporodnak (obligát szűznemzés). A lárvák döntő többsége szabadon, kívülről rágja a
leveleket, míg mások levelekben (pl. Heterarthrinae: Heterarthrini, Fenusini; Nematinae:
Pseudodineurini), hajtásokban (pl. Blennocampinae: Ardis, Cladardis) vagy termésekben
(pl. Nematinae: Hoplocampa) aknáznak, esetleg levélsodrók (pl. Nematinae: Phyllocolpa)
vagy gubacsképzők (pl. Nematinae: Euura, Pontania). Tápnövényeik rendkívül sokfélék,
harasztok (pl. Selandriinae), nyitvatermők (pl. Nematinae: Pristiphora), ill. különböző fás- és
lágyszárú zárvatermők (többség) egyaránt lehetnek. A sarkvidékek kivételével világszerte
elterjedtek, bár többségük az északi félteke mérsékelt és boreális övében honos.
A legnépesebb "Symphyta" család, több mint 5700 fajuk ismert.
A család egyik legnépesebb génusza a Tenthredo (Tenthredininae), amelynek eddig
több mint 800 faját írták le. Egyes Tenthredo fajok (pl. T. livida, T. atra) lárvái erősen
polifágok, és számos növénycsalád tagjain megtalálhatók. A levéldarazsak többségével
szemben imágóik gyakran más viráglátogató rovarokat ragadoznak.

17.14. ábra. Rhogogaster viridis (zöld levéldarázs).

SupF.: Siricoidea (Fadarázsszerűek családsorozata)
Két család tartozik ide, a mindössze egyetlen recens fajt tartalmazó Anaxyelidae,
valamint a Siricidae. A Xiphydrioidea családsorozattal mint testvércsoportjával, valamint a
hártyásszárnyúak fennmaradó részével együtt az Unicalcarida kládot alkotják (17.10. ábra),
amelynek tagjaira jellemző, hogy elülső lábaik lábszárán (a Ceraphronoidea családsorozat
tagjainak kivételével) csupán egyetlen sarkantyú található, a másik ugyanis redukálódott.
F.: Siricidae (Fadarázsfélék családja)
Nagy termetű (10-50 mm), erőteljes, hengeres testű, gyakran fekete-sárga színezetű
darazsak (17.15. ábra). Fejük a szemek mögött kiszélesedik. Előhátuk (pronotum)
nyeregszerű. Szárnyerezetük igen nagy változatosságot mutat. Jellegzetességük, hogy az
utolsó potrohszelvényen szarvszerű nyúlványt (cornus) viselnek (innét ered angol nevük, a
„horntails”) (17.15. ábra). Csápjaik 6-32 ízűek. A nőstények tojócsöve (ovipositor) megnyúlt,
erőteljes és fúrószerű, ennek segítségével rakják tojásaikat korhadó vagy elhalt fákba (a
Siricinae alcsalád tagjai fenyőfélékbe, a Tremecinae tagjai pedig főleg juhar-, bükk- vagy
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szilfafélékbe) (17.15. ábra). A lárvák potrohlábai hiányoznak, torlábaik csökevényesek,
szemeik pedig redukáltak (vakok) (17.16. ábra).

17.15. ábra. Fába tojást rakó Urocerus gigas (óriás fenyődarázs) nőstény.
A nyíl mutatja a család tagjaira jellemző szarvszerű potrohvégi nyúlványt.

Lárváik a faanyaggal táplálkoznak (xilofágok), amelyet a velük mutualista
kapcsolatban élő, a nőstény darázs által tojásrakáskor beoltott gombák (főleg bizonyos
Amylostereum fajok) segítségével bontanak, de a korhadó faanyag mellett a lárvák magát a
gombát is fogyasztják (mykofágok). A lárvák a fába rágott járatban az utolsó
potrohszelvényükön található erős tüskével tolják előre magukat (17.16. ábra). Fejlődésük
2-3, esetenként akár több évig is eltarthat. Az utolsó stádiumú lárvák a fában, a felszínhez
közel bábozódnak be, majd a bábból néhány hét múlva kikelő imágók kirágják magukat, és
egy kerek röpnyíláson keresztül hagyják el a fát. A kifejlett nőstény darazsak a még
lárvakorban felvett gombaspórákat vagy hifafragmentumokat a tojócsövük tövén nyíló páros
kutikuláris zsebecskében (mycangium) szállítják. A Xeris fajok kivételével a gombával való
kapcsolatuk obligát jellegű, a gombapartner hiányában a lárvák nem képesek kifejlődni.
Többségük az északi félteke mérsékelt övén elterjedt. Kevés, mindössze kb. 120 fajuk ismert.
Európában négy génusz (Sirex, Tremex, Urocerus, Xeris) képviselői fordulnak elő.
Az Urocerus gigas (óriás fenyődarázs) (Siricinae) a legnagyobb hazai fenyődarázs faj,
nőstényeinek testhossza akár a 40 mm-t, szárnyfesztávolsága pedig a 60 mm-t is elérheti
(17.15. ábra). Lárvája többnyire különböző fenyőkben (lucfenyőben, jegenyefenyőben, stb.)
él, ahol általában 2-3 év alatt fejlődik ki. A Xeris fajok (Tremecinae) nőstényeinek
mycangiumai redukáltak és nem szállítanak benne gombát, így csak olyan fákba rakják
tojásaikat, amelyeket más fadarazsak már korábban megfertőztek a megfelelő gombával.

17.16. ábra. Urocerus gigas (óriás fenyődarázs) lárvája.
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SupF.: Cephoidea (Szalmadarázsszerűek családsorozata)
F.: Cephidae (Szalmadarázsfélék családja)
Kis termetű (4-18 mm), általában fekete alapszínezetű darazsak. Testük karcsú,
hengeres vagy oldalról lapított, előtoruk (prothorax) feltűnően megnyúlt (17.17. ábra).
Csápjaik megnyúltak, végük gyakran kissé kiszélesedő, a csápízek száma 16-30. Potrohukon
az 1. és 2. szelvény között enyhe befűződés található, cenchrusaik pedig a többi ülőpotrohú
darázstól eltérően másodlagosan hiányoznak, így korábban a családot a nyelespotrohúak
(Apocrita) legközelebbi rokonának tartották. A nőstények tojócsöve (ovipositor) viszonylag
rövid. A lárvák potrohlábai hiányoznak, torlábaik pedig csökevényesek (17.18. ábra).
Potrohvégükön rendszerint kapaszkodásra szolgáló tüske található.

17.17. ábra. Calameuta filiformis.

17.18. ábra. Hartigia trimaculata lárvája rózsa szárában.

Lárváik különböző növényi szárakban, főleg pázsitfűfélék szárában (Cephini,
Pachycephini), ill. fásszárú növények, főleg rózsafélék ágaiban fejlődnek (Hartigiini)
(17.18. ábra). Többségük eurázsiai elterjedésű. Kevés, mindössze kb. 160 fajuk ismert.
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A hazánkban is gyakori Cephus pygmeus (közönséges szalmadarázs) (Cephini) lárvája
gabonafélék (pl. búza, rozs) szárában él, és tevékenysége nyomán a termésben kisebbnagyobb károkat okozhat.
SupF.: Orussoidea (Álfadarázsszerűek családsorozata)
F.: Orussidae (Álfadarázsfélék családja)
Közepes termetű (8-15 mm), többnyire sötét színezetű, erősen szklerotizált testű
darazsak. A hosszúnyakú fürkészekhez (Stephanidae) hasonlóan a fejtetőn, a középső
pontszem (ocellus) körül feltűnő tüskekoszorút viselnek. A nőstények csápjai 10, a hímeké
11 ízűek. Jellegzetességük, hogy csápjaik a szemek alatt, a rágók közelében erednek
(17.19. ábra). Szárnyerezetük viszonylag erősebben redukált. A nőstények tojócsöve
(ovipositor) igen hosszú, karcsú, nyugalmi állapotban a test belsejében (egészen az előtorig
elnyúlva), kétrét hajtva helyezkedik el.

17.19. ábra. Orussus abietinus.

Lárváik a többi ülőpotrohú darázstól eltérően más, fában élő rovarlárvákon (főleg
díszbogarak, ill. cincérek és fadarazsak lárváin) élősködő, ektoparazitoid életmódú apod
lárvák. A nőstények úgy keresgélnek a fában rejtetten élő gazda után, hogy csápjaik végét a
fának ütögetik, majd a visszaverődő rezgéseket módosult elülső lábaik segítségével érzékelik.
Miután lokalizálták a gazdát, a nőstények tojócsövükkel átfúrják a fát, majd a gazdára
helyezik erősen megnyúlt, karcsú tojásukat. A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek,
bár a fajok többsége Afrikában és Ausztráliában honos. Kevés, mindössze kb. 90 fajuk ismert.
A család az Apocrita testvércsoportja, együtt alkotják az Euhymenoptera kládot (17.10. ábra).
A legnépesebb génusz az Orussus (kb. 30 fajjal), amelynek képviselői főleg az északi
féltekén elterjedtek.
Apocrita (Nyelespotrohúak)
Szárnyerezetük ülőpotrohú ("Symphyta") őseikhez képest erősebben redukált, zárt
anális sejtek (az anális erek redukciója miatt) már például sosem találhatók a szárnyaikon.
Többségük jó repülő, bár a rövidszárnyúság vagy szárnyatlanság is viszonylag gyakori a
körükben, különösen a nőstényeknél (pl. hangyadarazsak, ollósdarazsak, hangyák, stb.).
Cenchrusaik a szalmadarazsakhoz (Cephidae) hasonlóan, ám tőlük függetlenül másodlagosan
484

hiányoznak. Ülőpotrohú ("Symphyta") őseiktől eltérően 1. potrohszelvényük szorosan
összeforrt az utótorral (metathorax), és ún. áltorszelvényt (propodeum) alkot, amelyhez a
2. potrohszelvény hosszabb vagy rövidebb potrohnyéllel (petiolus) kapcsolódik
(17.20-21. ábrák). A tor és az áltorszelvény egységét mesosomának, a potroh fennmaradó, az
áltorszelvénytől nyéllel elválasztott részét pedig metasomának nevezzük (gör. apokritos
‛elválasztott’)4. A potrohnyél („darázsderék”) a potroh nagyfokú mozgékonyságát, és így a
tojócső (ovipositor) jobb irányíthatóságát teszi lehetővé, megkönnyítve ezzel a parazitoid
fajok nőstényei számára a gazdára vagy gazdába történő tojásrakást, ill. az Aculeata tagjainál
(ahol a nőstények tojócsöve fullánkká módosult) az áldozat megszúrását. Számos család
tagjainál a potrohnyél (petiolus) másodlagosan redukálódott, így a tor (mesosoma) és a potroh
(metasoma) közötti befűződés nem szembetűnő. A nőstények tojócsöve általában páros,
gazdagon elágazó méregmiriggyel áll összeköttetésben, amelynek váladékát elsődlegesen a
lárváik gazdájának szánt ízeltlábúak megbénítására, ill. manipulálására használják.

17.20. ábra. Az ülő- és nyeles potroh.

Lárváik változatos (bár elsődlegesen parazitoid) életmódú apod lárvák.
Az ülőpotrohúak lárváitól eltérően bélcsatornájuk vége lárvális életük nagy részében zárt
marad (feltehetőleg a rostos növényi táplálékról a folyékony táplálékra való átváltás
következményeként), így a salakanyagokat a középbél hátulsó szakaszában halmozzák fel, és
azokat csupán közvetlenül a bábozódás előtt ürítik, amikor bélcsatornájuk teljessé válik.
A zárt bélcsatorna egyrészt elősegíti a tápanyagok hatékonyabb felvételét, és gyorsabb
növekedést tesz lehetővé, másrészt az ürítés késleltetése révén a lárvák elkerülhetik közvetlen
környezetük bepiszkítását, lehetővé téve számukra, hogy igen szűk, zárt helyeken (pl. egy
rovargazda testén belül vagy egy zárt fészeksejtben) fejlődhessenek. Legősibb fosszilis
képviselőik a késő jura időszakból, mintegy 150 millió évvel ezelőttről ismertek. A recens
hártyásszárnyú fajok döntő többsége, kb. 95%-a (≈145 ezer faj) tartozik ide. Az Apocrita két
fő ága az elsődlegesen parazitoid lárvális életmódú csoportokat tartalmazó "Parasitica" grád,
és az ebből leszármaztatható, a fullánkos hártyásszárnyúakat magába foglaló Aculeata klád
(17.10. ábra). A renden belül monofiletikus egységet képez.
4

Az egyszerűség kedvéért a mesosomára és a metasomára a továbbiakban torként és potrohként hivatkozunk.
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17.21. ábra. Egy erőteljesen megnyúlt potrohnyéllel rendelkező
redősszárnyú darázs (Vespidae), az Eumenes fraternus.

"Parasitica"
Többségében apró termetű (<5 mm), gyakran erősen redukált szárnyerezetű darazsak.
Szárnyaik lehetnek csökevényesek vagy teljesen hiányozhatnak is. Egyes családok tagjainál
a potrohnyél (petiolus) másodlagosan redukált (pl. Aphelinidae, Trichogrammatidae).
A nőstények tojócsöve (ovipositor) vékony, fúrószerű, ennek segítségével rakják tojásaikat a
lárváik számára szükséges táplálékközegbe, esetleg annak közelébe (17.22. ábra).
A parazitoid fajok imágóinak megjelenése, mérete gyakran a lárvakori gazdájuk méretének,
típusának, stb. függvényében változik.

17.22. ábra. Lepkehernyóba tojást rakó Aleiodes indiscretus
(Braconidae) nőstény.

Lárváik elsődlegesen és többségében parazitoidok (főleg endoparazitoidok)
(17.4. boksz), de kleptoparaziták, növényevők (pl. magvakban fejlődők), növényevő486

gubacsképzők, ill. ragadozók is lehetnek. Egyes fajok lárvakori fejlődése ún. heteromorfózis
(hipermetamorfózis), amelynek jellemzője, hogy az 1. (ritkán a 2.) stádiumú lárvák erősen
módosultak, és nagyban különböznek a rákövetkező lárvastádiumoktól. Ez az egyedfejlődési
típus jellemző többek között azoknál a fajoknál, amelyeknél a korai stádiumú lárvák
egymással harcolnak a gazdáért (szuperparazitoidizmus vagy multiparazitoidizmus esetén,
ld. 17.4. boksz), rágóik ennek megfelelően megnagyobbodottak (pl. Braconidae), vagy
amelyeknél a megfelelő gazdát az 1. stádiumú lárváknak kell aktív módon felkeresniük, így
ezek erősebben szklerotizáltak, és mozgásra alkalmas sertékkel és/vagy tüskékkel
rendelkeznek (pl. Perilampidae, Eucharitidae). Az endoparazitoid lárvák fajtól függően a
gazdában, vagy a gazdán kívül bábozódnak (17.23. ábra). Az általában rövid élettartamú
imágók főként növényi nedveket (pl. nektárt) vagy mézharmatot fogyasztanak, esetleg
gazdaállataik kifolyó testnedveit nyalogatják, de gyakran egyáltalán nem is táplálkoznak.
A nőstények a fullánkosokkal (Aculeata) ellentétben méreganyagukat sosem használják
védekezésre, kizárólag a gazda megbénítására és/vagy manipulálására. A sarlósfürkészek
(Ichneumonidae: Ophioninae) kivételesek a tekintetben, hogy nőstényeik a fullánkosokhoz
hasonlóan tojócsövükkel érzékenyen szúrni képesek.

17.23. ábra. Apanteles sp. (Braconidae) bábjai a lepkehernyó gazda testén.

Számos fajukat gyakorta és sikerrel alkalmazzák a különböző erdő- és mezőgazdasági
szempontból kártevőnek minősülő rovarok (pl. lepkehernyók, növénytetvek, stb.) elleni
biológiai védekezésben. Ebből a szempontból a legfontosabbak a tetűrontó fémfürkészek
(Aphelinidae), szivárványfürkészek (Encyrtidae), sugaras fémfürkészek (Pteromalidae),
karcsú fémfürkészek (Eulophidae), valamint a valódi fürkészek (Ichneumonidae) és a
gyilkosfürkészek (Braconidae). A "Parasitica" a belőle leszármaztatható Aculeata nélkül nem
képez monofiletikus egységet (17.10. ábra). A legújabb molekuláris filogenetikai vizsgálatok
alapján az idetartozó családsorozatok többsége egy önálló kládot alkot (Parasitoida), míg
ezzel szemben az Evanioidea, Stephanoidea és Trigonaloidea családsorozatok egy
parafiletikus grádot képeznek, a Trigonaloidea családsorozattal mint az Aculeata
testvércsoportjával (17.10. ábra).
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17.4. boksz. A parazitoid életmód jellegzetességei a "Parasitica" csoportban
A "Parasitica" csoportba tartozó parazitoid fajok gazdái többnyire más rovarok
(elsősorban más holometabol rovarok, ill. különböző szipókások, főleg
növénytetvek), de csáprágósok (pl. atkák, pókok, álskorpiók), sőt még fonálférgek is
lehetnek. A más rovarokat parazitáló fajok általában a korai fejlődési stádiumú
alakokat, tehát a tojásokat, lárvákat/nimfákat vagy bábokat használják gazdaként,
imágókat csak kivételesen. Egyesek specialisták, és csupán egyetlen vagy néhány
rokon fajt parazitálnak (ez főleg az endoparazitoid fajokra jellemző, amelyek
szorosabb kapcsolatban állnak a gazdával), míg mások kevésbé válogatósak, és
számos gazdájuk lehet (ektoparazitoidok többsége).
A nőstények egy adott gazdára/gazdába fajtól, ill. a gazda méretétől,
„minőségétől”, parazitáltságának fokától, stb. függően egyetlen vagy akár több tojást
is rakhatnak, így a lárvák magányosan vagy csoportosan is fejlődhetnek.
Szuperparazitoidizmusról akkor beszélünk, ha a gazdát ugyanazon faj több lárvája
is parazitálja (amelyek lehetnek egy vagy több nőstény utódai), ám jóval több, mint
amennyi sikeresen ki tudna fejlődni, így az intraspecifikus kompetíció
következményeként a szokásosnál kisebb méretű, ill. gyakran csökkent
termékenységű és/vagy életidejű imágók kelnek ki, vagy egy, esetleg néhány egyed
kivételével a lárvák többsége elpusztul. A multiparazitoidizmus során több
parazitoid faj lárvája élősködik ugyanazon gazdán/gazdában, amely rendszerint a
később kikelő (fiatalabb) vagy a gyengébb kompetítor lárvák pusztulásához vezet.
A multiparazitoidizmus sajátos formája a kleptoparazitoidizmus, amelynek során a
kleptoparazitoid faj lárvája egy másik parazitoid faj gazdáját tulajdonítja el (melyhez
máskülönben nem lenne hozzáférése) miután végzett a rezidens parazitoid lárvával
(pl. Ichneumonidae). A lárvák csoportos fejlődésének legextrémebb formája a
poliembriónia, amikor egyetlen tojásból a benne fejlődő embrió megsokszorozódása
révén több (akár több ezer), genetikailag azonos lárva kel ki (pl. Encyrtidae,
Braconidae).
Az elsődleges parazitoidizmusból egymástól függetlenül számos különböző
családban alakult ki ún. hiperparazitoidizmus. A hiperparazitoid fajok lárvái más,
már egy adott gazdán/gazdában élősködő parazitoid lárvát használnak gazdaként.
Ezek lehetnek fakultatív hiperparazitoidok, amelyek elsődleges parazitoidként is
fejlődhetnek, ill. obligát hiperparazitoidok, amelyek kizárólag hiperparazitoidként
fejlődnek. A hiperparazitoidok többsége másodlagos parazitoid, de egyesek
harmadlagos, sőt negyedleges parazitoidok is lehetnek. A legkomplexebb parazitoidhiperparazitoid interakció esetében tehát egy adott gazdán/gazdában élő parazitoid
lárvát (elsődleges parazitoid) parazitál egy másodlagos parazitoid, amelyet ugyancsak
gazdaként használ egy parazitoid (harmadlagos parazitoid), amelynek szintén van egy
parazitoidja (negyedleges parazitoid). A hiperparazitoidizmus egy sajátos formája az
autoparazitoidizmus, amikor a hím lárvák nőstény (ritkán hím) fajtársaikat
parazitálják (pl. Aphelinidae). Az élősködés igen speciális formája jellemző a
háromtomporú fürkészekre (Trigonalidae), amelyeknek nőstényei nem maguk
juttatják tojásaikat a gazdába, hanem a lerakott tojásokat maga a gazda, általában egy
lepkehernyó fogyasztja el, a kikelő lárvák pedig vagy a hernyógazdában élő
parazitoid darázslárvákat támadják meg (tehát hiperparazitoidok), vagy addig várnak,
míg a hernyógazdát megöli, majd a saját lárváinak adja táplálékul egy redősszárnyú
darázs, mely lárvát aztán belülről parazitálnak.
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A nőstények a tojásokkal együtt gyakran különböző méreganyagokat, vírusokat,
stb. is juttatnak a gazdába. Az ektoparazitoid fajok méregmirigyük váladékát
elsősorban a gazda megbénítására használják, de egyesek a méreganyagukat a gazda
anyagcseréjének manipulálására, immunválaszának gátlására, stb. is felhasználhatják
(pl. Pteromalidae, Eulophidae). Az ektoparazitoid fajok jellemzően ún. idiobionták,
azaz a tojásrakást követően véglegesen megbénítják és immobilizálják az általában
valamilyen rejtett vagy védett helyen élő gazdát, és ezzel egyszersmind annak további
fejlődését is leállítják, meggátolva ezzel, hogy a gazda esetlegesen kárt tegyen a rajta
fejlődő parazitoid lárvában, vagy a soron következő vedléssel megszabaduljon tőle.
Az endoparazitoid fajok szintén méreganyagokkal, ill. az Ichneumonoidea
családsorozat tagjai emellett különböző endoszimbionta vírusokkal (Polydnaviridae,
Poxviridae, stb.), vírusszerű partikulumokkal (VLP), ill. ovariális fehérjékkel
változtathatják meg a gazda fiziológiáját (pl. csökkenthetik a gazda
immunrendszerének aktivitását, módosíthatják egyes hormonok arányát, stb.) és
viselkedését (pl. elérhetik, hogy a gazda több táplálékot fogyasszon, vagy korábban,
ill. máshol bábozódjon be mint normál esetben), ezzel segítve a darázslárva
fejlődését. Hasonlóképpen a gazdaszervezet manipulálását szolgálják a parazitoid
embrió által termelt teratociták (trófikus sejtek) is (pl. Braconidae). Az endoparazitoid
fajok jellemzően ún. koinobionták, azaz legfeljebb időlegesen bénítják meg az
általában valamilyen kitett helyen élő gazdát, így az képes tovább fejlődni,
növekedni, ill. elkerülni a ragadozókat, amely a benne fejlődő parazitoid lárva
számára is előnyös. Igen gyakori, hogy az endoparazitoid lárvák késleltetik
fejlődésüket, amíg a gazda el nem ér egy bizonyos fejlődési stádiumot
(pl. bebábozódik).
SupF.: Ichneumonoidea (Valódifürkész-szerűek családsorozata)
Előhátuk (pronotum) hosszú, hátul többé-kevésbé eléri a szárnypikkelyeket (tegulae).
Csápjaik hosszúak, sokízűek. Szárnyerezetük viszonylag teljes. Elülső szárnyaik szegélyere
(C) az egymással fuzionált szegélyalatti- (Sc) és sugárérrel (R) közvetlenül határos vagy azzal
össze is olvadt (C+Sc+R), így a szegélysejt gyakorlatilag hiányzik. Ritkán rövidszárnyúak
vagy szárnyatlanok. Potrohuk (metasoma) 1. szelvényének haslemeze (sternit) egy erősebben
szklerotizált elülső és egy gyengébben szklerotizált hátulsó részre tagolódik. A nőstények
tojócsöve (ovipositor) gyakran feltűnően hosszú, akár a testhosszt is meghaladhatja.
Lárváik ősileg fában fejlődő bogárlárvák, lepehernyók, ill. fadarázs lárvák
ektoparazitoidjai (hasonlóan a nyelespotrohúak őseihez), ebből azonban egymástól
függetlenül számos alkalommal alakult ki az endoparazitoid életmód. Az endoparazitoid fajok
jellemzően más holometabol rovarok lárváiban vagy bábjaiban fejlődnek. Ezen fajok
tojásrakó nőstényei méreganyagokkal, endoszimbionta vírusokkal (pl. Polydnaviridae),
vírusszerű partikulumokkal (VLP), ill. ovariális fehérjékkel manipulálhatják gazdájuk
immunrendszerét, fejlődését, stb. A Polydnaviridae víruscsalád tagjaival való mutualista
kapcsolat egymástól függetlenül, konvergens módon alakult ki a családsorozat két
családjában; az Ichnovirus fajok a valódi fürkészeknél (Ichneumonidae: Campopleginae,
Banchinae), míg a Bracovirus fajok a gyilkosfürkészeknél (Braconidae: Microgastrinae,
Miracinae, Cheloninae, Cardiochilinae, Khoikhoiinae, Mendesellinae) fordulnak elő. Ezen
vírusok teljesen integrálódtak a darázsgazda genomjába, így továbbadásuk vertikális
transzferrel (szülőkből az utódokba) történik. A nőstények a vírusokat a tojásokkal együtt
juttatják be a gazdába (általában lepkehernyóba), így megfertőzve annak sejtjeit. A fertőzést
követően a vírusok nem replikálódnak a gazdában, ugyanakkor számos génjük aktívan
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átíródik. Ez egyrész a gazda immunválaszára hat, meggátolva a tojások vagy lárvák tokkal
való körülvételét, másrészt olyan irányban változtatja meg a gazda fejlődését és anyagcseréjét,
amely elősegíti a benne fejlődő darázslárva növekedését és túlélését.
Számos fajukat felhasználják a különböző rovarkártevők elleni biokontroll
programokban, bár közel sem tekinthetők olyan fontos biológiai védekezési ágenseknek, mint
a fémfürkészek (Chalcidoidea). A legnépesebb hártyásszárnyú családsorozat, több mint
43 ezer fajuk ismert. Korábban a közös morfológiai jellegek (pl. az ún. valvillusok jelenléte a
nőstények tojócsövén) alapján a fullánkosok (Aculeata) testvérkládjának tekintették, ezt
azonban az újabb molekuláris filogenetikai vizsgálatok egyike sem látszik megerősíteni.
F.: Ichneumonidae (Valódifürkész-félék családja)
Változatos méretű, bár a közelrokon gyilkosfürkészeknél (Braconidae) átlagosan
nagyobb termetű (3-40 mm), karcsú testű darazsak. Többségük egyszínű (a sárgától a
feketéig), de élénk, fekete-barna vagy fekete-sárga mintázatúak is lehetnek (pl. az
Ichneumoninae számos faja). Csápjaik 13 vagy többnyire ennél több ízből állnak. A csápok
középső ízei gyakran világos (sárga vagy fehér) színűek. Jellegzetességük az elülső
szárnyakon látható, az 1. könyök- és korongsejt összeolvadásából létrejött, „lófej alakú”
ún. közössejt, amelyről könnyen felismerhetőek (17.24. ábra). A gyilkosfürkészektől eltérően
elülső szárnyaikon rendszerint két visszafutó ér található, potrohuk (metasoma) 2. és 3.
hátlemeze pedig egymáshoz többnyire flexibilisen kapcsolódik.

17.24. ábra. Ophion luteus (nagy sarlósfürkész).
A nyíl az elülső szárny közössejtjét mutatja.

Jellemzően különböző holometabol rovarok (főleg lepkék és növényevő darazsak)
lárváinak vagy bábjainak ekto- vagy endoparazitoidjaiként fejlődnek. A Polysphincta génuszcsoport (Pimplinae) tagjainak lárvái kivételesen pókok koinobiont ektoparazitoidjai.
A lárvák között akadnak ragadozók, sőt növényevők is, így pl. a Tromatobia génusz-csoport
fajai (Pimplinae) pókok tojásait, az Aritranis fajok (Cryptinae) méhek lárváit, a Photocryptus
fajok (Cryptinae) pedig gubacsok szövetét fogyasztják. A parazitoid lárvák többsége
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magányos, csak kevés fajuk fejlődik csoportosan, ezek majdnem kizárólag ektoparazitoidok
(pl. Adelognathinae). Az Eucerotinae és Mesochorinae alcsaládok tagjainak lárvái obligát
hiperparazitoidok, és többnyire más valódi fürkészek lárváit használják gazdaként. Többségük
erősen gazdaspecifikus, de akadnak közöttük szélesebb gazdakörrel rendelkező fajok is.
Egyes fajoknál, amelyeknél a bábozódás védett helyen (pl. a gazda bábjában, kéreg alatt, stb.)
történik, a lárvák csak csökevényes gubót szőnek vagy egyáltalán nem is szőnek gubót.
A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek, bár főleg a mérsékelt övi, ill. meleg, nedves
trópusi területeken találhatók meg nagyobb fajszámban (a Palearktisz és Nearktisz keleti
részei különösen fajgazdagok); viszonylag kevés fajuk fordul elő a forró, száraz éghajlatú
területeken. A legnépesebb hártyásszárnyú család, több mint 24 ezer fajuk ismert, bár a valós
fajszámuk a becslések alapján a százezret is meghaladhatja.
A 10-40 mm-es Rhyssa persuasoria (óriás fenyődarázsfürkész) (Pimplinae) egyike a
legnagyobb európai valódi fürkész fajoknak. A nőstény igen hosszú (20-40 mm-es) tojócsöve
segítségével fúrja át a fák kérgét és helyezi tojásait a fában több cm mélyen táplálkozó
fadarázs- vagy cincérlárvákba (17.25. ábra). Az apró termetű Gelis fajok (Cryptinae)
nőstényei gyakran szárnyatlanok, megjelenésük hangyákra emlékeztet. Gazdáik igen
változatosak, számos fajuk lárvája hiperparazitoid. Különleges életmódúak az Agriotypus
fajok
(Agriotypinae),
amelyek
tegzesek
(Trichoptera)
bábjainak
idiobiont
ektoparazitoidjaként fejlődnek. A nőstények gazdájukat a víz alatt keresik fel, így egyikei a
kevés szemiakvatikus (félvízi) életmódú hártyásszárnyúnak. A sarlósfürkészek (Ophioninae),
mint pl. az Ophion luteus (nagy sarlósfürkész) nevüket onnét kapták, hogy potrohuk
(metasoma) oldalról erősen lapított és sarlószerűen hajlott (17.24. ábra). Nőstényeik a
fullánkosokhoz hasonlóan rövid és igen hegyes tojócsövükkel védekezésképpen érzékenyen
szúrni képesek. Többnyire éjszakai aktivitásúak (pontszemeik igen nagyok), sokuk az ekkor
táplálkozó bagolylepke hernyókat parazitálja (lárváik ezen hernyók koinobiont
endoparazitoidjai).

17.25. ábra. Tojásrakó Rhyssa persuasoria (óriás fenyődarázsfürkész) nőstény.

F.: Braconidae (Gyilkosfürkészfélék családja)
Az előző család tagjainál átlagosan kisebb termetű, többségében 15 mm-nél kisebb
darazsak, a legkisebb fajaik csupán 1-3 mm-esek. Színezetük többnyire fekete, barna vagy
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narancssárgás. Csápjaik rendszerint 16-nál több ízűek. Elülső szárnyaik erezete igen
változatos, gyakran erősebben redukált. Elülső szárnyaikon feltűnő szárnyjegy (17.26. ábra),
és a valódi fürkészekkel ellentétben csupán egyetlen visszafutó ér látható, az 1. könyök- és
korongsejt pedig a fajok többségénél (kb. 85%) különálló. Potrohuk (metasoma) 2. és 3.
hátlemeze egymással szorosan összenőtt, bár az Aphidiinae alcsalád tagjainál másodlagosan
flexibilisen kapcsolódnak egymáshoz.

17.26. ábra. Egy gyilkosfürkész (Phaenocarpa sp.).

Többségük más, főleg holometabol rovarok (köztük többségében lepkék és bogarak)
elsődleges parazitoidja. A valódi fürkészekkel szemben gyakran parazitálnak exopterygota
rovarokat (levéltetveket, poloskákat, fürgetetveket vagy termeszeket) is, pókokat viszont
sosem. Többségük koinobiont endoparazitoid, de sok idiobiont ektoparazitoid fajuk is ismert.
Gyakori, hogy egy alcsalád vagy nemzetség tagjai egy adott rovarcsoportra specializálódnak,
így pl. az Aphidiinae alcsalád képviselői levéltetvek, a Neoneurini nemzetség (Euphorinae)
tagjai hangyák, az Alysiinae és Opiinae alcsaládba tartozó fajok kétszárnyúak lárváinak, míg
a Gnamptodontinae, Homolobinae, Sigalphinae, Macrocentrinae és számos más alcsalád
képviselői lepkehernyók parazitoidjai. Az előző családhoz képest jóval elterjedtebb körükben
a lárvák csoportos fejlődése (pl. Macrocentrinae, Microgastrinae, Braconinae, Hormiinae,
Rhyssalinae), ez a Macrocentrinae esetében legalább részben poliembriónia eredménye.
A parazitoid fajok rendszerint lárvákat vagy nimfákat használnak gazdaként, bábokat
(szemben a valódi fürkészekkel) csak igen ritkán. Ugyancsak eltérően a valódi fürkészektől
egyes gyilkosfürkészek (pl. Euphorinae, Aphidiinae) imágókat is parazitálhatnak, míg a
hiperparazitoidizmus csak ritkán fordul elő a körükben, és ezek is csupán fakultatív
hiperparazitoidok (pl. Alysiinae). Gazdaspecifitásuk mértéke változó, vannak erősen
gazdaspecifikus, ill. szélesebb gazdakörrel rendelkező fajaik is. Az endoparazitoid fajok lárvái
rendszerint az elpusztult gazdán kívül, gubóban bábozódnak (17.23. és 17.27. ábrák), de
egyeseknél (pl. Aphidiinae, Rogadinae) előfordul, hogy a lárvák a gazda mumifikálódott
testét használják bábbölcsőként, és ilyenkor a gubójuk csökevényes vagy egyáltalán nem is
szőnek gubót. A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek, bár a fajok többsége a meleg,
száraz területeket részesíti előnyben. A második legnépesebb hártyásszárnyú család, több
mint 19 ezer fajuk ismert, de egyes becslések szerint akár kétszer-háromszor ennyi fajuk is
lehet.
A Microgastrinae alcsalád (amely a legnépesebb alcsalád) fajainak jelentős szerepe
van a különböző lepkefajok elleni biológiai védekezésben (lárváik ezen lepkék hernyóinak
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koinobiont endoparazitoidjai), így pl. a Cotesia glomerata (káposztalepke gyilkosfürkész) a
káposztalepke (Pieris brassicae) fontos parazitoidja. A Glyptapanteles fajok (Microgastrinae)
lárvái képesek manipulálni lepkehernyó-gazdájuk viselkedését. A manipulált gazda
felfüggeszti a táplálkozást és mindennemű mozgást, ugyanakkor zavarás esetén heves
hánykolódásba kezd, ezzel védelmezve a belőle korábban kikelt és bebábozódott
darázslárvákat a potenciális ragadozóktól (17.27. ábra).

17.27. ábra. Glyptapanteles sp. bábjait őrző
manipulált lepkehernyó.

SupF.: Chalcidoidea (Fémfürkészszerűek családsorozata)
Apró vagy igen apró termetű, többségében 3 mm-nél kisebb darazsak. Egyesek
közülük (pl. a Mymaridae és Trichogrammatidae család számos tagja) csupán néhány tized
mm-esek, így egyikei a legkisebb rovaroknak. Színezetűek többnyire sötét, de számos fajuk
fémes kékes vagy zöldes színű. Csápjaik gyakran térdesen hajlottak, és legfeljebb 13, de
legtöbbször kevesebb ízből állnak. Csápostorízeiken (flagellomerek) megnyúlt, az egyes ízek
felszínéből kiemelkedő hosszanti érzékelő struktúrák, ún. érzéklemezek (sensilla placodea)
találhatók. A nyelespotrohúak többségével szemben előhátukat (pronotum) a középtor
oldallemezétől (mesopleuron) rendszerint egy jól elkülönült, feltűnő extra lemez (szklerit), az
ún. prepectus választja el, így előhátuk többnyire nem éri el a szárnypikkelyeket (tegulae).
Szárnyerezetük igen erősen redukált, elülső szárnyaikon legfeljebb csupán egyetlen hosszanti,
rendszerint elágazó végű érkomplexum húzódik, így zárt szárnysejtekkel egyáltalán nem is
rendelkeznek (17.28. ábra). Egyes fajok rövidszárnyúak vagy szárnyatlanok.
Egyes fajoknál a nőstények kizárólag szűznemzéssel szaporodnak (obligát
szűznemzés), amely gyakran a Wolbachia génuszba tartozó, anyai vonalon egyik
generációból a másikba továbbadódó intracelluláris baktériumok jelenlétének következménye.
Életmódjuk rendkívül változatos, gyakran még egy adott génuszon belül is igen változó lehet.
Lárváik többnyire parazitoidok, amelyek egyaránt lehetnek ektoparazitoidok vagy
endoparazitoidok, elsődleges parazitoidok vagy hiperparazitoidok, fejlődhetnek magányosan
vagy csoportosan, poliembrióniával, hipermetamorfózissal, stb. (17.29. ábra). Gazdakörük
igen széles, gazdáik legalább 12 rovarrendből (Hymenoptera, Neuroptera, Coleoptera,
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Strepsiptera, Lepidoptera, Siphonaptera, Diptera, Hemiptera, Psocoptera, Thysanoptera,
Orthoptera, Odonata) kerülnek ki, de emellett pókokat (Araneae), atkákat ("Acari"),
álskorpiókat (Pseudoscorpiones), sőt még fonálférgeket (Nematoda: Anguinidae) is
parazitálhatnak. Számos faj lárvája növényevő (fitofág), amelyek vagy gubacsképzők, esetleg
gubacs inkvilinek (pl. Agaonidae, Tanaostigmatidae, stb.), vagy magvakban fejlődnek (pl. az
Eurytomidae és Torymidae egyes tagjai). Egyes fajok lárvái más rovarok tojásait vagy lárváit
ragadozzák (pl. az Encyrtidae és Eurytomidae egyes tagjai). A fémfürkészek az egyik
legfontosabb biológiai védekezési ágensek, eddig több mint 800 fajukat használták már fel a
különböző, kártevőnek minősülő rovarok elleni biokontroll programokban. Különösen a
tetűrontó fémfürkészek (Aphelinidae) és a szivárványfürkészek (Encyrtidae) ezirányú
alkalmazása bizonyult eredményesnek, de számos más család tagjait is sikerrel alkalmazták
már. A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek, bár legnagyobb diverzitásukat a
trópusokon érik el. Igen fajgazdag, közel 23 ezer fajuk ismert, de egyes becslések szerint a
valós fajszámuk akár a félmilliót is meghaladhatja.

17.28. ábra. Chalcidoidea szárnyerezet. Smv: szubmarginális ér;
Mv: marginális ér; Pmv: posztmarginális ér; Stv: stigmális ér;
U: uncus; St: szárnyjegy (stigma).

17.29. ábra. Levélbogár tojáscsomóját parazitáló fémfürkészek.

494

F.: Chalcididae (Vastagcombú-fémfürkész-félék családja)
Közepes termetű (1,5-27 mm), erősen szklerotizált, robusztus testű darazsak.
Alapszínezetük többnyire sötét (fekete vagy barnás), gyakran világos (fehér, sárga vagy
vörös) rajzolattal (különösen a lábakon), de teljesen sárgák vagy vörösek is lehetnek. Csápjaik
7-9 (Smicromorphinae) vagy 11-13 ízűek (többi alcsalád). Fő jellegzetességük, hogy hátulsó
lábaikon a combok duzzadtak, ill. fogazottak, a lábszárak pedig erősen hajlottak
(17.30. ábra).
A módosult hátulsó lábpár funkciója igen változó. Számos fajnál a tojásrakó nőstények
hátulsó lábaik segítségével ragadják meg a gazdának szánt rovarokat, míg mások ezekre
támaszkodnak, hogy az így felszabaduló elülső lábaikkal manipulálhassák a gazdát.
A Lasiochalcidia pubescens nőstényei hátulsó lábaikkal tartják szétfeszítve az őket
megragadó hangyaleső (Myrmeleon) lárva rágóit, miközben tojásukat annak fejét és torát
összekötő hártyába juttatják. Egyes fajoknál a nőstények egymásnak hátat fordítva, hátulsó
lábaikat használva küzdenek meg egymással. Lárváik többnyire magányosan fejlődő,
elsődleges parazitoidok, amelyek többsége idiobiont endoparazitoid. Gazdáik főként lepkék
bábjai és kétszárnyúak lárvái, de más hártyásszárnyúakat, bogarakat, recésszárnyú
fátyolkákat, stb. is parazitálhatnak. Számos faj lárvája gyilkosfürkészek, valódi fürkészek, stb.
hiperparazitoidja. Több mint 1400 fajuk ismert.
A Chalcis fajok (Chalcidinae) lárvái katonalegyek (Stratiomys) lárváinak koinobiont
endoparazitoidjai.

17.30. ábra. Egy be nem azonosított vastagcombú fémfürkész.

F.: Aphelinidae (Tetűrontó-fémfürkész-félék családja)
Igen apró termetű (0,6-1,4 mm), gyengén szklerotizált testű darazsak. Színezetük a
sárgától a sötétbarnáig változhat. Csápjaik többnyire 5-8, ritkán 9-11 ízűek. Egyeseknél a
lábfejek csupán 4 ízűek. Potrohnyelük (petiolus) másodlagosan redukálódott, így toruk
(mesosoma) és potrohuk (metasoma) széles alapon, nyél nélkül kapcsolódik egymáshoz.
Tojásaik gyakran nyelesek.
Lárváik többsége növénytetvek (főleg pajzstetvek) endo- vagy ektoparazitoidja, de
lepkék, egyenesszárnyúak, stb. tojásait, ill. legyek, ollósdarazsak, stb. lárváit vagy bábjait is
parazitálhatják. Számos faj hímje hiperparazitoid, közülük egyesek autoparazitoidok.
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Érdekességük, hogy egyes fajoknál (pl. Coccophagus, Encarsia) a hím és nőstény lárvák
különböző gazdákat használnak, vagy ugyanazon gazdából különbözőképpen táplálkoznak,
így a lárvákat (sőt a tojásokat, ill. bábokat is) gyakran erős ivari dimorfizmus jellemzi. Ezen
fajoknál a nőstény lárvák mindig különböző szipókások (főleg pajzstetvek) endoparazitoidjai,
az azonos fajú (konspecifikus) hím lárvák pedig vagy ugyanezen gazdák elsődleges
ektoparazitoidjai, vagy hiperparazitoidok (a konspecifikus nőstény, esetleg hím
lárvákban/bábokban, vagy más fémfürkész fajok lárváiban/bábjaiban), vagy lepketojások
elsődleges endoparazitoidjai. A fémfürkészek között az egyik leggyakrabban alkalmazott
biológiai védekezési ágensek. Több mint 1000 fajuk ismert.
Eredetileg Észak-Amerikában őshonos faj az Aphelinus mali (vértetű fémfürkész),
amelyet Európába (köztük Magyarországra) az 1920-as években telepítették be a korábban
Észak-Amerikából behurcolt vértetű (Eriosoma lanigerum) megfékezésére, ezzel jelentős
mértékben csökkentve annak kártételeit.

17.31. ábra. Bagolylepke tojásokat parazitáló Trichogramma dendroliti.

F.: Trichogrammatidae (Petefémfürkész-félék családja)
Igen apró termetű (0,2-1,2 mm) darazsak, egyikei a legkisebb rovaroknak
(17.31. ábra). Testük gyengén szklerotizált. Színezetük a sárgától vagy narancssárgától a
sötétbarnáig változhat, de sosem fémes. Csápjaik 5-9, lábfejeik pedig mindössze 3 ízűek.
Elülső pár szárnyaik gyakran szélesek, evező alakúak, de egészen keskenyek is lehetnek.
Mindkét pár szárnyukat hosszú, felületnövelő szőrök szegélyezik. Potrohuk (metasoma) az
előző család tagjaihoz hasonlóan nyél nélkül kapcsolódik a torhoz (mesosoma).
Lárváik szinte kizárólag más rovarok (főleg lepkék, szipókások, bogarak, tripszek,
hártyásszárnyúak, kétszárnyúak, recésszárnyú fátyolkák) tojásaiban fejlődnek magányosan
vagy csoportosan mint elsődleges endoparazitoidok. Számos faj nősténye foretikus, azaz más
rovarokra kapaszkodva vitetik magukat, hogy az általuk frissen lerakott tojásokhoz
hozzáférhessenek. Gyakran inkább élőhelyspecifikusak, mint gazdaspecifikusak, mi több,
egyes fajok nőstényei szinte bármibe megkísérelnek tojást rakni, ami méretében vagy
alakjában hasonlít a gazda tojásához. Mintegy 900 fajuk ismert.
A Trichogramma fajokat széles körben alkalmazzák a kártevőnek minősülő rovarok
(főleg lepkék) elleni biokontroll programokban (17.31. ábra). Egyes fajok (pl. Prestwichia
aquatica, Hydrophylita aquivolans) nőstényei képesek a víz alá merülni, és szárnyaikat vagy
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lábaikat használva úszni, hogy tojásaikat vízipoloskák, vízibogarak vagy szitakötők tojásaiba
rakják. A család legkisebb fajai a mindössze néhány tized mm-es Megaphragma fajok,
amelyeknek idegrendszere a miniatürizáció eredményeként erősen redukálódott, és az
állatvilágban egyedülálló módon imágó korukban nagyrészt csupán mag nélküli idegsejtek
alkotják.
F.: Agaonidae (Fügefémdarázs-félék családja)
Apró termetű (1-4 mm), többnyire igen erős ivari dimorfizmust mutató darazsak.
A fajok többségét magába foglaló Agaoninae, Kradibiinae és Tetrapusiinae alcsaládok
tagjainak testfelülete sima és fénylő, legfeljebb gyengén skulpturált. A nőstények többnyire
sötét színezetűek és mindig szárnyasok. Fejük erősen lapított, megnyúlt és előrefelé álló
(17.32. ábra). Csápjaik általában 10-11 ízűek, gyakran fogszerű 3. ízzel. Rágóikhoz
(mandibulae) speciális, lemezes vagy fogazott függelék kapcsolódik. Elülső és hátulsó lábaik
lábszára tüskézett vagy fogazott. Toruk (mesosoma) és potrohuk (metasoma) széles alapon,
nyél nélkül kapcsolódik egymáshoz. Tojócsövük (ovipositor) általában hosszú, feltűnő.
A hímek sárgás színezetűek, szárnyaik pedig mindig hiányoznak. Csápjaik rövidek, 4-8 ízűek.
Szemeik igen aprók vagy csökevényesek. Elülső és hátulsó lábaik combja általában erősen
duzzadt. Potrohuk (metasoma) megnyúlt, teleszkópszerű és U-alakban a tor (mesosoma) alá
hajlik vissza. A Sycophaginae alcsaládba tartozó fajok nőstényeinek színezete változó
(gyakran fémes), testfelületük pedig többnyire erősen skulpturált. Fejük többnyire kerekded és
lefelé irányuló. Csápjaik általában 12-13 ízűek. Szárnyaik mindig fejlettek. Toruk
(mesosoma) és potrohuk (metasoma) nyéllel vagy nyél nélkül kapcsolódik egymáshoz.
Tojócsövük hossza változó, egyeseknél (pl. Eukoebelea) a testhosszt is meghaladhatja. Egyes
fajoknál a hímek szárnyasok, és alapvetően a nőstényekhez hasonlók (pl. Conidarnes), míg
másoknál (pl. Sycophaga) szárnyatlanok, testük pedig erősen módosult. A szárnyatlan hímek
sárgás-barnás színezetűek, testfelületük sima és fénylő. Fejük és testük erősen lapított,
potrohuk (metasoma) viszonylag megnyúlt. Csápjaik 4-5 ízűek. Egyes fajok
(pl. Pseudidarnes) szárnyas és szárnyatlan hímekkel egyaránt rendelkeznek.

17.32. ábra. Egy fügefémdarázs (Pleistodontes sp., Agaoninae).

Fejlődésük a fügékhez (Ficus: Moraceae) kötött (17.33. ábra). Lárváik többnyire
növényevők (fitofágok), és a zárt fügevirágzatban (syconium) létrehozott virággubacsokban
fejlődnek, ritkán azonban az itt fejlődő más fügefémdarazsak lárváit is parazitálhatják.
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Az Agaoninae, Kradibiinae és Tetrapusiinae alcsaládok tagjainak kapcsolata a
gazdanövénnyel igen szoros (obligát mutualizmus), amely mintegy 60 millió éves múltra
visszatekintő koevolúció eredménye. Az idetartozó fajok a fügék egyedüli beporzói (egy adott
fügefajt általában egyetlen darázsfaj poroz be), lárváik pedig csak a megfelelő fügefaj
virágaiban tudnak kifejlődni. A nőstények a füge syconiumába a csúcsán lévő apró nyíláson
(ostiolum) keresztül, a murvaleveleket félretolva jutnak be módosult rágóik, ill. lábaik
segítségével. Ennek során szárnyaikat, ill. gyakran csápjaik és lábaik egy részét is elveszítik.
A syconium belsejében a nőstények tojócsövükkel az erre megfelelő rövid bibeszálú termős
virágok magkezdeményébe rakják tojásaikat a bibeszálon keresztül, ezzel gubacsképződést
indukálva az adott virágban. A nőstények ezzel párhuzamosan aktívan vagy passzívan
beporozzák más, a tojásrakásra nem alkalmas, hosszú bibeszálú, reproduktív termős virágok
bibéit a natális fügevirágzatból hozott pollennel. A syconiumban csapdába esett nőstények a
tojásrakást és a beporzást követően elpusztulnak. A tojásokból kikelő lárvák az
endospermiumot (belső táplálószövetet) fogyasztják a gubacsolt magkezdeményben, majd
később itt is bábozódnak be. Elsőként a szárnyatlan hímek fejlődnek ki, ezek kirágják
magukat a gubacsukból, majd apró lyukat rágnak a nőstényeket tartalmazó gubacsokba, és
visszahajló potrohukat (metasoma) a nyíláson bedugva párzanak a még viszonylag immobilis
nőstényekkel. A hímek ezután kooperatív módon egy külső kijáratot rágnak a syconium
falába a később kirepülő nőstényeknek, majd ezt követően elpusztulnak. Időközben a
megtermékenyített nőstények is kirágják magukat a gubacsukból a hímek által rágott nyílás
megnagyobbításával. Ekkorra nyílnak fel a porzós virágok portokjai, a nőstények pedig vagy
aktívan töltekeznek fel pollennel a torukon (mesosoma) lévő speciális pollengyűjtő zsebekbe,
az elülső lábaik kosárkáiba (corbicula) vagy potrohuk (metasoma) interszegmentális
hártyáinak redői közé, vagy passzív módon borítja be őket a pollen mielőtt elhagyják a
syconiumot. A kirepülő nőstények ezután fiatal, receptív fügéket keresnek (amelyek
terpenoidokból, alifás vegyületekből, stb. álló attraktánsokat kibocsátva vonzzák magukhoz a
nőstény fügefémdarazsakat), és ezzel zárják a ciklust. A Sycophaginae alcsaládba tartozó
fajok a többi alcsalád tagjaival szemben többnyire nem vesznek részt a gazdanövény
beporzásában. Nőstényeik általában kívülről, a syconium külső falán keresztül juttatják
tojásaikat a füge virágaiba megnyúlt tojócsövük segítségével (kivéve pl. a Sycophaga fajokat),
lárváik pedig a többi fügefémdarázshoz hasonlóan az így létrehozott virággubacsokban
fejlődnek mint növényevők, esetleg mint más fügefémdarazsak kleptoparazitái vagy
parazitoidjai. Az alcsalád azon fajainál, ahol mindkét nem szárnyas, a hímek a nőstényekhez
hasonlóan elhagyják a füge syconiumát, és a szabadban párzanak a nőstényekkel.
Mintegy 400 fajuk ismert. A korábban a család részét képező Epichrysomallinae,
Otitesellinae, Sycoryctinae és Sycoecinae alcsaládokat, amelyeknek képviselői ugyancsak
fügékkel asszociálnak ma már a sugaras fémfürkészek (Pteromalidae) közé sorolják, ezek
ugyanis a morfológiai és molekuláris vizsgálatok alapján nem állnak közelebbi rokonságban a
fügefémdarazsakkal. A korábbi elképzelésekkel szemben tehát a fügevirágzat mint
mikroélőhely használata nagy valószínűség szerint nem egyetlen közös fügedarázs ősre
vezethető vissza, hanem egymástól függetlenül több alkalommal is kialakult a különböző
fémfürkész csoportoknál.
A Blastophaga psenes (fügedarázs) (Agaoninae) a Ficus carica (közönséges füge)
egyedüli beporzója. Minthogy ez a fügefaj kétlaki (dioikus), azaz a hím egyedek csupán
porzós-, ill. rövid bibeszálú (gubacsképzésre alkalmas), nem reproduktív termős virágokat
hordoznak, a női egyedek virágai pedig csupa egyivarú, hosszú bibeszálú (gubacsképzésre
nem alkalmas), reproduktív termős virágok, a darazsak csupán a hím fügék syconiumaiban
tudnak kifejlődni.
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17.33. ábra. Fügefémdarazsak.

SupF.: Cynipoidea (Gubacsdarázsszerűek családsorozata)
Többségében kis termetű (<10 mm), sötét színezetű, robusztus testű darazsak.
A nőstények csápjai általában 13, míg a hímeké 14-15 ízűek. Előhátuk (pronotum) hosszú,
hátul eléri a szárnypikkelyeket (tegulae). Szárnyerezetük erősebben redukált. Elülső
szárnyaikon gyakran jellegzetes, háromszög alakú, zárt vagy nyitott sugársejt található.
Potrohuk (metasoma) többnyire fénylő és oldalról erősen lapított, első 2 haslemeze (sternit)
összeforrt.
Az Austrocynipidae, Ibaliidae, Liopteridae és Figitidae családok tagjainak lárvái
parazitoidok (többségében elsődleges endoparazitoidok), míg a Cynipidae családba tartozó
fajok lárvái növényevő-gubacsképzők, ill. gubacs inkvilinek. Mintegy 3200 fajuk ismert, de
egyes becslések szerint akár 20 ezer fajuk is lehet.

17.34. ábra. Egy gubacsdarázs, a Cynips quercusfolii.

F.: Cynipidae (Gubacsdarázsfélék családja)
Kis termetű (1-8 mm), rövid, tömzsi testű darazsak (17.34. ábra). Színezetük a
feketétől a vörösesbarnán át a tompa sárgáig változik. A nőstények csápjai általában 13-14,
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míg a hímeké 14-15 ízűek. Rágóik (mandibulae) erősek. Szárnyaik többnyire fejlettek, csak
ritkán rövidszárnyúak vagy szárnyatlanok (pl. Acraspis, Biorhiza, Trigonaspis, Phanacis).
A nőstények tojócsöve (ovipositor) rövid, nyugalmi helyzetben alig ér túl a potroh csúcsán.

17.35. ábra. Diplolepis rosae (rózsa-gubacsdarázs) gubacsa rózsán.

17.36. ábra. Diplolepis rosae (rózsa-gubacsdarázs)
gubacsának belseje a lárvakamrákkal és bennük a lárvákkal.

Lárváik növényevők (fitofágok), amelyek vagy maguk indukálnak gubacsképződést a
gazdanövényen (fajok 85-90%-a), vagy ún. inkvilinként (társbérlőként) fejlődnek a
gubacsképző fajok gubacsaiban (10-15%). A gubacsképző fajok nőstényei tojásaikat a
gazdanövény különböző szerveibe (levél, hajtás, rügy, virág, stb.) helyezik, a fejlődő embrió,
ill. a lárva által elválasztott anyagok hatására pedig a növény szövetei burjánzani kezdenek, és
változatos méretű, alakú és színű, az adott darázsfajra jellemző gubacsot (cecidium) hoznak
létre (17.35-37. ábrák). A gubacs lehet egy- (unilokuláris) vagy több lárvakamrás
(multilokuláris), attól függően, hogy hány lárva fejlődik benne (17.36. ábra). A legtöbb faj
(>70%) bükkféléken, főleg tölgyeken (Quercus) képezi a gubacsát (Cynipini), emellett többek
között rózsákon (Rosa) (Diplolepidini), ill. különböző lágyszárú növényeken, főleg
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fészkeseken és ajakosokon fejlődnek (pl. Aulacideini, Phanacidini). Többségük
gazdaspecifikus, és egyetlen növénynemzetség vagy néhány közelrokon nemzetség tagjait
használják gazdaként. Emellett általában szervspecifikusak is, azaz gubacsaikat fajtól függően
a növénygazda bizonyos szervén indukálják. Maga a gubacs egyrészt táplálékforrást biztosít a
benne fejlődő lárvák számára (amelyek a lárvakamrát bélelő, endospermium-szerű
táplálószövetet fogyasztják), másrészt védelemül is szolgál számukra természetes
ellenségeiktől (ragadozóktól, parazitoidoktól). A lárvák a gubacsban is bábozódnak be, majd
később innét repülnek ki az imágók.
Gyakori körükben a nemzedékváltakozás (heterogónia), amikor is a kétivarosan és
szűznemzéssel szaporodó nemzedékek váltják egymást (pl. Cynipini, Pediaspidini). A kétféle
nemzedék nőstényeinek mérete, morfológiája, stb., ill. gubacsainak alakja, keletkezési helye a
növényen, stb. sokszor olyan nagymértékben eltér egymástól, hogy sokukat korábban
különböző fajként írták le. A szűznemző nemzedék nőstényei gyakran kétfélék, az
ún. androfór nőstények haploid petéket képeznek, amelyekből majd a kétivarosan szaporodó
nemzedék hímjei fejlődnek, míg az ún. ginofór nőstények diploid petét hoznak létre, amelyből
a kétivarosan szaporodó nemzedék nőstényei fognak kifejlődni. A hártyásszárnyúaknál
általánosan jellemző arrhenotokiával szemben a kétivarosan szaporodó nemzedék nőstényei
nem tudnak szűznemzéssel hím utódokat nemzeni, és kevés kivételtől eltekintve párosodniuk
kell a hímekkel ahhoz, hogy a szűznemző nemzedék nőstényeit létrehozhassák. A kétivarosan
szaporodó nemzedék nőstényei gyakran szintén kétfélék, egyesek androfór, míg mások
ginofór nőstényeket nemzenek. A nemzedékváltó fajok egy részénél (pl. Andricus,
Callirhytis) a kétféle nemzedék tagjai különböző növénygazdán fejlődnek. A legtöbb fajnál a
kétivarosan szaporodó nemzedék gubacsai tavasszal vagy kora nyáron jelennek meg, míg a
szűznemző nemzedék gubacsai még ugyanezen év nyarán, ill. őszén. A szűznemző nőstények
ezután vagy elhagyják a gubacsukat, és lerakják tojásaikat (amelyek nyugalmi állapotba
kerülnek a következő tavaszig), vagy a gubacsukban telelnek át. Egyes fajoknál ezzel
szemben a szűznemző nemzedék kifejlődéséhez több mint egy év szükséges, míg másoknál
mindkét nemzedék kifejlődése egy-egy évig tart. Egyeseknél a kétivarosan szaporodó
nemzedék másodlagosan hiányzik. A rózsákon és lágyszárúakon fejlődő fajoknál
(Diplolepidini, Aulacideini, Phanacidini, stb.) viszonylag gyakori, hogy a hímek
másodlagosan hiányoznak, így a nőstények kizárólag szűznemzéssel szaporodnak (obligát
szűznemzés), amely valószínűleg a Wolbachia baktériumokkal való fertőzésre vezethető
vissza, hasonlóan a fémfürkészekhez.

17.37. ábra. Andricus quercuscalifornicus gubacsai tölgyön.
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Az inkvilin (társbérlő) fajok (pl. Ceroptresini, Synergini) a gubacsképző fajokkal
szemben önálló gubacsindukcióra nem képesek, bár a táplálószövettel bélelt lárvakamrák
kialakítását tudják indukálni egy már meglévő gubacson belül, ill. egyes esetekben a gubacs
méretét és/vagy alakját is képesek módosítani. Ezen fajok nőstényei tojásaikat más
gubacsképző fajok gubacsaiba (kizárólag fás szárú növényeken lévő gubacsokba, többnyire
tölgygubacsokba) rakják, és lárváik ezekben fejlődnek mint növényevők. Az inkvilin lárvák
egy része a gubacs perifériás részén hoz létre saját lárvakamrát (nem letális inkvilinek),
mások azonban a gubacsdarázs gazda lárvakamrájában, vagy annak közelében fejlődnek,
amely a táplálékelvonás miatt a gazdalárva pusztulásához vezet (letális inkvilinek).
Ugyanazon inkvilin faj egy bizonyos gazda gubacsában letálisként viselkedhet, míg más
gazdafaj gubacsában nincs negatív hatással a gazda fejlődésére.
Többségük az északi félteke mérsékelt övi részén fordul elő. Több mint 1400 fajuk
ismert, ezzel a második legnépesebb gubacsképző rovarcsoportot képviselik a
gubacsszúnyogok (Diptera: Cecidomyiidae) után. A legújabb filogenetikai vizsgálatok alapján
a gubacsdarazsak ősileg különböző fásszárú növényeken képezhették gubacsaikat (nem pedig
lágyszárúakon, mint azt korábban gondolták), és feltehetőleg többször is váltás történt a
gubacsképzésről az inkvilinizmusra és vice versa.
A Diplolepis rosae (rózsa-gubacsdarázs) (Diplolepidini) finoman elágazó, mohaszerű
nyúlványokkal fedett, több lárvakamrás gubacsát rózsákon, főleg erdei rózsán (Rosa arvensis)
vagy vadrózsán (R. canina) képezi (17.35-36. ábrák). A Cynips és Andricus fajok (Cynipini)
tölgyfákon (Quercus) fejlődnek (17.37. ábra). A Biorhiza pallida (Cynipini) nemzedékváltó
faj, kétivaros (szárnyas nőstényekből és hímekből álló) nemzedéke a tölgygazda
rügygubacsaiban, a szárnyatlan nőstényekből álló szűznemző nemzedéke pedig a tölgygazda
gyökérgubacsaiban fejlődik. A Synergus és Saphonecrus fajok (Synergini) inkvilinek.
Aculeata (Fullánkosok)
Az ősibb csoportok (Chrysidoidea) tagjainak kivételével a nőstények csápjai
jellemzően 12, míg a hímeké 13 ízűek. Előhátuk (pronotum) hátulsó szegélye gyakran
mélyen, egyeseknél (pl. Apoidea) egészen U-alakban kimetszett. Általában mindkét nem
szárnyas, néha a nőstények (ritkán a hímek) rövidszárnyúak vagy szárnyatlanok
(pl. hangyadarazsak, ollósdarazsak, hangyák, stb.). Szárnyerezetük rendszerint jól fejlett, az
elülső szárnyakon általában 9-10, míg a hátulsókon 2 zárt sejttel. Számos család tagjainál a
potroh (metasoma) nyél nélkül kapcsolódik a torhoz (mesosoma).
Legfőbb jellegzetességük, hogy a nőstények tojócsöve (ovipositor) fullánkká
módosult (17.38. ábra), amely a gazdaszerzés/zsákmányszerzés és/vagy a védekezés5
szolgálatában áll (lat. aculeus ‛fullánk’). A fullánkhoz általában méregmirigy kapcsolódik, a
szúrással ennek bénító-mérgező hatású váladékát juttatják az áldozat (gazda, zsákmány vagy
támadó) testébe. A fullánk felületén gyakran kisebb vagy nagyobb, visszafelé hajló
horgocskák találhatók. A szúrás hatása több tényezőtől, többek között a fullánk méretétől, a
behatolás helyétől, mélységétől, az így bejuttatott méreganyag mennyiségétől, ill.
természetétől is függ6. Mérgezőségüket gyakran riasztó (aposzematikus) színezettel
(pl. kontrasztos vagy irizáló színekkel), hangokkal (pl. stridulációval vagy a zümmögés
hangmagasságának fokozásával), kémiai anyagokkal (pl. mandibuláris mirigyük váladékával)
5

A méhek (Anthophila), minthogy a parazitoid/ragadozó életmódról átváltottak a növényevésre (pollen- és
nektárfogyasztásra) fullánkjukat kizárólag védekezésre használják.
6
Az ember számára a legfájdalmasabb egyes papírfészkű darazsak (Synoeca), a tarantulaölő darazsak (Pespsis)
és a „24 órás hangyának” nevezett Paraponera clavata nevű hangyafaj szúrása.
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vagy jellegzetes mozgáselemekkel (pl. szárnyaik suhintásával) hirdetik, ezzel tántorítva el a
potenciális ragadozót a támadástól. A fullánk egymástól függetlenül több csoportban, így pl. a
Dolichoderinae és Formicinae hangyaalcsaládok tagjainál vagy az árvaméheknél (Meliponini)
másodlagosan redukálódott, így ezek szúrni nem tudnak. Néhány társas életmódú faj,
pl. egyes papírfészkű darazsak (pl. Synoeca), aratóhangyák (Pogonomyrmex), ill. mézelő
méhek (Apis) dolgozóira ún. fullánk autotómia jellemző, azaz szúráskor, amennyiben a
támadó egy emlős vagy más gerinces, a teljes fullánk apparátus kiszakad a testükből és benne
marad az áldozat bőrében7. Ez a folyamat, bár az „önfeláldozó” egyed pusztulásához vezet,
lehetővé teszi, hogy a kiszakadt méregmirigyek tartalma tovább pumpálódjon a sebbe.
A fullánk eredetileg azért alakulhatott ki, mivel segítségével a parazitoid életmódú fajok
könnyedén mozgásképtelenné tehették a lárváik számára keltetőként használt gazdaállatokat.
A fullánk egyszersmind hozzájárulhatott a ragadozó életmód széleskörű kialakulásához is,
minthogy a használatával olyan prédaállatok is zsákmányolhatóvá váltak, amelyeknek
elejtésére (pl. nagy testméretük miatt) korábban nem volt lehetőség. Harmadsorban, a fullánk
révén kiegyenlítődhettek a méret- és erőbeli különbségek, lehetővé téve a hatékonyabb
védekezést a nagyobb testű ragadozók ellen is, különösen több egyed együttműködése esetén,
így a fullánk alighanem a társas életmód kialakulásában is jelentős szerepet játszhatott.

17.38. ábra. Egy redősszárnyú darázs (Vespidae), a Polistes carolina fullánkja.

Tojásrakásuk, minthogy a fullánkká módosult tojócső erre már nem alkalmas, a
fullánk tövén lévő nyíláson keresztül történik, a tojásokat pedig a nőstények a terminális
potrohszelvényeik segítségével helyezik le. Lárváik elsődlegesen parazitoidok
(ektoparazitoidok) (17.5. boksz), de kleptoparaziták, ragadozók, növényevők (köztük pollenés nektárfogyasztók), ill. mindenevők is lehetnek. Az imágók jellemzően édes nedvekkel
(főleg nektárral) táplálkoznak, számos fajuk azonban ragadozó életmódot folytat. Többségük
magányos (szoliter) életmódú, de emellett a társas (szociális) életmód szinte összes fokozata
megtalálható a körükben (17.6. boksz). A hártyásszárnyúak körében kizárólag a fullánkosok
körében fordul elő fejlett társas (euszociális) életmód, amely egymástól függetlenül
5 családban alakult ki (egyes családokon belül több alkalommal is): kétszer a redősszárnyú
darazsaknál (Vespidae), egyszer a hangyáknál (Formicidae) és a szitásdarazsaknál
(Crabronidae), ill. három alkalommal a karcsúméheknél (Halictidae) és a valódi méheknél
7

Fullánkjukon ugyanis viszonylag nagyobb méretű horgocskák találhatók, így azt nem tudják visszahúzni a
gerincesek rugalmas bőréből.
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(Apidae). Fontos különbség a szintén euszociális termeszektől (Blattodea: Isoptera), hogy az
euszociális fullánkosoknál (1) a dolgozók kizárólag kifejlett nőstény egyedek, (2) a királynők
jellemzően csupán egyszer, a kolóniaalapítás előtt párzanak életük során (viszont ilyenkor
gyakran több hímmel is), ill. (3) a hímek a párzás után rendszerint elpusztulnak, tehát nem
vesznek részt a kolónia életében8. Az ún. primitív euszociális fajoknál (pl. papírfészkű
darazsak, poszméhek) a királynők és dolgozók morfológiailag és méretileg nem vagy csak
alig különböznek, a dolgozók pedig megfelelő körülmények között szaporodhatnak. Ezen
fajok kolóniái többnyire egyévesek (azaz csak a fiatal, megtermékenyített nőstények – a
„leendő” királynők – érik meg a következő évet, a kolónia többi tagja elpusztul) és kis
méretűek, legfeljebb néhány száz dolgozóval. Ezzel szemben az ún. fejlett euszociális
fajoknál (pl. társas redősszárnyú darazsak, hangyák, mézelő méhek egy része) a királynők és
dolgozók morfológiailag és gyakran méretileg is különböznek, a dolgozók pedig tipikusan
nem szaporod(hat)nak (17.39. ábra). Ezen fajok kolóniái gyakran többévesek és nagy
méretűek, több ezer, tízezer, százezer vagy akár több millió dolgozóból is állhatnak.

17.39. ábra. Apis mellifera (háziméh) (Apidae) királynő (középen) és dolgozók.

A fullánkosok legősibb fosszilis képviselői a késő jura időszakból (kb. 158-152 millió
évvel ezelőttről) ismertek. Diverzifikációjuk nagy valószínűség szerint szoros kapcsolatban
lehetett a zárvatermő növények térhódításával. Igen fajgazdag csoport, több mint 65 ezer
fajuk ismert. Az Apocrita kládon belül Parasitica őseikkel szemben monofiletikus egységet
képez. Korábban három családsorozatra (Chrysidoidea, Vespoidea, Apoidea) tagolták, a
Vespoidea azonban a molekuláris filogenetikai vizsgálatok alapján az Apoidea nélkül
parafiletikus.
17.5. boksz. A parazitoid/ragadozó életmód a fullánkosoknál
A fullánkosok egy jelentős részénél (pl. fémdarazsak, hangyadarazsak, útonálló
darazsak, kaparódarazsak, stb.) a lárvák a nőstény imágók által időlegesen vagy
véglegesen megbénított vagy megölt ízeltlábúakon (rovarokon, pókokon) fejlődnek
ektoparazitoidként (ritkán endoparazitoidként) vagy ragadozóként. Ezen csoportoknál
a lárvák táplálásával kapcsolatos viselkedésbeli adaptációknak számos fokozata
figyelhető meg a legegyszerűbbtől a legösszetettebbig. A legelső fokozat, amikor a
8

A termeszek és hártyásszárnyúak közötti különbségek kapcsán ld. 15.1. táblázat.
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nőstények egyszerűen felkeresik a megfelelő gazda- vagy zsákmányállatot (gyakran
annak saját lakóüregében vagy ivadékbölcsőjében), fullánkjukkal megbénítják, majd
rárakják a tojásukat. A következő fokozat, amikor a nőstények a megbénított/megölt
gazdát/zsákmányt egy már meglévő (preformált) üregben (pl. üreges növényi szárban,
fában lévő elhagyott rovarjáratban, stb.) rejtik el, esetleg azt le is zárják, miután
lerakták tojásukat (17.44. ábra). Ennek bonyolultabb változata, amikor a nőstények
saját fészket (ivadékbölcsőt) készítenek (pl. talajba, növények belsejébe, kitett
helyekre sárból, stb.), és itt halmozzák fel vagy ide hordják a táplálékot lárváik
számára (17.40. és 17.61. ábrák).

17.40. ábra. Sceliphron curvatum (Sphecidae) agyagfészkének belseje
a darázslárvával és a számára táplálékul szolgáló megbénított pókokkal.

A fészek (ivadékbölcső) készítése történhet a megbénított/megölt
gazda/zsákmány begyűjtése után, vagy (és ez egy újabb fokozatot jelent) már azt
megelőzően. Egy fészek állhat egyetlen vagy több sejtből is, attól függően, hogy egy
vagy több lárva fejlődik benne. A nőstények egyetlen lárva számára gyakran több
gazda- vagy zsákmányállatot is elhelyeznek a fészeksejtben. A nőstények kétféle
módon biztosíthatják a táplálékot lárváik számára; vagy egyszerűen felhalmozzák a
megbénított/megölt rovarokat vagy pókokat az egyes fészeksejtekben, majd lezárják
azokat, miután lerakták tojásaikat, vagy folyamatosan hordják a táplálékot a fejlődő
lárváknak, egyes esetekben azok szükségleteinek megfelelően, majd csak ezután
zárják le a fészeksejteket, amikor a lárvák már kifejlődtek, és készek a bábozódásra.
17.6. boksz. Az euszociális életmód kialakulása és a társas (szociális) életmód
fokozatai a fullánkosoknál
Az euszociális életmód három fő jellemzője, hogy (1) több (legalább két)
generáció tagjai élnek együtt a közös fészekben, azaz a generációk között átfedés van,
(2) az utódokat a kolónia tagjai közösen (kooperatívan) gondozzák, (3) az egyedek
között pedig reproduktív funkciófelosztás van, azaz a kolónián belül elkülönülnek a
szaporodást végző ún. reproduktív kasztok (királynők, hímek) és a minden egyéb
feladatot (utódgondozást, táplálékszerzést, fészeképítést, védekezést, stb.) ellátó nem
reproduktív kasztok (dolgozók). Attól függően, hogy ezek a jellegek milyen
sorrendben alakul(hat)tak ki, két, az euszocialitás felé vezető utat különböztethetünk
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meg (paraszociális és szubszociális út), amelyeknek minden egyes stádiuma
megtalálható a fullánkos hártyásszárnyúak körében.
A paraszociális út fokozatai a kommunális, kváziszociális és szemiszociális
stádium. A kiindulási, kommunális stádium jellemzője, hogy a nőstények egymástól
elhatárolt, de közös bejáratú ivadékbölcső-csoportokat készítenek, amelyet gyakran
közösen védelmeznek a ragadozóktól, kleptoparazitáktól, stb., azonban az
ivadékbölcsők kialakítását és a saját utódok táplálását az egyes nőstények maguk
végzik. A kváziszociális fokozat abban lép tovább, hogy az ugyanazon generációba
tartozó reproduktív nőstények a fészek építését és fenntartását, ill. az utódok
gondozását is közösen végzik. A szemiszociális életmódú fajoknál megjelenik a
reproduktív funkciófelosztás, azaz elkülönülnek a reproduktív, tojásrakó nőstények
(„királynők”) és ezek „segítői” („dolgozók”), amelyek jellemzően nem szaporodnak,
nem raknak tojásokat. Ha a reproduktív nőstények élethosszának megnövekedésével a
szemiszociális állapot két vagy több generációra is kiterjed, és így a generációk
átfednek, már euszocialitásról beszélhetünk. Az euszociális stádiumon belül további
jellemző trend a reproduktív és nem reproduktív nőstények közötti különbségek
növekedése, mígnem kialakul az egymástól morfológiailag is különböző királynői és
dolgozói kaszt. Az euszocialitás felé vezető másik lehetséges vonal a szubszociális
út, amelynek fokozatai a primitív és két intermedier szubszociális stádium. Itt a
generációk közötti átfedés alakul ki először (intermedier szubszocialitás I.), ezt
követi a kooperatív utódgondozás (intermedier szubszocialitás II.), majd végül a
reproduktív funkciófelosztás.
SupF.: Chrysidoidea (Fémdarázsszerűek családsorozata)
Kistermetű, többségében 15 mm-nél kisebb darazsak. Egyikei a legkisebb
fullánkosoknak, számos faj testhossza a 3 mm-t sem haladja meg. A több fullánkossal
szemben (ahol a nőstények csápjai jellemzően 12, míg a hímeké 13 ízűek) mindkét nem
csápja ugyanannyi, általában 10-13 ízből áll. Előhátuk (pronotum) gyakran nem éri el a
szárnypikkelyeket (tegulae). A nőstények gyakran rövidszárnyúak vagy teljesen szárnyatlanok
(pl. Plumariidae, Sclerogibbidae). Szárnyerezetük redukált, általában 3 vagy kevesebb zárt
sejttel az elülső szárnyakon és egyetlen zárt sejttel vagy zárt sejt nélkül a hátulsó szárnyakon.
Lárváik parazitoidok (botsáskák tojásaiban, kabócákon, szövőlábúak nimfáin, bogarak
és lepkék lárváin, stb.) vagy kleptoparaziták más fullánkosok fészkében. A családsorozat az
összes többi fullánkos (Euaculeata) testvércsoportját képezi (17.10. ábra). Az ollósdarazsak
(Dryinidae) és fémdarazsak (Chrysomelidae) kivételével zömmel pántrópusi elterjedésűek.
Mintegy 6500 fajuk ismert.
F.: Chrysididae (Fémdarázsfélék családja)
Kistermetű (6-12 mm), gyakran élénk, fémes (kékes-zöldes, lilás-ibolyás és/vagy
vöröses) színezetű darazsak (gör. chrysos ‛arany’). Kutikulájuk többnyire erősen skulpturált,
jól látható pontszerű gödröcskékkel (17.41. ábra). Mind a nőstények, mind a hímek csápjai
13 ízűek. Előhátuk (pronotum) jellemzően nem éri el a szárnypikkelyeket (tegulae).
A szárnyak általában mindkét nemnél jól fejlettek. Toruk (mesosoma) és potrohuk
(metasoma) nyéllel vagy nyél nélkül kapcsolódik egymáshoz. Potrohukból (metasoma)
kívülről csak néhány (a nőstényeknél 3-4, a hímeknél 3-5) szelvény ismerhető fel. Az utolsó
potrohszelvények vékonyak, csőszerűek és teleszkópszerűen kitolhatóak, amelyek a
nősténynél másodlagos tojókészüléket alkotnak, csúcsán a csökevényes, méregmirigy nélküli
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fullánkkal. A Chrysidinae alcsalád tagjainál a potroh (metasoma) hasi oldala homorú, ami
lehetővé teszi, hogy veszély esetén labdává gömbölyödjenek össze.
Lárváik levéldarazsak előbábjainak vagy bábjainak ektoparazitoidjai (Cleptinae),
botsáskák tojásainak endoparazitoidjai (Amiseginae, Loboscelidiinae) vagy magányosan élő
darazsak és méhek fészkében élő kleptoparaziták, esetleg ektoparazitoidok (Chrysidinae).
Az imágók növényi nedveket, mézharmatot fogyasztanak. A sarkvidékek kivételével
világszerte elterjedtek, bár legnagyobb diverzitásukat a mérsékelt övi sivatagokban érik el.
Mintegy 2500 fajuk ismert.
Az élénk tűzpiros potrohú Chrysis ignita (tűzvörös fémdarázs) (Chrysidinae) nőstényei
tojásaikat általában magános redősszárnyú darazsak (Vespidae: Eumeninae) vagy
művészméhek (Megachilidae) fészkébe csempészik, ahol a kleptoparazita életmódú lárvák
először a gazda tojásait vagy lárváit, majd végül a gazdalárva számára felhalmozott táplálékot
fogyasztják el.

17.41. ábra. Chrysis mionii.

17.42. ábra. Vespula pensylvanica.
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SupF.: Vespoidea (Redősszárnyúdarázs-szerűek családsorozata)
F.: Vespidae (Redősszárnyúdarázs-félék családja)
Változatos méretű (7-40 mm), rendszerint feltűnő, kontrasztos (sárga-fekete, fehérfekete vagy vörös-fekete) színezetű darazsak (17.42. ábra). Csápjaik, amelyek a nőstényeknél
12, míg a hímeknél 13 ízűek gyakran térdesen hajlottak. Összetett szemeik belső oldala a
csápok körül mélyen öblös (17.42. ábra). Előhátuk (pronotum) hátul eléri a szárnypikkelyeket
(tegulae). Elülső szárnyaikat nyugalmi állapotban általában a hossztengely mentén
összehajtják, azaz redőzik (erre utal a magyar nevük) (17.42. ábra). Toruk (mesosoma) és
potrohuk (metasoma) nyéllel vagy nyél nélkül kapcsolódik egymáshoz.
A nőstények lárváikat még élő, de megbénított (Euparagiinae, Eumeninae, Zethinae)
vagy megölt és feldarabolt rovarokkal (Stenogastrinae, Polistinae, Vespinae)9, esetleg a
méhekhez hasonlóan virágporral és nektárral táplálják (Masarinae, Gayellinae). Az imágók
állati- és növényi eredetű táplálékot egyaránt fogyasztanak. Magányosak (Euparagiinae,
Eumeninae, Zethinae, Masarinae, Gayellinae) vagy fejlett társas (euszociális) életmódúak
(Stenogastrinae, Polistinae, Vespinae). A társas életmódú fajok kisebb-nagyobb egyedszámú,
egy- vagy többéves kolóniákban élnek. Kolóniáik egy- (monogín) vagy többkirálynősek
(poligín) is lehetnek. Egyes fajaik szociálparaziták. A magányos életmódú fajok rendszerint
már meglévő (preformált) üregekbe (pl. üreges növényi szárakba, sziklarepedésekbe, stb.)
készítik fészküket, mások a talajban fészkelnek, megint mások pedig szabadon álló sárfészket
építenek. A társas életmódú fajok fészke jellemzően hatszögletű sejtekből felépülő, gyakran
külső burokkal védett, összerágott növényi anyagból (általában faanyagból) készült
papírfészek, amelyet a talajba, kövek alá, fákra, faodvakba, háztetők alá, stb. építenek.
A Stenogastrinae és Polistinae alcsaládok egyes fajai részben vagy teljesen sárból készítik
fészküket. A társas életmódú fajok nőstényeinek szúrása nemcsak igen fájdalmas, de súlyos
allergiás reakció esetén, kezelés nélkül akár halálos is lehet, sőt az arcot, nyakat, szájüreget
vagy garatot ért szúrás hatására keletkező szövetduzzanat allergiás reakció nélkül is fulladást
okozhat. A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek, bár többségük trópusi. Több mint
4900 fajuk ismert.
SubF.: Eumeninae (Magános-redősszárnyúdarázs-formák alcsaládja)
Kis vagy közepes termetű, zömök vagy megnyúlt testű darazsak. Egyes fajaik
(pl. Eudiscoelius) fémes színezetűek. Toruk (mesosoma) és potrohuk (metasoma) hosszabb
(pl. Eumenes, Delta, Zeta) vagy rövidebb nyéllel, vagy nyél nélkül kapcsolódik egymáshoz.
Egyesekre (pl. Synagris) erős ivari dimorfizmus jellemző.
Lárváikat megbénított lepkehernyókkal, levéldarázs álhernyókkal vagy bogárlárvákkal
táplálják. Magányos (szoliter), esetleg szubszociális életmódúak (pl. Synagris). Fészkelési
szokásaik igen változatosak. A legtöbb faj már meglévő (preformált) üregekbe (pl. fában lévő
elhagyott rovarjáratokba, üreges növényi szárakba, sziklarepedésekbe, gubacsokba, stb.)
készíti fészkét. Ezen fajokat „kőművesdarazsaknak” is nevezik, ugyanis sarat, ritkán homokot
használnak fel a fészeksejtek kialakításához. Egyes fajok (pl. Odynerus) a talajban, gyakran
part- vagy löszfalakban fészkelnek, amelyek bejárata fölé egyesek kis kürtőket készítenek
(„kürtősdarazsak”). Más fajok, az ún. „fazekasdarazsak” (pl. Eumenes, Zeta) többé-kevésbé
szabadon álló, gömb- vagy félgömb alakú sárfészket készítenek (17.43. ábra). A nőstények
9

Legalábbis az idősebb lárvákat, a fiatalabbak kizárólag folyékony jellegű táplálékot (rovarok hemolimfáját és
virágnektárt) kapnak. A Stenogastrinae alcsaládba tartozó fajok lárvái egyes művészméhekhez (Megachile) és
bundásméhekhez (Anthophora) hasonlóan a kifejlett egyedek Dufour-mirigyének váladékát is fogyasztják.
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általában egymástól izoláltan fészkelnek, de aggregációkat is létrehozhatnak. A család
legnépesebb alcsaládja, a redősszárnyú darazsak kb. 2/3-a (>3400 faj) ide tartozik.
Széles elterjedésű, fajgazdag génuszok az Eumenes és az Ancistrocerus (17.44. ábra).

17.43. ábra. Eumenes pedunculatus anyagfészkei.

17.44. ábra. Megbénított rovarlárvát a fészkébe szállító
Ancistrocerus trifaciatus.

SubF.: Polistinae (Papírfészűdarázs-formák alcsaládja)
Kis vagy közepes termetű, zömök vagy megnyúlt testű darazsak. Egyes fajaik
(pl. Synoeca) fémes színezetűek. Toruk (mesosoma) és potrohuk (metasoma) nyéllel vagy
nyél nélkül kapcsolódik egymáshoz. Egyes fajaiknál (pl. Polybia, Synoeca) jellemző a fullánk
autotómia.
Lárváikat nagyrészt megölt és feldarabolt rovarokkal, főleg lepkehernyókkal táplálják.
Egyes fajok (pl. Polistes, Brachygastra) méz formájában nektárt raktároznak a fészkükben.
Primitív euszociális életmódú darazsak, a királynők és dolgozók morfológiailag és méretileg
nem vagy csak alig különböznek, a dolgozók pedig megfelelő körülmények között
szaporodhatnak. Kolóniáik többnyire egyévesek és kis méretűek, legfeljebb néhány száz vagy
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ezer dolgozóval10. Az Epiponini nemzetség tagjainál, ill. a Ropalidiini egyes fajainál az új
kolóniákat nem egy vagy néhány megtermékenyített királynő, hanem a dolgozókkal együtt
kirajzó királynők egy kisebb csoportja hozza létre. Fészkük többnyire egysejtsoros, burok
nélküli papírfészek (17.45. ábra). Egyesek (pl. Polybia) sárfészket készítenek. A sarkvidékek
kivételével világszerte elterjedtek, bár többségük neotrópikus elterjedésű. Több mint 1000
fajuk ismert.
Gyakori hazai fajok a Polistes dominula (déli papírdarázs) és a P. nimpha
(padlásdarázs) (Polistini) (17.45. ábra). Egyes Polistes fajok (P. semenowi, P. sulcifer,
P. atrimandibularis) a közelrokon fajok, főleg a P. dominula (déli papírdarázs)
szociálparazitái. A Közép- és Dél-Amerikában elterjedt, támadó természetük miatt „harcos
darazsaknak” is nevezett Synoeca fajok (Epiponini) szúrása rendkívül fájdalmas. Egyes
Parachartergus fajok (Epiponini) a hangyákhoz hasonlóan púposkabócákkal (Membracidae)
állnak mutualista kapcsolatban; a kabócák által termelt mézharmatot fogyasztják, „cserébe”
pedig védelmet biztosítanak azok számára a ragadozóktól és parazitoidoktól.

17.45. ábra. Polistes dominula (déli papírdarázs).

SubF.: Vespinae (Társas-redősszárnyúdarázs-formák alcsaládja)
Közepes vagy nagy termetű, zömök testű darazsak. Ide tartozik a legnagyobb termetű
redősszárnyú darázs, a Vespa mandarinia (ázsiai óriás lódarázs), amelynek királynői 50 mmnél is hosszabbak lehetnek. Toruk (mesosoma) és potrohuk (metasoma) nyél nélkül
kapcsolódik egymáshoz.
Lárváikat az előző alcsalád tagjaihoz hasonlóan nagyrészt megölt és feldarabolt
rovarokkal táplálják. Fejlett euszociális életmódú darazsak, a királynők és dolgozók
morfológiailag és gyakran méretileg is különböznek, a dolgozók pedig tipikusan nem
szaporod(hat)nak. Kolóniáik gyakran többévesek és nagy méretűek, több ezer, tízezer vagy
százezer dolgozóból is állhatnak. Fészkük többnyire többsejtsoros, külső burokkal védett
papírfészek (17.46. ábra). Főleg az északi féltekén, a holarktikus és orientális régióban
elterjedtek. Kevés, mindössze kb. 70 fajuk ismert.
Az eredetileg eurázsiai elterjedésű Vespa crabro (európai lódarázs) a legnagyobb
termetű redősszárnyú darazsunk (17.47. ábra), amelynek királynői 25-35 mm-esek
10

Bár egyes trópusi fajoknak több tízezres (pl. Ropalidia montana) vagy akár milliós kolóniáik is lehetnek
(pl. Agelaia vicina), mely utóbbiak a legnagyobbak az euszociális életmódú darazsak körében.
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(a dolgozók és a hímek kisebbek). A nagyobb méretű kolóniák akár 700-900 dolgozóból is
állhatnak. Fontosabb génuszok még a Vespula és a Dolichovespula. A Vespula austriaca
(osztrák darázs) obligát szociálparazita faj, gazdája Európában a Vespula rufa (pirosfoltos
darázs).

17.46. ábra. Vespula fészek.

17.47. ábra. Vespa crabro (európai lódarázs).

SupF.: Pompiloidea (Útonállódarázs-szerűek családsorozata)
F.: Pompilidae (Útonállódarázs-félék családja)
Igen változatos méretű (5-50 mm) darazsak. Alapszínűk rendszerint fekete, gyakran
világos (vörös, fehér vagy sárga) rajzolattal. Szárnyaik gyakran füstös vagy narancsos
színezetűek. A nőstények csápjai 12, míg a hímeké 13 ízűek. Előhátuk (pronotum) hátul eléri
a szárnypikkelyeket (tegulae). Középtoruk oldallemeze (mesopleuron) többnyire osztott.
A közelrokon hangyadarazsakkal (Mutillidae) ellentétben rendszerint mindkét nem szárnyas,
bár egyes fajokra jellemző a rövidszárnyúság vagy szárnyatlanság. Lábaik megnyúltak,
tüskézettek. Potrohuk (metasoma) viszonylag rövid és csak kivételesen nyeles.
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17.48. ábra. Megbénított és lábaitól megfosztott pókot cipelő
Auplopus carbonarius.

A nőstények különböző pókokat bénítanak meg fullánkjukkal (ill. egyes fajok a
lábaiktól is megfosztják őket) (17.48. ábra), majd az áldozatukat egy már meglévő
(preformált) üregbe (pl. üreges növényi szárba, fában lévő elhagyott rovarjáratba, stb.) vagy
az általuk készített ivadékbölcsőbe cipelik, esetleg a pókot saját laküregében támadják meg, a
lárváik pedig a megbénított pókgazdán fejlődnek ektoparazitoidként11. Egyes, főleg trópusi
fajok (pl. Paracyphononyx) tojásrakó nőstényei csak időlegesen bénítják meg a zsákmányolt
pókokat, így lárváik még aktív pókgazdákon élősködnek. A Ceropalinae alcsalád számos faja
más útonálló darazsak kleptoparazitoidja. Ezen fajok nőstényei más útonálló darazsak által
zsákmányolt pókokra rakják tojásaikat, lárváik pedig az „eltulajdonított” pókgazdán fejlődnek
miután elfogyasztották a másik nőstény tojását. A méhekkel közelebbi rokonságban álló
ún. apoid darazsak (kaparódarazsak, szitásdarazsak, stb.) hasonló életmódú fajainak
többségével szemben az útonálló darazsak nőstényei lárváik számára mindig csupán egyetlen
pókot biztosítanak. Az imágók édes nedvekkel, főleg virágnektárral táplálkoznak. A saját
fészket készítő fajok többsége földalatti járatot kapar ki rágójuk vagy tüskézett lábaik
segítségével, míg egyesek (pl. Auplopus) sárból készítik ivadékbölcsőjüket. Egyes fajok
(Pepsinae: Ageniellini) kommunális életmódúak, azaz közös fészket készítenek, amelyet
együtt védelmeznek, bár a saját lárváik táplálásáról már az egyes nőstények maguk
gondoskodnak. Az imágók gyorsan, agilisan tudnak szaladni, ehhez képest a repülés
alárendelt jelentőségű. Főleg meleg, napsütéses időben aktívak. A nagyobb méretű fajok
nőstényeinek szúrása rendkívül fájdalmas lehet. A sarkvidékek kivételével világszerte
elterjedtek, bár többségük trópusi. Csaknem 4900 fajuk ismert.
A tarantulaölő darazsak (Pepsis) (Pepsinae) nőstényei a legnagyobb termetű
hártyásszárnyúak, egyesek (pl. P. heros) meghaladhatják a 60 mm-es testhosszt,
szárnyfesztávolságuk pedig elérheti a 110 mm-t (17.49. ábra). Fontosabb génuszok még az
Auplopus (Pepsinae), Episyron (Pompilinae) és a Ceropales (Ceropalinae).
11

Emiatt pókölő darazsaknak is nevezik őket.
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17.49. ábra. Megbénított madárpókot szállító tarantulaölő darázs (Pepsis sp.).

F.: Mutillidae (Hangyadarázsfélék családja)
Viszonylag kisebb termetű (6-30 mm), rendszerint dúsan szőrözött testű, gyakran
élénk, riasztó (aposzematikus) színezetű darazsak (17.50-51. ábrák). Nagyrészt feketék,
barnák vagy vörösek, gyakran világos (fehér, sárga vagy vörös) foltokkal, sávokkal, bár egyes
ausztrál fajok (Sphaeropthalminae) fémes (bronzos, zöldes, kékes vagy lilás) színűek. Egyes
fajok körében (pl. Dasymutilla) gyakori a Müller-féle mimikri12. Szárnyaik (ha vannak)
általában sötét színűek. Előhátuk (pronotum) hátul eléri a szárnypikkelyeket (tegulae). Toruk
(mesosoma) és potrohuk (metasoma) többnyire nyél nélkül, néha rövidebb nyéllel
kapcsolódik egymáshoz. Igen erős ivari dimorfizmust mutatnak, számos faj esetében a
hímeket és a nőstényeket eredetileg külön fajként írták le. A hímek rendszerint nagyobb
termetűek, kevésbé szőrözöttek, csápjaik 13 ízűek, pontszemeik (ocelli) megvannak, a toruk
(mesosoma) tagolt, és kevés kivételtől eltekintve szárnyasok, míg a nőstények kisebb
termetűek, dúsabban szőrözöttek, csápjaik 12 ízűek, pontszemeik nincsenek, a torszelvényeik
egységes testtájjá olvadtak össze, szárnyaik pedig hiányoznak (17.50-51. ábrák). A nőstények
fullánkja hosszú, elérheti a test hosszát is, szúrásuk, főleg a nagyobb termetű fajoké igen
fájdalmas.
Egyes fajoknál (pl. Rhopalomutillinae) a röpképes hímek a levegőben párzanak az
általuk hordozott röpképtelen nősténnyel (foretikus párzás). Lárváik főleg magányos
életmódú darazsak és méhek fészkében fejlődnek, és a gazda lárváin vagy bábjain
táplálkoznak mint ektoparazitoidok. Egyesek gazdái legyek, lepkék, bogarak vagy csótányok
juvenilis alakjai. Az imágók nektárfogyasztók. Egyes fajok védekezésképpen jellegzetes
ciripelő hangot képesek hallatni, amit a 2. és 3. potrohszelvényeik hátlemezének egymáshoz
dörzsölésével érnek el. Bár a hím hangyadarazsak fullánk hiányában nem tudnak szúrni,
veszély esetén képesek a szúró mozdulatsort imitálni, így bizonytalanítva el támadójukat.
Meleg- és szárazságkedvelők, így főként a szárazabb élőhelyek lakói. A sarkvidékek
kivételével világszerte elterjedtek, bár a fajok többsége trópusi. Mintegy 4300 fajuk ismert.
A Myrmilla calva (közönséges hangyadarázs) (Myrmillinae) az egyik leggyakoribb
hazai hangyadarázs faj, amelynek lárvái karcsúméhek (Halictus) fészkében fejlődnek.
12

Az egymást utánzó Dasymutilla fajok Észak-Amerikában egy nagy, 65 fajból álló mimikri komplexet
alkotnak.
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17.50. ábra. Egy be nem azonosított nőstény hangyadarázs.

