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Az állat- és növénytan helye és a tudományterület további felosztása

Környezettan (oecologia, ökológia)

Állatföldrajz (zoogeographia)

Ősállattan (paleozoologia)

Alkalmazott állattan 

Orvosi, járványügyi

Mezőgazdasági

Halászati

Vadászati

Erdészeti állattan

Élettudomány  (biológia)

Állattan (zoológia)

Növénytan (botanika)

Alaktan (morphologia) vagy bonctan (anatómia)

Rendszertan (systematica vagy taxonómia)

Élettan (physiologia)

Viselkedéstan (etológia)

Egyedfejlődéstan (ontogenetica)

Törzsfejlődéstan (phylogenetica)



A morphologia/anatómia tudományterületei

Promorphologia

szimmetriaviszonyok, testtagoltság, a test fő részei

Egyedfejlődéstan

ontogenetika, vagy embriológia

Sejttan (cytologia)

Szövettan (hystologia)

Szervtan (organologia)



Promorphologia

Az állati test tengely- és szimmetriaviszonyai

Szabálytalan forma (anaxonia)

Nincs szimmetriasík (amoeba, szivacsok)

Gömb alapforma (homaxonia)

A test gömb alakú, azaz a szimmetriasíkok száma tetszőleges 

Vízben lebegő egysejtűek (Radiolaria)

Egytengelyűség (monaxonia)

A testnek egy főtengelye van, amelyen tetszőleges számú

szimmetriasík fektethető (Opalina, Euglena)

Sugaras (radialis) szimmetria

A testnek egy főtengelye van, a szervek a főtengely körül 

sugárirányban helyezkednek el. Számuk 3,4,5,6,8 lehet. 

Főként az aljzathoz rögzült állatokban fordul elő (Cnidaria)

Ritka a kérsugaras szimmetria, ahol két főtengely van és ezek 

körül sugárirányban rendeződnek a szervek (Ascidia)



Promorphologia

Az állati test tengely- és szimmetriaviszonyai 2.

Kétoldali (bilateralis) szimmetria

A legtöbb állatfaj ide tartozik. Azokra a fajokra jellemző, amelyek az aljzaton

egy irányban mozognak, tehát a legtöbb inger egy irányból éri őket. A bilateralis

szimmetria nem vonatkozik a belső szervek felépítésére és elrendeződésére!

• median-sagittalis sík (dexter - sinister) 

• horizontalis sík (dorsalis - ventralis) 

• transversalis/frontalis sík (anterior-posterior)

• cranialis - caudalis/ oralis - aboralis testvég

• proximalis- distalis helyzet





Szelvényesség (metameria)

A törzs kisebb részekre tagolódik, amely részekben egyes szervek megismétlődnek.

• Homonom metameria

• Heteronom metameria

A test fő részei

• caput - fej

• cervix - nyak

• truncus (thorax et abdomen) - törzs

• cauda - farok

• extremitates - függelékek

szerv (organum) 

szervrendszer (systema) 

készülék (apparatus)



Az állatrendszertan és a rendszerezés alapelvei és módjai

A rendszertan az összes élőlényt meghatározott elvek szerint osztályozó, 

rendező tudomány. 

Taxonomia: az osztályozás tudománya, leíró rendszerezés. 

Systematica: a lények sokféleségével és a köztük fennálló rokonsági

kapcsolatokkal foglalkozó, oknyomozó tudomány. 

A rendszerezés logikai alapelvei

A : Meghatározás (definitio)

B: Felosztás (divisio)

C: Osztályozás (classificatio)



Meghatározás ( Definitio )

1. névleges

2. tárgyi A.) essenciális vagy lényegi     - genus proximum (legközelebbi nem)

- differentia specifica (fajlagos különbség)

binominális nomenclatura

B.) descriptiv vagy leíró

C.) genetikus vagy eredeztető

Felosztás ( Divisio )

•Totum dividendum ( felosztandó egész ) 

•Membra divisionis ( felosztás tagjai ) 

•Fundamentum divisionis ( felosztási alap )

Osztályozás ( Classificatio )





A rendszerezés alapegysége: FAJ

A faj ( species ) elnevezés John Ray angol természetbúvártól származik (1686.)