17.51. ábra. Egy be nem azonosított hím hangyadarázs.

SupF.: Scolioidea (Tőrösdarázsszerűek családsorozata)
F.: Scoliidae (Tőrösdarázsfélék családja)
Közepes vagy nagy termetű (10-50 mm), gyengébben vagy erősen szőrözött, robusztus
testű darazsak. Alapszínűk rendszerint fekete, gyakran világos (sárga, fehér vagy vörös)
rajzolattal (17.52. ábra). Szárnyaik gyakran fémesen irizálók. A hímek a nőstényeknél kisebb
termetűek, karcsúbbak, csápjaik pedig hosszabbak és nyújtottabbak. A nőstények csápjai 12,
míg a hímeké 13 ízűek. Összetett szemeik belső oldala rendszerint mélyen öblös. Előhátuk
(pronotum) hátul eléri a szárnypikkelyeket (tegulae). Toruk (mesosoma) és potrohuk
(metasoma) nyél nélkül kapcsolódik egymáshoz.
Lárváik többnyire lemezescsápú bogarak (Coleoptera: Scarabaeoidea) lárváinak
ektoparazitoidjai. A nőstények tömzsi és erősen tüskézett középső és hátulsó lábaik
segítségével ásnak le a talajba a gazdalárvák után kutatva, amelyeket megbénítanak, mielőtt a
tojásukat ráhelyezik. Az imágók viráglátogatók. A sarkvidékek kivételével világszerte
elterjedtek, bár többségében trópusiak. Kevés, alig több mint 500 fajuk ismert.

514

A Megascolia maculata (óriás tőrösdarázs) a legnagyobb európai hártyásszárnyú faj,
nőstényei akár a 40-50 mm-es testhosszúságot is elérhetik (17.52. ábra). Gazdája az Oryctes
nasicornis (orrszarvúbogár) és a Lucanus cervus (szarvasbogár) lárvája (17.53. ábra).

17.52. ábra. Megascolia maculata (óriás tőrösdarázs) nősténye.

17.53. ábra. Megascolia maculata (óriás tőrösdarázs) lárvája
Oryctes nasicornis (orrszarvúbogár) lárváján.

SupF.: Formicoidea (Hangyaszerűek családsorozata)
F.: Formicidae (Hangyafélék családja)
Változatos méretű (0,75-50 mm), általában fekete, barna vagy sárgás-vöröses színű
rovarok. Csápjaik mindig térdesek, csápnyelük (scapus) pedig erőteljesen megnyúlt
(17.54. ábra). A csápostor (flagellum) egyes fajoknál bunkószerűen megvastagodó.
A nőstények csápjai 10-12, míg a hímeké 10-13 ízűek. Egyes hangyáknál, pl. a rejtett
(kriptikus) életmódú fajoknál vagy az újvilági vándorhangyáknál (Ecitonini) az összetett
szemek redukáltak. Egymástól függetlenül legalább 4 alcsaládban (Ponerinae,
Amblyoponinae, Formicinae, Myrmicinae) alakultak ki erősen megnagyobbodott, igen nagy
sebességgel és erővel összezárható rágók (ún. „csapdarágók). A hangyák egyik legfőbb
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jellegzetessége, hogy a 2. vagy a 2-3. potrohszelvény a potroh (metasoma) többi tagjától
elkülönülve pikkely- vagy bütyökszerű potrohnyelet képez (17.54. ábra). Utótoruk
oldallemezén (metapleuron) kizárólag rájuk jellemző, antibakteriális hatású váladékot termelő
páros mirigy (ún. metapleurális mirigy) található13, amelynek kivezetői a hátulsó lábak
csípői (coxae) fölött nyílnak. Egyes fajoknál (pl. Pogonomyrmex) jellemző a fullánk
autotómia. A Dolichoderinae és Formicinae alcsaládok tagjainál a nőstények fullánkja
másodlagosan redukálódott.

17.54. ábra. Egy lóhangya, a Camponotus molossus (Formicinae) dolgozója.
A képen jól látható a hangyákra jellemző pikkely- vagy bütyökszerű
potrohnyél (lila nyíl) és a megnyúlt csápnyél (vörös nyíl).

17.55. ábra. Egy levélvágó hangya, az Atta texana (Myrmicinae) kolóniája
a királynővel (balra lent) és a különböző méretű dolgozókkal.

Egyes dolgozó nélküli szociálparazita fajok kivételével valamennyien fejlett
euszociális életmódúak. Kolóniáik mindig többévesek. A kolóniák mérete fajtól függően
változó, a legkisebbek mindössze néhány tucat dolgozóból állnak (pl. Temnothorax), míg a
legnagyobbak akár több milliósak is lehetnek, mint pl. az óvilági vándorhangyáknál (Dorylus)
13

Bár az arboreális életmódú (fán élő) fajoknál, így pl. a szövőhangyáknál (Oecophylla, Polyrhachis,
Camponotus) a metapleurális mirigy másodlagosan hiányzik.
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vagy a levélvágó hangyáknál (Atta). Egyes fajok (pl. Formica) kiterjedt, több száz vagy több
ezer kolóniából álló ún. szuperkolóniákat hozhatnak létre. Kolóniáik egy- (monogín) vagy
többkirálynősek (poligín) egyaránt lehetnek. A tipikusan nem szaporodó, fejletlen ivarszervű
(szubfertilis vagy steril) nőstény egyedek, azaz a dolgozók mindig szárnyatlanok. Számos faj
(pl. Pheidole, Atta) dolgozóira nagyfokú polimorfizmus jellemző, azaz az egyes dolgozók
méretileg és morfológiailag is különböznek egymástól, és jellemzően más-más feladatokra
specializálódnak, így pl. a kis méretű (minor) dolgozók jellemzően utódgondozók, míg a nagy
méretű (major) dolgozók általában „katonák”, azaz a kolónia védelmében játszanak szerepet
(17.55. ábra). A szaporodóképes, fejlett ivarszervű reproduktív alakok, azaz a hímek és
fertilis nőstények (királynők) a dolgozóknál rendszerint nagyobb termetűek, toruk
(mesosoma) pedig jóval tagoltabb (17.55. ábra). A hímek többnyire szárnyasok (csak ritkán
szárnyatlanok), fejük kicsi, rágójuk gyenge, szemeik viszont igen nagyok (17.56. ábra).
Rövid életűek, a fiatal nőstények megtermékenyítése után rendszerint elpusztulnak. A fertilis
nőstények – azaz a „leendő” királynők – kezdetben, a nászrepülés idején szárnyasok (bár
ritkán lehetnek rövidszárnyúak vagy szárnyatlanok), később, a megtermékenyítésüket
követően, a kolóniaalapítás idején szárnyaikat levetik. Fejük a hímekkel szemben nagy,
rágóik fejlettek. A királynők hosszú életűek, akár több évtizedig is élhetnek. A fiatal
királynők általában egymaguk, néha többedmaguk alapítanak kolóniát. A kolóniaalapítás
legtöbbször önálló, a szociálparazita fajok (pl. erdei vöröshangyák) királynői azonban más,
közelrokon hangyafajok fészkébe hatolva megölik vagy eltávolítják a rezidens királynőt,
átveszik annak helyét, majd saját utódjaikat a gazdafaj dolgozóival neveltetik ki. Egyes fajok
rabszolgatartók, ezek rablóhadjárataik során más fajok fészkébe törnek be, elrabolják azok
bábjait, majd a kikelő dolgozókat rabszolgaként tartják a saját fészkükben. A rabszolgatartás
(dulózis) lehet fakultatív (pl. Formica sanguinea) vagy obligát jellegű (pl. Polyergus).
Az ún. tartós szociálparazita (inkvilin) fajoknál (pl. Tetramorium inquilinum) a dolgozó kaszt
gyakran másodlagosan hiányzik, a királynők pedig egész életüket a gazdafaj fészkében töltik,
gyakran a gazdakirálynők mellett vagy azok testén élve.

17.56. ábra. Hím Camponotus castaneus (Formicinae).

Fészkeik igen változatos helyeken, a talajban, avarban, kövek alatt, kövek
repedéseiben, növények üreges részeiben, élő vagy holt fában, faágakban, kéreg alatt, fák
lombkoronájában, termésekben, gubacsokban, üres csigaházakban, stb. egyaránt lehetnek, bár
ősileg talajlakók (17.57. ábra). Egy kolónia egyidejűleg elfoglalhat egyetlen (monodómia)
vagy több fészket is (polidómia). Egyes „nomád” életmódú fajok (pl. vándorhangyák) nem
rendelkeznek állandó fészkelőhellyel.
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17.57. ábra. Formica rufa (erdei vöröshangya) dombfészke.

17.58. ábra. Pajzstetveket a mézharmatjukért látogató hangyadolgozó.

Elsődlegesen ragadozók, bár a ma élő fajok többsége mind lárvaként, mind kifejlett
korban mindenevő. Utóbbiak főleg más, élő vagy elpusztult ízeltlábúakat, ill. különféle édes
nedveket (mézharmatot, nektárt, stb.) fogyasztanak. Egyes fajok táplálékspecialisták, így
pl. az aratóhangyák (Messor, Pogonomyrmex, stb.) magvakkal, a gombatermesztő hangyák
(Attini) a maguk által termesztett gombával, a Leptogenys fajok ászkarákokkal, a Cerapachys
és Myopias fajok más hangyákkal, a Ponerinae alcsalád számos faja (Megaponera,
Neoponera, Plectroctena, Thaumatomyrmex, stb.) pedig soklábúakkal és/vagy termeszekkel
táplálkozik. Egyes, ún. kleptobionta fajok (pl. Dorymyrmex pyramicus) más hangyafajok
fészkéből „lopkodnak” táplálékot, ill. fogyasztják a fészekben található hulladékanyagokat,
míg az ún. lesztobionták (pl. Solenopsis fugax) a gazdafaj utódait is predálják. A xenobionta
fajok (pl. Formicoxenus nitidulus) más hangyafajok fészkében élnek, és a gazdafaj
dolgozóitól kéregetnek táplálékot. Számos fajuk mézharmatot vagy más édes nedveket
termelő rovarokkal (főleg növénytetvekkel, kabócákkal, ill. boglárka- és mozaiklepke
hernyókkal), valamint különböző növényekkel áll mutualista kapcsolatban (17.58. ábra).
Kémiai kommunikációjuk igen jól fejlett, a hangyák többféle külső elválasztású (exokrin),
feromontermelő miriggyel rendelkeznek, mint bármely más hártyásszárnyú vagy akár rovar.
A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek, bár a legnagyobb diverzitásukat a déli
félteke trópusain érik el. Igen fajgazdag család, több mint 13 ezer fajuk ismert. Noha
fajszámuk az ismert rovarfajoknak kevesebb mint 2%-át teszi ki, biomasszájuk a rovarok
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összbiomasszájának akár harmadát is kiteheti. A család a méhek és a méhekkel közeli
rokonságban álló ún. apoid darazsak alkotta Apoidea családsorozat testvércsoportját képezi
(17.10. ábra).
SubF.: Myrmicinae
Potrohnyelük két ízű (petiolus, postpetiolus), az ízek bütyökszerűek (17.59. ábra).
A nőstények (dolgozók, királynők) fullánkja jól fejlett. A legdiverzebb hangyaalcsalád, a ma
élő hangyafajok kb. fele (>6600 faj) ide tartozik.
Az alcsalád jellemző hazai képviselői a Myrmica, Temnothorax és Tetramorium fajok.
Számos fajuk (pl. Messor, Veromessor, Pogonomyrmex, Pheidole) rendszeres, sőt egyesek
csaknem kizárólagos magfogyasztók, és a begyűjtött magvakat gyakran el is raktározzák
fészkükben. Az újvilág trópusain honos levélvágó hangyák (Atta, Acromyrmex) frissen
begyűjtött növényi anyagot használnak táptalajnak, és ezen termesztik gombájukat
(17.55. ábra). Az Aphaenogaster fajok eszközhasználók, amelyek a folyékony táplálék
elszállításához különböző anyagokat (pl. talajszemcséket, levéldarabkákat, stb.) használnak
fel úgy, hogy ezeket a táplálékra helyezik, majd az így impregnált „eszközöket” szállítják
vissza a fészkükbe. Hírhedt inváziós faj az eredetileg Dél-Amerikában őshonos Solenopsis
invita (vörös tűzhangya), amely mára már a világ számos más helyén (pl. Észak-Amerikában,
Ausztráliában) megtelepedett.

17.59. ábra. Sérült fészektársát szállító Myrmica scabrinodis dolgozó.
A képen jól látható a Myrmicinae alcsalád tagjaira jellemző
két ízű potrohnyél (nyilak).

SubF.: Formicinae
Potrohnyelük egy ízű (petiolus), rendszerint pikkelyszerű (17.54. és 17.60. ábrák).
A nőstények (dolgozók, királynők) fullánkja másodlagosan redukálódott, így védekezésül a
méregmirigyük hangyasavat tartalmazó váladékát fröcskölik a támadójukra egy
ún. acidopóruson keresztül. A második legnépesebb hangyaalcsalád, több mint 3000 fajuk
ismert.
Az alcsalád jellemző hazai képviselői a Formica, Lasius és Camponotus fajok.
A Polyergus fajok, így pl. a nálunk is élő Polyergus rufescens (amazonhangya) obligát
rabszolgatartók. Az óvilág trópusain honos, arboreális életmódú (fákon élő) szövőhangyák
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(Oecophylla) lárvális selyemfonállal összeszőtt levelekből készített fészekben élnek.
Sivatagos élőhelyeken élő, igen hosszú lábú hangyák a Cataglyphys fajok. Az újvilági
mézesbödön-hangyák (Myrmecocystus) specializált, ún. „mézesbödön” dolgozói (plerergátok)
különböző édes nedveket (pl. mézharmatot, nektárt), valamint fehérjéket, vizet, stb.
raktároznak erősen megnagyobbodott begyükben, élő táplálékraktárként szolgálva a kolónia
többi tagja számára az ínséges, táplálékszegény időszakban.

17.60. ábra. Formica exsectoides. A képen jól látható
a Formicinae alcsalád tagjaira jellemző
egy ízű potrohnyél (nyíl).

SupF.: Apoidea (Méhszerűek családsorozata)
A nőstények csápjai 12, míg a hímeké 13 ízűek. Előhátuk (pronotum) hátulsó szegélye
mélyen, U-alakban kimetszett, oldalsó szegélye pedig lebenyszerűen kiszélesedő (pronotális
lobus), amely nem éri el a szárnypikkelyeket (tegulae). Utótoruk hátlemezének (metanotum)
hátulsó része (metapostnotum) megnagyobbodva ún. propodeális háromszöget formál.
A nőstények lárváikat megbénított, megölt, esetleg elpusztult rovarokkal vagy
pókokkal (apoid darazsak) vagy virágporral és nektárral táplálják (méhek). A fészeképítő
fajok nőtényei vagy felhalmozzák a lárváiknak szánt a táplálékot a fészeksejtekben, vagy
folyamatosan hordják a táplálékot a lárváik számára. A parazitoid/ragadozó életmódú fajok
általában vagy egy adott ízeltlábú csoportra specializálódnak (pl. egyes fajok kifejezetten csak
énekeskabócákat zsákmányolnak) vagy csak bizonyos méretű gazdát/zsákmányt ejtenek el
(pl. szinte bármilyen pókot, de csak egy adott mérettartományban). Az imágók jellemzően
nektárfogyasztók. Fészkelési szokásaik rendkívül változatosak, bár jellemzően a talajba
készítik ivadékbölcsőiket. Számos fajuk kleptoparazita. Többségük magányos (szoliter), de
társas (szociális) életmódúak, köztük euszociálisak is lehetnek. Igen fajgazdag, közel 30 ezer
fajuk ismert, amelyek nagyobb részét (kb. 2/3-át) a méhek teszik ki. Az apoid darazsak
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(kaparódarazsak, szitásdarazsak, stb.) leszármazottjaik, a méhek (Anthophila) nélkül nem
képeznek monofiletikus egységet.
F.: Sphecidae (Kaparódarázs-félék családja)
Közepes vagy nagy termetű (ált. >10 mm), gyakran feltűnően karcsú testű darazsak
(17.61. ábra). Ide tartoznak az apoid darazsak legnagyobb méretű képviselői, amelyek akár a
40-50 mm-es testhosszt is elérhetik (pl. Dynatus, Parapsammophila, Sphex). Színezetük
változatos, lehetnek egyszínű feketék, fekete-vörösek, fekete-sárgák, ill. fémes zöldek vagy
kékek is. Összetett szemeik nagy méretűek. Lábak erősek, tüskézettek. Toruk (mesosoma) és
potrohuk (metasoma) hosszabb vagy rövidebb nyéllel, vagy nyél nélkül kapcsolódik
egymáshoz.
A nőstények lárváikat jellemzően megbénított egyenesszárnyúakkal, pl. szöcskékkel,
sáskákkal, esetleg csótányokkal (Sphecinae, Chloriontinae, Sceliphrinae többsége),
lepkehernyókkal vagy levéldarázs álhernyókkal (Ammophilinae), ill. pókokkal táplálják
(Sceliphrinae egy része). Egyes fajaik kleptoparaziták. A kifejlett darazsak nektárral,
mézharmattal, ill. zsákmányuk kifolyó testnedveivel táplálkoznak. A nőstények
ivadékbölcsőjüket rendszerint a laza talajba vájják („kaparják”) vagy már meglévő
(preformált) üregekben alakítják ki, esetleg sárfészket készítenek (pl. Sceliphrinae egyes
fajai). A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek. Több mint 700 fajuk ismert.
A „lopódarazsaknak” is nevezett Sceliphron és Chalybion fajok (Sceliphrinae)
nőstényei sárfészket készítenek, ahová lárváik számára megbénított pókokat halmoznak fel
(17.40. ábra). A Közép- és Dél-Amerikában élő, csótányokra vadászó Trigonopsis cameronii
(Sceliphrinae) a kaparódarazsak többségétől eltérően kommunális életmódú faj. A Sphex fajok
(Sphecinae) lárvái megbénított egyenesszárnyúakon, főleg szöcskéken fejlődnek („szöcskeölő
darazsak”). Igen fajgazdag génusz az Ammophila (Ammophilinae), amelynek eddig több mint
200 faját írták le (17.61. ábra). Nőstényeik laza, homokos talajba készítik ivadékbölcsőjüket,
ahová megbénított lepkehernyókat vagy levéldarázs álhernyókat szállítanak utódaik számára
(„hernyóölők”). Egyes fajok (pl. A. sabulosa, A. urnaria) nőstényei gyakran táplálékot lopnak
fajtársaik vagy más kaparódarazsak fészkéből, vagy saját tojásaikat azok fészkébe
csempészik.

17.61. ábra. Ivadékbölcsője bejáratát lezáró Ammophila sabulosa
(homoki hernyóölő) nőstény.
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F.: Crabronidae (Szitásdarázsfélék családja)
Változatos méretű (1,5-45 mm), általában zömök testű darazsak. Ide tartoznak az
apoid darazsak legkisebb termetű képviselői, amelyek ritkán haladják meg a 10 mm-es
testhosszt, egyesek közülük mindössze 2 mm-esek (Pemphredoninae). Színezetük a
kaparódarazsakhoz (Sphecidae) hasonlóan igen változatos. Fejük a testükhöz képest igen
nagy. Összetett szemeik hatalmasak, félgömb alakúak (17.62. ábra). Toruk (mesosoma) és
potrohuk (metasoma) nyéllel vagy nyél nélkül kapcsolódik egymáshoz.

17.62. ábra. Egy csőrösdarázs, a Bembix rostrata.

Életmódjuk a kaparódarazsakéhoz hasonló, bár náluk jóval többféle rovarcsoportra
specializálódhatnak, így pl. poloskákra (Astatinae), kabócákra (Bembicinae), növénytetvekre
(Pemphredoninae), hangyákra (Philanthinae: Aphilanthopini), méhekre (Philanthinae:
Philanthini), bogarakra (Philanthinae: Cercerini) vagy legyekre (Crabroninae, Mellininae).
A Microbembex fajok (Bembicinae) szinte bármilyen ízeltlábúkat begyűjtenek, élőt vagy
holtat egyaránt. A Bembicinae alcsalád számos faja (pl. Nysson, Stizoides) más szitásdarazsak
kleptoparazitája. Többségük a talajban fészkel (magányosan vagy csoportosan), mások már
meglévő (preformált) üregeket (pl. üreges növényi szárakat, fában lévő elhagyott
rovarjáratokat, stb.) foglalnak el, esetleg növények belsejét rágják ki vagy szabadon álló,
sárból vagy növényi anyagokból összeszőtt fészket készítenek. A Pemphredoninae alcsalád
egyes tagjainál (Psenulus, Microstigmus, Arpactophilus) nem csak a lárvák, hanem a nőstény
imágók is tudnak selymet előállítani, amit a fészekkészítéshez használnak fel. Egyes
Trypoxylon (Crabroninae) fajoknál a hímek őrzik a fészket az élősködőktől, amíg a nőstények
zsákmány után kutatnak a lárvák számára. Többségük magányos életmódú (szoliter), de
lehetnek kommunálisak, sőt euszocialitás is előfordul a körükben (Pemphredoninae).
A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek. Igen fajgazdag család, amely több mint
8700 fajt, azaz az apoid darazsak kb. 90%-át foglalja magába. A méhek (Anthophila) és a
kaparódarazsak (Sphecidae) nélkül nem képez monofiletikus egységet14.
14

A legújabb molekuláris filogenetikai vizsgálatok alapján a családot 8, monofiletikus egységet képező családra
bontották fel (Ammoplanidae, Astatidae, Bembecidae, Crabronidae, Mellinidae, Pemphredonidae, Philanthidae,
Psenidae), amelyek közül az Ammoplanidae képezi a méhek, a Mellinidae pedig a kaparódarazsak
testvércsoportját.
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A Cerceris (Philanthinae) a család legnépesebb génusza több mint 800 fajjal.
A csőrösdarazsak (Bembix) (Bembicinae) nagyméretű, gyakran élénk színezetű, legyekre
vadászó fajok (17.62. ábra). A Sri Lankán honos Krombeinictus nordenae (Crabroninae)
nőstényei más szitásdarazsaktól eltérően, ám a méhekhez hasonlóan virágporral és nektárral
táplálják lárváikat. A neotrópikus elterjedésű Microstigmus comes (Pemphredoninae) a család
és egyben az apoid darazsak egyetlen ismert euszociális életmódú faja.
Anthophila (Méhek)
Méretük igen változatos (2-40 mm). Alapszínűk rendszerint fekete, gyakran világos
(vörös, sárga, fehér) rajzolattal, de fémes színezetűek is lehetnek (pl. orchideaméhek, egyes
karcsúméhek). Testük rendszerint dúsan szőrözött (17.63. ábra), szőreik a többi
hártyásszárnyútól eltérően részben, főleg a tor (mesosoma) egyes részein elágazó (tollas)
szőrök, amelyek a virágpor testükön való megtapadását segítik. A kleptoparazita életmódú
fajok megjelenése gyakran darázsszerű, azaz testük karcsú, élénk színezetű és gyéren
szőrözött. Szájszervük módosult; rágóik (mandibulae) változatlanok, az állkapcsok (maxillae)
és az alsó ajak (labium) megnyúlt részei azonban nyaló szájszervvé alakultak át (14.1. és
17.63. ábrák). A folyékony táplálék (pl. virágnektár) felvételére alkalmas csöves szívóka
(proboscis) alkotásában az alsó ajak megnyúlt és összeolvadt belső karéjaiból (glossae)
létrejövő, finom szőrökkel borított nyelv (glossa), valamint az ezt körülvevő külső állkapcsi
karéjok (galeae) és az ajaktapogatók (labiális tapogatók) vesznek részt. Az imágók mindig
szárnyasok. Hátulsó lábaik 1. láfejíze, az ún. lábtőíz (basitarsus) kiszélesedett, jóval
szélesebb, mint az ezt követő ízek, és gyakran sűrűn szőrözött, különösen a nőstényeknél.
Potrohuk (metasoma) csak kivételesen nyeles. Egyes fajok (pl. Lasioglossum, Xylocopa)
potrohának tövén szimbionta atkák hordozására alkalmas felület vagy mélyedés,
ún. acarinarium található15. A nőstények fullánkjukat (ha van16) kizárólag védekezésre
használják.

17.63. ábra. Apis mellifera (háziméh) közelről. A képen jól látható
a kinyújtott szívóka (proboscis) (nyíl).

15
16

Hasonló struktúrával rendelkeznek egyes magános redősszárnyú darazsak (pl. Parancistrocerus) is.
Egyes méhek, így pl. az árvaméhek (Apidae: Meliponini) nőstényeinek fullánkja másodlagosan redukálódott.
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17.64. ábra. Egy művészméh (Megachile sp.). A képen jól látható
a potroh (metasoma) hasi oldalának scopája (nyíl).

A

B

17.65. ábra. A: Apis mellifera (háziméh) kosárkája (corbicula); B: egy méhdolgozó nektárral
átnedvesített virágporlabdaccsal a kosárkájában (nyíl).

A virágport a nőstények rendszerint testük elágazó szőreivel szedik össze, majd a
szőrbundájukból lábaik segítségével juttatják a sűrű, kefeszerű szőrzetből álló pollenszállító
készülékbe, az ún. scopába. Ez a legtöbb méhnél a hátulsó (3.) lábpáron, különösen a
lábszárak (tibiae) külső oldalán található, vagy egyeseknél részben az áltorszelvény
(propodeum) oldalsó részén vagy a potroh (metasoma) hasi oldalán. A művészméhek
(Megachilidae) nőstényei a virágport kizárólag a potrohuk (metasoma) hasoldalán szállítják
(17.64. ábra). A mézelő méhek (Apidae: Apinae) egy részénél (Euglossini, Apini, Bombini,
Meliponini) a virágpor szállítására a hátulsó lábak lábszárának külső oldalán egyenes vagy
kissé homorú, szegélyszőrökkel körülvett felület, ún. kosárka (corbicula) alakult ki
(17.65. ábra). A kleptoparazita, szociálparazita és rabló életmódú fajok, ill. egyes, a virágport
begyben szállító ősiméhek (Hylaeinae, Euryglossinae) nőstényeinél, valamint a fejlett
euszociális életmódú fajok királynőinél a pollenszállító készülék másodlagosan hiányzik.
A méhek többsége szárazon szállítja a virágport, egyesek (pl. Bombus, Apis) azonban a
pollenszemcséket a begyükből regurgitált nektárral nedvesítik meg, így fokozva azok
összetapadását. Többségük polilektikus, azaz sokféle növényről gyűjtenek virágport, de
oligolektikusak (csupán néhány közelrokon növényfajról gyűjtők, pl. az Andrena apicata
Salix fajokról) és monolektikusak (csupán egyetlen növényfajról gyűjtők, pl. a Macropis
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europaea a Lysimachia vulgaris-ról) is lehetnek. A virágnektárt és más édes nedveket,
pl. mézharmatot a méhek a begyükben, a növényi illóolajokat pedig (ha gyűjtenek) a
virágporhoz hasonlóan a scopában szállítják.
Lárváikat szitásdarázs őseiktől eltérően virágporral és nektárral, esetleg a virágnektárt
kiegészítendő vagy helyettesítendő növényi illóolajokkal17 táplálják (gör. anthos ‛virág’ +
gör. -phil ‛valamit kedvelő’). Többségük magányos (szoliter) életmódú, de emellett a társas
(szociális) életmód szinte összes fokozata megtalálható a körükben. A fejlett társas
(euszociális) életmódú fajok, amelyek a ma élő méhfajok kb. 10%-át alkotják, lehetnek
primitív (karcsúméhek, ácsméhek, poszméhek) vagy fejlett euszociálisak (árvaméhek, Apis
fajok). Ezek kolóniái általában egy- (monogín), ritkán többkirálynősek (poligín). A ma élő
méhfajok kb. 15%-a élősködő vagy ehhez közel álló életmódot folytat, amely egymástól
függetlenül több csoportban is kialakult. Ezen fajok többsége kleptoparazita (pl. Nomadinae),
mások szociálparaziták (pl. Psithyrus), az ún. „rablóméhek” (pl. Lestrimelitta) pedig más
méhek fészkeit fosztogatják.

17.66. ábra. Faághoz rögzített méhfészek.

A kleptoparazita, szociálparazita és rabló életmódú fajok kivételével minden faj
nőstényei fészket (ivadékbölcsőt) készítenek utódaik számára. A fészken belül a nőstények a
lárvák számára külön-külön sejteket alakítanak ki, ahol nektárral, esetleg növényi
illóolajokkal kevert virágport halmoznak fel számukra (magányos és egyes euszociális
életmódú fajok) vagy folyamatosan hordják a táplálékot a lárvák számára (euszociális
életmódú fajok többsége). Fészkelési szokásaik rendkívül változatosak, bár elsődlegesen és
többségében a talajban fészkelnek. Fészküket emellett készíthetik már meglévő (preformált)
üregekbe, növényi szárakba, fákba vagy akár szabad felszínekre is (17.66. ábra). Fészkeik
lehetnek egymástól izoláltan vagy (főleg a talajban fészkelőknél) aggregáltan, néha igen nagy
egyedszámban, egyes fajoknál közös fészekbejárattal. A talajban fészkelő fajok a fészeksejtek
belső felszínét rendszerint a potrohukban (metasoma) található ún. Dufour-mirigy viasszerű
váladékával vonják be, amely egy hidrofób védőréteget alkotva egyrészt meggátolja, hogy a
félig folyékony raktározott táplálék a környező szubsztrátumba ivódjon be, másrészt steril
környezetet és megfelelő páratartalmat biztosít a fészeksejten belül. Egyesek, így pl. a
művészméhek (Megachilidae) különféle külső anyagokat (pl. pépesített növényi részeket,
17

A növényi illóolajok táplálkozási célra való gyűjtése egyes földiméhekre (Melittidae) és valódi méhekre
(Apidae) (pl. Anthophorini, Ctenoplectrini) jellemző.
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levél- és sziromdarabkákat, sarat, gyantát, növényi szőröket, stb.) használnak fel a
fészeksejtek kialakításához vagy lehatárolásához. A mézelő méhek (Apidae: Apinae) számos
faja a fészeképítéshez legalább részben potrohuk (metasoma) epidermális viaszmirigyeinek
váladékát használja fel.
A méhek a zárvatermők legfontosabb és legszélesebb körben elterjedt beporzói,
amelyek nagy valószínűség szerint fontos szerepet játszhattak azok kréta időszaki
diverzifikációjában. Legkorábbi fosszilis képviselőik (†Melittosphex burmensis) a késő kréta
időszaki (kb. 100-94 millió éves) burmai borostyánból ismertek. A sarkvidékek kivételével
világszerte elterjedtek, bár a ma élő fajok közel harmada Dél-Amerikában fordul elő. Igen
fajgazdag csoport, több mint 20 ezer fajjal, amellyel az Apoidea családsorozat kb. 2/3-át
teszik ki. A méheket hagyományosan két informális csoportra, „rövid- és hosszúnyelvű
méhekre” tagolják. Míg azonban a „hosszúnyelvű méhek” (Megachilidae + Apidae) több
közös jelleg alapján monofiletikus egységet képeznek, a „rövidnyelvű méhek” csupán egy
grádként jelennek meg az Anthophila kládon belül, a földi méhekkel (Melittidae) mint az
összes többi méh testvércsoportjával.
F.: Melittidae (Földiméhfélék családja)
Testük dúsan szőrözött. Nyelvük (glossa) rövid. Elülső szárnyaikon 2 (Dasypodainae,
Melittinae egy része) vagy 3 könyöksejt található (Melittinae többsége, Meganomiinae).
A nőstények a virágport a hátulsó lábaikon szállítják.
Kivétel nélkül magányos (szoliter) életmódúak. Kleptoparazita fajaik nem ismertek.
Fészküket a talajba készítik. A talajban fészkelő méhek többségétől eltérően a nőstények a
fészeksejtek belső felszínét nem vonják be Dufour-mirigyük váladékával (ami feltehetőleg ősi
jelleg), bár egyes fajok (pl. Macropis, Rediviva) erre a célra növényi illóolajokat használnak
fel. Számos fajuk oligolektikus. Egyes fajok táplálkozási célra növényi illóolajokat is
gyűjtenek. Főleg a szárazabb élőhelyek lakói. Afrikában és az északi mérsékelt övön
elterjedtek. Kevés, alig több mint 180 fajuk ismert. A legősibb méhek, amelyek a méhek
fennmaradó részének testvércsoportját alkotják, bár a család monofiletikus eredete kérdéses.
Fajgazdagabb génuszok a Dasypoda (Dasypodainae) (17.67. ábra) és a Melitta
(Melittinae). A Dél-Afrikában elterjedt Rediviva génusz (Melittinae) számos fajánál a
nőstények elülső lábai extrém mód megnyúltak, amelyek a növényi illóolajok gyűjtését
segítik.

17.67. ábra. Egy földiméh, a Dasypoda plumipes.
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F.: Andrenidae (Bányászméhfélék családja)
Testük többnyire dúsan szőrözött. Nyelvük (glossa) hosszabb vagy rövidebb. Elülső
szárnyaikon gyakran csupán 2 könyöksejt található (pl. Panurginae). A nőstények a hátulsó
lábaikon, ill. gyakran az áltorszelvényük (propodeum) oldalsó részén szállítják a virágport
(pl. számos Andrena faj), amelyet egyesek nektárral is benedvesítenek. Egyes fajok
(pl. Perdita) nőstényeinél a fullánk erősen redukált. Számos fajuknak évente két nemzedéke is
van, amelyek tagjai gyakran morfológiailag különböznek egymástól.
Többségében magányos (szoliter) életmódúak, egyes fajaik kommunálisak.
A földiméhekhez hasonlóan kleptoparazita fajaik nem ismertek. Általában laza, homokos
talajban fészkelnek, gyakran nagyobb, több százas vagy több ezres csoportokban.
A nőstények a fészeksejtek belső felszínét Dufour-mirigyük váladékával vonják be, bár a
sejtek gyakran béleletlenek. Számos fajuk oligolektikus (főleg a Panurginae alcsalád tagjai).
Gyakran a száraz, sivatagos élőhelyek lakói. Ausztrália kivételével világszerte elterjedtek, bár
legnagyobb diverzitásukat a Holarktiszban érik el. Több mint 2900 fajuk ismert.
Az Andrena (Andreninae) a család legnépesebb génusza közel 1500 leírt fajjal
(17.68. ábra). Ide tartozik a legkisebb méhfaj, a Perdita minima (Panurginae), amelynek
átlagos testhossza mindössze kb. 2 mm.

17.68. ábra. Egy bányászméh, az Andrena vaga.

F.: Halictidae (Karcsúméhfélék családja)
Testük nyúlánk, gyér szőrzetű (17.69. ábra). Egyes fajok (pl. Augochlora,
Agapostemon) fémes (rezes vagy fényes smaragdzöld) színezetűek. Nyelvük (glossa)
hosszabb vagy rövidebb. Elülső szárnyaikon többnyire 3 könyöksejt található, az alapér pedig
erősen görbült. A Lasioglossum fajoknál a szárnyerezet erősen redukált. A nőstények a
hátulsó lábaikon, ill. néha a potrohuk (metasoma) hasoldalán szállítják a virágport.
Életmódjuk igen változatos, a magányostól a primitív euszociális életmódig szinten
mindenféle életforma előfordul a körükben, akár még fajon belül is (szociális polimorfizmus).
Euszociális életmód kizárólag a Halictinae alcsaládban, az Augochlorini nemzetség egyes
fajainál (pl. Augochlora, Augochlorella), ill. a Halictus és Lasioglossum fajoknál (Halictini)
alakult ki. A Lasioglossum fajoknál az euszociális életmód egymástól függetlenül legalább hat
alkalommal tűnt el másodlagosan. Számos fajuk (pl. Sphecodes) más méhek kleptoparazitája,
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de szociálparazita fajaik is ismertek (pl. egyes Lasioglossum fajok). Fészküket többnyire a
talajba, esetleg korhadó fába készítik (pl. Halictinae egyes tagjai), néha sűrű
aggregátumokban. A nőstények a fészeksejtek belső felszínét Dufour-mirigyük váladékával
vonják be. A Halictinae alcsalád tagjait „verejtékméheknek” is nevezik, ugyanis vonzza őket
az izzadtságban található só. A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek, egyikei a
leggyakrabban előforduló méheknek. A méhek második legnépesebb családja, több mint 4300
fajuk ismert.
A Lasioglossum (Halictinae) a legnépesebb (>1700 faj) és legszélesebb elterjedésű
génusz a méhek között. A Halictus génusz (Halictinae) számos faja erős szociális
polimorfizmust mutat, így pl. a nálunk is honos Halictus sexcinctus (hatsávos karcsúméh)
elterjedési területének északi részén magányos vagy kommunális, míg a délin kommunális
vagy euszociális életmódú. Az egyetlen intenzíven alkalmazott talajban fészkelő méhfajt, a
Nomia melanderi-t (Nomiinae) több mint 60 éve sikerrel használják a lucerna beporzására az
Egyesült Államok nyugati részén.

17.69. ábra. Egy karcsúméh, a Halictus rubicundus.

F.: Colletidae (Ősiméhfélék családja)
A nagyobb méretű fajok erősebben, a kisebbek gyengébben szőrözöttek. Nyelvük
(glossa) rövid és más méhektől eltérően kétlebenyű18, a nőstények ennek segítségével hordják
fel a fészeksejtek belső felszínére Dufour-mirigyük váladékát, ami megszilárdulva átlátszó, a
méhek körében egyedi celofánszerű réteget képez. Elülső szárnyaikon 2 (Hylaeinae,
Euryglossinae, Xeromelissinae) vagy 3 könyöksejt található (Colletinae, Diphaglossinae).
A nőstények a virágport a hátulsó lábaikon, ill. a Xeromelissinae alcsalád tagjainál részben a
potrohuk (metasoma) hasoldalán szállítják. Gyakori azonban, hogy a nőstények pollenszállító
készüléke másodlagosan hiányzik (Hylaeinae, Euryglossinae), így ezeknél a nektárral kevert
virágpor szállítása a begyben történik.
18

Korábban emiatt a legősibb méheknek tekintették őket (erre utal a magyar nevük is), amelyeknél az alsó ajak
belső karéjai „még” nem olvadtak össze teljesen, valójában azonban a kétlebenyű glossa származtatott jelleg.
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17.70. ábra. Egy ősiméh, a Hylaeus cornutus.

Magányos (szoliter) életmódúak, de aggregáltan is fészkelhetnek (pl. számos talajban
fészkelő Colletes faj). Egyes Hawaii-szigeteki Hylaeus fajok kleptoparaziták. Fészküket
változatos helyeken (talajban, növényi szárakban, fában, gubacsokban, stb.) készíthetik.
Számos fajuk oligolektikus. A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek, bár a fajok
többsége a déli féltekén, főleg Dél-Amerikában és Ausztráliában honos. Az Euryglossinae
tagjai Ausztrália endemikus ősiméhei. Több mint 2500 fajuk ismert.
Igen fajgazdag génusz a Hylaeus (Hylaeinae) (>700 faj) (17.70. ábra), amelynek tagjai
az Antarktisz kivételével minden kontinensen, sőt számos óceáni szigeten is előfordulnak.
F.: Megachilidae (Művészméhfélék családja)
Testük többnyire gyéren szőrözött. Színezetük rendkívül változatos. Fejük nagy,
négyszögletes. Rágóik (mandibulae) erősek, szélesek. A valódi méhekkel (Apidae) együtt az
ún. „hosszúnyelvű méhek” közé tartoznak, nyelvük (glossa) ugyanis erősebben megnyúlt
(gör. mega- ‛nagy’ + gör. cheilos ‛ajak’). Elülső szárnyaikon csupán 2 könyöksejt található.
A nőstények a virágport kizárólag potrohuk (metasoma) hasoldalán szállítják (17.64. ábra).
Többségük magányos (szoliter) életmódú, de kommunálisak is lehetnek. Egyes fajaik
kleptoparaziták (pl. Stelis, Coelioxys), ezek haskeféje hiányzik. A nőstények fészküket
általában már meglévő (preformált) üregekbe (pl. üreges növényi szárakba, fában lévő
elhagyott rovarjáratokba, üres csigaházakba, stb.), esetleg talajba, fába vagy szabad
felszínekre késztik (17.71. ábra). A család magyar neve, ill. az egyes génuszok közkeletű
megnevezése (pl. Megachile – szabóméhek, Osmia – kőművesméhek) onnét ered, hogy a
nőstények a fészeksejtek kialakításához vagy lehatárolásához jellemzően különféle külső
anyagokat, pl. pépesített növényi részeket, levél- és sziromdarabkákat (pl. Megachile), sarat,
gyantát, növényi szőröket (pl. Anthidium), stb. vagy néha ezek keverékét használják fel
(17.71. ábra). Egyes Megachile fajoknál a nőstények a lárváik táplálékába a Dufour-mirigyük
váladékát is belekeverik. A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek. Közel 4100 fajuk
ismert. A valódi méhek (Apidae) testvércsoportját képezik.
Igen fajgazdag génusz a Megachile (Megachilinae), amelynek eddig több mint
500 faját írták le (17.71. ábra). A Kelet-Indonéziában honos, termeszek fészkében fészkelő
Megachile pluto a legnagyobb termetű méhfaj, amelynek nőstényei a 40 mm-es
testhosszúságot is elérhetik. Európában, Japánban és az Egyesült Államokban az Osmia
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génusz (Megachilinae) számos faját alkalmazzák a gyümölcsösökben az alma, szilva,
cseresznye, mandula, stb. beporzására.

17.71. ábra. Bambuszrudakba készített ivadékbölcsőit pépesített
növényi anyaggal lezáró Megachile monstrosa nőstény.

F.: Apidae (Valódiméhfélék családja)
Testüket ritkás vagy sűrű, igen változatos színű szőrbunda borítja. Nyelvük (glossa) a
művészméhekhez (Megachilidae) hasonlóan rendszerint megnyúlt, csaknem testhosszúságú.
Elülső szárnyaikon többnyire 3 könyöksejt található. A nőstények a virágport a hátulsó
lábaikon, gyakran a lábszárakon kialakult kosárkában (corbicula) szállítják (pl. az Apinae
alcsalád számos tagja). Az árvaméheknél (Apinae: Meliponini) a nőstények fullánkja
másodlagosan redukálódott.
Többségük magányos (szoliter) életmódú, de kommunálisak, kvázi-, szemi- és
euszociálisak is lehetnek. Számos fajuk, így pl. a „kakukkméheknek” is nevezett Nomadinae
alcsalád tagjai kleptoparaziták. Fészkelési szokásaik igen változatosak, talajban, növényi
szárakban, kiszáradt, korhadó fákban, faodvakban, sziklarepedésekben, szabad felszíneken,
stb. egyaránt fészkelhetnek. A talajban fészkelő fajok (pl. Anthophora, Eucera) nőstényei a
fészeksejtek belső felszínét Dufour-mirigyük váladékával vonják be. A mézelő méhek
(Apinae) számos faja a fészeképítéshez legalább részben potrohuk (metasoma) epidermális
viaszmirigyeinek váladékát használja fel. Egyesek táplálkozási célra növényi illóolajokat is
gyűjtenek (pl. Apinae: Anthophorini, Ctenoplectrini). Az Anthophora fajok (Apinae)
nőstényei a lárváik táplálékába a Dufour-mirigyük váladékát is belekeverik. A sarkvidékek
kivételével világszerte elterjedtek. A legnépesebb méhcsalád, közel 5700 fajuk ismert.
A művészméhek (Megachilidae) testvércsoportját képezik.
SubF.: Xylocopinae
Ide tartoznak a legnagyobb termetű méhek. Színezetük gyakran fémes kékes- vagy
zöldesfekete (17.72. ábra).
Magányos (szoliter) vagy társas (szociális) életmódúak, több szubszociális, ill.
primitív euszociális faj (pl. Allodapini) is tartozik közéjük. Az Allodapini nemzetség egyes
tagjai szociálparaziták. Egyesek rabló életmódúak. A kisebb, karcsúbb testű fajok
(pl. Ceratina) növényi szárakba, míg a nagyobb, robusztusabb testű fajok (pl. Xylocopa)
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kiszáradt, korhadó fába vájják fészküket, ezért „ácsméheknek” is nevezik őket. Egyes fajok
hímjei erősen territoriálisak. Mintegy 1000 fajuk ismert.
A nagyméretű, poszméhekre emlékeztető (bár tőlük eltérően nagyrészt csupasz
potrohú) Xylocopa fajok nőstényei rakják a legnagyobb méretű tojásokat (>15 mm) a
rovarvilágban. Igen fajgazdag génusz, több mint 400 fajuk ismert (17.72. ábra).

17.72. ábra. Xylocopa violacea (kék fadongó).

17.73. ábra. Egy „kakukkméh” (Nomada sp.).

SubF.: Nomadinae
Megjelenésük többnyire feltűnően darázsszerű (17.73. ábra). Testük általában karcsú
és gyér szőrzetű. Potrohuk (metasoma) jellemzően vörös színű vagy fekete alapon sárga vagy
fehér mintázatú. A nőstények pollenszállító készüléke másodlagosan hiányzik.
Lárváik kleptoparazitaként fejlődnek más méhek fészkében, ezért „kakukkméheknek”
is nevezik őket. A tojásrakó nőstények jellemzően akkor hatolnak be a gazda fészkébe,
amikor az még nem zárta le a fészeksejteket, így, mivel fennáll a „lebukás” veszélye, a
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fészeksejt falába vagy az azt bélelő rétegbe rakják le tojásaikat, amelyek felszíne gyakran a
sejtfal textúrájáéhoz hasonló. A fajok többsége Észak-Amerikában honos. Mintegy 1200 fajuk
ismert, ezzel a legnagyobb kleptoparazita méhcsoportot képezik.
Az igen fajgazdag (>700 faj) Nomada génusz tagjai főleg bányászméhek (Andrena)
kleptoparazitái (17.73. ábra).
SubF.: Apinae (Mézelőméhformák alcsaládja)
Egyes fajoknál az ivari dimorfizmus igen kifejezett, pl. az Eucera fajok (Eucerini)
hímjeinek csápjai erősen megnyúltak, csaknem testhosszúságúak. Az alcsaládon belül külön
kládot alkotó ún. kosárkás méheknél (Euglossini, Apini, Bombini, Meliponini) a nőstények
hátulsó lábszárának (metatibia) külső oldalán egyenes vagy kissé homorú, szegélyszőrökkel
körülvett felület, ún. kosárka (corbicula) alakult ki, ebben szállítják a nektárral átnedvesíttet
virágport (17.65. ábra). A kleptoparazita, szociálparazita és rabló életmódú fajoknál, ill. a
fejlett euszociális életmódú fajok királynőinél a kosárka másodlagosan hiányzik. Az Apis
fajoknál (Apini) jellemző a fullánk autotómia. Az árvaméheknél (Meliponini) a nőstények
fullánkja másodlagosan redukálódott.

17.74. ábra. Viaszsejtben munkálkodó Apis mellifera (háziméh) dolgozó.

Az Apini, Bombini és Meliponini nemzetségek tagjai euszociális életmódúak.
A nőstények fészküket a talajba, növényi szárakba, kiszáradt, korhadó fákba, faodvakba,
sziklarepedésekbe, szabad felszínekre, stb. egyaránt készíthetik. A kosárkás méhek a
fészeképítéshez potrohuk (metasoma) epidermális viaszmirigyeinek váladékát használják fel
(17.74. ábra), amelyet gyakran sárral, gyantával, stb. kevernek össze. Egyes euszociális
életmódú fajok (Apini, Meliponini) dolgozói sajátos „tánccal” jelzik fészektársaik számára a
táplálékforrás helyének irányát és/vagy távolságát. A mézet, amely a gyűjtött virágnektár, ill.
más édes nedvek, pl. mézharmat enzimatikus átalakításával és besűrítésével készül, az
euszociális fajok dolgozói tartalék táplálékként raktározzák az erre szolgáló sejtekben. Ide
tartozik a valódi méhek több mint 60%-a (kb. 3500 faj).
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17.75. ábra. Egy orchideaméh (Euglossa sp.).

A bundásméhek (pl. Anthophora, Amegilla) (Anthophorini) világszerte elterjedt,
robusztus testű, jellemzően dús szőrzetű, sokszor extrém hosszú nyelvű méhek. Magányos
(szoliter), ritkán kommunális életmódúak, és szinte kivétel nélkül a talajban fészkelnek.
A kizárólag a neotrópusokon elterjedt orchideaméhek (pl. Euglossa) (Euglossini) élénk, fémes
színezetű, igen hosszú nyelvű méhek (17.75. ábra). Többnyire magányos (szoliter)
életmódúak, de kommunálisak vagy kváziszociálisak is lehetnek. Egyes fajaik (pl. Exaerete,
Aglae) kleptoparaziták. Érdekességük, hogy a hímjeik növényi illóolajokat gyűjtenek be
különböző orchideafajokról, amelyeket aztán a duzzadt hátulsó lábszáraikon található
mirigyes zsebecskében raktároznak, és az így előállított „parfümöt” használva jelzik
rátermettségüket a nőstényeknek. Az eredetileg óvilági elterjedésű Apini nemzetség
legismertebb faja az Apis mellifera (háziméh) (17.76. ábra), amely az egyik legrégebben
háziasított rovar, célzott tartásának legrégebbi nyomai kb. 8500 évvel ezelőttre tehetők.
Az Apini nemzetség többi tagjához hasonlóan fejlett euszociális életmódot folytató faj,
amelynek kolóniái átlagosan 40-80 ezer dolgozóból állnak (17.39. ábra). Üregi fészkelő,
természetes körülmények között faodvakba, sziklarepedésekbe készíti hatszögletű
viaszsejtekből felépülő, több vertikális sejtsorból álló fészkét.

17.76. ábra. Apis mellifera (háziméh) dolgozó.
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A nagyrészt holarktikus elterjedésű poszméhek (Bombus) (Bombini) nagy, robusztus
testű, dús szőrzetű, riasztó (aposzematikus) színezetű méhek (17.77. ábra). Primitív
euszociális életmódot folytatnak, fészküket főleg a talajba, néha faodvakba, ritkán az avarba
készítik. Az álposzméhek, azaz a Psithyrus szubgénusz tagjai más poszméhek obligát
szociálparazitái, amelyek megjelenésükkel gyakran gazdájukat mimikrizálják. Az árvaméhek
(pl. Trigona, Melipona) (Meliponini) pántrópusi, főleg közép- és dél-amerikai elterjedésű
méhek, amelyekre az Apis fajokhoz hasonlóan fejlett euszocialitás jellemző. Kolóniáik igen
népesek lehetnek, akár több ezer dolgozóból is állhatnak. Fészküket általában faodvakba
készítik, de földalatti üregekben, termeszvárakban, kitett helyeken, stb. is fészkelhetnek. Bár a
nőstények fullánkja redukált, így szúrni nem tudnak, védekezésképpen képesek harapni, ill.
egyesek (pl. Oxytrigona) maró mirigyváladékot kibocsátani. Egyes fajaik (pl. Lestrimellita)
rabló életmódúak. Közép- és Dél-Amerikában számos fajukat (pl. Melipona, Scaptotrigona)
tartják a mézükért.

17.77. ábra. Bombus terrestris (földi poszméh).

Ellenőrző kérdések:
1. Milyen egyedfejlődési stádiumok jellemzik a teljes átalakulású rovarokat
(Holometabola)?
2. Mik az ún. imaginális korongok?
3. Melyek a teljes átalakulású rovarok főbb lárva- és bábtípusai?
4. Mi a teljes átalakulású rovarok sikerének kulcsa?
5. Mik a teljes átalakulású rovarok főbb ágai, és ezek milyen rokonsági viszonyban
állnak egymással?
6. Melyik a teljes átalakulású rovarok négy legnépesebb rendje?
7. Hogyan kapcsolják az elülső és hátulsó szárnyaikat a hártyásszárnyúak (Hymenoptera)
repülés közben?
8. Mik a cenchrusok, és mely hártyásszárnyú csoportra jellemzőek?
9. Mivé módosult a hártyásszárnyúak elülső lábszárának sarkantyúja?
10. Mi a haplodiploidia? Milyen adaptív előnyökkel jár?
11. Mit jelent a parazitoid, kleptoparazita és szociálparazita életmód?
12. Mik a hártyásszárnyúak evolúciójának főbb eseményei és trendjei?
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13. Melyek a hártyásszárnyúak főbb csoportjai, és ezek milyen rokonsági viszonyban
állnak egymással?
14. Milyen ősi (pleziomorf) jellegekkel rendelkeznek az ülőpotrohúak (Symphyta)?
15. Milyen típusúak, és milyen életmódot folytatnak az ülőpotrohúak lárvái?
16. Miben jelentenek „átmenetet” az álfadarazsak (Orussidae)?
17. Miről kapták nevüket a nyelespotrohúak (Apocrita)?
18. Mi az áltorszelvény (propodeum), és hogyan tagolódik a nyelespotrohúak teste?
19. Milyen típusúak, és elsődlegesen milyen életmódot folytatnak a nyelespotrohúak
lárvái?
20. Mi a nyelespotrohúak két fő csoportja, és ezek milyen rokonsági viszonyban állnak
egymással?
21. Milyen életmód jellemzi elsődlegesen a Parasitica csoportba tartozó nyelespotrohúak
lárváit?
22. Milyen életmód jellemzi a gubacsdarazsakat (Cynipidae) és a fügedarazsakat
(Agaonidae)?
23. Mi a fullánk, kikre jellemző és mire szolgál?
24. Mit nevezünk euszociális életmódnak, és mely fullánkos csoportoknál fordul elő?
25. Milyen életmód jellemzi elsődlegesen a fullánkosok lárváit?
26. Milyen fészkelési szokások jellemzik a fullánkosokat?
27. Mik a hangyák (Formicidae) főbb morfológiai jellegzetességei?
28. Milyen életmód jellemzi a hangyákat?
29. Mik a méhek (Anthophila) főbb morfológiai jellegzetességei?
30. Hogyan szállítják a virágport a nőstény méhek?
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XVIII. Holometabola: Neuropterida, Coleopterida
Írta: Torma Attila
Neuropterida (Recésszárnyúak)
Változatos méretű, megjelenésükben sok ősi (pleziomorf) jelleget hordozó csoport.
Szájszervük rágó típusú. Lábfejeik (tarsi) 5 ízűek. Két pár hasonló felépítésű, sűrű erezetű,
hártyás szárnyuk van. Közös apomorf jellegük, hogy az oldalsó ivarlebenyeik összeforrtak,
és ez a képlet belső izomzattal rendelkezik.
Oligopod, ezen belül is campodeiform1 típusú lárváik ragadozó életmódot folytatnak.
Fejlődésűek többnyire lassú. Bábjuk szabad báb, mozgatható rágókkal (pupa dectica libera).
A Neuropterida a Coleopterida2 klád testvércsoportja a teljes átalakulással fejlődő rovarokon
(Holometabola) belül (ld. 17.5. ábra). A tevenyakú-alakúak (Rhaphidioptera), a vízifátyolkaalakúak (Megaloptera) és az igazi-recésszárnyú-alakúak (Neuroptera) rendjei tartoznak ide,
amelyek közül a Rhaphidioptera a testvércsoportja a Megaloptera + Neuroptera rendeknek,
azaz az Eidoneuroptera kládnak.
A recésszárnyúak (Neuropterida) rendszerének vázlata a lentebb tárgyalt, válogatott
taxonokkal:
Neuropterida (Recésszárnyúak)
O.: Rhaphidioptera (Tevenyakú-alakúak rendje)
O.: Megaloptera (Vízifátyolka-alakúak rendje)
O.: Neuroptera (Recésszárnyú-fátyolka-alakúak rendje)
SubO.: Nevorthiformia (Kövifátyolka-alkatúak alrendje)
SubO.: Hemerobiiformia (Barnafátyolka-alkatúak alrendje)
SubO.: Myrmeleontiformes (Hangyaleső-alkatúak alrendje)

O.: Rhaphidioptera (Tevenyakú-alakúak rendje)
Kis vagy közepes méretű, igen sajátos kinézetű rovarok. Fejük lapított, és hátul
nyakszerűen elkeskenyedő. Mérsékelten hosszú csápjaik sok ízből állnak. Rágó típusú
szájszervük előrefelé irányuló (prognath típusú). Nagy összetett szemeik (oculi) oldalt
kiállnak. Mind a 3 pontszemük (ocellus) megvan vagy ezek teljesen hiányoznak. Előtoruk
feltűnően megnyúlt, mozgathatóan kapcsolódik a középtorhoz, és jellegzetesen fölfelé
hajlítva tartják (18.1. ábra). Szárnyaik színtelenek, átlátszóak, egyedül a szárnyjegy
(pterostigma) sárgás-barnás színű. Vékony lábaik nem módosultak. Lábfejeik (tarsi) 5 ízűek,
a 3. íz kétlebenyes, szív alakú, a 4. íz kicsi, redukált. Potrohuk 10 szelvényből áll.
A nőstények hajlékony tojócsöve legalább olyan hosszú, mint a testük. Campodeiform típusú
lárváik karcsúak, lapítottak. Előtoruk szintén megnyúlt. Lábaik viszonylag rövidek,
amelyekkel előre-hátra jól mozognak.
A lárvák sokszor (9-11) vedlenek a többnyire 2 évig tartó fejlődésük alatt. Talajban,
kéreg alatt élnek, ott is bábozódnak be. Bábjuk szabad báb, amelynek kinézete az imágóéhoz
hasonló. A lárva és az imágó is ragadozó, főleg levéltetveket fogyasztanak. A fás, cserjés
1

Más néven campodeoid típusú.
A két kládot hagyományosan főrendekként szerepeltetik, azonban ez esetben a Neuropteroidea és
Coleopteroidea megnevezés lenne a helyes.
2
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élőhelyeket kedvelik. Túlnyomó többségük a Holarktisz területén él. A mintegy 250 fajukat
2 családba sorolják. Hazánkból 14 fajuk ismert.
F.: Raphidiidae (Valódi-tevenyakú-félék családja)
Nagyobb méretű fajok. Fejtetőjükön 3 pontszemet (ocellus) viselnek, és szárnyjegyük
(pterostigma) 1-2 harántérrel osztott.
Domb- és hegyvidéki erdeinkben találkozhatunk a közönséges tevenyakúval
(Dichrostigma flavipes) (18.1. ábra).

18.1. ábra. Közönséges tevenyakú (Dichrostigma flavipes).

F.: Inocelliidae (Kurtatevenyakú-félék családja)
Kisebb méretű fajok. Előtoruk kevésbé megnyúlt. Pontszemeik (ocelli) nincsenek,
szárnyjegyük (pteristigma) osztatlan.
Tölgyesekben fordul elő a déli tevenyakú (Inocellia braueri).
O.: Megaloptera (Vízifátyolka-alakúak rendje)3
Közepes vagy nagyméretű, erőteljes testalkatú, széles fejű, szürkés-barnás színű
rovarok. Csápjaik fonalasak vagy gyöngysorszerűek, de a hímeknél fésűsek is lehetnek. Rágó
típusú szájszervük prognath típusú. Összetett szemeik (oculi) nagyok, pontszemeik (ocelli) a
2 családjuk közül csak az egyik képviselőinél találhatók meg. Torszelvényeik szabadok. Két
pár jól fejlett szárnyuk erezete vastag. Járólábaik lábfejízeinek száma 5. Potrohuk 10
szelvényű.
Lárváik 1-4 évig vízben fejlődnek. Légzőszervként is funkcionáló 7-8 pár potrohlábuk
van, amelyek mellett tracheakopoltyúik, ill. végfonáljuk (filum terminale) lehet. A lárvák a
szárazföldön bábozódnak, bábjuk szabad báb. Az imágók rövid életűek, gyakran csupán
néhány napig élnek, és nem is táplálkoznak, esetleg egyesek nektárt, virágport fogyasztanak.
A lárvák ragadozó életmódúak. Világszerte elterjedtek. Valamivel több, mint 300 fajuk
ismert. Hazánkban egyetlen génusz 4 faja képviseli a rendet.

3

Magyarul hívják őket vízi-recésszárnyúaknak is.
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F.: Corydalidae (Óriásrecésszárnyú-félék családja)
Nagytermetű, bizarr megjelenésű vízifátyolkák. Szárnyfesztávolságuk akár a 18 cm-t
is elérheti. Gyakori, hogy a hímek rágói (mandibulae) rendkívüli méretűre nőnek, amelyeknek
szerepe a hímek közötti vetélkedésben van. Pontszemeik (ocelli) megvannak.
Lárváiknak tracheakopoltyúik vannak, de végfonaluk (filum terminale) nincs. Európa
kivételével minden kontinensen előfordulnak.
Észak- és Dél-Amerikában elterjedt a hímek hatalmas rágójáról közismert szarvas
nagyszárnyúfátyolka (Corydalus cornutus) (18.2. ábra A).
F.: Sialidae (Vízifátyolka-félék családja)
Közepes termetű, törékenyebb testfelépítésű vízifátyolkák. Sötétbarna, gyakran füstös
szárnyaik fesztávolsága általában 3-4 cm. Pontszemeik (ocelli) hiányoznak. A 4. lábfejízük
(tarsus) lebenyes, szív alakú.
Lárváik tracheakopoltyúkkal nem, de végfonállal (filum terminale) rendelkeznek.
Világszerte előfordulnak, de a fajok többsége az északi féltekén él.
Hazánkban a közönséges vízifátyolka (Sialis lutaria) lárvája kisebb-nagyobb
folyóvizeinkben, még a nem túl szennyezett csatornákban is megél (18.2. ábra B-C).

A

B

C

18.2. ábra. A vízifátyolka-alakúak (Megaloptera) rendjének néhány képviselője.
A: szarvas nagyszárnyúfátyolka (Corydalus cornutus).
B-C: közönséges vízifátyolka (Sialis lutaria) imágója és lárvája.

O.: Neuroptera (Recésszárnyú-fátyolka-alakúak rendje)4
Változatos méretű és megjelenésű rovarok. Elülső szárnyaik fesztávolsága a 4 mm-től
16 cm-ig terjed, de többségüké mindössze 1-4 cm. Csápjaik általában fonalasak vagy
gyöngysorszerűek, de lehetnek bunkósak vagy fésűsek is. Szájszervük rágó típusú,
orthognath. Rágóik (mandibulae) többé-kevésbé aszimmetrikusak, a baloldalin
4

Hsználatos név a Planipennia, azaz síkszárnyúak, valamint magyarul nevezik igazi-recésszárnyúaknak is.
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jellegzetes fogazottság, ill. lapátszerű kiszélesedés lehet. Pontszemeik (ocelli) általában
hiányoznak. Előtoruk szabad, többé-kevésbé külön mozgatható, és többnyire rövid, de ritkán
meghosszabbodhat. A közép- és utótor (pterothorax) zömök egységet alkot. Rendszerint 2 pár
hasonló alakú és nagyságú, a potrohon túlnyúló, hosszúkás szárnyuk van. Szárnyaik erezete
dús, hálózatos (neuroptera = „erezettszárnyúak”), az erek általában sertézettek. Egyes
csoportoknál a hátulsó szárny módosulhat. Ritkán előfordulnak rövidszárnyú és szárnyatlan
fajaik is. A szárnyakon halló- és hangadó szerv is kialakulhat. Lábaik járólábak, amelyek
egyes csoportokban fogólábakká módosulhatnak. Lábfejeik (tarsi) 5 ízűek. Potrohuk
10 szelvényből áll. Campodeiform típusú lárváik szájszerve sajátos, ún. szúró-szívó kampó,
amelynél a nagy, gyakran görbült, sarló alakú rágók (mandibulae) és a hozzáfekvő állkapcsok
(maxillae) között mindkét oldalon egy-egy csatorna helyezkedik el. Szájszervükhöz
méregmirigy is kapcsolódhat. A lárvák lábfejei (tarsi) 1 ízűek, amelyek néha a lábszárral
(tibia) is összeolvadnak (tibiotarsus). A középbél vége lárvakorban el van rekesztve.
A lárvák Malpighi-edényeinek szövőmirigy funkciója is van.
Lárváik többnyire 3-szor vedlenek. Fejlődésük 2 család (Nevrorthidae, Sysiridae)
fajait kivéve szárazföldi élőhelyeken történik. Lárváik néhány kivételtől eltekintve ragadozók.
Zsákmányukat szúró-szívó kampóikkal ragadják meg, majd a beléjük fecskendezett
emésztőnedvek segítségével szívják ki az elfolyósított táplálékot. 3 lárvastádium után a
szövőmirigy funkciót is ellátó Malpighi-edényeik váladékából gubót szőnek a bábozódáshoz.
Bábjuk mozgatható rágókkal rendelkező szabad báb (pupa dectica libera). Az imágók
túlnyomó többsége szintén ragadozó életmódot folytat, de akadnak virágpor- és
nektárfogyasztó, ill. nem táplálkozó fajaik is. Repülésük általában lassú, csapongó. Többnyire
alkonyatkor vagy éjszaka aktívak. Egyes családok képviselőinek a növénykártevők elleni
biológiai védekezésben van szerepe. Világszerte elterjedtek. Mintegy 6000 fajuk ismert,
hazánkban eddig kb. 110 faj előfordulását mutatták ki.
Az ősi jellegeket mutató, korábban a Hemerobiiformia alrend egyik családsorozatába
(Osmyloidea) sorolt fajokat magába foglaló Nevorthidae család bazális helyzetét számos
vizsgálat hangsúlyozta, így az összes többi Neuroptera csoport testvércsoportjaként külön
alrend rangot kapott (Nevorthiformia). Ugyanakkor ezzel nem mindenki ért egyet, és egyes
vizsgálatokban visszahelyezték az Osmyloidea családsorozatba. A legtöbb filogenetikai
elemzés alapján a Hemerobiiformia alrend parafiletikus. Egyedül a Myrmeleontiformia alrend
monofiletikussága támogatott kellően, noha egyes vizsgálatok ezt is megkérdőjelezik.
Jelenlegi 3 alrendjüket (Nevorthiformia, Hemerobiiformia, Myrmeleontiformia) a bizonytalan
leszármazási kapcsolatok miatt külön nem tárgyaljuk, csak az egyes családokat.
SubO.: Nevorthiformia (Kövifátyolka-alkatúak alrendje)
F.: Nevrorthidae (Kövifátyolka-félék)
Kisméretű, sötét színezetű fátyolkák. Karcsú testű lárváik édesvízben, gyorsfolyású,
tiszta vizű patakokban élnek. Egyedülálló módon a vízben bábozódnak, a maguk szőtte
hálózatos gubóikban (kokon), amelyen sajátos tasakok segítségével jutnak levegőhöz.
Generalista ragadozók, az aljzaton, köveken megkapaszkodva lesnek zsákmányukra.
Mindössze 4 génusz 19 faja tartozik a családba.
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SubO.: Hemerobiiformia (Barnafátyolka-alkatúak alrendje)
F.: Sisyridae (Szivacsfátyolka-félék családja)
Kisméretű, sötét (szürkés-barnás) színezetű fátyolkák. Valamivel világosabb szárnyuk
hossza 4-10 mm, erezetén és szegélyén hosszú sertékkel. A 2. és 3. stádiumú lárváik 7 pár
mozgatható tracheakopoltyúval rendelkeznek a potrohuk hasi oldalán, amely egyedülálló a
neuropteridák körében.
Lárváik víziek, megnyúlt szájszervükről és tracheakopoltyúikról könnyen
fölismerhetők. Különböző édesvizekben fejlődnek, ahol szivacsok, mohaállatok szöveteit
szívogatják. Minthogy ennek során a gazda nem pusztul el, így inkább élősködőknek
tekinthetők, mint ragadozóknak. A szárazon, kövek, kéreg alatt bábozódnak, jellegzetes
maguk szőtte hálózatos kokonjukban. Az imágók főként atkákkal táplálkoznak. Világszerte
elterjedtek. Mintegy 70 fajuk ismert.
Sekély, álló és lassú folyású vizeinkben lehet találkozni a füstös szivacsfátyolkával
(Sisyra nigra) (18.3. ábra B).
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18.3. ábra. A recésszárnyú-fátyolka-alakúak (Neuroptera) rendjének néhány képviselője.
A: Közönséges lisztesfátyolka (Semidalis aleyrodiformis). B: Füstös szivacsfátyolka
(Sisyra nigra). C: Ligeti barnafátyolka (Hemerobius humulinus).

F.: Coniopterygidae (Lisztesfátyolka-félék családja)
Apró termetű, 2-5 mm szárnyhosszú fátyolkák. Hátulsó szárnyaik némileg kisebbek,
mint az elülsők, de akár szárnyatlanok is lehetnek. Szárnyerezetük redukált. Megjelenésükben
a liszteskékhez (Aleyrodina) hasonlítanak, ugyanis testüket a potrohmirigyeik által termelt
viaszpor fedi, de a nyugalmi szárnytartásukról könnyen megkülönböztethetők. Szárnyaikat
ugyanis nyugalomban szorosan a test oldalához simítják, és azzal párhuzamosan tartják
összezárva, míg a liszteskék a szárnyaikat a hemipterákra jellemző módon, háztetőszerűen a
potroh fölött tarják.
A nőstények tojásaikat fakéreg alá, repedésekbe helyezik. A lárva és az imágó is
ragadozó, apróbb ízeltlábúakat, ill. azok tojásait, de főleg növénytetveket, gubacsatkákat
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fogyasztanak. A fás, bokros élőhelyeket kedvelik. A közel 500 fajuk közül hazánkból 24
fajukat ismerjük.
A hazai fajok közül a leggyakoribb a közönséges lisztesfátyolka (Semidalis
aleyrodiformis) (18.3. ábra A).
F.: Hemerobiidae (Barnafátyolka-félék családja)
Főleg kis (4-10 mm), ritkábban közepes méretű, legfeljebb 18 mm-es szárnyhosszú
fátyolkák. Barna szárnyaik gyakran sötétebb foltokkal tarkítottak. A Drepanepteryginae
alcsalád fajai leveleket utánoznak (mimézia).
Lárváik és imágóik egyaránt levéltetű fogyasztók. Éjszaka aktívak. Főleg a fás, bokros
élőhelyeken találhatók meg. Világszerte elterjedtek. Mintegy 500 fajuk ismert, ebből
hazánkban 37 fordul elő.
Hazánkban is élő képviselőjük a ligeti barnafátyolka (Hemerobius humulinus)
(18.3. ábra C).
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18.4. ábra. A zöldfátyolkafélék (Chrysopidae) fejlődési alakjai.
A: imágó; B: lárva; C: nyeles tojások.

F.: Chrysopidae (Zöldfátyolkafélék családja)
Közepes vagy nagyméretű, karcsú testű fátyolkák. Elülső szárnyaik hossza 6-35 mm.
Testük többnyire zöld, nagy összetett szemeik zöldesek, sárgásak, fémesen csillogók
(chrysopidae = „aranyosszeműek”). Csápjaik hosszúak, a szárny csúcsán is túlérhetnek
(18.4. ábra A). Nagy, enyhén megnyúlt szárnyaik átlátszóak, zöld erezettel. Az elülső
szárnyaik tövében tympanális hallószerv található.
A nőstények jellegzetes nyeles tojásaikat egyesével vagy csomókban helyezik
növények leveleire, szárára (18.4. ábra C). A megnyúlt testű lárvák (18.4. ábra B) nagyrészt
ragadozók, táplálékkörük igen széles. Gyakran fogyasztanak levéltetveket, pajzstetveket, ill.
más apró termetű, vékony kutikulájú rovarokat vagy ezek tojásait. A lárvák tora gyakran
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dudoros és hosszú szőröket visel, amelyekre áldozataik maradványait, apró moha- vagy
zuzmódarabkákat, homokszemcséket aggatnak, így álcázva magukat, csak a szúró-szívó
kampóikat hagyva láthatóan. A lárvákkal ellentétben a legtöbb imágó nem ragadozó, hanem
nektárt, pollent és gombákat fogyaszt. Egyesek zavarásra bűzős váladékot bocsátanak ki páros
előtori mirigyükből. Az imágók a növények felszínén, ill. egyéb helyeken keltett vibrációval
kommunikálnak egymással (pl. párzáskor). Egyes fajokat igen nehéz morfológiailag
megkülönböztetni, azonban „énekük” alapján jól elkülöníthetők. Világszerte elterjedtek,
kivéve Új-Zélandot. Több mint 1200 fajuk közül nálunk mintegy 30 fajuk fordul elő.
Biológiai védekezési céllal sokfelé tenyésztett faj (fajkomplex) a közönséges fátyolka
(Chrysoperla carnea). Dúsabb vegetációjú élőhelyeken szinte mindenütt megtalálható az
aranyszemű fátyolka (Chrysopa perla).
F.: Mantispidae (Fogólábú-fátyolka-félék családja)
Kis vagy közepes méretű, 5-30 mm szárnyhosszúságú, sajátos megjelenésű fátyolkák.
Csápjaik rövidek. Előtoruk a tevenyakúakéhoz hasonlóan megnyúlt, és ahogy nevük is utal rá,
1. pár lábuk zsákmányszerzésre módosult fogóláb. Szárnyjegyük (pterostigma) feltűnő.
Lárváik különböző rovarok élősködői lehetnek. A Mantispinae alcsaládba tartozó
európai fajok lárvái pókok kokonjában fejlődnek. Az 1. stádiumú, campodeiform típusú
lárvájuk keresi fel a pókgazda kokonját, majd ebben pajor jellegű (scarabaeiform),
póktojásokat fogyasztó lárvává vedlik, és itt is bábozódik be. A fejlődésük tehát
hipermetamorfózis. Az imágók ragadozók. Melegkedvelők. Az imágók ragadozók,
Világszerte elterjedtek, bár többségük a trópusi, szubtrópusi területek lakója. Mintegy
400 fajuk ismert. A nálunk élő 3 fajuk mindegyike védett.
Meleg tölgyesekben fordul elő a kétszínű fogólábú-fátyolka (Mantispa styriaca).
SubO.: Myrmeleontiformes (Hangyalesőalkatúak alrendje)
F.: Myrmeleontidae (Hangyalesőfélék családja)
Általában nagyméretű, 20-150 mm-es szárnyfesztávolságú fátyolkák, amelyek a ma
élő neuropteridák legnagyobb termetű képviselői (18.5. ábra A). Méretre és alakra is az
egyenlőszárnyú szitakötőkhöz (Odonata: Zygoptera) hasonlítanak, tőlük eltérően azonban
csápjaik szabad szemmel is láthatóak és bunkós típusúak, röptük pedig nehézkes, néha
erőteljesen csapongó. Szárnyaik hosszúak, keskenyek, sűrűn erezettek, és kisebb-nagyobb
sötét foltok lehetnek rajtuk. A lárvák zömök testűek, fejük nagy és lapos. Sarló alakú szúrószívó kampóik különösen nagyok, erősek, és belső oldalukon fogazottak (18.5. ábra B).
A lárvák többnyire a laza talajú élőhelyeket kedvelik, amibe hátrafelé igen gyorsan
képesek beásni magukat. Sok faj lárvája a finom szemcséjű, elsősorban homokos talajban
fogótölcsért készít (18.5. ábra C). A lárva a tölcsér alján, a talajba ásva magát várja a
tölcsérbe eső zsákmányát, ami nem csak hangya lehet, noha a nevük (myrmeleontidae =
„hangyászoroszlánok”) erre utal, hanem bármilyen más, megfelelő méretű, kiszívható
ízeltlábú is. Ha a zsákmány a fogótölcsérbe esik, de a lárvának nem sikerül elkapnia, fejével
homokot szór rá, így igyekszik megakadályozni annak kijutását. A kiszívott zsákmány
„múmiáját” is fejével dobja ki a tölcsérből. Más fajoknál a lárvák nem készítenek
fogótölcsért, csak rejtőzködnek a homokban, esetleg aktívan keresik a hangyafészkeket.
Megint mások korhadékban, farepedésekben élnek. Az imágók alkonyatkor és éjszaka aktív
ragadozók. Mintegy 2000 fajuk közül, hazánkban 15 faj él.
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Többségükkel ellentétben a védett közönséges hangyaleső (Myrmeleon formicarius)
nem az alföldi homoki gyepek lakója, hanem inkább a domb- és hegyvidéki területeken fordul
elő.

B

A

C

18.5. ábra. A hangyalesőfélék (Myrmeleontidae) egyes fejlődési stádiumai.
A: imágó; B: lárva; C: a lárva által készített fogótölcsér.

F.: Ascalaphidae (Rablópillefélék családja)
Többnyire nagyméretű, 3-10 cm szárnyfesztávolságú, lepkékre emlékeztető, de igen
gyors röptű recésszárnyúak. A nappal aktív fajok szárnya színes. Testük feltűnően szőrös.
Nagy, rövid fejük és hosszú bunkós végű csápjaik vannak. Nagyméretű összetett szemeik
gyakran kettéosztottak.
Lárváik a hangyalesők (Myrmeleontidae) lárváihoz nagyon hasonlóak, kövek alatt,
talajban, avarban élnek és szintén ragadozók. Az imágók ugyancsak ragadozó életmódot
folytatnak. Főleg a trópusi, szubtrópusi területek lakói. Hozzávetőleg 400 fajuk ismert.
Hazánkban a feltűnő színezetű keleti rablópille (Libelloides macaronius) a domb- és
alacsonyabb hegyvidékek tisztásain fordul elő.
Coleopterida
Közös jellegeik között említhető a csápízek számának csökkenése (legfeljebb 11 íz5),
és további számos jellemző, amelyek egy része összefügg a hátulsó szárnypárral történő
repüléssel (pl. középtor redukált mérete és izomzata, az utótor megnagyobbodása)6.
A legyezőszárnyúakat (Strepsiptera) és bogarakat (Coleoptera) mint testvércsoportokat
foglalja magába (ld. 17.5. ábra), mely rokonsági viszonyt a molekuláris filogenetikai
vizsgálatok is megerősítik.

5

Egyes kihalt bogaraknál előfordultak 13 ízű csápok is.
Érdekességként megemlíthető a Ripiphoridae bogárcsalád és a legyezőszárnyúak közötti néhány hasonlóság
(pl. csápok alakja, parazita életmód, hipermetamorfózissal történő fejlődés), igaz a parazita lárvális életmód és a
a hipermetamorfózis szintén jellemző a hólyaghúzó bogarakra (Meloidae) is.
6
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O.: Strepsiptera (Legyezőszárnyú-alakúak rendje)
Kistermetű (a hímek testhossza 0,5-6 mm, a nőstényeké 0,5-30 mm), rendszerint
jelentős, nem csupán méretbeli ivari dimorfizmust mutató, a parazita életmódhoz
szélsőségesen alkalmazkodott rovarok (18.6. ábra). A szabadon élő hímek feje nagy, széles.
Csápjaik nagyok, gyakran hosszú nyúlványokat viselnek. Nagy, oldalra kiálló összetett
szemeik (oculi) igen sajátosak, 20-70 egymástól elkülönült, domború kitinlencsével
borított szemecskéből tevődnek össze, amelyek önállóan alkotnak képet. Pontszemeik
(ocelli) hiányoznak. Rágó típusú szájszervük van erősen redukált állkapcsokkal (maxillae),
bár imágóként nem táplálkoznak. Utótoruk jelentősen megnagyobbodott. Elülső pár
szárnyuk redukálódott és a kétszárnyúak (Diptera) billérjével (haltera) analóg képletté
alakult7. Hátulsó pár szárnyuk nagy, legyezőszerűen összehajtható, erősen redukált
erezetű, erről kapták a nevüket (strepsiptera = „csavartszárnyúak”). Lábfejeik (tarsi)
2-5 ízűek. Potrohuk 10 szelvényből áll. Párzószervük leegyszerűsödött. A hímeknél jóval
nagyobb termetű nőstények a Mengenillidae család tagjainak kivételével lárvaszerű, de
szaporodni képes ún. neoténiás alakok. Szemeik, végtagjaik, külső ivarszerveik hiányoznak
petefészkeik csökevényesek. Fejük és az 1. torszelvényük összeolvadva fejtort képez.
A nőstények elevenszülők (vivipárok). Egyedfejlődésük hipermetamorfózis.
A gazdában élő elevenszülő nőstényekből kijutó 1. stádiumú, igen apró termetű,
campodeiform típusú lárvák, az ún. planidiumok8 keresnek új gazdát, és befúrják magukat
annak testébe, majd apod típusú lárvává vedlenek, és a gazda testüregében fejlődnek tovább
mint endoparaziták. Vedléskor nem bújnak ki az előző „lárvabőrökből”, így egy vastag,
többrétegű védőburok (puparium) jön létre körülöttük. Az utolsó stádiumú lárvák a gazda
kutikulája közelébe kerülve testük feji végét kidugják (rendszerint a gazda potrohszelvényei
közötti interszegmentális hártyán), és a pupariumban bábozódnak be, de csak a hímek.
A nőstények a bábállapotot kihagyva vedlenek ivaréretté. (E tekintetben a Mengenillidae
család tagjai kivételt képeznek, náluk ugyanis az utolsó stádiumú lárva teljesen kifúrják
magukat a gazdából, és mind a hímek, mind a nőstények a szabadban bábozódnak be.)
A kikelt szárnyas hímek kirepülnek, míg a neoténiás nőstények a pupariumot megtartva a
gazdában maradnak, mindössze a feji végük látszódik ki. A nőstény hasoldala elválik a
puparium falától, és a kettő között lévő üreg lesz az ún. költőcsatorna, amely a fejtor hátulsó
szélénél lévő hasítékon keresztül nyílik. Szaporodáskor a mobilis hímek keresik fel a
szesszilis nőstényeket. A párzás során a hím párzószerve a költőcsatornán keresztül éri el a
nőstény potrohát, hogy megtermékenyítse a nőstény testüregében elszórtan lévő petesejteket.
Az 1. stádiumú lárvák is a költőcsatornán keresztül jutnak ki a gazdából.
A legyezőszárnyúak az egyetlen olyan rovarrend, amelynek minden tagja más rovarok
obligát belső élősködője. A „stylopizáció”, ahogy a legyezőszárnyúak élősködését nevezik,
különlegességét az is mutatja, hogy megoszlanak a vélemények, hogy az élősködés mely
formájáról, parazitizmusról vagy parazitoidizmusról van-e szó. A legyezőszárnyúak rovására
írható parazitáltság nem feltétlenül jár a gazda pusztulásával, legalábbis a teljes ciklushoz élő
gazda szükséges. Mások szerint, tekintve, hogy kasztrálják a gazdát, ill. végül a gazda
pusztulását okozzák, lényegében parazitoidoknak tekinthetők. A Xenidae családba tartozó,
nálunk is gyakori darázskedvelő legyezőszárnyú (Xenos vesporum) a gazda viselkedését is
7

A billér megléte alapján a legyezőszárnyúakat régebben rokonították is a kétszárnyúakkal, annak ellenére, hogy
a kétszárnyúak billérjei a 2. pár, míg a legyezőszárnyúaké az 1. pár szárnyakból alakult ki. Néhány korábbi
molekuláris vizsgálat is azt sugallta, hogy a legyezőszárnyúak az Antliophora kládba tartoznak.
8
Planidium (többesszámban planidia) lárvának hívják a parazitoid rovarok 1. stádiumú lapított, mozgékony, a
gazdát vagy a gazda fészkét felkereső lárvaalakját, így pl. a Ripiphoridae, Meloidae bogárcsaládok képviselőinek
ún. háromkarmú (triungulinus) lárváját is.
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képes manipulálni9. Gazdaspektrumuk igen széles, bár a legtöbb faj hártyásszárnyúakat
(Hymenoptera), ill. kabócákat (Auchenorrhyncha) parazitál. A Myrmecolacidae család
fajainál a nőstény hangyákat (Hymenoptera: Formicidae), míg a hím különböző
egyenesszárnyúakat (Orthoptera) parazitál. Világszerte elterjedtek. Valamivel több mint
600 fajuk ismert, náluk kb. 40 fajuk él. Az ősi, parafiletikus Mengenillidae, ill. a 2009-ben
leírt, egyetlen fajt magába foglaló Bahiaxenidae családokat a Mengenillida alrendbe sorolják,
amely azonban szintén nem képez monofiletikus egységet. A levezetett családok a
monofiletikus Stylopidia alrendet alkotják, amelyek közül azonban a legtöbb fajt magába
foglaló, hártyásszárnyúakat parazitáló Stylopidae család monofiletikus volta kétséges.
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18.6. ábra. A legyezőszárnyúak (Strepsiptera) néhány jellegzetessége.
A: Habitusrajz a hímről (a), a neoténiás nőstényről (b), a nőstény jellemző helyéről
a gazdában (c), ill. az 1. stádiumú planidium lárváról (d, e). B: Stylopizált méh.
C: Egy legyezőszárnyú hímje, amelyen a piros nyilak mutatják a billéreket.

F.: Mengenillidae (Pikkelykerontó-félék családja)
A hím csápjai legalább 6 ízűek. Fejlődése során a nőstény is bebábozódik, bár fejletlen
csápú és lábú, szárnyatlan imágóvá fejlődik.
Mind a hím, mind a nőstény a szabadban bábozódik. Gazdaállataik pikkelykék
(Zygentoma), amely ősi jellegüket mutatja. Főleg a trópusi, szubtrópusi területeken
elterjedtek.

9

A hím legyezőszárnyúval fertőzött darazsak keresik a többi darázs társaságát, majd a hímek a nőstény
legyezőszárnyúval fertőzött darazsak közelébe kerülve kelnek ki a gazdából.
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F.: Elenchidae (Kabócarontó-félék családja)
A hímek csápjai 4 ízűek, és a 3. ízek nyúlványt viselnek. A kifejlett nőstények
neoténiás alakok.
Gazdaállataik kabócák (Auchenorrhyncha) parazitálnak. Fajaik világszerte
előfordulnak.
Hazánkban is elterjedt a gyakori legyezőszárnyú (Elenchus tenuicornis).
O.: Coleoptera (Bogáralakúak rendje)
Méretük a néhány tized mm-től a kb. 20 cm-ig terjed. Változatos méretük és
megjelenésük ellenére testfelépítésük viszonylag egységes (18.7. ábra). Többnyire kemény,
kompakt testű rovarok az általános szklerotizációnak10 köszönhetően. Fejük változatos
formájú, széles vagy megnyúlt egyaránt lehet. A ma élő fajok csápjai legfeljebb 11 ízűek,
méretük, formájuk igen változatos, ivari dimorfizmust is mutathat. Szájszervük rágó típusú, és
ezen alaptípustól kevéssé térnek el, esetleg az imágó korukban nem táplálkozó fajoknál egyes
részei elcsökevényesedhetnek, ill. egyes fajok rágója (mandibula) megnagyobbodhat
(pl. szarvasbogarak). Összetett szemeik (oculi) mellett pontszemeik (ocelli) csak ritkán
vannak11. Az előtoruk szabad, jól elkülönül az összeolvadt közép- és utótortól (pterothorax).
Az előtor hátlemeze (pronotum) nagy, oldalt többnyire a lábak csípőiig (coxae) lehúzódik.
Az 1. pár szárnyuk a hátulsó szárnyak és a potroh védelmére szolgáló fedővé (elytrum)
alakult, erre utal nevük is( coleoptera = „fedőszárnyúak”). Az előhát és a szárnyfedő együtt az
egész hátoldalt lefedheti, de a fedők töve között a középtorhoz tartozó kicsi, háromszög alakú
pajzsocska (scutellum) látható. A szárnyfedőkön erezet nincs, többnyire kemények,
szklerotizáltak, formájuk változatos, felületük gazdagon mintázott lehet (pontsorokkal,
bordákkal, stb.). Néhány csoportnál a szárnyfedők megrövidültek (pl. holyvák), másoknál
pedig a két szárnyfedő érintkezése mentén összenőtt (pl. gyalogcincérek). Repüléshez a
hátulsó pár hártyás szárnyukat használják, bár azzal összhangban csapkodhatnak a
szárnyfedőkkel is, de az ezeket mozgató izmok gyengék. A hátulsó szárnyak nyugalomban
kereszt- és hosszirányban összehajtva a szárnyfedők alatt találhatók. A hátulsó szárnypár
hiányozhat is. A szárnyak és a hátlemezek közötti védettebb üregbe, az ún. szárnyfedő alatti
(szubelytrális) üregbe nyílnak az utóhát és a potroh légzőnyílásai. A szubelytrális üreg
pl. a vízi bogaraknál levegőtartalékként is szolgálhat.
Lábaik az életmódnak megfelelően különböző típusúak (pl. futó-, ásó- vagy
úszólábak) lehetnek. Lábfejízeik száma legfeljebb 5, de gyakran kevesebb, és számuk eltérhet
az egyes lábpárok között. Ez fontos rendszertani bélyeg12. A potroh utolsó szelvényei
(9-10., ritkán a 8.) behúzódtak a potroh belsejébe. A 10. íz mindkét ivarnál csökevényes, a
9. íz csak a hímeknél, míg a nőstényeknél ebből alakul ki a páros lemezekből álló tojócső.
Malpighi-edényeik száma 4 vagy 6, az egyes csoportokra jellemző.
10

Általános szklerotizáció alatt azt kell érteni, hogy az egyes szelvényeket alkotó lemezek (szkleritek)
szklerotizálódtak, megnagyobbodtak, egymást fedő vagy akár összenőtt felületeket alkotva.
11
A jurabogárfélék (Jurodidae) egyetlen ma is élő fajának, az 1996-ban Kelet-Szibériából egyetlen példány
alapján leírt Sikhotealinia zhiltzovae-nak egyedülálló módon a ma élő bogarak között 3 pontszeme (ocellus) van.
A faj rendszertani helye bizonytalan.
12
A lábfejízek jelölése 3 számmal történik pl. 5-5-4, ami azt jelenti, hogy az 1-2. lábpár lábfejízeinek száma 5-5,
míg az utolsó lábpáré 4.
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18.7. ábra. A bogarak (Coleoptera) általános felépítése a szarvasbogár (Lucanus cervus) példáján.
A: A szájszerv részei: 1: alsó ajak; 2: rágók; 3: felső ajak; 4: állkapcsok. B: Habitus ábra fölülről:
5: csípő; 6: tompor; 7: comb; 8: lábszár; 9: lábfej; 10: pajzsocska; 11: előhát; 12: szárnyfedő;
13: hátulsó szárny. C: Habitus ábra alulról: 14: előmell; 15: középmell; 16: utómell.

Ritkán előfordul a körükben szűznemzés (parthenogenezis). Egyes családok tagjainál
(pl. temetőbogarak) fejlett ivadékgondozás figyelhető meg. Lárváik nem hasonlítanak az
imágókra, gyakran az életmódjuk is jelentősen eltér. A lárvák alakja részben az életmódtól
függően változatos. Lehetnek oligopod (campodeiform, scarabaeiform, eruciform, stb.) vagy
apod típusúak. A lárvák feje jól fejlett, szklerotizált, 2-4 ízű csápokkal és 1-6 pár egyszerű
szemmel (stemmata). Lábaik (ha vannak) 5-6 ízűek, de a számuk redukálódhat. Potrohuk
8-10 szelvényből áll, lábakat nem, esetleg a vízi lárváknál tracheakopoltyúkat viselhet.
A 9. szelvényen páros, hátrafelé álló nyúlvány ún. fartoldalék (urogomphus) eredhet.
A bábozódás rendszerint a lárvakori élőhelyen történik, kivéve a vízibogarak lárváit, amelyek
mind a szárazföldön bábozódnak. Bábjuk szabadon mozgatható rágóval nem rendelkező,
többnyire szabad báb (pupa libera), ritkábban múmiabáb (pupa obteca). Táplálkozásmódjuk
igen változatos, egyaránt lehetnek ragadozók, dög- vagy korhadékevők, döntő többségük
azonban növényevő. Parazitizmus is előfordul a körükben. A főleg neotrópikus elterjedésű
Passandridae család fajai hártyásszárnyúak és más bogarak ektoparazitái, lárváik sajátosan
alkalmazkodtak az ektoparazita életmódhoz. A hólyaghúzó bogarak (Meloidae) közé tartozó,
talán közismertebb nünükék (Meloe spp.) hártyásszárnyúak fészekparazitái.
18.1. boksz. A bogarak sikerének kulcsa
A bogarak sikerének kulcsa számos jellegükből adódik, amelyből csak néhányat
emelnénk ki. Sikerük nyilvánvalóan a holometabol fejlődésüknek is köszönhető,
amelynek következtében a lárvák és az imágók különböző mikroélőhelyeket, ill.
eltérő táplálékforrásokat hasznosíthatnak; a lárvák szeparáltak, így védettebbek
lehetnek az imágók ragadozóitól és élősködőitől, ill. hatékonyabban irányíthatják
egyedfejlődésüket, mint a nem holometabol fejlődésű rovarfajok. A bogarak
sikerében szerepet játszott a szárnyfedők (elytra) kialakulása és az általános
szklerotizációjuk is, amelyek kezdetben valószínűleg a ragadozók ellen nyújthattak
hatékonyabb védelmet. Később azonban az így kialakult kompakt testalaknak, a
fizikai igénybevételt jobban elviselő kültakarójuknak köszönhetően sajátos helyeken,
szűkebb terekben (pl. repedésekben, kéreg alatt), ill. szilárd közegben (fában,
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talajban) is könnyebben mozoghattak. A fizikai védelem mellett kültakarójuk
valószínűleg a korokozók, főleg gombák bejutását is hatékonyabban akadályozta.
A korokozók szervezetbe való jutása legkönnyebben, feltéve, ha nem táplálkozás
közben jutnak be, a testszelvényeket összekötő (interszegmentális) hártyákon és a
légzőnyílásokon keresztül lehetséges, amelyek a bogaraknál rejtetté váltak az
általános szklerotizációnak köszönhetően. A légzőnyílásaik is a védettebb szárnyfedő
alatti (szubelytrális) üregbe nyílnak, nem közvetlen a külvilágba, lehetővé téve, hogy
a légzőnyílások felett páradús légtér alakuljon ki, ezáltal csökkentve a vízveszteséget.
Ez pedig igen fontos lehetett a száraz (arid) élőhelyek meghódításában.
A szubelytrális üreg érdekes módon nem csak az arid élőhelyekhez, hanem a vízi
életmódhoz való alkalmazkodásban is szerepet játszhatott, hiszen levegőraktárként is
működhet. A vízibogarak egy része (pl. csíkbogarak) a szárnyfedők alatti üregben
tárolja a levegőt.
A bogarak világszerte elterjedtek, és szinte minden típusú élőhelyen (vízi, erdei, nyílt,
barlangi, hegyvidéki, stb.) és mikroélőhelyen (talajfelszínen ill., talajban, növények felszínén
vagy vegetatív, ill. generatív részeiben, stb.) megtalálhatók, sőt olyan helyeken is, amelyeket
rajtuk kívül más ízeltlábúak nemigen kolonizáltak (pl. más állatok ürüléke). Emberi
szempontból is sokféle jelentőségük lehet. Számos fajuk mezőgazdasági-, erdészeti- vagy
készletkártevő. Ragadozó fajaik (és lárváik) gyakran használatosak a rovarkártevők elleni
biológiai védekezésben. Számos fajukat fogyasztják. Evolúciós sikerüket, amely máig
töretlen, számos tulajdonságuknak köszönhetik (18.1. boksz). Néhány, a bogarakra többékevésbé általánosan, ill. főleg a Polyphaga alrenden belül jellemző evolúciós tendenciát a
18.1. táblázatban foglaltunk össze. A bogarak megjelenése a korai perm időszakra tehető, de a
recens családok 50-60%-a a kréta időszakban tűnt föl. A kréta időszaki gyors radiációjuk
valószínűleg összefügg a virágos növények elterjedésével. Egyes vélemények szerint azonban
nincs egyértelmű kapcsolat a zárvatermők és a bogarak radiációja között, és a bogarak óriási
diverzifikációja inkább az előzetes, hosszú evolúciós útjuknak, niche-szegregációjuknak és a
leszármazási vonalak alacsony kihalásának tudható be.
18.1. táblázat. A bogarak, elsősorban a Polyphaga alrenbe tartozó csoportok néhány jellemző
evolúciós tendenciája.
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A bogarak rendje a rovarok, és egyben az állatvilág legnépesebb rendje. A leírt
állatfajok mintegy 25%-a (kb. 400 ezer faj) tartozik ide. Magyarországon kb. 6.400 fajuk él,
amelyeket 114 családba sorolnak. A bogarak hatalmas fajszámának, alaktani és életmódbeli
diverzitásának köszönhetően – mely sok esetben a morfológiai jellegeik hasonlóságát
(konvergencia) okozza – klasszifikációjuk és az egyes csoportok egységes jellemzése alig-alig
lehetséges. Kivételeket mindig szép számmal találni. Nem csoda hát, hogy rokonsági
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viszonyaik és rendszerezésük a mai napig vitás. Jelenleg 4 alrendjüket (Archostemata,
Myxophaga, Adephaga, Polyphaga) különítjük el, amelyek rokonsági viszonyára vonatkozóan
számos hipotézis látott napvilágot. A jelenleg támogatott hipotézis szerinti rokonsági
viszonyaikat a 18.8. ábra szemlélteti.

18.8. ábra. A bogarak (Coleoptera) alrendjeinek rokonsági viszonyai
Zhang et al. (2018) alapján.

A bogarak (Coleoptera) vázlatos rendszere a lentebb tárgyalt, válogatott taxonokkal:
O.: Coleoptera (Bogáralakúak rendje)
SubO.: Archostemata
SubO.: Myxophaga
SubO.: Adephaga
SubO.: Polyphaga
SupF.: Hydrophiloidea (Csiborszerűek családsorozata)
SupF.: Staphylinoidea (Holyvaszerűek családsorozata)
SupF.: Scarabaeoidea (Ganéjtúrószerűek családsorozata)
SupF.: Buprestoidea (Díszbogárszerűek családsorozata)
SupF.: Byrrhoidea (Labdacsbogárszerűek családsorozata)
SupF.: Elateroidea (Pattanóbogár-szerűek családsorozata)
SupF.: Bostrichoidea (Csuklyásszúszerűek családsorozata)
SupF.: Cucujoidea (Lapbogárszerűek családsorozata)
SupF.: Tenebrionoidea (Gyászbogárszerűek családsorozata)
SupF.: Chrysomeloidea (Levélbogárszerűek családsorozata)
SupF: Curculionoidea (Ormányosbogár-szerűek családsorozata)

SubO.: Archostemata
Csápjaik fonalasak. Lábfejeik (tarsi) 5-5-5 ízűek. Előtoruk oldallemeze (pleurit)
szabad, így a hátlemez és az oldallemez közötti, ún. notopleurális varrat látható. Hátulsó
szárnyaikat nyugalomban spirálisan fölcsavarva rejtik a szárnyfedő alá. Szárnyerezetük a
legteljesebb a renden belül. A hímek heréik csövesek és csavarodottak. Malpighi-edényeik
szabadon állnak, és számuk 4.
Lárváik gombás fákban élnek, rövid életű imágók virágporral táplálkoznak. ÉszakAmerikában és Ázsiában elterjedtek. Virágkorukat a triász időszakban élték, mára csak
néhány (~ 40) reliktum jellegű fajuk maradt. Összesen 4 családjuk közül 2 monotipikus, azaz
csak 1-1 ismert faj képviseli. A fajok többsége a rácsosbogárfélék (Cupedidae) családjába
tartozik.
A maradványbogárfélék (Crowsoniellidae) egyetlen ismert faja, az európai
maradványbogár (Crowsoniella relicta) Olaszországban él. A szűzbogárféléket
(Micromalthidae) képviselő szűzbogár (Micromalthus debilis) eredetileg Észak-Amerikában
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honos, de faanyaggal együtt sokfelé behurcolták. A szűzbogár érdekessége a bonyolult
szaporodásmenete (18.9. ábra).
adult nőstény

?
tojás
?
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18.9. ábra. A szűzbogár (Micromalthus debilis), ill. annak bonyolult szaporodásmenete.
A szaggatott nyilak és kérdőjelek arra utalnak, hogy jelenleg valószínűleg már nem
történik kétivaros szaporodás. A piros keret jelöli a faj ma jellemző szaporodását,
amelynek során a pedogenetikus lárva további triungulinus lárvákat szül.
A hím vonalon az egyetlen lerakott tojásból fejlődik a „hím” lárva,
mely vonal azonban zárul is a hím halálával (ld. 18.2. boksz).

18.2. boksz. A szűzbogár (Micromalthus debilis)
A szűzbogár (Micromalthus debilis) régóta foglalkoztatja a kutatókat számos
sajátossága miatt. Ez az egyetlen ismert faj a családból, amely a fosszilis,
borostyánban igen jó állapotban megőrződött egyedek alapján (pl. a mintegy
20 millió éves dominikai borostyánban) évmilliók óta szinte változatlanul létezik.
Sokkal érdekesebb azonban a faj szaporodása. Jelenlegi vélemények alapján az ivaros
és pedogenetikus ciklust tekintve valószínű, hogy a szűzbogár csak pedogenetikus
úton szaporodik, az ivaros szaporodása eltűnt az evolúciója során (ld. 18.8. ábra).
Ismert, hogy egyes endoszimbionta baktériumok, amelyeket csak az anyák adnak
tovább az utódaiknak (pl. Wolbachia), eltolhatják az ivararányt a nőstények felé a hím
vonal megszüntetésével, hiszen a hímek nem vesznek részt ezen baktériumok
terjesztésében. Általában a faanyagot és a hasonló tápanyagszegény, nehezen
bontható táplálékot fogyasztó állatoknak, így a szűzbogárnak is vannak
endoszimbionta baktériumai (bár ezek kevéssé ismertek), amelyek az anyai vonalon
jutnak az utódokba. Hasonló endoszimbionta baktérium magyarázhatja ugyan az
ivaros ciklus eltűnését, ill. a nőstény lárvák thelytokiás szaporodását, amely más
rovarok esetében is megfigyelhető, de számos érdekes kérdés megmarad a hímekkel
kapcsolatban. A ma élő kifejlett hímek ugyanis sterilek, ráadásul a hím lárvák
elfogyasztják a saját anyjukat. Míg a nőstény utódok kannibalizmusára más
rovaroknál is van példa, és annak kialakulására van magyarázat, a szűzbogár hímjei
esetében nincs. A hím vonal zsákutca. Kifejlődhetnek ugyan kifejlett alakok
(pl. Perotti et al. (2016) vizsgálataiban hősokk hatására az ivaros alakok megjelentek,
de a hímek és nőstények aránya szélsőségesen eltolódott a nőstények felé), ám ezek a
megfigyelések szerint ma már nem képesek szaporodni. Egyrészt sterilek, másrészt a
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párzási viselkedésük is megváltozott. Tévesen beszámoltak kifejlett példányok
„párzásáról”, de később kiderült, hogy azt két nőstény egyed esetében figyelték meg.
SubO.: Myxophaga
Bunkós végű csápjaik legfeljebb 9 ízből állnak. Lábfejízeik száma legfeljebb 4.
Az előtori pleurit szabad, a notopleurális varrat tehát látható. Hátulsó szárnyaik nyugalmi
állapotban a tövükön hajtogatottak, de a végük csavart. A hímek heréik csövesek és
csavarodottak. 6 szabadon álló Malpighi-edényük van.

18.10. ábra. Hydroscapha natans (Myxophaga).

Lárváik víziek, tracheakopoltyúkkal lélegeznek és algabevonatot fogyasztanak.
Az imágók vízben vagy a part közelében élnek. Mindössze kb. 70 fajuk ismert, amelyeket
4 családjába sorolnak, ezek a rücskösbogárfélék (Lepiceridae), zuhatagbogárfélék
(Torridincolidae), csónakbogárfélék (Hydroscaphidae) (18.10. ábra) és az atkabogárfélék
(Sphaeriusidae).
Egyetlen hazai fajuk az európai atkabogár (Sphaerius acaroides).
SubO.: Adephaga
Csápjaik változatosak. Lábfejízeik száma 5-5-5. Az előtori pleurit az előző két alrend
tagjaihoz hasonlóan szabad, így a notopleurális varrat látható. A hátulsó szárnyaikat
nyugalomban kereszt- és hosszirányban hajtogatva tartják a szárnyfedők alatt. Az 1.
potrohszelvényük haslemeze csökevényes, nem látható. A 2. potrohszelvény haslemezét
(sternit) a 3. pár láb csípői (coxae) kettéosztják, és összeforrtak azzal, így a csípők nem
mozgathatók. A potrohuk végén páros mirigyek találhatók, amelyek védekezésre szolgáló
váladékot termelnek. A hímek heréik csövesek és csavarodottak. 4 szabadon álló Malpighiedényük van.
Campodeiform típusú lárváik gyorsan kifejlődnek, az imágók pedig viszonylag hosszú
életűek. Jellemző, hogy a lárvák és imágók többnyire ugyanazt az élőhelyet népesítik be, és
ugyanazt a táplálékforrást hasznosítják. A lárvák többnyire a talajfelszínen szabadon
mozognak, de ásó életmódúak és külső élősködők (ektoparaziták) is lehetnek. Bár többségük
ragadozó (adephaga = „nagyevők”), lehetnek növényevők, gombafogyasztók vagy vegyes
táplálkozásúak is. Általában a nedves (humid) élőhelyeket kedvelik, egyes csoportjaik
egymástól függetlenül alkalmazkodtak a vízi életmódhoz.
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Mintegy 45 ezer fajukat 11 családba sorolják13, bár nagy részük a futóbogárfélék
(Carabidae) közé tartozik. Korábban vízi („Hydradephaga”) és szárazföldi („Geadephaga”)
csoportokat különítették el, azonban a vízi életmódra való áttérés legalább két, bár a lárvák
vízi életmódhoz történő morfológiai adaptációi alapján akár három független esemény
lehetett. Morfológiai és molekuláris vizsgálatok alapján a keringőbogarak (Dytiscidae)
képezik az összes többi Adephaga testvércsoportját, és ezzel a vízi élettér meghódításának
első hullámát. A szárazföldi csoportok („Geadephaga”) képezik a maradék vízi életmódú
családok testvércsoportját, amelyen belül valószínűleg a víztaposóbogarak (Halipididae) és a
maradék vízi csoportok külön ágat képviselnek.
F.: Gyrinidae (Keringőbogár-félék családja)
Kisméretű (3-18 mm), vizek felszínén, csapatosan úszkáló bogarak. Csápjaik rövidek,
a vízfelszín rezgéseinek érzékelésére módosultak. Összetett szemeik kettéosztottak, a felső
résszel a vízfelszín fölötti, míg az alsóval a vízfelszín alatti környezetet képesek érzékelni.
A 2-3. pár lábuk úszólábbá módosult, ezeket használják sajátos, keringő úszásukhoz (amiről a
nevüket is kapták)14. Potrohuk vége kilátszik a szárnyfedőik alól.
A lárvák és imágók egyaránt ragadozók. Míg azonban a lárvák az aljzaton élnek, és
onnét fogyasztanak apróbb állatokat, ill. szerves maradványokat, az imágók a vízfelszínre
hulló rovarokkal táplálkoznak. Világszerte elterjedtek. Mintegy 700 fajuk ismert.
A leggyakoribb hazai fajuk a közönséges keringőbogár (Gyrinus substriatus).
F.: Haliplidae (Víztaposóbogár-félék családja)
Apró termetű vízibogarak. Úszás közben a 3. pár lábaikat felváltva használják.
Tartalék levegőbuborékot a megnagyobbodott hátulsó csípőik (coxae) alatt visznek a víz alá.
A lárvák gázcseréje a tor és a potroh szelvényeiről erdő hosszú, fonálszerű
tracheakopoltyúkon vagy a testfelületükön keresztül zajlik. Az utolsó lárvastádium torán és
potrohán funkcionális légzőnyílások találhatók.
Az imágók többnyire moszatfogyasztók, esetleg ragadoznak is, de a lárváik kizárólag
moszatokkal táplálkoznak. Valamivel több mint 200 fajuk ismert.
A vörhenyes víztaposó (Haliplus lineatocollis) dús növényzetű vizekben hazánkban is
megtalálható.
F.: Dytiscidae (Csíkbogárfélék családja)
1-40 mm-es, áramvonalas testű vízibogarak. Csápjaik viszonylag hosszúak, fonalasak.
Előmellük nyúlványa keskeny és hegyes. A 3. lábpárjuk ellaposodott, hátulsó szegélyén pedig
hosszú úszóserték sorakoznak. Kiváló úszók, úszás közben a hátulsó pár lábaikat együtt
mozgatják. A fajok egy részénél a hímek 1. pár lábának lábfeje (tarsus) kiszélesedik és
tapadókorongot képez, ennek segítségével tartják a nőstényt a párzás során.
Lárváik többnyire a megnyúlt 8. potrohszelvény hátrafelé irányuló légzőnyílásaival
légköri levegőt lélegeznek, egyes fajok lárváinál azonban a légzés kopoltyúkkal vagy a
testfelületen át történik. Az imágók levegővételkor a potrohvégüket dugják ki a vízből, és a
13

Jelenleg a Rhysodidae külön család, és nem a Carabidae családon belül tárgyalják. Egyes recens molekuláris
vizsgálatok szerint a Cicindelinae alcsalád is független vonalat alkot a többi futóbogárfélétől.
14
A jobb és baloldali lábak nem egyformák, így az eltérő méretű felületük miatt a keringőbogarak a vízben
köröket írnak le. A vízi életmódra áttért Adephaga csoportokon belül a keringőbogarak az egyedüliek, amelyek
nem csak az utolsó pár lábukat használják úszásra.
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tartalék levegőt a szárnyfedők alatti (szubelytrális) üregben viszik a víz alá (dytiscidae =
„alámerülők”). Az imágók és lárvák egyaránt falánk ragadozók. A lárvák nagy, görbült
rágóikkal viszonylag nagy zsákmányt is képesek ejteni. Mindenféle víztestben megtalálhatók.
A nálunk is gyakori egyik nagytermetű képviselőjük a szegélyes csíkbogár (Dytiscus
marginalis) (18.11. ábra). Hímjei az 1. lábpárjuk lábfején tapadókorongot viselnek,
szárnyfedőik pedig simák, míg a nőstények szárnyfedőin általában hosszanti barázdák
húzódnak.

A B

18.11. ábra. Szegélyes csíkbogár (Dytiscus marginalis) imágója (A) és lárvája (B).

F.: Carabidae (Futóbogárfélék családja)
Változatos méretű (0,7-65 mm), zömök testű, többnyire fekete, sötétbarna vagy fémes
színezetű bogarak. Csápjaik hosszúak, fonalasak. Lábaik erőteljes futó- vagy ásólábak.
Előhátuk (pronotum) gyakran szív alakú. Sok nagytermetű faj röpképtelen, szárnyfedőik
összenőttek, hátulsó szárnyaik pedig különböző mértékben elcsökevényesedtek. Néha egy
adott fajon belül is előfordulhatnak szárnyas és szárnyatlan egyedek. Előfordul, hogy az
egyébként röpképes egyedek a repülési időszak után fölemésztik repülőizmaikat, és a
továbbiakban nem tudnak repülni. Végbélnyílásuk közelében riasztó (repellens) hatású
váladékot (pl. savakat, kinonszármazékokat) termelő bűzmirigyek lehetnek.
Többségük gyors mozgású, éjszakai életmódú ragadozó, ezek lárvái szintén
ragadozók, de akadnak közöttük dögevők, ill. növényevők is. Egyes fajok lárvái más
bogárlárvák (pl. levélbogarak) ektoparazitái is lehetnek. A lárvák (és gyakran az imágók is)
már külsőleg megkezdik a táplálék emésztését, és az elfolyósodott szöveteket fogyasztják el.
A harmadik legnépesebb bogárcsalád, közel 40 ezer fajuk ismert, hazánkban is több mint
500 fajuk él.
A homokfutrinka-formák (Cicindelinae) fémes zöld vagy bronz színű fajok, hosszú
csápokkal, nagy, sarlószerű rágókkal, nagy, oldalra kiálló szemekkel, és hosszú lábakkal.
Nappal aktív ragadozók. Élénk mozgásúak, jól repülnek, megzavarva futásból repülésbe
váltanak, majd néhány méter után leszállva futnak tovább. Lárváik a laza talajba vájt
lakócsöveikből lesnek áldozatukra, amelynek nyílását fejük és előhátuk zárja le. A homokos
területek lakója az öves homokfutrinka (Cicindela hybrida). A futrinkaformák (Carabinae)
alcsaládjába tartozó Carabus fajok, mint pl. hazánk legnagyobb termetű futóbogara, a gyakori
bőrfutrinka (C. coriaceus), főleg palearktikus elterjedésűek. Nagytermetű futóbogarak,
amelyek hátulsó szárnypárja általában hiányzik. Éjszaka aktív ragadozók. A hazai bábrabló
fajok (Calosoma sycophanta, C. inquiisitor) nagytermetű, élénk színű (zöldes, bronzos
aranyos fényű), bokrokon, fákon vadászó fajok. Az aranyos bábrabló (C. sycophanta)
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(18.12. ábra) betelepítése a behurcolt kártevők ellen a sikeres biológiai védekezés egyik
legelső példája. A fürgefutoncformák (Trechinae) közé tartozó gyorsfutókkal (Bembidion
spp.) minden vízparton lehet találkozni. Más fajaik pigmentálatlan, vak, troglobionta bogarak,
mint pl. az Aggteleki-karszt barlangjaiban élő magyar vakfutrinka (Duvalius hungaricus).
A pöfögőfutrinka-formák (Brachininae) valóságos „vegyi üzemet” hordoznak a potrohukban.
Külön kamrákban hidrokinon, hidrogén-peroxid és különböző enzimek (peroxidáz, kataláz)
tárolódnak, és amikor ezeket a megfelelő sorrendben elegyítik, robbanásszerű reakció
játszódik le, amelynek során a keletkező forró víz, oxigén és maró kinon-származékok
keveréke lövellődik ki irányított módon a potroh végéből, szó szerint leforrázva a támadót.
A Licininae alcsaládba tartozó Epomis fajok lárvái békák fogyasztására specializálódtak.
A lárva tápláléknak kínálja magát a béka számára, majd mikor az elfogyasztaná, a béka
nyelvébe, torkába harapva elkezdi belepumpálni emésztőnedveit, miközben a béka se kiköpni,
se lenyelni, se levakarni nem tudja. A békán csüng, amíg jól nem lakik, akár a béka haláláig.
A legtöbb faj a Harpalinae alcsaládba tartozik, ezek mind megjelenésükben, mind
életmódjukban nagyon változatosak. Ide tartozik a gabonakártevőként is számon tartott
gabonafutrinka (Zabrus tenebroides). Ennek lárvája (népies nevén „csócsároló féreg”) nappal
a talajban bújik meg, és csak éjszaka táplálkozik különböző pázsitfüvek, így gabonanövények
leveleivel, míg az imágók nappal dézsmálják a tejes gabonaszemeket. A futóbogarak
hatalmas, akár 10 cm-t is elérő, bizarr megjelenésű fajai a kísértetbogarak (Mormolyce spp.),
amelyek Délkelet-Ázsiában honosak.

A

B

18.12. ábra. Aranyos bábrabló (Calosoma sycophanta) imágója (A) és lárvája (B).

SubO.: Polyphaga
Morfológiai és életmódbeli változatosságuk óriási, így még az egyes alacsonyabb
hierarchiájú taxonokat is nehéz közösen jellemezni. Csak a méretbeli változatosságukat jól
szemlélteti, hogy míg a legkisebb paránybogárfélék (Ptiliidae) egyes fajai még a 0,25 mm-t
sem haladják meg, addig a Dél-Amerika esőerdeiben élő óriáscincér (Titanus giganteus) a
20 cm-t is elérheti. Csápjaik típusa, ill. a lábfejízeik száma változó. Az előtor hátlemeze
(tergit) oldalirányban megnagyobbodott, elérve az 1. pár lábak csípőjét (coxa), az oldallemeze
(pleurit) pedig elcsökevényesedett és behúzódott a tor belsejébe (kriptopleuria), így
közvetlenül a hátlemez és a haslemez érintkezik egymással, egy ún. notoszternális varratot
kialakítva. A notopleurális varrat nem látható. Hátulsó szárnyaikat nyugalomban az Adephaga
alrend tagjaihoz hasonlóan a szárnyfedők alá hajtogatják. A potrohuk 1-2. haslemezei
(sternitek) csökevényesek, hártyaszerűek, így az 1. látható (szklerotizált) haslemez valójában
a 3. haslemez. A hímek heréi az ősibb alrendek tagjaival szemben tüszőszerűek. Malpighiedényeik száma 4 vagy 6, amelyek lehetnek szabadok vagy a végük az utóbéllel egyesül.
Táplálkozásmódjuk igen változatos (polyphaga = „sokféleevők”), bár többségük
növényevő. A ma élő bogárfajok döntő többsége, azaz jóval több, mint 300 ezer faj tartozik
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ide. Ezeket 16 családsorozatba és 5 alrendágba sorolják, amelyet a 18.2. táblázat foglal össze,
azonban klasszifikációjuk ma sem alakult ki véglegesen. A Kárpát-medencében 114 család
fajai fordulnak elő.
18.2. táblázat. A Polyphaga alrend alrendágai és családsorozatai.
Infraordo
(alrendág)

Superfamilia
(családsorozat)
Hydrophiloidea

Staphyliniformia

Staphylinoidea
Scarabaeoidea

Scarabaeiformia

Scirtoidea

Elateriformia

Dascilloidea
Buprestoidea
Byrrhoidea
Elateroidea
Bostrichiformia

Derodontoidea

Cucujiformia

Lymexyloidea

Bostichoidea
Cleroidea
Cucujoidea
Tenebionoidea
Chrysomeloidea
Curculinoidea

InfO.: Staphyliniformia
Ősi jellegeik a szabadon élő, campodeiform típusú lárva, ill. a lárva és az imágó
hasonló életmódja.
SupF.: Hydrophiloidea (Csiborszerűek családsorozata)
Vízi és szárazföldi fajokat egyaránt magába foglal az ide tarozó 10 család, mely
tagjainak közös morfológiai jellegei a lárvakori szájszerv felépítésében, a szárnyerezetükben,
ill. az ivarszerveik felépítésében keresendők.
F.: Hydrophilidae (Csiborfélék családja)
Változatos méretű, vízi, ill. nedves szárazföldi élőhelyeken (pl. trágyában, gombás
korhadékban) élő bogarak. Csápjaik érzékelő funkcióját a megnagyobbodott állkapcsi
tapogatóik látják el. A vízben élő fajok 3. (vagy néha mind a 2., mind a 3.) pár lába úszólábbá
módosult.
Lárváik ragadozók, míg az imágók növényi részeket vagy elhalt növényi
maradványokat fogyasztanak. Egyes fajaik a szúnyoglárvák ragadozása révén a
csípőszúnyogok elleni esetleges biológiai védekezésben kaphatnak szerepet. Nem jó úszók, a
hátulsó lábaikkal felváltva tapossák a vizet. Gyakran az aljzaton vagy a vízinövényzeten
másznak. A fejüket a vízből kidugva rövid, bunkós csápjaik segítségével hajtják a levegőt a
hasoldali, levegő tárolására szolgáló szőrtakarójukhoz. A lárvák légzőnyílásai a 8.
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potrohszelvényen található légzőzsebbe (atrium) nyílnak, míg mások kopoltyúval lélegeznek.
Némely fajuk ciripel. Mintegy 2800 fajuk közül több mint 70 hazánkban is előforsul.
Az egyik legnagyobb hazai bogárfaj az óriáscsibor (Hydrophilus piceus), amelynek
testhossza az 5 cm-t is elérheti (18.13. ábra A).
F.: Histeridae (Sutabogárfélék családja)
Kemény, többnyire szőrtelen, fényes testük fekete alapszínű, esetleg pirosas mintázatú
szárnyfedőkkel. Rövid, térdes csápjaik bunkóban végződnek. Nagy, előre álló rágóik
feltűnőek. Lábaik rövidek, tüskések, ásásra módosultak. Végtagjaikat nyugalomban szorosan
a testük mellett, annak mélyedéseibe simulva tartják. Szárnyfedőik a potrohuk utolsó
2 hátlemezét szabadon hagyják.
Mind a lárvák, az imágók külső emésztésűek. A lárvák ragadozók, míg az imágók
sokféle táplálékot, elhalt növényi maradványokat, ürüléket, más ízeltlábúakat, ill. azok
tojásait, lárváit fogyasztják. Mozgásuk lomha.
A 7-11 mm-es, 4 piros folttal tarkított, lassú mozgású közönséges sutabogár (Hister
quadrimaculatus) nyílt területeken sokfelé megtalálható (18.13. ábra B).

B

A

18.13. ábra. A Hydrophiloidea családsorozat néhány képviselője.
A: Óriáscsibor (Hydrophilus piceus). B: Közönséges sutabogár (Hister quadrimaculatus).

SupF.: Staphylinoidea (Holyvaszerűek családsorozata)
Változatos megjelenésű és életmódú bogarak. Többnyire kistermetűek. A csápjaik
lehetnek fonalasak, gyöngysorszerűek vagy bunkósak. Szárnyfedőik rendszerint
megrövidültek. Lábfejízeik száma általában 5-5-5.
Többségük imágója és campodeiform típusú lárvája is ragadozó, ill.
hulladékfogyasztó, de gombákat vagy növényi anyagokat is fogyaszthatnak. Fajgazdag
családsorozat, főleg a holyvaféléknek (Staphylinidae) köszönhetően. 6 családjuk képviselői
nálunk is megtalálhatók.
F.: Staphylinidae (Holyvafélék családja)
Óriási fajszámuk ellenére viszonylag egységes kinézetű bogarak. Többségük 2-8 mm
közötti, de akadnak közöttük 1 mm alatti és 35 mm-es fajok is. Testük megnyúlt. Csápjaik
gyöngysorszerűek, ritkán enyhe bunkóban végződnek. Szárnyfedőik megrövidültek, többnyire
csak az első 2 potrohszelvényt fedik, ezért a többi szelvény erősen szklerotizált. Hátulsó
szárnyaikat speciális, többszöri hajtogatással helyezik be a szárnyfedők alá. Potrohuk igen
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mozgékony, amelyet védekezésképpen a hátoldaluk fölé hajtanak, és a végén lévő páros
mirigyből riasztó (repellens) hatású váladékot fecskendeznek a támadójukra.
A legtöbb fajnál mind a lárvák, mind az imágók ragadozók, de szép számmal vannak
gombák spóráit vagy fonalait, moszatokat, ill. pollent fogyasztó fajaik is. Mozgékonyak és jól
repülnek. Szinte mindenféle élőhelyen megtalálhatók, de főleg a nedvesebb helyeket kedvelik.
A bogarak legnagyobb fajszámú családja, több mint 60 ezer fajuk ismert.
Mindössze 1-2 mm-es méretűek a Scydmaeninae alcsalád fajai. Sokuk páncélos
atkákat fogyaszt, és sajátos módszereik vannak az atkák páncéljának felnyitására, ill.
darabolására. Hasonlóan kis méretűek a főleg trópusi elterjedésű tapogatósbogár-formák
(Pselaphinae), mely alcsalád (korábban külön család) tagjainak csápjai többé-kevésbé
bunkósak, de néha szélsőségesen módosulhatnak is (pl. Colilodion schulzi ). Atkák és
ugróvillások ragadozói, de gyakran mürmekofilek, azaz hangyákkal élnek együtt.
A fürkészholyvaformák (Aleocharinae) lábfejízeinek száma gyakran redukálódott, akár 2-2-2
is lehet. Fajaik egy része légylárvák és légybábok parazitoidja, és hipermetamorfózissal
fejlődnek. Más képviselőik hangya-, ill. termeszkolóniák szélsőségesen módosult vendégei.
A sajkabogárformák (Scaphidiinae) teste erősebben szklerotizált, szárnyfedőik hosszabbak, és
gombákkal táplálkoznak. A partiholyvaformák (Paederinae) tipikus képviselői a Paederus
fajok (18.14. ábra B), amelyek kontrasztos, fekete-piros vagy kék-piros színezetükről
könnyebben fölismerhetők. Az igaziholyva-formák (Staphylininae) alcsaládjába tartoznak a
nagyobb termetű holyvafajok, mint pl. a gyepeken megtalálható, nappal aktív aranysújtásos
holyva (Staphylinus caesareus).

A

B

18.14. ábra. A: Közönséges temetőbogár (Nicrophorus vespillo).
B: Egy partiholyva (Paederus sp.).

F.: Silphidae (Dögbogárfélék családja)
Nagytermetű, erőteljes testű bogarak, többnyire sötét alapszínnel, amelyet többkevesebb élénk színezet tarkíthat. Csápjaik bunkósak. A Nicrophorinae alcsalád tagjaira
jellemző, hogy a narancsszínű harántszalaggal díszített szárnyfedőik a potroh utolsó
3-4 szelvényét szabadon hagyják. Testük kevésbé lapított, csápbunkójuk nagy. Sajátosságuk,
hogy a potrohuk 5. hátlemezén lévő recézett sávokat és a szárnyfedőik szegélyén kiemelkedő
harántlécet összedörzsölve ciripelő hangot képesek adni (striduláció). A dögbogárformák
(Silphinae) szárnyfedői befedik a potrohot, testük hát-hasi irányban erősen lapított, a
csápbunkójuk pedig kisebb.
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Dögevők, növényevők vagy ragadozók. Viszonylag kis fajszámú család mintegy
200 fajjal.
Erdők talajszintjén élő mindenevő faj a karimás dögbogár (Silpha carinata)
Fejlett utódgondozás jellemzi a temetőbogarakat (Nicrophorus spp.). A kisebb tetemeket az
imágók utódaik részére elássák, a nőstények pedig őrzik is azokat. A kikelő lárváknak a
nőstények szagnyomot is hagyhatnak a tetemhez, emellett etetik őket, ill. ciripelés útján
kommunikálnak is velük. A lárvák az előemésztett tetemet fogyasztják, az imágók pl.
légylárvákat ragadoznak. Hazánkban is élő képviselőjük a közönséges temetőbogár
(Nicrophorus vespillo) (18.14. ábra A).
InfO.: Scarabaeiformia
Egyetlen családsorozat tartozik ide.

B

A

D

C

18.15. ábra. Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus). A: hím; B: nőstény; C: lárva; D: báb.

SupF.: Scarabaeoidea (Ganéjtúrószerűek családsorozata)
Változatos méretű és megjelenésű bogarak. Közös jellemzőjük a csápjaik alkata
(„lemezescsápúak”). A csáp tőíze (scapus) rendszerint erősen fejlett, a csápostor (flagellum)
végső, 3-7 íze pedig lemezszerűen megnagyobbodott. A lemezek vagy legyezőszerűen
szétnyithatók, vagy szorosabban egymáshoz simulva gömb alakot formálnak. A hímek fején,
előhátán (pronotum) szarvszerű nyúlványok lehetnek. Lábfejképletük 5-5-5. Lábaik gyakran
ásólábakká módosultak. Lárváik húsos, C-alakban görbült testű, szklerotizált fejű, erős rágójú
scarabaeiform típusú lárvák, ún. pajorok (18.15. ábra C).
Egyes családok tagjainál fejlett utódgondozás figyelhető meg. Lárváik rejtett
életmódúak, talajban, növényi részekben, korhadékban, trágyában fejlődnek. A nagy testük
miatt, fejlett lábaik ellenére, nehézkesen mozognak. Rendszerint bomló, ritkábban élő
növényi részeket fogyasztanak. Dögevő is akad közöttük, ill. sok fajuk fogyasztja a
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növényevő emlősök ürülékét (koprofágia). Főleg a nagyobb méretű fajok lárvái évekig
fejlődhetnek, míg az imágók rövid életűek, előfordul, hogy nem is táplálkoznak.
F.: Lucanidae (Szarvasbogárfélék családja)
Nagyrészt közepes vagy nagytermetű (8-90 mm) bogarak. Színük általában egyszínű
feketés-barnás, de a trópusokon élő fajaik színesebbek is lehetnek. Fejük széles. Térdes
csápjaik tőíze (scapus) erősen megnyúlt, az utolsó ízeikről pedig fésűszerűen rövid, merev
lemezek erednek, amelyeket nem tudnak legyezőszerűen széttárni. A hímek rágói legtöbbször
erősen fejlettek, sokszor agancsszerűen megnagyobbodottak. Ezek a táplálkozáshoz nem
használhatók, szerepük csupán a hímek közötti vetélkedésben van. A rágók mérete, ill. a
hímek egyéb másodlagos ivari bélyegeinek fejlettsége a lárvakorban elfogyasztott táplálék
mennyiségétől és minőségétől függ (trófikus polimorfizmus). Lábfejeik 5-5-5 ízűek.
Lárváik korhadó fákban fejlődnek több éven keresztül. Az imágók rövid életűek,
növényi nedveket fogyasztanak vagy egyáltalán nem is táplálkoznak.
Jól ismert hazai fajuk a nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) (18.15. ábra).
F.: Geotrupidae (Álganéjtúró-félék családja)
Életmódjuk hasonlósága miatt korábban a ganéjtúrófélékhez (Scarabaeidae) sorolták
az ide tartozó fajokat, ám velük ellentétben az álganéjtúrók csápbunkója 3 ízű, és finom,
porszerű szőrzet borítja, a rágóik pedig nem módosultak, felülnézetben jól láthatók, nem
takarja el őket a fejpajzs (clypeus). Az ásó életmódhoz alkalmazkodtak, elülső lábaik erőteljes
ásólábak, előtoruk pedig megnagyobbodott, helyet biztosítva az ásáshoz szükséges izmoknak.
Korhadékevők, trágyafogyasztók, de gomba- és növényevők is lehetnek. Főleg a
félszáraz (szemiarid) területeken elterjedtek.

18.16. ábra. Nagyfejű csajkó (Lethrus apterus).

A szarvas-álganéjtúró-formák (Bolboceratinae) földalatti gombákat fogyasztanak,
valószínűleg ez az életmód tekinthető ősinek. Az igazi-álganéjtúró-formák (Geotrupinae) fajai
változatos táplálkozásúak. Utódgondozásuk „még” kezdetleges, a lárváknak szánt táplálékot
az imágók egyszerű, földbe ásott lyukakba hordják. Az igazi-álganéjtúró-formák képviselői
közül lomboserdőinkben gyakori a tavaszi álganéjtúró (Trypocopris vernalis).
A csajkóformák (Lethrinae) közé tartozó, hazánkban is elterjedt nagyfejű csajkó (Lethrus
apterus) (18.16. ábra) növényevő, és fejlett utódgondozás jellemzi. Az imágók párban élnek
az akár fél méteres mélységet is elérő járataikban. A nőstény ennek falába lárvakamrákat
készít, és a hím azokba levéldarabokat hord. A levéldarabokat a hím vagdossa le és gyűjti be,
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amelyben feltűnően nagy rágói segítik. A nőstény a levéldarabokból labdacsokat formál a
lárvakamrákban, majd mindegyikbe 1-1 tojást rak. A kikelő lárvák a felhalmozott, erjedő
növényi anyagot fogyasztják.
F.: Scarabaeidae (Ganéjtúrófélék családja)
Változatos megjelenésű, többnyire nagytestű, zömök, erőteljes felépítésű bogarak.
Az álganéjtúrókkal (Geotrupidae) ellentétben 3-7 ízű csápbunkójuk csupasz és fényes,
többnyire legyezőszerűen terpeszthető, a rágóik pedig felülről nem jól látszanak, azokat
ugyanis a fejpajzs (clypeus) részben vagy teljesen eltakarja.
Nem mindegyikük trágyafogyasztó, gombákkal, ill. növényi anyagokkal is
táplálkozhatnak, sőt a Közép-Amerikában élő Deltochilum valgum ikerszelvényeseket
(Diplopoda) fogyaszt. Igen fajgazdag család, mintegy 30 ezer fajuk ismert.
A ganéjtúróformák (Scarabaeinae) és trágyabogárformák (Aphodiinae) szinte mind
trágyafogyasztók. Jellemzőjük, hogy a rágójuk szűrővé módosult, ennek segítségével szűrik ki
a trágyából az emésztetlen, főleg cellulózból álló részeket, nagyobb darabokat, és csak az apró
szemcséket, ill. elfolyósodott tápanyagban gazdag részt fogyasztják el. Utódgondozók, de
ennek módja igen változatos (18.3. boksz), ahogyan a hím és nőstény szerepvállalása is az
utódgondozásban. Van, hogy a nőstények teljesen egymaguk gondozzák az utódokat, míg
máskor a hímek és nőstények közötti egyenlő munkamegosztás figyelhető meg e tekintetben.
Galacsint maguknak is készíthetnek, nem csak utódjaiknak. A galacsinhajtók (Scarabaeus
spp.) (18.17. ábra A) fejpajzsa (clypeus) kiszélesedett, széle fogazott, 1. lábpárjuk lábfej
(tarsus) nélküli, de a lábszáruk (tibia) kiszélesedett és szintén fogazott. A kiszélesedett
fejpajzs és elülső lábaik segítségével formálják a trágyagalacsint, és azt a hátulsó lábaikkal
görgetik.
Az óriásbogárformák (Dynastinae) rágói nem módosultak, a végük felülről jól látható.
A hímek fején és előtorán rendszerint nagy, szarvszerű nyúlványok találhatók. Lárváik
korhadó fában vagy a talajban fejlődnek. Imágóik rövid életűek, általában nem táplálkoznak.
Trópusi képviselőik óriási méretűek, mint pl. a Közép- és Dél-Amerikában honos
herkulesbogár (Dynastes hercules). Hazánkban is megtalálható a nagyméretű orrszarvú bogár
(Oryctes nasicornis) (18.17. ábra B), ill. a nála jóval kisebb, szarv nélküli butabogár
(Pentodon idiota). A család ismertebb képviselői a cserebogárformák (Melolonthinae),
amelyek rágóinak hegye felülről nem látható. A csápjakon jól megfigyelhető az ivari
dimorfizmus, a hímek csáplemezei ugyanis sokkal hosszabbak. Karmaik azonos
hosszúságúak, a tövükön foggal. Lárváik a talajban, gyökerek között fejlődnek, és azokat
fogyasztják. Az imágók levelekkel, virágokkal táplálkoznak. Gyakran kártevőnek
minősülnek. Közismert hazai fajaik a májusi cserebogár (Melolontha melolontha)
(18.17. ábra D), ill. a jellegzetes mintázatú csapó- vagy kallócserebogár (Polyphylla fullo).
A szipolyformák (Rutelinae) jellemzője, hogy a 2-3. pár lábuk végén a karmok különböző
hosszúságúak, és külön-külön mozgathatóak. Lárváik szintén élő gyökereket fogyasztanak.
Számos mezőgazdasági szempontból kártevőnek minősülő faj akad közöttük, mint pl. az
osztrák szipoly (Anisoplia austriaca), amelynek imágója az érésben lévő gabonaszemeket
dézsmálja. A virágbogárformák (Cetoniinae) imágóira jellemző a feltűnő színezet.
Szárnyfedőik összenőhetnek. A hátulsó szárnyaikat a szárnyfedők által hagyott oldalsó résen
keresztül dugják ki. Lárváik korhadt fában, talajban vagy hangyafészkekben fejlődnek.
Hatalmas termetű képviselőik az Afrikában honos góliátbogarak (Goliathus spp.). Hazánkban
gyakran találkozhatunk az aranyos rózsabogárral (Cetonia aurata) (18.17. ábra C), ill. a
bundásbogárral (Tropinota hirta).
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18.3. boksz. Az utódgondozás módjai a ganéjtúróféléknél (Scarabaeidae)
A ganéjtúróféléknél (Scarabaeidae) az utódgondozás 3 típusa különíthető el, az
endo-, para- és telocoprid típus.
Az endokoprid típus esetében az utódok közvetlenül a trágyában fejlődnek,
azaz az imágók nem készítik azt elő a lárvák számára. A lárvák gyorsan kifejlődnek,
még mielőtt a trágya kiszáradna. Az Aphodiinae alcsalád fajaira (pl. Aphodinus spp.)
jellemző.
A parakoprid típusnál az imágók az utódok számára trágyagalacsinokat
formálnak, amelyeket a trágya alatt ásott járatokban helyeznek el. Néha csak egy
üreget ásnak, és abban halmozzák fel az összes galacsint, máskor bonyolult
üregrendszert készítenek, és külön-külön üregekbe helyezik el a galacsinokat. Ez
jellemző pl. a holdszarvú-ganéjtúróra (Copris lunaris), ill. az afrikai és ázsiai
Heliocopris fajoka.
A telokoprid típusnál az imágók a szabályos gömb alakú trágyagalacsinokat a
trágyától távol eső alkalmas helyre görgetik (18.17. ábra A). Rendszerint a hím
készíti és görgeti a galacsint, a nőstény csak követi (néha előfordul, hogy
„stopposként” a galacsinon viteti magát), de van, hogy együtt dolgoznak. A megfelelő
helyre érve a galacsint elássák, párzanak, majd közösen kialakítják vagy csak a
nőstény alakítja ki a végleges galacsint, végül a nőstény belehelyezi a tojásait.
Ez jellemző pl. az óriás galacsinhajtóra (Scarabaeus typhon), ill. az ókori
Egyiptomban szentként tisztelt zöld galacsinhajtóra (Kheper aegyptiorum) és szent
galacsinhajtóra (Scarabaeus sacer).

A

B

C

D

18.17. ábra. A ganéjtúrófélék (Scarabaeidae) néhány képviselője.
A: szent galacsinhajtó (Scarabaeus sacer); B: orrszarvú bogár (Oryctes nasicornis);
C: aranyos rózsabogár (Cetonia aurata); D: májusi cserebogár (Melolontha melolontha).
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InfO.: Elateriformia
Áramvonalas, kompakt test, ill. a kémiai védekezés számos formája jellemzi az
alrendág képviselőit.
SupF.: Buprestoidea (Díszbogárszerűek családsorozata)
Előtoruk nem mozgatható szabadon, hanem a középtorhoz szorosan illeszkedik.
Potrohuk első 2 látható haslemeze (sternit) összenőtt.
Mindössze 2 család tartozik ide, amelyek közül a díszbogárfélék (Buprestidae) tagjai
fordulnak elő hazánkban.
F.: Buprestidae (Díszbogárfélék családja)
Méretük változatos (3-80 mm), bár többségük 2 cm alatti. Megnyúlt, hátrafelé
keskenyedő, lapos, kemény, kompakt testű bogarak. Ahogyan a nevük is utal rá, feltűnően
színesek15, amely riasztó (aposzematikus) színezetként szolgál. Színük strukturális, ill.
interferenciaszín, azaz nem pigmenteknek köszönhető, hanem a fény különböző töréséből
adódik. Szárnyfedőik hátul kihegyesednek. Hemolimfájuk keserű észtereket (bupresztineket)
tartalmaz. Apod, hemicephalikus típusú lárvájuk lapos, az elülső fele erősen kiszélesedhet.
Egyes fajok lárvái élő fákban fejlődnek, és a járataik rágása közben a gazdanövény
szállítóelemeit is tönkreteszik, míg mások levélaknázók. Az imágók melegkedvelők, főleg a
tápnövényeiken fordulnak elő. Jól repülő, nappal aktív bogarak. Főleg a trópusi területeken
elterjedtek. Közel 15 ezer fajuk ismert.
A hazánkban élő, apró termetű (4-15 mm-es) virágdíszbogarak (Anthaxia spp.)
(18.18. ábra) csillogó, fémfényű zöldes, kékes vagy rezes színű fajok. Az imágók virágokon
vagy a lombkoronában fordulnak elő, és igen sebesen röpködnek. Lárváik meleg, száraz
lomberdőkben fászárú növények ágaiban, törzsében fejlődnek. Nagyobb méretű és kevésbé
színpompás képviselője a családnak a fenyves díszbogár (Calcophora mariana).

18.18. ábra. A virágdíszbogarak egy képviselője (Anthaxia senicula).

15

Épp ezért a gyűjtők által kedveltek is, de még ékszereket is készítenek egyes részeikből.
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SupF.: Byrrhoidea (Labdacsbogárszerűek családsorozata)
Igen változatos csoport. Többnyire kisméretű bogarak. Közös jellemzőik főleg
lárvakori bélyegeken alapulnak, ill. különleges az imágók szárnyhajtogatásának módja is.
Számos fajuk vízi, ill. a vízpartok lakója.
F.: Elmidae (Karmosbogárfélék családja)
Kisméretű, fonalas csápokkal rendelkező bogarak. Lábfejízeik száma 5-5-5. Nevüket
onnét kapták, hogy az utolsó, megnyúlt lábfejízeik nagy karmokat viselnek.
Gyorsfolyású tiszta patakokban, folyókban élnek. Lárváik eleinte tracheakopoltyúkkal
lélegeznek, később a tracheacsöveik megnyílnak, és ezután már a felszínre jönnek levegőért.
Bábozódásuk a parton történik. Az imágók úszni nem tudnak, karmaikkal kapaszkodnak
kövek, bedőlt fák, stb. felszínébe, ill. mászkálnak azok felszínén. Mind a lárvák, mind az
imágóik moszatokkal, ill. szerves törmelékkel táplálkoznak.
A kiskarmosbogár-formák (Elminae) imágóinak hasoldalát mikroszkopikus szőrzet
borítja (plastron), így nem kell levegőért a felszínre emelkedniük 16. A nagykarmosbogárformák (Larainae) fajainak nincs plastronjuk, gyakran el is hagyják a vizet, és a parton
mászkálnak, ill. gyakran repülnek is. A négypúpú karmosbogarat (Macronychus
quadrituberculatus) hazánkban kihalt fajnak vélték, ám mára már több hazai vízfolyásában is
megtalálták.
SupF.: Elateroidea (Pattanóbogár-szerűek családsorozata)
Változatos csoport. Közös jellemzőjük a lárvák szájszerv módosulásai, melyek a külső
emésztésükkel kapcsolatos. Többé-kevésbé lapított, megnyúlt fajok. Kitinkutikulájuk változó
keménységű. Csápjuk fonalas vagy fűrészes, ritkábban fésűs. Lábfejképletük 5-5-5.
Előfordulnak neoténikus nőstények, ill. több családban fényt kibocsátó fajokat.
A 15 családjukból hazánkban 9 képviselői találhatók meg.
F.: Elateridae (Pattanóbogár-félék családja)
Változatos méretű bogarak. Testük a díszbogarakéhoz hasonlóan megnyúlt, hátrafelé
elkeskenyedő (18.19. ábra A). Fejük az előhát alá behúzott. Csápjaik fonalasak, fűrészesek
vagy ritkábban fésűsek. Megnyúlt, mozgékony előtoruk lazán ízesül a középtorhoz, hátulsó
sarkai pedig hegyes nyúlványt képeznek. Egyes fajok (pl. Pyrophorus spp.) előtorán
világítószervek találhatók. Előmellük hosszú nyúlványa egy a középmellen található üregbe
illeszkedik. A nyúlványt innét kipattintva egyrészt riasztó kattanó hangot tudnak kiadni,
másrészt, mint ahogyan a nevük is utal rá, a hátukra fordulva ennek segítségével képesek a
levegőbe fölpattanni. Lárváik hengeres testűek és erősen szklerotizáltak, népiesen
„drótféregnek” is nevezik őket (18.19. ábra B).
A külső emésztésű lárvák korhadékevők vagy növényevők, de akadnak közöttük
ragadozók is. Az imágók rövid életük során főleg növényi anyagokat fogyasztanak.
Mezőgazdasági szempontból kártevőnek minősülő fajok is akadnak köztük, mint pl. a nálunk
16

A legtöbb vízi rovar valamilyen módon légbuborékot visz magával a víz alá oxigénraktárként, amely azonban
folyamatosan zsugorodik. A plastron mentén ezzel szemben állandó víz-gáz határfelület jön létre, amely nem
zsugorodik, és így fizikai kopoltyúként működik.

563

is gyakori egérszínű pattanóbogár (Agrypnus murinus). A mintegy 10 ezer fajuk közül több
mint 100 fordul elő hazánkban.

A

B

18.19. ábra. A pattanóbogarak (Elateridae) néhány képviselője. A: Ectinus aterrimus
fölül- és alulnézetben; B: pattanóbogár lárva (ún. „drótféreg”).

A

B C

18.20. ábra. Nagy szentjánosbogár (Lampyris noctiluca).
A: a hím és nőstény párzás közben; B: lárva; C: világító nőstény.

F.: Lampyridae (Szentjánosbogár-félék családja)
Viszonylag kistermetű (5-25 mm), gyengén szklerotizált testű bogarak. Fejük a lapos,
elöl félkör alakú, hátul lemetszett előhát (pronotum) alá mélyen behúzott, felülről nem látható.
A hímek szárnyfedői általában jól fejlettek, laposak, a végükön kihegyesedők. A nőstények
többnyire szárnyatlanok, olykor a szárnyfedők csökevényei még láthatók rajtuk. Előfordulhat,
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hogy mindkét nem szárnyas, vagy mindkettő szárnyatlan. Lábfejeik (tarsi) 5 ízűek.
Hemolimfájuk mérgező szteroidot (lucibufagint) tartalmaz. A fajok többsége fénykibocsátásra
(biolumineszcencia) képes (lampyridae = „világítók”). Világítószerveik a potrohszelvények
hasi oldalán találhatók, és módosult zsírtestekből állnak. A fény a luciferin nevű szerves
vegyület oxidációja közben keletkezik. A folyamat igen jó hatásfokkal működik, a fény
előállításához használt energia közel 98%-a fénytermelésre fordítódik, miközben hő alig
keletkezik.
A világítás a nemek egymásra találásában játszik szerepet, a kibocsátott fény színe,
időtartama és frekvenciája ugyanis fajra jellemző. Bizonyos fajok (Photuris spp.) nőstényei
azonban más fajok nőstényeinek felvillanásait utánozzák, az így odacsalogatott hímeket pedig
elfogyasztják. Campodeiform típusú lárváik lassú mozgású ragadozók, csigákkal,
rovarlárvákkal táplálkoznak, és külső emésztés jellemzi őket. A lárvák az imágókhoz
hasonlóan világítanak, de esetükben a fénynek riasztó szerepe van. Imágó korban többnyire
nem táplálkoznak. Többségük éjszakai életmódú. Mintegy 2.000 fajuk ismert, amelyek közül
hazánkban 3 fajuk honos.
A nagy szentjánosbogár (Lampyris noctiluca) (18.20. ábra) mindenütt előfordul
hazánkban, a kis szentjánosbogár (Lamprohiza splendidula) inkább csak a domb- és
hegyvidékeinken.
F.: Cantharidae (Lágybogárfélék családja)
Karcsú, nyúlánk, gyengén szklerotizált testű bogarak. Gyakran feltűnő, fekete-vörös
vagy sárga színezetűek. Riasztó (aposzematikus) színezetükkel a hátlemezeik mirigyeinek
különféle mérgező és rossz ízű vegyületeire hívják föl a figyelmet. Szárnyfedőik széle
párhuzamos lefutású. Csápjaik, lábaik megnyúltak, hosszúak. Lárváik megnyúlt testű,
bársonyos, fekete szőrzetű eruciform típusú lárvák.
Mind a lárvák, mind az imágók ragadozók, bár utóbbiak nektárt is fogyaszthatnak.
A nagyjából 5000 ismert fajuk közül hazánkban valamivel több mint 70 fajuk él.
Gyakori és ismert hazai fajok a feketevégű lágybogár (Rhagonycha fulva) és a
suszterbogár (Cantharis rustica).
InfO.: Bostrichiformia
Képviselőiknél kivételesen előfordul, hogy a kriptopleuria nem teljes. Mindössze
2 családsorozat tartozik ide.
SupF.: Bostrichoidea (Csuklyásszúszerűek családsorozata)
Apró termetű bogarak sajátos ún. kriptonefridiális kiválasztószervvel, amely lehetővé
teszi számukra, hogy minimális nedvességtartalmú anyagokkal is táplálkozhassanak.
A 6 családjuk közül 5-nek élnek képviselői hazánkban.
F.: Dermestidae (Porvafélék családja)
Apró termetű, ovális testű bogarak. Testüket pikkelyszerű szőrzet borítja, amely a
színezetüket is adja. Bunkós csápjukat nyugalomban az előtoron található mélyedésbe
illesztik. Hosszúkás, hengeres testű lárváik jellegzetes hegyes vagy horgas végű sertéket
viselnek.
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A lárvák állati maradványokban (bőr, gyapjú, elpusztult rovarok stb.) élnek, míg az
imágók virágport vagy nektárt fogyaszthatnak. Kevés, mindössze kb. 700 fajt számláló család.
A múzeumbogarak (Anthrenus spp.) (18.21. ábra) rovargyűjteményekben okozhatnak
károkat.

18.21. ábra. Múzeumbogár (Anthrenus spp.) imágója és lárvája.

F.: Anobiidae (Álszúfélék családja)
Ahogyan a nevük is utal rá, nem keverendők össze a valódi szúbogarakkal. Kisméretű,
többnyire 5 mm alatti, sárgás-barnás színű, hengeres testű bogarak. Csápjaik fonalasak vagy
fésűsek.
A lárvák száraz faanyagokban, akár bútorokban, gerendában, stb. rágnak járatokat17.
Beleikben endoszimbionta gombák segítik a faanyag bontását. A gombaflórához a lárvák a
tojásburkon található gombák fogyasztása révén jutnak. Az imágók rövid életűek, többnyire
nem is táplálkoznak. Egyes fajok pl. a kis kopogóbogár (Anobium punctatum) szaporodási
időszakban kopogó hangokkal hívják föl magukra a figyelmet.
A lakásokban tartott élelmiszereken gyakran elszaporodhat a kenyérbogár (Stegobium
paniceum).
InfO.: Cucujiformia
Összesen 6 családsorozat igen változatos csoportjait foglalja magába.
SupF.: Cucujoidea (Lapbogárszerűek családsorozata)
Változatos megjelenésű és életmódú bogarak. A hímek ivarszervének felépítése közel
hasonló az idetartozó fajoknál.
Összesen 31 család tartozik ide.

17

Helytelenül szokás mondani, hogy „perceg a szú”, noha a valódi szúbogarak élő fákban élnek.
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F.: Coccinellidae (Katicabogár-félék családja)
Kistermetű (1-10 mm), erősen domború testű, szinte félgömb alakú bogarak.
Többnyire riasztó (aposzematikus), piros-fekete, sárga-fekete színezet jellemzi őket, ami
gyakran igen változékony (coccinellidae = „skarlátvörösek”). Bunkós csápjaik és lábaik
rövidek. Lábfejeik (tarsi) 4 (látszólag 3) ízűek. Kellemetlen szagú és ízű vegyületeket
(pl. adaliin, coccinellin, propylein) tartalmazó hemolimfájukat védekezésül képesek kipréselni
a lábízületeiken keresztül. Lárvájuk szőrős, hernyószerű, eruciform típusú lárva. A lárvák az
imágóhoz hasonlóan gyakran riasztó színezetűek.
A fajok többségénél mind a lárva, mind az imágó ragadozó, főleg levél- és
pajzstetvekre vadásznak. Bábozódásuk a növények felszíni részein, minden rejtőzködés
mellőzésével történik, az utolsó „lárvabőrt” védekezésképpen nem vetik le.
Közismert fajuk a hétpettyes katicabogár (Coccinella septempunctata). Egyre
gyakoribb hazánkban is az inváziós harlekin katica (Harmonia axyridis) (18.22. ábra).

A

B

18.22. ábra. Az inváziós harlekin katica (Harmonia axyridis).
A: különböző színezetű imágók; B: lárva.

SupF.: Tenebrionoidea (Gyászbogárszerűek családsorozata)
Igen változatos megjelenésű bogarak. Közös jellemzőik a lárváik, ill. a hímivarszerv
felépítésében keresendők, valamint abban, hogy lábaikon a tompor (trochanter) ferdén ízesül a
combhoz (femur) (ún. heteromeroid tompor).
A családsorozat összesen 30 családot foglal magába.
F.: Tenebrionidae (Gyászbogárfélék családja)
Változatos méretű, erősen szklerotizált testű bogarak. Magyar nevük a sötét színükre
utal, bár a trópusokon színes, fémfényű képviselőik is előfordulnak. Csápjaik fonalasak, és
általában a homlok pereme alól erednek. Lábaik hosszúak. A potrohuk 1-3. látható haslemeze
(sternit) összenőtt, a 4-5. között pedig védekező mirigyeik nyílnak, bár ezek a sivatagi
csoportoknál gyakran visszafejlődtek a hatékonyabb vízháztartás érdekében. Lárvájuk a
pattanóbogarakéhoz hasonló, „drótféregszerű”.
Többnyire a talajfelszínen mozgó, talajlakó, éjszaka aktív bogarak. Nagyrészt
növényekkel, ill. korhadékkal táplálkoznak. Kifejezetten sikeresek a száraz (arid) élőhelyek
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meghódításában. Néhány mezőgazdasági szempontból kártevőnek minősülő faj is akad
közöttük. Fajgazdag család mintegy 19 ezer ismert fajjal.
A pohos gyászbogár (Gnaptor spinimanus) nappal aktív, szárnyatlan bogár, amely
dolomit, ill. löszgyepek lakója. A közönséges lisztbogár (Tenebrio molitor) lárvája, a
„lisztkukac”, könnyen tenyészthető, és terráriumi állatok táplálékának használható
(18.23. ábra), bár manapság inkább a jóval nagyobb termetű perui gyászbogár (Zophobas
morio) lárváját használják e célra.

A

B

18.23. ábra. Közönséges lisztbogár (Tenebrio molitor). A: imágó; B: lárva („lisztkukac”).

F.: Meloidae (Hólyaghúzóbogár-félék családja)
Közepes vagy nagyméretű, lágytestű, többnyire riasztó (aposzematikus) színezetű
bogarak. Fejük a keskeny előtorhoz egy nyakszerű résszel kapcsolódik. Csápjaik általában
fonalasak vagy gyöngysorszerűek. Szárnyfedőik gyakran elkeskenyedtek vagy megrövidültek.
Lábaik hosszúak, az utolsó lábfejízükön, a karmok között szőrözött nyúlvány található.
Hemolimfájuk kantaridint tartalmaz, így mérgező hatású18.

18.24. ábra. Egy nünüke (Meloe sp.) nősténye.
18

A kantaridin a bőrön hólyagokat, a szembe kerülve átmeneti vagy akár állandó vakságot, az urogenitális
szervekben pedig heveny vérbőséget vagy súlyos gyulladást okozhat. A család egyes fajait, pl. a kőrisbogarat
(Lytta vesicatoria) ajzószerként, másokat, pl. szalagos hólyaghúzót (Mylabris phalerata) vérkeringés
fokozóként, vízhajtóként, ill. uszodaszemölcs kezelésére használták a népi gyógyászatban. Egyes rovarevő
állatokra, így pl. sünökre, denevérekre, ill. bizonyos madarakra a kantaridinnek nincs hatása.
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Lárváik gyakran különböző hártyásszárnyúak (Hymenoptera) fészkében élnek,
fejlődésük hipermetamorfózis. Az 1. stádiumú ún. háromkarmú (triungulinus) lárvák apró
termetű, lapított, szklerotizált testű lárvák hosszú lábakkal és fejlett érzékszervekkel.
Ezek virágokra másznak fel, majd pl. méhek szőrzetébe kapaszkodva a méhfészekbe vitetik
magukat, ahol pajorszerű lárvává vedlenek, és a fészekben élősködnek. Bábozódás előtt újra
vedlenek, és mozgékony lárvaként hagyják el a gazdafészket, majd bábozódnak be a talajban.
Az imágók rövid életűek, többnyire virágokkal, levelekkel táplálkoznak. A mintegy
3000 ismert fajuk közül hazánkban 40 fajuk fordul elő.
A nünükék (Meloe spp.) (18.24. ábra) röpképtelen, talajlakó bogarak. Jellegzetes a
nőstényeik tojásoktól hatalmasra duzzadt potroha. A zöld színű kőrisbogár (Lytta vesicatoria)
júliusban tömegesen látható különböző olajfaféléken.
SupF.: Chrysomeloidea (Levélbogárszerűek családsorozata)
Csápjaik 9-11 ízűek, fonalasak, gyöngysorszerűek, fűrészesek vagy kivételesen
bunkósak, de sohasem térdesek. Lábfejeik (tarsi) látszólag 4 ízűek, ugyanis az igen apró 4. íz
rejtett (18.25. ábra), csak kivételes esetben szabályosan fejlett. A lábfejképlet tehát 5-5-5.
A 3. lábfejíz szív alakú, karéjos.
Szinte minden képviselőjük növényevő. Összesen 30 család tartozik ide.

5.

4.

3.

18.25. ábra. Egy levélbogár (Chrysomelidae) lábfeje (tarsus).
A számok a lábfejízek számát jelölik.

F.: Cerambycidae (Cincérfélék családja)
Igen változatos méretű (3-180 mm), megnyúlt testű, hosszú csápú és lábú bogarak.
Sokuk élénk, feltűnő színezetű (18.26. ábra). Fűrészes csápjaik általában legalább
testhosszúságúak, sok faj esetében a teljes testhosszt is meghaladják (cerambycidae =
„hosszúszarvúak”). A hímek csápjai rendszerint hosszabbak, mint a nőstényeké. Összetett
szemeik rendszerint kikanyarítottak, vese alakúak. Szárnyfedőik néha megrövidültek, a
hátulsó szárnyaik pedig olykor csökevényesek. Lábfejízeik a családsorozatra jellemző
alkotásúak, számuk 5-5-5. Apod típusú lárváik hosszúkásak, erősen szklerotizált fejük
jelentősen behúzódik az előtorba.
Elhalt vagy még élő fákban, dudvás növények szárában, gyökerében fejlődnek
1-4 évig. A bábozódáshoz bábbölcsőt készítenek a fában, míg más fajok a talajban
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bábozódnak. Az imágók többsége alkonyatkor vagy éjjel aktív, de vannak közöttük nappal
aktív fajok is (pl. virágcincérek). Egyesek virágokat látogatnak, mások fák kicsorgó nedveit
nyalogatják, és vannak, amelyek imágóként egyáltalán nem is táplálkoznak. Veszély esetén
hátulsó lábaikat a szárnyfedők szegélyéhez, vagy előtorukat a középtor reszelőlapjához
dörzsölve cincogó hangot hallatnak, innét származik a magyar nevük is. Igen fajgazdag család
több mint 30 ezer fajjal, hazánkban is több mint 200 fajuk él.
Ismertebb fajok a nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) (18.26. ábra D), amely az öreg
tölgyesek jellemző lakója, ill. az igen tetszetős színezetű havasi cincér (Rosalia alpina)
(18.26. ábra A), amely a bükkösökre jellemző. A fűfélék gyökerei között fejlődnek a talajon
mozgó, röpképtelen gyalogcincérek, pl. a nyolcsávos gyalogcincér (Pedestrodorcadion
scopolii) (18.26. ábra B).

A

B

C

D

18.26. ábra. A cincérek (Cerambycidae) néhány képviselője. A: havasi cincér (Rosalia alpina);
B: nyolcsávos gyalogcincér (Pedestrodorcadion scopolii); C: díszes darázscincér (Chlorophorus
varius); D: nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) lárvája, imágója és bábja.

F.: Chrysomelidae (Levélbogárfélék családja)

Többségük kistermetű (1-18 mm), a 30 mm-t ritkán haladják meg. Testük általában
zömök, tojásdad, igen domború, de a katicáktól eltérően nem félgömb alakú. Gyakran igen
élénk színűek, fémfényűek. Számos fajnál a fej mélyen behúzódik az előhát (pronotum) alá.
Csápjaik fonalasak vagy gyöngyfüzérszerűek. Lábfejízeik száma a cincérekhez hasonlóan
csupán látszólag 4, valójában 5-5-5. Gyakori körükben az ivari dimorfizmus; a hímek
rendszerint kisebbek, karcsúbbak, csápjaik hosszabbak és vékonyabbak, első két pár lábukon
a lábfejízek szélesebbek, ill. a lábaik hosszabbak, lábszáraik (tibiae) pedig hajlottak lehetnek.
Számos fajuk mérgező. Hernyószerű (eruciform) lárváik többnyire hosszúkásak.
Mind a lárvák, mind az imágók növényevők, többnyire szabadon rágnak a
növényeken. A bábozódás leginkább a talajban vagy a gazdanövény szárának, gyökerének
felületén történik. Többségük oligofág. Sokuk, így pl. burgonyabogár (Leptinotarsa
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decemlineata) (18.27. ábra), a lucernabogár (Gonioctena fornicata) vagy a földibolhák
(Phyllotreta spp. ) jelentős mezőgazdasági kártevőnek minősülnek. Igen fajgazdag család,
mintegy 32 ezer ismert fajjal. Hazánkban több mint 500 fajuk fordul elő.
Pázsitfűféléken mindenütt gyakori, gabonaféléken pedg káros is lehet a vörösnyakú
árpabogár (Oulema melanopa). A fűzfa-zsákhordóbogár (Clytra laeviuscula) lárvái testük
hátulsó része körül ürülékből és mirigyváladékokból ragasztott tokot hordoznak.

A

B

18.27. ábra. Az Észak-Amerikából származó burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata).
A: imágó és tojások; B: lárvák.

SupF: Curculionoidea (Ormányosbogár-szerűek családsorozata)
Fejük többé-kevésbé ormányszerűen megnyúlt. Lábfejeik (tarsi) a Chrysomeloidea
családsorozat tagjaihoz hasonlóan alakultak, csak látszólag 4 ízűek, valójában 5-5-5 a
lábfejízeik száma.
Apod típusú lárváik a gazdanövényük különböző részeiben fejlődnek. 8 családjukba,
főleg az ormányosbogár-féléknek (Curculionidae) köszönhetően több mint 60 ezer faj
tartozik.

18.28. ábra. Nagy fenyvesormányos (Hylobius abietis)
lárvája, bábja és imágója.
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F.: Curculionidae (Ormámyosbogár-félék családja)
Kis vagy közepes termetű (1-35 mm) bogarak. Fejük hosszabb-rövidebb ormányban
végződik. Csápjaik térdesek, bunkós végűek. A csápok 1. íze gyakran az ormány oldalán húzódó
barázdába illeszkedik, így ilyenkor a csápok térdes jellege nem szembetűnő. Szájszervük az
ormány végén helyezkednek el.
A nőstények ormányuk segítségével fúrnak lyukat különböző növényi részekbe, és
tojásaikat ide helyezik, így lárváik az élő növényi szövetben rejtetten fejlődhetnek. Ez a
jellegzetességük nagyban hozzájárult óriási sikerükhöz. Számos fajuk mono- vagy oligofág.
Sokuk erdő- vagy mezőgazdasági kártevőnek minősül. A második legnépesebb bogárcsalád,
több mint 50 ezer fajuk ismert.
A hamvas vincellérbogár (Otiorhynchus ligustici) lárvái a lucerna gyökerét károsítják.
Jelentős erdészeti károkat okozhat a nagy fenyvesormányos (Hylobius abietis) (18.28. ábra),
ill. a lucfenyő egyik legveszedelmesebb kártevője, a közönséges betűzőszú (Ips typographus).
A család legnagyobb termetű hazai képviselője az 1,5-2 cm hosszú acsalapu-ormányos
(Liparus glabrirostris).

Ellenőrző kérdések:
1. Milyen jellegek jellemzik a Neuropterida kládot?
2. Mely rendek tartoznak a Neuropterida kládba?
3. Mely taxonra jellemző a szúró-szívó kampó?
4. Milyen életmódot folytatnak a Neuropterida tagjai?
5. Milyen közös jellegek jellemzik a Coleopterida kládot?
6. Mely rendek tartoznak a Coleopterida kládba?
7. Mely morfológiai sajátságok jellemzik a legyezőszárnyúakat (Strepsiptera)?
8. Milyen életmód és szaporodás jellemzi a legyezőszárnyúakat?
9. Mit jelent a stylopizáció?
10. Milyen sajátos morfológiai jellemzőik vannak a bogaraknak (Coleoptera)?
11. Milyen jellegek járultak hozzá a bogarak evolúciós sikeréhez?
12. Milyen evolúciós trendek jellemzik a bogarakat?
13. Mi az elytrum?
14. Mi a szubelytrális üreg?
15. Mit jelent az általános szklerotizáció?
16. Milyen típusú lárváik vannak a bogaraknak (példa taxon)?
17. Milyen rokonsági viszonyban állnak egymással a bogarak alrendjei?
18. Mely morfológiai jellegek alapján különíthetők el az egyes alrendek?
19. Milyen életmódot folytatnak a bogarak (példa taxonok)?
20. Milyen bélyegek fontosak az egyes családok, családsorozatok elkülönítésében?
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XIX. Holometabola: Amphiesmenoptera
Írta: Lőrinczi Gábor
Mecopterida (Panorpida)
Legfőbb közös jellegük, hogy a középtori tergopleurális izmaik egyike az
1. axilláris lemezen tapad. A nőstények ősi, ún. lepismatid (orthopteroid) típusú tojócsöve
(ovipositor) nagyrészt vagy teljesen redukálódott, másodlagosan kialakult tojókészülékük
azonban lehet. A lárvák állkapcsának (maxilla) nyele (stipes) két részre osztott, külső(galea) és belső karéja (lacinia) pedig nagyrészt vagy teljesen összeolvadt. Az állkapocs és
az alsó ajak (labium) izmai a lárváknál redukáltak.
Két fő ágát a tegzeseket (Trichoptera) és a lepkéket (Lepidoptera) magába foglaló
Amphiesmenoptera, ill. a csőrösrovarokat (Mecoptera), bolhákat (Siphonaptera) és a
kétszárnyúakat (Diptera) tartalmazó Antliophora klád képezi (17.5. ábra).

19.1. ábra. Az Amphiesmenoptera főbb ágai Mitter et al. (2017) alapján.
Am: Amphiesmenoptera; Le: Lepidoptera; An: Angiospermivora; Gl: Glossata;
He: Heteroneura.

Amphiesmenoptera
Szárnyaikat szőrök (Trichoptera) vagy az ezek módosulataiként létrejött pikkelyek
(Lepidoptera) borítják (gör. amphiesma ‛öltözet’ + gör. pteryx ‛szárny’). Elülső szárnyaik
anális erei elsődlegesen kettős Y-alakzatot formálnak. Az 5. potrohszelvényük haslemezén
(sternit) elsődlegesen páros illatmirigyek nyílnak. Alsó ajkuk (labium) disztális része
(prelabium/prementum) a nyelvvel (hypopharynx) egyetlen karéjjá olvadt össze (labiohypopharyngeális karéj), a lárváknál a csúcsán a páros selyemszövő-mirigy nyílásával.
A lárváknál az állkapcsok (maxilla) és az alsó ajak (labium) egységet képez (maxillolabiális
komplex). A lárvák egyszerű szemeiben (stemmata) található kristálykúpok (coni) mindössze
3 kúpsejtből épülnek fel, ugyanis a 4 kúpsejt egyike a szem fénytörő elemeit körülvevő
ún. elsődleges pigmentsejtté módosult. A klád tagjainál, szemben más rovarokkal a nőstény a
heterogametikus (ZW gonoszómák), míg a hím a homogametikus nem (ZZ gonoszómák).
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Lárváik ősileg feltehetőleg szervestörmelék-fogyasztók. A lárvák selyemszövőmirigyeik váladékát a gubószövés mellett fogóháló, selyemsátor, lakócső, stb. készítéséhez is
felhasználhatják. A tegzesek (Trichoptera) és a lepkék (Lepidoptera) monofiletikus egysége,
amely az Antliophora testvércsoportját képezi (17.5. és 19.1. ábrák).
O.: Trichoptera (Tegzesalakúak rendje)
Kis- vagy közepes termetű (1,5-40 mm hosszú és 3-70 mm szárnyfesztávú), megnyúlt
testű, némiképp a molylepkékre emlékeztető rovarok. Színük többnyire barnás, néha sárgás
vagy szürkés, esetleg fekete. Csápjaik hosszúak, fonalasak, nyugalmi állapotban előrefelé
irányulnak (19.2. ábra). Összetett szemeik (oculi) között a fajok többségénél megtalálható a
3 pontszem (ocellus), de ezek hiányozhatnak is. Szájszervük erőteljesen módosult; a rágók
(mandibulae) és részben az állkapcsok (maxillae) redukálódtak, a hypopharynxszal
összeolvadt prelabium (prementum) pedig folyadékfelszívására alkalmas kitolható, kutikuláris
csatornarendszerrel ellátott szívó jellegű szájszervet, ún. haustellumot képez. A szájszerv
lefelé irányuló, orthognath típusú. Felső ajkuk (labrum) a fejpajzzsal (clypeus) összeolvadt
(clypeolabrum). Szárnyaik nagy méretűek és sűrűn szőrözöttek (lat. tricho- ‛szőr’ + gör.
pteryx ‛szárny’)1. Az elülső szárnyak hosszabbak és valamivel keskenyebbek a hátulsóknál.
A szárnyak hosszanti erei csaknem teljes számban megtalálhatók, míg a haránterek száma
kevés. Nyugalomban a szárnyak a potroh felett háztetőszerűen helyezkednek el (19.2. ábra).
Repülés közben az elülső és a hátulsó szárnyak csoporttól függően különböző módokon
kapcsolódhatnak egymáshoz. Lábaik megnyúlt, karcsú járólábak. A lábszáraikon (tibiae)
található sarkantyúknak fontos szerepe van a rendszerezésükben. Lábfejeik (tarsi) 5 ízűek.
A hímek párzószerve igen változatos felépítésű, így fontos faji bélyegként szolgál. Egyes
csoportokban (Spicipalpia, Annulipalpia) a nőstények teleszkópszerű tojókészülékkel
rendelkeznek. Lárváik oligopod (campodeiform vagy eruciform) típusú lárvák erősen
redukált csápokkal, ill. egy pár, karomban végződő, a mozgást, ill. kapaszkodást segítő
anális potrohlábbal (19.3. ábra).

19.2. ábra. Egy be nem azonosított tegzesfaj.

A lárvák többsége vízben (főleg gyors folyású vizekben) él2, de egyesek nedves
avarban is előfordulhatnak. A vízben élők trachearendszere zárt, így légzésük vagy a
1

A Hydroptilidae család egyes fajainak szárnyai a lepkékéhez hasonló pikkelyszerű szőrökkel borítottak.
A Chathamiidae családba tartozó fajok lárvái tengervízben fejlődnek, ami igen ritka a rovarok körében, a
Holometabola kládon belül rajtuk kívül csupán egyes árvaszúnyogokra (Diptera: Chironomidae) jellemző.
2
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kutikulán keresztül, vagy tracheakopoltyúk segítségével történik. A lárvák lehetnek szabadon
élő (pl. Rhyacophilidae) (19.3. ábra) vagy fogóhálót tartalmazó fix menedékhelyet készítő
campodeiform típusú lárvák (pl. Hydropsychidae), valamint (többségében) hordozható vagy
rögzített lakócsövet (tegezt) készítő eruciform típusú lárvák (pl. Limnephilidae,
Leptoceridae, Phryganeidae) (19.4. ábra). A menedékhelyhez hasonlóan a tegez alapanyagát
a lárvák selyemszövő-mirigyeinek vízben megszilárduló váladéka képezi, amelybe a lárvák
fajtól, ill. élőhelytől (hozzáférhetőségtől) függően különböző tárgyakat (pl. növényi részeket,
puhatestűek héját, homokszemcséket, apró kavicsokat, stb.) építhetnek be. A lárvák
táplálkozásmódja rendkívül változatos, fogyaszthatnak algákat, vízinövényeket, különböző
eredetű szerves törmeléket vagy más állatokat (pl. vízi rovarokat). A lárvák többnyire a víz
alatt, egy az aljzathoz rögzített ún. bábházban (bábtegezben) bábozódnak, amelyet a
szabadon élők és a fogóháló-készítők újonnan készítenek, míg a tegezkészítők rendszerint a
lakócsövük módosításával hozzák létre. Egyes családok (pl. Hydrobiosidae, Glossosomatidae)
tagjainak lárvái a bábházban kokont szőnek maguk köré. Bábjuk mozgatható rágókkal
rendelkező szabad báb (pupa dectica libera), amely az imágó kelése előtt úszólábai
segítségével a vízfelszínre úszik. A bábból való kikelés után az imágók hosszabb-rövidebb
nyugalmi perióduson (diapauza) esnek át, amelynek során ivarszerveik teljesen kifejlődnek és
alkalmassá válnak a párzásra.

19.3. ábra. Egy szabadon élő campodeiform tegzeslárva. Az ábrán jól láthatók
a közép- és utótorhoz, ill. a potrohszelvényekhez kapcsolódó
tracheakopoltyúk (vörös nyíl), valamint az anális potrohlábak (kék nyíl).

19.4. ábra. Egy tegezkészítő eruciform tegzeslárva a hordozható tegezében.
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Az imágók rendszerint rövid életűek, mindössze 1-2 hétig élnek, ezalatt jórészt csak
folyékony jellegű táplálékot (pl. növényi nedveket) fogyasztanak vagy egyáltalán nem is
táplálkoznak. Általában a partmenti növényzeten fordulnak elő, és alkonyatkor vagy éjszaka
aktívak. A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek, bár legnagyobb diverzitásukat DélAmerikában, ill. Délkelet-Ázsiában érik el. Legkorábbi fosszilis képviselőik a középső
triászból (kb. 230 millió évvel ezelőttről) ismertek, bár a nemrégiben leírt kb. 299-284 millió
éves lakócső kövületek alapján már a kora perm időszakban jelen lehettek. Világszerte
mintegy 15 ezer fajuk ismert, ezzel a második legnagyobb vízi rovarcsoportot képezik a
víziszúnyogok (Diptera: Neoneura) után. Hazánkban több mint 220 fajuk fordul elő. A fajok
jelentős többsége két nagyobb alrendbe (Integripalpia, Annulipalpia) tartozik, amelyek
valószínűleg monofiletikusak, míg ezzel szemben a harmadik, mindössze négy családot
magába foglaló Spicipalpia alrend feltehetőleg parafiletikus. A rend a lepkék (Lepidoptera)
testvércsoportját képezi az Amphiesmenoptera kládon belül (19.1. ábra).
F.: Rhyacophilidae (Örvénytegzesfélék családja)
Kis vagy közepes termetű tegzesek. A lárvák campodeiform típusúak, zöldes vagy
sárgás színű potrohhal (19.5. ábra). A lárvák közép- és utótorának, ill. potrohszelvényeinek
oldalán bojtszerű tracheakopoltyúk lehetnek.
A lárvák a gyorsfolyású hegyi patakok és folyók lakói, ahol a köveken szabadon
mozognak, fogóhálót vagy tegezt nem készítenek. Az elsodródás ellen úgy védekeznek, hogy
egy biztonsági fonállal időlegesen az aljzathoz rögzítik magukat, miközben a köveken
portyáznak zsákmányuk után. Az imágók nem táplálkoznak. Több mint 780 fajuk ismert.
Génuszának legelterjedtebb hazai faja a Rhyacophila fasciata (őszi örvénytegzes),
amely a magasabb hegyvidékeinken mindenhol előfordul.

19.5. ábra. Rhyacophila nigrita lárvája.

F.: Hydropsychidae (Szövőtegzesfélék családja)
Kis vagy közepes termetű tegzesek. A lárvák campodeiform típusúak, barnás színű,
sötéten szőrözött potrohhal. Bojtszerű trachekopoltyúik a közép- és utótor, ill. a
potrohszelvények alsó-oldalsó részén erednek (19.6. ábra).
Lárváik a gyors- vagy lassú folyású vizek lakói, ahol a növények közé vagy kövek
felszínére cső, tölcsér, vagy zsákszerű fogóhálót szőnek, és a hálóba sodródó kisebb
576

állatokkal, ill. a fennakadó szerves törmelékkel táplálkoznak. Az imágók többnyire nagy
tömegben rajzanak. A harmadik legnépesebb tegzescsalád, több mint 1800 fajuk ismert.
Magyarországon is igen gyakori faj a Hydropsyche pellucidula (dunai tömegtegzes),
amely elsősorban a nagyobb folyóink mentén fordul elő.

19.6. ábra. Hydropsyche venularis lárvája.

19.7. ábra. Phryganea grandis (nagy pozdorján).

F.: Phryganeidae (Pozdorjánfélék családja)
Közepes vagy nagy termetű, többnyire erőteljesen mintázott elülső szárnyú tegzesek.
A lárvák eruciform típusúak, barnás színű, sötéten foltozott potrohhal. Előmellükön
(prosternum), az 1. lábpár között jellegzetes kihegyesedő nyúlvány, ún. előmelli szarv ered.
Elülső lábaik a többinél erőteljesebbek, míg a hátulsó erősebben megnyúltak. Fonalas
tracheakopoltyúik a potrohszelvények háti- és oldalsó részén erednek.
Tegezkészítő lárváik az álló- vagy lassú folyású vizek lakói. A lárvák hordozható
tegezüket rendszerint különböző, gyakran spirálisan elrendezett növényi részekből készítik.
Egyes fajok lárvái nem készítenek tegezt, hanem egy számukra alkalmas náddarabba bújnak
bele, majd azt a megfelelő méretűre rágják. A lárvák ragadozók vagy törmelékevők, az
imágók nem táplálkoznak. Mintegy 120 fajuk ismert.

577

Európában szélesesen elterjedt faj az akár 60-70 mm-es szárnyfesztávolságot is elérő
Phryganea grandis (nagy pozdorján) (19.7. ábra), amelynek lárvája vízinövények
szárdarabjaiból készített tegezben él, és akár kisebb halakat is zsákmányul ejthet.
O.: Lepidoptera (Lepkealakúak rendje)
Méretük igen változatos, testhosszuk az 1-2 mm-től a 8-9 cm-ig, szárnyfesztávolságuk
pedig a 3-4 mm-től a 30 cm-ig változhat. A többi nagy fajszámú holometabol rovarcsoporthoz
képest meglehetősen egyöntetű alapfelépítést mutatnak (19.8. ábra), ami a viszonylag
egységes lárva- és imágókori életmódjukkal áll összefüggésben. Gyakori körükben az ivari
dimorfizmus, ami a testméretben, a csápok jellegében, ill. a szárnyak alakjában, nagyságában
és színezetében egyaránt megnyilvánulhat. Testüket sűrű szőrzet borítja, amely a szárnyakon
zsindelyszerű pikkelyzetté alakult (lat. lepido- ‛pikkely’ + gör. pteryx ‛szárny’) (19.9. ábra).
A szőrökben és pikkelyekben különböző festékanyagok (pigmentek) (pl. melaninok, pterinek,
flavonoidok) tárolódnak, ami változatos kémiai színeket idéz elő, másrészt sajátos
mikroszerkezetükön fényinterferencia lép fel, ami a fizikai (strukturális) színeket (pl. irizáló
színek) eredményezi. Az ősibb lepkék pikkelyei tömörek, míg a levezetettebb csoportok
tagjaira üreges, rácsos szerkezetű pikkelyek jellemzőek. A pikkelyek hatékony vízlepergető,
hőelnyelő, ill. hőszigetelő réteget képeznek, előnyösen befolyásolják a szárnyak
aerodinamikai tulajdonságait, lehetővé teszik a változatos és bonyolult színmintázatok
kialakítását, valamint, mivel könnyen leválnak a szárnyakról, elősegíthetik a menekülést is
(pl. pókhálóból). Egyesek szárnyain pikkelymentes, üvegszerűen átlátszó foltok vagy
szalagok alakultak ki (pl. Saturniidae, Papilionidae), míg másoknál a pikkelyek csak a
szárnyak egy részét borítják (pl. Sesiidae) (19.25. ábra). Sok lepke nagyon jól idomul a
környezetéhez úgy, hogy annak színét, mintázatát felveszi (rejtő-/szétválasztó színezet)
(19.48. ábra), esetleg valamilyen környezetében található tárgyat, pl. száraz falevelet
(mimézia) (19.41. ábra) vagy más, rosszízű, mérgező vagy nagyobb méretű állatot utánoz
(mimikri) (19.26. ábra). A rosszízű és/vagy mérgező, ill. az ilyen lepkéket mimikrizáló fajok
jellemzően élénk, riasztó (aposzematikus) színezettel hívják fel a ragadozók figyelmét
(19.24. és 19.34. ábrák).

19.8. ábra. Actias luna (holdasszövő lepke) (Saturniidae).
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19.9. ábra. Inachis io (nappali pávaszem) (Nymphalidae) szárnypikkelyei 50×-es (A),
200×-os (B), 1.000×-es (C) és 5.000×-es nagyításban (D).

pl
oc

gl
19.10. ábra. Egy fényilonca (Pyralidae) feje nagy nagyításban.
pl: ajaktapogatók (palpi labiales), oc: összetett szem (oculus);
gl: pödörnyelv (glossa).
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Csápjaik általában mérsékelten hosszúak, de lehetnek egészen rövidek (pl. Hepialidae)
vagy extrém mód megnyúltak is (pl. Adelidae). A csápok igen nagy alaktani változatosságot
mutatnak, fonalasak, gyöngysorszerűek, fűrészesek, fésűsek vagy bunkósak egyaránt
lehetnek. Számos lepkénél a csápok mögött sajátos, feltehetőleg a légáramlás érzékelését
szolgáló páros érzékfolt (chaetosema) található. Összetett szemeik (oculi) általában jól
fejlettek. Középső pontszemük (ocellus) hiányzik, így legfeljebb 2 pontszemmel
rendelkeznek, bár egyeseknél ezek is redukáltak. Szájszervük lefelé irányuló, orthognath
típusú, amely jellegzetesen módosult; az ősi, részben „még” pollenfogyasztó csoportok
tagjainak kivételével rágóik (mandibulae) elcsökevényesedtek, az állkapcsok (maxillae) külső
karéjai (galeae) pedig megnyúlt, felpödörhető csővé, ún. pödörnyelvvé (glossa) forrtak össze
(19.10. és 19.14. ábrák), amely csupán folyékony jellegű táplálék felszívására alkalmas.
Ajaktapogatóik (palpi labiales) végén sajátos, a légköri széndioxid érzékelését szolgáló
érzékszerv (vom Rath-féle szerv) található.
Szárnyaik rendszerint jól fejlettek és relatíve nagy méretűek, bár egyes családoknál
(pl. Psychidae, Geometridae) jellemző a szárnyak részleges vagy teljes redukciója, különösen
a nőstényeknél. Az ősibb csoportoknál az elülső és hátulsó szárnyak nagysága és erezete
hasonló, míg a levezetettebb csoportoknál a hátulsó szárnyak kisebbek, erezetük pedig
erősebben redukált. Az elülső pár szárnyak tövét szárnypikkely (tegula) fedi. A hátulsó
szárnyak egyeseknél (pl. Papilionidae, Lycaenidae) farokszerű nyúlványt viselnek
(19.30. ábra), amelyek az állat saját csápjait mimikrizálva és így a ragadozók figyelmét
elvonva a predáció elleni védekezést szolgálják. Szárnyaikat nyugalmi állapotban általában a
tegzesekhez hasonlóan háztetőszerűen a testükre fektetik, esetleg vízszintesen szétterítik
(pl. Geometridae), a hátuk felett függőlegesen összecsapják (pl. Papilionoidea), stb.
Repüléskor az elülső szárnyakon található lebenyszerű nyúlvány, az ún. kapcsolókaréj
(jugum) a hátulsó szárnyak elülső szegélyének redőjébe akaszkodva (ősibb csoportok), vagy
a hátulsó szárnyakon található egy vagy több, rendszerint vékony, hegyes nyúlvány, az
ún. kapcsolótüske (frenulum) az elülső szárnyakon található akasztóba (retinaculum)
akaszkodva kapcsolja össze a szárnyakat (levezetett csoportok). Számos nagy szárnyfelülettel
rendelkező, vitorlázó röptű fajnál (pl. Saturniidae, Papilionoidea) a kapcsolóstruktúrák
másodlagosan hiányoznak, így a hátulsó szárnyak megnagyobbodott elülső-belső szegélye az
elülső szárnyak hátulsó szegélye alá feküdve biztosítja a szárnypárok egységes mozgását
repülés közben.
Lábaik viszonylag gyengék, inkább kapaszkodásra, mint járásra alkalmasak, bár egyes
bagolylepkék kiválóan tudnak velük szaladni. Egyeseknél az 1. lábpár redukált
(pl. Nymphalidae), ritkán pedig egyáltalán nincsenek is lábaik (pl. a Psychidae egyes
nőstényeinél). Az 1. pár lábak lábszárának (protibia) mozgatható függeléke mint speciális
sarkantyú (epiphysis) a csápok, ill. a pödörnyelv tisztogatására szolgál, bár másodlagosan
hiányozhat (pl. a Papilionoidea számos tagjánál). Lábfejeik (tarsi) 5 ízűek. Számos lepkénél
az utótor (metathorax) két oldalán (Doidae, Noctuoidea), a potroh 2. szelvényében
(pl. Geometridae, Uraniidae, Pyraloidea) vagy az elülső szárnyak tövén (pl. Hedylidae,
Nymphalidae) ultrahang érzékelésére szolgáló páros hallószerv (tympanális szerv) található.
Egyes hallószervvel rendelkező lepkéknél (pl. Pyraloidea, Erebidae: Arctiinae, Lymantriinae)
a hímek vagy mind a hímek, mind a nőstények ultrahang képzésére szolgáló
hangadószervekkel (tymbális szerv) is rendelkeznek. A hallás és hangadás a nemek közötti
kommunikációban, ill. az éjjeli aktivitású fajoknál a denevérek elleni védekezésben játszik
szerepet. A páros fartoldalék (cercus) a tegzesekkel ellentétben mindkét nemnél hiányzik.
Mind a hím, mind a női ivarkészülék bonyolult felépítésű, így fontos szerepük van a
rendszerezésben. A nőstények elsődlegesen „egyivarnyílásúak”, az Exoporia és a Ditrysia
kládokban azonban egymástól függetlenül alakult ki a külön nyíló párzó- (ostium bursae) és
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tojásrakó nyílás (oviporus). Az ősibb csoportokban a nőstények gyakran fúrószerű
tojókészülékkel rendelkeznek.
Lárváik, az ún. hernyók alakja, színezete igen változatos. Testük lehet csupasz,
gyengébben vagy erősebben szőrözött, esetleg tüskézett. Szájszervük az imágókkal
ellentétben rágó típusú. A lárvák polipod típusúak 3 pár torlábbal és változó számú, bár
jellemzően 5 pár (a 3-6. és a 10. szelvényeken elhelyezkedő) potrohi állábbal (pseudopodium)
(19.11. ábra), mely utóbbiak a levezetett csoportok tagjainál a növények felszínén való járást
segítő3 apikális horogkoszorúval rendelkeznek. A potrohlábak közül az utolsó pár, az
ún. farláb többnyire az erősebb megkapaszkodást teszi lehetővé, egyeseknél
(pl. Notodontidae) azonban figyelmeztető jelezésként szolgáló villaszerű, mirigyes
függelékké módosult (19.40. ábra). Az endofitofág (növényi szárakban, levelekben, stb.
aknázó, fában fejlődő, stb.), ill. egyes homoklakó lárváknál a potrohlábak redukáltak. Egyes
vízben élő lárvák (pl. Crambidae: Acentropinae) tracheakopoltyúkkal rendelkeznek.

19.11. ábra. Egy lepkehernyó alapfelépítése. A: fej; B: tor; C: potroh;
a: fejlebeny; b: szemek (stemmata); c: csáp (antenna); d: rágó (mandibula);
e: alsó ajak (labium); f: felső ajak (labrum); 1: előhát (pronotum);
2: légzőnyílás (stigma); 3: torlábak; 4: 1-4. potrohláb; 5: 5. potrohláb (farláb);
6: farlemez; 7: „farszarv” (scolus) (pl. szenderek lárváinál).