• 1735.: Linné bevezette a kettős nevezéktant ( binominális nomenklatura )
(Systema Naturae 10 kiadás) 

• 1798.: G. Cuvier francia anatómus-szisztematikus a faj első meghatározója 

• Lamarck ( 1744 – 1829 ) Gaeoffroy-Saint Hilaire ( 1722 – 1844 ) - a 
származástan, a törzsfejlődéstan kutatása

• Charles Darwin ( 1809 – 1882 ) az evolúció tanának megalapítója. 

1859.: „A fajok eredete a természetes kiválogatódás útján, 

vagy a létért való küzdelemben előnyhöz jutott fajták fennmaradása”



1. taxonómiai vagy morfológiai faj

Azon egyedek összessége, melyek minden lényeges strukturális bélyegben –

ezek variabilitását is figyelembe véve – egymással és az utódokkal megegyeznek. 

Fő kritériumok: hasonlóság - elválaszthatóság

múzeumi taxonómia ( Grant 1976 ) élőlények rendszeres gyűjtése, konzerválható

maradványaik megtartása, ezek besorolása és elnevezése

holotypus, paratypus

az élőlények egyedei nem variálnak kontinuusan, így az alaksorok közt hiátus van, 

ami lehetővé teszi a fajok elhatárolását

2. biológiai faj

Olyan természetes körülmények közt létrejövő szaporodási közösség, amelyben korlátlan a 

génáramlás, és más hozzájuk hasonló szaporodási közösségektől reproduktív izolációval 

elválasztottak. A biológiai faj az evolúció alapegysége.

A faj olyan objektíven létező organizáció, amelynek lényege, hogy egyedei 
szaporodó közösséget alkotnak, belső kritériuma az egymás-felismerése és 
más hasonló közösségektől való reproduktív izoláció.



Nomenklatúrai szabályok

1895. (Leiden) - a Nemzetközi Zoológiai Kongresszus bizottságot 
jelölt ki
1902. kiadják a „Az állattani nómenklatúra nemzetközi szabályai”-t

A Zoológiai Kongresszusnak állandó nómenklatúrai 
bizottsága van

1960. A Zoológiai Nevezéktan Nemzetközi Kódexe

Elsőbbségi törvény (lex prioritatis)

Szabályzat az állatnevek írásmódjáról



A rendszerezés módjai

• mesterséges rendszerek (önkényesen kiválasztott bélyeg alapján)
cél: úrrá lenni az állatfajok sokaságán (Linné, Latreille)

• természetes rendszerek (több bélyeg alapján)
cél: a származási, rokonsági kapcsolatok kifejezése (Darwin után)

Rendszertan (osztályozás) típusai

• fenetikus

• numerikus

• kladisztikus

• evolúciós FILOGENETIKUS rendszerek



Fenetikus rendszertan. Morfológiai vizsgálati módszereken alapul. A legrégebbi vizsgálati 
módszer. Az esetek 85-90%-ában a morfológiai hasonlóság filogenetikai rokonságot is 
tükröz (10-15%-ban konvergencia/inhomológia áll fenn)

• primitív, eredeti (pleziomorf) bélyegek
• új, levezetett (apomorf) bélyegek

Numerikus rendszertan. Alapja: nagy számú bélyeg értékelése a hasonlóság 
szempontjából, objektív, egységes módszerekkel (matematikai statisztika). Valamennyi 
csoportnak valamennyi tulajdonság szempontjából való összehasonlítása (többnyire 
számítógép segítségével) százalékban kifejezett hasonlósági koefficienst („össz-hasonlósági
fokot”) eredményez. Az össz-hasonlósági fok így a rokonsági foknak felel meg.

Filogenetikus rendszertan. Elsődlegesen nem a hasonlóságokkal foglalkozik. Fő célja a 
fajok filogenetikai rokonságának kutatása, amit egy filogentikailag megalapozott 
rendszerben ábrázolnak. A rendszer csak monofiletikus csoportokat (taxonokat) foglalhat 
magában. Alapja a biológiai faj.