A lárvák többsége élő növényi anyagokkal táplálkozik (fitofágok), de akadnak
közöttük törmelék- és/vagy gombafogyasztók (pl. Tineoidea, Pyraloidea), avarfogyasztók
(pl. Tortricidae, Erebidae), ragadozók (pl. Oecophoridae, Batrachedridae, Coelophoridae,
Geometridae: Eupithecia), ektoparaziták/ektoparazitoidok (pl. Epipyropidae, Cyclotornidae,
Cosmopterigidae: Euclemensia) és fészekparaziták is (pl. Crambidae, Lycaenidae).
A növénylakó életmód és a fitofágia levezetett jelleg, ősileg a lárvák a talajszinten vagy annak
közelében élő szervestörmelék-fogyasztók. Az energiaszegény táplálékról az energiadúsabb
növényi táplálékra történő átváltás tette lehetővé a lepkék nagy adaptív radiációját. A fitofág
életmódú lárvák tápnövényei csaknem kizárólag virágos növények, elsősorban zárvatermők.
Ezek ősileg aknázó életmódot folytatnak (endofitofágok) (19.17. ábra), többségük azonban a
tápnövényük felszínén szabadon, esetleg rejtetten (pl. összeszőtt levelek között) táplálkozik
(ektofitofágok) (19.52. ábra). Előbbiek nagyrészt specialisták, és csupán egy vagy néhány
közelrokon növényt fogyasztanak, míg utóbbiak többségében generalisták. A lárvák
elsődlegesen szárazföldiek, ritkán másodlagosan víziek (Crambidae: Acentropinae). Számos
családban (pl. Notodontidae, Nymphalidae) jellemző a társas lárvális életmód.
Védekezésképpen a lárvák az imágókhoz hasonlóan a környezetükbe olvadhatnak
rejtő- vagy szétválasztó színezetük révén, ill. különböző környezeti tárgyakat (pl. faágat,
madárürüléket) vagy más állatokat (pl. kígyókat) utánozhatnak. Egyesek vészhelyzetben
sajátos védekező testtartást vesznek fel (19.40. ábra), esetleg a testük elülső részével
3

Bár eredeti funkciójuk feltehetőleg a lárvák által szőtt selyemsátoron való mozgás megkönnyítése lehetett.
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végeznek pörgő-forgó mozgást vagy a torukat fújják fel. Az erőteljes szőrözöttség, ill. a
tüskék szintén a védekezést szolgálják (19.43. ábra). Egyesek a védekező mirigyeik
váladékát, esetleg a béltartalmukat bocsátják ki (pl. Nymphalidae), mások szerves savakat
fröcskölnek a támadójukra (pl. Notodontidae). Számos lárva a tápnövényeiből jut mérgező
anyagokhoz (pl. ciánglikozidokhoz), de ezeket de novo maguk is előállíthatják
(pl. Zygaenidae). Az ilyen lárvák jellemzően élénk (sárga, vörös, fehér, fekete) színekkel
(aposzematikus színezet) jelzik rosszízűségüket vagy mérgezőségüket a ragadozók felé.
A lárvák selyemszövő-mirigyeik váladékát a gubószövés mellett röpítő- vagy
rögzítőfonálként, lakójárataik kibéleléséhez, ill. menedékhely vagy hordozható lakózsák
készítéséhez is felhasználhatják. A bábozódó lárvák jellemzően lazább vagy tömörebb
selyemgubót szőnek maguk köré, de akadnak kivételek is (pl. Papilionoidea). Bábjuk ősileg a
tegzesekhez hasonlóan mozgatható rágókkal rendelkező szabad báb (pupa dectica libera), míg
a levezetettebb csoportok tagjainál nem mozgatható rágóval rendelkező fedett báb (pupa
obtecta) (19.12. ábra). A bábozódásuk történhet a talajfelszínen vagy a talajban,
kéregrepedésekben, ágakon, összeszőtt vagy összesodort levelek között, a tápnövény
belsejében, a lárvális lakócsőben, stb.

19.12. ábra. Vanessa atalanta (admirálislepke)
(Nymphalidae) fedett bábja.

Az imágók élettartama rendszerint rövid, mindössze néhány napig vagy hétig élnek,
hacsak nem imágóstádiumban telelnek át. Egy részük nappal, jelentős részük azonban
alkonyatkor vagy éjszaka aktív. Többségük folyékony táplálékot fogyaszt, már ha egyáltalán
táplálkoznak imágóként. Kivételt képeznek a bazális családok (Micropterigidae,
Heterobathmiidae) „még” működőképes rágóval rendelkező képviselői, amelyek
pollenfogyasztók. A folyékony nedveket fogyasztók többsége virágnektárral táplálkozik, de
fák kicsorgó nedvét, rothadó gyümölcsök levét, mézharmatot, ürüléket, vizeletet, bomló
tetemeket vagy más állatok testnedveit (pl. könnyét, izzadtságát, vérét, stb.) is szívogathatják.
Egyes bagolylepkék (Erebidae: Calpinae) képesek a pödörnyelvükkel átszúrni a termések
héját vagy a gerincesek bőrét. Egyes lepkék (pl. Sphingidae) fontos pollinátorok. Az imágó
korban nem táplálkozó lepkéknél (pl. Hepialidae, Cossidae, Bombycidae, Saturniidae) a
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pödörnyelv nagyrészt vagy teljesen csökevényes. Egyes családokban (pl. Psychidae) gyakori
a szűznemzés (parthenogenezis). Az ősibb csoportok tagjainál a tojások rendszerint többékevésbé lapítottak. A nőstények tojásaikat általában a lárváik leendő tápnövényeire helyezik,
egyesek (pl. Tortricidae, Erebidae: Lymantriinae) a lerakott tojásokat speciális pikkelyekkel
(corethrogyne) vagy törmelékkel fedik be vagy kerítik körbe. Egyes fajok, így pl. a
jukkamolyok (Prodoxidae: Tegeticula, Parategeticula) obligát mutualista kapcsolatban állnak
a gazdanövényükkel, azaz az imágók a gazdanövény kizárólagos beporzói, a lárvák pedig
csak gazda bizonyos szerveiben tudnak kifejlődni.
A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek, bár többségük a trópusok,
szubtrópusok lakója. Fosszilis rekordjuk a többi nagy fajszámú rovarcsoporthoz képest
meglehetősen szegény, mivel könnyű és törékeny testük miatt viszonylag rosszul
fosszilizálódnak. Legkorábbi fosszilis képviselőik a kora jura időszakból (kb. 190 millió évvel
ezelőttről) ismertek. Diverzifikációjuk a kréta időszakban és a paleogén kezdetén zajlott le,
párhuzamosan a zárvatermők evolúciójával. Az eddig leírt lepkefajok száma csaknem
160 ezer4, ezzel a növényevő bogarak mellett a legnépesebb fitofág rovarcsoport képezik.
Magyarországon közel 3500 fajuk fordul elő. A rend a tegzesek (Trichoptera)
testvércsoportját képezi az Amphiesmenoptera kládon belül (19.1. ábra).
A rend rendszerének vázlata a lentebb részletesen tárgyalásra kerülő, válogatott
családsorozatokkal:
O.: Lepidoptera (Lepkealakúak rendje)
SubO.: Zeugloptera (Ősmolyalkatúak alrendje)
SupF.: Micropterigoidea
SubO.: Aglossata
SupF.: Agathiphagoidea
Angiospermivora
SubO.: Heterobathmiina
SupF.: Heterobathmioidea
SubO.: Glossata (Valódilepke-alkatúak alrendje)
InfO.: Exoporia
SupF.: Hepialoidea (Gyökérrágólepke-szerűek családsorozata)
InfO.: Heteroneura
"Monotrysia" (Egyivarnyílásúak)
SupF.: Nepticuloidea (Aknázómolyszerűek családsorozata)
SupF.: Adeloidea (Virágmolyszerűek családsorozata)
Ditrysia (Kétivarnyílásúak)
SupF.: Tineoidea (Valódimolyszerűek családsorozata)
Apoditrysia
SupF.: Tortricoidea (Sodrómolyszerűek családsorozata)
SupF.: Zygaenoidea (Csüngőlepkeszerűek családsorozata)
SupF.: Sesioidea (Üvegszárnyúlepke-szerűek családsorozata)
SupF.: Cossoidea (Farontólepke-szerűek családsorozata)
Obtectomera
SupF.: Papilionoidea (Pillangószerűek családsorozata)
SupF.: Pyraloidea (Fényiloncaszerűek családsorozata)
SupF.: Noctuoidea (Bagolylepkeszerűek családsorozata)
SupF.: Geometroidea (Araszolószerűek családsorozata)
SupF.: Bombycoidea (Szövőszerűek családsorozata)
4

Az ismert lepkefajok kb. fele (>80 ezer faj) a Pyraloidea (≈15 ezer faj), Noctuoidea (≈42 ezer faj) és
Geometroidea (≈24 ezer faj) családsorozatokba tartozik.
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SubO.: Zeugloptera (Ősmolyalkatúak alrendje)
A legősibb ma élő lepkék, amelyek a rend fennmaradó részének testvércsoportját
képezik (19.1. ábra). Mindössze egyetlen családsorozat egyetlen családja tartozik ide.
SupF.: Micropterigoidea
F.: Micropterigidae (Rágóspillefélék családja)
Apró termetű (5-12 mm-es szárnyfesztávú) lepkék (lat. micro- ‛kicsi’ + gör. pteryx
‛szárny’). Csápjaik fonalasak vagy gyöngysorszerűek. Az imágók rágói (mandibulae) „még”
működőképesek, alsó ajkuk (labium) külső karéjai, az ún. fióknyelvek (paraglossae) pedig a
többi lepkétől eltérően „még” megvannak. Szárnyaik keskenyek, az elülső szárnyak gyakran
fémesen irizálók. Bár rendelkeznek kapcsolókaréjjal (jugum), repülés közben a másik két ősi
család (Agathiphagidae, Heterobathmiidae) tagjaihoz hasonlóan nem kapcsolják össze a
szárnyaikat. Lárváik csápjai szokatlanul hosszúak. Egyes fajok (pl. Micropterix) lárvái 8 pár,
az 1-8. szelvényeken elhelyezkedő, horogkoszorú nélküli potrohlábbal rendelkeznek, amelyek
azonban igen aprók, és kevés szerepük van a mozgásban. A legtöbb faj lárváinak egyáltalán
nincsenek potrohlábai. A lárvák a fejüket teljesen be tudják húzni a torba.
Lárváik nedvességkedvelők, a talajfelszínen vagy annak közelében élnek, ahol
egyesek nagyrészt májmohákkal, míg mások gombákkal, növényi törmelékkel, ill. különböző
zárvatermők leveleivel táplálkoznak. Bábjuk mozgatható rágókkal rendelkező szabad báb
(pupa dectica libera). Az imágók rendszerint nappal aktívak és különböző zárvatermő
növények pollenjével, esetleg páfrányspórákkal táplálkoznak. A sarkvidékek kivételével
világszerte elterjedtek. Kevés, mindössze kb. 160 fajuk ismert.
A család jellemző hazai képviselője a Micropterix calthella (törpe ősmoly)
(19.13. ábra), amelynek imágói főleg gólyahírek (Caltha) pollenjét fogyasztják.

19.13. ábra. Micropterix calthella (törpe ősmoly).

SubO.: Aglossata
Mindössze egyetlen családsorozat egyetlen családja tartozik ide.
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SupF.: Agathiphagoidea
F.: Agathiphagidae (Kaurilepke-félék családja)
Kis termetű (≤27 mm-es szárnyfesztávú) lepkék. Csápjaik fonalasak, amelyeket
nyugalmi állapotban a tegzesekhez hasonlóan, de a többi ősmolytól eltérően előrenyújtva
tartanak. Rágóik (mandibulae) nagyok, de nem működőképesek. Szárnyaik keskenyek, az
elülső szárnyak rejtő (kriptikus) színezetűek barnás színű foltokkal. Repülés közben a
szárnyaikat nem kapcsolják össze. A lárvák tor- és potrohlábai hiányoznak.
Lárváik endofágok, kaurifenyők (Agathis) magjaiban aknáznak (Agathis + gör.
phagein ‛enni’). Az utolsó stádiumú lárvák nyugalmi állapotba (diapauza) merülnek, ami
extrém esetben akár évekig is elhúzódhat. Bábjuk mozgatható rágókkal rendelkező szabad
báb (pupa dectica libera). Az imágók éjszaka aktívak, és feltehetőleg nem táplálkoznak.
Ausztráliában és az óceániai térségben (Fidzsi, Salamon-szigetek, Új-Hebridák, ÚjKaledónia) elterjedtek. Mindössze 2 leírt fajuk (Agathiphaga) van.
Angiospermivora
A Zeugloptera és Aglossata kivételével az összes ma élő lepkét magába foglaló klád
(19.1. ábra). Közös jellemzőjük, hogy lárváik kevés kivételtől eltekintve zárvatermőkön
táplálkoznak.
SubO.: Heterobathmiina
Mindössze egyetlen családsorozat egyetlen családja tartozik ide.
SupF.: Heterobathmioidea
F.: Heterobathmiidae
Apró termetű (10-11 mm-es szárnyfesztávú) lepkék. Csápjaik fonalasak. Az imágók
rágói (mandibulae) „még” működőképesek. Szárnyaik keskenyek, az elülső szárnyak fémesen
irizálók. Repülés közben a szárnyaikat nem kapcsolják össze. A lárvák potrohlábai
redukáltak.
Lárváik délibükkök (Nothofagus) leveleiben aknáznak, amelyeket a lárvák a levezetett
csoportok hasonló életmódú fajaival szemben elhagyhatnak, hogy újabbakat keressenek fel.
Bábjuk mozgatható rágókkal rendelkező szabad báb (pupa dectica libera). Az imágók nappal
aktívak, és délibükkök pollenjével táplálkoznak. Dél-Amerika déli, mérsékelt övi részén
elterjedtek. Mindössze 3 leírt fajuk (Heterobathmia) van.
SubO.: Glossata (Valódilepke-alkatúak alrendje)
Rágóik (mandibulae) csökevényesek (ősibb családok, pl. Eriocraniidae) vagy teljesen
redukáltak (többség). Állkapcsaik (maxillae) belső karéjai (laciniae) hiányoznak, a megnyúlt
külső karéjok (galeae) pedig hosszabb vagy rövidebb, folyékony jellegű táplálék felszívására
alkalmas pödörnyelvet (glossa) alkotnak (gör. gloss- ‛nyelv’). A pödörnyelv, mint arra a neve
is utal nyugalomban spirálisan felcsavart („felpödört”) állapotban helyezkedik el a fej alatt
(19.10. ábra). Amikor az állat az állkapocsnyélbe (stipes) hemolimfát présel, a pödörnyelv
kiegyenesedik, majd nyugalmi állapotban magától „visszapöndörödik”5. A legtöbb lepkénél a
5

Működési alapelve tehát a szilveszteri bulikról ismert „anyósnyelvhez” hasonló.
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pödörnyelv saját (intrinsic) izomzattal rendelkezik, amely nagy flexibilitást biztosít számára.
Egyeseknél (pl. Sphingidae) a pödörnyelv extrém mód megnyúlt (19.14. ábra), míg az imágó
korban nem táplálkozó fajoknál (pl. Hepialidae, Cossidae, Bombycidae, Saturniidae)
másodlagosan csökevényes vagy hiányzik. Állkapcsi tapogatóik (palpi maxillares) ősileg jól
fejlettek, a levezetett csoportok tagjainál azonban gyakran redukáltak. Alsó ajkuk (labium)
erősen csökevényes, csupán az ajaktapogatók (palpi labiales) jól fejlettek. Hátulsó szárnyaik
erezete a bazális csoportokhoz képest erősebben redukált. Szárnyaikat az ősibb családok
tagjainak kivételével üreges, rácsos szerkezetű pikkelyek fedik (19.9. ábra). A bazális
családok tagjaihoz hasonlóan a nőstények elsődlegesen „egyivarnyílásúak”, az Exoporia és
Ditrysia kládokban azonban egymástól függetlenül szeparálódtak az ivarjáratok, és alakult ki
külön nyíló párzó- (ostium bursae) és tojásrakó nyílás (oviporus) (19.1. boksz). A lárvák
selyemszövő-mirigyei a labio-hypopharyngeális karéjon található szövőszemölcs végén
nyílnak. Lárváik potrohlábai (amelyek jellemzően a 3-6. és 10. szelvényeken helyezkednek
el) az ősibb családok tagjainak kivételével a növények felszínén való járást segítő apikális
horogkoszorúval rendelkeznek.

19.14. ábra. Megnyúlt pödörnyelvével nektárt szívogató
Agrius convolvuli (folyófűszender) (Sphingidae).

A többségében növényevő (fitofág) lárvák ősileg levelekben aknázó endofitofágok,
másodlagosan lombozatot rágó ektofitofágok. Bábjuk a bazális csoportoktól eltérően
többnyire nem mozgatható rágóval rendelkező fedett báb (pupa obtecta) (19.12. ábra).
Az ősibb csoportok tagjainál a báb elülső potrohszelvényei „még” szabadon állók és
tüskézettek, lehetővé téve, hogy a báb az imágó kelése előtt a gubóból vagy a lárvakori
lakójáratból félig kitolja magát, míg a levezetett csoportok (Obtectomera) képviselőinél a
potrohszelvények nagyrészt vagy teljesen összenőttek. Az imágók többségében
nektárfogyasztók. A ma élő lepkék döntő többsége (>99%) ide tartozik.
19.1. boksz. Az ivarjáratok szeparálódásának problémája
A lepkék ősibb csoportjaiban a nőstények petevezetéke (oviductus) és a párzás
során felvett hímivarsejtek tárolására szolgáló ondótartálya (spermatheca) közvetlen
összeköttetésben áll a hímivarsejteket befogadó párzótáskával (corpus bursae).
A párzótáska vezetéke (ductus bursae) az utóbélbe torkollik, így kloáka alakul ki,
amely egységes párzó- és tojásrakó nyílásként működik. A párzás során a nőstények a
586

kloákán keresztül a párzótáskába (corpus bursae) veszik fel a hímivarsejteket, majd
azok innét kerülnek a párzótáska vezetékéhez kapcsolódó ondótartályba
(spermatheca), ahol a petesejtek megtermékenyítéséig raktározódnak.
Az Exoporia és a Ditrysia kládokban az ivarjáratok egymástól, ill. az utóbéltől
való szeparálódása, és ennek megfelelően a külön nyíló párzó- (ostium bursae) és
tojásrakó nyílás (oviporus) kialakulása révén lehetővé vált a különböző ivari funkciók
felosztása, ugyanakkor az egymástól szeparált ivarjáratok miatt problémaként merült
fel a hímivarsejtek párzótáskából az ondótartályba történő eljuttatásának kérdése.
Ezen probléma áthidalására a két csoportban két különböző „megoldás” alakult ki.
Az Exoporia tagjainál sajátos külső spermiumtranszfer jelent meg. Ezen fajok
nőstényeinél a párzást követően a párzótáskába felvett hímivarsejtek a párzótáska
vezetékén keresztül a párzónyílásig jutnak, majd innét egy külső barázdán át jutnak
a tojásrakó nyíláson át a petevezetékbe, és innét az ondótartályba. A Ditrysia tagjainál
ezzel szemben a párzótáska vezetéke és a petevezeték között egy ún. ondócsatorna
(ductus seminalis) alakult ki, amelynek révén (az ősi állapothoz hasonlóan) belső, és
ennek megfelelően sokkal kisebb veszteséggel járó spermiumtranszfer valósulhat
meg. Azt, hogy az ivarjáratok szeparálódása, ill. a belső spermiumtranszfer
„megtartása” mennyire bizonyult eredményesnek jól jelzi, hogy a ma élő lepkefajok
98%-a a Ditrysia kládba tartozik.
InfO.: Exoporia
Elülső és hátulsó szárnyaik erezete „még” viszonylag hasonló. Repüléskor a szárnyaik
a rend alapszabásának megfelelően kapcsolókaréj (jugum) segítségével kapcsolódnak
egymáshoz (ha kapcsolódnak). A nőstények külön nyíló párzó- (ostium bursae) és
tojásrakó nyílással (oviporus) rendelkeznek, a spermiumtranszfer pedig külső (gör. exo‛külső’ + lat. porus ‛nyílás’) (19.1. boksz).
Lárváik általában rejtetten, a különféle szubsztrátumokba készített, selyemmel bélelt
lakójárataikban élnek. Mindössze két családsorozat (Hepialoidea, Mnesarchaeoidea) néhány
családja tartozik ide.
SupF.: Hepialoidea (Gyökérrágólepke-szerűek családsorozata)
Csápjaik jellemzően rövidek. Pödörnyelvük (glossa) erősen megrövidült, csökevényes
vagy teljes hiányzik.
Lárváik táplálkozásmódja igen változatos. Több mint 600 fajuk ismert, amelyek döntő
többsége (96%) a Hepialidae családba tartozik.
F.: Hepialidae (Gyökérrágólepke-félék családja)
Igen változatos méretű (20-250 mm-es szárnyfesztávú), bár jellemzően közepes vagy
nagy termetű lepkék. Gyakran mutatnak kifejezett méret- és színezetbeli ivari dimorfizmust.
Testük orsó alakú, és különösen a nőstényeknél igen erőteljes. A csápok egyeseknél
fűrészesek, esetleg két- vagy háromoldalasan fésűsek, másoknál fonalasak. Pödörnyelvük
(glossa) csökevényes vagy hiányzik. Szárnyaik megnyúltak, keskenyek. Repüléskor a két
szárnypár rendszerint nem kapcsolódik egymáshoz.
A nőstények tojásaikat általában röptükben szórják szét, gyakran igen nagy számban
(pl. Trictena). Egyes lárvák a talajban vagy az avarban készített járataikban élnek, és főleg
gyökereket rágnak, míg mások a gazdanövényük szárában, gyökerében, stb. aknáznak.
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Gyakori, hogy a korai stádiumú lárvák növényi eredetű szerves törmeléket és/vagy gombát
fogyasztanak, és csak a későbbi stádiumokban váltanak át a növényevésre. Az imágók főként
alkonyatkor, ill. a kora esti órákban aktívak. Egyes fajok hímjei lekeket formálva csalogatják
magukhoz a nőstényeket. A sarkvidékek, Közép- és Nyugat-Afrika, ill. Madagaszkár
kivételével világszerte elterjedtek. Mintegy 600 fajuk ismert.
A család jellemző, bár sehol sem gyakori hazai képviselője a Hepialus humuli (nagy
gyökérrágólepke) (19.15. ábra), amelynek lárvái főleg a komló (Humulus) gyökerével
táplálkoznak, de számos más tápnövényük is lehet. A Brazíliában élő Trichophassus
giganteus szárnyfesztávolsága a 17 cm-t, a kelet-ausztráliai Zelotypia stacyi
szárnyfesztávolsága pedig akár a 25 cm-t is elérheti.

19.15. ábra. Hepialus humuli (nagy gyökérrágólepke)
nősténye.

InfO.: Heteroneura
Utótoruk (metathorax) a középtornál (mesothorax) jelentősebb kisebb. Elülső és
hátulsó szárnyaik erezete különböző, hátulsó szárnyaikon ugyanis a szegély alatti ér (Sc)
összeolvadt az 1. sugárérrel (R1), a sugárér oldalága (Rs) pedig nem elágazó (gör. heteros
‛különböző’ + gör. neuron ‛ín, ideg’). Hátulsó szárnyaik az elülsőknél rendszerint kisebbek.
Repülés közben a hátulsó szárnyaik vékony, hegyes nyúlványa, az ún. kapcsolótüske
(frenulum) az elülső szárnyaikon található akasztóba (retinaculum) akaszkodva kapcsolja
össze a szárnyakat. A hímeknél a frenulumot egy, míg a nőstényeknél ősileg több,
másodlagosan kisebb számú serte alkotja, a retinaculum pedig a hímeknél egy összepödört
lebenykéből, míg a nőstényeknél 1-2 sornyi merev, felfelé álló pikkelyből áll. Egyeseknél
emellett (pl. Sesiidae) járulékos kapcsolóstruktúrák is kialakulhatnak. Számos csoportban
(pl. Saturniidae, Papilionoidea) a frenulo-retinákuláris kapcsolószerkezet másodlagosan
hiányzik. Potrohuk 1. szelvényének haslemeze (sternit) redukálódott.
Az ősibb csoportok tagjainak lárvái többnyire levélaknázók. A lepkék döntő többsége
ide tartozik.
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"Monotrysia" (Egyivarnyílásúak)
A rend alapszabásnak megfelelően a nőstények egyetlen ivarnyílással rendelkeznek,
amely a párzásra és a tojások lerakására egyaránt szolgál (gör. mono- ‛egyetlen’ + ang. tryst
‛menedékhely’), ez azonban a legtöbb csoportban (Nepticuloidea, Tischerioidea,
Palaephatoidea) „már” a végbélnyílástól (anus) külön nyílik.
A belőle leszármaztatható Ditrysia nélkül nem képez monofiletikus egységet
(19.1. ábra).
SupF.: Nepticuloidea (Aknázómolyszerűek családsorozata)
Apró termetű, redukált szárnyerezetű lepkék. Pikkelyzetük rendszerint fémesen irizáló
(19.16. ábra). Megnagyobbodott csápnyelük (scapus) jellegzetes szemfedőt képez.
Pödörnyelvük (glossa) megrövidült. Elülső lábaik lábszárának (protibia) sarkantyúja
(epiphysis) hiányzik. Lárváik lábatlanok.
A lárvák nagyrészt levelekben vagy növényi szárakban aknáznak. Több mint 1000
fajuk ismert.

19.16. ábra. Stigmella aurella (aranyszárnyú törpemoly).

F.: Nepticulidae (Törpemolyfélék családja)
A legkisebb lepkék, szárnyfesztávolságuk mindössze 3-9 mm. Csápjaik fonalasak.
Pödörnyelvük (glossa) csökevényes, a bal és jobboldali állkapcsi karéjok (galeae) nem
kapcsolódnak egymáshoz. Elülső szárnyaik keskenyek vagy a hátulsókhoz hasonlóan lándzsa
alakúak, szegélyükön hosszú rojtokkal. Az elülső szárnyakon a csökevényes kapcsolókaréj
(jugum) „még” megtalálható.
Lárváik főleg levelekben6, néha kéregben, szárban, rügyekben vagy termésekben
aknáznak (19.17. ábra), esetleg gubacsképzők. Számos fajuk mono- vagy oligofág.
Az imágók alkonyatkor, ill. a kora esti órákban aktívak. Több gradációra hajlamos fajuk is
van. A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek. Több mint 800 fajuk ismert.
6

A törpemolyok fosszilis levélaknái már a késő kréta időszakból (kb. 100 millió évvel ezelőttről) is ismertek.
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Európa nagy részén, így hazánkban is elterjedt faj a Stigmella malella (almalevéltörpemoly), amelynek lárvái almafák (Malus) leveleiben aknáznak.

19.17. ábra. Stigmella microtheriella (mogyorós törpemoly)
lárvájának levélaknája.

SupF.: Adeloidea (Virágmolyszerűek családsorozata)
Kis termetű, keskeny szárnyú lepkék. Pödörnyelvük (glossa) általában mérsékelten
hosszú, egyeseknél (pl. Cecidosidae) redukált vagy teljesen hiányzik. A nőstények megnyúlt,
kitolható, fúrószerű tojókészülékkel rendelkeznek (amely feltehetőleg ősi jelleg a Glossata
kládon belül), ennek segítségével rakják tojásaikat a lárváik táplálékául szolgáló növényi
szövetek közé. Lárváik potrohlábai redukáltak vagy hiányoznak.
A lárvák kezdetben levelekben vagy más növényi szervekben aknáznak, később
összeszőtt növényi részekből hordozható lakózsákot készítenek maguknak és vagy a
talajszintre költöznek, ahol elhalt levelekkel táplálkoznak, vagy továbbra is a tápnövényükön
maradnak és annak leveleit fogyasztják. Egyes fajok lárvái (pl. Prodoxidae) egész
lárvakorukban endofágok. A Cecidosidae család lárvái gubacsképzők. Az imágók többnyire
nappal aktívak. Több mint 500 fajuk ismert. Az Andesianoidea családsorozattal együtt a
lepkék fennmaradó részének (Eulepidoptera) testvércsoportját képezi.
F.: Adelidae (Hosszúcsápúmoly-félék családja)
Kis termetű (4-28 mm-es szárnyfesztávú), ovális szárnyú lepkék. A nappali életmódú
fajok (Adelinae) gyakran élénk, irizáló színűek, fehér színű csápokkal. Csápjaik fonalasak, és
rendszerint erősen megnyúltak (19.18. ábra), különösen a hímeknél, amelyeknél az elülső
szárnyak hosszának háromszorosát is meghaladhatják. Egyes fajok (Adela, Nemophora)
hímjeinél az összetett szemek erősen megnagyobbodtak. Pödörnyelvük (glossa) megnyúlt.
Lárváik potrohlábai erősen redukáltak, az utolsó potrohláb-pár hiányzik.
Imágóik alkonyatkor vagy éjszaka (Nematopogoninae), vagy nappal aktívak
(Adelinae). Az imágók olykor tömegesen rajzanak (pl. Adela, Nemophora hímjei).
A sarkvidékek és Új-Zéland kivételével világszerte elterjedtek. Mintegy 300 fajuk ismert.
Hazánkban is általánosan elterjedt faj az Adela croesella (díszes tőrösmoly)
(Adelinae), amelynek lárvái a fagyalon (Ligustrum vulgare) táplálkoznak.
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19.18. ábra. Nemophora degeerella (pompás tőrösmoly).

Ditrysia (Kétivarnyílásúak)
Pödörnyelvük (glossa) izomzata módosult, a hosszú izomrostok helyett rövid
izomkötegekből áll. A nőstények az Exoporia tagjaihoz hasonlóan külön nyíló párzó(ostium bursae) és tojásrakó nyílással (oviporus) rendelkeznek (gör. di- ‛kettő’ + ang. tryst
‛menedékhely’), itt azonban a spermiumtranszfer belső, ugyanis az ún. ondócsatorna (ductus
seminalis) révén közvetlen kapcsolat létesül a petevezeték (oviductus) és a párzótáska
vezetéke (ductus bursae) között (19.1. boksz). Egymástól függetlenül számos család tagjainál
ultrahang érzékelésre szolgáló hallószervek (tympanális szervek) alakultak ki.
Az ősibb csoportoknál (pl. Gracillarioidea) „még” jellemző az ősi endofág lárvális
életmód, többségüknél azonban a lárvák lombozatot rágó ektofitofágok. Az ektofitofág lárvák
ősileg rejtetten (pl. összeszőtt vagy összehajtott levelek között), többségében azonban
szabadon táplálkoznak. A lepkék legsikeresebb csoportja, a ma élő lepkefajok döntő többsége
(98%) ide tartozik. Ősibb csoportjait a Tineoidea, Yponomeutoidea és Gracillarioidea
családsorozatok képezik, a csoport fennmaradó része pedig az Apoditrysia kládba tartozik.
SupF.: Tineoidea (Valódimolyszerűek családsorozata)
Fejszőrzetük gyakran bozontszerű. Pödörnyelvük (glossa) megrövidült, a bal és
jobboldali állkapcsi karéjok (galeae) pedig csak lazán kapcsolódnak egymáshoz, gyakran
különállóak. A nőstények megnyúlt, teleszkópszerű tojókészülékkel rendelkeznek, amely
egyeseknél fúrószerű.
Lárváik táplálkozásmódja igen változatos. A lárvák gyakran hordozható, zsákszerű
szövedéket készítenek maguknak, amelynek alapanyagát a selyemszövő-mirigyeik váladéka
képezi, amibe rendszerint táplálékrészecskéket, pl. állati eredetű törmelékanyagokat vagy
különböző növényi anyagokat építenek be (19.21. ábra). Mintegy 3800 fajuk ismert.
A Ditrysia legősibb csoportja, amely azonban a molekuláris vizsgálatok alapján a Ditrysia
fennmaradó része nélkül nem képez monofiletikus egységet.
F.: Tineidae (Valódimolyfélék családja)
Kis vagy közepes termetű (5-54 mm-es szárnyfesztávú), keskeny, ovális szárnyú
lepkék. Elülső szárnyaik mintázata igen változatos. Csápjaik fonalasak. Számos fajnál a rágók
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(mandibulae) „még” viszonylag nagyok, állkapcsi tapogatóik (palpi maxillares) pedig igen jól
fejlettek. A Harmacloninae alcsalád tagjainál a potroh tövén páros hallószerv (tympanális
szerv) található.
Lárváik elsődlegesen gombafogyasztók, de növényi vagy állati eredetű szerves
törmelékkel, köztük száraz trágyával, kiszáradt tetemekkel, szőrrel, tollal, stb., ill. zuzmókkal
is táplálkozhatnak. Számos faj lárvája levelekben, növényi szárakban, gombával fertőzött
fákban vagy taplógombákban aknázik. Egyes fajok lárvái más állatok (pl. madarak, emlősök,
társas rovarok) fészkében élnek, ahol a fészek hulladékanyagaival, ill. gombákkal
táplálkoznak. A szünantróp fajok némelyike jelentős háztáji- és/vagy készletkártevőnek
minősül. A lárvák gyakran menedékhelyül szolgáló lakócsövet vagy hordozható lakózsákot
készítenek maguknak a táplálékuk felhasználásával. Az imágók többnyire éjszaka aktívak.
A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek. Mintegy 2200 fajuk ismert.
Lakásokban rendszeresen megjelenő faj a Tineola bisselliella (ruhamoly) (Tineinae)
(19.19. ábra), amelynek lárvái állati eredetű, keratintartalmú anyagokkal (gyapjúval,
ágytollal, stb.) táplálkoznak. A Nemapogon granella (raktári gabonamoly) (Nemapogoninae)
lárvái a természetben korhadó fával és gombákkal, az ember környezetében pedig száraz vagy
szárított termésekkel, gabonafélék szemterméseivel, olajos magvakkal, liszttel, stb.
táplálkoznak.

19.19. ábra. Tineola bisselliella (ruhamoly).

F.: Psychidae (Zsákhordómolyfélék családja)
Kis vagy közepes termetű (4-60 mm-es szárnyfesztávú), erős ivari dimorfizmust
mutató lepkék. Szárnyaik megnyúltak, lekerekítettek, szürkés vagy barnás színűek, gyéren
pikkelyezettek. A hímek mindig szárnyasok, csápjaik pedig többnyire fonalasak vagy
kétoldalasan erősen fésűsek (tollasak)7 (19.20. ábra). A nőstények gyakran rövidszárnyúak
vagy szárnyatlanok, sőt egyeseknél a csápok és a lábak is csökevényesek. Ha vannak csápjaik,
akkor jellemzően fonalasak, esetleg fűrészesek. Pödörnyelvük (glossa) többnyire hiányzik.
A lárvák potrohlábaik redukáltak.
Lárváik többségében növényevők, de élő vagy elpusztult rovarokat is fogyaszthatnak.
A lárvák hordozható lakózsákot szőnek maguknak (erre utal a család magyar neve), amelybe
7

A hímek csápjai különösen azon fajoknál erősen fésűsek, ahol a nőstények szárnyatlanok, míg azon fajoknál,
ahol a nőstények szárnyasok általában mindkét nem csápja fonalas.
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fajtól függően különböző anyagokat (pl. növényi törmeléket, talajszemcséket, stb.) építenek
be (19.21. ábra). A szárnyatlan, csökevényes végtagokkal rendelkező nőstények imágó
korukban is a zsákban maradnak, a hímek is itt keresik fel őket. Számos fajuknál fordul elő
szűznemzés (parthenogenezis). A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek, bár a fajok
többsége óvilági elterjedésű. Több mint 1300 fajuk ismert.
Az egyik leggyakoribb hazai faj a Canephora hirsuta (kormos zsákhordólepke).
A Madagaszkáron élő Deborrea malgassa bábjait egyes helyeken fogyasztják.

19.20. ábra. Taleporia tubulosa (közönséges csövesmoly) hímje.

19.21. ábra. Zsákhordó moly lárvája a lakózsákjában.

Apoditrysia
A Ditrysia tagjainak döntő többségét (>95%) foglalja magába.

593

SupF.: Tortricoidea (Sodrómolyszerűek családsorozata)
F.: Tortricidae (Sodrómolyfélék családja)
Változatos méretű (7-60 mm-es szárnyfesztávú), bár többségében kis termetű,
többnyire egyszerű, rejtő (kriptikus) színezetű lepkék. Egyes fajoknak (pl. Acleris) számos
színváltozata ismert. Csápjaik csaknem mindig fonalasak. Elülső szárnyaik alakja a
háromszögletűtől a közel téglalap alakúig változik, csúcsuk gyakran hegyes, kihúzott
(pl. Archips, Ancylis). A nőstények nagyméretű, lapított tojókészülékkel rendelkeznek.
Az ektofitofág életmódú lárvák potrohvégén speciális fésűsszerű függelék, ún. anális fésű
található, ennek segítségével „pöckölik ki” ürüléküket a menedékhelyükről.

19.22. ábra. Cydia pomonella (almamoly).

19.23. ábra. Cydia pomonella (almamoly) lárvája.

Tojásaik rendszerint erősen lapítottak, pikkelyszerűek. Egyes fajok nőstényei speciális
pikkelyekkel (corethrogyne) (pl. Tortricinae: Atteriini) vagy törmelékkel (pl. Tortricinae:
Cnephasiini) fedik le vagy kerítik körbe a lerakott tojásokat. Nevüket arról kapták, hogy a
lárváik a tápnövényük leveleit gyakran összesodorják, és az összesodort levél védelmében
táplálkoznak (lat. tortus ‛csavart’). Más fajok lárvái a tápnövényük gyökerében, szárában,
termésében, stb. aknáznak, esetleg avarfogyasztók. A Tortricinae alcsalád számos faja polifág.
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A lárvák fürge mozgásúak, sok faj lárvája hátrafelé is képes menekülni, innét ered régi
magyar elnevezésük, az „ilonca”. Több fajuk is hajlamos tömeges elszaporodásra
(gradációra), ezek gyakran jelentős mező- vagy erdőgazdasági kártevőnek minősülnek.
Az imágók általában a kora esti órákban, ill. éjszaka aktívak, de számos nappali aktivitású
fajuk is ismert. A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek. A legnépesebb
lepkecsaládok egyike, több mint 10 ezer fajuk ismert.
A mára már szinte az egész világon elterjedt Cydia pomonella (almamoly)
(Olethreutinae) lárvái különböző gyümölcsfák (főleg alma, körte, birsalma, stb.) termésében
élnek, és ezek magvait fogyasztják (19.22-23. ábrák).
SupF.: Zygaenoidea (Csüngőlepkeszerűek családsorozata)
Többségében kis vagy közepes termetű, igen változatos megjelenésű lepkék. A lárvák
és/vagy az imágók gyakran mérgezőek, mely tulajdonságukat jellemzően élénk, riasztó
(aposzematikus) színekkel jelzik a ragadozók felé. Pödörnyelvük (glossa) gyakran redukált
vagy hiányzik. Lárváik tömzsik, rövid vagy hiányzó potrohlábakkal, sokuk a boglárkalepkék
(Lycaenidae) lárváira emlékeztet. A lárvák a fejüket gyakran képesek behúzni a torukba.
Gyakori körükben a hipermetamorfózis (pl. Limacodidae, Epipyropidae,
Cyclotornidae). Lárváik főleg szabadon táplálkozó ektofitofágok (ami viszonylag ritkának
számít az Apoditrysia ősibb csoportjaiban), de aknázó életmódot is folytathatnak. Egyes fajok
lárvái kabócák ektoparazitái/ektoparazitoidjai (Epipyropidae), míg mások csupán kezdetben
élősködnek kabócákon, később a gazdájukat elhagyva hangyafészkekbe vitetik magukat, ahol
aztán a hangyák lárváit és bábjait ragadozzák (Cyclotornidae). Mintegy 3300 fajuk ismert.
F.: Zygaenidae (Csüngőlepke-félék családja)
Változatos méretű (10-120 mm-es szárnyfesztávú), gyakran élénk, riasztó
(aposzematikus) színezetű lepkék. Csápjaik fonalasak, kétoldalasan fésűsek vagy fűrészesek,
kihegyesedő vagy bunkószerűen megvastagodó véggel (19.24. ábra). Elülső szárnyaik
megnyúltak, keskenyek, a hátulsók lekerekítettek, szögletesek vagy háromszög alakúak.
Az Európában élő fajok elülső szárnyai egyszínű fémes zöldek vagy türkizszínűek
(Procridinae), vagy fémes kékesfekete alapon vörös, esetleg fehér vagy sárga foltokkal,
csíkokkal díszítettek (Zygaeninae) (19.24. ábra). Potrohuk viszonylag vaskos.
Lárváik különböző fás- és lágyszárú növények leveleit rágják, de levélaknázók is
lehetnek. Az imágók nagyrészt nappal aktívak. Röptük gyakran lassú és lomha (Zygaeninae,
Procridinae). Táplálkozás közben lustán csüngenek a virágokon, erről kapták magyar nevüket.
A Chalcosiinae, Procridinae és Zygaeninae alcsaládok tagjai lárvaként és imágóként is
képesek ciánglikozidokat (linamarin, lotaustralin), ill. ezek enzimatikus lebontásával
hidrogén-cianidot (HCN) előállítani. A ciántartalmú szekrétumot a lárvák a kutikulájuk
üregeiben raktározzák, és innét bocsátják ki veszély esetén, míg az imágók a fejükön vagy az
előtorukon keresztül. A sarkvidékek kivételével csaknem világszerte elterjedtek, bár
legnagyobb diverzitásukat a Palearktiszban, ill. Ázsia trópusi, szubtrópusi részein érik el.
Több mint 1000 fajuk ismert.
A család jellemző hazai képviselői a Zygaena fajok (Zygaeninae) (19.24. ábra),
amelyeknek lárvái a 4. lárvastádiumban akár évekig is elhúzódó nyugalmi állapotba
(diapauza) merülnek.
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19.24. ábra. Zygaena lonicerae (lonc-csüngőlepke).

SupF.: Sesioidea (Üvegszárnyúlepke-szerűek családsorozata)
Igen változatos méretű és megjelenésű lepkék. Egyes képviselőik (Castniidae) a
nappali lepkékre (Papilionoidea) emlékeztetnek.
Lárváik általában aknázó életmódot folytatnak. Az imágók döntő többsége nappal
aktív. Több mint 1600 fajuk ismert.

19.25. ábra. Synanthedon formicaeformis (hangyaszitkár).

F.: Sesiidae (Üvegszárnyúlepke-félék v. Szitkárfélék családja)
Általában kis vagy közepes termetű (14-46 mm-es szárnyfesztávú), fullánkos
hártyásszárnyúakat (darazsakat, méheket) mimikrizáló lepkék. Csápjaik fonalasak vagy
fésűsek, és gyakran orsó alakúak. Megnyúlt, keskeny elülső szárnyaikon rendszerint
3-3 pikkelymentes ún. ablakfolt található, hátulsó szárnyaik pedig üvegszerűen átlátszóak
(19.25. ábra). Repülés közben a szárnyaik szorosan kapcsolódnak egymáshoz, ugyanis a
frenulo-retinákuláris kapcsolószerkezet mellett járulékos kapcsolóstruktúrával is
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rendelkeznek8. Egyes, méheket mimikrizáló fajok (pl. Melittia) hátulsó lábait hosszú szőrök
borítják. Potrohukon rendszerint sárga, vörös vagy fehér színű pikkelyekből álló gyűrűk, a
potroh végén pedig jellegzetes szőrpamacs látható (19.25. ábra).
Lárváik csaknem kivétel nélkül endofágok, amelyek fás- vagy lágyszárú növények
törzsében, ágában, szárában, gyökerében, stb. fejlődnek, akár több évig is. Tápnövény
spektrumuk viszonylag szűk. Számos faj lárvája jelentős kártevőnek minősül. Az imágók
nappal vagy alkonyatkor repülnek. A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek. Közel
1400 fajuk ismert.
Nagy termetű (34-44 mm-es szárnyfesztávú), lódarázsra (Vespa crabro) emlékeztető
faj a Sesia apiformis (darázslepke) (19.26. ábra), amelynek lárvái elsősorban nyárfában
fejlődnek. A Venezuelában honos Synanthedon coccidivora lárvái a család többi tagjától
eltérően ragadozók, pajzstetveket fogyasztanak.

19.26. ábra. Sesia apiformis (darázslepke) nősténye.

SupF.: Cossoidea (Farontólepke-szerűek családsorozata)
Változatos méretű, általában robusztus testű lepkék. Pödörnyelvük (glossa) redukált
vagy hiányzik. A Dudgeoneidae család tagjainál a potroh tövén páros hallószerv (tympanális
szerv) található.
Lárváik a közelrokon Sesioidea családsorozat tagjaihoz hasonlóan többségében
endofágok. Nagyrészt trópusi elterjedésűek. Több mint 1200 fajuk ismert.
F.: Cossidae (Farontólepke-félék családja)
Változatos méretű (9-240 mm-es szárnyfesztávú), általában nem feltűnő, szürkés
színezetű lepkék. Testük zömök, potrohuk hosszú, vaskos. Csápjaik viszonylag rövidek, és
fonalasak (nőstények, egyes hímek) vagy fésűsek (hímek többsége). Pödörnyelvük (glossa)
erősen csökevényes. Elülső szárnyaik rendszerint megnyúltak, a hátulsók kisebbek,
lekerekítettek. A szárnyak mintázata többnyire sorokba rendeződött apró foltokból áll.
8

Repüléskor az elülső szárnyak lefelé hajló hátulsó szegélye a hátulsó szárnyak felfelé hajló elülső szegélyébe
akaszkodik bele, miközben a mindkét szegélyen húzódó több sornyi, merev pikkelyek egymásba akaszkodnak.
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Lárváik általában fák, cserjék ágában vagy törzsében fejlődnek, gyakran több évig
(19.28. ábra). Néha a lárvák társasan a kéreg alatt kialakított járataikban tartózkodnak, vagy
kívülről rágják a gyökereket. Számos fajuk polifág, közülük egyesek jelentős kártevőnek
minősülnek. Az imágók kevés kivételtől eltekintve éjszaka aktívak. A sarkvidékek kivételével
világszerte elterjedtek, bár többségük trópusi, főleg neotrópikus elterjedésű. Közel 1000 fajuk
ismert.
A Cossus cossus (nagy farontólepke) lárvája polifág, de előnyben részesíti a fűz- és
nyárfákat (19.27-28. ábrák). Az Ausztráliában élő Endoxyla leucomochla lárvái, amelyeket a
kontinens őslakosai egykor rendszeresen fogyasztottak, akár 7 cm-esek is lehetnek.

19.27. ábra. Cossus cossus (nagy farontólepke) hímje.

19.28. ábra. Cossus cossus (nagy farontólepke) lárvái fában.

Obtectomera
Az ősibb csoportok képviselőivel szemben bábjuk nem mozgékony, ugyanis a báb
potrohszelvényei nagyrészt (Gelechioidea) vagy teljesen összenőttek (többség).
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Ide tartozik az Apoditrysia képviselőinek többsége (>74%). A legújabb molekuláris
filogenetikai vizsgálatok alapján a kládon belül a Mimallonoidea, Drepanoidea, Noctuoidea,
Geometroidea, Bombycoidea és Lasiocampoidea családsorozatok egy nagyobb, több mint
72 ezer fajt magába foglaló monofiletikus egységet képeznek (Macroheterocera), amelynek a
testvércsoportját a Pyraloidea családsorozat képezi.
SupF.: Papilionoidea (Pillangószerűek családsorozata)
Többnyire élénk, feltűnő színezetű lepkék. Mind a Bates-, mind a Müller-féle mimikri
igen gyakori a körükben. Csápjaik a hedilidák (Hedylidae)9 kivételével bunkós végűek.
Szárnyaikról a frenulo-retinákuláris kapcsolószerkezet rendszerint másodlagosan hiányzik.
Egyes családokban a hímek (Hedylidae, Riodinidae) vagy mind a hímek, mind a nőstények
1. lábpárja redukált (Nymphalidae). Többségüknél10 az 1. pár lábak lábszárának (protibia)
sarkantyúja (epiphysis) hiányzik. Elülső szárnyak tövén hallószervek (tympanális szervek)
lehetnek (pl. Hedylidae, Nymphalidae).
Egyes családok (pl. Papilionidae, Nymphalidae) tagjainak hímjei a párzás során
ún. „erényövet” (sphragis) ragasztanak a nőstény potrohának végére, így gátolva meg őket,
hogy más hímekkel is pározzanak. Lárváik többnyire szabadon táplálkozó ektofitofágok, de
levélsodrók vagy aknázók is lehetnek. A bábozódó lárvák rendszerint nem szőnek maguk köré
selyemgubót. Bábjuk rendszerint kitett helyeken található, a tápnövényhez vagy valamilyen
védő szubsztrátumhoz rögzülve, gyakran fejjel lefelé csüngve (pl. Nymphalidae). Egyeseknél
(pl. Papilionidae, Pieridae) a báb egy sajátos, övszerű selyemszállal rögzíti magát. A lepkék
legnagyobb olyan kládja, amelynél az imágók szinte csaknem kizárólag nappali életmódúak11.
A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek, bár legnagyobb diverzitásukat a
neotrópusokon érik el. Igen fajgazdag, több mint 18 ezer fajuk ismert.

19.29. ábra. Papilio machaon (fecskefarkú lepke).
9

A család korábban az araszolófélék (Geometridae) egy nemzetsége (tribus) volt.
Az idetartozó fajok kb. 75%-át kitevő Pieridae, Lycaenidae, Riodinidae és Nymphalidae családok tagjainál.
11
Bár akadnak közöttük alkonyati vagy éjszakai aktivitású fajok is, pl. Hedylidae, egyes busalepkék
(Hesperiidae), Morphopsis (Nymphalidae: Morphinae), stb.
10
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F.: Papilionidae (Pillangófélék családja)
Közepes vagy nagy termetű (35-250 mm-es szárnyfesztávú) lepkék, közéjük tartoznak
a nappali lepkék legnagyobb méretű alakjai (pl. Troides, Ornithoptera). Elülső szárnyaik
háromszögletűek, míg a hátulsók lekerekítettek, gyakran hosszabb vagy rövidebb
faroknyúlvánnyal (19.29. ábra). A hátulsó szárnyak belső szegélye mentén nincs merevítő ér,
ezért itt a szárnyuk homorúan ívelt. Rendszerint élénk, gyakran riasztó (aposzematikus)
színezetűek. Egyes fajokra ún. mimetikus polimorfizmus jellemző, azaz egy adott populáción
belül különféle színváltozatú alakok fordulnak elő, amelyek mindegyike egy másik mérgező
lepkefajt (pl. pillangót vagy tarkalepkét) utánoz. Szárnyaikon pikkelytelen, áttetsző sávok
vagy foltok lehetnek (pl. Parnassius, Archon). Lárváik előtorán (prothorax) kitolható, élénk
színű, villaszerű mirigyes védekező szerv, ún. osmeterium található, amellyel kellemetlen
szagú, riasztó hatású váladékot bocsáthatnak ki (19.30. ábra).

19.30. ábra. Papilio democus lárvája
a kitolt osmeteriummal (nyíl).

Lárváik gyakran mérgező növényeken, főleg farkasalmaféléken (Aristolochiaceae)
táplálkoznak (pl. Papilioninae: Troidini, Parnassiinae: Zerynthiini), így maguk is mérgezőek.
Kitartó repülők, egyes trópusi fajok tömegesen vándorolnak. A Parnassiinae alcsaládba
tartozó fajok nagyrészt holarktikus elterjedésűek, míg a Papilioninae tagjai legnagyobb
diverzitásukat az óvilág trópusain érik el. Csaknem 600 fajuk ismert.
Hazánkban mindössze 4 fajuk él, a Papilio machaon (fecskefarkú lepke) (19.29. ábra)
és az Iphiclides podalirius (kardoslepke) a Papilioninae alcsalád, míg a Zerynthia polyxena
(farkasalmalepke) és a Parnassius mnemosyne (kis Apolló-lepke) a Parnassiinae alcsalád
képviseletében. A Pápua Új-Guinea keleti részén élő Ornithoptera alexandrae (Alexandrakirályné pillangó) (Papilioninae) nőstényeinek szárnyfesztávolsága a 25 cm-t is
meghaladhatja. Az Észak-Amerika délkeleti részén honos Papilio troilus (Papilioninae) korai
stádiumú lárvái madárürülékre hasonlítanak, míg az utolsó stádiumú lárvák kígyót
mimikrizálnak.
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F.: Hesperiidae (Busalepkefélék családja)
Kis vagy közepes termetű (16-82 mm-es szárnyfesztávú) lepkék. Testük rendszerint
erős, zömök, fejük a testükhöz képest nagy és feltűnően széles (19.31. ábra). Általában nem
feltűnő, rendszerint barnás vagy szürkés alapszínűek, bár egyes trópusi fajok (pl. Pyrginae:
Pyrrhopygini) kifejezetten élénk színezetűek. Csápjaik viszonylag rövidek, egymástól távol
erednek. A többi nappali lepkétől eltérően a csápbunkók hajlottak, horgas végűek. Összetett
szemeik (oculi) feltűnően nagyok. Szárnyaik a testükhöz viszonyítva rövidek. Egyeseknél
(pl. Urbanus) a hátulsó szárnyak farokszerűen megnyúltak. Elülső szárnyaikon gyakran fakó
vagy színtelen pikkelyekből álló foltok láthatók. A Hesperiinae és Trapezitinae alcsaládok
tagjai elülső szárnyaikat nyugalmi helyzetben jellegzetesen ferdén felfelé tartva félig
szétnyitják, míg a hátulsó szárnyaikat vízszintes helyzetben kiterjesztik (19.31. ábra).
A hímek szárnyain, lábain, stb. gyakran feromontermelő mirigyekkel kapcsolatban álló
ún. illatpikkelyek (androconia) találhatók. A lárvák feje nagy, és más lepkék lárváitól eltérően
a tortól jól elkülönült (kivéve Megathyminae). A sodrómolyokhoz (Tortricidae) hasonlóan a
lárvák potrohvégén általában az ürülék eltávolítását szolgáló ún. anális fésű található.
Lárváik többnyire a tápnövényük összeszőtt vagy összehajtott levelei között élnek.
Egyesek (pl. Megathyminae) növényi szárakban aknáznak. Tápnövényeik gyakran füvek és
más egyszikűek (Hesperiinae, Heteropterinae). Az imágók röpte gyors, szökdelő, innét ered
angol megnevezésük („skippers”). A sarkvidékek és Új-Zéland kivételével világszerte
elterjedtek, bár a fajok kb. fele neotrópikus elterjedésű. Több mint 4100 fajuk ismert.
Gyakoribb hazai fajok az Ochlodes sylvanus (erdei busalepke) (Hesperiinae) és a
Pyrgus malvae (kis busalepke) (Pyrginae).

19.31. ábra. Thymelicus lineola (vonalas busalepke).

F.: Pieridae (Fehérlepkefélék családja)
Kis vagy közepes termetű (23-100 mm-es szárnyfesztávú), rövid, keskeny potrohú
lepkék. Nevüknek megfelelően alapszínük rendszerint fehér, zöldesfehér vagy különböző
árnyalatú sárga, amelyet többnyire fekete rajzolat díszit (19.32. ábra). Ezen alapszínek
kialakításáért a pterin típusú pigmentek felelősek, amelyek más lepkéknél csak elvétve
fordulnak elő. Többségük kifejezett színbeli ivari dimorfizmust mutat, számos fajukra pedig
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évszakos kétalakúság (szezondimorfizmus) jellemző. A Dismorphiinae alcsalád élénk
színezetű fajai (pl. Dismorphia) más nappali lepkéket mimikrizálnak. Szárnyaik UVmintázatának fontos szerepe van a nemek közötti kommunikációban.
A Dismorphiinae alcsalád, ill. a Coliadinae alcsalád egyes tagjainak lárvái
pillangósvirágúakon (Fabaceae), míg a Pierinae alcsaládba tartozó fajok lárvái rendszerint
káposztaféléken (Brassicaceae), kapriféléken (Capparidaceae), fakínféléken (Loranthaceae)
vagy szantálfaféléken (Santalaceae) táplálkoznak. Több gradációra hajlamos fajuk is van
(„özöndékek”), közülük egyesek (pl. Pieris, Colias) jelentős mezőgazdasági kártevőnek
minősülnek. Kitartó repülők, egyes trópusi fajaik tömegesen vándorolnak. A sarkvidékek, ÚjZéland és a csendes-óceáni szigetek kivételével világszerte elterjedtek, bár döntő többségük
trópusi. Csaknem 1200 fajuk ismert.
A Pieris rapae (répalepke) és a P. brassicae (káposztalepke) (Pierinae) (19.32. ábra) a
család leggyakoribb hazai képviselői. A Baltia fajok (Pierinae) a Himalája 5500 m-es
magasságaiban is előfordulnak.

19.32. ábra. Pieris brassicae (káposztalepke).

F.: Lycaenidae (Boglárkalepke-félék családja)
Kis vagy közepes termetű (6-92 mm-es szárnyfesztávú), törékeny testalkatú, gyakran
erős színbeli ivari dimorfizmust mutató lepkék. Csápjaik jellemzően fekete-fehér gyűrűsek
(19.33. ábra). Ajaktapogatók (palpi labiales) gyakran csőrszerűen felállók (pl. Miletinae).
Elülső szárnyaik általában háromszög alakúak, míg a hátulsók lekerekítettek, gyakran rövid,
keskeny faroknyúlványokkal (pl. Theclinae)12. A szárnyak szegélye dúsan szőrös. Szárnyaik
felszíne általában élénk, fémesen csillogó vöröses vagy kékes-ibolyás színű (főleg a
hímeknél), míg a szárnyak fonákja rendszerint nem feltűnő, szürkés, barnás vagy zöldes
színű, gyakran sorokba rendeződött, fehér keretű, fekete magvú szemfoltokkal
(pl. Lycaeninae, Polyommatinae) (19.33. ábra) vagy finom, világos színű vonalkákkal
(pl. Theclinae). Lárváik lapítottak, ászkaszerűek. Fejük kicsi, behúzható és a tor alá rejthető.
A hangyákkal együttélő (mürmekofil) fajok lárváinak 7. potrohszelvényén rendszerint
páratlan, dorzális helyzetű, édes váladékot termelő ún. nektárszerv (Newcomer-féle szerv),
12

A hamis csáp illúzióját fokozhatja a faroknyúlvány tövén lévő színes szemfolt, ill. a hátulsó szárnyak
mozgatása pihenés közben.
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míg a 8. potrohszelvényén páros, kitolható, szintén dorzális helyzetű, a hangyagazda
figyelmének felkeltését szolgáló váladékot termelő ún. tapogatószerv található. A lárvák és
bábok stridulációval hangadásra is képesek, amely szintén a hangyákkal való kommunikációt
szolgálja.
A lárvák tápnövényköre igen széles. A Poritiinae alcsaládba tartozó fajok lárvái a
nappali lepkék között szokatlan módon algákkal és zuzmókkal táplálkoznak. A legtöbb faj
(≈75%)13 lárvája mürmekofil, azaz hangyákkal él együtt. A hangyákkal való kapcsolat
szorosságát tekintve lehet alkalmi (fakultatív) vagy kizárólagos (obligát), típusa szerint pedig
mutualista vagy (másodlagosan) parazita jellegű. A leggyakoribb kapcsolattípus a
mutualizmus, amikor a hangyák a boglárkalepke lárvák által termelt édes nedvekért „cserébe”
védelmet biztosítanak a lárvák számára a ragadozóktól és parazitoidoktól. Más boglárkafajok
lárvái a hangyák fészkébe vitetik magukat, ahol a hangyalárvák táplálékkérő viselkedését
utánozva (mintegy „kakukkfiókaként”) a dolgozókkal tápláltatják magukat, vagy a hangyák
tojásait, lárváit és bábjait fogyasztják. Egyes fajok (pl. Miletinae) lárvái afitofágok, azaz
egyáltalán nem fogyasztanak növényi táplálékot (a korai lárvastádiumokban sem), hanem
csaknem kizárólag a hangyák ivadékait vagy a hangyák által látogatott növénytetveket és
kabócákat ragadozzák. A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek, bár többségük
Afrikában és a neotrópusokon fordul elő. A családsorozat második legnépesebb családja, több
mint 5200 fajuk ismert.
A család jellemző hazai képviselői a Lycaena (Lycaeninae) és a Polyommatus
(Polyommatinae) fajok (19.33. ábra). A hangyaboglárkák (Maculinea) (Polyommatinae)
lárvái kezdetben a tápnövényük magkezdeményeit fogyasztják, később a tápnövényüket
elhagyva Myrmica fajok fészkében élősködnek, ahol vagy a dolgozók által regurgitált
táplálékot (pl. M. alcon) vagy a hangyák lárváit és bábjait fogyasztják (pl. M. arion,
M. teleius, M. nausithous).

19.33. ábra. Polyommatus icarus (közönséges boglárka).

13

Legalábbis amelyeknek ismert az életmenete.
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F.: Nymphalidae (Tarkalepkefélék családja)
Igen változatos méretű (22-150 mm-es szárnyfesztávú) és megjelenésű lepkék.
Nevüknek megfelelően rendszerint élénk színezetűek, narancsvörös, fekete és fehér uralkodó
színekkel, bár a szemeslepkék (Satyrinae) többnyire barnás színűek. Számos trópusi faj
modellként (pl. Danainae, Heliconiinae) vagy utánzóként a mimikri komplexek részét képezi.
Színbeli ivari dimorfizmus (pl. Catonephele, Zeuxidia), földrajzi variabilitás (pl. Heliconius),
szezondimorfizmus (pl. Junonia, Bicyclus) és mimetikus polimorfizmus (pl. Hypolimnas,
Pseudacraea) egyaránt előfordul a körükben. Számos fajuk (pl. Danainae, Heliconiinae)
riasztó (aposzematikus) színezetű. Egyesek levélutánzók (pl. Kallima, Doleschallia, Consul).
Jellegzetességük, hogy az 1. pár lábuk erősebben vagy gyengébben redukált, így ezeket az
ősibb csoportok (Libytheinae) tagjainak nőstényei kivételével járásra nem használják14
(19.34-35. ábrák). Egyeseknél az elülső szárnyak tövén hallószervek (tympanális szervek)
találhatók. Lárváik tüskézettek (pl. Nymphalinae), különféle függelékeket, nyúlványokat
viselnek (pl. Danainae) vagy dúsan szőrözöttek (pl. Morphinae).
A lárvák tápnövényköre igen széles, bár a Satyrinae és Morphinae alcsaládok tagjai
nagyrészt egyszikűeket fogyasztanak. Számos faj lárvája mérgező növényeken táplálkozik,
így gyakran maguk is mérgezőek. Az imágók röpte jellemzően gyors és erőteljes, számos
fajuk évszakosan vándorol. A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek, bár döntő
többségük trópusi. Csaknem 6200 fajuk ismert, ezzel a családsorozat legnagyobb családját
képezik, a nappali lepkék kb. harmada ide tartozik.

19.34. ábra. Danaus plexippus (pompás királylepke).

SubF.: Danainae (Bűzlepkeformák alcsaládja)
Általában élénk, riasztó (aposzematikus) színezetű (Danaini) vagy áttetsző, esetleg
teljesen átlátszó szárnyak lepkék (Ithomiini). Bűzmirigyeik váladéka miatt kellemetlen
14

Korábban, még jóval azelőtt, hogy a szárazföldi gerinceseket nevezték volna így, a családot Tetrapoda (azaz
„Négylábúak”) néven illették.
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szagúak, emellett a hemolimfájuk is mérgező. Lárváikon gyakran húsos, fonálszerű
függelékek találhatók. Számos faj (Danaini) bábja ezüstösen vagy aranyosan csillogó.
A lárvák rendszerint mérgező növényeken (pl. Asclepiadaceae, Apocynaceae,
Solanaceae, stb.) táplálkoznak. Az imágók a medvelepkékhez (Erebidae: Arctiinae) hasonlóan
gyakran pirrolizidin alkaloidákat tartalmazó növényi nedveket fogyasztanak, és ezekből a
toxinokból szintetizálnak szexferomont, ill. riasztó hatású váladékot. Egyeseknél jellemző a
szezonális vándorlás. Többségük trópusi elterjedésű. Több mint 300 fajuk ismert.
Több ezer km-es vándorlásairól ismert faj a Danaus plexippus (pompás királylepke)
(Danaini) (19.34. ábra). A Közép- és Dél-Amerikában honos Greta oto (üvegszárnyú lepke)
(Ithomiini) szárnyai nagyrészt üvegszerűen átlátszóak.
SubF.: Heliconiinae (Helikonlepke-formák alcsaládja)
Gyakran élénk, riasztó (aposzematikus) színezetű lepkék. Egyes fajok (pl. Heliconius)
elülső szárnyai erősen nyújtottak (19.35. ábra). A gyöngyházlepkéknek nevezett fajoknál
(pl. Argynnis, Issoria, stb.) a hátulsó szárnyak fonákján gyöngyházfényű foltok láthatók.
Elülső szárnyaik tövén hallószervek (tympanális szervek) lehetnek (pl. Heliconius).
Lárváik gyakran mérgező növényeken (pl. Passifloraceae, Flacourtiaceae, stb.)
táplálkoznak. Főleg a trópusokon és az északi mérsékelt övben elterjedtek. Mintegy 400 fajuk
ismert.
A Heliconius melpomene (Heliconiini) közép- és dél-amerikai elterjedési területén egy
másik mérgező Heliconius fajt, a H. erato-t (19.35. ábra) utánozza (Müller-féle mimikri).
Gyakori hazai faj az Issoria lathonia (közönséges gyöngyházlepke) (Argynnini).

19.35. ábra. Heliconius erato.

SubF.: Nymphalinae (Valódi-tarkalepke-formák alcsaládja)
Változatos színezetű lepkék. Szárnyaik szegélye gyakran hullámos vagy fogazott.
Lárváik gyakran tüskézettek. Számos faj lárvái társasan élnek. Egyes fajok vándorlók.
A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek. Mintegy 350 fajuk ismert.
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Az alcsalád jellemző hazai képviselői a Melitaea athalia (közönséges tarkalepke),
Polygonia c-album (c-betűs lepke), Aglais io (nappali pávaszem) (19.36. ábra) és a Vanessa
atalanta (atalanta lepke). A Dél- és Délkelet-Ázsiában honos, akár 10 cm-t is meghaladó
szárnyfesztávolságú Kallima inachus összezárt szárnyaival száraz falevelet utánoz.

19.36. ábra. Aglais io (nappali pávaszem).

19.37. ábra. Maniola jurtina (nagy ökörszemlepke).
A képen jól láthatók az elülső szárnyak felfújt tőerei (nyilak).

SubF.: Satyrinae (Szemeslepkeformák alcsaládja)
Többségében barnás alapszínű lepkék, de élénk színezetűek és átlátszó szárnyúak is
lehetnek. Szárnyaikon kerek, fehér magvú fekete foltokat (szemfoltokat) viselnek
(19.37. ábra). Elülső szárnyaik tövén gyakran egy vagy több, a tövi részén orsó alakúan
felfújt ér látható (19.37. ábra). Egyeseknél az elülső szárnyak tövén hallószervek (tympanális
szervek) találhatók. Lárváik potrohvégükön kettős nyúlványt viselnek.
A lárvák döntő többsége egyszikűeken (pl. Poaceae, Cyperaceae, stb.) fejlődik, és
éjszaka táplálkozik. A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek. Mintegy 2400 fajuk
ismert.
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Gyakori hazai faj a Maniola jurtina (nagy ökörszemlepke) (19.37. ábra). A Brintesia
circe (fehéröves szemeslepke) 6,5-8 cm-es szárnyfesztávolságával az alcsalád legnagyobb
termetű hazai képviselője.
SupF.: Pyraloidea (Fényiloncaszerűek családsorozata)
Igen változatos méretű és megjelenésű lepkék. Csápjaik változatos, gyakran a két
nemnél eltérő felépítésűek. A pödörnyelv (glossa) egyeseknél csökevényes vagy hiányzik.
Állkapcsi tapogatóik (palpi maxillares) jól fejlettek. Ajaktapogatóik (palpi labiales)
jellemzően csőrszerűen előre- vagy felfelé állók (19.10. és 19.39. ábrák). Potrohuk tövén
páros hallószerv (tympanális szerv) található, amely egyeseknél lehet részben vagy teljesen
redukált. Egyes fajok hímjei a szárnypikkelyeiken (tegulae) vagy a potrohvégükön található
hangadószervvel (tymbális szerv) ultrahang kibocsátására képesek, amelynek szerepe a
nőstényekkel való kommunikáció.
Lárváik rendkívül változatos életmódot folytathatnak, bár többségében növényevők.
A bazális csoportok tagjainak lárvái száraz vagy bomló növényi vagy állati eredetű
anyagokkal és/vagy gombákkal (pl. Pyralidae ősibb képviselői), algákkal (Crambidae:
Acentropinae), zuzmókkal (Crambidae: Glaphyriinae), ill. különböző spórás növényekkel,
pl. lombosmohákkal (Crambidae: Crambinae: Diptychophorini, Crambidae: Scopariinae),
májmohákkal (Crambidae: Acentropinae: Nymphicula) vagy páfrányokkal (Crambidae:
Scopariinae: Phenacodes, Crambidae: Musotiminae) táplálkoznak. Egyes fajok lárvái
magfogyasztók, és közülük néhányan a raktározott magvak jelentős kártevőinek minősülnek
(pl. Pyralidae: Phycitinae). A fitofág életmódú lárvák jellemzően rejtetten élnek és
táplálkoznak, pl. összehajtott, összesodort vagy összeszőtt levelek között, a talajban, a
tápnövényük alá készített, selyemmel bélelt lakócsőben, selyemsátor rejtekében vagy a
tápnövényük gyökérében, szárában, levelében, termésében, magjában, stb. aknázva. Egyes
fajok lárvái pajzstetveket (pl. Pyralidae: Phycitinae: Laetilia coccidivora) vagy más lepkék
lárváit ragadozzák (pl. Crambidae: Glaphyriinae: Dicymolomia julianalis). Számos faj lárvája
társas rovarok fészkében él, ahol szerves törmelékkel, a fészek anyagával, stb. táplálkoznak
vagy a gazda lárváit és bábjait ragadozzák, így pl. a Galleria fajok (Pyralidae: Galleriinae)
méhek, a Chalcoela (Crambidae: Glaphyriinae) fajok papírfészkű darazsak, míg a
Niphopyralis fajok (Crambidae: Spilomelinae) szövőhangyák fészekparazitái. A vízimolyok
(Crambidae: Acentropinae) lárvái kevés kivételtől eltekintve legalább a korai stádiumokban
víziek, és főleg algákkal, kovamoszatokkal vagy vízinövényekkel táplálkoznak. Az imágók
jellemzően éjszaka aktívak. A lepkék egyik legnépesebb családsorozata, több mint 15 ezer
fajuk ismert.
F.: Pyralidae (Fényiloncafélék családja)
Többségében kis vagy közepes termetű (9-37 mm-es szárnyfesztávú) lepkék. A fajok
többségénél az elülső szárnyak megnyúltak, keskenyek (pl. Phycitinae, Galleriinae). A valódi
fényiloncák (Pyralinae), ill. a Chrysauginae alcsalád egyes fajai élénk színezetűek, és gyakran
más lepkéket mimikrizálnak. Hallószerveik csaknem mindig teljesen zártak.
Lárváik többnyire levélsodrók vagy aknázók (endofágok). A sarkvidékek kivételével
világszerte elterjedtek. Csaknem 6000 fajuk ismert.
A Galleria mellonella (nagy viaszmoly) (19.38. ábra) (Galleriinae) lárvái a háziméh
(Apis mellifera), ritkán poszméhek vagy redősszárnyú darazsak fészkében élősködnek, ahol
viasszal, a méhlárvák levedlett kutikulájával, virágporral, stb. táplálkoznak. A lajháriloncák
(Cryptoses, Bradypodicola, Bradypophila) (Chrysauginae) imágói lajhárok szőrzetében élnek,
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lárváik pedig a lajhárok ürülékében fejlődnek. A kozmopolita elterjedésű Ephestia kuehniella
(raktári lisztmoly) (Phycitinae) lárvái a liszt és a lisztből készült termékek egyik leggyakoribb
és legjelentősebb kártevőinek minősülnek.

19.38. ábra. Galleria mellonella (nagy viaszmoly).

F.: Crambidae (Fűgyökérrágómoly-félék családja)
Többségében kis vagy közepes termetű (10-35 mm-es szárnyfesztávú) lepkék.
A Spilomelinae alcsalád tagjai gyakran más lepkéket vagy hártyásszárnyúakat mimikrizálnak.
Egyeseknél (pl. Linostinae, Schoenobiinae, Midilinae) a pödörnyelv (glossa) redukált.
A csőrösmolyoknál (Crambinae) az ajaktapogatóik (palpi labiales) különösen megnyúltak.
Hallószerveik az előző család tagjaitól eltérően nyitottak. Egyes fajoknál (pl. Acentropinae) a
nőstények tojókészüléke hosszú, kinyújtható. A vízimolyok (Acentropinae) akvatikus
életmódú lárváinál a légzőnyílások gyakran zártak, és tracheakopoltyúkkal lélegeznek.

19.39. ábra. Ostrinia nubilalis (kukoricamoly).
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Lárváik többnyire a tápnövényük összeszőtt levelei között élnek vagy annak szárában,
termésében, stb. aknáznak (endofágok). A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek.
Több mint 9600 fajuk ismert.
Az Ostrinia nubilalis (kukoricamoly) (Pyraustinae) (19.39. ábra) lárvái főleg
kukoricán (Zea mays) fejlődnek, de számos más tápnövényük is lehet. Az Elophila
nymphaeata (tarka vízimoly) (Acentropinae) lárvái vízben élnek, ahol a tápnövényeik
leveléből hordozható lakózsákot készítenek maguknak. Az Omphisa fuscidentalis
(Spilomelinae) „bambuszféregnek” nevezett lárváit Délkelet-Ázsiában ínyencségként
fogyasztják.
SupF.: Noctuoidea (Bagolylepkeszerűek családsorozata)
Igen változatos méretű, megjelenésű és életmódú lepkék, lárvaként és imágóként
egyaránt. Hallószerveik (tympanális szervek) a Pyraloidea, Geometroidea, stb. tagjaitól
eltérően, ám a Drepanoidea egyes tagjaihoz (Doidae) hasonlóan az utótoron (metathorax)
helyezkednek el. Számos csoport tagjainál az utótoron (pl. Erebidae: Arctiinae) vagy a potroh
tövén (pl. Nolidae, Erebidae: Lymantriinae) ultrahang képzésére szolgáló hangadószervek
(tymbális szerv) találhatók.
Lárváik rendszerint szabadon táplálkozó ektofitofágok, de növényi szárakban,
virágokban, termésekben, stb. is aknázhatnak, valamint alga-, zuzmó-, gomba-, moha-, avarvagy szervestörmelék-fogyasztók, ill. dögevők vagy ragadozók is lehetnek. Az imágók
többnyire éjszaka aktívak. A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek, egyikei a
leginkább kozmopolita elterjedésű lepkéknek. A legnépesebb családsorozat, több mint 42 ezer
fajuk ismert, azaz a lepkék több mint negyede ide tartozik.

19.40. ábra. Stauropus fagi (bükkfa-púposszövő)
védekező testtartást felvett lárvája.
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F.: Notodontidae (Púposszövőfélék családja)
Közepes vagy nagy termetű (20-124 mm-es szárnyfesztávú) lepkék. Testük
rendszerint zömök, erőteljes, elülső szárnyaik pedig megnyúltak. Általában nem feltűnő,
rendszerint szürkés vagy barnás színűek, bár a Dioptinae alcsalád számos faja élénk színezetű,
és a bűzlepkékkel, törpearaszolókkal és egyes medvelepkékkel mimikri komplexet alkot.
Testük dúsan szőrözött, a fej és a tor szőrzete gyakran jellegzetes taréjt alkot. A hímek csápjai
kétoldalasan fésűsek, míg a nőstényeké fonalasak, néha fésűsek. Egyeseknél (Notodontinae)
az ajaktapogatók (palpi labiales) redukáltak. Elülső szárnyaik belső szegélyén gyakran
nagyobb pikkelyekből álló fogszerű nyúlvány („pikkelyfog”) található, ezek, amikor
szárnyaikat nyugalomban hátracsapva tartják, egymással összeérnek, és púpszerűen
kiemelkednek, erről kapták nevüket (gör. noton ‛hát’ + gör. odon ‛fog’). Lárváik gyakran
bizarr megjelenésűek (19.40. ábra). Számos faj (pl. Dudusiinae) lárváinál az utolsó pár
potrohláb (farláb) villaszerű, mirigyes függelékké (stenopodium) módosult.
Egyes fajok (Thaumetopoeinae) nőstényei speciális potrohszőreikkel (corethrogyne)
fedik le a lerakott tojásokat. Lárváik elsősorban fás szárú növényeken táplálkoznak. Számos
faj lárvája mérgező növényeket (pl. Anacardiaceae, Apocynaceae, Aristolochiaceae,
Fabaceae, Passifloraceae, Violaceae) fogyaszt, így gyakran maguk is mérgezőek. Ingerlésre a
lárvák gyakran testük elejét és végét felhajlítva jellegzetes védőállást vesznek fel. Egyes fajok
(pl. Heterocampinae, Nystaleinae) lárvái kémiai védekezésre is képesek, pl. hangyasav,
ciánsav, stb. kibocsátásával, másoknak a bőrön, nyálkahártyán kellemetlen gyulladást okozó
méregszőrei vannak (pl. Thaumetopoeinae). A Thaumetopoeinae alcsalád tagjainak lárvái
rendszerint társas életmódúak, közülük egyesek közös selyemfészket készítenek, és innét
indulnak hosszú menetoszlopokban táplálkozni. Egyes fajok (pl. Dudusiinae) imágóinál
elterjedt a könnyfogyasztás. A sarkvidékek, Új-Zéland és a csendes-óceáni szigetek
kivételével világszerte elterjedtek, bár legnagyobb diverzitásukat a neotrópusokon érik el.
Mintegy 3800 fajuk ismert.
A Phalera bucephala (sárgafoltos púposszövő) (Phalerinae) imágója nyugalmi
testhelyzetben letört faágat utánoz (19.41. ábra). A Cerura vinula (nagy púposszövő)
(Cerurinae) lárvája védekezésképpen képes hangyasavat fröcskölni a támadójára.
A tölgyerdők lakója a Thaumetopoea processionea (tölgyfa-búcsújáró lepke)
(Thaumetopoeinae), amelynek méregszőrös lárvái társasan élnek.

19.41. ábra. Phalera bucephala (sárgafoltos púposszövő).
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F.: Erebidae15
Igen változatos méretű és megjelenésű lepkék. Ide tartozik a ma élő legnagyobb
szárnyfesztávolságú (>30 cm) lepkefaj, a Közép- és Dél-Amerikában honos Thysania
agrippina (óriás bagolylepke) (Erebinae). Számos képviselőjük (pl. Aganainae, Arctiinae)
élénk, riasztó (aposzematikus) színezetű. Csápjaik változatos felépítésűek. Pödörnyelvük
(glossa) gyakran csökevényes. Egyeseknél (Calpinae) a pödörnyelv a vastag héjú gyümölcsök
héjának vagy a gerincesek bőrének átszúrására módosult. A „csőrösmolyoknak” nevezett
Hypeninae alcsalád tagjainál az ajaktapogatók (palpi labiales) csőrszerűen megnyúltak. Egyes
fajok (pl. Catocala) nőstényei megnyúlt, erősen szklerotizált tojókészülékkel rendelkeznek.
Lárváik gyakran erősen szőrözöttek. A félig araszolva közlekedő16 lárvák elülső potrohlábai
jellemzően csökevényesek vagy hiányoznak (pl. Herminiinae, Catocalinae, Calpinae), sőt, a
Gynaephila fajok (Herminiinae) lárvái az araszolókhoz (Geometridae) hasonlóan csupán 2 pár
potrohlábbal rendelkeznek.
A lárvák táplálkozásmódja rendkívül változatos. A sarkvidékek kivételével világszerte
elterjedtek. A lepkék legnépesebb családja, több mint 24 ezer fajuk ismert.
SubF.: Lymantriinae (Gyapjaslepkeformák alcsaládja)
Változatos méretű (16-135 mm-es szárnyfesztávú), többnyire nem feltűnő, barnás
vagy szürkés színezetű, dúsan szőrözött testű lepkék. A hímek és általában a nőstények
csápjai kétoldalasan fésűsek (19.42. ábra). Pödörnyelvük (glossa) csökevényes vagy hiányzik.
Elülső szárnyak háromszögletűek, a hátulsók lekerekítettek. A nőstények szárnyai gyakran
csökevényesek vagy hiányoznak (pl. Orgyia, Penthophera, Iropoca). Nyugalomban a
szárnyaikat általában háromszög alakban tartják, úgy, hogy a hátulsó szárnyak az elülsők alá
kerülnek, a dúsan szőrözött elülső pár lábukat pedig a fejük mellett előrenyújtják. Számos
génusz tagjainál a hímek potrohtövén, a 3. potrohszelvény haslemezén (sternit) hangképző
szerv (tymbális szerv) található. Lárváik gyakran feltűnő színezetűek, kefeszerű
szőrpamacsokkal. Számos génusz (pl. Euproctis) tagjainál a lárvák méregszőrökkel is
rendelkeznek. A lárvák 6. és gyakran 7. potrohszelvényének hátoldalán páratlan, rendszerint
élénk (sárga, vörös) színű, szemölcsszerű kitüremkedés található, amelyen védekező mirigyek
nyílnak.
Lárváik gyakran polifágok és fás szárú növényeken táplálkoznak, de különböző
lágyszárúakra és füvekre is specializálódhatnak, ill. akadnak közöttük alga-, gomba- és
szervestörmelék-fogyasztók is. Egyes fajoknál a tojásból kikelő lárvák csoportosan
táplálkoznak. A bábozódó lárvák méregszőreiket a gubókészítéséhez is felhasználják, a
bábból kikelő nőstények pedig gyakran a potrohvégükre gyűjtik ezeket a szőröket, és ezekkel
borítják be a lerakott tojásokat. Imágó korban rendszerint nem táplálkoznak. Az élénk
mozgású hímekkel szemben a nőstények rendszerint csökkent röpképességűek vagy
röpképtelenek, gyakran még akkor is, ha egyébként fejlett szárnyakkal rendelkeznek. Több
gradációra hajlamos fajuk is van, közülük egyesek jelentős erdőgazdasági kártevőnek
minősülnek (pl. Európában a Lymantria monacha, L. dispar, Leucoma salicis és az Euproctis
chrysorrhoea) (gör. lymanter ‛pusztító’). A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek,
bár legnagyobb diverzitásukat az óvilág trópusain érik el. Több mint 2500 fajuk ismert.
15

Korábban az ide tartozó fajok egy jelentős része a Noctuidae családba tartozott, egyes képviselői, pl. a
gyapjaslepkék és a medvelepkék pedig külön-külön családokat alkottak.
16
Ez gyorsabb előrehaladást tesz lehetővé, mint a hagyományos mászó mozgás. Ennek pl. azon fajoknál van
jelentősége, amelyeknek lárvái éjszaka a tápnövényük leveleit rágják, nappalra pedig a kéregben vagy a talajon
lévő rejtekhelyeikre húzódnak vissza.
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Főleg tölgyeken élnek az Euproctis chrysorrhoea (aranyfarú szövő) lárvái,
amelyeknek méregszőrei különösen toxikusak, ugyanis a hisztaminok mellett proteázt,
észterázt és foszfolipáz-A2-t is tartalmaznak. A Lymantria dispar (gyapjaslepke) (19.42. ábra)
mintegy tízévente mutat tömegszaporodást, ilyenkor a lárvák szinte teljesen tarra rághatják az
erdőket.

♀
♂

19.42. ábra. Lymantria dispar (gyapjaslepke) hím és nőstény.

19.43. ábra. Arctia caja (közönséges medvelepke) lárvája.

SubF.: Arctiinae (Medvelepkeformák alcsaládja)
Igen változatos méretű (8-115 mm-es szárnyfesztávú) és megjelenésű lepkék.
Rendszerint élénk, gyakran riasztó (aposzematikus) színezetűek, sárga, vörös és fekete
uralkodó színekkel. Számos fajuk (Syntomini, Arctiini: Ctenuchina) más lepkéket vagy
fullánkos hártyásszárnyúakat mimikrizál. Csápjaik fonalasak, fűrészesek vagy fésűsek.
Egyeseknél a pödörnyelv (glossa) redukált. Előtorukon (prothrorax) rendszerint riasztó
hatású, méreganyagokat is tartalmazó váladékot termelő mirigyek nyílnak. Egyes fajoknál
(pl. Syntomini) a hímek kapcsolótüskéje (frenulum) másodlagosan hiányzik. Általában
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mindkét nem tagjai rendelkeznek hangképző szervvel (tymbális szerv) az utótorukon
(metathorax), bár ez másodlagosan redukálódhat vagy hiányozhat (pl. a Syntomini,
Ctenuchina és Euchromiina számos képviselőjénél). A nőstények potrohvégén páros, dorzális
helyzetű, kitolható feromontermelő mirigy található. Lárváik gyakran dúsan szőrözöttek
(„papmacskák”) (19.43. ábra).

19.44. ábra. Arctia caja (közönséges medvelepke).

19.45. ábra. Amata phegea (fehérpettyes álcsüngőlepke).

A Lithosiini, ill. a Syntomini nemzetség számos tagjának lárvái algákat és zuzmókat
fogyasztanak. Az Arctiini nemzetségbe tartozó fajok tápnövényei rendszerint fás szárú
növények, közülük egyesek kifejezetten tejnedvet termelő (pl. Apocynaceae, Euphorbiaceae,
Moraceae) vagy pirrolizidin alkaloidákat tartalmazó növényeken (pl. Asteraceae,
Boraginaceae) táplálkoznak. Az imágók a még lárvakorukban vagy imágóként felvett
méreganyagokat a bűzlepkékhez (Nymphalidae: Danainae) hasonlóan szexferomonok
előállításához is felhasználhatják. A hangképzésnek a denevérek elleni védekezésben17, ill. a
17

A lepkék által kibocsátott ultrahang vagy megzavarja a denevérek ultrahangjeleit, vagy figyelmezető
jelzésként (mintegy akusztikus aposzematizmusként) szolgálva a rosszízűségre vagy mérgezőségre hívja fel a
ragadozó figyelmét.
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nemek közötti kommunikációban van szerepe. Számos képviselőjük (pl. Syntomini) nappali
aktivitású. A nőstények gyakran nehézkesek, keveset mozognak. A sarkvidékek kivételével
világszerte elterjedtek, bár többségük trópusi. Igen fajgazdag, több mint 11 ezer fajuk ismert.
Hazánkban mindenütt előforduló faj az Arctia caja (közönséges medvelepke)
(Arctiini) (19.44. ábra). A Pseudosphex génusz (Arctiini) egyes fajai a megtévesztésig
hasonlítanak a redősszárnyú darazsakra. Az Amata phegea (fehérpettyes álcsüngőlepke)
(Syntomini) a Zygaena ephialtes (változékony csüngőlepke) nevű fajt mimikrizálja
(19.45. ábra).
F.: Noctuidae (Bagolylepkefélék családja)
Igen változatos méretű és megjelenésű, viszonylag erőteljes, zömök testalkatú lepkék.
Fejük és toruk dúsan szőrözött. Rendszerint nem feltűnő, általában szürkés, barnás vagy
zöldes színűek. Egyesek (Acontiinae) madárürülékhez hasonlítanak. A Plusiinae alcsalád
tagjainak elülső szárnyain gyakran jellegzetes Y-, U- vagy V-alakú rajzolat látható
(19.46. ábra). Egyes nappali aktivitású fajaik (pl. Agaristinae) élénk színezetűek. Csápjaik
fonalasak, fűrészesek, fésűsek, esetleg bunkószerűen megvastagodók. Elülső szárnyaik
hosszúkásak, nyújtott háromszög alakúak, míg a hátulsók kisebbek, kerekdedebbek.
Nyugalomban az elülső szárnyaikat rendszerint a potrohukra fektetik, a hátulsó szárnyakat
pedig az elülsők alá redőzik. Egyes fajok (pl. Heliothinae) nőstényei megnyúlt, erősen
szklerotizált tojókészülékkel rendelkeznek. Az Erebidae család tagjaihoz hasonlóan a félig
araszolva közlekedő lárvák elülső potrohlábai csökevényesek vagy hiányoznak (pl. Plusiinae,
Acontiinae).

19.46. ábra. Autographa gamma (gamma-bagolylepke).

Egyes fajok (pl. Dilobinae) nőstényei speciális potrohszőreikkel (corethrogyne) fedik
le a lerakott tojásokat. Lárváik tápnövényköre igen széles. Számos faj (pl. Noctuinae,
Plusiinae) lárvája polifág, de pirrolizidin alkaloidákat tartalmazó növényekre (pl. Apiaceae)
(pl. Condicinae), ill. különböző egyszikűekre (pl. Amaryllidaceae, Liliaceae) is
specializálódhatnak (pl. Glottulinae). Egyes fajok (pl. Cuculliinae, Stiriinae, Heliothinae)
lárvái különböző lágyszárúak virágait vagy terméseit fogyasztják, olykor rejtetten (aknázva).
Egyesek (pl. Eustrotiinae) ragadozók vagy állati eredetű szerves törmeléket fogyasztanak.
Az imágók többsége a családsorozat többi tagjához hasonlóan éjszakai aktivitású, de lehetnek
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nagyrészt nappal (pl. Agaristinae) vagy éjszaka és nappal is aktívak (pl. Plusiinae).
Az Agaristinae alcsalád egyes fajainak hímjei a hátulsó lábaik lábszárát a szárnyerek duzzadt
tövi részéhez dörzsölve (pl. Platagarista tetrapleura) vagy a szárnyaikat egymásnak ütögetve
hangadásra képesek (pl. Hecatesia). Számos fajuk vándorol (pl. Plusiinae). A sarkvidékek
kivételével világszerte elterjedtek, bár többségük trópusi. A lepkék harmadik legnépesebb
családja, csaknem 12 ezer fajuk ismert.
Igen gyakori, nappal is aktív faj az Autographa gamma (gamma-bagolylepke)
(Plusiinae), amelynek elülső szárnyain a görög gamma betűre vagy Y-ra emlékeztető ezüstös
rajzolat látható (19.46. ábra). Az Agrotis és Euxoa fajok (Noctuinae) lárvái jelentős
mezőgazdasági kártevőnek minősülnek.
SupF.: Geometroidea (Araszolószerűek családsorozata)
Változatos méretű, bár többségében közepes vagy nagy termetű lepkék. Testük
általában karcsú, megnyúlt, szárnyaik pedig erősen kiszélesedők. Egyes képviselőik
(Sematuridae, Uraniidae) megjelenésükben a nappali lepkékre (Papilionoidea), főleg a
pillangókra (Papilionidae) emlékeztetnek. Egyeseknél a szárnyakról a frenulo-retinákuláris
kapcsolószerkezet másodlagosan hiányzik. Az araszolók (Geometridae) és a tündérlepkék
(Uraniidae) potrohának tövén páros hallószerv (tympanális szerv) található, amelynek
elhelyezkedése és felépítése az Uraniidae család képviselőinél jellegzetes ivari dimorfizmust
mutat.
Lárváik szabadon táplálkozó ektofitofágok, jellemzően fás szárú növények leveleit
rágják. Az imágók főleg éjszakai aktivitásúak, de számos nappal aktív fajuk is van. A lepkék
második legnépesebb családsorozata, csaknem 24 ezer fajuk ismert, amelyek döntő többsége
(97%) a Geometridae családba tartozik.
F.: Geometridae (Araszolófélék családja)
Változatos méretű (8-120 mm-es szárnyfesztávú), bár többségében kis vagy közepes
termetű lepkék. Általában karcsú testűek és némiképp törékenyek, de vannak robusztusabb
testű fajaik is. Többnyire nem feltűnő, általában szürkés, sárgás-barnás vagy zöldes színűek,
de lehetnek élénkebb színezetűek is (pl. Dysphania). A „zöldaraszolók” (Geometrinae) sajátos
zöld színű pigmenttel (geoverdin) rendelkeznek, amely más lepkéknél csak elvétve fordul elő.
Színezetük és mintázatuk révén gyakran fakéreghez, zuzmókhoz vagy levelekhez
hasonlítanak, így könnyedén beleolvadnak a környezetükbe (19.47. ábra). Csápjaik fonalasak,
fűrészesek vagy fésűsek. Pödörnyelvük (glossa) általában jól fejlett, néha csökevényes vagy
hiányzik. Szárnyaik szélesek, háromszögletűek, általában pontozott rajzolattal és zegzugos
harántszalagokkal. Szárnyaikat nyugalomban általában a testük mellett szétterítve tartják,
ilyenkor a hátulsó szárnyak legalább részben az elülsők alá kerülnek. A nőstények gyakran
rövidszárnyúak vagy szárnyatlanok (pl. „téliaraszolók”)18. Potrohuk tövén páros hallószerv
(tympanális szerv) található, amely csak ritkán redukált vagy hiányzik. Lárváik többnyire
csupán 2 pár potrohlábbal rendelkeznek (1-1 párral a 6. és 10. szelvényeken), a
3-5. szelvényeken lévők ugyanis általában redukáltak vagy hiányoznak19 (19.48. ábra).
18

A szárnyatlanság egymástól függetlenül több alkalommal is kialakult, és jóval gyakoribb, mint bármely más
családnál.
19
Az araszolókon kívül ez a felállás csupán egyes ázsiai bagolylepkék (Erebidae: Herminiinae: Gynaephila)
lárváira jellemző.
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19.47. ábra. Biston betularia (szürke pettyesaraszoló).

19.48. ábra. Araszolólepke lárva.

Nevük arra utal, hogy a lárvák mozgása jellegzetesen „araszoló”20, azaz előrehaladás
közben testüket felváltva nyújtják előre, majd görbítik fel (lat. geometres ‛földmérő’)
(19.48. ábra). A lárvák gyakran potrohlábaikkal megkapaszkodva, testüket kinyújtva és akár
hosszabb időn keresztül mozdulatlanul maradva faágat, letört gallyacskát vagy levélnyelet
utánoznak (mimézia). Az imágók többnyire alkonyatkor vagy éjszaka aktívak.
A „téliaraszolóknak” nevezett fajok hímjei a hideg időben repülve keresik fel a fák törzsén
meglapuló röpképtelen nőstényeket. A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek, bár
többségében trópusi, szubtrópusi elterjedésűek. A lepkék második legnépesebb családja, több
mint 23 ezer fajuk ismert.
A Biston betularia (szürke pettyesaraszoló) (Ennominae) az ipari melanizmus egyik
legismertebb példája (19.47. ábra). A kozmopolita elterjedésű, igen fajgazdag (>1400 faj)
Eupithecia génusz (Larentiinae) egyes Hawaii-szigeteken élő fajainak lárvái rovarokra és
20

Beleértve a több pár potrohlábbal rendelkező fajok egy részét is.
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pókokra vadászó ragadozók. Egyes délkelet-ázsiai Scopula (Sterrhinae) fajok imágói emlősök
vérével, verejtékével és könnyével táplálkoznak.
SupF.: Bombycoidea (Szövőszerűek családsorozata)
Méretük igen változatos, az egészen kicsitől az igen nagyig változhat. Testük általában
erőteljes, zömök, a szárnyaik szélesek. A csápok általában mindkét nemnél fésűsek, néha a
nőstényeknél fűrészesek. Pödörnyelvük (glossa) gyakran megrövidült, csökevényes vagy
hiányzik. Egyes családok (pl. Saturniidae, Brahmaeidae) tagjainál a szárnykapcsoló struktúrák
másodlagosan hiányoznak.
Az imágók rendszerint alkonyatkor vagy éjszaka aktívak. Számos fajukat a selyméért
tenyésztik. Több mint 4700 fajuk ismert.
F.: Bombycidae (Selyemszövőfélék családja)
Kis vagy közepes termetű (19-64 mm-es szárnyfesztávú), egyszerű színezetű lepkék.
Fejük, toruk, és lábaik gyapjasan pikkelyesek. A hímek csápjai kétoldalasan erősen fésűsek
(tollasak), a nőstényeké fésűsek, esetleg fűrészesek vagy közel fonalasak (Prismostictinae).
Pödörnyelvük (glossa) erősen megrövidült vagy hiányzik, a külső állkapcsi karéjok (galeae)
egyeseknél pengeszerűek. Elülső szárnyaik csúcsa gyakran sarló alakú vagy hegyes, kihúzott.
Nyugalmi állapotban a potrohukat általában felfelé vagy oldalra hajlítják, a szárnyaikat pedig
gyakran a potrohuktól eltartják, miközben a hátulsó szárnyak rejtve maradnak, kivéve a
jellegzetesen felfelé hajlított belső szegélyüket.
Lárváik főleg szivarfafélék (Bignoniaceae), timsófafélék (Symplocaceae), eperfafélék
(Moraceae) és teafélék (Theaceae) leveleit rágják. Imágó korban már nem táplálkoznak.
A sarkvidékeken és Európán kívül világszerte elterjedtek, bár legnagyobb diverzitásukat az
orientális régióban, ill. a neotrópusokon érik el. Kevés, alig több mint 180 fajuk ismert.
A Kelet-Ázsiából származó Bombyx mori (selyemlepke) (Bombycinae) az egyetlen
teljesen háziasított rovarfaj, amelyet kb. 5000 éve tenyésztenek selyméért (19.49. ábra). Őse
feltehetőleg a B. mandarina, amellyel hibridizálni is képes. Lárvái az eperfa (Morus) leveleit
fogyasztják.

19.49. ábra. Bombyx mori (selyemlepke).
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F.: Saturniidae (Pávaszemesszövő-félék családja)
Közepes vagy nagy termetű (30-280 mm-es szárnyfesztávú) lepkék, közéjük tartoznak
a lepkék legnagyobb méretű alakjai (pl. Attacus, Archaeoattacus, Coscinocera). A nőstények
általában testesebbek, míg a hímek karcsúbbak (kivéve Ceratocampinae). A hímek csápjai
két- vagy négyoldalasan erősen fésűsek (tollasak), a nőstényeké mérsékelten vagy alig
fésűsek. Pödörnyelvük (glossa) általában csökevényes vagy hiányzik. A hímek elülső szárnyai
általában sarló alakúak. Egyes fajok (pl. Eudaemonia, Actias, Copiopteryx, Argema) hátulsó
szárnyain hosszabb vagy rövidebb faroknyúlvány található. Szárnymintázatuk igen változatos,
az elülső és/vagy hátulsó szárnyak közepén gyakran 1-1, többnyire kerek, áttetsző,
pikkelytelen folt (ún. ablakfolt) vagy több színből álló szemfolt („pávaszem”) látható
(19.50. ábra). A frenulo-retinákuláris kapcsolószerkezet mindkét nemnél másodlagosan
hiányzik. A lárvák tor- és potrohszelvényein rendszerint számos, sorokba rendeződött,
gyakran élénk színű, sertéket, méregtüskéket, stb. hordozó kitüremkedés (scolus) található.
Lárváik főleg fás szárú növényeken táplálkoznak, számos fajuk erősen polifág. Egyes
fajok (pl. Hemileucinae) lárvái társasan élnek. A imágók élettartama igen rövid, ebben a
stádiumban már nem is táplálkoznak. Egyes fajok (pl. Hemileuca, Aglia) nappal aktívak.
Főleg a magasabb tengerszint feletti magasságú élőhelyek lakói. A sarkvidékek kivételével
világszerte elterjedtek, bár legnagyobb diverzitásukat a neotrópusokon, főleg az Andok
hegységben érik el. Több mint 2300 fajuk ismert.
A Saturnia pyri (nagy pávaszem) (Saturniinae) szárnyfesztávolságát (10-14 cm)
tekintve a legnagyobb őshonos európai lepkefaj (19.50. ábra). Az Új-Guineában és
Észak-Ausztráliában elterjedt Coscinocera hercules (Herkules-lepke) (Saturniinae) egyike a
legnagyobb termetű lepkéknek, szárnyfesztávolsága a 28 cm-t, szárnyfelülete pedig a
300 cm2-t is elérheti. Az Antheraea génusz (Saturniinae) számos faját (pl. A. assamensis,
A. pernyi, A. yamamai) a selymükért tenyésztik. Emberre nézve is veszélyes a DélAmerikában élő Lonomia obliqua (Hemileucinae) lárvájának mérge.

19.50. ábra. Saturnia pyri (nagy pávaszem).

F.: Sphingidae (Szenderfélék családja)
Közepes vagy nagy termetű (23-200 mm-es szárnyfesztávú) lepkék. Testük robusztus,
potrohuk orsó alakú (19.51. ábra). Csápjaik nem vagy alig fésűsek, a végük felé
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elkeskenyedők, horgas vagy felfelé álló csúccsal. A nőstények csápjai jellemzően rövidebbek
és karcsúbbak. Pödörnyelvük (glossa) rendszerint igen hosszú, egyes fajoknál (pl. Xanthopan,
Macroglossum) a testhossz többszörösét is meghaladhatja. Ritkán a pödörnyelv rövid vagy
csökevényes (pl. a Smerinthinae alcsalád egyes fajainál). Egyesek (pl. Xylophones, Hyles,
Deilephila) fején páros, ultrahang érzékelésére szolgáló hallószerv található. Elülső szárnyaik
keskenyek, nyújtottak, homorú hátulsó szegéllyel, a hátulsó szárnyak lényegesen kisebbek
(19.51. ábra). Egyes, méheket mimikrizáló fajok (pl. Hemaris) szárnyain nagy, átlátszó
felületek láthatók (19.53. ábra). A lárvák farlábai jellemzően megnagyobbodottak, a potrohuk
végén, a 8. szelvényen pedig rendszerint felálló, szarvszerű kitüremkedést (scolus),
ún. „farszarvat” viselnek (19.52. ábra).

19.51. ábra. Deilephila elpenor (szőlőszender).

19.52. ábra. Macroglossum stellatarum (kacsafarkú szender) lárvája.

Lárváik a pávaszemes szövőkkel ellentétben általában bizonyos, gyakran mérgező
növényekre specializálódnak (pl. Apocynaceae, Solanaceae, stb.). A lárvák nyugalmi
állapotban jellegzetes pozitúrát vesznek fel, torukat megemelik, fejüket pedig lehajtják21.
21

Ilyenkor a gízai nagy szfinxre emlékeztetnek, innét jön a Sphinx génusz és a család tudományos neve
(Sphingidae).
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A bábozódáshoz általában nem szőnek gubót, és rendszerint a talajban, avarban bábozódnak.
A leggyorsabban, legkitartóbban repülő lepkék, egyes fajok (pl. Daphnis nerii) a vándorlásuk
során több ezer km-t is repülhetnek. A hosszú pödörnyelvű fajok rendszerint nem szállnak rá
a virágokra, hanem kolibrik módjára előttük lebegnek (függögetnek), és pödörnyelvüket
kinyújtva szívogatják a nektárt (19.14. és 19.53. ábrák), ami feltehetőleg hatékony védelmet
jelent a virágokon leselkedő ragadozók (pl. karolópókok, fogólábúak) ellen. Számos fajuk
(pl. Hemaris, Cephonodes Macroglossum) nappal is aktív. Egyes helyeken fontos
pollinátoroknak számítanak. A sarkvidékek kivételével világszerte elterjedtek, bár többségük
trópusi. Csaknem 1500 fajuk ismert.
A leghosszabb, 25-30 cm-es pödörnyelvvel a Madagaszkáron élő Xanthopan morganii
praedicta (Sphinginae) rendelkezik. A Közép-Amerikában honos Neococytius cluentius
(Sphinginae) szárnyfesztávolsága a 16 cm-t is meghaladhatja. A Hemaris fajok
(Macroglossinae) poszméheket (Bombus) (19.53. ábra), a Sataspes fajok (Smerinthinae)
pedig ácsméheket (Xylocopa) mimikrizálnak. A torán koponyára emlékeztető rajzolatot
viselő, 9-13 cm-es szárnyfesztávolságú Acherontia atropos (halálfejes szender) (Sphinginae)
hazánk legnagyobb szenderfaja. A Közép- és Dél-Amerikában élő Hemeroplanes fajok
(Macroglossinae) lárvái veszély esetén képesek felfújni magukat, testük ilyenkor kígyóra
emlékeztet.

19.53. ábra. Hemaris thysbe.

Ellenőrző kérdések:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mik az Amphiesmenoptera kládba tartozó rovarok legfontosabb közös jellemzői?
Melyik két rend alkotja az Amphiesmenoptera kládot?
Mik borítják a tegzesek (Trichoptera) szárnyait?
Hogyan módosult a tegzesek szájszerve?
Mik a tegzeslárvák főbb morfológiai jellegzetességei?
Milyen típusú lárvák jellemzik a tegzeseket?
Milyen életmódot folytatnak a tegzeslárvák?
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8. Mi jellemzi a lepkék (Lepidoptera) pikkelyzetét? Milyen előnyökkel jár a pikkelyzet?
9. Hogyan kapcsolhatják a lepkék szárnyaikat? Milyen trend jellemzi a
szárnykapcsolódási módok alakulását?
10. Mi a pödörnyelv (glossa) és mely szájszervi részekből alakult?
11. Mely lepkecsaládokban gyakori a nőstények szárnyredukciója?
12. Mi a vom Rath-féle szerv, és mire szolgál?
13. Mire használják a lepkék az elülső lábak lábszárának sarkantyúját?
14. Mely lepkecsaládokban fordulnak elő hallószervek (tympanális szervek), ezek hol
helyezkednek el a testükön és mire szolgálnak?
15. Hogyan módosult a női ivarrendszer a lepkék evolúciója során?
16. Mik a lepkék lárváinak főbb morfológiai jellegzetességei?
17. Hogyan változott meg a lepkék lárváinak táplálkozásmódja az evolúciójuk során?
18. Mivel táplálkoznak az ősibb lepkék imágói, és mivel a levezetettebb csoportok tagjai?
19. Milyen védekezési módok alakultak ki a lepkék lárváinál és imágóinál?
20. Melyik a lepkék három legnépesebb családsorozata?
21. Mik a lepkék többségét magába foglaló Glossata klád közös jellemzői?
22. Mi jellemzi az Exoporia és a Ditrysia kládok tagjait?
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XX. Holometabola: Antliophora
Írta: Torma Attila
Antliophora
Az idetartozó 3 rend (Mecoptera, Siphonaptera, Diptera) tagjainak legfontosabb
jellemzője a hímek speciális spermapumpája (antlia), amely a párzás során a spermiumátvitelt biztosítja. További jellemzőjük a rágók (mandibula) redukciója, és magának a
szájszervnek a módosulása csőrszerű (Mecoptera), szúró-szívó (Siphanoptera, Diptera), ill.
nyaló-szívó szájszervvé (Diptera).

20.1. ábra. Az Antliophora (An) kládon belüli rokonsági viszonyok
Krzemiński & Evenhuis (2000) és Krzemiński & Krzemińska (2003) alapján.

O.: Mecoptera (Csőrösrovar-alakúak rendje)
Kis vagy közepes termetű (2-35 mm) rovarok. Nevüket lefelé irányuló, csőrszerű
fejnyúlványukról (rostrum, haustellum) kapták, amelyet elől a fejpajzs (clypeus) és a felső
ajak (labrum), oldalt a pofák (genae), hátul pedig az állkapcsok (maxillae) alapízei és az alsó
ajak (labium) képez. Csápjaik hosszúak, fonalasak. Szájszervük rágó típusú, rágóik
(mandibulae) a rostrum csúcsán helyezkednek el. Nagy, oldalt ülő összetett szemeik (oculi)
mellett rendszerint 3 pontszemük (ocellus) van, amelyek néha redukálódhatnak is. Lábaik
megnyúltak, egyeseknél zsákmányszerzésre, ill. kapaszkodásra (Bittacidae), másoknál ugrásra
módosultak (Boreidae). Lábfejeik (tarsi) 5 ízűek. Többségük 2 pár hártyás szárnnyal
rendelkezik, amelyek túlnyúlnak a potrohon (mecoptera = „hosszúszárnyúak”), de a szárnyak
elcsökevényesedhetnek vagy hiányozhatnak is (Boreidae). Nyugalomban a szárnyaikat egy
síkban, kissé szétterpesztve tartják. Szárnyerezetük teljes, ősi típusú. A 10 szelvényből álló
potrohuk végén a nőstényeknél 2, a hímeknél 1 ízű fartoldalék (cercus) található. Az utolsó
potrohszelvények jelentős módosulásokat viselhetnek, szerepük a párzás során van. Lárváik
polipod vagy oligopod (scarabaeiform, campodeiform) típusúak.
Párzásukat sok esetben bonyolult udvarlás előzi meg. A lárvák többnyire a talajban,
avarban, mohapárnákban élnek, de kivételesen víziek is lehetnek. Bábjuk mozgatható
rágókkal rendelkező szabad báb (pupa dectica libera). A lárvák és az imágók egyaránt
lehetnek szaprofágok, ragadozók vagy növényevők. Világszerte mintegy 750 fajuk ismert,
hazánkban 9 fajuk él. A bolhák (Siphonaptera) nélkül valószínűleg nem képez monofiletikus
egységet (20.1. ábra). Az újabb filogenetikai vizsgálatok alapján a bolhák a hótücskökkel
(Boreidae) állnak szorosabb rokonságban.
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F.: Panorpidae (Skorpiólégyfélék családja)
Két pár áttetsző, megnyúlt szárnyukat gyakran sötét színű foltok vagy sávok díszítik.
Nevüket a hímek sajátos potrohvégéről kapták (20.2. ábra B). A párzószervekkel együtt a
9. potrohszelvény kehelyszerűen kiszélesedik, amely a skorpiók méregtövisére emlékeztet, és
a csőszerűen elkeskenyedő 7-8. potrohszelvényekkel együtt fölfelé és előre hajlik, mint a
skorpiók metasomája („farka”) Lárváik polipod típusúak, 7-8 pár potrohi állábbal
(pseudopodium).
Mind a lárvák, mind az imágók alapvetően korhadékevők, de vékony kutikulájú
rovarokat is ragadozhatnak, ill. növényi nedveket is fogyaszthatnak. Az imágók főleg nappal
aktívak, kedvelik az árnyékos, nedves helyeket. Repülésük gyenge, csapongó.
Nyirkosabb erdőkben, erdőszéleken gyakori a közönséges skorpiólégy (Panorpa
communis) (20.2. ábra).

A

B

20.2. ábra. Közönséges skorpiólégy (Panorpa communis). A: nőstény; B: hím.

F.: Bittacidae (Kapcsoslábú-csőrősrovar-félék családja)
Méretükben és megjelenésükben a lószúnyogokra (Diptera: Tipulidae) emlékeztető
rovarok. Testük megnyúlt, vékony. Szárnyaik, lábaik hosszúak. Lábaik kapaszkodásra, ill.
zsákmányszerzésre módosultak. Az 5. lábfejíz végén csak 1 karom van, amely a 4. ízhez
kapocsszerűen visszahajlítható, innen ered a kapcsoslábú elnevezés.
A hímek rendszerint valamilyen rovarzsákmányt visznek a nősténynek „nászajándék”
gyanánt. Minél nagyobb a „nászajándék”, annál inkább hajlamos a nőstény párosodni.
Lárváik szaprofágok, az imágók ragadozók. Az imágók jellegzetesen csüngenek a
növényzetről. Többnyire a trópusi területeken elterjedtek.
Hazánkban egyetlen fajuk, az olasz csőrösrovar (Bittacus italicus) a meleg, de nem túl
száraz erdőkben, gyümölcsösökben fordul elő.
F.: Boreidae (Hótücsökfélék családja)
Igen apró termetű (3-5 mm) rovarok. A nőstények elülső szárnyai pikkelyszerűvé
redukálódtak, a hátulsók pedig teljesen hiányoznak, míg a hímek szárnyai a párzásnál
fogókészülékként használatos kampóvá alakultak. Hosszú lábaikkal ugrani is tudnak.
A nőstények feltűnő, erőteljes tojócsővel rendelkeznek. Lárváik pajorszerűek (scarabaeiform
típusúak).
Nevüket annak köszönhetik, hogy télen is aktívak, gyakran a hó felszínén ugrálnak.
Ősszel válnak ivaréretté, tojásaikat októbertől márciusig rakják le. Aktivitásuk nem a
léghőmérséklettől, hanem attól függ, hogy testük mennyire képes a rövid és hosszú hullámú
sugárzást elnyelni. A hó felszínének alacsony hőelvezetése miatt a havas felszínen sokáig
623

képesek testhőjüket megtartani. Kézbe véve ez az egyensúly könnyen felborul, és az ember
kezének melegétől elpusztulhatnak. Az imágók és lárvák egyaránt mohával táplálkoznak.
Az északi mérsékelt övben elterjedtek, főleg a laza talajú erdőkben. Kevés (~30) fajuk ismert.
A bolhák (Siphanoptera) a hótücskökkel állnak szorosabb rokonságban.
Két hazai fajuk közül a fekete hótücsök (Boreus hyemalis) a gyakoribb.
O.: Siphonaptera (Bolhaalakúak rendje)
A külső élősködő (ektoparazita) életmódhoz alkalmazkodott, 1-10 mm-es, sárgás
vagy barnás színű rovarok. A nőstények általában nagyobbak a hímeknél. Testük oldalról
erősen lapított, ami a szőrszálak között való mozgást megkönnyíti. Fejük kicsi, a
torszelvények szabadok, a potrohuk feltűnően nagy. Rövid, bunkószerű csápjaik a fej két
oldalán található csápgödörben fekszenek. Összetett szemeik (oculi) hiányoznak, csupán
egyszerű szemfoltjaik vannak, de ezek is lehetnek csökevényesek vagy teljesen
hiányozhatnak. Pontszemeik (ocelli) hiányoznak. Szájszervük szúró-szívó típusú, a
szúrósertéket a páratlan felső ajak (labrum) és a páros állkapocs (maxilla) alkotja. Szárnyaik
másodlagosan hiányoznak. Lábaik jól fejlettek, a 3. pár erőteljes ugróláb, amely a
testmérethez képest hatalmas ugrásokat tesz lehetővé, de nem mindegyik fajuk ugrik. Az ugró
fajok csupán izommunkával ekkora ugrásokra nem lennének képesek, azt, hasonlóan más jól
ugró rovarokhoz (pl. tajtékos kabócák) a rezilin nevű elasztomer segíti. Lábfejeik (tarsi)
5 ízűek. A fajok egy részénél a fejen és/vagy az előháton (pronotum) dúsan pigmentált,
sötétbarna színű, hátrafelé irányuló tüskesorok, ún. fésűk (ctenidia) találhatók (20.3. ábra).
Ezek helyzete, morfológiája fontos rendszertani bélyeg. Szerepük valószínűleg az, hogy
megnehezítsék a szőrzetből való eltávolításukat. A 9. vagy 10. potrohszelvényükön sajátos
érzékszerv, ún. sensilium található, amely a légmozgást, vibrációt és hőmérsékletet érzékelve
a gazda megtalálásában játszik szerepet (20.3. ábra). Apod típusú, rágó szájszervvel,
rendelkező, csökevényes szemű lárváik a legyek nyüveire emlékeztetnek, testük azonban
erősen sertézett.
A lárvák a gazdaállat fészkében, odújában vagy üregében élnek, ahol bomló szerves
anyagokkal táplálkoznak, de elfogyasztják a kifejlett bolhák részben vagy teljesen
megemésztett vért tartalmazó ürülékét is. Az utolsó, többnyire 3., ritkábban 2. stádiumú lárva
gubót sző, ebben bábozódik. Bábjuk szabad báb (pupa libera). Az imágók nagyrészt emlősök
(főleg rágcsálók), kisebb részben madarak vérét szívják. Gazdaspecifitásuk gyakran kevéssé
kifejezett. Bolhák szinte mindig fészekben, odúban vagy üregben élő állatokon élnek.
A legtöbb faj kifejlett példányai az üregekben, fészkekben élnek, és csak rövid vérszívási
periódusokat töltenek a gazda testén. Egyesek, pl. a macskabolha (Ctenocephalides felis) és a
kutyabolha (C. canis) tartósabban is a gazda szőrzetében élnek. Jól bírják az éhezést, bár ha
tehetik, naponta szívnak vért. A vérszívás során véralvadásgátló hatású nyálat fecskendeznek
a sebbe, amely kellemetlen fájdalmat, érzékeny bőrűeknél hólyagokat okozhat. Számos
betegséget (pl. pestis, mixomatózis, endemikus tífusz, stb.) terjeszthetnek, így
közegészségügyi szempontból is jelentősek. A köz- és állategészségügyi szempontból jelentős
fajok főleg a Pulicidae, a Ceratophyllidae és a Leptopsyllidae családokba tartoznak. A bolhák
galandférgek (pl. Dipylidium caninum) köztigazdája is lehetnek, ilyenkor a testét tisztogató
emlősgazda (pl. kutya) a bolhái elfogyasztásával fertőződik a galandféreggel. A több mint
2000 fajukat 18 családba sorolják, amelyek közül 6 család mintegy 80 faja él hazánkban.
A trópusi patkánybolha (Xenopsylla cheopis) képes a Yersinia pestis baktériumot
patkányról emberre terjeszteni (bubópestis), majd a későbbiekben a baktérium légúti
fertőzésekkel terjedhet tovább (tüdőpestis). A Hectopsyliidae családba tartozó homoki bolha
(Tunga penetrans) eredetileg Közép- és Dél-Amerika trópusi, szubtrópusi területein elterjedt,
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de a szubszaharai övezetbe is behurcolták. Különböző emlősök (köztük az ember) bőrében
élősködik. A nőstény a végtagok, főleg a láb bőrébe fúrja be magát, és okoz fertőzést
(tungiasis), amely kezeletlenül erős fájdalommal, gyulladással, a végtagok elrothadásával,
elvesztésével, végül halállal járhat. Kezelése egyszerű, a betokozódott bolhát minél előbb ki
kell vágni.

A

B

20.3. ábra. Macskabolha (Ctenocephalides felis). A: nőstény (a piros nyíl a sensiliumot jelöli);
B: a fej kinagyítva (a piros nyilak a fej és a tor fésűit jelölik).

20.4. ábra. A kétszárnyúak (Diptera) alap testfelépítése a dalos szúnyog
(Culex pipiens) példáján. 1: fej; 1.1: szájszerv; 1.2: csápízek; 1.3: csápok;
1.4: állkapcsi tapogatók; 1.5: összetett szem; 1.6: tarkó; 2: tor;
2.1: anteropronotum; 2.2: scutum; 2.3: scutellum; 2.4: postnotum;
2.5: billér (haltera); 3: potroh; 3.1: 1-8. potrohszelvények; 3.2: cercus;
4: lábak; 4.1: lábfej; 4.2: lábszár; 4.3: comb; 7: szárny; 7.1: hosszanti erek;
7.1.1: szegélyér; 7.1.2: szegélyalatti ér; 7.1.3: sugárér; 7.1.4: középér;
7.1.5: könyökér; 7.1.6: anális ér; 7.2: haránterek; 7.2.1: radiomediális ér;
7.2.2: mediocubitális ér; 7.2.3: humerális ér.
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O.: Diptera (Kétszárnyúalakúak rendje)
Méretük változatos, a 0,4 mm-től a kb. 80 mm-ig terjed. Legjellemzőbb sajátságuk,
hogy csak 1 pár szárnyuk van (diptera = „kétszárnyúak”) (20.4. ábra), a hátulsó pár
szárnyak ugyanis ún. billérré (haltera) redukálódtak, amelyek a repüléskor egyensúlyozó
szerepet töltenek be. Ezek alapjánál érzékszervek, pl. húros hallószerv (chordotonális szerv),
ill. nyomást és feszítést érzékelő (kampaniform) receptorok is találhatók. A kétszárnyúak a
billérjeikkel is „csapkodnak”, pl. felszálláskor már az elülső szárnyak előtt elkezdik őket igen
gyorsan mozgatni. A szárnylemez hátulsó-belső pereme felgyűrődve fülszerű képleteket
alkothat, ezek a fiókszárny (alula), a szárnypikkely (distycalypter) és a torpikkely
(basicalypter), mely utóbbinak megléte vagy hiánya, továbbá alakja és nagysága fontos
határozóbélyeg. Egyes fajok szárnyatlanok, ill. különböző mértékben elcsökevényesedett
szárnyúak (brachy-, micro-, stenopter alakok) (pl. ektoparazita kullancslegyek).
Csápjaik igen változatos megjelenésűek és fejlettségűek (20.5. ábra). A csápostor
(flagellum) a szúnyogok különböző csoportjainál sok, egyforma (homonóm) ízből épül fel,
míg a legyek heteronóm csápostora nagyban leegyszerűsödött, az ízek szorosan egymáshoz
tapadnak vagy teljesen egy ízzé olvadtak össze.

20.5. ábra. A kétszárnyúaknál (Diptera) előforduló különböző típusú csápok.
1: Bradysia sp. (Anisoneura: Bibionomorpha: Sciaridae); 2: Chaoborus sp.
(Neoneura:Culicimorpha: Chaoboridae); 3: Xylophagus sp.
(Brachycera: Xylophagidae); 4: Tabanus sp. (Brachycera: Tabanidae);
5: Crysops sp. (Brachycera: Tabanidae); 6: Pipiza sp. (Brachycera: Syrphidae).

Szájszervük felépítése rendkívül változatos, közös jellegük azonban, hogy az alsó ajak
(labium) disztális vége az ajaktapogatókból (palpi labiales) kialakult ajakpárnát (labellum)
visel. A kifejletten nem táplálkozó fajok (pl. árvaszúnyogok, bagócsok) esetében a szájszerv
csökevényes is lehet. Szájszervük alapvetően szúró-szívó (pl. csípőszúnyogok, böglyök, stb.)
vagy nyaló-szívó (legyek többsége) típusú, amelynek az egyes csoportok tagjainál különböző
módosulatai figyelhetők meg. A szúró-szívó típusra jó példa a csipőszúnyogok (Culicidae)
szájszerve, amelyben a szúrósertéket a páratlan felső ajak (labrum) és nyelv (hypopharynx),
ill. a páros rágó (mandibula) és állkapocs (maxilla) együttesen alkotják. A rágók fogazott
végei és az állkapcsok hasítják föl a bőrt, a felszívott vér pedig a felső ajak alatti térben
szállítódik. A nyelv belsejében fut a nyálcsatorna. A 6 szúrósertét a hüvelyszerű,
keresztmetszetben patkó alakú alsó ajak (labium) veszi körül, végén az ajakpárnával
(labellum). Az alsó ajak szúrás közben nem hatol be a gazdaállat bőrébe, hanem ívesen
meghajlik. A nyaló-szívó szájszerv legnagyobb részét az alsó ajak (labium) képezi, amelynek
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disztális részét a két, nagyméretű, tracheaszerű csövecskékkel (pseudotracheae) áttört
ajakpárna (labellum) alkotja. A csövecskéken keresztül egyrészt nyál folyik a táplálék
felületére, és azt elfolyósítja, másrészt ezeken keresztül áramlik a felszívott táplálék a felső
ajak (labrum) alkotta táplálékszállító csatornáig. A nyálcsatorna itt is a nyelvben
(hypopharynx) van, de a rágók (mandibulae) és állkapcsok (maxillae) erősen redukáltak.
Összetett szemeik (oculi) rendszerint igen jól fejlettek, és ivari dimorfizmust
mutathatnak; a nőstényeknél a szemeket szélesebb homloksáv választja el egymástól, míg a
hímek szemei a fejtetőn csaknem vagy teljesen összeérnek. Az összetett szemek kivételesen
hiányozhatnak is, mint pl. a méhtetűlegyek (Braulidae) esetében. Pontszemeik (ocelli) száma
változó (1-3), egyeseknél szintén hiányoznak. Lábaik többnyire egyformák, jelentősen nem
módosultak, az ektoparazita fajoknál esetleg a kapaszkodást, a ragadozóknál pedig a
zsákmányszerzést szolgálhatják. Lábfejeik (tarsi) 5 ízűek, végükön páros karommal és páros
tapadókoronggal (pulvillus), amelyek között lapát vagy serte alakú függelék (empodium)
található. Egyes csoportoknál (pl. aknázólegyek) a combon hangadószervek lehetnek
(striduláció). Középtoruk jelentősen megnagyobbodott, míg az elő- és utótor redukált
méretű. A potrohuk eredendően 11 szelvényből áll, ám a hátulsó szelvények az ivari
struktúrák kialakításában részvevő, ill. elcsökevényesedett, kevéssé felismerhető szelvények,
amelyek az ún. utópotrohot (postabdomen) alkotják, ami részben visszahúzható a többi, elülső
szelvények alkotta előpotrohba (preabdomen). A potroh végén található a páros fartoldalék
(cercus).
A kétszárnyúak nagyobb része tojásrakó (ovipár), azonban ismertek ál-elevenszülő
(ovovivipár), elevenszülő (vivipár) fajok, sőt bábtojó legyek is1. A szúnyogok és az ősibb
legyek lárvái lábatlan, fejtokkal rendelkező (hemicephalicus) apod lárvák, míg a legyek
többségének lárvái (az ún. nyüvek) sem fejtokkal, sem lábakkal nem rendelkező apod
lárvák. A lárvák, főleg a hemicephalikus lárvák hasi oldalán állábak lehetnek.
Táplálkozásukat tekintve a lárvák lehetnek növényevők, rothadó anyagban, trágyában élők,
korhadékevők, ragadozók vagy élősködők. Változatos bábtípusok fordulnak elő a körükben,
de a rágóik sosem mozgathatóak. A szúnyogok bábja többnyire fedett báb (pupa obtecta),
amely aktívan tudja helyét változtatni, a legyek többségének bábjait azonban burokként veszi
körül az utolsó stádiumú lárva kültakarójából kialakult ún. bábbölcső (puparium), ez a
tonnabáb (pupa coarctata).
Az imágók életmódja a lárvákéhoz hasonlóan igen változatos. Sokuk virágnedvekkel,
mások bomló szerves anyagokkal táplálkoznak, megint mások ragadozók, vérszívók, esetleg
kifejletten nem is táplálkoznak. Mezőgazdasági és egészségügyi szempontból az egyik
legjelentősebb rovarcsoport. Számos növénykártevő fajuk ismert hazánkban is, mint pl. a
cseresznye kukacosságát okozó cseresznyelégy (Rhagoletis cerasi) vagy a most már zárlati
károsító keleti cseresznyelégy (Rh. cingulata). Sokuk különböző kórokozók (pl. vírusok,
baktériumok, fonálférgek mikrofiláriái) terjesztői, főleg a trópusi területeken. Elég, ha csak a
csípőszúnyogokra (Culicidae) gondolunk, amelyek közül ráadásul a nem őshonos fajok
könnyen behurcolhatók egy adott területre az addig nem jellemző kórokozókkal együtt, mint
pl. az ázsiai tigrisszúnyog vagy zebraszúnyog (Aedes albopictus), amely igazoltan terjeszti a
dengue, a nyugat-nílusi láz és a chikungunya láz vírusát, ill. lehetséges terjesztője a Zikavírusnak is. A csípőszúnyog mellett más ismert vérszívó csoportok is említhetők, pl. az
álomkór kórokozóját (Trypanosoma spp.) terjesztő cecelegyek (Glossinidae). Számos
kétszárnyú faj imágója különböző vírusokkal és baktériumokkal szennyezni táplálkozása
során az élelmiszereket. Lárvaként az emberi ürüléken fejlődő fajok imágói (pl. fémeslegyek,
1

A bábtojó legyek (pl. kullancslegyek, denevérlegyek, cecelegyek) 3. stádiumú vándorló lárvát szülnek, amely
azonnal bebábozódik.
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igazi legyek) ez ember legfontosabb betegségterjesztői közé tartoznak. A húslégyfélék
(Sarcophagidae) és fémeslégyfélék (Calliphoridae) lárvái külső sebekben élve okozhatnak
légynyüvességet (myiasis), ugyanakkor e fajok közül egyesek lárváit még ma is használják a
sebek gyógyítására. A kétszárnyúak egyes csoportjai fontos pollinátorok (pl. zengőlegyek),
ill. az erdő- és mezőgazdasági kártevőnek minősülő rovarok természetes ellenségei
(pl. fürkészlegyek, csupaszemlegyek). Hatalmas szerepük van a lebontó folyamatokban akár
vízi (pl. iszapszúnyogok (Limoniidae), árvaszúnyogok (Chironomidae)), akár szárazföldi
élőhelyeken (pl. bársonylegyek (Bibionidae), korhadéklegyek (Lauxaniidae)). Az eddig leírt
kétszárnyú fajok száma közel 160 ezer, nálunk több mint 10 ezer fajuk ismert.
A csápok morfológiája alapján a rendet hagyományosan két alrendre osztják, ezek a
parafiletikus fonalascsápú-kétszárnyú-alkatúak (Nematocera) és a monofiletikus rövidcsápúkétszárnyú-alkatúak vagy légyalkatúak (Brachycera). A Nematocera tagjaira jellemző, hogy a
többnyire hosszú, fonalas csápjaik ízeinek száma legalább 6, de általában ennél jóval több
(akár 65). A lárváik jellemzően eucephalikusak, a fejtokjuk jól fejlett, a rágóik egymástól
függetlenül mozgathatók. Gyakran egyszerűen „szúnyogokként” hivatkoznak rájuk, bár
néhányuk (pl. bársonylegyek) megjelenése légyszerű, és közelebbi rokonságban is állnak a
Brachycera alrend tagjaival. Már az előző század közepétől óriási erőfeszítéssel igyekeztek a
parafiletikus „Nematocera” problémát feloldani, mindmáig sikertelenül (18.1. boksz).
A továbbiakban, főleg a csápok, a szárnyerezet jellemzői, valamint a pontszemek megléte, ill.
hiánya alapján 5 alrendet különböztetünk meg. Tekintettel arra, hogy a nemzetközi
szakirodalomban a ma élő fajokat magába foglaló alrendágak sok támpontot nyújtanak, így
azokat is felsoroltuk, ill. összefoglaltuk a recens irodalom alapján a vitás taxonok helyzetét
(18.1. boksz).
18.1. boksz. A kétszárnyúakon (Diptera) belüli rokonsági viszonyok
Hennig munkássága óta ismert, hogy a Nematocera parafiletikus csoport, azaz
az idetartozó egyes taxonok közelebbi rokonságban állnak a Brachycera
képviselőivel, mint a többi Nematocera csoporttal. A rokonsági viszonyaik máig nem
tisztázottak, klasszifikációjuk változatos, gyakran ellentmondó. A parafiletikus
Nematocera alrend hagyományosan több alrendágra oszlik, azonban a rokonsági
viszonyaik feltárása számos család más alrendágba helyezését, ill. kiemelését, így
akár egyes alrendágak megszűnését, ill. újak létrejöttét eredményezte. A napjainkig
történt főbb változásokat, ill. problémás csoportokat röviden összegezzük.
Krzemiñski és Evenhuis (2000) a fosszilis, ill. kihalt taxonok figyelembevételével
kialakított rendszerét követjük, de csak a ma is élő taxonokat tárgyaljuk.
SubO.: Polyneura
InfO.: Tipulomorpha
InfO.: Trichoceromorpha
A Trichoceromorpha alrendág egyetlen családját (Trichoceridae) jelenleg a
Tipulomorpha alrendágon belül tárgyalják. A lószúnyogfélék (Tipulidae) és a
hozzájuk nagyon hasonló, korábban a lószúnyogfélék alcsaládjaiként is tárgyalt, ám
napjainkban külön családot alkotó csoportok (pl. Cylindrotomidae, Limonidae,
Pediciidae), valamint a Trichoceridae család tartozik ide. A morfológiai és
molekuláris filogenetikai vizsgálatok egyaránt megerősítik ezek monofiletikus
eredetét.
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SubO.: Diarchineura
InfO.: Tanyderomorpha
InfO.: Psychodomorpha
Mindkét alrendág 1-1 családdal képviseli a ma élő fajokat (Tanyderidae és
Psychodidae), amelyeket jelenleg egyetlen alrendágba sorolnak (Psychodomorpha).
A Tanyderidae és Psychodidae családok szoros rokonsága régóta ismert és
támogatott, azonban egyes filogenetikai vizsgálatok alapján a Blephariceridae család
(a Blephariceromorpha alrendág tagja) is rokonságot mutat velük.
SubO.: Neoneura
InfO.: Ptychopteromorpha
InfO.: Culicomorpha
InfO.: Blephariceromorpha
InfO.: Nymphomyiomorpha
A Ptychopteromorpha alrendágba egyetlen, bizonytalan rendszertani helyzetű
család (Ptychopteridae) tartozik. A Blephariceromorpha és Nymphomyiomorpha
alrendágakba tartozó családok (Blephariceridae, Deuterophlebiidae, Nymphomyiidae)
megítélése szintén erősen vitatott, sorolták már őket egyetlen alrendágba
(Blephariceromorpha), ill. mindhárom családot külön-külön alrendágakba
(Blephariceromorpha, Deuterophlebiomorpha, Nymphomyiomorpha) is. Az újabb
filogenetikai vizsgálatok alapján a Blephariceridae családot a Psychodomorpha
alrendágba helyezik, a másik 2 család (Deuterophlebiidae, Nymphomyiidae) esetében
pedig ezek bazális helyzetét (ti. az összes többi Diptera testvércsoportja)
hangsúlyozzák, és külön alrendágakba sorolják őket (Deuterophlebiomorpha, ill.
Nymphomyiomorpha). A bazális helyzetük azonban vitatott.
SubO.: Anisoneura
InfO.: Anisopodomorpha
InfO.: Axymyiomorpha
InfO.: Bibionomorpha
A Bibionomorpha alrendágat szűkebb és tágabb értelemben is használják.
A jelenleg támogatott tágabb értelemben használva, a 3 alrendág (Anisopodomorpha,
Axymyiomorpha és Bibionomorpha sensu stricto) legtöbb családját egyetlen
alrendágon belül (Bibionomorpha sensu lato) helyezik el. Kérdéses azonban a
Perissomatidae család helyzete, amely úgy tűnik a Bibionomorpha sensu lato +
Brachycera alkotta monofiletikus csoport testvércsoportja. A Perissomatidae családot
jelenleg külön alrendágba (Perissomatomorpha) is különítik.
SubO.: Brachycera
Noha a légyalkatúak alrendjének monofiletikus volta nem kétséges, a
hagyományos rendszerükben egyes csoportok valószínűleg parafiletikusak. A modern
klasszifikációjuk azonban egyelőre még nem kiforrott, az egyes filogenetikai
vizsgálatok eredményei ellentmondásosak. Például a régóta parafiletikusnak tartott
egyenesbábrésűek (Orthorrhapha) csoportja Wiegmann et al. (2011) alapján
monofiletikus, és az Eremoneura testvércsoportját képezi.
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A kétszárnyúak (Diptera) rendszerének vázlata a lentebb tárgyalt, válogatott taxonokkal:
O.: Diptera (Kétszárnyúalakúak rendje)
SubO.: Polyneura (Sokerűszúnyog-alkatúak alrendje)
InfO.: Tipulomorpha
SubO.: Diarchineura
InfO.: Psychodomorpha
SubO.: Neoneura (Víziszúnyog-alkatúak alrendje)
InfO.: Culicomorpha
InfO.: Nymphomyiomorpha
SubO.: Anisoneura (Álszúnyogalkatúak alrendje)
InfO.: Bibionomorpha
SubO.: Brachycera (Rövidcsápú-kétszárnyú- vagy légyalkatúak alrendje)
InfO.: Orthorrhapha (Egyenesbábrésűek alrendága)
InfO.: Cyclorrhapha (Kerekbábrésűek alrendága)
SupF.: Aschiza (Homlokrésnélküli-légyszerűek családsorozata)
SupF.: Schizophora (Homlokréseslégy-szerűek családsorozata)

SubO.: Polyneura (Sokerűszúnyog-alkatúak alrendje)
A legősibb típusú szárnyerezet jellemzi őket. A szegélyér (costa) körbefut a szárny
szélén, az A2 anális ér hosszú. Az R2 sugárér teljesen eltűnik vagy az R1 és R3 erek közötti
harántérré redukálódik.
InfO.: Tipulomorpha
Jellemzően hosszú szárnyú és hosszú, vékony lábú kétszárnyúak. Csápízeik száma
7-65 között változik. Állkapcsi tapogatóik (palpi maxillares) általában hosszúak. Pontszemeik
(ocelli) nincsenek. Torszelvényeik fölülről is jól láthatóan elkülönülnek. A középháton
(mesonotum) majdnem a pajzsocskáig (scutellum) húzódó, V-alakú barázda látható.
A lószúnyogfélék (Tipulidae) és a hozzájuk nagyon hasonló megjelenésű
kétszárnyúakat tartalmazó további 4 család tartozik ide. Hasonlóságukat az is jól mutatja,
hogy számos családot (pl. Cylindrotomidae, Limonidae) korábban a lószúnyogfélék
alcsaládjaiként tárgyalták. Morfológiai és molekuláris filogenetikai vizsgálatok egyaránt
megerősítik ezek monofiletikus eredetét.
F.: Tipulidae (Lószúnyogfélék családja)
Közepes vagy nagytermetű, megnyúlt testű, hosszú szárnyú és lábú szúnyogok.
Szárnyaik fesztávolsága a 10 cm-t is elérheti. Fejük csáp előtti része csőrszerűen megnyúlt
(rostrum), az állkapcsi tapogatók fölött pedig egy jellegzetes, kidudorodó rész, ún. orr (nasus)
húzódik. Fonalas csápjaik általában 13 ízűek. A 4 ízű állkapcsi tapogatók utolsó íze hosszú.
A középháti V-alakú barázda mély, teljes, jól látható. Potrohuk megnyúlt, hengeres. A hímek
utópotroha (postabdomen) nem fordult el. A nőstények utópotroha változatos alkotású, végén
gyakran hosszú, kardszerű cercus-okkal, amelyeknek a tojásrakásban van szerepük. Lárváik
nagytermetűek, fejtokjuk az 1. torszelvénybe behúzható. Testvégükön 2 nagy tracheatörzs
nyílik, körülötte különböző függelékekkel, amely a potrohvégüket maszkszerűvé teszi
(„ördögálarc”) (20.6. ábra B), ennek sajátságai fontosak a lárvák határozásában.
A lárvák többsége elhalt (ritkán élő) növényi anyagot, ill. azon élő gombákat fogyaszt,
azonban akadnak közöttük ragadozók is, ill. olyanok, amelyek gombákkal vagy egysejtű
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szervezetekkel élnek. Az imágók félelmetes megjelenésük ellenére teljesen ártalmatlanok,
szájszervük sem szúrásra, sem vérszívásra nem alkalmas, általában virágok nektárját
szívogatják. Változatos élőhelyeken, a vízpartoktól az egészen száraz élőhelyekig
megtalálhatók.
A szürkéssárga, a torán sötétebb hosszanti sávokat viselő közönséges vagy kósza
lószúnyog (Tipula oleracea) hazánkban is gyakori faj (20.6. ábra). Lárvái gyökerekkel, ill.
korhadó növényi anyagokkal táplálkoznak, zöldségeskertekben olykor károkat okozhatnak.

20.6. ábra. A: A kósza lószúnyog (Tipula oleracea) nősténye. B: Az ún. „ördögálarc”,
amely a lószúnyogok lárváinak potrohvége a különböző függelékekkel.

SubO.: Diarchineura
A szárnyerezetükre egyedülálló módon az R2 sugárér megléte jellemző. Számos kihalt
taxonjuk ismert, a legrégebbi ismert kétszárnyú fosszíliák is ide taroznak.
InfO.: Psychodomorpha
Az idetartozó ma is élő csoportjaik közül a lepkeszúnyogfélék (Psychodidae) száma
jelentősebb. A Tanyderidae és Psychodidae családok szoros rokonsága régóta ismert, azonban
a recens filogenetikai vizsgálatok alapján a Blephariceridae család (a Blephariceromorpha
alrendág tagja) is rokonságot mutat velük.
F.: Psychodidae (Lepkeszúnyogfélék családja)
Apró termetű (1-5 mm), zömök, szőrős testű, szürkés-barnás színezetű,
megjelenésükben molylepkeszerű kétszárnyúak, ahogyan a nevük is utal rá. Feltűnő, fonalas
csápjaik 16 ízűek. Szárnyaik szélét hosszabb szőrök szegélyezik, de a szárnyak egész felszíne
rövid szőrökkel, pikkelyekkel sűrűn borított.
Lárváik vízben vagy nedves közegben fejlődnek, és bomló szerves anyagokkal,
baktériumokkal, táplálkoznak. Többnyire a potrohuk végén lévő légzőcső segítségével a
levegőből lélegeznek. A víziek bábjának páros légzőcsöve anterior helyzetű. Szünantróp
fajaik (pl. Pscyhoda alternata, Clogmia albipunctata) gyakran láthatók fürdőszobában
(20.7. ábra), lárváik akár a lefolyókban lerakodó szerves törmelékben is kifejlődhetnek.
A Phlebotominae alcsalád tagjai, mint pl. a vérszívó papatázi légy (Phlebotomus papatasi) a
leishmaniasis nevű betegséget okozó egysejtű ostorosokat (Leishmania spp.) terjesztik.
A hazánkban élő fajok között elsősorban háziállatokra, pl. kutyákra veszélyes korokozók
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terjesztői találhatók meg. Világszerte elterjedtek, bár többségük a nedves, trópusi területek
lakója. Viszonylag nagy fajszámú (~3000 faj) család.

20.7. ábra. Közönséges lepkeszúnyog (Pscyhoda alternata).

SubO.: Neoneura (Víziszúnyog-alkatúak alrendje)
Szárnyerezetük kissé redukált. Állkapcsi tapogatóik (palpi maxillares) általában
5 ízűek. Pontszemeik (ocelli) többnyire hiányoznak. A lárvák gyakran előtori állábat, ill. több
szelvényen is állábszerű kinövést, valamint hosszú sörtéket viselnek. Emellett változatos
szerkezetű utópotrohuk, ill. hosszú légzőnyílásaik lehetnek.
A lárvák vízben vagy nedves helyeken fejlődnek. Az alrend monofiletikus volta
kérdéses.
InfO.: Culicomorpha
Számos köz- vagy állategészségügyi szempontból fontos faj tartozik ide. 8 családjuk
közül főleg a csípőszúnyogfélék (Culicidae), a púposszúnyogfélék (Simulidae) és a
törpeszúnyogfélék (Ceratopogonidae) jelentősek ebből a szempontból. Más családok
képviselője „ártalmatlanok”, nem szívnak vért, és fontos szerepük van a vizek
anyagforgalmában, mint pl. az árvaszúnyogféléknek (Chironomidae). Monofiletikus csoportot
képeznek.
F.: Culicidae (Csípőszúnyogfélék családja)
Karcsú, megnyúlt testű kétszárnyúak. Legjellemzőbb sajátságuk, hogy a szárnyaik
teljes szegélyén és a szárnyereiken is keskeny, lapos pikkelyek erednek. Torukat pikkelyek,
potrohukat pedig pikkelyek és/vagy szőrök fedik. A nőstények csápjai fonálszerűek,
legfeljebb rövid szőröket viselnek, míg a hímek csápjai tollasan szőrözöttek. A csápok
sarokízében (pedicellus) található Johnston-féle szerv fejlett hallószervként funkcionál.
Állkapcsi tapogatóik olyan hosszúak, mint a szívókájuk, és potrohukon csak szőrök vannak
(Anophelinae), vagy az állkapcsi tapogatók jóval rövidebbek, és potrohukat pikkelyek és
szőrök is fedik (Culicinae).
Fajtól függően a legkülönbözőbb vizekben kifejlődhetnek. Fejlődésük rendkívül gyors,
egy évben több (5-7) nemzedékük is lehet. Lárváik potrohvégén levélszerű farfüggelékek és
hosszú szőrökből álló „evezők” találhatók (20.8. ábra). Bár víziek, légköri levegővel
lélegeznek. A Culicinae alcsalád lárváinak hosszú légzőcsöve van, amelynek végét a víz
felszínére helyezik, miközben testük fejjel lefelé függ a vízben. Az Anophelinae alcsalád
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lárváinak nincs ilyen légzőcsöve, ezért ezek a vízfelszínnel párhuzamosan helyezkednek el,
amikor levegőt vesznek. A hím imágók csak növényi nedvekkel táplálkoznak, vért kizárólag a
nőstények szívnak. Utóbbiak nem csak emlősök vérét szívják, sokuk madarak vérével, más
fajok nőstényei pedig kétéltűek, hüllők vérével táplálkoznak.
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20.8. ábra. A csípőszúnyogok (Culicidae) fejlődési stádiumai. A: Aedes aegypti tojásai.
B: Anopheles és Culex fajok lárváinak elhelyezkedése a vízben. 1: Anopheles lárvák légzése;
2: Culex lárvák légzése a hosszú légzőcsövükkel; 3: levélszerű farfüggelékek
és hosszú szőrökből álló ún. „evezők”. C: Anopheles sp. bábja.

Számos veszélyes kórokozót (vírusokat, baktériumokat, fonálférgek mikrofiláriáit,
Plasmodium fajokat) terjeszthetnek, így elsősorban a trópusi területeken a sárgaláz, dengueláz, az elefántkórt (elefántiázis) okozó fonálférgek (Wuchereria bancrofti, Brugia malayi,
B. timori), a maláriát okozó egysejtűek (Plasmodium spp.) terjesztői. Hazánkban a múlt
század közepéig nem voltak ritkák a maláriás megbetegedések, mely kórokozójának
(P. vivax) terjesztői, ill. végleges gazdái az őshonos szúnyogjaink (Anopheles messeae és
A. atroparvus) voltak. A vizes élőhelyek jelentős részének „eltüntetésével”, ill. a szúnyogirtás
elterjedésével ma már ezek nem okoznak problémát. Egyre komolyabb veszélyt jelent
azonban, hogy egyes egzotikus szúnyogok lárvái könnyen terjedhetnek emberi segítséggel,
így messzi területekről is behurcolhatók, mint pl. az ázsiai tigrisszúnyog vagy zebraszúnyog
(Aedes albopictus), amely igazoltan terjeszti a dengue, a nyugat-nílusi láz és a chikungunya
láz vírusát és lehetséges terjesztője a Zika-vírusnak is. A hazai fajok közül elsősorban a
gyötrő szúnyog (Aedimorphus vexans), a mocsári szúnyog (Coquillettidia richiardii) és a
foltos szúnyog (Culex modestus) „zaklatják” az embereket. Egyes fajok (pl. C. molestus)
antropogén környezetben, lakosokban, épületekben még télen is feltűnhetnek, és aktívan
szívhatják az ember vérét.
F.: Simuliidae (Púposszúnyog- vagy cseszlefélék családja)
Kistermetű (1,2-5,5 mm) zömök, erősen görbült testű kétszárnyúak, amelyek nevüket
(„púposszúnyogok”) jellegzetes, púpos torukról kapták, bár megjelenésükben inkább legyekre
emlékeztetnek. Fejük ivari dimorfizmust mutat. Csápjaik, lábaik rövidek. Szúró-szívó
szájszervük van, ám ennek felépítése jelentősen eltér a csípőszúnyogokétól. Összetett szemeik
nagyok. Hengeres testű lárváik fejükön hosszú szőrökből álló páros labrális legyezőt, az
előtoruk hasi oldalának közepén pedig páratlan állábat viselnek (20.9. ábra B).
Lárváik kivétel nélkül vízben fejlődnek, elsősorban az oxigénben gazdag, gyors
folyású, hideg vizeket kedvelik (20.9. ábra A). Megnyúlt, többszörösen elágazó páros
légzőszervük a toruk elülső részén található. A lárvák víz alatti kövekhez, növényekhez
tapadva élnek, és páros legyezőjük segítségével szűrögetnek. Az imágók nektárt
fogyasztanak, de a nőstények többsége vért is szív. Szúrásuk igen fájdalmas, ödémát,
fekélyszerű sebet okozhat (simuliotoxicosis). Egyes fajok (pl. Simulium spp.) fonálférgek
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mikrofiláriáit terjeszthetik, így pl. a folyóparti vakságot (onchocerciasis) okozzák. Egysejtű
kórokozókat (pl. Trypanosoma) is terjeszthetnek. Számos fajuk madarak kórokozóinak
vektora.
Hazánkban árvizes időszakokban a vörösfejű cseszle (Simulium erythrocephalum)
jelenhet meg akkora tömegben, hogy szúrásaik a haszonállatok pusztulását okozhatják.
A kolumbácsi légy (Simulium colombaschense) a Vaskapu kiépülése előtt a Duna alsó
szakaszairól, kedvező széljáráskor nagy tömegekben jutott el hazánkba, és tizedelte a
marhacsordákat.
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Legyező

Álláb

20.9. ábra. Púposszúnyog (Simuliidae) lárvák. A: aljzathoz tapadó, szűrögető lárvák;
B: egy lárva jellegzetes elülső része kinagyítva.

F.: Chironomidae (Árvaszúnyogfélék családja)
Kis vagy közepes termetű (1-14 mm), karcsú, lágytestű, többnyire sárgás-zöldes
színezetű kétszárnyúak. Csápjaik tollasak és többnyire sokízűek. A hímek csápjai több ízből
állnak, mint a nőstényeké, és minden irányban hosszan tollazottak. Szájszervük csökevényes,
így kifejlett korukban már nem táplálkoznak. Toruk domború, az utótor hátoldalán gyakran
hosszanti barázda figyelhető meg. Keskeny szárnyukon csak hosszanti erek találhatók.
Megnyúlt, vékony, hengeres testű lárváik fejtokja szklerotizált és nem visszahúzható.
A lárvák jellemzően 1 pár elülső és 1 pár hátulsó állábbal rendelkeznek, de pl. a talajlakóknál
a potrohvégi állábak elcsökevényesedhetnek. Állábaikon tüskék és karmocskák erednek.
Egyes fajok, pl. a közönséges árvaszúnyog (Chironomus plumosus) lárváinak a testnedve
hemoglobin tartalmú2.
A lárvák mikrofágok, kivételesen ragadozók, esetleg élősködők. Minden vízi
élőhelyen előfordulnak, de nedves talajban, trágyában is fejlődhetnek. Számos faj lárvája
lakócsövet készít magának. A lárváknak fontos szerepük van a vizek anyagforgalmában.
Gyakran használt indikátorszervezetek a víz minőségének vizsgálatakor. A Chiromoninae
alcsalád tagjainak imágói nyugalomban jellegzetesen előrenyújtják 1. pár lábaikat. A hímek
alkonyatkor hatalmas tömegekben rajzanak, így csalogatva a nőstényeket, majd az imágók a
párzást, ill. tojásrakást követően el is pusztulnak. Az árvaszúnyogok szó szerint az összes
kontinensen előfordulnak, ugyanis a szárnyatlan Belgica antarctica a maga 2-6 mm-es
méretével az Antarktisz legnagyobb, ténylegesen ott élő szárazföldi állata. Megtalálhatók
emellett még tengeri környezetben is, így pl. a litorális zónában élő Clunio marinus teljes
életciklusa az árapály ritmusához alkalmazkodott. Több mint 7000 fajuk ismert, hazánkban is
a legfajgazdagabb kétszárnyú család.
2

Vörös színűknek köszönhető a népies „vérféreg” elnevezésük.
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InfO.: Nymphomyiomorpha
Az idetartozó egyetlen család filogenetikai helyzete erősen vitatott, a recens
vizsgálatok alapján bazális helyzetű, azaz az összes többi kétszárnyú testvércsoportját alkotja
(ld. 18.1. boksz).
F.: Nymphomyiidae
Igen apró termetű (2 mm körüli), karcsú, törékeny testű kétszárnyúak. Csápjaik
rövidek, szájszerveik csökevényesek. Feltűnően keskeny szárnyaik gyengén erezettek, és
szegélyükön a tripszekhez (Thysanoptera) hasonlóan hosszú szőrök erednek. Szárnyaikat a
nászrepülés és a párzás után le is dobhatják. Potrohvégükön hosszú cercus-okat viselnek.
Lárváik nedves közegben, többnyire vízben fejlődnek. Sok kihalt, fosszilis fajukkal
szemben ma alig néhány fajuk él.
SubO.: Anisoneura (Álszúnyogalkatúak alrendje)
Szárnyaikon rendszerint csak a szegélyér (costa) erős, ám nem fut körbe a szárnyon,
legfeljebb a szárnycsúcsig ér, a többi ér gyengén fejlett. Állkapcsi tapogatóik (palpi
maxillares) 4-5 ízűek, bár általában redukáltak. Homlokukon 3 pontszem (ocellus) található.
A legyek (Brachycera) testvércsoportját képezi.
InfO.: Bibionomorpha
A legtöbb, korábban a Nematocera csoportba sorolt család ide tartozik, főleg ha tágabb
értelmezését tekintjük (Bibionomorpha sensu lato, ld. 18.1. boksz).
F.: Cecidomyiidae (Gubacsszúnyog-félék)
Apró termetű (1-5 mm), vékony, törékeny testű kétszárnyúak. Csápjaik hosszúak,
gyöngysorszerűek, általában 12-14, néha kevesebb, de akár 40 ízből is állhatnak. Az egyes
csápízek igen jellegzetesek, hagyma- vagy palackalakúak. A csápízek tövén, közepén és
végén vagy csak a tövén örvökbe rendeződött érzéksörték találhatók. Egyes fajoknál 2 ponton
eredő hurokszerű sörték is megfigyelhetők. Szájszervük csökevényes vagy gyengén fejlett,
kifejlett korban nem is táplálkoznak. Összetett szemeik a csáp fölött egyesülve „szemhidat”
alkotnak. Pontszemek csak a Lestremiinae alcsalád fajainál vannak. Lábaik hosszúak,
vékonyak. Szárnyaikat általában hosszabb-rövidebb szőrök borítják, erezetük redukált.
Lárváik fejtokja kicsiny, kúpalakú, csökevényes. A lárvák szájszerve redukált, a rágók
szúrósörtékké redukálódtak. Testükön mászódudorokat, hátoldali nyúlványokat, ill. hosszú
sörtéket viselhetnek. Előtoruk hosszúkás vagy T-alakú mell-lemezt (spatula sternalis) visel,
amely a lárváknak nyűszerű kinézetet kölcsönöz.
Számos faj esetében a bábozódás az utolsó „lárvabőrön” belül történik. Életmódjuk
változatos, lehetnek talajlakók, gombákon és bomló növényi anyagon fejlődők, vagy élhetnek
a gubacsképző fajok által létrehozott gubacsokban. A gubacsképzés a Cecidomyiinae alcsalád
tagjaira jellemző, de közöttük is akadnak gombafogyasztó, sőt ragadozó és parazitoid fajok is
(pl. Aphidolethes spp.). A gubacsképző fajok a gyökerek kivételével a gazdanövényük minden
részén (szárán, levelén, virágán, stb.) indukálhatnak gubacsképződést. Többnyire nagyfokú
specializáció jellemzi őket mind a gazdanövényt, mind annak szervét illetően. A gubacsok
létrejöttét a növényen nagy valószínűség szerint a lárvák nyálmirigyeinek váladéka indukálja.
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Szinte minden gazdasági növényünknek megvan a maga gubacsszúnyog kártevője, de a
természetesebb élőhelyeken is gyakoriak, mint pl. a bükklevél-gubacsszúnyog (Mikiola fagi).
Világszerte több mint 6000 fajuk ismert.
F.: Bibionidae (Bársonylégyfélék családja)
Közepes vagy nagytermetű (4-12 mm), zömök, kifejezetten légyszerű kétszárnyúak.
Testüket gyakran rövid, sűrű, bársonyos szőrzet borítja. Rövid csápjaik sok ízből állnak.
Állkapcsi tapogatóik többnyire 5 ízűek. A hímek összetett szemei nagyok, középen
összeérnek, míg a nőstényeké kicsik, oldalsó helyzetűek (20.10. ábra). A pontszemeik
meglehetősen nagyok. Szárnyaik elülső szegélyén gyakran sötét szárnyfolt látható. Elülső
lábszáraik végén erős tüskéket viselnek. Lárváik hengeres testűek, tor- és
potrohszelvényeiken több jellegzetes, húsos, páros függelék található. Fejtokjuk gömbölyded,
erősen szklerotizált.
A lárvák többnyire a talajban élnek, és bomló növényi anyagokkal táplálkoznak vagy a
növények gyökereit rágják. Ritkán károkat is okozhatnak. Az imágók növényi nedvekkel,
nektárral táplálkoznak. Mintegy 1100 fajuk ismert.
Néha hatalmas tömegekben jelenik meg a fekete színű tavaszi bársonylégy (Bibio
marci) (20.10. ábra), amelynek lárvái jelentős avarlebontók.

A

B

20.10. ábra. Tavaszi bársonylégy (Bibio marci). A: hím; B: nőstény.

SubO.: Brachycera (Rövidcsápú-kétszárnyú- vagy légyalkatúak alrendje)
Változatos méretű és megjelenésű, általában zömökebb testfelépítésű kétszárnyúk, de
akadnak közöttük karcsú testű, hosszú lábú fajok is. Nevüket megrövidült, különböző
formájú ízekből álló (heteronóm) csápostorukról (flagellum) kapták, amelynek disztális
része vékony, több ízű nyúlvánnyá (stylus), vagy változó méretű, csupasz vagy szőrös,
többnyire 3 ízű (ritkán 2) csápsertévé (arista) egyszerűsödött le (brachycera =
„rövidszarvúak”) (20.5. ábra). Az ősibb legyeknél azonban a csápostor „még” viszonylag
nagyszámú, hasonló formájú ízekből épül föl. Állkapcsi tapogatójuk (palpus maxillaris)
legfeljebb 2 ízű. Toruk, főleg a középtor jól fejlett. Utópotrohuk és ivarszerveik alakulása
nagyon változatos, a hímeké fontos határozóbélyeg. Néhány légycsalád nőstényeinél
erősebben szklerotizált áltojócső alakult ki (pl. fúrólegyek, aknázólegyek), másoknál az
utópotroh teleszkópszerűen visszahúzható az előpotrohba, így gyakran csak a cercus-ok
látszanak ki (Calyptratae). Lárváik jellemzően fejtok nélküli apod lárvák (nyüvek).
Bábjuk pupariumba zárt szabad báb, azaz tonnabáb (pupa coarctata) (20.11. ábra).
Életmódjuk rendkívül változatos, szaprofágok, koprofágok, növényevők, ragadozók, paraziták
és parazitoidok egyaránt vannak közöttük. Gazdasági, köz- és állategészségügyi jelentőségük
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hatalmas. Az alrend monofiletikus egységet képez, ám az alrenden belüli rokonsági viszonyok
nem tisztázottak kellőképpen, és a használt nevezéktan is teljesen eltérő az egyes
rendszerekben (ld. 18.1. boksz), ezért egyszerűbbnek láttuk a tradicionális klasszifikációjukat
használni, még ha egyes csoportjaik parafiletikusak is.
InfO.: Orthorrhapha (Egyenesbábrésűek alrendága)
Szájszervük többnyire szúró-szívó típusú. Csápjaik 3. íze (postpedicellus), amely az
első néhány csápostor íz összeolvadásából jött létre jellemzően több ízű nyúlványban (stylus)
végződik. Lárváik fejtokja részben fejlett.
A puparium az imágó kibújásakor a szúnyogokhoz hasonlóan hosszanti irányban,
T-alakban reped fel (orthorrapha = „egyeneshasítékúak”). Monofiletikus volta vitatott.
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20.11. ábra. Stomoxys sp. (Bracycera: Muscidae) fejlődési alakjai.
1: tojások; 2: különböző lárvastádiumok; 3: tonnabáb.

F.: Család: Tabanidae (Bögölyfélék családja)
Közepes vagy nagytermetű, többnyire vaskos testű legyek. Fejük keskeny, de igen
széles, hátulsó felületén homorú. Összetett szemeik igen nagyok, csaknem az egész fejet
elfoglalják, sokszor élénk színűek, kékes-zöldes színben csillogók. Csápjaik rövidek.
A csápostor alapját alkotó íz látványosan fejlett, és fogszerű nyúlványt viselhet (pl. Tabanus
spp.) (20.5. ábra), míg a csápostor disztális részét a keskeny gyűrűkké redukálódott többi
csápízből kialakult nyúlvány (stylus) alkotja. Szúró-szívó szájszervük a tőrszerű, hegyes vagy
fogazott végű felső ajakból (labrum), az éles, ill. reszelőszerű, páros rágóból (mandibula) és
állkapocsból (maxilla), a hypopharynxból és az ezeket körbeölelő, végén a pseudotracheákkal
átszőtt ajakpárnákat (labella) viselő alsó ajakból (labium) áll. A felső ajak, valamint a rágó- és
állkapocspárok felelősek a sebzésért. Az ajakpárna, ill. az alsó ajakban húzódó csatorna
segítségével szívják fel a táplálékot (pl. nektárt, vért). Állkapcsi tapogatójuk 2 ízű. Fejükön és
torukon nincsenek sörték. Szárnyaik nagyok, szélesek, gyakran szürkésfehéren
márványozottak. A lárvák hengeresek, testük körül jellegzetes állábszerű kinövéseket, hátulsó
testvégükön légzőcsövet viselhetnek.
A lárvák nedves talajban, vizes közegben 1-2 évig fejlődnek. Ragadozók, esetleg
szerves törmeléket fogyasztanak. Az imágók döntő többsége fakultatív vagy obligát vérszívó,
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mások növényi nedvekkel, nektárral vagy bomló anyagokkal táplálkoznak. Vért csak a
nőstények szívnak3, ezek szívókája igen erős, vaskos, szúrásuk ezért gyakran fájdalmas.
Trópusi és szubtrópusi területeken egészségügyi szempontból fontosak mint vektorok, ill.
köztigazdák, pl. a trypanosomiasis vagy a Loa loa filariasis (loaiasis) terjesztésében
(pl. Chrysops spp.). Világszerte elterjedtek. Az eddig ismert fajok száma 4400 körül van,
hazánkból eddig mintegy 60 fajukat mutatták ki.
A hazánkban is gyakori, nagytermetű marhabögöly (Tabanus bovis) lovak,
szarvasmarhák vérét szívja. Lárvája nedves talajban él, és más rovarlárvákat ragadoz.
Az esőthozó pőcsik (Haematopota pluvialis) az egyik leggyakoribb bögölyféle. A nőstények
vérszívók, szúrásuk igen fájdalmas, a hímek kizárólag nektárral táplálkoznak. Lárváik nyirkos
talajban fejlődnek (20.12. ábra).
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20.12. ábra. Esőthozó pőcsik (Haematopota pluvialis). A: nőstény; B: lárva.

F.: Asilidae (Rablólégyfélék családja)
Közepes vagy nagytermetű (3-5 cm), erőteljes testfelépítésű, de általában nyúlánk
legyek. Testüket gyakran sűrű szőrzet fedi. Fejük kicsi és mozgékony. Az arcon gyakori a
hosszú, előrehajló szőrökből álló, szakállszerű szőrzet (ún. mystax), amely valószínűleg
védelmet nyújt számukra a védekező zsákmánnyal szemben. Csápostoruk stylusban végződik.
Szúró-szívó szájszervük le- és előrefelé irányul, a tulajdonképpeni szuronyrészt a
hypopharynx alkotja, amelyhez még az állkapcsok (maxillae) kapcsolódnak. A rágók
(mandibulae) és ajakpárnák (labella) fejletlenek. Összetett szemeik nagyok, melyeket a fej
tetején mély bevágás választ el egymástól. Az összetett szemeiken kívül 3 pontszemük van.
Tüskéket, ill. sörtéket viselő lábaik különösen hosszúak, erősek.
Lárváik a talajban, növényi korhadékban élnek, és ragadozó, ill. növényevő vagy
korhadékevő életmódot folytatnak. Az imágók ragadozók, zsákmányukat rendszerint
röptükben kapják el a lábaik segítségével, majd erős szájszervükkel leszúrják, és
emésztőenzimet, ill. mérget pumpálnak bele. Világszerte elterjedtek, bár inkább a nyíltabb
élőhelyeket kedvelik. Több mint 7000 fajuk ismert.
F.: Bombyliidae (Pöszörlégyfélék családja)
Rendszerint közepes termetű, zömök testű, gyakran gömbölyded, sűrű, bundaszerű
szőrzettel borított legyek. Szőrbundájuk színe gyakran sárgás-barnás, így leginkább méhekre
emlékeztetnek. Feltűnően megnyúlt, vékony szájszervük előrefele irányuló, és nektár
3

Egyes fajoknál a nősténynek nem szívnak vért, mivel a tojások érleléséhez nincs szükségük rá (autogén),
mások alkalmi (fakultatív) vészívók, de a vér nem feltétlenül szükséges a tojásérleléshez (fakultatív autogén), és
vannak nőstények, amelyek csak akkor képesek tojást érlelni és rakni, ha előzőleg vért szívtak (anautogén).
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szívogatására módosult. Szárnyaikat, amelyeket nyugalomban jellegzetes V-alakban tartanak,
gyakran kontrasztos, sötét-világos mintázat díszíti.
Egyedfejlődésük hipermetamorfózis. Lárváik különböző hártyásszárnyúak (darazsak,
méhek) fészkében élősködnek mint kleptoparaziták, vagy lepkehernyókban, ill. bogár- és
légylárvákban fejlődnek mint parazitoidok. Az imágók nektárfogyasztók. Táplálkozás közben
nem szállnak rá a virágokra, hanem egyhelyben lebegve szívogatják a nektárt, miközben
jellegzetes testtartást vesznek fel: az 1-2. pár lábaikat előrefelé nyújtják, míg a hátulsó párt
hátrafelé szétterpesztik úgy, hogy a lábfejízeik felfelé állnak. Fontos pollinátorok lehetnek.
Több mint 4000 fajuk ismert.
A fekete gyászlégy (Hemipenthes morio) lárvái méhek fészkeiben fejlődnek. Először
csak a fészekben felhalmozott táplálékot, később a gazda lárváit is elfogyasztják.
InfO.: Cyclorrhapha (Kerekbábrésűek alrendága)
Szájszervük szúró-szívó vagy nyaló-szívó típusú. Csápjuk 3 ízű, és csápsörtét (arista)
visel. Többségüknek tipikus fejtok nélküli lárvája (nyű) van.
Az imágó a pupariumból egy kerek résen keresztül bújik ki. A puparium felnyitása
vagy az egész fejükkel, vagy egy speciális, kitüremíthető hólyaggal történik. Monofiletikus
csoport.
SupF.: Aschiza (Homlokrésnélküli-légyszerűek családsorozata)
A puparium felnyitásában nem játszik szerepet az erre a célra kialakult homlokhólyag,
így a csápok fölött homlokvarrat nem látható. Valószínűleg parafiletikus csoport.
F.: Syrphidae (Zengőlégyfélék családja)
Változatos méretű (4-25 mm) és megjelenésű, gyakran redősszárnyú darazsakat
(Hymenoptera: Vespidae) mimikrizáló (Bates-féle mimikri) legyek. Csápostoruk egyetlen
nagy ízből és csápsörtéből (arista) áll. Állkapcsi tapogatójuk 1 ízű. A hímek összetett szemei a
nőstényekkel szemben a homlokon összeérnek. Szárnyaik közepén jellegzetes álér (vena
spuria) fut. A „zengőlégy” elnevezést jellegzetes hangjukról kapták, amelyet szárnyaik
bizonyos tartásával és igen magas csapásszámával keltenek. Lárváik lehetnek nyűszerűek,
más esetben a testszelvényeiken elágazó nyúlványokat viselnek, ill. akadnak, amelyeknél a
külső szelvényezettsége nem is kivehető.
A lárvák életmódja igen változatos. Többnyire ragadozók vagy korhadékevők, de
növényevők vagy parazitoidok is lehetnek. Több iszapban élő faj teleszkópszerűen behúzható
légzőnyílással rendelkezik (20.13. ábra B). Az imágók viráglátogatók, a virágos növények
egyik legfontosabb beporzói közé tartoznak. Kiváló repülők, egyhelyben is tudnak lebegni.
Világszerte közel 6000 fajuk világszerte ismert, hazánkban is több mint 300 fajuk fordul elő.
Palearktikus elterjedésű faj az ékfoltos zengőlégy (Episyrphus balteatus). Lárvája
ragadozó, főleg levéltetveket fogyaszt. A testhosszát is meghaladó, behúzható légzőnyílással
rendelkezik a közönséges herelégy (Eristalis tenax) lárvája, amely bomló anyagokkal erősen
szennyezett vizekben, emésztőkben, pöcegödrökben fejlődik (20.13. ábra). Népiesen
pocikféregnek is nevezik.
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A

B

20.13. ábra. Közönséges herelégy (Eristalis tenax). A: imágó; B: lárva.

SupF.: Schizophora (Homlokréseslégy-szerűek családsorozata)
A pupariumot az imágók csápjai fölötti homlokrésen (ptilinum4) keresztül
kitüremíthető homlokzsákba (ptilinális zsák) pumpált vérnyirok feszíti fel. A kibújás után a
homlokzsák visszahúzódik, a bezáródott homlokrés nyoma pedig varratként (ptilinalis varrat)
látható marad (20.14. ábra). A csápok és a homlokrés között jellegzetes félhold alakú terület
(ún. lunula) látható.
A legtöbb légycsalád ide tartozik. A családsorozaton belül monofiletikus egységet
képeznek a hasadt 2. csápízzel (pedicellus) és nagyméretű torpikkellyel (basicalypter)
rendelkező torpikkelyes legyek (Calyptratae). Monofiletikus csoport.

20.14. ábra. A homlokréses legyek (Schizophora) feje vázlatosan.
1: ajakpárna (labellum); 2: alsó ajak (labium); 3: állkapcsi tapogató (palpus maxillaris);
4: felső ajak (labrum); 5: pofa (gena); 6: fejpajzs (clypeus); 7: fronto-orbitális terület;
8: fronto-orbitális sörték; 9: fejtető mögötti sörték; 10: fejtetői sörték;
11: pontszemek mögötti (postocelláris) sörték; 12: pontszemek (ocelli);
13: ocelláris sörték; 14: összetett szem (oculus); 15: ptilinális varrat és az alatta lévő terület,
a lunula; 16: csáp (antenna); 17: csápsörte (arista); 18: vibrissa.

4

Gyakran magát a homlokzsákot nevezik ptilinumnak. A zavar elkerülése végett a magyar szakirodalom
(ld. Zootaxonómia) fogalmait használtuk.
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F.: Tephritidae (Fúrólégyfélék családja)
Kis vagy közepes termetű, többnyire feltűnő mintázatú legyek. A 2. csápízükön
(pedicellus) hosszanti hasíték látható. Szívó szájszervük általában hosszú, és térdesen
megtörik. A sötét-világos mintázatú szárny szegélyalatti ere (subcosta) a csúcsánál majdnem
derékszögben megtörik. A szárny mintázata gyakran fajra jellemző. Torpikkelyük
(basicalypter) apró. A nőstények a kúpos potrohvégükbe visszahúzható áltojócsővel
rendelkeznek. Lárváik alakja, színezete változatos, lehetnek megnyúltak, karcsúak vagy
széles, lapított testűek is.
A lárvák vegetatív és generatív növényi részekben fejlődnek, egyesek jelentős
kártevőnek minősülnek. Gazdaspecifikusságuk mértéke változatos. Több mint 4500 fajuk
közül hazánkban is több mint 100 él.
A hazai fajok közülük mindenki számára ismerős lehet a cseresznye kukacosságát
okozó európai cseresznyelégy (Rhagoletis cerasi) (20.15. ábra A) lárvája.
F.: Drosophilidae (Harmatlégyfélék családja)
Apró termetű, rendszerint sárgásbarna színű, piros szemű legyek. A csápostoruk 1. íze
erősen lefelé hajlik, a csápsörte (arista) általában alul és fölül is hosszú ágakat visel.
Szívókájuk rövid. Torpikkelyük (basicalypter) kicsiny.
Lárváik többnyire erjedő anyagokban, esetleg fák kifolyó nedvében, ürülékben,
gombákban vagy virágok magházában fejlődnek. Többségük trópusi elterjedésű. Több mint
3000 fajuk ismert. Hazánkban eddig mintegy 70 fajukat mutatták ki.
Az ecetmuslica (Drosophila melanogaster) közismert laboratóriumi modellszervezet
(20.15. ábra B).

A

B
20.15. ábra. A: Európai cseresznyelégy (Rhagoletis cerasi).
B: Ecetmuslica (Drosophila melanogaster).

F.: Glossinidae (Cecelégyfélék családja)
Közepes termetű legyek. Szívókájuk nyugalomban előrefelé áll. Csápsörtéjük (arista)
tollas. A Calyptratae csoport tagjai, tehát nagyméretű torpikkely (basicalypter) jellemzi őket.
A nőstények bábozódásra kész lárvát tojnak. Obligát vérszívók, amelyek elsősorban
az álomkórt okozó ostoros egysejtűek (Trypanosoma spp.) terjesztése révén ismertek.
A Szaharától délre elterjedtek. Mintegy 22 fajuk ismert.
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F.: Muscidae (Igazilégyfélék családja)
Közepes vagy nagytermetű, nagyrészt zömök, erősen sertézett testű legyek. Csápjuk
2. ízén (pedicellus) hosszanti hasíték látható. Csápsörtéjük (arista) gyakran tollas. Szájszervük
az életmódnak megfelelően alakult, így pl. a házi légy (Musca domestica) szájszervének
végén szivacsszerű ajakpárna (labellum) helyezkedik el, míg az ún. szúrólegyeknél, pl. a
szuronyos istállólégynél (Stomoxys calcitrans), az ajakpárnákon apró kitinfogacskák
találhatók, amelyek a szívókának a gazda bőrébe juttatását könnyítik meg. A tor hátoldala és
oldallemezei is erősen sörtézettek, de hypopleurális5 sörtesoruk nincs. Szárny- (distycalypter)
és torpikkelyük (basicalypter) jelentős nagyságú.
Lárváik életmódja igen változatos, egyesek korhadékban, trágyában, dögökben
fejlődnek, míg mások ragadozók, növényevők vagy élősködők. Az imágók szaprofágok vagy
vérszívók. Sokféle, elsősorban gyomor- és bélbetegségeket (pl. tífusz, paratífusz, amőbás
vérhas, stb.) terjeszthetnek.
F.: Oestridae (Bagócsfélék családja)6
Közepes vagy nagytermetű, zömök testalkatú legyek. Rövid csápjaik mély
csápgödörben helyezkednek el. Szájszervük redukált, az imágók nem is táplálkoznak, rövid
életűek. Összetett szemeik kicsik. A toron karakterisztikus sörték nincsenek.
Lárváik emlősök belső élősködői (endoparazitái). A gyomor- vagy bélbagócsok
(Gasterophilinae) lárvái, ahogyan a nevük is mutatja, az emésztőrendszerben élősködnek.
Legelterjedtebb képviselőik a Gasterophilus fajok eredetileg a Palearktisz és Afrika területein
voltak elterjedtek, ahol fő gazdáik, a lófélék (Equidae) őshonosak, de ma már más
kontinenseken is megtalálhatók. A lóféléken kívül más nagytestű növényevő emlősök
élősködői is lehetnek, pl. egyes fajaik (Cobboldia spp.) elefántok endoparazitái. Az alig
néhány napig élő nőstények a párzás után a tojásaikat a gazda elülső, tisztálkodáskor könnyen
elérhető testrészének szőrzetére rakják. A tojások a gazdaállat tisztálkodása során ért ingerek
(pl. nyál, dörzsölés) hatására repednek fel, és a kikelő lárvák a gazdaállat nyelvén megtapadva
jutnak azok tápcsatornájába. Befúrhatják magukat az íny vagy a száj nyálkahártyájába mielőtt
végleges fejlődési helyükre érnek, ami fajtól függően lehet a gyomor (pl. G. intestinalis), de a
végbél (G. inermis) is. A következő évben elhagyják a gazdát, és a talajban bábozódnak.
Az imágók néhány hét múlva kelnek ki, és rögtön párzanak.
Az orrbagócsok (Oestrinae) patások belső élősködői. A nőstények lárvákat szülnek,
amelyeket a gazdaállat orrnyílása vagy szeme környékére helyeznek. A lárvák az orr-, garat-,
ill. homloküregben élősködnek. Tipikus képviselőjük a juhbagócs (Oestrus ovis), amely ma
sem ritka hazánkban. A bőrbagócsok (Hypodermatinae) nőstényei a tojásaikat patások vagy
rágcsálók szőrére ragasztják, többnyire olyan helyekre ahol az állat nem éri el azokat
tisztálkodás közben. A kikelő lárvák a bőrbe fúrják magukat, majd a gazda által védekezésül
kiválasztott kötőszöveti tokban, lényegében egy kelésszerű duzzanatban fejlődnek.
A közönséges marhabagócs (Hypoderma bovis) valamikor hazánkban is jelentős
állategészségügyi problémákat okozott, de ma már csak ritkán és kis egyedszámban fordul
elő.
5

Ezek a tort alkotó lemezek (szkleritek) neveire utalnak, amelyek közül főleg a hypopleuronon (vagy meronon),
és a notopleuronon meglévő (vagy hiányzó) sörték fontos bélyegek.
6
Az itt tárgyalt egyes alcsaládokat gyakran külön családokként kezelik, míg mások csak a bélbagócsokat
tekintik külön családnak, amelyet számos morfológiai jelleg (pl. kicsi szárny- és torpikkelyek) is alátámaszt.
A lárvakori bélyegeikben is különbségek vannak, pl. a bélbagócsok kivételével a lárvák hátulsó légrései
lemezszerű képleteken nyílnak.
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F.: Calliphoridae (Fémeslégyfélék családja)
Közepes vagy nagytermetű, gyakran fémes zöld, bronzfényű vagy érckék színű
legyek. Csápsörtéjük (arista) általában tollazott. Torpikkelyük (basicalypter) igen nagy, belső
pereme hozzásimul a pajzsocskához (scutellum). Hypopleurális sörtesoruk van, és a
notopleuronon is található 2 sörte.
A nőstények a hasonló életmódú húslegyekkel (Sarcophagidae) szemben tojásrakók
(ovipárok). Dongólegyeknek is nevezik őket, mivel repülés közben erősen dongó, zúgó
hangot adnak, ami a szárnyak és a test kitinvázának együttes rezgéséből adódik. Szinte
mindenféle bomló, rothadó anyagon megtalálhatók, amelyekről különféle kórokozókat
vihetnek az ember táplálékára, így az egyik legfontosabb fertőzést terjesztő állatok közé
tartoznak. Jelentős szerepük van a különféle bél-, ill. sok más betegség, pl. a tbc, tularémia,
liszteriózis, brucellózis, poliomielitisz, stb. terjesztésében. Szintén igen veszélyesek mint a
légykór vagy légynyüvesség (myiasis) okozói, mivel lárváik közvetlenül az ember vagy más
gerincesek szöveteiben élhetnek, és azok fogyasztásával, roncsolásával fájdalmas és súlyos
tüneteket okozhatnak. Egyes fajok lárvái ugyanakkor elősegítik a sebgyógyulást, ugyanis az
elhalt szöveteket fogyasztják, valamint allantoint, ammóniát és különböző antibakteriális
hatású anyagokat választanak ki, így felhasználhatók a nehezen gyógyuló, fekélyes sebek
gyógyításában. Mintegy 1200 fajuk ismert, amelyek közül hazánkban kb. 60 fajuk fordul elő.
A család monofiletikussága vitatott.
A hazai fajok közül közismert és gyakori a selymes döglégy (Lucilia sericata)
(20.16. ábra B).

A

B

20.16. ábra. A torpikkelyes legyek (Calyptratae) jellegzetes képviselői. A: Sarcophaga sp.;
B: selymes döglégy (Lucilia sericata). A piros nyilak jelölik a feltűnő torpikkelyt (basicalypter).

F.: Sarcophagidae (Húslégyfélék családja)
Közepes vagy nagyméretű, szürkés színezetű legyek, gyakran sakktáblaszerű
mintázattal a potrohukon. A hímek összetett szemei nagyobbak, homlokuk keskenyebb, mint
a nőstényeké. Csápsörtéjük (arista) tollas. Az előző család tagjaihoz hasonlóan torpikkelyük
(basicalypter) igen nagy, belső pereme hozzásimul a pajzsocskához (scutellum).
Hypopleurális sörtesoruk van. A lárvák utolsó testszelvénye mélyen beöblösödik, és ide
nyílnak a légzőnyílások.
A nőstények ál-elevenszülők (ovovivipárok), azaz a lerakott tojásokból rögtön
kikelnek a lárvák, vagy lárvaszülők (vivipárok). Lárváik többnyire dögökben fejlődnek, de
lehetnek ürülékevők, ragadozók és más rovarok parazitoidjai is, mint pl. a kakukklegyeknél
(Miltogrammatinae). Jelentős légynyüvességet (myiasis) okozó fajok is akadnak közöttük.
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A hazánkban is előforduló pettyes húslégy (Wohlfahrtia magnifica) lárvái csak élő
állatokban képesek kifejlődni. Sok haszonállat, de elsősorban juhok légynyüvességét okozza,
de emberi esetek is előfordulnak. Igen elterjedtek a Sarcophaga fajok (20.16. ábra A),
azonban megkülönböztetésük csak a hímivarszerv vizsgálata alapján lehetséges, így
pl. gyakran közönséges vagy kockás húslégy (Sarcophaga carnaria) szerepel példaként, noha
egyáltalán nem biztos, hogy ténylegesen erről a fajról van szó.
F.: Tachinidae (Fürkészlégyfélék családja)
Változatos méretű (2-20 mm) és színezetű, erősen sörtézett testű legyek. Csápsörtéjük
(arista) általában csupasz, tűszerű. Torpikkelyük (basicalypter) igen nagy, belső pereme
részben vagy egészen a pajzsocskához (scutellum) simul. A propleronon, notopleuronon és a
hypopleuronon egyaránt találhatók jellegzetes sörtéik.
Lárváik más rovarok parazitoidjai. A nőstények tojásaikat vagy lárváikat általában a
gazda testére vagy kutikulája alá helyezik, de előfordul, hogy a tojásokat levelekre rakják, és a
gazda azzal együtt elfogyasztja a tojásokat, a lárvák pedig a gazda tápcsatornájában kelnek ki.
Az utolsó vedlést követően hagyják el a gazdát (amely annak pusztulásával jár), majd a
talajban bábozódnak. A kártevők elleni biológiai védekezésben fontos szerepük lehet, mint
pl. a gyapjaslepke-bábfürkészlégynek (Blepharipa pratensis), amelyet sikeresen honosítottak
meg Észak-Amerikában. Az imágók jelentős pollinátorok. Az ismert fajaik száma 5000
körüli.
F.: Hippoboscidae (Kullancslégyfélék családja)
A külső élősködő (ektoparazita) életmódhoz alkalmazkodott, 2,5-9 mm-es, hát-hasi
irányban erőteljesen lapított testű legyek. Rövid csápjaik csápgödörben helyezkednek el.
A tokszerű 2. csápíz (pedicellus) rejti a csápostor 1. ízét. Szúró-szívó szájszervük előrefelé
álló. Szárnyaik gyakran csökevényesek. Lábaik erősek, végükön kapaszkodásra alkalmas erős
karmok találhatók.
Ún. bábtojó legyek, azaz lárváik a nőstény testén belül fejlődnek, és megszületésükkor
teljesen készek a bábozódásra. Az imágók emlősök és madarak vérszívó
Legismertebb hazai fajuk a lókullancslégy (Hippobosca equina) (20.17. ábra), amely
elsősorban lovak és szarvasmarhák vérét szívja.