A,B = a-j taxonok összevetése hasonlósági koefficiens alapján; C = dendrogramban kifejezve



Kladisztikus rendszertan. A kladisztika a rokonsági viszonyok elemzésénél 
nem a megegyezésekkel, hanem a különbségekkel dolgozik. A csak 
monofiletikus csoportokat tartalmazó törzsfejlődési rendszer tagjai adják meg a 
kidolgozott kladogram elágazásait, és a rendszerben a monofiletikus csoportok 
hierarchikus egymásutánját. 
Monofilum: olyan fajok csoportja, amelyek egyetlen törzsfajtól származnak, 
ahol minden egyes faj szűkebb rokonságban van egymással, mint azokkal a 
fajokkal, amelyek a csoporton kívül vannak. (Hennig 1966) 

Metodika: a törzsfaj dichotomikus hasadásakor két lány-faj keletkezik. Az egyik 
rendszerint megtartja ősi, azaz plesiomorf vonásait, a másik a megváltozott 
életkörülményekhez való alkalmazkodás során új, apomorf (levezetett) 
vonásokat fejleszt ki. Ezek testvércsoportok, vagy fajok, amelyeket 
adelfotaxonoknak is hívnak (Ax 1984). Azonos kategória ranggal kell 
rendelkezniük.

A kladisztikus rendszertan mindig bélyeg-párokkal, ill. olyan bélyegsorokkal 
dolgozik, amelyek bélyeg-párokra bonthatók. Ezek lehetnek apomorf és 
pleziomorf bélyegek. 



A bélyegek egymásnak megfelelő volta szerinti kategóriák:

Szünapomorfia: az adelfotaxonok közötti 
olyan bélyeg-megegyezés, amely a közös 
törzsvonalon ,mint evolúciós újdonság jött 
létre, és a közös törzsfajnál, mint 
autapomorfia fordult elő (egy új bélyeg 
megjelenése, vagy egy meglévő
redukciója). 

Szünpleziomorfia: olyan bélyegekben való
megegyezési jelent a monofiletikus
fajcsoportok között, amely nem a közös 
törzsvonalon jött létre, hanem már egy 
korábbi törzsfajtól átvett bélyeg

Konvergencia: olyan bélyegben való
megegyezést jelent, amely a közös 
törzsfajnál nem fordul elő, hanem az 
egymástól elválasztott vonalaknál 
egymástól függetlenül alakult ki E=bélyeg kialakulás

R=bélyeg redukció



Evolúciós rendszertan. a kladisztikus rendszertannal szemben a filogenezis 
(törzsfejlődés) fogalmát lényegesen szélesebb értelemben fogja fel, és az evolúciós 
változás mértékét (változás az időben = evolúciós sebesség) is be kívánja vonni. Az 
evolúciós rendszertan megkísérli a teljes evolúciós történetet (nem csak a genealógiai 
rokonságot) figyelembe venni. A genealógikus rokonság mellett a törzsfejlődés 
történeti „sikernek” kell tükröződnie a rendszerezésben.

A fenetikus rendszertantól átveszi a kidolgozott rendszert, mint munka-bázist, a 
kladisztikus rendszertantól átveszi általában a kladogramot (szinapomorfia-sémát ). 
Mindazonáltal, nem ülteti át a kladogramot közvetlenül az osztályozásba, hanem új 
szempontokat (pl. adaptív zónák , az evolúciós átalakulás mértéke) kíván belevinni a 
kladogramba. A kladisztikus rendszertan kladogramjából így alakul ki az evolúciós 
rendszertan filogramja. 

Az evolúciós rendszertan a monofilia fogalmát tágan értelmezi, vagyis a szigorúan 
monofiletikus csoportok mellett a parafiletikus csoportokat is figyelembe veszi. Egy 
parafiletikus taxon olyan csoport, mely a legközelebbi rokonságban lévőket, de egy 
adott törzsfaj (törzscsoport) nem valamennyi leszármazottját magában foglalja.