20.17.ábra. Lókullancslégy (Hippobosca equina).
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Ellenőrző kérdések:
1. Milyen közös jellegek jellemzik az Antliophora kládot?
2. Mely rendek tartoznak az Antliophora kládba?
3. Milyen morfológiai tulajdonságok jellemzik a csőrösrovarokat (Mecoptera)?
4. Milyen életmód jellemzi a csőrösrovarokat?
5. Milyen morfológiai tulajdonságok jellemzik a bolhákat (Siphonaptera)?
6. Milyen életmód jellemzi a bolhákat?
7. Milyen rokonsági viszony jellemzi a csőrösrovarokat és bolhákat?
8. Milyen közös morfológiai jellegek jellemzik a kétszárnyúakat (Diptera)?
9. Mi jellemzi a parafiletikus fonalascsápú kétszárnyúakat (Nematocera)?
10. Mi jellemzi a monofiletikus rövidcsápú kétszárnyúakat (Brachycera)?
11. Milyen életmódok jellemzik a kétszárnyúakat (példa taxonok)?
12. Milyen humán vonatkozású jelentősége van a kétszárnyúaknak?
13. Mely morfológiai bélyegek fontosak a kétszárnyúak rendszerezésében?
14. Mely lárvális morfológiai bélyegek fontosak a kétszárnyúak rendszerezésében?
15. Hogyan változik a kétszárnyúak csápjának felépítése az egyes taxonokban?
16. Milyen szájszerv típusok jellemzik a kétszárnyúakat (példa taxon)?
17. Mi az ajakpárna (labellum)?
18. Mi a billér (haltera)?
19. Mi a homlokrés (ptilinum)?
20. Mi a torpikkely (basicalypter)?
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esetben) a testüreg redukciójának következménye
acron (= fejlebeny) fn. az első valódi testszelvényt megelőző szegmens ízeltlábúaknál (Arthropoda)
acrorhagus tsz. acrorhagi (= csalánszemölcs) fn. egyes tengeri rózsák szájkorongja szegélyén található, csalánsejtekben különösen gazdag szemölcsserű képletek,
amelyek a túl közel merészkedő fajtársak
távoltartását szolgálják
actinotrocha lárva fn. a csövestapogatósok (Phoronida) szabadon úszó, csillós tapogatókkal rendelkező lárvaalakja
actinula lárva fn. egyes hidraállatok (Hydrozoa) polipszerű lárvaalakja, amelyből
medúza vagy közvetlen módon új polipalak fejlődik
adult mn. kifejlett
aedeagus fn. a rovarok hímjeinek a 9. potrohszelvényen elhelyezkedő, rendszerint
páratlan, végtag eredetű párzószerve, amelyet a nőstényhez való rögzülést szolgáló
páros függelék (paramer) vesz körül
aestheta (= héjszem) fn. a cserepeshéjúak
(Polyplacophora) héjlemezeibe (loricae)
ágyazott speciális érzékszervek, amelyek
foto-, mechano- és kemoreceptorok, de a
tápanyagraktározásban is szerepük lehet, és
amelyek egyeseknél valódi, aragonit lencsével és retinaszerű struktúrákkal rendelkező egyszerű szemekké (ocelli) módosultak
aestivatio fn. nyári nyugalmi időszak
afrotrópikus mn. az afrotrópikus régióban
elterjedt
afrotrópikus régió fn. Afrikának a Szaharától délre eső részét, ill. az Arab-félsziget
déli és keleti részét magába foglaló biogeográfiai régió
agresszív mimikri fn. a zsákmányszerzés
vagy gazdaszerzés esélyének növelése egy
másik állatfaj (pl. zsákmány, zsákmány
zsákmánya, zsákmány számára közömbös
faj, gazdafaj zsákmánya, stb.) mintázatának, szagának, hangjának, stb. utánzásával
→ vö. defenzív mimikri

XXI. Glosszárium
Írta: Lőrinczi Gábor
Rövidítések:
fn. = főnév
hsz. = határozószó
ld. = lásd
mn. = melléknév
szűk. = szűkebb értelemben
ti. = tudniillik
tág. = tágabb értelemben
tsz. = többesszám
vö. = vesd össze

A, Á
abdomen (= potroh) fn. a rákoknál és a
hatlábúaknál a törzs hátulsó, a tortól (azaz
a törzs elülső részétől) morfológiailag és
funkcionálisan is elkülönülő része
aborális mn. szájnyílástól távol eső, szájnyílással ellentétes oldali → vö. orális
aborális szerv ld. apikális szerv
abundancia fn. egyedsűrűség
acetabulum tsz. acetabula 1. fn. a közvetett fejlődésű mételyek (Digenea) rendszerint a test elülső harmadában található hasi
szívója; 2. fn. (= valódi szívóka) egyes tagolt galandférgek (Eucestoda) scolexén található 4, kör- vagy ovális alakú, jól fejlett
izomzattal rendelkező szívóka
aciculum tsz. acicula (= támasztóserte) fn.
a gyűrűsférgek (Annelida) parapodiumainak ágait belülről merevítő, izmokkal mozgatható serték
acontium tsz. acontia fn. egyes csalánozók
(pl. tengeri rózsák) cölenteronjából eredő,
felszínükön csalánsejteket tartalmazó fonalak, amelyeknek a táplálkozásban és védekezésben van szerepük
acölia fn. testüregnélküliség, azaz amikor a
testüreg helyét az extracelluláris mátrix
vagy mezodermális eredetű laza töltelékszövet (parenchimaszövet) tölti ki; lehet
elsődleges vagy másodlagos, azaz (utóbbi
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ajakállkapcsi készülék ld. gnathochilarium
ajakmirigy ld. labiális mirigy
ajakpárna ld. labellum
ajaktapogató ld. palpus labialis
akantella lárva fn. a buzogányfejű férgek
(Acanthocephala) második, akantor lárvából fejlődő lárvaalakja
akantor lárva fn. a buzogányfejű férgek
(Acanthocephala) első lárvaalakja, amely a
gazda bélfalát átfúrva a testüregbe vagy a
zsírtestbe jut, ahol fertőzőképes akantella
lárvává alakul
akasztó ld. retinaculum
akroszóma (= fejsapka) fn. a hímivarsejtek
fejének elülső részét fedő sapkaszerű,
Golgi-készülékből alakult, membránnal határolt speciális lizoszóma, amelyben a petesejt burkának lebontását segítő enzimek
tárolódnak
akvatikus mn. vízi
alaphártya ld. bazális membrán
alapszabás (‘Bauplan’, ‘body plan’) fn.
az állatok morfológiai és egyedfejlődési
jellemzőinek (tulajdonságainak) összessége, amely meghatároz egy szerveződési
szintet
ál-elevenszülés ld. ovovivipária
álhernyó ld. polipod lárva
álláb ld. pseudopodium
állkapcsi láb ld. maxillopodium
állkapcsi mirigy ld. maxilláris mirigy
állkapcsi tapogató ld. palpus maxillaris
állkapocs ld. maxilla, maxillula
alsó ajak ld. labium
áltorszelvény ld. propodeum
amiktikus nőstények fn. az egypetefészkű
kerekesférgek (Monogononta) szűznemzéssel szaporodó, diploid (amiktikus) petesejteket képező nőstényei → vö. miktikus
nőstények
amphidium fn. a fonálférgek (Nematoda)
feji végén található páros kémiai érzékszerv

anabiózis fn. lecsökkent anyagcserével járó nyugvó állapot, amely alkalmas a kedvezőtlen időszak (pl. szárazság) átvészelésére (pl. kerekesférgek, fonálférgek,
medveállatkák)
anális fésű fn. egyes lepkék (pl. sodrómolyok, busalepkék) lárváinak potrohvégén található speciális, az ürülék eltávolítását szolgáló fésűsszerű függelék
anális tömlő fn. az ormányosférgek (Echiuridae) páros, az utóbél kitüremkedéseként
(diverticulum) megjelenő kiválasztó szerve
analógia ld. homoplázia
anamorfózis fn. szelvényszerző fejlődés
ízeltlábúaknál (Arthropoda), azaz amikor a
fiatal állatok kevesebb szelvényből állnak,
mint a kifejlett alakok, így a szelvényszám
az egyedfejlődés során az egyes vedlésekkel fokozatosan növekszik; ld. még euanamorfózis, hemianamorfózis, teloanamorfózis → vö. epimorfózis
androconium tsz. androconia (= illatpikkely) fn. feromontermelő mirigyekkel kapcsolatban álló pikkelyek egyes lepkék hímjeinek szárnyain, lábain, stb.
anholociklikus szaporodásmenet fn. levéltetveknél (Aphidina) a kizárólag szűznemzéssel történő szaporodás → vö. holociklikus szaporodásmenet
anisomyaria fn. különböző fejlettségű záróizmok a kagylóknál (Bivalvia) → vö.
isomyaria
anizostigmofória fn. százlábúaknál (Chilopoda) a légzőnyílást (stigma) hordozó és
nem hordozó törzsszelvények váltakozása
anodont mn. fogazat nélküli zárpárkányzat
a kagylóknál (Bivalvia) → vö. taxodont,
heterodont, schizodont, dezmodont, dysodont
anoxiás mn. oxigénmentes
antenna (= csáp) 1. fn. a rákok (Crustacea)
2. csáppárja; 2. fn. a soklábúak (Myriapoda) és hatlábúak (Hexapoda) egyetlen
csáppárja, amely a rákok 1. csáppárjával
(antennula) homológ

647

antennális mirigy (= csápmirigy, „zöld
mirigy”) fn. rákoknál (Crustacea) a 2. pár
csáp (antenna) szelvényében található, erősen módosult páros vesécske (metanefrídium)
antennula (= csáp) fn. a rákok (Crustacea)
1. csáppárja
anterior mn. elülső → vö. poszterior
antlia fn. az Antliophora kládba tartozó
rovarok (csőrösrovarok, bolhák, kétszárnyúak) hímjeinek spermiumátvitelt segítő
pumpája
apikális horogkoszorú fn. a növények felszínén való járást segítő, szklerotizált horogból álló struktúra a levezetett csoportokba tartozó lepkék (Lepidoptera) lárváinak
potrohlábain
apikális szerv 1. fn. a csillós lárváknál az
egyedfejlődés során eltűnő apikális dúcból
és a kifejlett állat agydúcának részét alkotó
cerebrális dúcpárból álló szerv; 2. (aborális szerv) fn. a bordásmedúzák (Ctenophora) tetőtájékon (aborális/apikális pólus) elhelyezkedő, a bordák csillós úszólemezeivel kapcsolatban álló sajátos helyzetérzékelő szerve
apod lárva fn. olyan, a teljes átalakulású
(holometabol) rovarok (pl. nyelespotrohú
darazsak, cincérek, egyenesbábrésű legyek) körében előforduló lárvatípus, amely
nem rendelkezik lábakkal → vö. oligopod
lárva, polipod lárva
apomorf jelleg (= új/leszármaztatott jelleg) fn. a korábbi állapothoz képest leszármaztatott, abból levezetett jelleg (pl. rovaroknál a szúró-szívó szájszerv az ősi rágó
típusú szájszervhez képest) → vö. pleziomorf jelleg
aposzematikus színezet (= riasztó színezet) fn. olyan élénk, feltűnő színezet, amely
könnyen felismerhetővé teszi viselőjét, és a
ragadozók számára az illető állat rosszízűségét és/vagy mérgezőségét jelzi
aposzematizmus fn. olyan feltűnő vizuális, akusztikus vagy kémiai szignál alkalmazása, amellyel a jelzést adó a ragadozók

számára hirdetheti rosszízűségét és/vagy
mérgezőségét
apter mn. szárnyatlan
apterygota típusú közvetlen fejlődés fn.
az ősi, elsődlegesen szárnyatlan rovarokra
jellemző egyedfejlődési típus, amelynek
során a lárvastádiumok és az imágóstádium
között nincs jelentős küllemi eltérés, előbbiek csupán kisebbek és ivarszerveik fejletlenek
arboreális mn. fákon élő, falakó
arculus (= szárnyív) fn. a szitakötők (Odonata) szárnyának jellegzetes, a sugárér és a
középér összeolvadt szakasza (R+M), ill. a
könyökér (Cu) között húzódó harántere a
szárnyak tövénél
arista 1. fn. a kabócák (Auchenorrhyncha)
csápjának vékony, fonálszerű, az utolsó
ízek redukciójaként létrejött végostora;
2. (= csápserte) fn. a kerekbábrésű legyek
(Cyclorrhapha) csápostorának (flagellum)
serteszerű képletté leegyszerűsödött disztális része
arolium (= tapadópárna) fn. szárnyas rovaroknál a lábak végén, a két karom között
található, a növények felszínén való járást
segítő páratlan tapadókészülék
arrhenotokia ld. haplodiploidia
asconoid mn. a mészszivacsoknál (Calcarea) előforduló testfelépítési típus, amelynél a galléros ostoros sejtek (choanociták)
a gasztrális üreg (spongocöl) falát bélelik
→ vö. syconoid, leuconoid
átváltozás ld. hemimetabolia
auriculum tsz. auricula fn. egyes örvényférgek (pl. Prorhynchida, Tricladida) fejének két oldalán található, mechano- és
kemoreceptorokat hordozó fülszerű tapogatók
autapomorf jelleg fn. egyetlen taxonra jellemző leszármaztatott jelleg (pl. a beszédképesség embernél, amely más főemlősökre nem jellemző)
autoparazitoid mn., fn. saját fajtársát gazdaként használó parazitoid
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béledényrendszer ld. gasztrovaszkuláris
rendszer
beles csíratönlő ld. rédia
belső csíralemez ld. endoderma
beltest ld. sacculina interna
bélyeg (= taxonómiai jelleg) fn. a különböző taxonok elkülönítésére alkalmas genetikai, genomikai és/vagy fenotipikus jelleg
(beleértve az élőlények morfológiai, anatómiai, egyedfejlődési, fiziológiai, biogeográfiai, stb. sajátságait)
bentikus mn. aljzatlakó → vö. pelágikus
bilaterális mn. kétoldali
billér ld. haltera
biolumineszcencia fn. kémiai reakció
eredményeként létrejövő fénykibocsátás
egy élő szervezetben
biolumineszcens mn. biolumineszcenciára
képes
biotekton fn. vízi élőbevonat
bisszusz-mirigy fn. a kagylók (Bivalvia)
lárváinál a lebegést (veligera stádium),
majd a letapadást (pediveligera stádium)
segítő ragadós fehérjefonalakat (bisszuszfonalakat) termelő mirigy, amely egyes, az
aljzathoz időlegesen rögzülő fajoknál kifejlett korban is megmarad
blasztocölóma (= elsődleges testüreg) fn.
az ősbélüreggel (blasztocöl) homológ testüreg (pl. kerekesférgeknél, buzogányfejű
férgeknél, fonálférgeknél, stb.), amelyet az
embrionális fejlődés során az ekto- és az
entoderma, a kifejlett állatban pedig a részben belőlük kialakuló bélcsatorna és testfal
határol → vö. eucölóma
blasztopórus (= ősszájnyílás) fn. a bélcsíra
(gasztrula) nyílása
body plan ld. alapszabás
bolygólárva ld. planula
bothridium (= szívókorong) fn. egyes tagolt galandférgek (Eucestoda) scolexén található 4, gyakran horgokat vagy járulékos
szívókákat hordozó izmos, levélszerű függelék

autoparazitoidizmus fn. a parazitoidizmus
azon típusa, amikor a parazitoid saját fajtársát (általában hím a nőstényt) használja
gazdaként
autotómia (= öncsonkítás, önamputáció)
fn. az a jelenség, amikor egy állat védekezésképpen megválik valamely szervétől
vagy testrészétől
avicularium tsz. avicularia fn. védekező
funkciót ellátó egyedek (zoidok) a heteromorf telepekkel rendelkező mohaállatoknál
(Bryozoa)
B
báb ld. pupa
bábbölcső ld. puparium
bábház (= bábtegez) fn. a bábozódni készülő lárva által készített lakócső a tegzeseknél (Trichoptera)
bábtegez ld. bábház
bakteriocita fn. egyes rovarok (pl. csótányok) endoszimbionta baktériumokat tartalmazó specializált sejtjei, amelyek asszociálhatnak a béllel, lehetnek szabadon a
testüregben vagy a zsírtestbe ágyazva
basicalypter (= torpikkely) fn. legyeknél
(Diptera: Brachycera) az elülső szárnyak
hátulsó szegélyének tövénél található fülszerű lebenyek közül az alsó (proximális)
lebeny → vö. distycalypter
basitarsus (= lábtőíz) fn. a lábfej (tarsus)
legelső, gyakran megnagyobbodott íze a
hatlábúaknál (Hexapoda)
Bates-féle mimikri fn. egy mérgező vagy
rosszízű állatfaj utánzása egy „ártalmatlan”
(nem mérgező/rosszízű) faj által → vö.
Müller-féle mimikri
Bauplan ld. alapszabás
bazális membrán (alaphártya) fn. a hámszöveti sejteket az alatta lévő szövetektől
elválasztó vékony, fehérjékből és szénhidrátból felépülő rostszerű szövedék
baziepidermális mn. a hámréteg bazális
részén elhelyezkedő
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bothrium (= szívógödör) fn. egyes tagolt
galandférgek (Eucestoda) scolexén található páros, gyenge izomzattal rendelkező
hosszanti hasíték
brachidium fn. pörgekarúaknál (Brachiopoda) a dorzális (brachiális) teknő belső
részén található, lofofórát erősítő kartámasztó váz
brachium tsz. brachia fn. pörgekarúaknál
(Brachiopoda) a lofofóra karszerű, gyakran
spirálisan felcsavarodó és így a táplálkozó
felületet növelő nyúlványai
brachypter mn. rövidszárnyú
brakkvíz fn. félsós víz (0,5-30 ‰), azaz a
édesvízénél (<0,5 ‰) magasabb, de a tengervízénél (>30 ‰) alacsonyabb sótartalmú víz
búb ld. umbo
bukkális tölcsér fn. a Cycliophora klád
tagjainál a test elülső, szájnyílást és az azt
övező csillós gyűrűt hordozó tölcsérszerű
része
bursa copulatrix (= párzótáska) 1. fn. a
párzás során a hím párzószervének befogadására szolgáló, a női ivarrendszer részét
képező szerv (pl. rovaroknál); 2. fn. a buzogányfejű férgek (Acanthocephala) hímjeinél a párzókészülék kifordítható, a nőstény megragadását szolgáló része, ahová a
pénisz (cirrus) nyúlik be; 3. fn. egyes fonálférgek (Nematoda) hímjeinél a párzás során a nőstényre simulását segítő farki szárnyak (alae), amelyek a kutikula lebenyszerű kitüremkedéseiként jönnek létre

nek tövénél található fülszerű lebenyek; ld.
basicalypter és distycalypter
campodeiform lárva fn. hát-hasi irányban
lapított, erősebben szklerotizált, hosszú lábú oligopod típusú lárva (pl. recésszárnyú
fátyolkák, ragadozó bogarak)
capitulum 1. fn. egyes botsáskák tojásainak gombszerű, tápláló függeléke, amely a
hangyák általi történő terjesztést segíti elő;
2. fn. a kacsakagylók (Pedunculata) törzse,
amelynek hátulsó háromnegyedét a tor,
elülső negyedét pedig a fej egy része alkotja; 3. ld. gnathosoma
captaculum tsz. captacula (= fogófonál)
fn. az ásólábúak (Scaphopoda) szájnyílása
mellett eredő tapadós végű, kinyújtható és
visszahúzható tapogatók, amelyek a táplálékszerzésben és az érzékelésben játszanak
szerepet
carapax (= hátpajzs) fn. a rákok (Crustacea) testét különböző mértékben borító, a
fej utolsó, ún. maxilláris szelvényéből eredő, kemény, elmeszesedő vagy viszonylag
lágyabb kültakaró kettőzet
cecidium (= gubacs) fn. egyes fitofág rovarok (pl. gubacsdarazsak, gubacsszúnyogok, gubacstetvek), atkák (pl. gubacsatkák), fonálférgek, stb. által a gazdanövényen indukált, a növényi szövetek burjánzásával létrejövő struktúra, amely táplálékforrásként, ill. védelemül szolgál a benne
élő gubacsképző számára
cenchrus tsz. cenchri fn. az ősi hártyásszárnyúak (Symphyta) utóhátán (metanotum) található, a szárnyakat nyugalmi helyzetben rögzítő gombszerű képletek
cenozoid fn. a telep indaszövevényét (stolo) létrehozó gyökérszerű egyed (zoid) a
heteromorf telepekkel rendelkező mohaállatoknál (Bryozoa)
cephalothorax (= fejtor) fn. a fej és az
elülső néhány vagy az összes torszelvény
összeolvadásával létrejött testtáj egyes rákoknál (Crustacea), pl. Copepoda, Eumalacostraca
ceras tsz. cerata fn. egyes csupaszkopoltyúsok (Nudibranchia) hátát és oldalát bo-

C
calamistrum (= nyüst) fn. a fonalszűrővel
(cribellum) rendelkező pókoknál a 4. (hátulsó) pár járólábak másodvégízén (metatarsus) található fésűszerű sertesor, amelynek funkciója a fonalszűrőből kipréselt fehérjeszálak apró mikroszálakra bontása,
bolyhozása
calypter fn. legyeknél (Diptera: Brachycera) az elülső szárnyak hátulsó szegélyé650

rító testfalkitüremkedések, amelyek kopoltyúként funkcionálnak, ill. a védekezésben
játszanak szerepet (pl. elfogyasztott csalánozók csalánsejtjeinek raktározása, ragacsos váladék termelése, autotómia)
cercus tsz. cerci 1. (= szövőszemölcs) fn. a
szövőcsévések (Symphyla) törzsének végén található páros, kúp alakú struktúra,
amelyek végén szövőmirigy nyílik; 2.
(= fartoldalék) fn. a Cercophora klád
tagjainak (lábaspotrohúak, valódi rovarok)
utolsó potrohszelvényén található páros,
végtageredetű struktúra, amely az érzékelést (tapintást) szolgálja, de egyeseknél (pl.
lábaspotrohúak, fülbemászók) fogókészülékként is működhet
cerebrális szerv fn. a zsinórférgek (Nemertea) fején található páros szerv, amely
valószínűleg kémiai érzékszervként (szaglószervként) működik, de emellett neuroszekréciós funkcióval is rendelkezik
cerkária (= farkos lárva) fn. a közvetett
fejlődésű mételyek (Digenea) puhatestű
köztigazdából kirajzó, mozgásra szolgáló
farokkal, ill. száj- és/vagy hasi szívóval is
rendelkező, a második köztigazdát vagy a
végleges gazdát fertőző lárvaalakja
cerkomer fn. a horgasférgek (Cercomeromorpha) primer lárvaalakjának testvégén
található összetett rögzítőhorgas testszakasz
chaeta tsz. chaetae (= serte) fn. a gyűrűsférgek (Annelida) testén található epidermális eredetű, nagyrészt rugalmas ß-kitinből felépülő és jellemzően nyalábokba rendeződő, mozgatható struktúrák
chaetosema fn. a csápok mögött található,
feltehetőleg a légáramlás érzékelését szolgáló páros érzékfolt a lepkéknél (Lepidoptera)
chela (= ollós láb) fn. a pálcaláb (pereiopodium) azon módosulata rákoknál (Crustacea), amelynél a láb utolsó előtti íze (propodus) egy hosszú nyúlványt visel, amelyhez képest az utolsó íz (dactylus) elmozdítható

chelicera tsz. chelicerae (= csáprágó) fn. a
csáprágósok (Chelicerata) 1. pár, elsődlegesen 3 ízű és ollós típusú, zsákmányszerzést segítő végtagpárja
chelifor fn. az ászkapókok (Pycnogonida)
csáprágója (chelicera)
chilarium tsz. chilaria fn. a rákszabásúaknál (Merostomata) az utótest (opisthosoma) legelső, a szájnyílást ajakként határoló
csökevényes végtagpárja
choanocita (= galléros ostoros sejt) fn. a
szivacsok (Porifera) testfalának belső sejtrétegét (choanoderma) alkotó, központi ostorral (flagellum) és az azt körülvevő, mikrobolyhokból (mikrovillusok) álló gallérral
rendelkező sejtjei, amelyek a vízáramlás
keltését, és a táplálékszemcsék vízáramból
való kiszűrését végzik
choanoderma fn. a szivacsok (Porifera)
testfalának galléros ostoros sejtekből (choanocitákból) álló belső sejtrétege
chordoid lárva fn. a Cycliophora klád tagjainál az ivaros (szexuális) ciklus során létrejövő, újabb gazdát fertőző lárvaalak,
amely egy módosult trochofóra lárvának
tekinthető
chordotonális szerv fn. ízeltlábúaknál
(Arthropoda) a kutikula alatt, az ízesüléseknél elhelyezkedő érzékszervek, amelyek a különböző testrészek elmozdulását
és pozícióját érzékelik, de a talaj vagy légrezgéseket is képesek felfogni, így hallószervként is funkcionálhatnak
cibarium fn. a szájnyílás előtti (preorális)
tér elülső, a szájnyíláshoz vezető része a
hatlábúaknál (Hexapoda) → vö. salivarium
ciklomorfózis (= szezonális polimorfizmus, évszakos alakváltozás) fn. bizonyos,
főleg planktonikus állatok (pl. kerekesférgek, ágascsápú rákok, stb.) fenotípusának
ciklikus vagy évszakos megváltozása az
egymást követő nemzedékeken át
ciliofóra fn. a Micrognathozoa egyetlen
képviselőjénél (Limnognathia maerski) a
hasoldal sokcsillós hámsejtjei, amelyek a
mozgást, ill. a megtapadást szolgálják
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cingulum (= csillóöv) fn. a kerekesférgek
(Rotifera) szájnyílás mögötti (posztorális),
a kerékszerv részét alkotó csillókoszorúja
→ vö. trochus
ciprisz lárva fn. a Thecostraca kládba tartozó rákoknál a naupliusz lárvastádiumot
követő szabadon úszó, de már nem táplálkozó, kagylóhéjszerű hátpajzzsal (carapax)
körülvett, torán 6 pár úszólábat viselő lárvastádium, amelynek 1. pár csápja (antennula) kapaszkodószervként működik, ennek segítségével rögzíti magát a megfelelő
aljzathoz (helytülők) vagy a gazda testfelszínéhez (élősködők) az átalakulása előtt
ciripelőér fn. a tojócsöveseknél (Ensifera)
az elülső szárnyak könyökerének hátulsó,
ún. ciripelő csapokat hordozó ága (cubitus
posterior), amelyhez hangadáskor a másik
oldali elülső szárny megvastagodott, kemény belső szegélyét, az ún. pengetőt
(plectrum) dörzsölik
ciripelőpárkány fn. a tojókampósoknál
(Caelifera) az ugróláb combjának (femur)
belső oldalán található, ún. ciripelő csapokat hordozó struktúra, amelyet hangadáskor az elülső szárnyak (tegmina) külső oldalának sugárereihez dörzsölnek
ciripelőtükör fn. a tojócsöveseknél (Ensifera) az elülső szárnyak könyökerének
elülső ága (cubitus anterior) előtt lévő
szárnymező, amely hangadáskor (ciripeléskor) hangerősítőként működik
cirkumpoláris mn. a sarkvidékek környékén élő
cirrus tsz. cirri 1. (= kacsláb) fn. a kacslábú rákok (Cirripedia) erősen sertézett,
kétágú, a szájnyílás felé görbülő, szűrögetésre szolgáló elülső (1-6.) torvégtagjai;
2. fn. tapogatókacs (pl. soksertéjű gyűrűsférgek, medveállatkák); 3. fn. párzószerv
(pl. buzogányfejű férgek, laposférgek)
cisztakantusz fn. a buzogányfejű férgek
(Acanthocephala) betokozódott, fertőzőképes lárvaalakja
ciszticerkoid fn. egyes tagolt galandférgek
(Eucestoda) onkoszféra lárvából fejlődő,
visszahúzott scolexszel rendelkező, a test-

végükön fejlett vagy redukált cerkomert
viselő, a végleges gazdát fertőzni képes
lárvaalakjai, pl. cerkociszticerkoid, mikrociszticerkoid, diplociszticerkoid, stb.
ciszticerkusz fn. egyes tagolt galandférgek
(Eucestoda) onkoszféra lárvából fejlődő,
folyadékkal teli hólyagszerű képlettel
(cisztával) és ebben egy vagy több betüremkedő scolexszel rendelkező, a testvégükön esetenként cerkomert viselő, a végleges gazdát fertőzni képes lárvaalakjai, pl.
ciszticerkusz, cönurusz, sztrobilocerkusz,
echinokokkusz, alveokokkusz, stb.
clausilium (= zárólemez) fn. orsócsigáknál
(Clausiliidae) a ház szájadékának lezárására szolgáló, csapóajtószerűen működő képlet
clitellum (= nyereg) fn. a nyeregképző
gyűrűsférgek (Clitellata) epidermiszének
gyűrű- vagy nyeregszerű mirigyes megvastagodása bizonyos egymást követő testszelvényeken, az ivarnyílásokhoz közel,
amelynek szerepe a párzásban, ill. a kokonképzésben van
clypeolabrum fn. a fejpajzzsal (clypeus)
összeolvadt felső ajak (labrum) egyes rovaroknál (pl. tegzesek)
clypeus (= fejpajzs) fn. a fejtok elülső-alsó
része ízeltlábúaknál (Arthropoda)
cnida ld. nematociszta
cnidociszta ld. nematociszta
cnidocita (nematocita) (= csalánsejt) fn. a
csalánozók (Cnidaria) zsákmányejtést és
védekezést, esetleg letapadást szolgáló,
méreg- vagy ragasztóanyagot termelő speciális sejtjei
collum 1. (= gallérszelvény) fn. a Dignatha
klád tagjainak (villáscsápúak, ikerszelvényesek) 1., végtag nélküli törzsszelvénye;
2. fn. a tagolt galandférgeknél (Eucestoda)
a scolexet a strobilától elválasztó, gyarapodási (germinatív) zónaként működő rész,
amely sarjadzással (harántosztódással)
hozza létre az állat testét alkotó ízeket
comb ld. femur
conchin ld. conchiolin
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conchiolin (conchin) fn. a puhatestűek
(Mollusca) körében elterjedt kitintartalmú
fehérje
conus tsz. coni (= kristálykúp) fn. a rágóval rendelkező ízeltlábúak (Mandibulata)
összetett szemeinek fiókszemeiben (ommatidia) található speciális fénytörő (optikai)
elemek
corbicula tsz. corbiculae (= kosárka) 1. fn.
a mézelő méhek (Apidae: Apinae) egy részének (Euglossini, Apini, Bombini, Meliponini) nőstényeinél megtalálható, a hátulsó lábak lábszárának kissé homorú felületű, szegélyszőrökkel körülvett része,
amelyben a nektárral átnedvesítet pollenlabdcsot szállítják; 2. fn. egyes, a gazdanövényükkel mutualista kapcsolatban álló
fügefémdarazsak (Agaonidae) nőstényeinek elülső lábain található, pollenszállításra alkalmas struktúra
corethrogyne fn. egyes lepkék (pl. sodrómolyok, púposszövők, bagolylepkék) nőstényeinek potrohán található speciális, a lerakott tojások befedését szolgáló pikkelyek
corium (= fedő) fn. a poloskák (Heteroptera) elülső pár szárnyának (félfedő) erősebben szklerotizált tövi része
corona (= kerékszerv) fn. a kerekesférgek
(Rotifera) jellegzetes, fejet övező csillózata, amely egy a fej hasi oldalán elhelyezkedő, a szájnyílást körülvevő (cirkumorális) csillómezőből és a rendszerint két csillókoszorúra, a szájnyílás előtti (preorális)
csillókerékre (trochus) és a szájnyílás mögötti (posztorális) csillóövre (cingulum) tagolódó fejtetőkörüli (cirkumapikális) csillóövből áll, és amely a mozgásban játszik
szerepet és/vagy vízörvényt keltve elősegíti a táplálékszemcsék szájnyíláshoz sodrását
corona ciliata fn. a serteállkapcsúaknál
(Chaetognatha) a fej és a törzs találkozásánál található, feltehetőleg kemoreceptorként szolgáló csillós érzékszerv
corpus adiposum (= zsírtest) fn. a hatlábúak (Hexapoda) terjedelmes, gyakran a teljes testüreget kitöltő szerve, amely az inter-

medier anyagcsere központjaként lipideket,
glikogént és fehérjéket szintetizál, raktároz
és mobilizál, de emellett különböző anyagcsere melléktermékeket (pl. urátok), ill.
méreganyagokat is tárolhat, szerepe lehet a
kiválasztásban, valamint endoszimbiontákat is tartalmazhat
corpus allatum tsz. corpora allata fn. a
hatlábúak (Hexapoda) juvenilis hormont
termelő páros, az agydúccal asszociáló
neurohemális szerve
corpus bursae (= párzótáska) fn. a párzás
során a hímivarsejtek befogadására szolgáló struktúra a lepkék nőstényeinél
coxa tsz. coxae (= csípő) fn. a csáprágósok
(Chelicerata), soklábúak (Myriapoda) és
hatlábúak (Hexapoda) járólábának 1., közvetlenül az előtesthez/törzshöz/torhoz kapcsolódó íze
coxopodit fn. a hatlábúaknál (Hexapoda)
az ősi potrohvégtagok proximális ízeinek
megfeleltethető szkleritek, amelyekhez a
farcsuták (styli) és csípőhólyagok (sacculi)
kapcsolódnak (ha vannak)
cölenteron (= gasztrovaszkuláris üreg) fn.
a csalánozók (Cnidaria) egyszerű vagy sövényekkel (mesenteria), ill. válaszfalakkal
(septa) tagolt, néha a tapogatókba is benyúló központi ürege, amelynek az emésztés
mellett a tápanyag szállításában, ill. a gázcserében és bizonyos esetekben a hidrosztatikai váz kialakításában is szerepe van
cölóma (= testüreg) fn. a kétoldali szimmetriájú állatoknál (Bilateria) a testfal és a
bélcsatorna között kialakuló, folyadékkal
teli üreg, amely hidrosztatikai vázat alkotva fontos szerepet játszik a testalak megtartásában és a mozgásban, segítheti a testen belüli tápanyagtranszportot, raktározószervként működhet (pl. ivarsejtek raktározása), stb.; ld. blasztocölóma, eucölóma
cribellum (= fonalszűrő, szövőlap) fn.
egyes pókoknál az 1. pár szövőszemölcsből létrejövő egységes, több száz vagy ezer
igen apró pórussal ellátott, rendkívül finom
fehérjeszálak előállítására szolgáló képződmény
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csillóöv ld. cingulum
csillós horgaslárva ld. koracidium
csillós lárva ld. miracidium
csillós urnák fn. egyes fecskendőférgek
(Sipunculida) cölómafolyadékában található jellegzetes, apró medúzákra emlékeztető
soksejtes struktúrák, amelyek nyálkát (mucus) kiválasztva gyűjtik össze a különböző
sejttörmelékeket, ill. idegen anyagokat
(pl. kórokozókat), valamint sérülés esetén
az alvadási folyamatban is részt vesznek
csípő ld. coxa
csípőhólyag ld. sacculus
csípőmirigy ld. koxális mirigy, krurális
mirigy
csíratönlő ld. sporociszta
csonkláb ld. lobopodium, parapodium
csuklya ld. preputium

crown group ld. koronacsoport
ctenidium tsz. ctenidia 1. fn. a puhatestűek (Mollusca) fésűszerű, egymás mellett
sorakozó kopoltyúfonalakból álló kopoltyúi; 2. (= fésű) fn. a bolhák (Siphonaptera)
fején és/vagy előhátán található dúsan pigmentált, hátrafelé irányuló tüskesorok,
amelyek feltételezett szerepe, hogy megnehezítsék az állat szőrzetből való eltávolítását
cucullus fn. a sapkáspókoknál (Ricinulei)
az előtest (prosoma) csáprágókat és szájnyílást mozgatható sapkaként fedő elülső
része
cuneus fn. a mezeipoloskák (Miridae) elülső pár szárnyán (félfedő) a fedő (corium)
és a hártya (membrana) között található
függelék
cydippid stádium fn. a bordásmedúzák
(Ctenophora) planktonikus életmódú juvenilis alakja („lárvája”)
cyphonautes lárva fn. a mohaállatok (Bryozoa) planktotróf típusú, oldalnézetben háromszög alakú csillós lárvaalakja
cystid (= tokocska) fn. mohaállatoknál
(Bryozoa) a telepet alkotó egyedek (zoidok) fehérje-, kitin- vagy mésztartalmú
külső burkot, ill. lakócsövet képző része →
vö. polypid

D
dajka ld. rédia, scolex
dauer lárva (= tartós lárva) fn. egyes fonálférgek (Nematoda) fejlődésüket átmenetileg szüneteltető, gyakran a megelőző
lárvastádium kutikularétegét védőhüvelyként magukon tartó 3. stádiumú (L3) lárvái, amelyek igen ellenállóak, hosszú ideig
életképesek és alkalmasak a hosszú távú
terjedésre
defenzív mimikri fn. a zsákmányul esés
esélyének csökkentése egy másik, mérgező
vagy rosszízű, és így a ragadozók által elkerült állatfaj mintázatának, szagának,
hangjának, stb. utánzásával → vö. agreszszív mimikri
detorzió fn. az Euthyneura kládba tartozó
csigáknál a torziót követő részleges vagy
teljes visszacsavarodás, amelynek következtében a köpenyüregük oldalsó vagy hátulsó helyzetbe tért vissza, a keresztezettidegűség pedig megszűnt, és másodlagos
egyenesidegűség (euthyneuria) alakult ki
detritofág mn. szerves törmelékkel (detritusszal) táplálkozó

CS
csalánsejt ld. cnidocita
csalánszemölcs ld. acrorhagus
csalántok ld. nematociszta
csáp ld. antennula, antenna
csápmirigy ld. antennális mirigy
csápnyél ld. scapus
csápostor ld. flagellum
csáprágó ld. chelicera
csápserte ld. arista
csáptőíz ld. scapus
csillókerék ld. trochus
csillókoszorús lárva ld. trochofóra
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detritusz fn. szerves törmelék
deutocerebrum (= középagy) fn. az ízeltlábúak (Arthropoda) agydúcának 2., a
csáprágót (csáprágósok) vagy az 1./egyetlen pár csápot (többi ízeltlábú) beidegző
dúcpárja
dezmodont mn. a baloldali teknő közepén
széles, kanálszerű nyúlványból, a jobboldali teknőn pedig egy ennek megfelelő mélyedésből álló zárpárkányzat a kagylóknál
(Bivalvia) → vö. taxodont, heterodont,
schizodont, dysodont, anodont
diapauza fn. nyugalmi állapot
dichotómikus mn. kettős elágazásokat tartalmazó (ti. filogenetikai fa)
dignath szájszerv fn. a villáscsápúak
(Pauropoda) és az ikerszelvényesek (Diplopoda) két végtagpárból, azaz egy pár
rágóból (mandibula) és az 1. pár állkapocsból (maxillula) felépülő szájszerve
dimyaria fn. mindkét záróizom megléte a
kagylóknál (Bivalvia) → vö. monomyaria
diploblasztikus mn. két csíralemezzel (ekto- és entoderma) rendelkező
diploid mn. két azonos kromoszómakészlettel rendelkező → vö. haploid
diporpa fn. a Diplozoidae családba tartozó
csáklyásférgek (Monogenea) juvenilis
egyedei, amelyek az ivarérés során párosával, a testük középső részénél X-alakban
összetapadnak, majd össze is nőnek, miközben ivarjárataik egymással összeköttetésbe kerülnek
direkt spermiumtranszfer fn. a hímivarsejtek átadásának közvetlen módja, pl.
amikor a hímek párzószervük segítségével
juttatják hímivarsejtjeiket a nőstény ivarjáratába → indirekt spermiumtranszfer
distycalypter (= szárnypikkely) fn. legyeknél (Diptera: Brachycera) az elülső szárnyak hátulsó szegélyének tövénél található
fülszerű lebenyek közül a felső (disztális)
lebeny → vö. basicalypter
diszjunkt elterjedésű mn. több nagyobb,
egymástól elhatárolt elterjedési területtel
rendelkező

disszogónia (= kettős szaporodás) fn. az a
jelenség, amikor a juvenilis alakok időlegesen ivaréretté válnak, és szaporodnak,
majd szaporodási képességüket elvesztik,
és csak kifejlődve (ivaréretten) szaporodnak újra (pl. bordásmedúzák)
disztális mn. a központtól/főrésztől távolabb eső → vö. proximális
diverticulum tsz. diverticula fn. valamely
üreges (vagy folyadékkal telt) szerv zsákszerű kitüremkedése(i)
dorzális mn. háti
ductus seminalis (= ondócsatorna) fn. a
Ditrysia kládba tartozó lepkék nőstényeinél
a párzótáska (corpus bursae) vezetéke és a
petevezeték (oviductus) között kialakuló,
belső spermiumtranszfert biztosító vezeték
Dufour-mirigy fn. a fullánkos hártyásszárnyúak (Aculeata) potrohában (metasoma)
található, a fullánk apparátus részét képező mirigy, amelynek váladéka szerepet
játszhat a kommunikációban, fészeképítésben, a lárvák táplálásában, stb.
dysodont mn. redukált fogazatból álló zárpárkányzat a kagylóknál (Bivalvia) → vö.
taxodont, heterodont, schizodont, dezmodont, anodont
E, É
„erényöv” ld. sphragis
ecdysis fn. vedlés
ectognathia fn. a rágóknak (mandibulae)
és állkapcsoknak (maxillae) a fejtok külső
részén való ízesülése a valódi rovaroknál
(Insecta/Ectognatha) → vö. entognathia
egynemű szelvényezettség ld. homonóm
szelvényezettség
ektoderma (= külső csíralemez) fn. a gasztruláció során kialakuló embrionális csíralemezek egyike, amelyből többek között a
kültakaró hámja és az idegrendszer fejlődik
ki → vö. endoderma, mezoderma
ektofitofág mn., fn. a tápnövényének leveleit, hajtásait, stb. szabadon, kívülről rágó
növényevő → vö. endofitofág
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ektolecitális petesejt fn. olyan petesejt,
amelyet kívülről vesz körül a különálló
sziksejtekben található szikanyag → vö.
endolecitális petesejt
ektoparazita mn., fn. külső élősködő →
vö. endoparazita
ektoparazitizmus fn. külső élősködés →
vö. endoparazitizmus
ektoparazitoid mn., fn. a gazda testfelszínén fejlődő parazitoid → vö. endoparazitoid
ektoparazitoidizmus fn. a parazitoidizmus
azon típusa, amikor a parazitoid a gazda
testfelszínén fejlődik → vö. endoparazitoidizmus
elevenszülés ld. vivipária
előagy ld. protocerebrum
előhát ld. pronotum
előmell ld. prosternum
előpotroh ld. preabdomen
előtest ld. prosoma
előtor ld. prothorax
előtori mirigy ld. prothorakális mirigy
elővesécske ld. protonefrídium
elsődleges testüreg ld. blasztocölóma
elytrum tsz. elytra 1. (= szárnyfedő) fn. a
bogarak (Coleoptera) erősen szklerotizált,
a hátulsó hártyás szárnyak és a potroh
védelmére módosult elülső pár szárnya; 2.
(= fedőkemez) fn. a sünférgek (Aphroditidae) ellaposodott, pikkelyszerű tapogatókacsai (cirri), amelyek az állat hátoldalát
felül pajzsszerűen borítják
endemikus faj (endemizmus) fn. olyan
faj, amelynek elterjedése egy adott területre korlátozódik, amely egyben a faj kialakulási helye is → vö. kozmopolita
endemizmus ld. endemikus faj
endit fn. a kétágú ízeltlábú végtag tőízéhez
kapcsolódó belső függelék → vö. exit
endobentikus mn. vízfenék (aljzat) üledékrétegében élő
endoderma (entoderma) (= belső csíralemez) fn. a gasztruláció során kialakuló
embrionális csíralemezek egyike, amelyből

többek között a bél és a légutak hámja
fejlődik ki → vö. ektoderma, mezoderma
endofitofág mn. a tápnövényének szárában, levelében, stb. aknázó növényevő →
vö. ektofitofág
endolecitális (entolecitális) petesejt fn.
olyan petesejt, amelynél a szikanyag a
sejten belül található → vö. ektolecitális
petesejt
endoparazita mn., fn. belső élősködő →
vö. ektoparazita
endoparazitizmus fn. belső élősködés →
vö. ektoparazitizmus
endoparazitoid mn., fn. a gazda testén belül fejlődő parazitoid → vö. ektoparazitoid
endoparazitoidizmus fn. a parazitoidizmus azon típusa, amikor a parazitoid a gazda testén belül fejlődik → vö. ektoparazitoidizmus
endopodit (telopodit) fn. a kétágú ízeltlábú végtag belső ága → vö. exopodit
endopterygota típusú közvetett fejlődés
fn. a szárnyas rovarok (Pterygota) döntő
többségére jellemző egyedfejlődési típus,
amelyre a tojás-lárva-báb-imágó alaksor
jellemző; neve arra utal, hogy a szárnykezdemények a lárvastádiumokban mindig
mélyen a kutikula alatt találhatók, kívülről
láthatatlanul = holometabolia → vö. exopterygota típusú közvetett fejlődés
endosternia fn. a közép- és utótor haslemezeinek (sternitek) a test belsejébe kerülése a teljes átalakulású (holometabol) rovarok imágóinál
endosternum fn. a csáprágósok (Chelicerata) előtestében (prosoma) található mezodermális eredetű belső váz
enterocölomikus testüregképződés fn. az
újszájúak (Deuterostomia) többségére jellemző testüregképződési forma, amelynek
során az ősbélről (archenteron) mindkét oldalon 1-1, a blasztocöl üregébe benyomuló
mezodermazsák fűződik le, amelyek egymással összeolvadva, majd megnagyobbodva hozzák létre a másodlagos testüreget
→ vö. schizocölomikus testüregképződés
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epipodit fn. széles vagy megnyúlt, kopoltyúként vagy kopoltyútisztítóként funkcionáló exit
epiproct fn. egyes hatlábúaknál (Hexapoda) a redukált 11. potrohszelvény maradványaként jelenlevő páratlan dorzális lebeny
epistoma 1. (= szájfedő) fn. a szájnyílást
lezáró rövid, a prosoma származékaként
létrejövő nyúlvány a Lophophorata klád
egyes tagjainál (pl. csövestapogatósok,
egyes mohaállatok); 2. fn. atkáknál ("Acari") a homlok csáprágókat (chelicerae)
felülről fedő kettőzete
epitok fn. az aljzatlakó (bentikus) soksertéjű gyűrűsférgek (Polychaeta) szaporodási
időszakban megjelenő, ivarsejteket termelő
rajzó formája
epitokia fn. egyes aljzatlakó (bentikus)
soksertéjű gyűrűsférgek (Polychaeta) jellegzetes szaporodási módja, amelynek során az adott egyed teljes vagy részleges
metamorfózison esik át, és szaporodásra
kész, ivarsejteket termelő rajzó formává,
ún. epitokká alakul át
epizoikus mn. más állatok testén élő
eredeti jelleg ld. pleziomorf jelleg
erratikus mn. szabadon mozgó → vö. hemiszesszilis, szesszilis
eruciform lárva fn. gyengébben szklerotizált, hernyószerű oligopod típusú lárva
(pl. tegzesek, levélbogarak)
érzékbarázda fn. a pókszabásúak (Arachnida) sajátos, a kutikulában fellépő feszítőés nyomóerőket érzékelő (proprioceptív)
érzékszerve
érzékfoltok ld. flosculi
érzéklemezek ld. sensilla placodea
euanamorfózis fn. az anamorfózis azon típusa, amelynél minden egyes vedléssel tovább növekszik a szelvények száma → vö.
hemianamorfózis, teloanamorfózis
eucephalikus lárva (= kukac) fn. fejlett
fejtokkal rendelkező apod típusú lárva
(pl. nyelespotrohú hártyásszárnyúak, cincérek, díszbogarak)

entoderma ld. endoderma
entognathia fn. a rágóknak (mandibulae)
és állkapcsoknak (maxillae) a fejtokon belül való ízesülése az előrovaroknál (Parainsecta/Entognatha) → vö. ectognathia
entolecitális petesejt ld. endolecitális petesejt
enyvsejt ld. kolloblaszt
ephippium (= tojástok) fn. az ágascsápú
rákoknál (Cladocera) a nőstény hátpajzsából (carapax) a költőkamra körül képződő,
a kétivaros szaporodás során létrejövő ún.
tartós tojásokat tartalmazó képlet, amely a
következő vedléssel vagy az állat pusztulásával válik szabaddá, majd a vízben lebegve vészeli át a kedvezőtlen (téli, száraz)
időszakot
ephyra tsz. ephyrae fn. kehelyállatoknál
(Scyphozoa) a polipalakok által harántosztódással vagy végbimbózással létrehozott
fiatal medúzák
epibentikus mn. vízfenék (aljzat) felszínén
élő
epibionta fn. más élőlények testén élő állat
epifitikus mn. növények felszínén élő
epifragma fn. a mérsékeltövi nyelesszemű
tüdőscsigáknál (Stylommatophora) a köpeny mirigyei által termelt vastag, jelentős
mennyiségű meszet tartalmazó hártya,
amely a ház szájadékát zárja le a téli hibernáció idején
epigéikus mn. talajfelszínen élő → vö. hipogéikus
epigyne (epigynum) (= ivarlemez) fn. a
pókok (Araneae) nőstényeinek ivarnyílását
fedő, rendszerint feltűnő színű és alakú
kitinlemez
epigynum ld. epigyne
epimorfózis fn. szelvénytartó fejlődés
ízeltlábúaknál (Arthropoda), azaz amikor a
fiatal állatok szelvényszáma megegyezik a
kifejlett alakokéval → vö. anamorfózis
epiphysis fn. a lepkék 1. pár lábának lábszárán (protibia) található mozgatható függelék (sarkantyú), amely a csápok, ill. a
pödörnyelv tisztogatására szolgál
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eucölóma (= másodlagos testüreg) fn. mezodermális eredetű hámmal bélelt testüreg
→ vö. blasztocölóma
eulamellibranch kopoltyú fn. egymással
erősebb szöveti kapcsolatban lévő kopoltyúfonalakból álló, szűrögetésre és ventillációra szolgáló kopoltyú a kagylóknál (Bivalvia) → vö. filibranch, pseudolamellibranch
euplantula tsz. euplantulae (= talplap) fn.
a Polyneoptera kládba tartozó rovarok lábfejízein található, tapadást segítő struktúrák
euszocialitás fn. a társas (szociális) életmód azon típusa (pl. termeszeknél, fullánkos hártyásszárnyúaknál), amelynél (i)
több (legalább két) generáció tagjai élnek
együtt a közös fészekben, (ii) az utódokat
tartósan, kooperatívan (közösen) gondozzák, (iii) a kifejlett egyedek között pedig
reproduktív funkciófelosztás van, azaz fertilis (királynők, hímek/királyok) és nem
fertilis (szubfertilis vagy steril) kasztok
(dolgozók, katonák) különíthetők el a kolónián belül
eutélia fn. a testet felépítő sejtek (vagy
sejtmagok) számának fajon belüli állandósága
eutelikus mn. eutéliát mutató
euthyneuria fn. egyenesidegűség, azaz a
hosszanti idegtörzsek párhuzamos lefutása
a csigáknál (Gastropoda) → vö. streptoneuria
évszakos alakváltozás ld. ciklomorfózis
exit fn. a kétágú ízeltlábú végtag tőízéhez
kapcsolódó külső függelék; ld. még
epipodit → vö. endit
exopodit fn. a kétágú ízeltlábú végtag külső ága → vö. endopodit
exopterygota típusú közvetett fejlődés fn.
a szárnyas rovarok (Pterygota) egy részére
jellemző egyedfejlődési típus, amelyre a
tojás-lárva-nimfa-imágó alaksor jellemző;
neve arra utal, hogy a szárnyak a lárvastádiumot követő nimfastádiumokban szárnykezdemények formájában kívülről jól láthatóak; két esete a paurometabolia és a

hemimetabolia → vö. endopterygota típusú közvetett fejlődés
exoskeleton fn. külső váz
extrinsic izom fn. az adott testtájon tapadó, de ezen kívül eredő izom → vö. intrinsic izom
F
„fehérszerv” ld. pseudotrachea
faj fn. olyan természetes szaporodási közösség, amelynek tagjai között tényleges
vagy potenciális géncsere áll fenn, más
szaporodási közösségektől reproduktív izolációval elválasztottak, vagy ha történik is
szaporodás közöttük, az F1 generáció
csökkent életképességű
fakultatív mn. alkalmi jellegű → vö. obligát
farcsuta ld. stylus
farkos lárva ld. cerkária
farok ld. pygidium
farokfüggelék ld. flagellum
farokláb ld. uropodium
faroklebeny ld. telson
farokvilla ld. furca
fartoldalék ld. cercus
fátyol ld. velum
fedett báb ld. pupa obtecta
fedő ld. corium
fedőlemez ld. elytrum
fedősejt ld. pinacocita
fejlárva ld. naupliusz lárva
fejlebeny ld. acron, prostomium
fejlett euszocialitás fn. az euszociális életmód azon levezetett formája a hártyásszárnyúaknál, amelynél a királynők és dolgozók morfológiailag és gyakran méretileg is
különböznek, a dolgozók pedig tipikusan
nem szaporod(hat)nak (pl. társas redősszárnyú darazsak, hangyák, mézelő méhek egy
része) → vö. primitív euszocialitás
fejpajzs ld. clypeus
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fejsapka ld. akroszóma
fejtok nélküli lárva fn. sem lábakkal, sem
fejtokkkal nem rendelkező lárvatípus
(pl. kerekbábrésű legyek)
fejtor ld. cephalothorax
fekunditás fn. tényleges termékenység,
azaz a lerakott tojások vagy megszületett
utódok száma
félfedő ld. hemielytrum
félollós láb ld. subchela
felső ajak ld. labrum
femur tsz. femora (= comb) fn. 1. a csáprágósok (Chelicerata) és hatlábúak (Hexapoda) járólábának 3., tomport (trochanter)
követő íze; 2. a soklábúak (Myriapoda) járólábának 4., prefemurt követő íze
femuro-tegminális striduláció fn. a tojókampósoknál (Caelifera) az ugróláb combjának (femur) az elülső (fedő jellegű) szárnyakhoz (tegmina) való dörzsölésével történő hangadás
féreglánc ld. strobila
fertilis mn. termékeny → vö. szubfertilis,
steril
fésű ld. ctenidium
fésűszerv ld. pecten
filibranch kopoltyú fn. egymáshoz mindössze csillókkal kapcsolódó kopoltyúfonalakból álló, szűrögetésre és ventillációra
szolgáló kopoltyú a kagylóknál (Bivalvia)
→ vö. pseudolamellibranch, eulamellibranch
filogenetikai fa fn. a leszármazási viszonyok (rokonsági kapcsolatok) ábrázolására
szolgáló fa-gráf
filogenetikus szisztematika ld. kladisztika
filogram fn. olyan filogenetikai fa, amelynél az ágak hossza a változás mértékét
szemlélteti
filum terminale (paracercus) (= végfonál) fn. az ősibb rovarok (ugró ősrovarok,
pikkelykék, kérészek) 11. potrohszelvényén található páratlan, nem végtag eredetű függelék

fiókszem ld. ommatidium
fitofág mn. növényevő
fizogasztriás mn. megnagyobbodott potrohú (pl. euszociális rovarok megnövekedett
termékenységű nőstényeinél, azaz a királynőknél)
flabellum fn. a rákszabásúaknál (Merostomata) az előtest (prosoma) utolsó (6.) végtagpárjának nagy, legyezőszerű függeléke,
amelynek a kopoltyúk tisztogatásában, ill.
az úszásban van szerepe
flagellomer fn. csápostoríz
flagellum 1. (= ostor) fn. helyváltoztatást
vagy vízáramlás keltését szolgáló sejtszervecske; 2. (= csápostor) fn. a hatlábúak
(Hexapoda) csápjának a 2., ún. sarokízt
(pedicellus) követő, másodlagosan számos
további ízre (flagellomer) tagolódó része;
3. (= farokfüggelék) fn. egyes pókszabásúak (Arachnida), pl. szálfarkúak, ostorfarkúak, stb. utótestének (opisthosoma) végén
található ízelt függelék
flosculus tsz. flosculi (= érzékfolt) fn. a
Scalidophora klád tagjainak törzsén található speciális érzékszervek
fogas serte ld. uncinus
fogóálarc fn. a szitakötők (Odonata) juvenilis alakjainak (lárvák, nimfák) nagy, könyökszerűen behajlítható és a has alól
gyorsan kicsapható, az alsó ajkból (labium)
alakult fogókészüléke, amely a zsákmányejtést és a zsákmány fogva tartását szolgálja
fogófonál ld. captaculum
fogóláb ld. gnathopodium
fonalszűrő ld. cribellum
fontanelle fn. a Neoisoptera kládba tartozó
termeszek katonáinak fején található több
kisebb vagy egy nagyobb pórus, amelyen
keresztül védekezésképpen az ún. frontális
mirigyük ragacsos vagy mérgező váladékát
tudják kifecskendezni
foretikus mn. forézis útján terjedő
forézis fn. vitetés, azaz az a jelenség, amikor egy rendszerint kisebb termetű orga659

nizmus egy másik, általában nagyobb termetű organizmussal viteti magát
fotofóra fn. egyes tengeri állatok (pl. világító rákok, lábasfejűek, halak, stb.) fényképzésre szolgáló világítószervei
frenulum (= kapcsolótüske) fn. a Heteroneura kládba tartozó lepkék hátulsó szárnyából kinyúló vékony, hegyes nyúlvány,
amely repülés közben az elülső szárnyakon
található akasztóhoz (retinaculum) rögzülve kapcsolja össze a két pár szárnyat
frontális szerv fn. mirigysejtekből és csillós érzéksejtekből álló struktúra a valódi
örvényférgek (Rhabditophora) és az Acoelomorpha klád tagjainak feji végén
frontoclypeus (= homlokpajzs) fn. a homlokkal (frons) összeolvadt fejpajzs (clypeus) tripszeknél (Thysanoptera)
fullánk autotómia fn. egyes euszociális
életmódú darazsak (pl. Synoeca), méhek
(pl. Apis), ill. hangyák (pl. Pogonomyrmex)
dolgozóira jellemző védekezési forma,
amelynek során az emlős vagy más gerinces támadót megszúró dolgozó teljes fullánk apparátusa kiszakad a testéből, lehetővé téve, hogy a kiszakadt méregmirigyek
tartalma tovább pumpálódjon az áldozat
bőrébe
fullánk fn. a fullánkos hártyásszárnyúak
(Aculeata) nőstényeinek zsákmányszerzésre és/vagy védekezésre módosult, többnyire méregmirigyekkel összeköttetésben álló
tojócsöve
funiculus fn. mohaállatoknál (Bryozoa) a
polipocska (polypid) gyomrának alapi részét a tokocskához (cystid) kapcsoló, a cölómát keresztező egyszerű vagy elágazó
vezeték
furca (= farokvilla) fn. bizonyos rákok
(Crustacea), pl. Remipedia, Cephalocarida,
Branchiopoda, Copepoda, stb. faroklebenyén (telson) található, nem végtageredetű
páros függelék
furcula (= ugróvilla) fn. ugróvillásoknál
(Collembola) a potroh 4. szelvényének hasi
oldalán található végtageredetű, páratlan
alapízből (manubrium) és páros, 1-1 ka-

romszerű ízben (mucron) végződő villaágból (dentes) álló struktúrája, amelynek
segítségével vészhelyzetben képesek „katapultálni” magukat
G
galléros ostoros sejt ld. choanocita
gallérszelvény ld. collum
gasztrális üreg ld. spongocöl
gasztrovaszkuláris rendszer (= béledényrendszer) fn. az emésztés mellett a tápanyagelosztásban is szerepet játszó üregrendszer (pl. csalánozók) vagy bélcsatorna
(pl. laposférgek)
gasztrovaszkuláris üreg ld. cölenteron
gasztruláció fn. a korai egyedfejlődés azon
szakasza, amikor a hólyagcsírából (blasztula) bélcsíra (gasztrula) képződik, és amelynek során a két vagy három csíralemez, az
ősbélüreg
(archenteron),
ősszájnyílás
(blasztopórus), stb. is kialakul
gemmula tsz. gemmulae (= gyöngysarj)
fn. a kedvezőtlen (téli, száraz) időszak átvészelésére szolgáló, kettős falú tokkal körülvett őssejtekből (archaeociták) álló kitartóképlet az édesvízi és a parti (litorális)
zónában élő szivacsoknál (Porifera)
generalista mn. sokféle környezetben, sokféle táplálékon megélni képes (faj) → vö.
specialista
genitális kamra ld. vestibulum
genitális szelvény fn. ivarnyílásokat (gonopórus) hordozó szelvény
genitointesztinális csatorna fn. a Polyopisthocotylea kládba tartozó csáklyásférgek (Monogenea) petevezetőjét (oviductus)
a jobboldali bélággal összekötő csatorna,
amely lehetővé teszi a tojásképzés során
létrejövő felesleges anyagok bélbe jutását
génusz (= nem) fn. faj feletti rendszertani
kategória, amelyet egy közös ősből leszármaztatható, taxonómiai szempontból fontos szünapomorf jellegekkel rendelkező
fajok alkotnak (pl. az ember a mára már
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kihalt többi emberfajjal együtt a Homo
génuszba tartozik)
germovitellárium fn. két részre, petesejteket képező petefészekre (germárium) és
az embriók számára szikanyagot termelő
szikmirigyre (vitellárium) különülő női
ivarmirigy a kerekesférgeknél (Rotifera) és
a laposférgeknél (Platyhelminthes)
glochidium tsz. glochidia (= kajmacsos
lárva) fn. a folyami kagylók (Unionidae)
héjjal, fogófonalakkal és a teknői szegélyén horgokkal (kajmacsokkal) rendelkező
lárvaalakja, amely halak kopoltyújára,
úszóira tapad, ott betokozódva a gazda
szöveteit fogyasztja, majd néhány hét vagy
hónak múlva a gazdát elhagyva fiatal
kagylóként él tovább
glossa tsz. glossae 1. (= nyelv) fn. méheknél (Anthophila) az alsó ajak (labium)
megnyúlt és összeolvadt belső karéjaiból
(glossae) létrejövő, finom szőrökkel borított nyelv, amely az ezt körülvevő külső
állkapcsi karéjokkal (galeae) és az alsó ajaki (labiális) tapogatókkal együtt a folyékony táplálék felvételére alkalmas csöves
szívóka (proboscis) alkotásában vesz részt;
3. (= pödörnyelv) fn. a Glossata kládba
tartozó lepkék folyékony táplálék felszívására alkalmas, a bal és jobboldali külső állkapcsi karéjok (galeae) megnyúlásával létrejött felpödörhető szájszerve
gnathobasis fn. egyes ízeltlábúaknál (pl.
rákszabásúak) bizonyos végtagok csípőízének a táplálék kezelésében (pl. aprításában)
szerepet játszó függelékei
gnathochilarium (= ajakállkapcsi készülék) fn. az ikerszelvényesek (Diplopoda)
szájszervének az 1. állkapocspár fúziójából
létrejött része
gnathopodium (= fogóláb) fn. egyes rákok
(pl. sáskarákok, felemáslábú rákok) elülső,
zsákmányszerzést szolgáló félollós torvégtagjai
gnathosoma (capitulum) fn. az atkák
("Acari") elülső testtájának (proterosoma)
a páros csáprágót (chelicera) és tapogatólábat (pedipalpus) hordozó része

gonád fn. ivarmirigy
gonangulum fn. a Dicondylea kládba tartozó rovarok nőstényeinél a 9. potrohszelvényen, a tojócső alapi részén található háromszög alakú, páros szklerit, amely a tojócső mechanikai hatékonyságát növeli
gonapophysis tsz. gonapophyses fn. a 8-9.
potrohszelvények páros ivarlécei a rovaroknál, amelyek a nőstényeknél a tojócső
(ovipositor) felépítésében vesznek részt
gonochorisztikus (= váltivarú) mn. olyan
állat, amelynél a hím és női ivarszervek
külön (hím és nőstény) egyedekben találhatók meg → vö. hermafrodita
gonocoxa tsz. gonocoxae fn. a 8-9. potrohszelvények (genitális szelvények) coxopoditjai a hatlábúaknál (Hexapoda), amelyek
a rovarok nőstényeinél a tojócső (ovipositor) felépítésében vesznek részt
gonoplac fn. a szárnyas rovarok (Pterygota) nőstényeinél a 9. potrohszelvényen
található, a tojócső részét képező páros
szklerit, amelyek rendszerint védőhüvelyként veszi körül az ivarléceket (gonapophyses, valvulae)
gonopodium tsz. gonopodia (= párzóláb,
ivarláb) fn. hímeknél a párzás során a hímivarsejtek átadására vagy nőstényeknél a
spermatofórák felvételére, ill. a lerakott tojások manipulációjára módosult törzsvégtagok egyes ízeltlábúaknál (pl. rákok, soklábúak)
gonopórus (= ivarnyílás) fn. az ivarjáratok
kivezető nyílása
gonostylus tsz. gonostyli fn. a 8-9. potrohszelvények (genitális szelvények) farcsutái
(styli) a hatlábúaknál (Hexapoda)
gonozoid fn. szaporítóegyed (zoid) a heteromorf telepekkel rendelkező mohaállatoknál (Bryozoa)
gödörszerv ld. nuchális szerv
Götte-féle lárva fn. az ágasbelű örvényférgek (Polycladida) 4 csillós lebennyel rendelkező lárvaalakja
grád fn. azonos szerveződési szinthez tartozó csoportokat magába foglaló taxonó661

miai egység, amely nem vagy nem feltétlenül alkot monofiletikus egységet (pl. testüreggel rendelkező állatok, férgek, halak,
állandó testhőmérsékletű gerincesek, stb.)
→ vö. klád
gradáció fn. tömeges elszaporodás
gubacs ld. cecidium
gubó ld. kokon
gypsobelum fn. egyes nyelesszemű tüdőscsigák (Stylommatophora) nagyméretű,
meszes vagy kitines tüskéje, amelyet a
párzáshoz készülő hímnős felek igyekeznek a másikba döfni, ezáltal manipulálva
annak női ivarrendszerét, hogy az minél
több hímivarsejt befogadására és raktározására legyen alkalmas

lálható 1-2 pár nagyobb méretű, rögzülést
szolgáló struktúra
haplodiploidia (arrhenotokia) fn. olyan
ivart meghatározó rendszer (pl. hártyásszárnyúaknál), amelynél a megtermékenyített petékből rendszerint diploid nőstények,
míg a megtermékenyítetlen petékből (szűznemzéssel) haploid hímek fejlődnek
haploid mn. egyetlen kromoszómakészlettel rendelkező → vö. diploid
hártya ld. membrana
hasadt láb ld. schizopodium
hasi tömlő ld. tubus ventralis
hathorgas lárva ld. onkoszféra
hátpajzs ld. carapax, peltidium
hátsótest ld. metasoma
haustellum 1. fn. a tegzesek (Trichoptera)
növényi nedvek felszívására alkalmas kitolható, kutikuláris csatornarendszerrel ellátott nyaló-szívó szájszerve, amelyet az
alsó ajak (labium) disztális része (prelabium/prementum), ill. az ezzel összeolvadt
nyelv (hypopharynx) alkot; 2. fn. a csőrösrovarok (Mecoptera) csőrszerű fejnyúlványa
hectocotylus (= párzókar) fn. a lábasfejűek
(Cephalopoda) hímjeinek spermatofóra átadására módosult karja
héjhártya ld. periostracum
héjlemez ld. lorica
héjszem ld. aestheta
helikospirális mn. kúppalást mentén felcsavart → vö. planospirális
hematofág mn. vérrel táplálkozó, vérszívó
hemianamorfózis fn. az anamorfózis azon
típusa, amelynél csak az adott fajra jellemző maximális szelvényszám eléréséig növekszik a szelvényszám az egyes vedlésekkel, az ezt követő újabb vedlésekkel már
nem → vö. euanamorfózis, teloanamorfózis
hemicephalikus lárva fn. fejletlen fejtokkal rendelkező apod típusú lárva (pl. egyenesbábrésű legyek)

GY
gyöngyházréteg ld. hypostracum
gyöngysarj ld. gemmula
H
Haller-féle szerv fn. a kullancsok (Ixodida) 1. pár járólábának lábfejízében (tarsus)
található kémiai érzékszerv (szaglószerv)
haltera (= billér) fn. a kétszárnyúak (Diptera) hátulsó pár szárnyának, ill. a legyezőszárnyúak (Strepsiptera) hímjeinek elülső pár szárnyának redukciójával létrejött,
az egyensúlyozásban szerepet játszó (lényegében vibrációs giroszkópként működő) szerv
hamulohaltera fn. a pajzstetvek (Coccinea) hímjeinél a második pár szárnyak
redukciójával létrejövő horgas, billérszerű
struktúra
hamulus tsz. hamuli 1. (= kapcsolóhorog)
fn. hártyásszárnyúaknál (Hymenoptera) a
hátulsó szárnyak elülső szegélyén lévő horgocskák, amelyek az elülső szárnyak felkunkorodó hátulsó szegélyéhez kapaszkodva kapcsolják össze a két pár szárnyat repülés közben; 2. (= horgony) fn. a csáklyásférgek (Monogenea) opisthaptorán ta662

hemielytrum tsz. hemielytra (= félfedő)
fn. a poloskák (Heteroptera) elülső pár
szárnya, amely egy erősebben szklerotizált
tövi részre, az ún. fedőre (corium), ill. egy
hártyás csúcsi részre, az ún. hártyára
(membrana) tagolódik
hemimetabolia (= átváltozás) fn. az exopterygota típusú fejlődés azon típusa,
amely azokra a rovarok jellemző, amelyeknek juvenilis alakjai (lárvák, nimfák) az
imágótól eltérően vízben élnek, így csak
rájuk jellemző szervekkel (pl. tracheakopoltyúkkal) is rendelkeznek, és az utolsó
stádiumú nimfa 1 (ritkán 2) vedlés során
jelentősebb alaktani változásokon megy
keresztül, mintegy „átváltozik” → vö. paurometabolia
hemiszesszilis mn. félig helytülő → vö. erratikus, szesszilis
hemocölóma (mixocölóma) (= kevert testüreg) fn. az egyedfejlődés során a blasztocölóma és az eucölóma „összenyílásával”
létrejövő testüreg az ízeltlábúaknál és közeli rokonaiknál (Panarthropoda)
hepatopancreas (= középbéli mirigy) fn. a
puhatestűek (Mollusca) és egyes ízeltlábúak (pl. tízlábú rákok) tápcsatornájának az
emésztőenzim termelésben, ill. a tápanyagok felszívásában és raktározásában résztvevő szerve
herbivór mn. növényevő
herbivória fn. növényevés
hermafrodita (= hímnős) mn. olyan állat,
amely hím és női ivarszervekkel is rendelkezik, így hímivarsejtek és petesejtek előállítására is képes → vö. gonochorisztikus
hernyó ld. polipod lárva
heterodont mn. mindkét teknő közepén
két kicsi, kúp alakú főfogból, ezektől balra
és jobbra pedig 1-1 megnyúltabb mellékfogból álló zárpárkányzat a kagylóknál
(Bivalvia) → vö. taxodont, schizodont,
dezmodont, dysodont, anodont
heterogónia fn. a hímekből és nőstényekből álló, kétivarosan szaporodó nemzedék
és a csak nőstényekből álló, szűznemzéssel
szaporodó nemzedék váltakozása egyes

állatoknál (pl. ágascsápú rákok, gubacsdarazsak, levéltetvek)
heteromer szelvényezettség fn. a szelvényezettségnek az a típusa, amelynél test
külső-belső szelvényezettsége nem követi
egymást → vö. homomer szelvényezettség
heteromorf telep fn. specializált zoidokból
(heterozoidok) álló telep a mohaállatoknál
(Bryozoa) → vö. homomorf telep
heteromorfózis ld. hipermetamorfózis
heteronóm mn. különböző felépítésű részekből álló → vö. homonóm
heteronóm szelvényezettség (= különnemű szelvényezettség) fn. a szelvényezettség azon típusa, amelynél a szelvények
egyes csoportjai a többitől morfológiailag
és funkcionálisan is elkülönülnek, így testtájak (tagmata) alakulnak ki → vö. homonóm szelvényezettség
heterospecifikus mn. különböző fajú, különböző fajhoz tartozó → vö. konspecifikus
heteroszarkomeres izom fn. egyes serteállkapcsúak (Chaetognatha) kétféle típusú,
az izomrost hossztengelye mentén egymással váltakozva elhelyezkedő szarkomerrel
rendelkező izmai
heterotergia fn. a törzsszelvények hátlemezeinek (tergitek) különbözősége a százlábúaknál (Chilopoda)
heterotróf mn. már meglévő szerves anyagokat átalakító és azt a szervezetébe beépítő organizmus
hibernákulum fn. az édesvízi szájfedőnélküli mohaállatok (Bryozoa: Gymnolaemata) áttelelő képletei
Higgins-lárva fn. a páncélosférgek (Loricifera) fő lárvaalakja, amelynek testvégén
páros, fajtól függően levél- vagy tüske alakú függelék található, amelyek közül előbbiek feltehetőleg propeller-szerű csapásokkal történő mozgást tesznek lehetővé, míg
utóbbiak a megtapadást szolgálják
hímnős ld. hermafrodita
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hiperbentikus mn. vízfenék (aljzat) közelében, a fölött élő
hipermetamorfózis (heteromorfózis) fn.
a teljes átalakulású (holometabol) rovarokra jellemző olyan egyedfejlődési típus,
amelynél egymástól alakilag, ill. életmód
tekintetében jelentősen különböző lárvastádiumok követik egymást
hiperparazita mn., fn. egy másik élősködőn vagy élősködőben élő élősködő
hiperparazitizmus fn. egy másik élősködőn vagy élősködőben való élősködés
hiperparazitoid mn., fn. egy másik parazitoidot gazdaként használó parazitoid
hiperparazitoidizmus fn. a parazitoidizmus azon típusa, amikor a parazitoid egy
másik parazitoidot használ gazdaként
hipogéikus mn. talajban, talajfelszín alatt
élő → vö. epigéikus
holarktikus mn. a holarktikus régióban
(Holarktiszban) elterjedt
Holarktisz fn. a Palearktiszt és a Nearktiszt magába foglaló biogeográfiai régió
holociklikus szaporodásmenet fn. levéltetveknél (Aphidina) a szűznemzéssel és
kétivarosan szaporodó nemzedékek váltakozása → vö. anholociklikus szaporodásmenet
holometabolia (= teljes átalakulás) fn. a
szárnyas rovarok (Pterygota) döntő többségére jellemző egyedfejlődési típus, amelyre
a tojás-lárva-báb-imágó alaksor jellemző
= endopterygota típusú közvetett fejlődés
holotípus fn. a fajt reprezentáló, a leírás
egyértelműségét biztosító típuspéldány,
tehát az az egyed, amivel összehasonlítva
meg lehet állapítani, hogy egy példány az
illető fajhoz tartozik-e → vö. szüntípus,
paratípus, lektotípus, paralektotípus, neotípus
homloknyúlvány ld. nasus
homlokpajzs ld. frontoclypeus
homlokzsák ld. ptilinum
homológia fn. közös őstől származó, nem
homoplázia (analógia) révén kialakult, „va-

lódi” (azaz a valós rokonsági viszonyokat
tükröző) hasonlóság adott taxonok között
(pl. az elsődlegesen ötujjú elülső végtag az
emlősöknél, amely minden fajnál ugyanazon csontelemekből épül fel) → vö. homoplázia
homomer szelvényezettség fn. a szelvényezettségnek az a típusa, amelynél test
külső-belső szelvényezettsége többé-kevésbé megegyezik → vö. heteromer
szelvényezettség
homomorf telep fn. azonos felépítésű zoidokból (autozoidok) álló telep a mohaállatoknál (Bryozoa) → vö. heteromorf telep
homonóm mn. egyforma részekből álló →
vö. heteronóm
homonóm szelvényezettség (= egynemű
szelvényezettség) fn. a szelvényezettség
azon típusa, amelynél az egyes szelvények
közel azonos felépítésűek → vö. heteronóm szelvényezettség
homoplázia (= analógia) fn. egy jelleg
vagy jellegállapot egymástól független kialakulása különböző taxonokban; ld. még
konvergencia, parallelizmus, homopláziás reverzió → vö. homológia
homopláziás reverzió fn. egy korábbi
(ősibb) jellegállapothoz való visszatérés
(pl. a fogak újbóli megjelenése a Gastrotheca guentheri békafaj alsó állkapcsán annak ellenére, hogy az alsó állkapcsi fogakat
a békák elvesztették az evolúciójuk során);
a homoplázia (analógia) egy formája
horgony ld. hamulus
hosszanti redő ld. typhlosolis
Hox-gének fn. a test alapfelépítésének
meghatározásában kulcsfontosságú szerepet játszó gének
hypobranchiális mirigy fn. nyálkaanyagot
termelő mirigy egyes puhatestűeknél
(pl. kagylók, csigák)
hypognath ld. orthognath
hypopharynx (= nyelv) fn. a soklábúak
(Myriapoda) és hatlábúak (Hexapoda) végtageredetű szájszervi részeihez járuló pá664

ratlan, hagyományosan nem végtageredetűnek tekintett struktúra
hypostoma fn. atkáknál ("Acari") a tapogatólábak (pedipalpi) összeforrt alapízei és
azok függelékei, amelyek a gnathosoma alsó és oldalsó részét alkotják
hypostracum (= gyöngyházréteg) fn. a héjas puhatestűek (Conchifera) héjának legbelső rétege → vö. periostracum, ostracum
hysterosoma fn. az atkák ("Acari") hátulsó, a hátsó 2 pár (3-4.) járólábat hordozó,
metapodosomára és opisthosomára tagolódó testtája → vö. proterosoma

a nőstények ivarnyílásukkal felvesznek →
direkt spermiumtranszfer
indirekt-direkt repülőmechanizmus fn. a
szitakötőkre (Odonata) jellemző szárnymozgatási mechanizmus, amelynél a szárnyak felfelé csapásában az azokhoz közvetlenül nem kapcsolódó (indirekt) repülőizmok, míg a lefelé csapásában az azok tövi részéhez közvetlenül kapcsolódó (direkt) repülőizmok vesznek részt → vö.
indirekt-indirekt repülőmechanizmus
indirekt-indirekt repülőmechanizmus fn.
a szárnyas rovarok többségére jellemző
szárnymozgatási mechanizmus, amelynél a
szárnyak felfelé és lefelé csapásában is az
azokhoz közvetlenül nem kapcsolódó (indirekt) repülőizmok vesznek részt → vö.
indirekt-direkt repülőmechanizmus
infusiform lárva fn. a Dicyemida klád ivarosan szaporodó alakjai (rhombogének) által létrehozott csillós, szabadon úszó, újabb
gazdákat fertőző lárvaalak → vö. vermiform lárva
inkvilin (= társbérlő) mn., fn. egy másik faj
fészkében, lakóhelyén, stb. élő állat
interkaláris mn. közbenső
interkoxális lemez fn. az evezőlábú rákoknál (Copepoda) az úszólábak jobb és baloldali tagjának tőízét (coxopodit) összekapcsoló kitinlemez, amely a lábpárok erőteljes és összehangolt mozgását biztosítja
intersticiális víztér fn. a tengeri vagy
édesvízi üledék parányi, vízzel telt járatai
intertidális zóna fn. árapályzóna
intraepidermális mn. hámrétegben elhelyezkedő
intrinsic izom fn. az adott testtájon eredő
és tapadó izom→ vö. extrinsic izom
introvert fn. a fecskendőférgek, korongférgek, scalidophorák, húrférgek lárvái, ill.
egyes fonálférgek kiölthető és visszahúzható ormánya
inváziós faj fn. olyan nem őshonos faj,
amelyeknek elterjedési területe és populációmérete adott területen, adott tér-idő skálán monoton módon növekszik

I
idiobiont parazitoid mn., fn. a gazdát véglegesen megbénító és immobilizáló, és ezzel annak további fejlődését leállító parazitoid → vö. koinobiont parazitoid
idiosoma fn. egyes atkáknál ("Acari") a
test hátulsó, gnathosomától elkülönült része, amely a többi atka podosomájának és
hysterosomájának feleltethető meg
ikerszelvény fn. a szomszédos szelvények
összeolvadásával létrejött, 2-2 pár járólábat, légzőnyílást, idegdúcot, stb. hordozó
szelvények az ikerszelvényeseknél (Diplopoda)
illatpikkely ld. androconium
imaginális korongok fn. a teljes átalakulású (holometabol) rovarok lárváira jellemző
epidermális eredetű, differenciálatlan sejtekből álló kis sejtcsoportok, amelyekből a
bábstádiumban az imágókori struktúrák
nagy része (pl. összetett szemek, szárnyak,
végtagok, külső ivarszervek, stb.) kialakul
imágó fn. a rovarok kifejlett, ivarérett stádiuma
incertae sedis mn. bizonytalan helyzetű
(taxon)
indirekt spermiumtranszfer fn. a hímivarsejtek átadásának közvetett módja,
pl. amikor a hímek spermatofórát raknak le
a talajra vagy más szubsztrátumra, amelyet
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isomyaria fn. azonos fejlettségű záróizmok
a kagylóknál (Bivalvia) → vö. anisomyaria
iteropár mn. élete során többször szaporodó → vö. szemelpár
ivari dimorfizmus fn. méretbeli, testfelépítésbeli, színezetbeli, stb. különbség a
két nem között
ivarláb ld. gonopodium
ivarlemez ld. epigyne
ivarnyílás ld. gonopórus

kapcsolóhorog ld. hamulus
kapcsolókaréj ld. jugum
kapcsolótüske ld. frenulum
karnivór mn. ragadozó
karnivória fn. ragadozás
karomíz ld. posttarsus
katalepszia fn. mozdulatlan tetszhalottszerű állapot
kaudális mn. farki
kaudális nyálkagödör fn. a nyelesszemű
tüdőscsigák (Stylommatophora) csúszótalpának kaudális részén található képlet,
amelynek feladata a nyálka visszagyűjtése
mozgás közben
kefalizáció fn. az idegrendszer és az érzékszervek a test mozgásirányába eső elülső
(feji) végén való koncentrálódása
kentrogon fn. az élősdi kacslábú rákok
(Rhizocephala) nőstényeinél a ciprisz lárvából kialakuló, a gazda testüregébe egy
mozgékony, féregszerű, ún. vermigont befecskendező lárvastádium
kerékszerv ld. corona
kettős mirigyes tapadószerv fn. a valódi
örvényférgek (Rhabditophora) testvégén
található, számos papillából álló tapadószerv, mely utóbbiak mindegyikét 2, egy
ragasztóanyagot és egy oldóanyagot termelő mirigysejt és az ezeket összetartó
horgonysejt alkot
kettős szaporodás ld. disszogónia
kevert testüreg ld. hemocölóma
kifejlés ld. paurometabolia
kitin fn. az állatvilágban igen elterjedt,
N-acetil-D-glükózamin egységekből felépülő poliszacharid
klád 1. fn. szünapomorf jellegekkel definiálható, monofiletikus taxonómiai egység
(pl. újszájúak, teljes átalakulású rovarok,
magzatburkosok, stb.); 2. fn. a filogenetikai
fa egy ága → vö. grád
kladisztika (= filogenetikus szisztematika)
fn. olyan módszer, amellyel az élőlényeket
a közös leszármaztatott (szünapomorf) jel-

J
jelleg fn. a különböző taxonokon megmutatkozó, mérhető, rajzolható, stb., azaz
valamilyen módon egyértelműen közölhető
tulajdonság (karakter)
jellegpolaritás fn. adott jelleg evolúciós
története, azaz hogy ősi (pleziomorf) vagy
leszármaztatott (apomorf) jellegről van-e
szó
Johnston-féle szerv fn. rovaroknál a csáp
2., ún. sarokízében (pedicellus) elhelyezkedő érzékszerv (chordotonális szerv), amely
a légmozgás- és helyzetérzékelés, ill. egyeseknél (pl. csípőszúnyogok, árvaszúnyogok) a hangérzékelés szerveként működik
jugális mező ld. neala
jugum 1. ld. neala; 2. (= kapcsolókaréj) fn.
az ősibb lepkék (Lepidoptera) elülső pár
szárnyán található struktúra, amely repülés
közben a hátulsó szárnyak elülső szegélyébe akaszkodva kapcsolja össze a két pár
szárnyat
juvenilis mn. fiatalkori, azaz a kifejlett
állapotot/felnőttkort megelőző
K
kacsláb ld. cirrus
kajmacsos lárva ld. glochidium
kannibalizmus fn. saját fajtársak elfogyasztása
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legeik alapján természetes csoportokba
(kládokba) oszthatók és osztályozhatók
kladogram fn. olyan filogenetikai fa,
amelynél az ágak hossza nem informatív a
változás mértékére
kleptocnidia fn. az elfogyasztott csalánozók csalánsejtjeinek (cnidociták) sajátként
való felhasználása védekezés és/vagy zsákmányszerzés céljából (pl. egyes bordásmedúzák, örvényférgek, tengeri csigák, stb.)
kleptoparazita mn., fn. a gazda által megszerzett, begyűjtött vagy saját utódai számára felhalmozott táplálékon élősködő állat
kleptoparazitizmus fn. a gazda által megszerzett, begyűjtött vagy saját utódai számára felhalmozott táplálékon való élősködés
kleptoparazitoid mn., fn. egy másik parazitoid gazdáját eltulajdonító, és a rezidens
parazitoiddal végző parazitoid
kleptoparazitoidizmus fn. a parazitoidizmus azon típusa, amelynek során a parazitoid egy másik parazitoid gazdáját tulajdonítja el (melyhez máskülönben nem lenne
hozzáférése) miután végzett a rezidens parazitoiddal
kloáka fn. a bélcsatorna, az ivarvezetékek
és esetleg a kiválasztószerv vezetékeinek
közös végső (terminális) szakasza
kloragogén sejtek fn. a kevéssertéjűek
(Oligochaeta) középbelének külső felületén, ill. a középbéli redőjében nagy menynyiségben jelen lévő sejtek, amelyeknek a
glikogén és zsír szintézisében, a fehérjék
deaminációjában, valamint a nitrogéntartalmú anyagcsere végtermékek (ammónia,
urea) képzésben van szerepük
koevolúció fn. két faj kölcsönös evolúciós
egymásra hatása
koinobiont parazitoid mn., fn. a gazdát
csupán időlegesen megbénító, így annak
további fejlődését, növekedését nem korlátozó parazitoid → vö. idiobiont parazitoid
kokon 1. (= gubó) fn. egyes teljes átalakulású (holometabol) rovarok (pl. hártyás-

szárnyúak, lepkék) bábozódó lárvái által
maguk köré szőtt védőburok; 2. fn. a pókok
(Araneae) nőstényei által a tojáscsomóik
köré szőtt sűrű szövedék; 3. fn. a nyeregképző gyűrűsférgeknél (Clitellata) a nyereg
által képzett váladékgyűrűből létrejövő, a
fejlődő zigótákat/embriókat tartalmazó
struktúra
kolloblaszt (= enyvsejt) fn. a bordásmedúzák (Ctenophora) tapogatóinak (tentacula)
felszínén található, zsákmányszerzést segítő, ragasztóanyagot termelő sejtek
kommenzalista fn. a kommenzalizmusból
hasznot húzó fél
kommenzalizmus fn. az egyik fél számára
előnyös, míg a másik fél számára közömbös kapcsolat
kommisszúra fn. haránt idegköteg → vö.
konnektívum
konnektívum fn. hosszanti idegköteg →
vö. kommisszúra
konspecifikus mn. azonos fajú, ugyanahhoz a fajhoz tartozó → vö. heterospecifikus
konvergencia fn. hasonló jellegek egymástól független kialakulása különböző fejlődési útvonalakon (pl. a pteroszauruszok,
madarak és denevérek szárnyai); a homoplázia (analógia) egy formája
kopepodit fn. az evezőlábú rákok (Copepoda) naupliusz stádiumát követő, a már
kifejlett alakhoz hasonló lárvastádiuma
koprofág mn. ürülékfogyasztó
koracidium (= csillós horgaslárva) fn. a tagolt galandférgek (Eucestoda) 6 rögítőhoroggal rendelkező csillós, szabadon úszó,
az első/egyetlen köztigazdát fertőző lárvaalakja
koronacsoport (‘crown group’) fn. egy
csoport valamennyi recens (ma élő) képviselőjét, ill. ezek kihalt rokonait egészen a
legközelebbi közös ősükig visszamenőleg
tartalmazó monofiletikus egység (pl. a ma
élő emlősök legközelebbi közös ősének
összes recens és időközben kihalt leszármazottja) → vö. törzscsoport
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kosárka ld. corbicula
kotilocidium lárva fn. a közvetlen fejlődésű mételyek (Aspidogastrea) redukált csillózatú vagy teljesen csillótlan, hasi oldalán
szívókorongot viselő lárvaalakja
koxális mirigy (= csípőmirigy) fn. csáprágósoknál (Chelicerata) a 2-5. (Merostomata) vagy általában a 3. és/vagy 5. szelvényekben (Arachnida) található, erősen módosult páros vesécskék (metanefrídiumok)
koxális szerv fn. a Pleurostigmophora
kládba tartozó százlábúaknál az utolsó 2-5
pár vagy a legutolsó lábpár csípőízén
(coxa) nyíló, a nedvességfelvételben és leadásban, ill. a feromonok kibocsátásában
szerepet játszó szerv
kozmopolita faj fn. az egész Földön elterjedt faj → vö. endemikus faj
költőlemez ld. oostegit
költőtáska ld. marsupium
köpeny ld. pallium
köpenypajzs ld. scutellum
köpenyüreg fn. puhatestűeknél (Mollusca)
a zsigerzacskót a fejtől és a lábtól elválasztó ún. köpenybarázda által képzett üreg a
test hátulsó részén
középagy ld. deutocerebrum
középbéli mirigy ld. hepatopancreas
középhát ld. mesonotum
középmell ld. mesosternum
középső csíralemez ld. mezoderma
középtest ld. mesosoma
középtor ld. mesothorax
köztigazda fn. az a gazdaszervezet, amelyben a parazita lárvaformái fordulnak elő, és
legfeljebb ivartalan (aszexuális) szaporodás történik → vö. végleges gazda
közvetett (indirekt) fejlődési ciklus fn.
gazdacserével járó fejlődési ciklus a
parazita fajoknál → vö. közvetlen (direkt)
fejlődési ciklus
közvetlen (direkt) fejlődési ciklus fn. gazdacsere nélküli fejlődési ciklus a parazita
fajoknál → vö. közvetett (indirekt) fejlődési ciklus

kraniális mn. feji
kriptikus mn. rejtett életmódú
kriptikus színezet fn. rejtő, azaz a környezetbe való beleolvadást segítő színezet
kriptobionta fn. rejtett életmódú állat
kriptobiózis fn. az életműködés felfüggesztésével járó extrém anabiotikus állapot
(pl. medveállatkák)
kriptopleuria fn. az előtor oldallemezeinek (pleuritek) rejtettsége (pl. egyenesszárnyúak, bogarak többsége)
kristálykúp ld. conus
kristálynyél fn. nyálkás fehérjéből álló,
tengelye körül forgó, emésztőenzimeket kibocsátó pálca a héjas puhatestűek (Conchifera) kristálynyél-zacskójában
kromatofóra fn. pigmentszemcséket tartalmazó színsejt
kronogram fn. olyan filogenetikai fa,
amelynél az ágak hossza arányos az idővel
krurális mirigy (= csípőmirigy) fn. a karmos féreglábúak (Onychophora) hímjeinél
a lábak tövi részén található papillákon
nyíló, feltehetőleg szexferomonokat termelő mirigyek
kukac ld. eucephalikus lárva
kutikula fn. az epidermisz által termelt,
rendszerint több, különböző szerkezetű és
összetételű rétegből álló nem élő, nem növekvő, külső vázként (exoszkeleton) szolgáló burok (pl. vedlőállatoknál)
különnemű szelvényezettség ld. heteronóm szelvényezettség
külső csíralemez ld. ektoderma
kültest ld. sacculina externa
kvadráns típusú petebarázdálódás fn. az
ősszájúakra (Protostomia) jellemző petebarázdálódási forma, amelynél a 4 sejtes állapotban az egyik sejt a többitől különbözik,
ebből alakul ki az endomezoderma és a
csírasejtek
L
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labellum (= ajakpárna) fn. az ajaktapogatók (palpi labiales) fúziójának eredményeként létrejövő struktúra a kétszárnyúaknál
(Diptera), amely a legyek egy részénél folyékony jellegű táplálék felszívására módosult, ld. pseudotrachea
lábfej ld. tarsus
labiális mirigy (= ajakmirigy) fn. az ősi
hatlábúaknál (Hexapoda) az 5., azaz az
alsó ajak (labium) szelvényében található,
erősen módosult páros vesécske (metanefrídium)
labidognath mn. olyan csáprágó a pókoknál (Araneae), amelynek alapízei lefelé irányulnak, a csípőkarmok pedig egymással
szemben mozognak → vö. orthognath
labio-hypopharyngeális karéj fn. az alsó
ajak (labium) disztális részének (prelabium/prementum) a nyelvvel (hypopharynx)
történő összeolvadásával létrejött karéj a
tegzeseknél (Trichoptera) és lepkéknél
(Lepidoptera)
labium 1. (= ajak) fn. a szájnyílást körülvevő ajkak fonálférgeknél (Nematoda);
2. (= alsó ajak) fn. szövőcsévéseknél (Symphyla) és hatlábúaknál (Hexapoda) a második állkapocspár összeolvadásából származó páratlan struktúra
labrum (= felső ajak) fn. a soklábúak (Myriapoda) és hatlábúak (Hexapoda) végtageredetű szájszervi részeihez járuló páratlan,
hagyományosan nem végtageredetűnek tekintett struktúra
lábszár ld. tibia
lábtőíz ld. basitarsus
lacinia mobilis fn. a költőtáskás rákok
(Peracarida) rágóin (mandibulae) található
mozgatható, járulékos nyúlvány
lárvabölcső ld. puparium
laterális mn. oldalsó
laterális szerv (= oldalszerv) fn. a korongférgek (Myzostomida) parapodiumokkal
váltakozva elhelyezkedő, feltehetőleg érzékszervként működő struktúrái
lecitotróf lárva fn. szikben gazdag petéből
fejlődő, így az átalakulásáig jellemzően

már nem táplálkozó lárvatípus → vö.
planktotróf lárva
légcsőrendszer ld. trachearendszer
légzőcső ld. syphon
lektotípus fn. olyan, a szüntípus sorozatból
kijelölt típuspéldány, amelyet nem a faj
eredeti leírója, hanem a csoportot revideáló
taxonómus választott ki → vö. holotípus,
szüntípus, paratípus, paralektotípus, neotípus
lemniscus fn. a buzogányfejű férgeknél
(Acanthocephala) a kiölthető ormányhoz
(proboscis) a nyaki részen kapcsolódó, a
kültakaró betüremkedéseként létrejövő
megnyúlt zsákok, amelyek rezervoárként
működnek, azaz az ormány visszahúzásakor magukba fogadják az annak merevítését szolgáló testüregfolyadékot
leuconoid mn. a szivacsok (Porifera) többségére jellemző testfelépítési típus, amelynél a testet áttörő csatornák csomópontszerűen elhelyezkedő ostorkamrákká öblösödnek ki, és ezek falát borítják a galléros
ostoros sejtek (choanociták) → vö. asconoid, syconoid
levélláb ld. phyllopodium
levezetett jelleg ld. apomorf jelleg
ligamentum (= sarokpánt) fn. kagylóknál
(Bivalvia) a teknők szétnyitásáért felelős, a
hátoldalon található rugalmas, szalagszerű
képződmény
ligamentumzsák fn. a buzogányfejű férgeknél (Acanthocephala) a testüregben elhelyezkedő, az ivarszerveket magukba foglaló sejtmentes, kollagénrostokat tartalmazó struktúrák
likofóra (= tízhorgas lárva) fn. a tagolatlan
galandférgek (Cestodaria) 10 rögítőhoroggal és szinciciális szerkezetű csillós epidermisszel rendelkező, a köztigazdát fertőző
lárvaalakja
litorális zóna fn. parti zóna
lobofóra lárva fn. az ágasbelű örvényférgek (Polycladida) planktotróf típusú, csillós lebenyeik segítségével úszó lárvaalakjai; ld. Müller-féle lárva, Götte-féle lárva
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lobopodium tsz. lobopodia (= csonkláb)
fn. a Panarthropoda ősibb csoportjaira,
azaz a medveállatkákra (Tardigrada) és a
karmos féreglábúakra (Onychophora) jellemző, a törzshöz széles alappal kapcsolódó, általában karmokban végződő, mozgásra szolgáló végtagok
lofofor ld. lofofóra
lofofóra (lofofor) fn. a szájnyílás körül található, kör vagy patkó alakban elhelyezkedő csillós tapogatóból álló, szűrögetésre
szolgáló struktúra a Lophotrochozoa klád
egyes képviselőjénél (pl. Kamptozoa, Brachiopoda, Phoronida, Bryozoa)
lorica tsz. loricae 1. fn. az intraszinciciális
fehérjeváz (pl. kerekesférgek) vagy kutikuláris lemezek (pl. páncélosférgek) alkotta
páncélzat; 2. fn. a cserepeshéjúak (Polyplacophora) egymáshoz mozgathatóan ízesülő, cserépszerűen átfedő, gyakran élénk
színű héjlemezei

Enoplida rendbe tartozó fonálférgek hímjeinél a párzótüskék megnagyobbodott,
izomtapadási helyül szolgáló tövi része;
4. fn. ugróvillásoknál (Collembola) az ugróvilla páratlan alapíze
maradványfaj ld. reliktum faj
marsupium (= költőtáska) fn. a költőtáskás rákok (Peracarida) nőstényeinek hasoldalán található, a tojások hordozására szolgáló üreg, amelyet alulról a torlábak csípőízének (coxopodit) lapított, lemezszerű,
egymással átfedő belső függelékei (enditek), az ún. költőlemezek (oostegitek), felülről pedig a tor haslemezei (sternitek) határolnak
másodlagos testüreg ld. eucölóma
másodvégíz ld. metatarsus
mastax (= rágógyomor) fn. az állkapcsosak (Gnathifera) garatjának állkapcsi készüléket tartalmazó, elkülönült része
maxilla tsz. maxillae (= állkapocs) fn. a
rágóval rendelkező ízeltlábúak (Mandibulata) szájszervét alkotó 3. végtagpár → vö.
mandibula, maxillula
maxilláris mirigy (= állkapcsi mirigy)
1. fn. egyes soklábúaknál (Myriapoda) a
4. vagy a 4. és 5. (azaz állkapcsi) szelvényekben található, erősen módosult páros
vesécskék (metanefrídiumok); 2. fn. rákoknál (Crustacea) az 5., azaz a 2. pár állkapocs (maxilla) szelvényében található, erősen módosult páros vesécske (metanefrídium)
maxillolabiális komplex fn. az állkapcsok
(maxilla) és az alsó ajak (labium) egysége
egyes holometabol rovaroknál (pl. hártyásszárnyúaknál, tegzesek és lepkék lárváinál)
maxillopodium tsz. maxillopodia (= állkapcsi láb) 1. fn. bizonyos rákok (Crustacea), pl. Remipedia, Copepoda, Decapoda,
Isopoda, Amphipoda, stb. elülső törzsszelvényeinek szájszervi részeket segítő végtagjai; 2. fn. a százlábúak (Chilopoda) első
törzsszelvényének zsákmányejtést segítő
méregmirigyes végtagpárja
maxillula tsz. maxillulae (= állkapocs) fn.
a rágóval rendelkező ízeltlábúak (Mandi-

M
makrofág mn. nagyobb méretű táplálékot
(pl. növényeket, más állatokat) fogyasztó
→ vö. mikrofág
Malpighi-edények fn. a közép- és utóbél
határán nyíló, vakon végződő, vékony, kiválasztást végző csövecskék a medveállatkáknál (Tardigrada) és a szárazföldi
ízeltlábúaknál (Arthropoda)
manca fn. a költőtáskás rákoknál (Peracarida) a nőstény költőtáskáját elhagyó juvenilis egyedek, amelyek már teljes egészében a kifejlett alakra emlékeztetnek, utolsó
pár torlábaik azonban még hiányoznak
mandibula tsz. mandibulae (= rágó) fn. a
rágóval rendelkező ízeltlábúak (Mandibulata) szájszervét alkotó 1. végtagpár → vö.
maxilla, maxillula
manubrium tsz. manubria 1. (= szájcső)
fn. a csalánozók (Cnidaria) medúzaalakjának szájnyílást hordozó, egyeseknél szájkarokban végződő csőszerű függeléke;
2. fn. a kerekesférgek (Rotifera) állkapcsi
készülékének egyik páros tagja; 3. fn. az
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bulata) szájszervét alkotó 2. végtagpár →
vö. mandibula, maxilla
mediális mn. középső
medúza fn. a csalánozók (Cnidaria) szabadon úszó, nyíltvízi (pelágikus) életmódot
folytató, ivarosan szaporodó alakja → vö.
polip
méhharang fn. a buzogányfejű férgek
(Acanthocephala) nőstényeinek méhéhez
(uterus) kapcsolódó izmos, tölcsér alakú
vagy csőszerű struktúra, amely a tojáshéjjal körülvett embriók fejlettségi állapot
szerinti szortírozásáért felelős
Mehlis-féle mirigyek fn. a módosult kültakarójú laposférgek (Neodermata) női ivarjárathoz kapcsolódó, számos különböző
funkciót (pl. tojáshéjképzés, tojások méhbe
való jutásának elősegítése, stb.) betöltő
járulékos mirigyei
membrana (= hártya) fn. a poloskák (Heteroptera) elülső pár szárnyának (félfedő)
hártyás csúcsi része
merocerkoid (tetratiridium) fn. egyes tagolt galandférgek (Eucestoda) procerkoid
lárvából fejlődő, betüremkedő scolexszel
rendelkező, általában ciszta nélküli, a testvégén esetenként cerkomert viselő, a végleges gazdát fertőzni képes lárvaalakja
merocerkusz ld. plerocerkusz
mesogloea 1. fn. a bordásmedúzák (Ctenophora) testfalának vastag, sok vizet tartalmazó kocsonyás köztesrétege; 2. fn. a csalánozók (Cnidaria) testfalának sejtmentes
(Hydrozoa), vékony (Anthozoa) vagy vastagabb és izomsejteket is tartalmazó köztesrétege (Scyphozoa, Cubozoa)
mesohyl fn. a szivacsok (Porifera) testfalának közbülső, vázképző sejteket (sclerocitákat, spongocitákat), tápanyagszállító
amöboid vándorsejteket (amöbocitákat),
differenciálatlan őssejteket (archaeocitákat), ivarsejteket, ill. vázelemeket magába
ágyazó kocsonyás mátrix rétege
mesonotum (= középhát) fn. a hatlábúak
(Hexapoda) középtorának hátlemeze (tergitje)

mesosoma 1. fn. a tapogatókoszorúsok
(Lophophorata) hármas tagoltságot mutató
testének középső része → vö. prosoma,
metasoma; 2. fn. a nyelespotrohú hártyásszárnyúaknál (Apocrita) a tor és a torral
szorosan összeforrt első potrohszelvény, az
ún. áltorszelvény (propodeum) egysége →
vö. metasoma; 3. fn. egyes csáprágósok
(Chelicerata), pl. tőrfarkúak, skorpiók,
szálfarkúak, stb. utótestének (opisthosoma)
elülső része → vö. metasoma
mesosternum (= középmell) fn. a hatlábúak (Hexapoda) középtorának haslemeze
(sternitje)
mesothorax (= középtor) fn. a hatlábúak
(Hexapoda) torának 2., a 2. pár járólábat és
az 1. pár szárnyat (ha van) hordozó szelvénye
mészmirigy ld. Morren-féle mirigy
metacerkária fn. a közvetett fejlődésű mételyek (Digenea) cerkária lárváinak betokozódásával létrejövő, a végleges gazdát
fertőző lárvaalakja
metacöl fn. a tapogatókoszorúsok (Lophophorata) metasomájának testürege → vö.
protocöl, mezocöl
metanaupliusz fn. a naupliusz stádiumot
követő lárvastádium egyes rákoknál (Crustacea), pl. Branchiura, Cephalocarida
metanefrídium (= vesécske) fn. elsődlegesen egy az eucölómában elhelyezkedő csillós tölcsérből (nefrosztóma) és az ebből kiinduló kiválasztócsőből (nefrotubulus) felépülő kiválasztószerv (pl. gyűrűsférgeknél,
puhatestűeknél, ízeltlábúaknál, stb.)
metanéma fn. az Enoplida rendbe tartozó
fonálférgek sajátos, mechanikai feszítésre
érzékeny receptorai, amelyek a mozgás koordinálásában játszanak szerepet
metanotum (= utóhát) fn. a hatlábúak (Hexapoda) utótorának hátlemeze (tergitje)
metapleurális mirigy fn. a hangyák (Formicidae) utótorának oldallemezén (metapleuron) található, főleg antibakteriális hatású váladékot termelő páros mirigy
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metapodosoma fn. atkáknál ("Acari") a
hysterosoma elülső, 2 pár (3-4.) járólábat
hordozó része
metasoma 1. fn. a tapogatókoszorúsok
(Lophophorata) hármas tagoltságot mutató
testének hátulsó része → vö. prosoma,
mesosoma; 2. fn. a nyelespotrohú hártyásszárnyúaknál (Apocrita) a potroh fennmaradó, a mesosomától nyéllel elválasztott
része → vö. mesosoma; 3. fn. egyes csáprágósok (Chelicerata), pl. tőrfarkúak, skorpiók, szálfarkúak, stb. utótestének (opisthosoma) hátulsó része → vö. mesosoma
metasternum (= utómell) fn. a hatlábúak
(Hexapoda) utótorának haslemeze (sternitje)
metatarsus tsz. metatarsi (= másodvégíz)
fn. a pókszabásúak (Arachnida) járólábának 6., lábszárat (tibia) követő íze
metathorax (= utótor) fn. a hatlábúak (Hexapoda) torának 3., a 3. pár járólábat és a
2. pár szárnyat (ha van) hordozó szelvénye
metatroch fn. a trochofóra lárva szájmögötti csillóöve → vö. prototroch, telotroch
mézharmat fn. a floémnedvet szívogató
szipókások (Hemiptera), de főleg a kabócák (Auchenorrhyncha) és növénytetvek
(Sternorrhyncha) szénhidrátokban gazdag,
ragadós ürüléke, amelyet más rovarok, elsősorban hangyák előszeretettel fogyasztanak
mezocöl fn. a tapogatókoszorúsok (Lophophorata) mesosomájának testürege → vö.
protocöl, metacöl
mezoderma (= középső csíralemez) fn. a
gasztruláció során kialakuló embrionális
csíralemezek egyike, amelyből többek között a kötőszövetek, izmok és a keringési
rendszer fejlődik ki → vö. ektoderma, endoderma
micropter mn. csonkaszárnyú
mikrofág mn. apró táplálékszemcséket
(pl. baktériumokat, egysejtűeket, kovamoszatokat) fogyasztó → vö. makrofág
mikrofilária fn. az Onchocercidae családba tartozó parazita fonálférgek peteburok-

kal borított, a vérszívó köztigazdát fertőző
előlárvái
miktikus nőstények fn. az egypetefészkű
kerekesférgek (Monogononta) kétivarosan
szaporodó, haploid (miktikus) petesejteket
képező nőstényei → vö. amiktikus nőstények
mimézia fn. valamely, a ragadozók számára közömbös környezeti objektum (pl. levél, faág, virág) utánzása → vö. mimikri
mimikri fn. egy másik, általában mérgező
vagy rosszízű állatfaj (mint modell) utánzása → vö. mimézia
miniatürizáció fn. méretcsökkenés
miracidium (= csillós lárva) fn. a közvetett
fejlődésű mételyek (Digenea) legelső, szabadon úszó, nem táplálkozó, a puhatestű
köztigazdát fertőző, részben csillós epidermisszel, részben csillótlan neodermisszel
rendelkező lárvaalakja, amely a köztigazdában csíratömlővé (sporocisztává) alakul
mixocölóma ld. hemocölóma
monociliáris mn. egycsillós → vö. multiciliáris
monofág mn. egyféle táplálékot fogyasztó
vagy egyetlen gazdafajon élősködő → vö.
oligofág, polifág
monofiletikus csoport fn. olyan közös leszármaztatott jellegekre (szünapomorfiákra) alapozott csoport, amely tartalmazza a
közvetlen közös őst és annak minden leszármazottját
monogín mn. egykirálynős (kolónia) →
vö. poligín
monolektikus mn. csupán egyetlen növényfajról pollent gyűjtő méh → vö. oligolektikus, polilektikus
monomyaria fn. csak az egyik záróizom
megléte a kagylóknál (Bivalvia) → vö. dimyaria
monotipikus faj fn. olyan faj, amely csupán a törzsalakjával jellemezhető, tehát faj
alatti kategóriák nem különíthetők el az
adott fajon belül → vö. politipikus faj
monozoikus mn. egyetlen ivarrendszerrel
rendelkező (galandféreg) → vö. polizoikus
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Morren-féle mirigy (mészmirigy) fn. a
szárazföldi kevéssertéjűek (Oligochaeta)
nyelőcsövéhez kapcsolódó járulékos szervek, amelyek a táplálékkal felvett anyagok
(pl. szerves savak) közömbösítését, ill. a
testfolyadékok kalcium- és karbonátion
szintjének (és ezáltal kémhatásának) szabályozását biztosítják
multiciliáris mn. sokcsillós → vö. monociliáris
multilokuláris mn. több lárvakamrás (gubacs) → vö. unilokuláris
multiparazitoidizmus fn. a parazitoidizmus azon típusa, amelynek során több parazitoid faj lárvája élősködik ugyanazon
gazdán/gazdában
múmiabáb ld. pupa obtecta
mutualizmus fn. mindkét fél számára előnyös kapcsolat
Müller-féle lárva fn. az ágasbelű örvényférgek (Polycladida) 8 csillós lebennyel
rendelkező lárvaalakja
Müller-féle mimikri fn. egy mérgező vagy
rosszízű állatfaj utánzása egy szintén mérgező vagy rosszízű faj által → vö. Batesféle mimikri
mürmekomorfia fn. hangyákhoz való
morfológiai, mintázatbeli és/vagy viselkedésbeli hasonlóság (pl. egyes pókoknál,
poloskáknál, holyváknál)
mürmekofil mn. hangyákkal együtt élő
mycangium tsz. mycangia fn. gombaspórák vagy hifafragmentumok szállítására alkalmas kutikuláris zsebecske egyes gombákkal mutualista kapcsolatban élő xilofág
rovaroknál (pl. fadarazsaknál, ambróziabogaraknál)
mykofág mn. gombafogyasztó
myoepithél sejt (= hámizomsejt) fn. hám
és izom funkciót is ellátó, ektodermális
eredetű sejt
myzorhynchus fn. egyes tagolt galandférgek (Eucestoda) scolexén található kiölthető és visszahúzható szívóka vagy tapadópad

N
nasus (= homloknyúlvány) fn. egyes termeszek (Nasutitermitinae) katonáinál a
homlok csőrszerű nyúlványa, amelyen keresztül a védekezőmirigyeik váladékát tudják kifecskendezni a támadóik (pl. hangyák) ellen
naupliusz lárva (= fejlárva) fn. a rákok
(Crustacea) elsődleges, még csupán 3 pár
végtaggal (2 pár csáp, 1 pár rágó) és
egyszerű, páratlan középszemmel (naupliusz szem) rendelkező, többnyire planktotróf lárvatípusa
naupliusz szem (= középszem) fn. a rákok
(Crustacea) egyszerű, mindössze néhány
(3-4) pontszemből (ocellus) álló, csupán
fényérzékelésre szolgáló páratlan látószerve
neala (jugum) (= szárnyalapmező) fn. a
Neoptera kládba tartozó rovarok szárnyának hátulsó bazális mezője, amelyet a
szárnytőmezőtől (vannus) az ún. jugális
redő (plica jugalis) választ el
nearktikus mn. a nearktikus régióban (Nearktiszban) elterjedt
Nearktisz fn. Észak-Amerika nagy részét
magába foglaló biogeográfiai régió
nektárszerv ld. Newcomer-féle szerv
nektonikus mn. szabadon úszó → vö.
planktonikus
nem ld. génusz
nematociszta (cnida, cnidociszta) (= csalántok) fn. a csalánozók (Cnidaria) csalánsejtjének (cnidocita) belsejében található
kettős falú sejtorganellum, amely egy csalántömlőből, az e köré nyugalmi helyzetben feltekeredő csalánfonalból, ill. egy
csilló eredetű érzéktüskével (cnidocil) ellátott fedőből (operculum) áll
nematocita ld. cnidocita
nematogén fn. a Dicyemida klád tagjainak
ivartalanul szaporodó alakja → vö. rhombogén
neodermisz fn. a módosult kültakarójú
laposférgek (Neodermata) hámrétege,
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amelynek jellemzője, hogy a hámsejtek
sejtmagvakat tartalmazó része mélyen az
alaphártya (bazális membrán) alatt a parenchimarétegben található, a felszíni részen
pedig a sejtek plazmanyúlványai csillótlan
szinciciummá olvadtak össze
neometabolia fn. a tripszekre (Thysanoptera) jellemző sajátos egyedfejlődési típus, amelynek során egy félig nyugvó,
majd ezt követően egy teljesen nyugvó
(nem táplálkozó, több hónapig nyugalomban lévő) nimfastádium is megjelenik
neoténia fn. az a jelenség, amelynek során
a testi fejlődés elmarad az ivarmirigyekéhez képest, így bizonyos fiatalkori (juvenilis) jellegek a kifejlett (ivarérett) állatban
is megőrződnek; a pedomorfózis egyik
esete → vö. progenezis
neotípus fn. az eredeti holotípus hiányában
(pl. annak megsemmisülésekor) kijelölt típuspéldány → vö. holotípus, szüntípus,
paratípus, lektotípus, paralektotípus
neotrópikus mn. a neotrópikus régióban
elterjedt
neotrópikus régió fn. Közép- és Dél-Amerikát magába foglaló biogeográfiai régió
neuropiléma fn. az idegsejtek nyúlványainak, ill. a közöttük kialakuló szinapszisoknak az együttese → vö. perikarya
neuropodium fn. a kétágú parapodium alsó ága → vö. notopodium
Newcomer-féle szerv (= nektárszerv) fn. a
hangyákkal együttélő (mürmekofil) boglárkalepke (Lycaenidae) fajok lárváinak 7.
potrohszelvényén található páratlan, dorzális helyzetű, édes váladékot termelő szerv
nidamentális mirigy fn. egyes lábasfejűek
(Cephalopoda) nőstényeinek páros, a tojásokat körülvevő kocsonyás anyag képzéséért felelős mirigye
nimfa 1. fn. atkáknál ("Acari") a lárvastádiumot követő 1-3 egyedfejlődési stádium
(proto-, deuto- és tritonimfa); 2. fn. exopterygota rovaroknál a lárvastádiumot követő, már szárnykezdeményekkel rendelkező egyedfejlődési stádiumok

notopodium fn. a kétágú parapodium felső
ága → vö. neuropodium
nuchális szerv (= gödörszerv) az ősibb
gyűrűsférgek (Annelida) fejlebenyén (prostomium) található, szaglószervként szolgáló páros érzékszerv
NY
nyálkapálca ld. rhabdit
nyelv ld. glossa, hypopharynx
nyereg ld. clitellum
nyugvó tojás fn. vastag héjú, a kedvezőtlen körülményeknek (pl. alacsony hőmérséklet, szárazság) ellenálló tojás (pl. csillóshasúak, kerekesférgek)
nyüst ld. calamistrum
O, Ó
obligát mn. kizárólagos jellegű → vö. fakultatív
ocellus tsz. ocelli (= pontszem) fn. az ízeltlábúak (Arthropoda) egyszerű, többnyire
csupán fényérzékelésre alkalmas, középső
helyzetű szemei, amelyek száma ősileg 4
oculus tsz. oculi (= összetett szem) fn. az
ízeltlábúak (Arthropoda) kép-, szín- és térlátásra is alkalmas, számos fiókszemből
(ommatidium) felépülő páros, oldalsó helyzetű szeme
odontophora (= radulapárna) fn. a radulát
alulról alátámasztó, izmokkal mozgatható
porc a puhatestűeknél (Mollusca)
odontostyl fn. a Dorylaimina kládba (Dorylaimida) tartozó fonálférgek axiális helyzetű, belül üreges, rendszerint ferdén lemetszett végű szájszuronya
oldalszerv ld. laterális szerv
oligofág mn. csak néhány, meghatározott
táplálékot fogyasztó vagy néhány közelrokon gazdafajon élősködő → vö. monofág,
polifág
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oligolektikus mn. csupán néhány közelrokon növényfajról pollent gyűjtő méh → vö.
monolektikus, polilektikus
oligopod lárva fn. olyan, a teljes átalakulású (holometabol) rovarok (pl. recésszárnyú fátyolkák, bogarak) körében előforduló lárvatípus, amely csupán torlábakkal
rendelkezik → vö. apod lárva, polipod
lárva
ollós láb ld. chela
ommatidium tsz. ommatidia (= fiókszem)
fn. az ízeltlábúak (Arthropoda) összetett
szemeinek fénytörő elemeket, pigmentsejteket és fényérzékeny sejteket tartalmazó
alegysége
omnivór mn. mindenevő
omnivória fn. mindenevés
onchiostyl fn. a Diphtherophorina kládba
(Triplonchida) tartozó fonálférgek kitolható, keskeny, tömör fogszerű részből (onchium) és ennek hajlott nyúlványából (onchiofóra) álló szájszuronya
ondócsatorna ld. ductus seminalis
ondótartály ld. spermatheca
onkomiracidium (= tizenhathorgas csillós
lárva) fn. a csáklyásférgek (Monogenea)
elsődlegesen 16 rögzítőhoroggal és részben
csillós epidermisszel rendelkező, szabadon
úszó, a megfelelő gazdát fertőző lárvaalakja
onkoszféra (= hathorgas lárva) fn. a tagolt
galandférgek (Eucestoda) 6 rögítőhoroggal
rendelkező, csillótlan, az első/egyetlen
köztigazdát fertőző lárvaalakja
oostegit (= költőlemez) fn. a költőtáskás
rákok (Peracarida) nőstényeinél a torlábak
csípőízének (coxopodit) lapított, lemezszerű, egymással átfedő belső függelékei (enditek), amelyek a hasoldali költőtáska
(marsupium) kialakításában vesznek részt
ootheca tsz. oothecae (= tojástok) fn. a tojások köré képzett, azok védelmét szolgáló
fehérjeburok egyes rovaroknál (pl. fogólábúaknál, csótányoknál)

operculum tsz. opercula fn. valamit (pl.
nyílást) fedő struktúra (pl. csigáknál a ház
szájadékát lezáró héjfedő)
opisthaptor fn. a csáklyásférgek (Monogenea) jól fejlett, különféle rögzítőképletekkel (horgonyokkal, horgokkal, csappantyúkkal, szívókorongokkal, stb.) ellátott farki
rögzítőkészüléke
opisthosoma (= utótest) fn. 1. a csáprágósok (Chelicerata) legfeljebb 12 szelvényből
felépülő, néha további részekre (meso- és
metasoma) tagolódó, fejlett végtagokat
rendszerint nem hordozó hátulsó testtája →
vö. prosoma; 2. atkáknál ("Acari") a hysterosoma hátulsó része
opistognath mn. a fejtok, ill. a test hossztengelyéhez képest hátrafelé irányuló szájszerv a hatlábúaknál (Hexapoda) → vö.
prognath, orthognath
orális mn. szájnyílással kapcsolatos, szájnyíláson át történő, szájnyílás felöli, száji,
száj-, stb. → vö. aborális
orális papilla (= szájszemölcs) fn. a karmos féreglábúak (Onychophora) páros, mirigyes, végtag eredetű feji struktúrája, amelyeken keresztül a nyálkamirigyeik zsákmányszerzéshez és védekezéshez használt
ragadós, nyúlós váladékát kilövellik
ormány ld. proboscis, rostellum
ormányhüvely ld. receptaculum
ormányüreg ld. rhynchocöl
orthognath (hypognath) 1. mn. a fejtok,
ill. a test hossztengelyéhez képest lefelé
irányuló szájszerv a hatlábúaknál (Hexapoda) → vö. prognath, opistognath; 2. mn.
olyan csáprágó a pókoknál (Araneae),
amelynek alapízei előre irányulnak, a csípőkarmok pedig egymással párhuzamosan
mozognak → vö. labidognath
osculum fn. a szivacsok (Porifera) spongocöljének kivezető nyílása, amelyen keresztül a táplálkozás során megszűrt víz távozik
osmeterium fn. a pillangófélék (Papilionidae) lárváinak előtorán található kitolható,
élénk színű, villaszerű mirigyes védekező
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szerv, amellyel kellemetlen szagú, riasztó
hatású váladékot bocsáthatnak ki
osphradium tsz. osphradia fn. a puhatestűek (Mollusca) köpenyüregben található
páros, epidermális eredetű kémiai érzékszerve
ostium tsz. ostia fn. a Panarthropoda tagjainál a szív két oldalán található páros, szelepekkel ellátott nyílások, amelyeken keresztül a testből származó vér (hemolimfa)
a szívbe visszaáramlik
ostracum (= oszlopos/prizmás réteg) fn. a
héjas puhatestűek (Conchifera) héjának középső rétege → vö. periostracum, hypostracum
oszlopos réteg ld. ostracum
oviger (= tojáshordó láb) fn. a tojások hordozására szolgáló, de esetlegesen az udvarlásban és tisztogatásban is szerepet játszó,
a tapogatóláb (pedipalpus) párt követő végtagpár az ászkapókok (Pycnogonida) hímjeinél, ill. egyes nőstényeinél
óvilági mn. afro-eurázsiai és/vagy a környező szigetvilágban élő → vö. újvilági
ovipária (= tojásrakás) fn. azon szaporodási forma, amikor a nőstények (vagy hímnős egyedek) tojásokat raknak le, így az
embriók fejlődése, ill. a fiatal állatok kikelése a női ivarrendszertől függetlenül, az
anya testén kívül történik → vö. ovovivipária, vivipária
ovipositor (= tojócső) fn. tojásrakást segítő
csőszerű struktúra (pl. rovaroknál)
oviscapt fn. másodlagosan kialakult, nem
végtageredetű struktúrákból (pl. sternitek)
létrejövő tojókészülék egyes holometabol
rovaroknál (pl. bogarak, tegzesek, lepkék,
kétszárnyúak)
ovovivipária (= ál-elevenszülés) fn. azon
szaporodási forma, amikor az anya a tojásokat egészen az utódok kikeléséig a petevezetőben „tartja vissza”, ugyanakkor az
anya és a fejlődő embriók között tipikusan
nem történik tápanyagtranszport → vö.
ovipária, vivipária

Ö, Ő
ökomorfózis fn. extrém környezeti körülmények (pl. szárazság, magas hőmérséklet)
hatására bekövetkező morfológiai változás
(pl. ugróvillásoknál)
önamputáció ld. autotómia
öncsonkítás ld. autotómia
ősi jelleg ld. pleziomorf jelleg
ősszájnyílás ld. blasztopórus
összetett szem ld. oculus
öv ld. zonit
P
paedogenezis ld. progenezis
pajor ld. scarabaeiform lárva
pajzsocska ld. scutellum
pálcaláb ld. pereiopodium
palearktikus mn. a palearktikus régióban
(Palearktiszban) elterjedt
Palearktisz fn. Európát, valamint Afrika és
Ázsia északi részét magába foglaló biogeográfiai régió
pallium (= köpeny) 1. fn. puhatestűeknél
(Mollusca) a zsigerzacskó kültakaró kettőzete, amely a testet védő külső héjat választja ki (ha van); 2. fn. pörgekarúaknál
(Brachiopoda) a metasoma epidermiszének
dorzális és ventális redője, amely a testüket
fedő kettős héjat választja ki
Palmén-féle szerv fn. a kérészek (Ephemeroptera) fejében, a feji tracheák találkozásánál található sajátos, feltehetőleg a térbeli tájékozódásban szerepet játszó struktúra
palpus labialis tsz. palpi labiales (= ajaktapogató) fn. a hatlábúak (Hexapoda) alsó
ajkának (labium) mechano- és kemoreceptorokat hordozó, érzékszervként szolgáló
tapogatója
palpus maxillaris tsz. palpi maxillares
(= állkapcsi tapogató) fn. a hatlábúak (Hexapoda) állkapcsának (maxilla) mechano676

és kemoreceptorokat hordozó, érzékszervként szolgáló tapogatója
Pandóra lárva fn. a Cycliophora klád tagjainál az ivartalan (aszexuális) ciklus során, a táplálkozó egyedek által létrehozott
lárvaalak, amely ugyanazon gazdán letapad, majd újabb táplálkozó egyeddé fejlődik
pántrópusi mn. minden földrész trópusain
elterjedt
paracercus ld. filum terminale
parafiletikus csoport fn. olyan, többnyire
közös, ősi (szünpleziomorf) jellegekre alapozott csoport, amely tartalmazza a közös
őst, de annak nem minden leszármazottját
(ti. „csonka” monofiletikus csoport)
paralektotípus fn. a szüntípus sorozat bármely olyan példánya, ami nem a lektotípus
→ vö. holotípus, szüntípus, paratípus,
lektotípus, neotípus
parallelizmus fn. közelrokon taxonok hasonló jellegeinek egymástól független kialakulása hasonló fejlődési útvonalakon
(pl. az elülső torvégtagoknak a szájszerveket segítő állkapcsi lábbá módosulása a rákok különböző csoportjaiban); a homoplázia (analógia) egy formája
paramer fn. a szárnyas rovarok (Pterygota) hímjeinek párzószervét (aedeagus) körülvevő páros, a nőstényhez való rögzülést
szolgáló függelék
paranotum ld. paratergit
parapodium tsz. parapodia 1. (= csonkláb) fn. a gyűrűsférgek (Annelida) szelvényenként párban elhelyezkedő, elsődlegesen kétágú (noto- és neuropodium) végtagjai, amelyek a helyváltoztatás mellett
egyéb funkciókat (pl. légzés, táplálékszerzés, stb.) is elláthatnak; 2. fn. egyes tengeri
csigák (pl. tengeri pillangók) szárnyszerűen kiszélesedett, úszáshoz módosult lába
paraproct fn. egyes hatlábúaknál (Hexapoda) a redukált 11. potrohszelvény maradványaként jelenlevő páros ventrolaterális lebeny
paratenikus gazda (= vivőgazda) fn.
olyan potenciális vagy helyettes köztigaz-

da, amelyben a parazita fertőzőképes lárvái
életben maradhatnak, amíg a megfelelő
végleges gazdába nem kerülnek
paratergit (paranotum) 1. fn. a karimás
ikerszelvényeseknél (Polydesmida) a törzsszelvények hátlemezeinek (tergitek) erőteljes, szárnyszerűen kiszélesedő, a talajba
való beásást segítő oldalnyúlványai; 2. fn.
a torszelvények hátlemezeinek (tergitek)
széles, előrefelé és oldalirányban kiterjedő
oldalnyúlványai az ősi rovaroknál (Insecta)
paratípus fn. a típussorozat bármely olyan
példánya, ami nem a holotípus → vö. holotípus, szüntípus, lektotípus, paralektotípus, neotípus
parazita mn., fn. élősködő
parazitizmus fn. élősködés
parazitoid mn., fn. fejlődése során a gazdáját elpusztító (felélő) élősködő
parazitoidizmus fn. a valódi élősködés
(parazitizmus) és a ragadozás egy sajátos
átmenete (pl. számos hártyásszárnyúnál,
egyes bogaraknál, legyeknél, stb.), amelynek során a parazitoid, szemben a valódi
élősködőkkel megöli a gazdáját, akárcsak
egy ragadozó, ám a ragadozókkal ellentétben csupán egyetlen gazdát igényel a kifejlődéséhez, akárcsak a valódi élősködők
parenchima fn. mezenchimális eredetű,
laza szerkezetű, speciális kötőszövet (pl.
laposférgeknél, zsinórférgeknél, stb.)
parenchymella (parenchymula) lárva fn.
a kovaszaruszivacsok (Demospongiae)
többségének rövid életű, szabadon úszó,
egyostoros sejtekből álló külső réteggel és
mesohylszerű belső réteggel rendelkező
lárvaalakja
parenchymula lárva ld. parenchymella
lárva
parszimónia elve fn. egy csoport leszármazási viszonyainak rekonstruálásakor az
a legjobb hipotézis, amely a lehető legkevesebb kényszerű változást tételezi fel
parthenogenezis (= szűznemzés) fn. az
ivaros szaporodás azon módja, amikor a
petesejtek hímivarsejtek, azaz megtermékenyítés nélkül indulnak fejlődésnek
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párzókar ld. hectocotylus
párzóláb ld. gonopodium
párzótáska ld. bursa copulatrix, corpus
bursae
párzótüske ld. spiculum
patella tsz. patellae (= térdíz) fn. a csáprágósok (Chelicerata) járólábának 4., combot
(femur) követő íze
patelliform mn. sapkaszerű (héj)
paurometabolia (= kifejlés) fn. az exopterygota típusú fejlődés azon típusa, amely
azokra a rovarok jellemző, amelyeknek
juvenilis alakjai (lárvák, nimfák) a szárazföldön élnek, és hasonlóak az imágókhoz,
csupán kisebb méretűek, ill. szárnyaik és
ivarszervei fejletlenebbek → vö. hemimetabolia
Pearman-féle szerv fn. a fürgetetvek (Psocoptera) hátulsó csípőin (coxae) található
halló- és valószínűleg hangadó szerv
pecten (= fésűszerv) fn. a skorpióknál
(Scorpiones) az utótest (opisthosoma) 2.
szelvényének hasoldalán található páros,
végtageredetű, felszínén mechano- és
kemoreceptorokat hordozó érzékszerv
pedicel (= nyél) fn. 1. a pörgekarúaknál
(Brachiopoda) a metasoma ventrális testfal-kitüremkedéseként létrejövő hosszabb
vagy rövidebb, kitinizált kutikulájú, gyakran izmos nyúlvány, amely az ásást vagy
rögzülést szolgálja; 2. az elő- és utótestet
(pro- és opisthosoma) összekötő nyél egyes
csáprágósoknál (pl. sapkáspókok, pókok)
pedicellus (= sarokíz) fn. a hatlábúak (Hexapoda) csápjának 2., a rovaroknál az ún.
Johnston-féle szervet tartalmazó íze
pedipalpus tsz. pedipalpi (= tapogatóláb)
fn. a csáprágósoknál (Chelicerata) az előtest (prosoma) 2., elsődlegesen tapogatásra,
másodlagosan párzásra (pl. pókok), zsákmányszerzésre (pl. skorpiók), stb. szolgáló
végtagpárja
pedomorfózis fn. bizonyos fiatalkori (juvenilis) jellegek megőrződése a kifejlett
(ivarérett) állatban; két esete a neoténia és
a progenezis

pedunculus fn. a kacsakagylók (Pedunculata) testének hosszabb-rövidebb, rögzülést
szolgáló nyele, amelyet a fejük egy része
alkot
pelágikus mn. nyíltvízi életmódú → vö.
bentikus
pelagoszféra lárva fn. egyes fecskendőférgek (Sipunculida) másodlagos, planktonikus életmódú lárvaalakja
peltidium (= hátpajzs) fn. a csáprágósok
(Chelicerata) előtestét (prosoma) borító, a
hátlemezek (tergitek) összeolvadásával létrejövő egységes vagy külön részekből
(pro-, meso- és metapeltidium) álló struktúra
pengető ld. plectrum
pereiopodium (= pálcaláb) fn. a rákoknál
(Crustacea) a külső ág (exopodit) redukciójával létrejövő egyágú, 7 ízből álló törzsvégtagja
peremhártya ld. velarium
peremtest ld. rhopalium
perikarya (somata) fn. az idegsejtek sejttestjei → vö. neuropiléma
perinotum fn. a cserepeshéjúak (Polyplacophora) testét körülvevő keskeny, gyakran meszes tüskékkel vagy pikkelyekkel
borított kutikuláris perem
periodomorfózis fn. egyes ikerszelvényesek (Diplopoda) hímjeire jellemző egyedfejlődési típus, amelynél az ivarérett stádiumot egy nyugalmi periódus követi, ekkor
az állatok nem szaporodóképesek, és ivarérettségüket csak egy újabb vedléssel nyerik vissza
periostracum (= héjhártya) fn. a héjas puhatestűek (Conchifera) héjának legkülső
rétege → vö. ostracum, hypostracum
peristomium fn. a gyűrűsférgek (Annelida) fejének szájnyílást hordozó, az első
valódi testszelvénynek minősülő szegmense
peritrófikus membrán fn. a hatlábúaknál
(Hexapoda) a középbélbe hosszan benyúló,
vékony kutikuláris fibrillumok alkotta háló, amely az emésztőenzimek és a már le678

bontott tápanyagok számára átjárható, viszont megóvja a középbél hámját az előgyomorból kikerülő táplálékszemcsék
okozta mechanikai sérüléstől
petiolus (= potrohnyél) fn. a nyelespotrohú
hártyásszárnyúaknál (Apocrita) az utótorral
(metathorax) szorosan összeforrt első potrohszelvényt, az ún. áltorszelvényt (propodeum) a potroh fennmaradó részével összekötő hosszabb vagy rövidebb, a második
potrohszelvény alkotta nyél
petrofil mn. köves, sziklás élőhelyek lakója
phasmidium fn. a fonálférgek (Nematoda)
többségének farki végen található páros
kémiai érzékszerve
phyllopodium (= levélláb) fn. a rákok
(Crustacea) kétágú, erősen ellaposodott
ízekből felépülő, a tőízén rendszerint számos enditet, ill. nagy, lapított exitet (epipoditot) hordozó törzsvégtagja
phyllosoma lárva fn. az Achelata kládba
tartozó rákok (pl. languszták) levélszerűen
lapított, áttetsző testű, megnyúlt végtagokkal és szemnyéllel rendelkező szabadon
úszó lárvaalakja
pilidium (= sisaklárva) fn. a Pilidiophora
kládba tartozó zsinórférgek csillókkal borított, harang alakú, planktotróf típusú lárvája
pinacocita (= fedősejt) fn. a szivacsok (Porifera) testfalának külső sejtrétegét (pinacoderma) alkotó sejtek, amelyek egy része
a külső környezettől határolja a szivacsot
(exopinacociták), míg mások a szubsztrát
felszínével állnak kapcsolatban, és nagy
kollagéntartalmú mátrix kiválasztásával
biztosítják a tapadást (basopinacociták)
pinacoderma fn. a szivacsok (Porifera)
testfalának fedősejtekből (pinacocitákból)
álló külső sejtrétege
pionír sejtek fn. az ősszájúak (Protostomia) egyedfejlődése során az idegsejtjeiket
koordináló sejtek a hosszanti idegtörzsek
kialakulásakor
placid (= zárólemezke) fn. az ormány
(introvert) visszahúzásakor elülső testvég

elzárásában szerepet játszó lemezkék az
övesférgeknél (Kinorhyncha)
planktonikus mn. szabadon vagy passzívan lebegő → vö. nektonikus
planktotróf lárva fn. szikben szegény petéből fejlődő, így az átalakulása előtt is
aktívan táplálkozó lárvatípus → vö. lecitotróf lárva
planospirális mn. egyetlen síkban felcsavart → vö. helikospirális
planula lárva (= bolygólárva) fn. a csalánozók (Cnidaria) kétoldali szimmetriát mutató, lapított testű és csillós hámmal borított szabadon úszó lárvaalakja
plastron fn. a testet borító sűrű, hidrofób,
levegő tárolására alkalmas szőrzet egyes
vízi rovaroknál (pl. vízi poloskák, vízi bogarak)
plazmódium fn. amöboid soksejtmagvú
szincicium (pl. Orthonectida)
plectrum (= pengető) fn. a tojócsöveseknél
(Ensifera) az egyik (jobb vagy bal oldali)
elülső szárny megvastagodott, kemény belső szegélye, amelyet hangadáskor a másik
oldali szárny szintén megvastagodott, keresztbe húzódó, ún. ciripelő csapokat hordozó eréhez (ciripelőér) dörzsölnek
pleotelson (= potrohpajzs) fn. egyes rákoknál (pl. karcsúpotrohú rákok, ászkarákok) a
potroh egy vagy több szelvényének a faroklebennyel (telson) történő összeolvadásával létrejövő szegmens
plerocerkoid fn. egyes tagolt galandférgek
(Eucestoda) procerkoid lárvából fejlődő,
rendszerint már kifordult scolexszel rendelkező, ciszta nélküli, a testvégén esetenként cerkomert viselő, a végleges gazdát
fertőzni képes lárvaalakja
plerocerkusz (merocerkusz) fn. egyes
tagolt galandférgek (Eucestoda) procerkoid
lárvából fejlődő, visszahúzott scolexszel
rendelkező, cisztás vagy ciszta nélküli, a
végleges gazdát fertőzni képes lárvaalakja
pleurit fn. az ízeltlábúak (Arthropoda)
szelvényeinek oldalsó lemezei → vö. tergit, sternit
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pleziomorf jelleg (= ősi/eredeti jelleg) fn.
az adott összehasonlításban ősibb jelleg
(pl. rovaroknál az alapszabáshoz tartozó
rágó szájszerv az ebből levezethető más típusú szájszervekhez, pl. szúró-szívó szájszervhez képest) → vö. apomorf jelleg
podosoma fn. atkáknál ("Acari") a proterosoma hátulsó, 2 pár (1-2.) járólábat hordozó része
poliembriónia fn. az a jelenség, amikor
egyetlen megtermékenyített petesejtből
ivartalan megsokszorozódással több (akár
több száz vagy ezer), genetikailag azonos
embrió fejlődik (pl. egyes mohaállatok,
gyilkosfürkészek, szivárványfürkészek, legyezőszárnyúak, stb.)
polifág mn. sokféle táplálékot fogyasztó
vagy számos gazdafajon élősködő → vö.
monofág, oligofág
polifiletikus csoport fn. olyan nem közös
eredetű, de hasonló jellegekre (homopláziákra) alapozott csoport, amelynek tagjai
nem vezethetők vissza egy közvetlen közös
ősre, hanem más-más ősi alakokból konvergens vagy parallel evolúció révén jöttek
létre
poligín mn. többkirálynős (kolónia) → vö.
monogín
polilektikus mn. sokféle növényről pollent
gyűjtő méh → vö. monolektikus, oligolektikus
polip fn. a csalánozók (Cnidaria) rendszerint helytülő (szesszilis) életmódot folytató,
gyakran külső vagy belső vázzal rendelkező, ivartalanul (bimbózással) szaporodó,
magányosan vagy telepesen élő alakja →
vö. medúza
polipocska ld. polypid
polipod lárva (= hernyó, álhernyó) fn.
olyan, a teljes átalakulású (holometabol)
rovarok (pl. lepkék, ülőpotrohú darazsak)
körében előforduló lárvatípus, amelynek a
három pár torlábon kívül potrohi állábai
(pseudopodia) is vannak → vö. apod lárva, oligopod lárva
polipodia fn. lábak megsokszorozódása
(pl. pajzsos levéllábúrákok)

politipikus faj fn. olyan faj, amelynek bizonyos populációi már eltérnek a törzsalaktól, tehát akár több faj alatti kategória is
elkülöníthető az adott fajon belül → vö.
monotipikus faj
politómikus mn. három vagy többszörös
elágazásokat tartalmazó (ti. filogenetikai
fa)
polizoikus mn. több ivarrendszerrel rendelkező (galandféreg) → vö. monozoikus
pollinátor mn. beporzó, beporzást végző
polypid (= polipocska) fn. mohaállatoknál
(Bryozoa) a telepet alkotó egyedek (zoidok) lofofórát hordozó, ill. belső szerveket
tartalmazó része → vö. cystid
pontszem ld. ocellus
pórussejt ld. rhogocita
postabdomen (= utópotroh) fn. kétszárnyúaknál (Diptera) a hátulsó, az ivari
struktúrák kialakításában részvevő, ill. elcsökevényesedett, kevéssé felismerhető
potrohszelvények alkotta rész, amely az
előpotrohba (preabdomen) részben visszahúzható → vö. preabdomen
postfemur tsz. postfemora fn. az ikerszelvényesek (Diplopoda) járólábának 5., combot (femur) követő íze
postpedicellus fn. a legyek (Brachycera)
csápjának harmadik, az első néhány csápostor (flagellum) íz összeolvadásából létrejött íze
posttarsus tsz. posttarsi (= karomíz) fn. a
hatlábúak (Hexapoda) járólábának utolsó
lábfejízt követő, többségüknél egy hártyás
alaprészen ülő tapadópárnából (arolium) és
páros karomból (unguis) álló íze
posztantennális szerv ld. Tömösváryszerv
poszterior mn. hátulsó → vö. anterior
potroh ld. abdomen
potrohcső ld. siphunculus
potrohnyél ld. petiolus
potrohpajzs ld. pleotelson
pödörnyelv ld. glossa
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preabdomen (= előpotroh) fn. kétszárnyúaknál (Diptera) az elülső potrohszelvények
alkotta rész, amelybe az utópotroh (postabdomen) részben visszahúzható → vö. postabdomen
preadult mn. a kifejlett állapotot/felnőttkort megelőző
prefemur tsz. prefemora fn. a soklábúak
(Myriapoda) járólábának 3., tomport (trochanter) követő és combot (femur) megelőző íze
prepectus fn. a fémfürkészek (Chalcidoidea) előhátát (pronotum) a középtor oldallemezétől (mesopleuron) elválasztó lemez
(szklerit)
preputium (= csuklya) fn. a serteállkapcsúaknál (Chaetognatha) a kültakaró által
képzett izmos, visszahúzható, a fej dorzolaterális részén eredő, a fogóhorgokat és
tövisfogakat nyugalmi állapotban befedő
redőzet
primitív euszocialitás fn. az euszociális
életmód azon ősi formája a hártyásszárnyúaknál, amelynél a királynők és dolgozók
morfológiailag és méretileg „még” nem
vagy csak alig különböznek, a dolgozók
pedig megfelelő körülmények között szaporodhatnak (pl. papírfészkű darazsak,
poszméhek) → vö. fejlett euszocialitás
prizmás réteg ld. ostracum
probolae fn. a Cephalobomorpha kládba
(Rhabditida) tartozó fonálférgek szájnyílását körülvevő feltűnő, gyakran rojtozott
szegélyű és/vagy elágazó nyúlványok,
amelyek feltehetőleg a táplálkozást segítik
proboscis (= ormány) fn. életmódtól függően a táplálékszerzést, a gazdában való
rögzülést, védekezést, mozgást, stb. segítő,
rendszerint kiölthető és visszahúzható
struktúra (pl. buzogányfejű férgek, örvényférgek, galandférgek, zsinórférgek, ormányosférgek, ormányosnadályok, stb.)
procerkoid fn. egyes tagolt galandférgek
(Eucestoda) koracidium vagy onkoszféra
lárvából fejlődő megnyúlt testű, scolexszel
még nem rendelkező, a testvégén rendszerint rögzítőhorgas cerkomert viselő lárva-

alakja, amely valamilyen, a végleges gazdát fertőzni képes lárvaalakká (pl. plerocerkoiddá, plerocerkusszá, merocerkoiddá,
stb.) alakul
progenezis (paedogenezis) fn. az a jelenség, amelynek során az ivarmirigyek a normálisnál gyorsabban fejlődnek, így az ivarérés még a fiatalkori (juvenilis) állapotban
bekövetkezik; a pedomorfózis egyik esete
→ vö. neoténia
proglottis fn. a tagolt galandférgek (Eucestoda) testének legnagyobb részét kitevő
ún. féregláncot (strobila) felépítő ízek
prognath mn. a fejtok, ill. a test hossztengelyéhez képest előrefelé irányuló szájszerv a hatlábúaknál (Hexapoda) → vö.
opistognath, orthognath
progresszív vedlés fn. méretnövekedéssel
és új morfológiai jellegek kialakulásával
járó vedlés (pl. amikor rovaroknál az utolsó stádiumú lárva szárnykezdeményekkel
rendelkező első stádiumú nimfává vedlik)
→ vö. regresszív vedlés
prohaptor fn. a csáklyásférgek (Monogenea) változatos alkotású feji tapadószerve
proktodeális trofallaxis fn. más egyedek
végbélváladékának nyalogatása a termeszeknél az endoszimbiontákhoz való hozzájutás érdekében
Prométheusz lárva fn. a Cycliophora klád
tagjainál az ivaros (szexuális) ciklus során,
a hím vonalon kialakuló lárvaalak, amely
megtelepszik egy táplálkozó egyeden, és
törpe hímeket hoz létre
pronotum (= előhát) fn. a hatlábúak (Hexapoda) előtorának hátlemeze (tergitje)
propodeum (= áltorszelvény) fn. a nyelespotrohú hártyásszárnyúaknál (Apocrita) az
utótorral (metathorax) szorosan összeforrt
első potrohszelvény, amelyhez a második
potrohszelvény hosszabb vagy rövidebb
potrohnyéllel (petiolus) kapcsolódik
prosoma 1. fn. a tapogatókoszorúsok (Lophophorata) hármas tagoltságot mutató testének elülső része → vö. mesosoma, metasoma; 2. (= előtest) fn. a csáprágósok
(Chelicerata) acronból és általában 6, páros
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végtagokat viselő szelvényből álló elülső
testtája → vö. opisthosoma; 3. fn. az evezőlábú rákok (Copepoda) testének elülső,
az 5. és 6. vagy a 6. és 7. torszelvények
közötti csuklós ízesülést megelőző része →
vö. urosoma
prosternum (= előmell) fn. a hatlábúak
(Hexapoda) előtorának haslemeze (sternitje)
prostomium (= fejlebeny) fn. a gyűrűsférgek (Annelida) fejének a szájnyílást és az
első valódi testszelvényt megelőző szegmense
proterandria fn. hímnős (hermafrodita)
állatoknál létrejövő állapot, amelyben a
hímivarsejtek érése megelőzi a petesejtekét, ezzel meggátolva az önmegtermékenyítést → vö. proterogínia
proterogínia fn. hímnős (hermafrodita)
állatoknál létrejövő állapot, amelyben a
petesejtek érése megelőzi a hímivarsejtekét, ezzel meggátolva az önmegtermékenyítést → vö. proterandria
proterosoma fn. az atkák ("Acari") elülső,
a páros csáprágót (chelicera), tapogatólábat
(pedipalpus), ill. az elülső 2 pár (1-2.) járólábat hordozó, gnathosomára és podosomára tagolódó testtája → vö. hysterosoma
prothorakális mirigy (= előtori mirigy)
fn. a hatlábúak (Hexapoda) vedlési hormont (ekdizon) termelő páros, az előtorban
(prothorax) elhelyezkedő mirigye
prothorax (= előtor) fn. a hatlábúak (Hexapoda) torának 1., az 1. pár járólábat
hordozó szelvénye
protobranch kopoltyú fn. levél alakú, két
széttartó sorba rendezett rövid fonalakból
felépülő, csupán a ventillációban és a gázcserében szerepet játszó kopoltyú a Protobranchia kládba tartozó ősi kagylóknál
protocerebrum (= előagy) fn. az ízeltlábúak (Arthropoda) agydúcának 1., a szemeket
beidegző dúcpárja
protoconch fn. az embrionális/lárvális héj
csigáknál (Gastropoda) → vö. teleoconch

protocöl fn. a tapogatókoszorúsok (Lophophorata) prosomájának testürege → vö.
mezocöl, metacöl
protonefrídium (= elővesécske) fn. az ősszájúak (Protostomia) körében (pl. laposférgeknél, zsinórférgeknél) elterjedt, terminális sejtekből (lángzósejtekből) és gyűjtőcsövekből felépülő, elsődlegesen ozmoregulációt, másodlagosan kiválasztást is végző szerv
protonymphon fn. az ászkapókok (Pycnogonida) szabadon úszó, mindössze 3 végtagpárral rendelkező lárvaalakja
protopodit fn. a kétágú ízeltlábú végtag
tőíze, amely a rákok (Crustacea) többségénél rendszerint tovább tagolódik csípő(coxopodit) és alapízre (basipodit)
prototroch fn. a trochofóra lárva szájelőtti
csillóöve → vö. metatroch, telotroch
proximális mn. a központhoz/főrészhez
közelebb eső → vö. disztális
pseudoculus ld. Tömösváry-szerv
pseudolamellibranch kopoltyú fn. egymással gyengébb szöveti kapcsolatban lévő
kopoltyúfonalakból álló, szűrögetésre és
ventillációra szolgáló kopoltyú a kagylóknál (Bivalvia) → vö. filibranch, eulamellibranch
pseudopodium tsz. pseudopodia (= álláb)
fn. a polipod típusú lárvával rendelkező
teljes átalakulású rovarok (pl. növényevő
darazsak, lepkék) lárváinak potrohán található állábak
pseudotrachea 1. (= tracheális szerv, „fehérszerv”) fn. a szárazföldi ászkarákok
(Isopoda: Oniscidea) potrohlábainak külső
ágán (exopodit) található, a külvilágra apró
pórusokon keresztül nyíló, mérsékelten elágazó, vékony falú, vakon végződő csövecskék, amelyek járulékos légzőszervként
működve légköri gázcserét tesznek lehetővé; 2. fn. bizonyos legyek (Diptera: Brachycera) ajakpárnáját (labellum) áttörő tracheaszerű csövecskék, amelyeken keresztül az állat nyálat bocsát a táplálék felületére, és azt elfolyósítja, ill. ezeken keresztül
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áramlik a felszívott táplálék a felső ajak
(labrum) alkotta táplálékszállító csatornáig
pteralium tsz. pteralia fn. a szárnyas rovarok (Pterygota) szárnyízesülését alkotó
mozgatható lemezek (szkleritek)
pterostigma (= szárnyjegy) fn. egyes szárnyas rovaroknál (pl. szitakötők, hártyásszárnyúak) a szárnycsúcs közelében található megvastagodott, hemolimfával kitöltött, többnyire feltűnő színű mező, amely
aerodinamikai stabilizátorként segítheti a
repülést, ill. vizuális szignálként is szolgálhat
pterothorax (= szárnyastor) fn. a szárnyas
rovaroknál (Pterygota) az 1-1 pár szárnyat
hordozó közép- (meso-) és utótor (metathorax) egysége
ptilinum tsz. ptilina (= homlokzsák) fn. a
homlokréses legyeknél (Schizophora) a
bábbölcső (puparium) felnyitásában szerepet játszó, a csápok fölötti homlokrésen keresztül kitüremíthető homlokhólyag
pulzáló testecskék fn. a Xenacoelomorpha
klád tagjainál a degenerálódó hámsejtek
által képzett jellegzetes átmeneti struktúrák
a hámrétegben
pupa (= báb) fn. a teljes átalakulású (holometabol) rovaroknál a legutolsó lárvastádiumot követő nyugalmi stádium, amelyben
a lárvális szervek nagy része lebomlik, és
az ún. imaginális korongokból új, az imágóra jellemző szervek alakulnak ki; ld.
pupa adectica, pupa dectica
pupa adectica fn. olyan báb, amelynél a
rágók (mandibulae) nem szklerotizáltak és
nem mozgathatóak; ld. pupa libera, pupa
obtecta, pupa coarctata → vö. pupa dectica
pupa coarctata (= tonnabáb) fn. olyan
báb, amely lényegében az utolsó stádiumú
lárva kültakarójából kialakult ún. bábölcsőbe (puparium) zárt szabad báb (kerekbábrésű legyek); a pupa adectica egyik
típusa
pupa dectica fn. olyan báb, amelynél a
rágók (mandibulae) szklerotizáltak és mozgathatóak, a végtagok pedig szabadon kap-

csolódnak a testhez (pl. tegzesek, recésszárnyú fátyolkák, csőrösrovarok) → vö.
pupa adectica
pupa libera (= szabad báb) fn. olyan báb,
amelynél a végtagok bár a testhez simulnak, de szabadok (pl. hártyásszárnyúak,
bogarak); a pupa adectica egyik típusa
pupa obtecta (= fedett báb, múmiabáb) fn.
olyan báb, amelynél a végtagok szorosan a
testhez tapadnak (pl. lepkék, szúnyogok,
egyenesbábrésű legyek); a pupa adectica
egyik típusa
puparium tsz. puparia (= lárvabölcső,
bábbölcső) fn. az utolsó stádiumú lárva
kutikularétegéből kialakuló védőburok,
amelyen belül az átalakulás megtörténik
(pl. liszteskék, legyezőszárnyúak, legyek)
pupoid stádium fn. a tojásból kikelő fiatal
állatok legelső, mozdulatlan, nem táplálkozó egyedfejlődési stádiuma a Dignatha
klád tagjainál (villáscsápúak, ikerszelvényesek), ill. az előrovarok (Parainsecta)
egy részénél
pygidium (= farok) fn. a gyűrűsférgek
(Annelida) végbélnyílást hordozó, az utolsó valódi testszelvényt követő szegmense
R
radiolus tsz. radioli fn. a csőlakóférgek
(Sabellida) tollszerű, oldalcimpákkal (pinnulae) ellátott és barázdált prostomiális tapogatói, amelyek gyakran látványos, tölcsérszerű vagy spirális tapogatókoszorút
alkotnak, ennek segítségével szűrögetnek,
ill. a gázcsere is a tapogatók felszínén keresztül történik
radula (= reszelőnyelv) fn. a puhatestűek
(Mollusca) szalagszerű, conchinból felépülő, felszínén horogszerű fogak haránt- és
hosszanti sorait hordozó táplálkozószerve
radulapárna ld. odontophor
rágó ld. mandibula
rágógyomor ld. mastax
recens mn. mai, jelenkori
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receptaculum (= ormányhüvely) fn. a buzogányfejű férgeknél (Acanthocephala) a
testüregbe benyúló, izmos falú zacskó,
amely a kiölthető ormányt (proboscis) rejti
nyugalmi állapotban
rédia (= beles csíratömlő, dajka) fn. a közvetett fejlődésű mételyek (Digenea) puhatestű köztigazdában élő, már tápcsatornával is rendelkező lárvaalakja, amelyek
ivartalan (aszexuális) sokszorozódással
vagy újabb rédiákat (leányrédiákat), vagy a
puhatestű gazdából kirajzó farkos lárvákat
(cerkáriákat) képeznek
regresszív vedlés fn. méretcsökkenéssel
és/vagy visszafejlődéssel járó vedlés (pl.
termeszeknél a szárnykezdemények redukciója vagy eltűnése az újonnan vedlő nimfáknál) → vö. progresszív vedlés
reliktum faj (= maradványfaj) fn. az adott
területen korábbi földtörténeti korból fennmaradt faj, amely ún. menedékhelyeken
(refúgiumokban) vészelte át a számára
kedvezőtlen (hideg vagy meleg) időszakot
remigium (= szárnyfőmező) fn. a Neoptera
kládba tartozó rovarok szárnyfelszínének
legnagyobb részét alkotó mező, amelyet a
szárnytőmezőtől (vannus) a plica clavalisnak nevezett redő választ el
rendszertan fn. az élőlények rendszerezésével, csoportosításával és elnevezésével
foglalkozó tudomány; két szakterülete a
taxonómia és a szisztematika
renett-sejt fn. a fonálférgeknél (Nematoda) előforduló, kiválasztást végző mirigysejt
repellens mn. riasztó, távoltartó (pl. védekezésre szolgáló mirigyváladék)
reproduktív alak fn. euszociális rovaroknál (pl. termeszeknél, fullánkos hártyásszárnyúaknál) a szaporodást végző, rendszerint szárnyakkal rendelkező fertilis egyedek (királynők, hímek/királyok)
reszelőnyelv ld. radula
retinaculum (tenaculum) 1. (= akasztó)
fn. ugróvillásoknál (Collembola) a 3. potrohszelvényen található apró, végtageredetű struktúra, amely nyugalmi állapotban

az ugróvillát (furcula) rögzíti; 2. (= akasztó) fn. a Heteroneura kládba tartozó lepkék
elülső szárnyain található, összepödört lebenykéből (hímek) vagy 1-2 sornyi merev,
felfelé álló pikkelyből (nőstények) álló
struktúra, amelybe a hátulsó szárnyak
kapcsolótüskéje (frenulum) akaszkodik
repüléskor; 3. fn. a buzogányfejű férgeknél
(Acanthocephala) a hosszanti idegtörzsek
és az ezeket körülvevő izomból álló hüvely
egysége
retrocerebrális szerv fn. a kerekesférgeknél (Rotifera) az agydúc mögött elhelyezkedő, a fej csúcsán nyíló, a kerékszervvel
asszociáló mirigyes szerv, amelynek váladéka feltehetőleg a kerékszerv csillózatát
síkosítja vagy a megtapadást szolgálja az
aljzaton való mozgáskor
rezilin fn. az ízeltlábúak (Arthropoda) kutikulájában található, eredeti alakját nagy
deformáció után is visszanyerő, nagy rugalmasságú fehérje (elasztomer)
rhabdit (= nyálkapálca) fn. a valódi örvényférgek (Platyhelminthes: Rhabditophora) epidermiszében található, mezenchimális eredetű mirigysejtek által termelt
pálcaszerű struktúrák, amelyek kilövellhető tartalma védekezésre vagy zsákmányszerzésre szolgáló ragacsos, mérgező nyálkaréteget képez az állat testfelületén
rhinofóra (= szaglótapogató) fn. egyes
tengeri csigák (pl. csupaszkopoltyúsok, hátulkopoltyúsok) páros, bunkó-, pálca- vagy
fülszerű, kémiai érzékszervként (szaglószervként) szolgáló tapogatói
rhogocita (= pórussejt) fn. a puhatestűek
(Mollusca) sejtes immunválaszban, légzőpigmentek szintézisében és lebontásában,
fémion anyagcserében, ill. méregtelenítésben szerepet játszó sejtjei
rhombogén fn. a Dicyemida klád tagjainak
ivarosan szaporodó alakja → vö. nematogén
rhopalium tsz. rhopalia (= peremtest) fn.
a kehelyállatok (Scyphozoa) és kockamedúzák (Cubozoa) ernyőének peremén található fény- és helyzetérzékelő szervek
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rhynchocöl (= ormányüreg) fn. zsinórférgeknél (Nemertea) a kiölthető ormány
(proboscis) befogadására szolgáló, mezodermális eredetű hámmal bélelt testüregszakasz
riasztó színezet ld. aposzematikus színezet
Ribaga-szerv fn. egyes poloskák (pl. Cimicidae) nőstényeinél a potroh hasoldalán
található zsebszerű betüremkedés, amelyen
keresztül a hímek a párzás során a hímivarsejtjeiket a nősténybe juttatják; ld. traumatikus inszemináció
rostellum (= ormány) fn. egyes tagolt galandférgek (Eucestoda) scolexének csúcsán
található önálló izomzattal bíró, kiölthető
és visszahúzható, horogkoszorúval ellátott
(„felfegyverzett”) vagy horogkoszorú nélküli („fegyvertelen”) ormány
rostrum 1. (= szipóka) fn. a szipókások
(Hemiptera) szúró-szívó szájszerve, amelyet a szúrósertévé alakult páros rágó
(mandibula) és állkapocs (maxilla) alkot;
2. fn. a csőrösrovarok (Mecoptera) csőrszerű fejnyúlványa

vesécskéknek (metanefrídiumok) az eucölóma maradványaként megmaradó része
salivarium fn. a szájnyílás előtti (preorális) tér hátulsó, a nyálmirigyek kivezetőjéhez vezető a hatlábúaknál (Hexapoda) →
vö. cibarium
sarokíz ld. pedicellus
sarokpánt ld. ligamentum
scalid fn. a Scalidophora klád tagjainak
ormányán (introvert) található gyűrűkbe
rendeződött, kutikuláris eredetű, belül üreges tövises nyúlványok, amelyek az aljzatban való mozgást segítik, ill. érzékszervként is szolgálnak
scaphocerit fn. az Eumalacostraca kládba
tartozó rákok 2. pár csápjának (antenna)
lapított, pikkelyszerű külső ágai (exopodit), amelyek elsődlegesen egyfajta oldalstabilizátorként működnek úszás közben
scaphognathit fn. a tízlábú rákok (Decapoda) 2. pár állkapcsának (maxilla) nagy,
lebenyszerű külső ága (exopodit), amelynek ritmikus csapkodásával a kopoltyúüregükön áthaladó légzővíz áramlását biztosítják
scaphognathit fn. a tízlábú rákok (Decapoda) 2. pár állkapcsának (maxilla) nagy,
lebenyszerű külső ágai (exopodit), amelyek
ritmikus csapkodása a kopoltyúüregen áthaladó légzővíz áramlását biztosítják
scapus (= csápnyél, csáptőíz) fn. a hatlábúak (Hexapoda) csápjának 1., gyakran a
többinél erőteljesebben megnyúlt íze
scarabaeiform lárva (= pajor) fn. hajlott
testű, gyengébben szklerotizált, rövid lábú
oligopod típusú lárva (pl. lemezescsápú
bogarak)
schizocölomikus testüregképződés fn. az
ősszájúaknál (Protostomia) gyakori testüregképződési forma, amelynek során a
blasztopórus régióból a blasztocölbe vándorló és ott tovább osztódó mezodermális
sejtek páros, tömör sejthalmazokat hoznak
létre, amelyek belsejében hasadékképződéssel alakul ki a másodlagos testüreg,
azaz a sejtek között üreg nyílik, amely
egyre tágasabb lesz, a fala pedig mind

S
sacculina externa (= kültest) fn. az élősdi
kacslábú rákok (Rhizocephala) kifejlett
nőstényeinek a gazdából kilógó, ivarszerveket és költőüreget tartalmazó része →
vö. sacculina interna
sacculina interna (= beltest) fn. az élősdi
kacslábú rákok (Rhizocephala) kifejlett
nőstényeinek a gazda testét belülről teljesen behálózó, attól táplálékot elvonó része
→ vö. sacculina externa
sacculus tsz. sacculi 1. (= csípőhólyag) fn.
a karmos féreglábúak (Onychophora), szövőcsévések (Symphyla) törzsszelvényeinek, ill. az ősi hatlábúak (Hexapoda) potrohának hasoldalán található páros, kitüremíthető, a nedvességfelvételben szerepet
játszó struktúrák; 2. (= véghólyag) fn. a
Panarthropoda képviselőinél a módosult
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jobban elvékonyodik → vö. enterocölomikus testüregképződés
schizodont mn. a jobboldali teknő elülső
részén háromszög alakú főfogból, és emögött hosszan elnyúló, élszerű mellékfogból,
míg a bal oldali teknőn két főfogból és egy
köztük lévő mélyedésből álló zárpárkányzat a kagylóknál (Bivalvia) → vö. taxodont, heterodont, dezmodont, dysodont,
anodont
schizopodium (= hasadt láb) fn. a rákok
(Crustacea) ősi típusú, kétágú törzsvégtagja
scolex (= dajka) fn. a tagolt galandférgek
(Eucestoda) testének különböző rögzítőszerveket hordozó, kapaszkodásra szolgáló
elülső része, amely a primer lárvaalakok
cerkomerének feleltethető meg
scolus tsz. scoli fn. gyakran élénk színű,
esetenként sertéket, méregtüskéket, stb.
hordozó kitüremkedések egyes lepkék lárváinak tor- és potrohszelvényein
scopa tsz. scopae (= szőrkefe) fn. a méhek
(Anthophila) nőstényeinél a hátulsó pár lábak lábszárán és/vagy tábtőízén, esetleg a
potroh hasi oldalán kialakuló különleges,
pollengyűjtésre szolgáló szőrképletek
scutellum 1. (= pajzsocska) fn. rovaroknál
a középhát (mesonotum) nyúlványa; 2. fn.
egyes héjatlan szárazföldi csigáknál (pl.
csupaszcsigák, meztelencsigák) a redukált
köpenyből létrejövő, a fej mögött elhelyezkedő struktúra
sensilium fn. a bolhák (Siphonaptera) 9.
vagy 10. potrohszelvényén található, a gazdaállat megtalálásában szerepet játszó, légmozgást, vibrációt és hőmérsékletet detektáló érzékszerve
sensilla placodea (= érzéklemezek) fn. a
fémfürkészek (Chalcidoidea) csápostorízein található megnyúlt, az egyes ízek felszínéből kiemelkedő hosszanti érzékelő struktúrák
sensu lato hsz. tágabb értelemben véve →
vö. sensu stricto
sensu stricto hsz. szűkebb értelemben véve → vö. sensu lato

septum tsz. septa fn. válaszfal
serdülési dudor ld. tuberculum pubertatis
serte ld. chaeta
sipho ld. syphon
siphonoglyph fn. virágállatoknál (Anthozoa) a szájnyílásnál húzódó, ill. részben a
garatcsőbe (pharynx) is benyúló egy vagy
két csillós árok, amelynek szerepe a gázcserét biztosító vízáram keltése
siphunculus tsz. siphunculi 1. fn. lábasfejűeknél (Cephalopoda) a köpeny csőszerű
származéka, amely a héj kamráit köti
össze; 2. (= potrohcső) fn. levéltetveknél
(Aphidina) a potroh hátoldalán található
páros csövecske, amelyből védekezésül
viasztartalmú váladékot, ill. riasztó hatású
feromonokat bocsátanak ki
sisaklárva ld. pilidium
somata ld. perikarya
specialista mn. egyfajta környezetben,
egyfajta táplálékon megélni képes (faj) →
vö. generalista
spermatheca (= ondótartály) fn. a párzás
során felvett sperma időleges tárolására
szolgáló, a női ivarrendszer részét képező
szerv (pl. kevéssertéjű gyűrűsférgeknél,
rovaroknál, stb.)
spermatofóra (= ondótok) fn. a hímivarsejtek egy csoportját körülzáró fehérjeburok, amelyet egyes állatok (pl. lábasfejűek,
ízeltlábúak) hímjei (vagy hímnős egyedei)
leraknak vagy a párzás során a nőstényeknek (vagy hímnős állatoknál a párzótársnak) közvetlenül átadnak
spermatophylax fn. egyes tojócsöveseknél
(Ensifera) a hímek spermatofórájának
nagyméretű, fehérjében dús, hímivarsejteket nem tartalmazó része, amelyet a nőstények a párzást követően elfogyasztanak,
ezáltal biztosítva a hímek számára, hogy a
hímivarsejtjeik még azelőtt a nőstény ivarjáratába kerüljenek, mielőtt a nőstény a
spermatofóra hímivarsejteket tartalmazó
részét (ampulla) is eltávolítaná az ivarnyílásáról, ezzel „megszakítva” a spermiumtranszfert
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sphragis (= „erényöv”) fn. a hímek járulékos mirigyei által képzett, a nőstény ivarnyílását lezáró, és ezáltal a további hímekkel történő párosodást megakadályozó
szekrétum a pillangóknál és tarkalepkéknél
spiculum tsz. spicula 1. (= váztű) fn. a szivacsok (Porifera) mészből (kalcium-karbonát) vagy kovából (szilícium-dioxid) felépülő vázelemei; 2. (= párzótüske) fn. párzást vagy a nőstényhez való rögzülést segítő
struktúra egyes állatok (pl. övesfégek, fonálférgek) hímjeinél
spirális petebarázdálódás fn. a spirális
barázdálódású állatok (Spiralia) jellegzetes
petebarázdálódási formája, amelynek során
a zigóta osztódásával létrejövő leánysejtek
(blasztomérák) nem egymás felett szabályosan, hanem egymáshoz képest némileg
eltolódva és mintegy 45 fokkal elfordulva
helyezkednek el
spongin fn. a kovaszaruszivacsok (Demospongiae) vázának felépítésében részt vevő, jódot is tartalmazó szaruszerű struktúrfehérje
spongocöl (= gasztrális üreg) fn. a szivacsok (Porifera) testének központi ürege
sporociszta (= csíratömlő) fn. a közvetett
fejlődésű mételyek (Digenea) puhatestű
köztigazdában élő zsákszerű, tápcsatornával még nem rendelkező lárvaalakja,
amelyek ivartalan (aszexuális) sokszorozódással vagy további sporocisztákat (ún.
leánysporocisztákat), vagy már tápcsatornával is rendelkező beles csíratömlőket
vagy dajkákat (rédiákat) hoznak létre
stabilimentum fn. feltűnő, cikkcakkos lefutású beszövés („hímzés”) egyes fogóhálót készítő pókok hálójában
stem group ld. törzscsoport
stemma tsz. stemmata fn. a teljes átalakulású (holometabol) rovarok lárváira jellemző, a fej két oldalán, a későbbi összetett
szemek helyén elhelyezkedő egyszerű szemek, amelyek az összetett szemek származékainak tekinthetők
stenopter mn. keskenyszárnyú

steril mn. terméketlen → vö. fertilis, szubfertilis
sternit fn. az ízeltlábúak (Arthropoda)
szelvényeinek hasi lemeze → vö. tergit,
pleurit
stichoszóma fn. a Mermithida rendbe tartozó fonálférgeknél a hosszanti sorokba
rendeződött, a nyelőcső szövetével nem
egyesülő nyelőcsői mirigysejtek alkotta
egység
stigma tsz. stigmata fn. légzőnyílás
stomatostyl fn. a Tylenchina kládba
(Rhabditida) tartozó fonálférgek kitolható,
előrefelé fokozatosan elkeskenyedő, alapi
részén az izmok tapadására szolgáló 3 duzzanatot (ún. szuronygombot) viselő, belül
üreges szájszuronya
streptoneuria fn. keresztezett idegűség,
azaz a hosszanti, eredetileg párhuzamos
idegtörzsek átkereszteződése a csigáknál
(Gastropoda) → vö. euthyneuria
striduláció fn. bizonyos testrészek (pl.
szöcskéknél és tücsköknél a bal- és jobboldali elülső szárny) egymáshoz dörzsölésével történő hangadás
stridulációs szervek fn. azon struktúrák
egyes ízeltlábúaknál (pl. egyenesszárnyúaknál, bogaraknál, langusztáknál, madárpókoknál), ill. gerinceseknél (pl. kígyóknál), amelyek egymáshoz dörzsölődve hangot adnak
strobila (= féreglánc) fn. a tagolt galandférgek (Eucestoda) testének a scolexet követő, változó számú ízből (proglottis) felépülő, gyakran szalagszerű hátulsó része
strobiláció 1. (= végbimbózás) fn. a kehelyállatok (Scyphozoa) nemzedékváltakozására jellemző folyamat, amelynek során
az ivartalanul (aszexuálisan) szaporodó
polipon befűződések alakulnak ki, majd a
legrégebbi befűződés leválik, létrehozva az
ún. ephyra stádiumot; 2. fn. tagolt galandférgeknél (Euestoda) az állat testét (strobila) alkotó ízek (proglottisok) sarjadzással
(harántosztódással) történő létrehozása a
gyarapodási (germinatív) zónaként műkö687

dő nyaki rész (collum) vagy a scolex töve
által
stygobionta mn. felszín alatti vizekben élő
stylet 1. (= szúróserte, szájszurony) fn. a
méreganyag zsákmányba juttatását (pl. zsinórférgek, haltetvek), a folyékony jellegű
táplálék (növényi/állati nedvek) felszívását
(pl. medveállatkák) vagy a gazdába való
behatolást (pl. húrférgek lárvái) lehetővé
tévő viszonylag merev, hegyes struktúrák;
2. fn. párzószerv laposférgeknél (Platyhelminthes)
stylopizált mn. legyezőszárnyúak (Strepsiptera) által parazitált
stylus tsz. styli 1. fn. a szájnyíláson át kitolható, a folyékony táplálék felszívását segítő szájszurony egyes, főleg növényparazita fonálférgeknél (Nematoda); 2. (= farcsuta) fn. a szövőcsévések (Symphyla)
törzsszelvényeinek, ill. az ősi hatlábúak
(Hexapoda) potrohának hasoldalán található páros, végtag eredetű struktúrák; 3. fn.
az egyenes bábrésű legyek (Orthorrhapha)
csápostorának (flagellum) vékony, több ízű
nyúlvánnyá leegyszerűsödött disztális része
subchela (= félollós láb) fn. a pálcaláb
(pereiopodium) azon módosulata rákoknál
(Crustacea), amelynél a láb utolsó íze (dactylus) az előző íz (propodus) mellé visszahajtható
syconoid mn. a mészszivacsoknál (Calcarea) előforduló testfelépítési típus, amelynél a testet áttörő csatornák megnyúlt sugárkamrákba vezetnek, és ezek falát borítják a galléros ostoros sejtek (choanociták)
→ vö. asconoid, leuconoid
syphon (sipho) 1. (= szifó) fn. egyes puhatestűeknél (pl. kagylók, csigák, lábasfejűek) a köpenyüreget a külvilággal összekötő
csőszerű szerv, amelynek a mozgásban,
légzésben, táplálkozásban, ill. érzékelésben
egyaránt szerepe lehet; 2. (= légzőcső) fn.
egyes vízben élő rovarok (pl. vízi skorpiók,
egyes vízi bogarak, zengőlegyek, ill. víziszúnyogok lárvái) levegővételre alkalmas
potrohvégi függeléke

SZ
szabad báb ld. pupa libera
szagittociszta fn. az Acoela klád egyes fajainak (Sagittiferidae) kültakarójában található, speciális sejtek, ún. szagittociták által
termelt tűszerű, kilőhető képletek, amelyek
a zsákmányszerzést és/vagy a védekezést,
esetleg a spermiumtranszfert segítik (a párzótárs epidermiszének átszúrásával)
szaglótapogató ld. rhinofóra
szájcső ld. manubrium
szájfedő ld. epistoma
szájkúp fn. az övesférgek (Kinorhyncha)
és páncélosférgek (Loricifera) ormányának
(introvert) végén található és azzal együtt
visszahúzható, de nem befordítható, a szájnyílást hordozó struktúra
szájszemölcs ld. orális papilla
szájszurony ld. stylet, stylus
szaprofág mn. bomló szerves anyagokkal
táplálkozó
szárnyalapmező ld. neala
szárnyastor ld. pterothorax
szárnyfedő ld. elytrum
szárnyfőmező ld. remigium
szárnyháromszög fn. az egyenlőtlen szárnyú szitakötők (Anisoptera) szárnyainak
tövének közelében található egy vagy több
sejtből álló, vastagabb erekkel körülhatárolt mező
szárnyív ld. arculus
szárnyjegy ld. pterostigma
szárnypikkely ld. tegula
szárnytőmező ld. vannus
szegmentáció (= szelvényezettség) fn. a
testnek az A-P tengely (hossztengely) mentén ismétlődő részekre, azaz szelvényekre
való feltagolódása, amely bizonyos páros
szervek (pl. cölómazsákok, kiválasztószervek, idegdúcok, stb.) sorozatos megismétlődésével járhat együtt
szelvényezettség ld. szegmentáció
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szemelpár mn. élete során csak egyszer
szaporodó → vö. iteropár
szemiakvatikus mn. félvízi
szesszilis mn. helytülő → vö. erratikus,
hemiszesszilis
szexuális kannibalizmus fn. a párzótárs
elfogyasztása a párzás előtt, közben vagy
után (pl. pókoknál, fogólábúaknál)
szezonális polimorfizmus ld. ciklomorfózis
szifó ld. syphon
szimbionta fn. szimbiózisban élő organizmus
szimbiózis 1. fn., tág. különböző fajok között kialakuló szoros és tartós kapcsolat
(pl. kommenzalizmus, parazitizmus, mutualizmus); 2. fn., szűk. a mutualizmus azon
formája, amelyben a partnerek között tartós együttélés alakul ki
szincicium fn. különálló sejtek összeolvadásával létrejött, több sejtmagot tartalmazó
sejtegység
szinuszmirigy fn. a rákok (Crustacea) fejében található, az endokrin rendszerük
egyik központját képező neurohemális
szerv
szipóka ld. rostrum
szisztematika fn. az élőlények rendszerezésének alaptudománya, amely értelmezi
és magyarázza a rendszert; célja az élőlények rokonsági viszonyainak feltárása
szívógarat fn. izmos, keresztmetszetben
Y-alakú lumennel rendelkező, a táplálék
felszívását segítő garat (pl. csillóshasúak,
piócák, övesférgek, páncélosférgek, fonálférgek, medveállatkák, karmos féreglábúak, stb.)
szívógödör ld. bothrium
szívókorong ld. bothridium
szkeletális lamina 1. fn. a Syndermata
klád tagjainál (kerekesférgek, buzogányfejű férgek) a szinciciális epidermisz perifériás részén kialakuló keratinszerű fehérjékből felépülő belső (intraszinciciális)
váz; 2. fn. a Micrognathozoa egyetlen képviselőjénél (Limnognathia maerski) a test

hátoldalának és oldalainak epidermiszének
intracelluláris fehérjeváza
szklerit fn. kutikulalemez (vázelem) az
ízeltlábúaknál (Arthropoda)
szklerotizáció fn. ízeltlábúaknál (Arthropoda) a külső vázat képző kutikula keménységének megnövekedése az exokutikula fehérjeláncai közötti keresztkötések
kiépülése révén
szklerotizált mn. (meg)keményedett (pl.
ízeltlábúak kutikulája a szklerotizáció révén)
szociális mn. társas életmódú
szociálparazita mn., fn. olyan euszociális
életmódú faj, amelyek királynői nem önállóan alapítanak kolóniát, hanem más fajok
fészkébe hatolva megölik vagy eltávolítják
a rezidens királynőt, átveszik annak helyét,
majd saját utódjaikat a gazdafaj dolgozóival neveltetik ki
szociálparazitizmus fn. olyan, az euszociális életmódú fajok körében előforduló
életmód, amelynek során a királynők nem
önállóan alapítanak kolóniát, hanem más
fajok fészkébe hatolva megölik vagy eltávolítják a rezidens királynőt, átveszik annak helyét, majd saját utódjaikat a gazdafaj
dolgozóival neveltetik ki
szoliter mn. magányos életmódú
szőrkefe ld. scopa
szövőlap ld. cribellum
szövőszemölcs 1. fn. a pókok (Araneae)
utótestének (opisthosoma) végén található,
ősileg 4 pár, végtageredetű struktúra, amelyek apró pórusain (csévéken) keresztül
préselik ki az utótestben található szövőmirigyek levegőn megszilárduló, fonalat képező fehérjéit; 2. ld. cercus
sztatoblaszt fn. az édesvízi szájfedős mohaállatok (Bryozoa: Phylactolaemata) terjesztő- és kitartóképletei, amelyekből tavasszal az új telep kifejlődik
sztatociszta fn. helyzetérzékelő szerv
szubadult mn. még nem ivarérett
szubelytrális üreg fn. bogaraknál (Coleoptera) a szárnyak és a hátlemezek közötti
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védettebb üreg, ahová az utóhát és a potroh
légzőnyílásai is nyílnak, és amely pl. a vízi
bogaraknál levegő tárolására szolgálhat
szubepidermális mn. hámréteg alatt elhelyezkedő
szubfertilis mn. csökkent termékenységű
→ vö. fertilis, steril
szubgenuális szerv fn. rovaroknál a járólábak lábszárának (tibia) proximális részében
található chordotonális szerv
szubimágó fn. kérészeknél (Ephemeroptera), ill. a paleozoikumi szárnyas rovaroknál
az imágó stádiumot megelőző, még nem
ivarérett, de már röpképes fejlődési állapot
szublitorális zóna fn. sekélytengeri zóna
szubraduláris szerv fn. a radula alatt elhelyezkedő, a táplálék minőségének megállapítását szolgáló kémiai érzékszerv a puhatestűeknél (Mollusca)
szubtidális zóna fn. apályszint alatti zóna
szuperparazitoidizmus fn. a parazitoidizmus azon típusa, amelynek során a gazdát
ugyanazon faj több lárvája is parazitálja
(amelyek lehetnek egy vagy több nőstény
utódai)
szúróserte ld. stylet
szúró-szívó kampó fn. a recésszárnyú fátyolkák (Neuroptera) lárváinál a nagy,
gyakran görbült, sarló alakú rágók
(mandibulae) és a hozzáfekvő állkapcsok
(maxillae) alkotta szívókészülék
szünantróp mn. emberhez kötődő, ember
közelében élő
szünapomorf jelleg fn. két vagy több taxonra jellemző közös leszármaztatott jelleg
(pl. a gerincoszlop megléte a gerinceseknél, amely elsődlegesen a törzs minden
tagjára jellemző) → vö. szünpleziomorf
jelleg
szünpleziomorf jelleg fn. két vagy több
taxonra jellemző közös ősi jelleg (pl. az
ősi, szárny nélküli rovarok, azaz az ugró
ősrovarok és a pikkelykék elsődleges szárnyatlansága) → vö. szünapomorf jelleg

szüntípus fn. a fajleírás alapjául szolgáló
két vagy több egyenrangú példány sorozata, amennyiben nem történt meg közülük a
holotípus kijelölése → vö. holotípus, paratípus, lektotípus, paralektotípus, neotípus
szűrőkamra fn. a kabócáknál (Auchenorrhyncha) a gyomor kezdeténél található,
Malpighi-edényekkel körülvett, az utóbélbe torkolló kanyargós csőrendszer, amely
lehetővé teszi a cukorban gazdag táplálék
utóbélbe jutását a középbél kikerülésével
szűznemzés ld. parthenogenezis
T
tagma tsz. tagmata fn. a többitől morfológiailag és funkcionálisan is elkülönülő
szelvények csoportja a heteronóm szelvényezettséget mutató állatoknál (pl. ízeltlábúaknál)
tagmatizáció fn. testtájak (tagmata) kialakulása a szelvényezett állatoknál (pl. ízeltlábúaknál)
talplap ld. euplantula
támasztóserte ld. aciculum
tantulus lárva fn. a Tantulocarida kládba
tartozó ektoparazita rákok sajátos, végtagnélküli fejjel, torán 6 pár úszólábbal rendelkező, a leendő gazdát felkereső, majd
azon rögzülő lárvaalakja
tapadópárna ld. arolium
tapadótárcsa fn. a közvetlen fejlődésű mételyek (Aspidogastrea) hasi oldalán található, rendszerint számos, sorokba rendeződött szívókaszerű mélyedésből (alveolus,
loculus) álló rögzítőszerve
tapogatóláb ld. pedipalpus
társbérlő ld. inkvilin
tarsomer fn. lábfejíz
tarsus tsz. tarsi (= lábfej) fn. 1. a csáprágósok (Chelicerata) járólábának 6. vagy 7.,
lábszárat (tibia) vagy másodvégízt (metatarsus) követő íze; 2. a soklábúak (Myriapoda) járólábának 6. vagy 7., lábszárat (tibia) követő íze; 3. a hatlábúak (Hexapoda)
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járólábának 5., lábszárat (tibia) követő,
rendszerint további ízekre (tarsomer) feltagolódó íze
tartós lárva ld. dauer lárva
taxodont mn. mindkét teknőn sok apró,
egyforma fogakból álló zárpárkányzat a
kagylóknál (Bivalvia) → vö. heterodont,
schizodont, dezmodont, dysodont, anodont
taxon fn. élőlények névvel ellátott csoportja, amely különböző tulajdonságokkal (karakterekkel) jellemezhető (pl. a hétpettyes
katica mint faj, a katicabogárfélék mint
család, a halak mint elsődlegesen vízi gerincesek csoportja, stb.)
taxonómia fn. az élőlények elnevezésének
és azok hierarchikus osztályozásának tudománya, amelynek célja az élőlények sokféleségének és rokonsági viszonyaik bemutatása
taxonómiai jelleg ld. bélyeg
tegez fn. a tegzesek (Trichoptera) lárvái által késztett hordozható vagy rögzített lakócső, amelynek alapanyagát a lárvák selyemszövő-mirigyeinek vízben megszilárduló váladéka képezi, amelybe a lárvák fajtól, ill. élőhelytől (hozzáférhetőségtől) függően különböző tárgyakat (pl. növényi részeket, puhatestűek héját, homokszemcséket, apró kavicsokat, stb.) építhetnek be
tegmen tsz. tegmina fn. keményebb, átlátszatlan, fedő jellegű elülső szárnyak a
Polyneoptera számos tagjánál (pl. fülbemászóknál, egyenesszárnyúaknál, csótányoknál)
tegmino-tegminális striduláció fn. a tojócsöveseknél (Ensifera) az elülső (fedő jellegű) szárnyak (tegmina) egymáshoz dörzsölésével történő hangadás
tegula tsz. tegulae (= szárnypikkely) fn. az
elülső pár szárnyak tövét fedő pikkelyszerű
szklerit a szárnyas rovaroknál (pl. egyenesszárnyúak, kabócák, hártyásszárnyúak, lepkék, stb.)
teleoconch fn. a kifejlett kori héj csigáknál
(Gastropoda) → vö. protoconch
teljes átalakulása ld. holometabolia

teloanamorfózis fn. az anamorfózis azon
típusa, amelynél az adott fajra jellemző
maximális szelvényszám elérését követően
az állat nem vedlik többször, és ennek
megfelelően újabb szelvényekkel sem bővül tovább → vö. euanamorfózis, hemianamorfózis
telopodit ld. endopodit
telopodium fn. a Pentazonia kládba tartozó
ikerszelvényesek hímjeinek utolsó, megnagyobbodott lábpárja, amelyek a nőstények
megragadását, ill. egyeseknél a spermatofórák átadását segítik
telotroch fn. a trochofóra lárva végbélnyílás körüli csillóöve → vö. prototroch, metatroch
telson (= faroklebeny) fn. az utolsó valódi
testszelvényt követő szegmens ízeltlábúaknál (Arthropoda)
temporális szerv ld. Tömösváry-szerv
tenaculum ld. retinaculum
tentaculum tsz. tentacula fn. tapogató
tentorium fn. az ízeltlábúak (Arthropoda)
fejtokjának az embrionális ektoderma betüremkedéseiből képződő belső váza, amely
a fejtok szilárdságát fokozza, ill. fontos
izomtapadási helyül szolgál
térdíz ld. patella
tergit fn. az ízeltlábúak (Arthropoda) szelvényeinek háti lemeze → vö. sternit, pleurit
testüreg ld. cölóma
testvércsoport (= testvérklád) fn. közös
ősből leszármaztatható, egymással közvetlen és legközelebbi rokon, taxonómiailag
egyenrangú taxonpár, amelyek a közös őssel együtt monofiletikus egységet alkotnak
(pl. a csótányok és fogólábúak)
testvérklád ld. testvércsoport
tetratiridium ld. merocerkoid
thorax (= tor) fn. a rákoknál és a hatlábúaknál a törzs elülső, a potrohtól (azaz a
törzs hátulsó részétől) morfológiailag és
funkcionálisan is elkülönülő része
tibia tsz. tibiae (= lábszár) fn. 1. a csáprágósok (Chelicerata) járólábának 5., térdízt
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(patella) követő íze; 2. a soklábúak (Myriapoda) járólábának 5. vagy 6., combot (femur) vagy postfemurt követő íze; 3. a hatlábúak (Hexapoda) járólábának 4., combot
(femur) követő íze
tibiotarsus fn. a lábszár (tibia) és az egyízű lábfej (tarsus) összeolvadásával létrejövő íz (pl. ugróvillások, recésszárnyú fátyolkák lárvái, stb.)
tintamirigy fn. a lábasfejűek (Cephalopoda) módosult hypobranchiális mirigye, amelynek kilövellhető, melanint és alkaloidokat is tartalmazó váladékát a ragadozók
megtévesztésére használják
tintazacskó fn. lábasfejűeknél (Cephalopoda) a tintamirigy váladékának raktározására szolgáló, az utóbélhez kapcsolódó struktúra
típuspéldány fn. az a példány, aminek
alapján egy új fajt leírnak
tizenhathorgas csillós lárva ld. onkomiracidium
tízhorgas lárva ld. likofóra
tojásrakás ld. ovipária
tojástok ld. oothecha, ephippium
tojócső ld. ovipositor
tokocska ld. cystid
tompor ld. trochanter
tonnabáb ld. pupa coarctata
tor ld. thorax
torpikkely ld. basicalypter
torzió fn. csigáknál (Gastropoda) a zsigerzacskó megcsavarodása a köpenyüreg előrehajlását (flexió) követve, amelynek következtében a köpenyüreg (benne a kopoltyúkkal, az ide nyíló végbélnyílással, stb.
együtt) a test végéről a fej közelébe került,
a hosszanti idegtörzsek átkereszteződtek
(streptoneuria), bizonyos páros szervek
(kopoltyúk, vesécskék, stb.) pedig páratlanná váltak
Tömösváry-szerv (posztantennális szerv,
temporális szerv, pseudoculus) fn. a csápok tövének közelében található speciális
páros érzékszerv a soklábúaknál (Myriapoda) és az előrovaroknál (Parainsecta),

amelynek pontos funkciója vitatott, bár elsődleges szerepe talán a szagérzékelés lehet
törzsalak (forma typica) fn. adott faj
elsőként leírt és megnevezett populációja,
ill. a vele taxonómiailag egyező további
populációk
törzscsoport (‘stem group’) fn. a koronacsoport tagjaihoz közel álló, de sem azok
legközelebbi közös ősét, sem ezen közös
ős leszármazottjait nem tartalmazó, kihalt
(fosszilis) fajokat magába foglaló parafiletikus egység (pl. a mára már kihalt emlősszerű hüllők, amelyekből a ma élő emlősök
legközelebbi közös őse leszármazott) →
vö. koronacsoport
tövises lárva ld. zoëa lárva
tracheakopoltyú fn. a testfal vékony kutikulával borított, tracheacsövekkel átjárt kitüremkedései egyes rovarok (pl. kérészek,
vízifátyolkák, keringőbogarak, stb.) lárváinál
tracheális szerv ld. pseudotrachea
trachearendszer (= légcsőrendszer) fn. a
testfal betüremkedéseként létrejövő, a testfelszínről légzőnyílásokkal (stigmata) induló és egyre jobban elágazó csőrendszerből álló légzőszerv a szárazföldi ízeltlábúaknál (pl. soklábúaknál, rovaroknál, stb.)
tracheatüdő fn. egyes szárazföldi csáprágósok (Chelicerata), pl. skorpiók, pókok,
stb. utótestben (opisthosoma) található,
könyvlapokhoz hasonlóan rendeződő lemezekből álló légzőszerve
traumatikus inszemináció fn. a megtermékenyítés azon sajátos módja (pl. örvényférgeknél, piócáknál, poloskáknál), amikor
a hím (vagy hímnős állat) a nőstény (vagy
hímnős állatoknál a párzótárs) testfalát párzószervével átfúrva vagy hisztolitikus enzimekkel feloldva juttatja be hímivarsejtjeit
annak testüregébe, ondótartályába, stb.
trichobothrium tsz. trichobothria fn. légrezgést érzékelő érzékszőrök egyes ízeltlábúaknál (pl. pókszabásúaknál, soklábúaknál, rovaroknál)
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trichogon fn. az élősdi kacslábú rákok
(Rhizocephala) hímjeinél a ciprisz lárvából
kialakuló, a kifejlett nőstény kültestébe
behatoló, majd a nőstény egyik ondótartályába kerülő, és ott beágyazódó lárvastádium
trichóma fn. a szőrös ikerszelvényesek
(Polyxenida) testét borító, sorokba és csomókba rendeződött fűrészes serték
trignath szájszerv fn. a rágóval rendelkező ízeltlábúak (Mandibulata) három végtagpárból, azaz egy pár rágóból (mandibula) és két pár állkapocsból (maxillula,
maxilla) felépülő szájszerve
trilobitoid lárva fn. a rákszabásúak (Merostomata) háromkaréjú ősrákokra (†Trilobita) emlékeztető lárvaalakja
triploblasztikus mn. három csíralemezzel
(ekto-, ento- és mezoderma) rendelkező
tritocerebrum (= utóagy) fn. az ízeltlábúak (Arthropoda) agydúcának 3., a tapogatólábakat (csáprágósok) vagy a 2. pár csápot (rákok) beidegző dúcpárja
trochanter (= tompor) fn. a csáprágósok
(Chelicerata), soklábúak (Myriapoda) és
hatlábúak (Hexapoda) járólábának 2., csípőt (coxa) követő íze
trochofóra (= csillókoszorús lárva) fn. a
Lophotrochozoa számos tagjára (pl. Kamptozoa, Annelida, Mollusca) jellemző, csillóövekkel (ld. prototroch, metatroch, telotroch borított, szabadon úszó (planktonikus) lárvatípus
trochus (= csillókerék) fn. a kerekesférgek
(Rotifera) szájnyílás előtti (preorális), a
kerékszerv részét alkotó csillókoszorúja →
vö. cingulum
trofoszóma 1. fn. a Mermithida rendbe tartozó fonálférgek lárvakorban felvett tápanyagok raktározására szolgáló, a tápcsatorna többé részétől szeparált, szinciciális
szerkezetű középbele; 2. fn. a Siboglinidae
családba tartozó gyűrűsférgek lárvakori
bélcsatornájából fejlődő, mutualista baktériumokat tartalmazó szerve
troglobionta mn. barlangokban élő

trophus tsz. trophi fn. az állkapcsosak
(Gnathifera) állkapcsi készülékének egyes
elemei
tuberculum pubertatis tsz. tubercula pubertatis (= serdülési dudor) fn. a földigiliszták (Lumbricidae) nyergének hasi oldalán található mirigyes megvastagodások
tubus ventralis (= hasi tömlő) fn. az ugróvillások (Collembola) 1. potrohszelvényén
elhelyezkedő páratlan, feltehetőleg végtageredetű struktúra, amely egy alaplemezből,
egy csőszerű részből, ill. páros, kitüremíthető véghólyagocskából áll, és feltehetőleg
a nedvességfelvételben, ozmoregulációban,
gázcserében, esetleg a megtapadásban játszik szerepet
tymbális szerv fn. egyes rovarok (pl. énekeskabócák, medvelepkék, stb.) izmokkal
pattogtatható, rugalmas kitinmembránból
álló hangképző szerve
tympanális szerv fn. rezgésre képes hártyából, a mögötte elhelyezkedő, a külső
légtérrel kapcsolatban álló légkamrából, ill.
a hártya rezgéseit érzékelő és továbbító
idegsejtekből felépülő hallószerv egyes rovarok (pl. egyenesszárnyúak, fogólábúak,
kabócák, lepkék, stb.) torán, potrohán, stb.
typhlosolis (= hosszanti redő) fn. a kevéssertéjűek (Oligochaeta) középbelének a bél
üregébe betüremkedő, felszívó felületet növelő hátoldali fala
U, Ú
ugróvilla ld. furcula
új jelleg ld. apomorf jelleg
újvilági mn. az amerikai kontinensen
és/vagy az azt körülvevő szigeteken élő
→ vö. óvilági
umbo (= búb) fn. a kagylók (Bivalvia) teknőjének dorzális, kiemelkedő része
uncinus tsz. uncini (= fogas serte) fn. a
csőlakóférgek (Sabellida) lakócsőben való
rögzülést segítő speciális sertéi
unduláló mn. hullámzó
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unilokuláris mn. egy lárvakamrás (gubacs)
→ vö. multilokuláris
uropodium (= farokláb) fn. az Eumalacostraca kládba tartozó rákok utolsó (6.)
potrohszelvényének végtagja, amely a lapos faroklebennyel (telson) együtt gyakran
farokúszót képez
urosoma fn. az evezőlábú rákok (Copepoda) testének hátulsó, az 5. és 6. vagy a 6. és
7. torszelvények közötti csuklós ízesülést
követő, többnyire keskeny, farokszerű része → vö. prosoma
uszályláb fn. a százlábúak (Chilopoda)
utolsó, fegyverként, fogószervként, érzékszervként vagy figyelmeztető jelzésként
használt lábpárja
utóagy ld. tritocerebrum
utóhát ld. metanotum
utómell ld. metasternum
utópotroh ld. postabdomen
utótest ld. opisthosoma
utótor ld. metathorax

veligera (= vitorlás lárva) fn. egyes puhatestűek (pl. csigák, kagylók, ásólábúak)
trochofóra lárvából fejlődő, két oldalán
mozgatható, az úszásban és táplálkozásban
szerepet játszó csillós lebenyekkel (vela)
rendelkező lárvaalakja
velum (= fátyol) fn. a hidraállatoknál
(Hydrozoa) a medúzaalak ernyőjének pereméről lenyúló, izomsejtekben gazdag, ritmikus összehúzódásra képes redő, amely
az úszás szerveként szolgál
ventrális mn. hasi
vermiform lárva fn. a Dicyemida klád
ivartalanul szaporodó alakjai (nematogének) által létrehozott lárvaalak, amelyekből
újabb nematogének fejlődnek → vö. infusiform lárva
vermiform mn. féregszerű
vermigon fn. az élősdi kacslábú rákok
(Rhizocephala) nőstényeinél a gazdát fertőző mozgékony, féregszerű lárvastádium,
amely a gazda bélcsatornája mentén fejlődésnek indulva hozza létre a kifejlett nőstény gyökérszerű beltestét
vesécske ld. metanefrídium
vestibulum (= genitális kamra) fn. a petevezető (oviductus) és a hüvely (vagina) között kialakuló tágulat a rovarok nőstényeinél
vibracularium tsz. vibracularia fn. tisztogató funkciót ellátó egyedek (zoidok) a
heteromorf telepekkel rendelkező mohaállatoknál (Bryozoa)
vitorlás lárva ld. veligera
vivipária (= elevenszülés) fn. azon szaporodási forma, amikor az utódok az embrionális fejlődés végéig az anya testében maradnak, a fejlődő embriók számára pedig
az anya szervezete szolgáltatja a tápanyagokat, tipikusan a placentán vagy ehhez
hasonló struktúrán keresztül → vö. ovipária, ovovivipária
vivőgazda ld. paratenikus gazda
vom Rath-féle szerv fn. a lepkék ajaktapogatóinak (palpi labiales) végén található sa-

V
valódi szívóka ld. acetabulum
váltivarú ld. gonochorisztikus
vannus (= szárnytőmező) fn. a Neoptera
kládba tartozó rovarok szárnyának középső
mezője, amelyet a szárnyfőmezőtől (remigium) és a szárnyalapmezőtől (jugum/neala) két redő, a plica clavalis és plica jugalis választ el
váztű ld. spiculum
végbimbózás ld. strobiláció
végfonál ld. filum terminale
végleges gazda fn. az a gazdaszervezet,
amelyben a kifejlett (ivarérett), ivarosan
szaporodó parazita él → vö. köztigazda
velarium (= peremhártya) fn. a kockamedúzáknál (Cubozoa) a medúzaalak ernyőjének peremén körbehúzódó, izomsejtekben
gazdag redő, amelynek ritmikus összehúzódásával gyors mozgásra képesek
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játos, a légköri széndioxid érzékelését szolgáló érzékszerv
vomer fn. a botsáskák (Phasmatodea) hímjeinél a 10. potrohszelvény haslemezének
(sternit) származéka, amely a nőstény 7.
potrohszelvényének haslemezéhez való
rögzülését szolgálja párzás közben

xilofág mn. faanyaggal táplálkozó
X-szerv fn. a rákok (Crustacea) fejében található szerv, amelynek neuroszekréciós
sejtjei az endokrin rendszerük egyik központját képezik

zoëa lárva (= tövises lárva) fn. a felsőbbrendű rákok (Malacostraca) tövises carapaxszal, ill. a naupliusz lárvával szemben
páros összetett szemmel, 2 pár torvégtaggal és potrohhal is rendelkező másodlagos
lárvaalakja
zoid fn. a telepet (kolóniát) alkotó egyedek
megnevezése a telepes (koloniális) szerveződésű állatoknál (pl. Bryozoa, Tunicata)
zoidlánc fn. harántirányú kettéosztódással
szaporodó egyedek hosszanti sorából álló
láncolat (pl. örvényférgek, csővájóférgek)
zonit (= öv) fn. az övesférgek (Kinorhyncha) törzsét alkotó szegmensek
zöld mirigy ld. antennális mirigy

Y

ZS

Y-szerv fn. a felsőbbrendű rákok (Malacostraca) vedlési hormont (ekdizon) termelő
szerve

zsigerzacskó fn. a puhatestűek (Mollusca)
belső szerveik nagy részét tartalmazó testtája
zsírtest ld. corpus adiposum

X

Z
zárólemez ld. clausilium
zárólemezke ld. placid
zoárium fn. zoidok alkotta telep (kolónia)
(pl. mohaállatok)
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Demospongiae_spicule_diversity.png
Szerzők és szerzői jogok:
Rob W. M. Van Soest, Nicole Boury-Esnault, Jean Vacelet, Martin Dohrmann, Dirk Erpenbeck,
Nicole J. De Voogd, Nadiezhda Santodomingo, Bart Vanhoorne, Michelle Kelly, John N. A. Hooper
(CC BY 2.5).
2.3. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Porifera_body_structures_01.png
Szerző és szerzői jogok:
Philcha (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Fényerő, kontraszt és élesség módosítása.
2.4. ábra:
Elérési út:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cladorhizidae#/media/Fil:Carnivorous_sponge_-_cladorhizid.jpg
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Szerző és szerzői jogok:
NOAA Okeanos Explorer Program (CC0 1.0).
2.6. ábra:
Elérési utak:
A: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clathrina_coriacea.jpg
B: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acarnus_erithacus.jpg
C: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HoloturieInterne.jpg
D: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oscarella_lobularis_(Schmidt,_1862).jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: Géry Parent (CC BY-SA 3.0); B: SIMoN/MBNMS (CC0 1.0); C: Daniel Baise (CC BY-SA 3.0);
D: Géry Parent (CC0 1.0).
Átalakítások:
Összes ábránál keret és betűjelzés hozzáadása; A ábra megvágása; B, D ábrák megtükrözése.
2.7. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ctenophore_diagram_-_ru.svg
Szerző és szerzői jogok:
Kaidor (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Ábra magyarítása.
2.9. ábra:
Elérési út:
https://en.wikipedia.org/wiki/Platyctenida#/media/File:Coeloplana_astericola_(Benthic_ctenophores)_
on_Echniaster_luzonicus_(Seastar).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Nick Hobgood (CC BY-SA 3.0).
2.10. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ctenophora-Comb-jelly-Euplokamis-sp.-02.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beroe_abyssicola_02.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Alexander Semenov (CC BY-SA 4.0); Σ64 (CC BY 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
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3.1. ábra:
Elérési utak:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jellyfish_cross_section_numbered.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anemone_anatomy.svg
Szerzők és szerzői jogok:
Mariana Ruiz Villarreal, LadyofHats (CC0 1.0); Hans Hillewaert (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Élesség, fényerő, kontraszt módosítása.
3.2. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cnidocyte.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Karta24 (CC0 1.0).
Átalakítások:
Ábra magyarítása; élesség, fényerő, kontraszt módosítása.
3.3. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schematic_life_cycle_of_Aurelia__Journal.pone.0145314.g005.png
Szerző és szerzői jogok:
Jinru He et al. (CC BY 4.0).
Átalakítások:
Élesség, fényerő, kontraszt módosítása.
3.5. ábra:
Elérési utak:
A: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Virgularia_sp._(Purple_sea_pen).jpg
B:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brown_chromis_Chromis_multilineata_(4676202482).jpg
C: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cerianthus_sp_en_Koh_Phangan.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: Nhobgood Nick Hobgood (CC BY-SA 3.0); B: Paul Asman, Jill Lenoble (CC BY 2.0); C:
Chaloklum Diving (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Összes ábránál keret és betűjelzés hozzáadása; C ábra megvágása; B ábránál fényerő, kontraszt
módosítása.
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3.6. ábra:
Elérési utak:
A: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mikrofoto.de-Hydra_15.jpg
B: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aurelia_aurita_1.jpg
C: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tripedalia-cystophora-Bielecki.jpg
A ábra eredeti forrása:
http://www.mikro-foto.de
Szerzők és szerzői jogok:
A: Frank Fox (CC BY-SA 3.0); B: Hans Hillewaert (CC BY-SA 4.0); C: Jan Bielecki (CC0 1.0).
Átalakítások:
Összes ábránál keret és betűjelzés hozzáadása; C ábra megvágása.
3.7. ábra:
Elérési út:
https://en.wikipedia.org/wiki/Haliclystus_antarcticus#/media/File:Haliclystus_antarcticus_1C.jpg
Szerző és szerzői jogok:
André C. Morandini et al. (CC BY 2.5).
3.8. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trichoplax_revised_anatomy.png
Szerző és szerzői jogok:
Michael Eitel et al. (CC BY 4.0).
Átalakítások:
Nyilakkal és ábramagyarázattal ellátás.
3.9. ábra:
Elérési utak:
A: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trichoplax_mic.jpg
B: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exodigestion_chez_Trichoplax_adhaerens_Kopie.png
Szerzők és szerzői jogok:
A: Oliver Voigt (CC BY-SA 2.0 DE); B: ? (CC0 1.0).
Átalakítások:
Magyar szöveggel ellátás.
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4.1. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Planes_of_Body.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Connexions (CC BY 3.0).
Átalakítások:
Feliratok módosítása.
4.2. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bilaterian_body_plan.svg
Szerző és szerzői jogok:
Ian Alexander (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Feliratok magyarítása.
4.5. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xenoturbella_bockii_longitudinal_section.svg
Szerző és szerzői jogok:
? (CC0 1.0).
Átalakítások:
Újrafeliratozás.
4.6. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nemertodermatida_species.png
Szerző és szerzői jogok:
Meyer-Wachsmuth et al. (CC BY 2.5).
Átalakítások:
Fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
4.7. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acoel_Flatworms_(Waminoa_sp.)_on_Bubble_Coral_(Pler
ogyra_sinuosa)_-_Panglima,_Pulau_Mabul,_Sabah,_Malaysia.jpg
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Szerző és szerzői jogok:
Bernard Dupont (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
4.8. ábra:
Elérési út:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Rosko_vert.001.jpg
Szerző és szerzői jogok:
RoskoGirlA (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; nyíl módosítása.
4.9. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Protovsdeuterostomes.svg
Szerző és szerzői jog:
Yassine Mrabet (CC BY-SA 3.0).
Átalakítás:
Ábra magyarítása.
4.11. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gnathifera_jaws_5.jpg
Szerző és szerzői jog:
Nicolas Bekkouche (CC BY-SA 4.0).
4.14. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mikrofoto.de-Raedertier-14.jpg
Eredeti forrás:
http://www.mikro-foto.de
Szerző és szerzői jog:
Frank Fox (CC BY-SA 3.0 DE).
Átalakítás:
Keret hozzáadása.
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4.15. ábra:
Elérési út:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Mikrofoto.de-Brachionus_quadridentatus_6.jpg
Eredeti forrás:
http://www.mikro-foto.de
Szerző és szerzői jog:
Frank Fox (CC BY-SA 3.0 DE).
Átalakítás:
Keret hozzáadása.
4.16. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Rotifer_Notholca_sp.jpg
Szerző és szerzői jog:
Wiedehopf20 (CC BY-SA 4.0).
Átalakítás:
Keret hozzáadása; megvágás.
4.17. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Figure_28_03_05.jpg
Szerző és szerzői jogok:
CNX OpenStax (CC BY 4.0).
Átalakítások:
Feliratok magyarítása; élesség, fényerő, kontraszt módosítása.
4.18. ábra:
Elérési út:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Mikrofoto.de-Raedertier_Ptygura_pilula_2.jpg
Eredeti forrás:
http://www.mikro-foto.de
Szerző és szerzői jog:
Frank Fox (CC BY-SA 3.0 DE).
Átalakítás:
Keret hozzáadása.
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4.19. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/giuseppevago/4904276511/
Szerző és szerzői jog:
Giuseppe Vago (CC BY 2.0).
Átalakítás:
Keret hozzáadása; megvágás.
4.20. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/20178274873/
Szerző és szerzői jog:
? (CC0 1.0).
Átalakítás:
Fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
4.21. ábra A:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parasite170054fig1_Rhadinorhynchus_oligospinosus_(Acanthocephala).png
Szerző és szerzői jog:
Omar M. Amin, Richard A. Heckmann (CC BY 4.0).
Átalakítás:
Keret, betűjelzés, ivarjelek hozzáadása; megvágás.
4.21. ábra B:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acanthocephala_Rhadinorhynchus.jpg
Szerző és szerzői jog:
Fishdisease.net (CC0 1.0).
Átalakítás:
Keret, betűjelzés hozzáadása; megtükrözés; kontraszt, élesség módosítása.
4.23. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MEB_back.png
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Szerző és szerzői jog:
Zatelmar (CC BY-SA 3.0).
Átalakítás:
Keret, betűjelzések hozzáadása; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
5.1. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pseudostomella_etrusca.jpg
Szerző és szerzői jog:
Todaro et al. (CC BY 2.5).
Átalakítás:
Keret hozzáadása; háttér homogenizálása; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
5.2. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chaetonotus_(Chaetonotus)_polyspinosus.jpg
Szerző és szerzői jog:
Maria Balsamo (CC BY 4.0).
Átalakítás:
Keret hozzáadása; háttér homogenizálása; kontraszt, élesség módosítása.
5.3. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axonemes_9%2B2_and_9%2B1_(Platyhelminthes)__with_white_background.png
Szerző és szerzői jogok:
Jeanloujustine (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
5.5. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dugesia_Anatomy_schematic.svg
Szerző és szerzői jogok:
Andreas Neudecker (CC BY-SA 3.0).
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Átalakítások:
Ábra feliratozása.
5.6. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Figure_07_(PeerJ_4672)__Bipalium_kewense_predation.png
Szerző és szerzői jogok:
Justine et al. (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás; fényerő, kontraszt módosítása.
5.7. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/89882529@N00/3733094837
Szerző és szerzői jogok:
Christopher Laumer (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
5.8. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/steve_childs/233603352
Szerző és szerzői jogok:
Steve Childs (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt módosítása.
5.9. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/couchy/5605902090
Szerző és szerzői jogok:
Alan Couch (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret, nyilak hozzáadása; megvágás; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
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5.10. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hoehlenplanarie-dendrocoelum-cavaticum.jpg
Szerző és szerzői jogok:
H. Krisp (CC BY 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás.
5.11. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/berniedup/14951207744
Szerző és szerzői jogok:
Bernard Dupont (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás.
5.15. ábra A:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Miracidium.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Ash-and-smoke (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret, betűjelzés hozzáadása; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
5.15. ábra B:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cercaria_of_trematode_(259_21)_Cercaria_of_trematode.jp
g
Szerző és szerzői jogok:
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc. (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret, betűjelzés hozzáadása.
5.16. ábra:
Elérési út:
http://www.publicdomainfiles.com/show_file.php?id=13513601413980
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Szerző és szerzői jogok:
CDC/Dr. Shirley Maddison (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret, ivarjelek hozzáadása.
5.17. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leucochloridium_paradoxum1.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Dick Belgers (CC BY 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás; kontraszt módosítása.
5.18. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fasciola_hepatica_(Linnaeus,_1758)_2013_000-2.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Wilfredor (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret, nyilak hozzáadása.
5.19. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dicrocoelium-adult.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Alan R Walker (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret, betűjelzések hozzáadása; megvágás; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
5.20. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pseudorhabdosynochus_morrhua.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Jean-Lou Justine (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret, betűjelzések hozzáadása.
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5.21. ábra:
Elérési út:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Gyrodactylus_alexanderi_on_Gasterosteus_aculeatus.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Eve Zeyl (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
5.22. ábra:
Elérési út:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Parasite170100fig1_Paradiplozoon_hemiculteri_(Monogenea,_Diplozoidae)_body_only.png
Szerző és szerzői jogok:
Jirsová et al. (CC BY 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
5.23. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hymenolepis_diminuta.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Ironmrazik (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
5.24. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hymenolepis_microstoma.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Magdalena ZZ (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret, betűjelzések hozzáadása; megvágás.
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5.25. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Echinococcus_granulosus.JPG
Szerző és szerzői jogok:
Ganímedes (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret, betűjelzések hozzáadása; megvágás; megtükrözés; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
5.27. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parasite140092fig2_FIG_2_Cestoda_Trypanorhyncha_Callitetrarhynchus_gracilis_in_Scomberomorus_commerson.J
PG
Szerző és szerzői jogok:
Beveridge et al. (CC BY 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás.
5.28. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cysticercus_pisiformis.jpg
Szerző és szerzői jogok:
David Barnhart (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
6.1. ábra:
Elérési utak:
A: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trocofora.svg
B: https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/20191538090/
Szerzők és szerzői jogok:
A: Xvazquez (CC0 1.0); B: Marine Biological Laboratory (Woods Hole, Mass.) (CC0 1.0).
Átalakítások:
Jelölés hozzáadása, számozás, telotroch hozzáadása, jelölés törlése, körülvágás.
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6.2. ábra:
Elérési utak:
A: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dicyema_macrocephalum.png
B:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orthonectida_anatomy__es.svg#/media/File:Orthonectida
_anatomy_-_es.svg
Szerzők és szerzői jogok:
A: ? (CC0 1.0); B: Orthonectida anatomy - ru.svg: Kaidor (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Jelölés hozzáadása, magyar szöveg hozzáadása, felirat törlése.
6.3. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_monograph_of_the_freshwater_polyzoa_BHL9681393.jpg
Szerző és szerzői jogok:
George James Allman (CC0 1.0).
Átalakítások:
Jelölés hozzáadása, magyar szöveg hozzáadása.
6.4. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cycliophora_-_Symbion_pandora.png
Szerző és szerzői jogok:
Marineoole (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Jelölés hozzáadása, magyar szöveg hozzáadása.
6.5. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radula_diagram3.png
Szerző és szerzői jogok:
Debivort (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Élesség, fényerő, kontraszt módosítása.
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6.6. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archimollusc.svg
Szerző és szerzői jogok:
KDS4444 (CC BY-SA 4.0).
6.10. ábra:
Elérési utak:
A:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amboherpia_heterotecta.jpg#/media/File:Amboherpia_heter
otecta.jpg
B: https://en.wikipedia.org/wiki/Chaetoderma_(mollusc)#/media/File:Chaetoderma_nitidulum.jpg
Szerző és szerzői jogok:
A-B: Elena Gerasimova/Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Jelölés hozzáadása.
6.11. ábra:
Elérési utak:
A: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tonicella_lineata_1.jpg
B: https://www.flickr.com/photos/andrea_scauri/2871161808
Szerzők és szerzői jogok:
A: Matt Knoth (CC BY 2.0); B: biophotos (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Jelölések hozzáadása, körülvágás, elforgatás.
6.12. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monoplacophora.svg
Szerző és szerzői jogok:
KDS444 (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Jelölések hozzáadása, feliratok törlése.
6.13. ábra:
Elérési út:
https://en.wikipedia.org/wiki/Nautilus#/media/File:Nautilus_diagram-en.svg
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Szerzők és szerzői jogok:
K. D. Schroeder (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Jelölések hozzáadása, feliratok törlése.
6.14. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cuttlefish_color.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Nick Hobgood (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Kép megvágása, keret és nyíl hozzáadása; élesség, fényerő, kontraszt módosítása.
6.15. ábra:
Elérési utak:
A: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSIRO_ScienceImage_2933_Nautilus_shell.jpg
B: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nautilus_Palau.JPG
Szerzők és szerzői jogok:
A: CSIRO (CC BY 3.0); B: Manuae (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Jelölések hozzáadása.
6.16. ábra:
Elérési utak:
A: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spirula_spirula.jpg
B: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spirula_spirula_illustration.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: Ewald Rübsamen (CC0 1.0); B: Rachel Caauwe (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Jelölések hozzáadása, felirat törlése.
6.17. ábra:
Elérési utak:
A: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sepia_mestus_(2016).jpg
B: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Squid_colors_2.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: Betty Wills (CC BY-SA 4.0); B: John Turnbull (CC BY-SA 2.0).
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6.18. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evolution_eye.svg
Szerző és szerzői jogok:
Caerbannog (CC BY-SA 3.0).
6.19. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Octopus_vulgaris_Merculiano.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Comingio Merculiano (CC0 1.0).
Átalakítások:
Nyilak hozzáadása, élesség, fényerő, kontraszt módosítása.
6.20. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scaphopoda.svg
Szerző és szerzői jogok:
KDS4444 (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Jelölések hozzáadása, felirat törlése.
6.21. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Valva-VistaInterna.png
Szerző és szerzői jogok:
Muriel Gottrop (CC BY-SA 1.0).
Átalakítások:
Ábra magyarítása, élesség, fényerő, kontraszt módosítása.
6.22. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muscheln_mit_Sipho_Nahaufnahme.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Stefan Didam (CC BY-SA 3.0).
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Átalakítások:
Keret hozzáadása, élesség, fényerő, kontraszt módosítása.
6.23. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acharax_gadirae_Zookeys_1_FigA.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
Graham Oliver, Clara F. Rodrigues, Marina R. Cunha - Oliver, G., Rodrigues, C. F., Cunha, M. R (CC
BY 3.0).
6.24. ábra:
Elérési utak:
A: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giant_Clam_Tridacna_Gigas_1.jpg
B: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blue_mussel_Mytilus_edulis.jpg
C:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B7%D1%83%D0%B1
%D0%BA%D0%B0_(Anodonta_anatina).jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: Rick Hankinson (CC BY-SA 3.0); B: Andreas Trepte (CC BY-SA 2.5); C: Пономарьова
Алевтина (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Mindhárom ábránál keret és betűjelzés hozzáadása; C ábra megtükrözése; A, C ábráknál élesség,
fényerő és kontraszt módosítása.
6.25. ábra:
Elérési út:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gastropoda#/media/File:Snail_diagram-en_edit1.svg
Szerző és szerzői jogok:
Al2 (CC BY 4.0).
Átalakítások:
Felirat magyarosítása.
6.26. ábra:
Elérési utak:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pomatiasidae_-_Pomatias_elegans-000.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pomatiasidae_-_Pomatias_elegans-001.JPG
Szerző és szerzői jogok:
Hectonichus (CC BY-SA 3.0).
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Átalakítások:
Mindkét ábránál keret, ill. nyilak hozzáadása; mindkét ábra megtükrözése; mindkét ábránál élesség,
fényerő, kontraszt módosítása.
6.27. ábra:
Elérési utak:
A: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charonia_lampas,_el_Hierro.jpg
B: https://www.flickr.com/photos/148835878@N08/28191566479
C: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aplysia_Sa_Canova_04.JPG
D: https://www.flickr.com/photos/berniedup/15481214639
Szerzők és szerzői jogok:
A: Phillippe Guillaume (CC BY 2.0); B: Kris-Mikael Krister (CC BY 2.0); C: Olaf Tausch (CC BY
3.0); D: Bernard Dupont (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Összes ábránál keret és betűjelzés hozzáadása; B, C ábrák megtükrözése; B, C, D ábrák megvágása; D
ábránál fényerő és kontraszt módosítása.
7.1. ábra:
Elérési út:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bryozoa_Anatomy.svg
Szerző és szerzői jogok:
Raeky (CC0 1.0).
Átalakítások:
Ábra magyarítása.
7.2. ábra:
Elérési utak:
A: https://en.wikipedia.org/wiki/Cyphonautes#/media/File:Cyphonautes.jpg
B:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pectinatella_magnifica_statoblasts_(263_23)_Statoblast_of_
Pectinatella_magnifica,_a_species_of_Bryozoa.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: Gvondassow (CC BY-SA 4.0); B: Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc. (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Körülvágás, jelöléssel ellátás.
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7.3. ábra:
Elérési utak:
A:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cristatella_Mucedo_planche_Haeckel_1904_Lamiot.jpg#/media/
Fichier:Cristatella_Mucedo_planche_Haeckel_1904_Lamiot.jpg
B:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cristatella_mucedo_2014_11_10_a17.JPG#/media/File:Cris
tatella_mucedo_2014_11_10_a17.JPG
C: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statoblastes_cristatella_mucedo_2015-07
23agglomerat.JPG#/media/File:Statoblastes_cristatella_mucedo_2015-07-23agglomerat.JPG
Szerző és szerzői jogok:
A-C: Lamiot (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Körülvágás, jelöléssel ellátás.
7.4. ábra:
Elérési utak:
A: https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/19870824354/
B-C: https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/20305434848/
Szerző és szerzői jogok:
A-C: Harvard University. Museum of Comparative Zoology (CC0 1.0).
Átalakítások:
Körülvágás, jelöléssel ellátás.
7.5. ábra:
Elérési utak:
A: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Morfologia-Braquiopodes.png#/media/File:MorfologiaBraquiopodes.png
B: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lingula_anatina_003.png
Szerzők és szerzői jogok:
A: (CC BY-SA 1.0); B: British Museum (CC0 1.0).
Átalakítások:
Körülvágás, jelöléssel ellátás, feliratok törlése.
7.6. ábra:
Elérési utak:
A: https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/14783942215
B: https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/20730855156/
C: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phoronis_australis,_Koh_Phangan.jpg
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Szerzők és szerzői jogok:
A-B: Thomson, J. Arthur (CC0 1.0); C: Chaloklum Diving (CC BY 3.0).
Átalakítások:
Körülvágás, jelöléssel ellátás, feliratok törlése.
8.1. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Micrura_verrilli.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Marlin Harms (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása, ábra megtükrözése.
8.2. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Terrestrial_ribbon_worm.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Guido Bohne (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
8.5. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nephtys_longosetosa_parapod_scaled.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Hans Hillewaert (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret és nyilak hozzáadása.
8.6. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alitta_virens_(frontal).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Hans Hillewaert (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret és nyilak hozzáadása; megvágás.
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8.7. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oligochaeta_anatomy_2.svg
Szerző és szerzői jogok:
Eredeti: Reytan; módosított: Xvazquez (CC0 1.0).
8.8. ábra:
Elérési út:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Trilobite_sections-en.svg
Szerző és szerzői jogok:
Sam Gon III (CC0 1.0).
8.10. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sipunculus_nudus.jpeg
Szerző és szerzői jogok:
Mandalorian (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
8.11. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/silkebaron/21048311462
Szerző és szerzői jogok:
prilfish (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
8.12. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/krokodiver/16057981690/
Szerző és szerzői jogok:
Rickard Zerpe (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
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8.13. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aphrodita_aculeata_(Sea_mouse).jpg
Szerző és szerzői jogok:
MichaelMaggs (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás; kontraszt, élesség módosítása.
8.14. ábra:
Elérési út:
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Alitta_succinea_(epitoke).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Hans Hillewaert (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
8.15. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tomopteriskils.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Uwe Kils (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
8.16. ábra:
Elérési út:
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Eunice_aphroditois.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Jenny (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
8.17. ábra:
Elérési utak:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSIRO_ScienceImage_966_Sabella_spallanzanii_European
_fanworm.jpg
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Szerzők és szerzői jogok:
CSIRO (CC BY 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
8.18. ábra:
Elérési utak:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christmas_tree_worms.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
Nick Hobgood (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás.
8.19. ábra:
Elérési út:
https://www.pxfuel.com/en/free-photo-jiwyv
Szerzők és szerzői jogok:
? (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
8.20. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arhynchite_hayaoi_-_ZooKeys-312-013-g001.jpeg
Szerzők és szerzői jogok:
Tanaka M., Nishikawa T. (CC BY 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
8.21. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/lamoix/4149317773
Szerzők és szerzői jogok:
lamoix (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
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8.22. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mating_earthworms.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Jackhynes (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret, nyilak hozzáadása.
8.23. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/treegrow/29814204057
Szerző és szerzői jogok:
Katja Schulz (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás.
8.24. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tubifex01.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Matthias Tilly (CC BY 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; kontraszt, élesség módosítása.
8.25. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/dhobern/26598731056/
Szerző és szerzői jogok:
Donald Hobern (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
8.26. ábra:
Elérési út:
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Eisenia_fetida_on_compost_bin.jpg
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Szerző és szerzői jogok:
Toby Hudson (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
8.27. ábra:
Elérési út:
https://pixabay.com/photos/leech-leech-therapy-medicinal-leech-1055446/
Szerző és szerzői jogok:
? (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
8.28. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/berniedup/8680255297
Szerző és szerzői jogok:
Bernard Dupont (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt módosítása.
8.29. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HaemopisSanguisuga.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Christian Fischer (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
8.30. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mimobdella_buettikoferi.jpg
Szerző és szerzői jogok:
NepGrower (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt módosítása.
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9.1. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cuticula.svg
Szerző és szerzői jogok:
Xvazquez (CC BY-SA 3.0).
9.2. ábra:
Elérési út:
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Green_grocer_cicada_molting.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Toby Hudson (CC BY-SA 3.0 AU).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
9.4. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scalidophora.svg
Szerző és szerzői jogok:
Kuzia (CC BY-SA 3.0).
9.5. ábra:
Elérési út:
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Priapulus_cau
datus.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Shunkina Ksenia (CC BY 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
9.6. ábra A:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Echinoderes_hwiizaa.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Hiroshi Yamasaki & Shinta Fujimoto (CC BY 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; elforgatás, betűjelzés törlése.
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9.6. ábra B:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kinorhyncha.svg
Szerző és szerzői jogok:
Lorenzen S. (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Megvágás; újrafeliratozás.
9.7. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pliciloricus_enigmatus.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Carolyn Gast (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret, feliratok hozzáadása; háttér feljavítása; fényerő, kontraszt módosítása.
9.8. ábra:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gordiidae_A_MRKVICKA.JPG
Szerző és szerzői jogok:
Quercus99 (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
9.9. ábra:
Elérési utak:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Horsehair_Worm_(14629048952).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Alastair Rae (CC BY-SA 2.0)
Átalakítások:
Keret hozzáadása; kontraszt, élesség módosítása.
9.10. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adult_Caenorhabditis_elegans.jpg
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Szerző és szerzői jogok:
Kbradnam (CC BY-SA 2.5).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, élesség, kontraszt állítása.
9.12. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toxocara_canis_Scanning_electron_micrograph.tif
Szerző és szerzői jogok:
Ben Liffner (CC BY 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
9.13. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nematoda-Anatomy.svg
Szerző és szerzői jogok:
Uwe Gille (CC BY-SA 3.0).
9.14. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parasite140131fig2_Capillaria_plectropomi_Figure_2D_Male_caudal_end_with_extruded_spicule_TEM.png
Szerző és szerzői jogok:
František Moravec & Jean-Lou Justine (CC BY 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
9.16. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xiphinema_sp._Juvenile_(J1).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Wperazap (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
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9.17. ábra:
Elérési út:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Mermis_nigrescens_on_tettigonia_viridissima_beentree.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Beentree (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
9.18. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trichinella_spiralis_in_muscle_tissue_(265_16)_In_skeletal
_(striated)_muscle_tissue.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc. (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
9.20. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/scotnelson/28114624449
Szerző és szerzői jogok:
Scot Nelson (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
9.21. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_juvenile_rootknot_nematode_(Meloidogyne_incognita)_penetrates_a_tomato_root_-_USDA-ARS.jpg
Szerző és szerzői jogok:
William Wergin & Richard Sayre (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
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9.22. ábra:
Elérési út:
http://www.publicdomainfiles.com/show_file.php?id=13532255417505
Szerző és szerzői jogok:
CDC/The Carter Center (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
9.24. ábra:
Elérési út:
http://www.publicdomainfiles.com/show_file.php?id=13520038228680
Szerző és szerzői jogok:
CDC/Dr. Mae Melvin (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
9.26. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PotatoNematodeCysts.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Xiaohong Wang (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
9.27. ábra:
Elérési út:
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Hookworms.JPG
Szerző és szerzői jogok:
CDC (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
9.28. ábra:
Elérési út:
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Ancylostoma_duodenale_boca.jpg
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Szerző és szerzői jogok:
Roberto J. Galindo (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret, nyilak hozzáadása; kontraszt, élesség módosítása.
10.1. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mikrofoto.de-baertierchen2.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Frank Fox (CC BY-SA 3.0 DE).
Átalakítások:
Keret és betűjelzések hozzáadása.
10.2. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mikrofoto.de-Baertierchen5.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Frank Fox (CC BY-SA 3.0 DE).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
10.3. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peripatoides_novaezealandiae_by_Possums%27_End.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Possums' End (CC BY 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
10.5. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Insect_leg_scheme.svg
Szerző és szerzői jogok:
Carstor (CC BY-SA 3.0).
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10.6. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/sanmartin/5762432433
Szerző és szerzői jogok:
Gilles San Martin (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; élesség, fényerő, kontraszt módosítása.
10.7. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Insect_compound_eye_diagram.svg
Szerző és szerzői jogok:
Bugboy52.40 (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Újrafeliratozás.
11.1. ábra:
Elérési út:
https://en.wikipedia.org/wiki/Chelicerae#/media/File:Chelicerae.svg
Szerző és szerzői jogok:
Alexei Kouprianov – self-made modification of a PD image Queliceros.svg by Xavier Vázquez (CC0
1.0).
11.2. ábra:
Elérési út:
https://en.wikipedia.org/wiki/Spider#/media/File:Spider_internal_anatomy-en.svg
Szerző és szerzői jogok:
John Henry Comstock Vector: Pbroks13 (Ryan Wilson) (CC BY 3.0).
Átalakítások:
Eredeti szöveg törlése, számozás hozzáadása, körülvágás.
11.3. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pantopoda.jpg#/media/File:Pantopoda.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Scott C. France (CC BY-SA 2.0).
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11.4. ábra:
Elérési út:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Pycnogonida_Nymphon_s_Sars.png
Szerző és szerzői jogok:
Sars, G. O. (1895). L. Fdez (LP) – digitization and colouration. – An account of the Crustacea of
Norway, with short descriptions and figures of all the species. Christiania, Copenhagen, A.
Cammermeyer (CC BY-SA 2.1 es).
Átalakítások:
Eredeti szöveg törlése, számozás hozzáadása.
11.5. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:EB1911_-_Volume_02.djvu&page=317
Szerző és szerzői jogok:
Various authors: see the Wikisource pages for the contributors of each article (CC0 1.0).
Átalakítások:
Eredeti szöveg törlése, számozás hozzáadása.
11.6. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Limulus_polyphemus_(aquarium).jpg#/media/File:Limulus
_polyphemus_(aquarium).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Hans Hillewaert (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Körülvágás.
11.7. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Class_Arachnida.png
Szerző és szerzői jogok:
Unknown author – CDC PHIL image library ID#:6000 (CC0 1.0).
Átalakítások:
Körülvágás, eredeti szöveg törlése, jelölések hozzáadása.
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11.8. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Opiliones_harvestman.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Bruce Marlin (CC BY-SA 2.5).
11.9. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Live_Eukoenenia_spelaea_in_its_cave_habitat.png
Szerzők és szerzői jogok:
Jaroslav Smrž, Ľubomír Kováč, Jaromír Mikeš, Alena Lukešová (CC BY 2.5).
Átalakítások:
Körülvágás.
11.10. ábra:
Elérési út:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_arachnids_of_Ireland#/media/File:Ar_1.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Ar1 (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Körülvágás, kontraszt és élesség növelése.
11.11. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ricinulei_from_Fernandez_%26_Giribet,_female_of_an_un
described_Cryptocellus_sp._from_Isla_Col%C3%B3n,_Bocas_del_Toro,_Panama_(2015)_(cropped).
jpg
Szerző és szerzői jogok:
Fernández R., Giribet G. (CC BY 4.0).
11.12. ábra:
Elérési út:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Solifugae40804.jpg#/media/Datei:Solifugae40804.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Swen Langel (CC BY-SA 2.0/de).
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11.13. ábra:
Elérési út:
http://www.publicdomainfiles.com/show_file.php?id=13520357414798
Szerző és szerzői jogok:
CDC Public Health Image Library (CC0 1.0).
11.14. ábra:
Elérési út:
https://www.jbcharleston.jb.mil/News/Photos/igphoto/2001935193/
Szerző és szerzői jogok:
TickEncounter.org (CC0 1.0).
Átalakítások:
Körülvágás, eredeti szöveg törlése, jelölések hozzáadása.
11.15. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neocarus_proteus.jpg#/media/File:Neocarus_proteus.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Leopoldo Ferreira de Oliveira Bernardi, Hans Klompen, Mauricio Sergio Zacarias, Rodrigo Lopes
Ferreira (CC BY 3.0).
11.16. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Female_Varroa_destructor_on_the_head_of_a_bee_nymph_
(5048727154).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Gilles San Martin (CC-BY-SA 2.0).
11.17. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trombidium-holosericeum-05-fws.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Francisco Welter-Schultes (CC0 1.0).
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11.18. ábra:
Elérési út:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Demodex-mite-scanning-electronmicroscope-image-2.jpg#/media/%D9%85%D9%84%D9%81:Demodex-mite-scanning-electronmicroscope-image-2.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Alan R Walker (CC BY-SA 3.0).
11.19. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phthiracarid.jpg#/media/File:Phthiracarid.jpg
Szerző és szerzői jogok:
S.E. Thorpe (CC0 1.0).
11.20. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:8-Acarus_siro_male_dors_DIC40_BMOC_01-0903-003.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Pavel Klimov (CC0 1.0).
11.21. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PSM_V14_D526_Male_and_female_sarcoptes_scabiei.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Ismeretlen (CC0 1.0).
11.22. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skorpion_fg03.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Fritz Geller-Grimm (CC BY-SA 2.5).
11.23. ábra:
Elérési út:
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Euscorpius_carpathicus.JPG
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Szerző és szerzői jogok:
anabis_n (CC BY-SA 1.0).
Átalakítások:
Körülvágás.
11.24. ábra:
Elérési út:
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Damon_diadema_003_L.D.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Acrocynus (CC BY-SA 3.0).
11.25. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mastigoproctus_giganteus_0004_L.D..jpg
Szerző és szerzői jogok:
Acrocynus (CC BY-SA 3.0).
11.26. ábra:
Elérési utak:
https://en.wikipedia.org/wiki/Spider#/media/File:Atrax_robustus.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaldari_Phidippus_johnsoni_male_defense_cropped.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
Tirin (CC BY-SA 3.0); Kaldari (CC0 1.0).
Átalakítások:
Körülvágás.
11.27. ábra:
Elérési út:
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Poecilotheria_metallica.JPG
Szerző és szerzői jogok:
Morkelsker (CC0 1.0).
11.28. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Argiope_bruennichi.jpeg
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Szerző és szerzői jogok:
Kristian Peters (CC BY-SA 3.0).
11.29. ábra:
Elérési út:
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Thomisus_onustus_w_080705.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Accipiter (R. Altenkamp, Berlin) (CC BY 3.0).
12.2. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Millipede_-_Belize.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Thomas Shahan (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
12.3. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombian_symphylan_B_(cropped).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Moncada et al. (CC BY 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; élesség, fényerő, kontraszt módosítása.
12.6. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scolopendra_fg02.JPG
Szerző és szerzői jogok:
Fritz Geller-Grimm (CC BY-SA 2.5).
Átalakítások:
Keret és nyilak hozzáadása; élesség, fényerő, kontraszt módosítása.
12.7. ábra:
Elérési út:
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Scolopendra_subspinipes_mutilans_DSC_1438.jpg
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Szerző és szerzői jogok:
Yasunori Koide (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret és nyíl hozzáadása.
12.8. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/daveemma/9516262951
Szerző és szerzői jogok:
David Levine (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
12.9. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/usgsbiml/14053176887
Szerző és szerzői jogok:
USGS Bee Inventory and Monitoring Lab (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
12.10. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/jean_hort/17924256594
Szerzők és szerzői jogok:
Jean and Fred (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
12.11. ábra:
Elérési út:
https://la.wikipedia.org/wiki/Fasciculus:Scolopendra_cataracta_from_Zookeys.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Siriwut et al. (CC BY 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás.

757

12.12. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/treegrow/22684796317
Szerző és szerzői jogok:
Yasunori Koide (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
12.13. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/23660854@N07/26896982874
Szerző és szerzői jogok:
Marshal Hedin (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret és nyíl hozzáadása.
12.14. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eurypauropodid_(12742282145).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Andy Murray (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret és nyíl hozzáadása; megvágás; élesség, kontraszt módosítása.
12.16. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/sanmartin/8053641856
Szerző és szerzői jogok:
Gilles San Martin (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
12.17. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glomeris_aurita_peerj.5569-fig-3_G.png
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Szerző és szerzői jogok:
J. P. Oeyen (CC BY 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
12.18. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/krayker/4181581118
Szerző és szerzői jogok:
Karunakar Rayker (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
12.19. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/m-a-r-t-i-n/23106564491
Szerző és szerzői jogok:
Martin Cooper (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
12.20. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/treegrow/40486740001
Szerző és szerzői jogok:
Katja Schulz (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
13.2. ábra:
Elérési út:
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:General_malacostracan_en.svg
Szerző és szerzői jogok:
Hans Hillewaert (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Ábra magyarítása.
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13.4. ábra:
Elérési út:
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:LepidurusApus.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Christian Fischer (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
13.5. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copepod_(unknown_species).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Anna Syme (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
13.6. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ampithoe_longimana_(YPM_IZ_101395).jpeg
Szerző és szerzői jogok:
Eric A. Lazo-Wasem (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; háttér módosítása.
13.7. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nauplius_larva_of_a_cyclops_copepod.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Lithium57 (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret, nyíl hozzáadása; élesség, fényerő, kontraszt módosítása.
13.8. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mikrofoto.de-Muschelkrebs_1.jpg

760

Eredeti forrás:
http://www.mikro-foto.de
Szerző és szerzői jogok:
Frank Fox (CC BY-SA 3.0 DE).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; élesség, fényerő, kontraszt módosítása.
13.9. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mystacocarida.svg
Szerző és szerzői jogok:
Triton (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Betűjelzések hozzáadása; megvágás.
13.10. ábra:
Elérési út:
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Argulus_coregoni_tyoumdk03.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Keisotyo (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret, betűjelzések hozzáadása; megvágás; élesség, fényerő, kontraszt módosítása.
13.11. ábra:
Elérési út:
B: https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Armillifer.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Dennis Tappe & Dietrich W. Büttner CC BY 2.5).
Átalakítások:
Keret, ivarjelek hozzáadása; megvágás; élesség, kontraszt módosítása.
13.12. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Speleonectes_tanumekes_unlabeled.png
Szerző és szerzői jogok:
Neiber (CC BY 2.5).

761

Átalakítások:
Keret hozzáadása; élesség, fényerő, kontraszt módosítása.
13.13. ábra:
Elérési út:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Hutchinsoniella_macracantha_(YPM_IZ_036350).jpeg
Szerző és szerzői jogok:
Daniel J. Drew (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
13.14. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Branchinecta_brushi_(YPM_IZ_024277)_019.jpeg
Szerző és szerzői jogok:
Daniel J. Drew (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
13.15. ábra:
Elérési út:
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Artemia_salina_2.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Hans Hillewaert (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, élesség, kontraszt módosítása.
13.16. ábra:
Elérési út:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:MIV_6198.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Rise0011 (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret, betűjelzések hozzáadása.
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13.17. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:California_Clam_Shrimp_(Cyzicus_californicus).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Franco Folini (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás.
13.18. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Limnadia_lenticularis_detail_(2877683685).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Georg Ossian Sars (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret, nyíl hozzáadása; fényerő, élesség, kontraszt módosítása.
13.19. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daphnia_magna-female_adult.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Hajime Watanabe (CC BY 2.5).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
13.20. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Balanus_crenatus_feeding.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Christoph Noever (CC BY 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
13.21. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/mikebaird/6739464901
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Szerző és szerzői jogok:
Mike Baird (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
13.22. ábra:
Elérési út:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Anim1032_-_Flickr_-_NOAA_Photo_Library.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Aleria Jensen (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
13.23. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/20195274100/
Szerző és szerzői jogok:
Colin J. A. (CC0 1.0).
Átalakítások:
Háttér módosítása; elforgatás; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
13.24. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sacculina_carcini_(double_infection).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Hans Hillewaert (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret, nyilak hozzáadása.
13.25. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arctodiaptomus_male_female.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Leonidsvetlichny (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret, ivarjelek hozzáadása; felirat eltüntetése; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
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13.26. ábra:
Elérési út:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cyclops.jpg
Szerző és szerzői jogok:
PDH (CC0 1.0)
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
13.27. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ergasilus.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Andreas R. Thomsen (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
13.28. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oregonia_gracilis_Zoea_II.png
Szerző és szerzői jogok:
Obsidian Soul (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
13.29. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nebalia_bipes.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Hans Hillewaert (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret, betűjelzések hozzáadása.
13.30. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gonodactylus_platysoma.JPG
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Szerző és szerzői jogok:
Nathalie Rodrigues (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret, betűjelzések hozzáadása.
13.31. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OdontodactylusScyllarus2.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Roy L. Caldwell (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
13.32. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koonunga_cursor.png
Szerző és szerzői jogok:
Octavius Albert Sayce (CC0 1.0).
Átalakítások:
Fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
13.33. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antarctic_krill_(Euphausia_superba).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Uwe Kils (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
13.34. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/conifer/9485106162
Szerző és szerzői jogok:
coniferconifer (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret, betűjelzések hozzáadása.
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13.35. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSIRO_ScienceImage_2836_A_Tiger_Prawn.jpg
Szerző és szerzői jogok:
CSIRO (CC BY 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
13.36. ábra:
Elérési út:
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Alpheus_astrinx_(J_18001),_side_view_01.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Michael Marmach (CC BY 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
13.37. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:California_Spiny_Lobster.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Ed Bierman (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
13.38. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Astacus_astacus_male.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Dragon187 (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
13.39. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/92416586@N05/22413007071
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Szerző és szerzői jogok:
NTNU, Faculty of Natural Sciences (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
13.40. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/davidstanleytravel/24952104493
Szerző és szerzői jogok:
David Stanley (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
13.41. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSIRO_ScienceImage_864_Carcinus_maenas_European_G
reen_Crab.jpg
Szerző és szerzői jogok:
CSIRO (CC BY 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
13.42. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/berniedup/15748699382/
Szerző és szerzői jogok:
Bernard Dupont (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
13.43. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macrocheira_kaempferi.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Hans Hillewaert (CC BY-SA 3.0).
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Átalakítások:
Keret hozzáadása.
13.44. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mysis_relicta..jpg
Szerző és szerzői jogok:
Perhols (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
13.45. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/bathyporeia/32233185463
Szerző és szerzői jogok:
bathyporeia (CC BY-NC-ND 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
13.46. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oniscus_asellus_-_male_bottom_1_(aka).jpg
Szerző és szerzői jogok:
André Karwath (CC BY-SA 2.5).
Átalakítások:
Keret, betűjelzések hozzáadása.
13.47. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/25401497@N02/19154548075
Szerző és szerzői jogok:
Donald Hobern (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; kontraszt, élesség módosítása.
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13.48. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/ajc1/19200132419
Szerző és szerzői jogok:
AJC1 (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
13.49. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amphiprion_clarkii__Cymothoa_exigua_(28999213532).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Christian Gloo (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret, nyíl hozzáadása.
13.50. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gammarus_fasciatus_(YPM_IZ_040738).jpeg
Szerző és szerzői jogok:
Gall L. (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; háttér módosítása.
13.51. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hyperia_(flipped).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Uwe Kils (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
13.52. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caprella_mutica_2.jpg
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Szerző és szerzői jogok:
Hans Hillewaert (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
14.1. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evolution_insect_mouthparts_coloured.svg
Szerző és szerzői jogok:
Xavier Vázquez (CC BY-SA 3.0).
14.2. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Insect_leg_scheme.svg
Szerző és szerzői jogok:
Carstor (CC BY-SA 3.0).
14.3. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robal.png
Szerző és szerzői jogok:
Piotr Jaworski (CC BY-SA 2.0).
14.6. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/andybadger/8643068105
Szerző és szerzői jogok:
Andy Murray (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
14.7. ábra:
Elérési út:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Seira_dollfusi_(8091589961).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Andy Murray (CC BY-SA 2.0).
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Átalakítások:
Keret hozzáadása.
14.8. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/ajc1/25913261727
Szerző és szerzői jogok:
AJC1 (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret, nyíl hozzáadása.
14.9. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PoduraAquatica2.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Christian Fischer (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
14.10. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sminthurides_aquaticus_(10595166106).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Andy Murray (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás.
14.11. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neelus_murinus_(14048834018).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Andy Murray (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás, megtükrözés.
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14.12. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Campodeidae_sp._(11499938054).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Andy Murray (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás.
14.13. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:F_Japygidae_Diplura.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Marshal Hedin (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás.
15.1. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tettigonia_cantans_female_(4838484257).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Gilles San Martin (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.2. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:T%C3%AAte_de_Trigoniophthalmus_alternatus.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Christophe Quintin (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret, nyíl hozzáadása.
15.3. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petrobius_brevistylis.jpg
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Szerző és szerzői jogok:
Magne Flåten (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret, betűjelek hozzáadása; fényerő, kontraszt módosítása.
15.4. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thermobia_domestica_04.JPG
Szerző és szerzői jogok:
Syrio (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret, betűjelzések hozzáadása; megvágás.
15.5. ábra:
Elérési út:
https://pxhere.com/en/photo/914323
Szerző és szerzői jogok:
? (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.6. ábra:
Elérési út:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Crossecion_of_insect_wing_vein.svg
Szerző és szerzői jogok:
Bugboy52.40 (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Ábra magyarítása.
15.7. ábra:
Elérési út:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Venation_of_insect_wing.svg
Szerző és szerzői jogok:
Bugboy52.40 (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Ábra magyarítása.
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15.8. ábra:
Elérési út:
https://pixabay.com/pl/photos/biedronka-lot-chrz%C4%85szcz-owad-makro-743562/
Szerző és szerzői jogok:
? (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.9. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mazothairos1.jpg
Szerző és szerzői jogok:
DiBgd (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Háttér módosítása.
15.11. ábra:
Elérési út:
https://www.pexels.com/photo/fly-insect-mayfly-1131422/
Szerző és szerzői jogok:
Zonda (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.12. ábra:
Elérési út:
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Mayfly_subimago_compound_eyes_DSC_0008.lr3-2.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Yasunori Koide (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.13. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M%C3%BCckenlarve-003.jpg
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Szerző és szerzői jogok:
Amada44 (CC BY 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.14. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kanizsa.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Kovács Szilárd (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.15. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cloeon_dipterum_-_side_(aka).jpg
Szerző és szerzői jogok:
André Karwath (CC BY-SA 2.5).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.16. ábra:
Elérési út:
https://pxhere.com/en/photo/1055218
Szerző és szerzői jogok:
? (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.17. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pond_10.18.2012,_damselfly_nymph_2,_side,_beltsville,_
MD_2012-10-18-14.46_(8100821203).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Jacopo Werther (CC BY 2.0).
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Átalakítások:
Keret, nyíl hozzáadása.
15.18. ábra:
Elérési út:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Enallagma_cyathigerum_1(loz).jpg
Szerző és szerzői jogok:
L. B. Tettenborn (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret, ivarjelek hozzáadása.
15.19. ábra:
Elérési út:
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Coenagrion_hastulatum_6(loz).jpg
Szerző és szerzői jogok:
L. B. Tettenborn (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.20. ábra:
Elérési út:
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Blue-tailed_damselfly_(Ischnura_elegans)_nymph.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Charles J Sharp (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.21. ábra:
Elérési út:
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Sympetrum_striolatum_3(loz).jpg
Szerző és szerzői jogok:
L. B. Tettenborn (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt módosítása.
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15.22. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nymphs_and_waterfleas_at_Gunnersbury_Triangle.JPG
Szerző és szerzői jogok:
Ian Alexander (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt módosítása.
15.23. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Areas_of_insect_wing.svg
Szerző és szerzői jogok:
Bugboy52.40 (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Ábra magyarítása.
15.24. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/dhobern/3286502183
Szerző és szerzői jogok:
Donald Hobern (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás.
15.25. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Right_Wing_of_Horse_Lubber_Grasshopper_(Taeniopoda_
eques)_(23306183305).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Insects Unlocked (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret, betűjelzések hozzáadása; megvágás; fényerő, kontraszt módosítása.
15.27. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/wildreturn/18158071474
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Szerző és szerzői jogok:
Andy Reago & Chrissy McClarren (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt módosítása.
15.28. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/briangratwicke/5676657165
Szerző és szerzői jogok:
Brian Gratwicke (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.29. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earwig_description.svg
Szerző és szerzői jogok:
Bugboy52.40 (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Megvágás, jelölés törlése; fényerő, kontraszt módosítása.
15.30. ábra:
Elérési út:
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:European_Earwig_-_Flickr_-_treegrow_(1).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Katja Schulz (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.31. ábra:
Elérési út:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Garden_locust_(Acanthacris_ruficornis).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Charles J Sharp (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret, nyilak hozzáadása.
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15.32. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Decticus_verrucivorus_(42083043185).jpg
Szerző és szerzői jogok:
xulescu_g (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; kontraszt módosítása.
15.33. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leaf_mimicking_katydid_(14636324337).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Pavel Kirillov (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt módosítása.
15.34. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wetapunga.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Dinobass (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.35. ábra:
Elérési út:
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Gryllus_campestris_(35634613106).jpg
Szerző és szerzői jogok:
xulescu_g (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.36. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oecanthus_pelluscens_female_(5012825068).jpg
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Szerző és szerzői jogok:
Gilles San Martin (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.37. ábra:
Elérési út:
https://pxhere.com/es/photo/803837
Szerző és szerzői jogok:
? (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.38. ábra:
Elérési út:
https://www.needpix.com/photo/234466/mantis-helmeted-locust-acrida-hungarica-insect-animalnature-arthropod
Szerző és szerzői jogok:
Bergadder (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.39. ábra:
Elérési út:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Calliptamus_italicus_male_(5011948379).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Gilles San Martin (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.40. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_-_ggallice_-_Jumping_Stick,_Yaupi.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Geoff Gallice (CC BY 2.0).
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Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.41. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phasmatodea_(16001849335).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Pavel Kirillov (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.42. ábra:
Elérési út:
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Australian_Walking_Stick.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Rosa Pineda (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; kontraszt módosítása.
15.43. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phyllium_Philippinicum_(Male_and_Female).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Ebe.wiki (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret, ivarjelek hozzáadása.
15.44. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adult_female_Parcoblatta_fulvescens_laying_ootheca.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Happy1892 (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
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15.45. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/berniedup/11477840514
Szerző és szerzői jogok:
Bernard Dupont (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret, betűjelzések hozzáadása.
15.46. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/31031835@N08/5585071032
Szerző és szerzői jogok:
John Tann (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.47. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mantis_religiosa_(5011967543).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Gilles San Martin (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.48. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indian_rose_mantis.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Monica Saini (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.49. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paratropes_cf_aequatorialis_(Blattellidae_Nyctiborinae)_(29739926126).jpg
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Szerző és szerzői jogok:
yakovlev.alexey (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
15.50. ábra:
Elérési út:
https://www.jble.af.mil/News/Photos/igphoto/2000163516/
Szerző és szerzői jogok:
Airman st Class Teresa ClevelandReleased (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.51. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cockroach_May_2007-1.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Alvesgaspar (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.52. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/treegrow/40079427313
Szerző és szerzői jogok:
Katja Schulz (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.53. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSIRO_ScienceImage_3639_Mastotermes_darwiniensis_Gi
ant_Northern_Termite.jpg
Szerző és szerzői jogok:
CSIRO (CC BY 3.0).
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Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.54. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSIRO_ScienceImage_2289_A_mature_queen_termite_edit
2.png
Szerző és szerzői jogok:
CSIRO (CC BY 3.0).
Átalakítások:
Keret, feliratok hozzáadása; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
15.55. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Winged_Termite_(%3D_Alate)_(Macrotermes_mossambicu
s_%3F)_(12618469443).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Bernard Dupont (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő módosítása.
15.57. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Termite_nest_in_La_Manzanilla_mangrove.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Tomascastelazo (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; kontraszt módosítása.
15.58. ábra:
Elérési út:
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Cathedral_Termite_Mound_-_brewbooks.jpg
Szerző és szerzői jogok:
J Brew (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; kontraszt módosítása.
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15.59. ábra:
Elérési út:
https://sw.m.wikipedia.org/wiki/Picha:CSIRO_ScienceImage_3915_Mastotermes_darwiniensis_Giant
_Northern_Termite.jpg
Szerző és szerzői jogok:
CSIRO (CC BY 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
15.60. ábra:
Elérési út:
https://www.needpix.com/photo/271315/termites-nest-nature-insects-free-photos-free-images
Szerző és szerzői jogok:
annegoody (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt módosítása.
16.2. ábra:
Elérési utak:
A: https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Liposcelis_mendax.jpg
B: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trogium_pulsatorium.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: MAF Plant Health & Environment Laboratory (CC BY 3.0 AU); B: S.E. Thorpe (CC0 1.0).
Átalakítások:
Körülvágás, jelöléssel ellátás.
16.3. ábra:
Elérési utak:
A: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Menacanthus-chewing-louse-2.jpg
B: https://pms.wikipedia.org/wiki/Figura:Pediculus_humanus_capitis_CDC9217.png
Szerzők és szerzői jogok:
A: Alan R Walker (CC BY-SA 3.0); B: CDC/ Dr. Dennis D. Juranek (CC0 1.0).
Átalakítások:
Jelöléssel ellátás.
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16.4. ábra:
Elérési utak:
A: https://en.wikipedia.org/wiki/Thrips#/media/File:Heliothrips_asymmetric_mouthparts.jpg
B: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Section_of_Thysanoptera_mouthparts_derivate.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: Alvah Peterson (CC0 1.0); B: Giancarlo Dessì (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Jelöléssel ellátás.
16.5. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thrips_tabaci,_Frankliniella_occidentalis.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Alton N. Sparks, Jr., University of Georgia, Bugwood.org (CC BY 3.0).
16.6. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhynchota_mouthparts_derivate.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Giancarlo Dessì (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Jelöléssel ellátás.
16.7. ábra:
Elérési utak:
A: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psylla_alni.01.jpg
B: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gew%C3%A4chshausWei%C3%9Fe_Fliege_Trialeurodes_vaporariorum_5229.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: Mick Talbot (CC BY 2.0); B: NobbiP (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Jelöléssel ellátás, körülvágás, fényerő növelése.
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16.8. ábra:
Elérési utak:
A:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eriosoma_lanigerum.jpg#/media/File:Eriosoma_lanigerum.j
pg
B: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Bean_Aphid_(Aphis_fabae)__Guelph,_Ontario.jpg
C: https://www.flickr.com/photos/gbohne/26637077152
Szerzők és szerzői jogok:
A: Glysiak (CC BY-SA 3.0); B: Ryan Hodnett (CC BY-SA 4.0); C: gbohne (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Jelöléssel ellátás, körülvágás, fényerő növelése.
16.9. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EB1911_cicada_tymbal_structure.png
Szerző és szerzői jogok:
Encyclopaedia Britannica 1911 (CC0 1.0).
Átalakítások:
Jelöléssel ellátás, felirat törlése, fényerő növelése.
16.10. ábra:
Elérési utak:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metcalfa_pruinosa_MHNT.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metcalfa_pruinosa_larve.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
Didier Descouens, (CC BY-SA 4.0); Jean-Jacques Milan, (CC BY-SA 3.0).
16.11. ábra:
Elérési utak:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyrops-karenius-Kaeng-Krachan-National-Park.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyrops_coelestinus.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
Roy Bateman (CC BY-SA 4.0); Rushenb (CC BY-SA 4.0).
16.12. ábra:
Elérési utak:
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Cicadidae_-_Cicada_orni-3.JPG
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exuviva_cicada_2017_Greece.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
Hectonichus (CC BY-SA 3.0); Sputniktilt (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Körbevágás.
16.13. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larve_Philaenus_spumarius.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Elke Freese (CC BY-SA 3.0).
16.14. ábra:
Elérési utak:
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Heteroptera_morphology-d.svg
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Heteroptera_morphology-v.svg
Szerző és szerzői jogok:
Giancarlodessi (CC BY-SA 3.0).
16.15. ábra:
Elérési utak:
A:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Carpocoris.fuscispinus.6989.jp
g
B: https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Eurygaster_maura.jpg
C: https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Seed_Bug_(16080053096).jpg
D: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coptosoma_scutellatum_in_Lithuania.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: Darius Baužys (CC BY-SA 3.0); B: Katja Schulz (cc-by-2.0); C: Göran Liljeberg (CC BY 3.0); D:
Olei (CC BY-SA 3.0).
16.16. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gerris_by_webrunner.JPG. ábra:
Szerző és szerzői jogok:
Webrunner (CC BY-SA 3.0).
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16.17. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cryptostemna2.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Michael F. Schönitzer (CC BY-SA 3.0).
16.18. ábra:
Elérési utak:
A: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nepa_cinerea_with_wings.jpg
B: https://hu.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Notonecta_glauca1.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: XenonX3 (CC0 1.0); B: Holger Gröschl (CC BY-SA 2.0 DE).
Átalakítások:
Körbevágás, jelölés hozzáadása.
16.19. ábra:
Elérési utak:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reduvius_personatus_(Reduviidae)_(Masked_hunter)__(imago),_Tricht,_the_Netherlands.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reduvius_personatus,_Masked_Hunter_Bug_nymph_camo
uflaged_with_sand_grains.JPG
Szerzők és szerzői jogok:
Wim Rubers (CC BY 3.0); Chiswick Chap (CC BY-SA 3.0.).
16.20. ábra:
Elérési út:
https://en.wikipedia.org/wiki/Traumatic_insemination#/media/File:Traumatic_insemination_1_edit1.j
pg
Szerző és szerzői jogok:
Rickard Ignell (CC BY-SA 1.0).
16.21. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xenophyes_rhachilophus.jpg
Szerző és szerzői jogok:
S.E. Thorpe (CC0 1.0).
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17.1. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/63479603@N00/32916927687
Szerző és szerzői jogok:
Jean and Fred (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.2. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/ajc1/31572726565
Szerző és szerzői jogok:
AJC1 (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás.
17.3. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_Botfly_-_Lima,_Peru_-_Sept._2013.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Geoff Gallice (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.4. ábra:
Elérési út:
https://pixabay.com/photos/moth-pupa-cocoon-transformation-4050167/
Szerző és szerzői jogok:
Illuvis (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás; fényerő, kontraszt módosítása.
17.6. ábra:
Elérési út:
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Vespula_germanica_Horizontalview_Richard_Bartz.jpg
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Szerző és szerzői jogok:
Richard Bartz (CC BY-SA 2.5).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.7. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/131104726@N02/16283732044
Szerző és szerzői jogok:
Insects Unlocked (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.8. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Braconid_wasp_covered_in_yellow_pollen.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Arian Suresh (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.9. ábra:
Elérési út:
https://pixabay.com/photos/honey-bees-bees-hive-bee-hive-401238/
Szerző és szerzői jogok:
PollyDot (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.11. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cimbex_femoratus_adult.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Aleksey Gnilenkov (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt módosítása.
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17.12. ábra:
Elérési út:
https://pixabay.com/hu/photos/rovar-%C3%A9l%C5%91-term%C3%A9szet-term%C3%A9szetl%C3%A1rva-3058559/
Szerző és szerzői jogok:
ekamelev (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.13. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Concerto_for_Twelve_Saxophones.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Olgierd Rudak (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.14. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8
C%D1%89%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%
B9.Rhogogaster_viridis.jpg
Szerző és szerzői jogok:
TheBookdetective (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
17.15. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Urocerus_gigas_76.jpg
Szerző és szerzői jogok:
D-PHOTO.cz (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
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17.16. ábra:
Elérési út:
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Urocerus_gigas-larvae.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Magne Flåten (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.17. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calameuta_filiformis,_Botevgrad,_Bulgaria.JPG
Szerző és szerzői jogok:
Dimitǎr Boevski (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.18. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hartigia_trimaculata_larvae_in_rose_stem_(rose_stem_sawf
ly).jpg
Szerző és szerzői jogok:
James Solomon (CC BY 3.0 US).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.19. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orussus_abietinus,_a_parasitic_wood_wasp.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Paweł Wałasiewicz (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.21. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/52450054@N04/43023826580
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Szerző és szerzői jogok:
Judy Gallagher (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás; színhőmérséklet, telítettség, kontraszt módosítása.
17.22. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aleiodes_indiscretus_wasp_parasitizing_gypsy_moth_cater
pillar.jpg
Szerző és szerzői jogok:
? (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; kontraszt, élesség módosítása.
17.23. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lappet_moth_caterpillar_parasited_by_braconid_wasps_(A
panteles_sp.)_(5050724084).jpg
Szerző és szerzői jogok:
gbohne (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.24. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sichelwespe_Ophion_luteus_2676.jpg
Szerző és szerzői jogok:
NobbiP (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.25. ábra:
Elérési út:
https://www.geograph.org.uk/photo/5231120
Szerző és szerzői jogok:
Patrick Roper (CC BY-SA 2.0).
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Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.26. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/52450054@N04/18191410789/
Szerző és szerzői jogok:
Judy Gallagher (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.27. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glyptapanteles.png
Szerző és szerzői jogok:
José Lino-Neto (CC BY 2.5).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; kontraszt módosítása.
17.28. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chalcidoidea_wings_g1.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Giancarlo Dessì (CC BY-SA 3.0).
17.29. ábra:
Elérési út:
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Eggs_mass_of_a_Tortoise_beetle_being_parasited_by_Chalci
d_wasps_(4998907867).jpg
Szerző és szerzői jogok:
gbohne (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
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17.30. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brachymeria_ovata_(19349340336).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Graham Wise (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; kontraszt módosítása.
17.31. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Female_of_Trichogramma_dendrolimi_on_egg_of_armywo
rm_(Noctuidae),_photo_was_taken_by_Dr_Victor_Fursov.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Dr. Victor Fursov (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.32. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSIRO_ScienceImage_11188_Fig_wasp.jpg
Szerző és szerzői jogok:
P. Zborowski, CSIRO (CC BY 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.33. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/surveying/12606616283
Szerző és szerzői jogok:
Jnzl (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.34. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2020_01_03_Cynips_quercusfolii.jpg
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Szerző és szerzői jogok:
Slimguy (CC BY 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.35. ábra:
Elérési út:
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Diplolepis.rosae.7017.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Olei (CC BY-SA 2.5).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt módosítása.
17.36. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diplolepis_rosae_12_ies.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Frank Vincentz (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; kontraszt módosítása.
17.37. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/livenature/10148516353
Szerző és szerzői jogok:
Franco Folini (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.38. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polistes_carolina_stinger_(16609732780).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Insects Unlocked (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
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17.39. ábra:
Elérési út:
https://pixabay.com/hu/photos/m%C3%A9hkir%C3%A1lyn%C5%91-m%C3%A9hkapt%C3%A1rm%C3%A9h-queen-682941/
Szerző és szerzői jogok:
BusinessHelper (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.40. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sceliphron_fg14.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Fritz Geller-Grimm (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.41. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cuckoo_wasp_(Chrysis_concinna).jpg
Szerző és szerzői jogok:
RudiSteenkamp (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.42. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/52450054@N04/21877271319
Szerző és szerzői jogok:
Judy Gallagher (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; élesség módosítása.
17.43. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eumenes_pedunculatus_01.JPG
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Szerző és szerzői jogok:
Hamon jp (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt módosítása.
17.44. ábra:
Elérési út:
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:01-iwes-07-003.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Hans-Jörg Hellwig (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt módosítása.
17.45. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/berniedup/43709260174
Szerző és szerzői jogok:
Bernard Dupont (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás.
17.46. ábra:
Elérési út:
https://www.pxfuel.com/en/free-photo-otubb
Szerző és szerzői jogok:
? (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt módosítása.
17.47. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AD2009Aug08_Vespa_crabro_05.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Bernie (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt módosítása.
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17.48. ábra:
Elérési út:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Auplopus_carbonarius_fg01_20060623_Nied_Garten.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Fritz Geller-Grimm (CC BY-SA 2.5).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt állítása.
17.49. ábra:
Elérési út:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Tarantula_hawk.JPG
Szerző és szerzői jogok:
Astrobradley (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt állítása.
17.50. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/berniedup/16821705282/
Szerző és szerzői jogok:
Bernard Dupont (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.51. ábra:
Elérési út:
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mutillid_male.jpg
Szerző és szerzői jogok:
L. Shyamal (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
17.52. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/42244964@N03/28915999076
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Szerző és szerzői jogok:
Frank Vassen (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.53. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larva_Megascolia_maculata_and_larva_Oryctes_nasicornis
.JPG
Szerző és szerzői jogok:
Sergei Bykovskii (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.54. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/jean_hort/5781095740/in/photolist-9NRCmu-a9HW6f-qbYARNFHdjop-j8Xgr8-5t7oan-akBvEF-6W1d1j-6PJNvS-d2t9nh-mEyywB-2Tbj6Z-uP8K8C-rZ2Bnao55Evx-9NREy5-a6Tc94-8FCwNU-8FCwpo-CSdBoQ-6BhMY6-8FzkAk-9UdBf8-cSUcBfMn5rNW-byE1zh-dNsNiR-e3egnm-bEA4sD-8oPaoj-uPhe6z-6qVZWN-8FCBVw-9g55Np-6QSbuTpv7faL-LsVL1z-efs66s-auz2Kd-nbiH3J-aWDdbt-dPEqwa-9wuojZ-cjgNkh-w6Fv3-LZumoM4xhoX1-cFwbjS-6qW1ub-5dZu78
Szerző és szerzői jogok:
Jean and Fred (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret, nyilak hozzáadása.
17.55. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/131104726@N02/23319353392
Szerző és szerzői jogok:
Insects Unlocked (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás.
17.56. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/treegrow/7280363068
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Szerző és szerzői jogok:
Katja Schulz (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.57. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Formica_rufa_nest_2.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Thue (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; kép hőmérséklet, fényerő, kontraszt módosítása.
17.58. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/yogendra174/27733062551
Szerző és szerzői jogok:
Yogendra Joshi (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.59. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/sanmartin/14955547228
Szerző és szerzői jogok:
Gilles San Martin (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret, nyilak hozzáadása.
17.60. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Day_123_-_Allegheny_Mound_Ant__Formica_exsectoides,_Soldier%27s_Delight,_Owings_Mills,_Maryland.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Judy Gallagher (CC BY 2.0).
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Átalakítások:
Keret, nyíl hozzáadása.
17.61. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/volkmar-becher/18535752583
Szerző és szerzői jogok:
Volkmar Becher (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.62. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/42244964@N03/19762915558
Szerző és szerzői jogok:
Frank Vassen (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.63. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/usgsbiml/34717512800
Szerző és szerzői jogok:
USGS Bee Inventory and Monitoring Lab (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.64. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/jean_hort/25764215930
Szerző és szerzői jogok:
Jean and Fred (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.

804

17.65. ábra A:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Honney_bee_pollen_collecting_organs_corbicula_(5967219
632).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Gilles San Martin (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt módosítása.
17.65. ábra B:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Honey_Bee_gathering_pollen_image_by_Dr._Raju_Kasam
be_DSCN4801_(11).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Dr. Raju Kasambe (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megtükrözés.
17.66. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rock_bee_hive_DSC_0965.jpg
Szerző és szerzői jogok:
T. R. Shankar Raman (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.67. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dasypoda_fg03.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Fritz Geller-Grimm (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; kontraszt, élesség módosítása.
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17.68. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grey-backed_mining_bee_(Andrena_vaga)_1.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Ocrdu (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
17.69. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/52450054@N04/42730455804
Szerző és szerzői jogok:
Judy Gallagher (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
17.70. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hylaeus_cornutus_f.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Dick Belgers (CC BY 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás; fényerő, kontraszt módosítása.
17.71. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/jean_hort/19345698693
Szerző és szerzői jogok:
Jean and Fred (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.72. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xylocopa_violacea,_Greece.jpg
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Szerző és szerzői jogok:
Stanislav Krejčík (CC BY 2.5).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.73. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cuckoo_bee_(Nomada_sp).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Charles J. Sharp (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.74. ábra:
Elérési út:
https://www.google.hu/url?sa=i&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwjTnMF7qHnAhUNIMUKHfgxD00Qjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2F
wiki%2FFile%3AApis_mellifera_carnica_worker_honeycomb_2.jpg&psig=AOvVaw0GTbMybEnBf
CingSAMhgr6&ust=1580148508250065
Szerző és szerzői jogok:
Richard Bartz (CC BY-SA 2.5).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.75. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/49580580@N02/38533736475
Szerző és szerzői jogok:
Thomas Shahan (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.76. ábra:
Elérési út:
https://www.google.hu/url?sa=i&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwiwkceE5qHnAhXBAewKHdw
tAwgQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AApis_
mellifera_focus_stack.jpg&psig=AOvVaw1YJcCMIbDQpACkvcIIeZYQ&ust=1580146358553378
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Szerző és szerzői jogok:
JJ Harrison (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
17.77. ábra:
Elérési út:
https://www.maxpixels.net/Insect-Blossom-Hummel-Fictional-Bombus-Terrestris-4480904
Szerző és szerzői jogok:
? (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megtükrözés.
18.1. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dichrostigma_flavipes_beentree.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Beentree (CC BY-SA 3.0).
18.2. ábra:
Elérési utak:
A: https://sw.m.wikipedia.org/wiki/Picha:Dobsonfly_Corydalus_cornutus_(9477275631).jpg
B: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sialis_lutaria-pjt.jpg
C: https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Sialis_lutaria_larva_(aka).jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: Pasha Kirillov (CC BY-SA 2.0); B: pjt56 (CC BY-SA 3.0); C: André Karwath (CC BY-SA 2.5).
18.3. ábra:
Elérési utak:
A:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Semidalis_aleyrodiformis.jpg#/media/File:Semidalis_aleyro
diformis.jpg
B:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sisyra_nigra_(Sisyridae_sp.),_Elst_(Gld),_the_Netherlands.
jpg#/media/File:Sisyra_nigra_(Sisyridae_sp.),_Elst_(Gld),_the_Netherlands.jpg
C: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2017_05_18_Hemerobius_humulinus.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: Teemu Rintala, Timo Lehto (CC BY 4.0); B: Bj.schoenmakers (CC0 1.0); C: Slimguy (CC BY
4.0).
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Átalakítások:
Körülvágás, jelöléssel ellátás.
18.4. ábra:
Elérési utak:
A: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Chrysopidae_01_(MK).jpg
B: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2010_-_08_-_10_Bastavales_5.jpg
C: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Green_lacewing_(Chrysopa_sp.)_eggs.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: Mathias Krumbholz (CC BY-SA 3.0); B: Luis Miguel, Bugallo Sánchez (CC BY-SA 3.0); C:
Antonios Tsolis (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Körülvágás, jelöléssel ellátás.
18.5. ábra:
Elérési utak:
A: https://www.flickr.com/photos/igboo/2607826417
B: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Myrmeleontidae_(antlion)_5370350.jpg
C: https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Scott_Robinson_-_Ant_Lion_-_Action_!_(by).jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: Larry & Teddy Page (CC BY 2.0); Joseph Berger (CC-BY-3.0-US); C: Scott Robinson (CC BY
2.0).
Átalakítások:
Körülvágás, jelöléssel ellátás.
18.6. ábra:
Elérési utak:
A: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PSM_V19_D397_Stylops.jpg
B: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stylops_melittae_f2.JPG
C: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Strepsiptera.png
Szerzők és szerzői jogok:
A: ? (CC0 1.0); B: Aiwok (CC BY-SA 3.0); C: Duane D. McKenna, Brian D. Farrell (CC BY 4.0).
Átalakítások:
Körülvágás, jelöléssel ellátás.
18.7. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EB1911_Coleoptera__Fig._1.%E2%80%94Structure_of_M
ale_Stag-Beetle.jpg
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Szerző és szerzői jogok:
Anonymous - 1911 Encyclopædia Britannica, Coleoptera article; Vol. 6 (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Jelöléssel ellátás, feliratok törlése.
18.9. ábra:
Elérési út:
https://en.wikipedia.org/wiki/Telephone-pole_beetle#/media/File:Micromalthus_debilis.jpg
Szerző és szerzői jogok:
David R. Maddison - [1]Tree of Life Media (CC BY-SA 3.0).
18.10. ábra:
Elérési út:
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Hydroscapha_natans01.jpg
Szerző és szerzői jogok:
David R. Maddison - The Tree of Life Web Project (CC BY 2.5).
18.11. ábra:
Elérési utak:
A:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dytiscus_marginalis_01_bydpc.jpg#/media/File:Dytiscus_m
arginalis_01_by-dpc.jpg
B: https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Diving_beetle_nymph.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: David Perezv (CC BY 3.0); B: Aflisch (CC0 1.0).
Átalakítások:
Jelöléssel ellátás.
18.12. ábra:
Elérési utak:
A: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calosoma_sycophanta.jpg
B:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calosoma_sycophanta_larva_eats_Lymantria_dispar_larva.j
pg#/media/File:Calosoma_sycophanta_larva_eats_Lymantria_dispar_larva.jpg
Szerző és szerzői jogok:
A-B: György Csóka (CC BY 3.0).
Átalakítások:
Jelöléssel ellátás.
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18.13. ábra:
Elérési utak:
A:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Great_Silver_Beetle__hydrophilus_piceus_(41213667694).
png#/media/File:Great_Silver_Beetle_-_hydrophilus_piceus_(41213667694).png
B: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hister_quadrimaculatus_MHNT_Fronton_Dos.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: Nick Goodrum (CC BY 2.0); B: Didier Descouens (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Jelöléssel ellátás.
18.14. ábra:
Elérési utak:
A: https://hu.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Nicrophorus_vespillo_2.jpg
B:
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Paederus.littoralis.jpg#/media/F%C3%A1jl:Paederus.littor
alis.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: Tlusťa (CC BY-SA 3.0); B: Luis Miguel Bugallo Sánchez (CC BY-SA 3.0).
18.15. ábra:
Elérési utak:
A:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucanus_Cervus_m%C3%A2le_en_position_d%27observat
ion_au_sol.jpg
B: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucanus_cervus_female_measured.jpg
C: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucanus_cervus_larva.JPG
D: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucanus_cervus_female_pupa.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: Clame Reporter (CC BY-SA 4.0); B: Q-bit array (CC BY-SA 4.0); C: Anaxibia (CC BY-SA 4.0);
D: Mariafremlin (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Jelöléssel ellátás, körülvágás.
18.16. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lethrus_(Lethrus)_apterus_(Laxmann,_1770)_Male_(27389
391670).png#/media/File:Lethrus_(Lethrus)_apterus_(Laxmann,_1770)_Male_(27389391670).png
Szerző és szerzői jogok:
Udo Schmidt (CC BY-SA 2.0).
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18.17. ábra:
Elérési utak:
A: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scarabaeidae_-_Scarabaeus_sacer.JPG
B: https://hu.wikipedia.org/wiki/ Fájl:Жук-носорог обыкновенный Oryctes nasicornis European
rhinoceros beetle Бръмбар носорог Nashornkäfer (42832910965).jpg
C:
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Cetonia_aurata_Linn%C3%A9,_1761_(2987339120).jp
g
Szerzők és szerzői jogok:
A: Hectonichus (CC BY-SA 3.0); B: Katya (CC BY-SA 2.0); C: Udo Schmidtv (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Jelöléssel ellátás, körülvágás.
18.18. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jewel_beetle_Anthaxia_senicula_(Schrank,_1789)._Pair.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Gubin Olexander (CC BY-SA 4.0).
18.19. ábra:
Elérési utak:
A: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ectinus_aterrimus_(Elateridae),_Ede,_the_Netherlands__2.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ectinus_aterrimus_(Elateridae),_Ede,_the_Netherlands.jpg
B: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elateridae._Beetle_larvae_(34120232555).jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: Dick Belgers (CC BY 3.0); B: gailhampshire (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Jelöléssel ellátás, körülvágás.
18.20. ábra:
Elérési utak:
A: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mating_Lampyris_noctiluca.jpg
B: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Lampyris_noctiluca.jpg
C: https://www.flickr.com/photos/joaocoelho/3579043913
Szerzők és szerzői jogok:
Calimo (CC BY-SA 3.0); Wofl~commonswiki (CC BY-SA 2.0 de); João Coelho (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Jelöléssel ellátás.
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18.21. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anthrenus_flavipes_larvae_adult_wool.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Clemson University (CC BY 3.0).
18.22. ábra:
Elérési utak:
A: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harmonia_axyridis_imagines_20090801.jpg
B: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harmonia_axyridis_larvae_2.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: Pbech (CC0 1.0); B: rupp.de (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Jelöléssel ellátás, körülvágás.
18.23. ábra:
Elérési utak:
A:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tenebrio_molitor_Linn%C3%A9,_1758_(32842137535).pn
g
B: https://hu.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Tenebrio_molitor_(meelworm)_(3).jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: Udo Schmidt (CC BY-SA 2.0); B: Rasbak (CC BY-SA 2.0) .
Átalakítások:
Jelöléssel ellátás, körülvágás.
18.24. ábra:
Elérési út:
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Geguzvabalis.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
Algirdas (CC BY-SA 3.0).
18.25. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tarsus_of_Chrysomelidae.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Louisa Howard (CC0 1.0).

813

Átalakítások:
Jelöléssel ellátás.
18.26. ábra:
Elérési utak:
A:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosalia_alpina_M%C3%A1tra.jpg#/media/File:Rosalia_alpi
na_M%C3%A1tra.jpg
B: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pedestredorcadion_scopolii_up.JPG
C: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cerambycidae_-_Chlorophorus_varius_(female)001.JPG
Szerzők és szerzői jogok:
A: Siga (CC BY-SA 3.0); B: Hectonichus CC BY-SA 4.0); C: Edmund Reitter (CC0 1.0).
Átalakítások:
Jelöléssel ellátás, körülvágás.
18.27. ábra:
Elérési utak:
A:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Imago_of_Colorado_potato_beetle_on_leaf_with_eggs.jpg#
/media/File:Imago_of_Colorado_potato_beetle_on_leaf_with_eggs.jpg
B:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colorado_potato_beetle_larvas_(Leptinotarsa_decemlineata
).jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: Adámozphoto (CC BY-SA 4.0); B: Tavo Romann (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Jelöléssel ellátás, körülvágás.
18.28. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stades_de_d%C3%A9veloppement_du_grand_charan%C3
%A7on_du_pin.jpg#/media/File:Stades_de_d%C3%A9veloppement_du_grand_charan%C3%A7on_d
u_pin.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Sophie.Labaude (CC BY-SA 4.0).
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19.2. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caddisfly_(Trichoptera)_-_Guelph,_Ontario_2016-0801_(01).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Ryan Hodnett (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
19.3. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhyacophilidae.png
Szerző és szerzői jogok:
Pfe cat (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Nyilak hozzáadása.
19.4. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caddisfly_Larva.jpg
Szerző és szerzői jogok:
MyForest (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
19.5. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Freeliving_caddisfly_larva,_Rhyacophila_nigrita_(13042383614).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Bob Henricks (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret, nyíl hozzáadása; megvágás; fényerő, kontraszt módosítása.
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19.6. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_netspinner,_Hydropsyche_venularis_(798896953
9).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Bob Henricks (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret, nyíl hozzáadása; fényerő, kontraszt módosítása.
19.7. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phryganea_grandis_(18464252000).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Donald Hobern (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
19.8. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Actias_luna_in_Florida.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Geoff Gallice (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
19.9. ábra:
Elérési utak:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:SEM_image_of_a_Peacock_wing,_slant_view_1.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/File:SEM_image_of_a_Peacock_wing,_slant_view_2.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/File:SEM_image_of_a_Peacock_wing,_slant_view_3.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/File:SEM_image_of_a_Peacock_wing,_slant_view_4.JPG
Szerző és szerzői jogok:
SecretDisc (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret, betűjelzések hozzáadása.
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19.10. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Butterfly_tongue.jpg
Szerző és szerzői jogok:
? (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret, betűjelzések hozzáadása; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
19.11. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caterpillar_morphology_diagram.svg
Szerző és szerzői jogok:
Michał Komorniczak (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Megvágás.
19.12. ábra:
Elérési út:
https://www.pxfuel.com/en/free-photo-qnlnl
Szerző és szerzői jogok:
? (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
19.13. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:01.005_BF5_Micropterix_calthella_(8803159909).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Patrick Clement (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás.
19.14. ábra:
Elérési út:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Convolvulus_hawk-moth_(Agrius_convolvuli)_2.jpg
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Szerző és szerzői jogok:
Charles J Sharp (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
19.15. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:03.005_BF14_Ghost_Moth,_Hepialus_humuli_(143897526
01).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Patrick Clement (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
19.16. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:04.045_BF50_Stigmella_aurella_(2454150454).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Patrick Clement (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás.
19.17. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stigmella_microtheriella_(2944571754).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Donald Hobern (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás; fényerő módosítása.
19.18. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nemophora_degeerella,_Lodz(Poland)01(js).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Jerzy Strzelecki (CC BY 3.0).
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Átalakítások:
Keret hozzáadása.
19.19. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/155939562@N05/39446568840
Szerző és szerzői jogok:
Ilia Ustyantsev (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
19.20. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:11.006_BF181_Taleporia_tubulosa,_male._(8879307315).jp
g
Szerző és szerzői jogok:
Patrick Clement (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
19.21. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bagworm_moth_(Larva)_(29661329591).jpg
Szerző és szerzői jogok:
arian.suresh (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
19.22. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:(1261)_Cydia_pomonella_(35239700513).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Ben Sale (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás; élesség módosítása.
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19.23. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apple_worm_(31798709201).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Gilles San Martin (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
19.24. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zygaena_lonicerae.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Darius Baužys (CC BY 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás.
19.25. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Synanthedon_formicaeformis_01.JPG
Szerző és szerzői jogok:
AfroBrazilian (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás.
19.26. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:(0370)_Hornet_Moth_(Sesia_apiformis)__Female_(7399845350).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Ben Sale (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
19.27. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/155939562@N05/40770486382
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Szerző és szerzői jogok:
Ilia Ustyantsev (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
19.28. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cossus_cossus,_caterpillars_2.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Grey Geezer (CC0 1.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
19.29. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/8279935@N02/3492308070
Szerző és szerzői jogok:
Didier (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
19.30. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Papilio_demodocus_larva_IMG_8545s.jpg
Szerző és szerzői jogok:
JonRichfield (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás.
19.31. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ochlodes_sylvanus_MichaD.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Michael Apel (CC BY-SA 2.5).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
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19.32. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Large_white_spread_wings.jpg
Szerző és szerzői jogok:
S Sepp (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
19.33. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polyommatus_icarus,_Giresun_2017-07-07_01-1.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Zeynel Cebeci (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
19.34. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/wackybadger/29508972252
Szerző és szerzői jogok:
Joshua Mayer (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
19.35. ábra:
Elérési út:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Heliconius_erato_Richard_Bartz.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Richard Bartz (CC BY-SA 2.5).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt módosítása.
19.36. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peacock_butterfly_(Aglais_io)_2.jpg
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Szerző és szerzői jogok:
Charles J Sharp (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő módosítása.
19.37. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meadow_brown_butterfly_(Maniola_jurtina)_female.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Charles J Sharp (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret, nyíl hozzáadása.
19.38. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:(1425)_Galleria_mellonella_(15180468012).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Ben Sale (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megtükrözés.
19.39. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ostrinia_nubilalis_-_European_corn_borer__%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%91%D0%BA_(26972585328).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Ilia Ustyantsev (CC BY-SA 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
19.40. ábra:
Elérési út:
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Stauropus_fagi_-_Buchenspinner.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Holger Müller (CC BY-SA 3.0).
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Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt módosítása.
19.41. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:71.025_BF1994_Bufftip,_Phalera_bucephala_(14417352462).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Patrick Clement (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
19.42. ábra:
Elérési út:
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Lymantria_dispar_-_para,_Lodz(Poland)02(js).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Jerzy Strzelecki (CC BY 3.0).
Átalakítások:
Keret, ivarjelek hozzáadása; fényerő, kontraszt, élesség módosítása.
19.43. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arctia_caja_-_caterpillar_1_(HS).JPG
Szerző és szerzői jogok:
Harald Süpfle (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
19.44. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arctia_caja,_Lodz(Poland)01(js).jpg
Szerző és szerzői jogok:
Jerzy Strzelecki (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; színhőmérséklet módosítása.
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19.45. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amata_phegea_Italia.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Superbass (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; színhőmérséklet, kontraszt módosítása.
19.46. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/33398884@N03/27240023461
Szerző és szerzői jogok:
Ben Sale (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megtükrözés.
19.47. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:(1931)_Peppered_Moth_(Biston_betularia)_(27164551650).
jpg
Szerző és szerzői jogok:
Ben Sale (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
19.48. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/treegrow/31332999280
Szerző és szerzői jogok:
Katja Schulz (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
19.49. ábra:
Elérési út:
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Bombyx_mori1.jpg
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Szerző és szerzői jogok:
Zivya (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
19.50. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saturnia_pyri,_Giresun_2017-07-05_01-2.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Zeynel Cebeci (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
19.51. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deilephila_elpenor_02.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Jean-Pierre Hamon (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása.
19.52. ábra:
Elérési út:
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Macroglossum.stellatarum.caterpillar.3078.Liosi.jpg
Szerző és szerzői jogok:
A. M. Liosi (CC BY-SA 2.5).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; fényerő, kontraszt módosítása.
19.53. ábra:
Elérési út:
https://www.flickr.com/photos/photofarmer/3782653271
Szerző és szerzői jogok:
Dwight Sipler (CC BY 2.0).
Átalakítások:
Keret hozzáadása; megvágás.
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20.2. ábra:
Elérési utak:
A:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scorpion_Fly._Panorpa_communis._Mecoptera_(78371666
10).jpg
B: https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Panorpa_communis_2006-07-11.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
gailhampshire (CC BY 2.0); Algirdas (CC BY-SA 3.0).
20.3. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ctenocephalides_felis_female_ZSM.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Katja ZSM (CC BY-SA 3.0).
20.4. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Culex_pipiens_diagram_num.svg
Szerző és szerzői jogok:
Mariana Ruiz Villarreal (CC0 1.0).
20.5. ábra:
Elérési utak:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bradysia_pallipes_adult-antenna_Meunier_1904.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chaoboridae_antenna_female.png
https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Dip-antenna.png#/media/Fil:Dip-antenna.png
https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/14579082340/
Szerzők és szerzői jogok:
Fernand Meunier (CC0 1.0); Walker, F (CC0 1.0); Halvard (CC0 1.0); Lundbeck, William (CC0 1.0).
Átalakítások:
Jelöléssel ellátás, körülvágás.
20.6. ábra:
Elérési utak:
A: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tipula_oleracea_female_(Linnaeus_1758).jpg
B: https://www.flickr.com/photos/treegrow/39514916645
Szerzők és szerzői jogok:
A: Michael Gäbler (CC BY 3.0); B: Katja Schulz (CC BY 2.0).
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Átalakítások:
Jelöléssel ellátás, körülvágás.
20.7. ábra:
Elérési út:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Psychodaalternata.jpg#/media/File:Psychodaalternata.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Ivan Stankovic (CC BY 3.0).
20.8. ábra:
Elérési utak:
A:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aedes_aegypti_eggs_%E2%80%93_CDC_5129.jpg#/media
/File:Aedes_aegypti_eggs_%E2%80%93_CDC_5129.jpg
B:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anopheles_Culex_larvae_feeding_position_CDC_mod.jpg#
/media/File:Anopheles_Culex_larvae_feeding_position_CDC_mod.jpg
C: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anopheles_puppe.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: Public Health Image Library (CC0 1.0); B: Public Health Image Library (CC0 1.0); C: Steffen
Dietzel Dietzel65 (CC0 1.0).
Átalakítások:
Jelöléssel ellátás, körülvágás.
20.9. ábra:
Elérési utak:
A: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Fly_Larva.png
B: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Simuliidae_cabeza.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: USDA (CC0 1.0); B: Mopebiologia (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Jelöléssel ellátás, körülvágás, szöveg magyarítása.
20.10. ábra:
Elérési utak:
A: https://www.flickr.com/photos/computerhotline/8725750986/
B: https://www.flickr.com/photos/gails_pictures/43244572034
Szerzők és szerzői jogok:
A: Thomas Bresson (CC BY 2.0); B: gailhampshire (CC BY 2.0).
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Átalakítások:
Jelöléssel ellátás, körülvágás.
20.11. ábra:
Elérési út:
https://en.wikipedia.org/wiki/Parasitic_flies_of_domestic_animals#/media/File:Stomoxys-stable-flylife-cycle-2.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Alan R Walker (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Jelöléssel ellátás.
20.12. ábra:
Elérési utak:
A: https://www.flickr.com/photos/volkmar-becher/35321351932
B:
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Haematopota.pluvialis.larva.jpg#/media/F%C3%A1jl:Hae
matopota.pluvialis.larva.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: Volkmar Becher (CC0 1.0); B: James Lindsey (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Jelöléssel ellátás.
20.13. ábra:
Elérési utak:
A: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dronefly_(Eristalis_tenax)_(8638011944).jpg#/media/File:Drone-fly_(Eristalis_tenax)_(8638011944).jpg
B:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Langegg_Rattenschwanzlarve_Eristalini.jpg#/media/File:La
ngegg_Rattenschwanzlarve_Eristalini.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: Peter O'Connor aka anemoneprojectors (CC BY-SA 2.0); B: LoKiLeCh (CC BY-SA 3.0).
Átalakítások:
Jelöléssel ellátás.
20.14. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Head_morphology_of_Muscomorpha.svg
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Szerző és szerzői jogok:
Giancarlo Dessì (CC BY-SA 3.0).
20.15. ábra:
Elérési utak:
A: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tephritidae_-_Rhagoletis_cerasi.JPG
B:
https://en.wikipedia.org/wiki/Drosophila_melanogaster#/media/File:Drosophila_melanogaster_Probos
cis.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: Hectonichus (CC BY-SA 4.0); B: Sanjay Acharya (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Jelöléssel ellátás.
20.16. ábra:
Elérési utak:
A:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sarcophaga_carnaria,_Roundton_Hill,_Wales,_June_2013_(
17353086052).jpg
B: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucilia_sericata_8673.jpg
Szerzők és szerzői jogok:
A: Janet Graham (CC BY 2.0); B: Amada44 (CC BY-SA 4.0).
Átalakítások:
Jelöléssel ellátás, nyilak hozzáadása.
20.17. ábra:
Elérési út:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hippobosca_equina.jpg
Szerző és szerzői jogok:
Janswart (CC BY-SA 3.0).
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