Egy kladogram és egy filogram összehasonlítása



Mit nevezünk állatnak? 
• Metazoa: sejtek 

differenciálódása 
 ⇒ funkció-megosztás 
• heterotróf szervezetek 
• gametikus meiozis 
• diploid > haploid életszakasz 
• barázdálódás: morula →

blasztula → gasztrula 
• kollagén 



GÓLYAALAKÚAK (CICONIIFORMES) rendje

• Vöcsökfélék (Podicipedidae)
• Trópusimadár-félék (Phaethontidae)
• Szulafélék (Sulidae)
• Kígyónyakúmadár-félék (Anhingidae)
• Kárókatonafélék (Phalacrocoracidae)
• Gémfélék (Ardeidae)
• Flamingófélék (Phoenicopteridae)
• Ibiszfélék (Threskiornithidae)
• Gödényfélék (Pelecanidae)
• Gólyafélék (Ciconiidae)
• Fregattmadárfélék (Fregatidae)
• Pingvinfélék (Spheniscidae)
• Búvárfélék (Gaviidae)
• Viharmadár-félék (Procellariidae)









A Metazoák testüreg-típusai



A másodlagos testüreg kialakulásának típusai
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Adaptív radiáció (emlősök)



Prekambrium (Vend)

Precambrian (4.6 milliárd to 523 millió év) 
- Vend időszak (523-543 million years ago) 
- legalább 1-1 tömeges kihalás

„lágytestű” tengeri élőlények

stromatolit képzők, acritarch (szerves váz), csalánozók, férgek

Okok:
-600 mév: eljegesedés
-Vend időszak: ? eljegesedés, ? cambriumi fauna evolválódása

nincs leszármazott



Kambrium

Kambrium időszak: 543-510 millió év
-leginkább érintett csoport: trilobiták
-4 alkalommal tömeges kihalás

csak tengeri élőlények:
szivacsok, csalánozók, archeocyathidák (első korallépítők)
puhatestűek, trilobiták
pörgekarúak, tüskésbőrűek

Okok:
-eljegesedés a kambrium végén; sekély tengeri élőhely csökkenése, hideg

-a tengervíz lehülése és oxigénhiány; mélyebb rétegekből jég a szárazföldek felé

hideg, oxigénszegény víz



Ordovicium

510- 438 millió éve
- kihalási időszak: 440-450 millió év
- a második legsúlyosabb

Diverz fauna, új csoportok: lábasfejűek, korallképzők (Rugosa, Tabulata)
mohaállatok, tengeri liliomok, csigák, kagylók stb.

Leginkább érintettek: 1/3-a kihalt a pörgekarú és mohaállat családoknak
sok faj kihalt: legtöbb gerinctelen csoportból, félgerinchúrosok

Okok:
Gondwana eljegesedése
tengerek vízszintjének csökkenése
élőhelyek elvesztése



Devon

Devon időszak: 408-360 millió éve

- Fő kihalási időszak (Frasnian-Famennian határ)

Új csoportok a szilur-devon időszakban: cápák, egyes csontoshalak
nagy korall építők, mészvázas szivacsok, ammoniteszek, kétéltűek
rovarok, első fák, erdők

Érintett csoportok: főként a tengeriek: 70 %-uk 
nem élte túl a karbon időszakot

korallépítők, pörgekarúak, trilobiták

placodermatak

Okok: 

-eljegesedés

-meteorit becsapódás



Perm

286-248 millió év
- szárazföldi élet diverzifikációja

- a tengeri fajok 90-95%-a kihalt a Permben

szárazföld: Pangea kialakulása; élőhely váltás

rovarok, kétéltűek, hüllők (karbonban alakultak ki), 
therapsidák

devon utáni tengeri élet; csalánozók, pörgekarúak, 
ammonitesek, foraminiferák, csigák, tüskésbőrűek, 
kevés trilobita
kihalás 248 millió éve
kihaltak: nagy méretű foraminiferák,  trilobiták, rugosa és tabulate korallok, ,
acanthodiák, placodermáták, pelycosaurusok
visszaestek: pörgekarúak, ammoniteszek, cápák, csontos halak, eurypteridák, 
tüskésbőrűek



A permbéli kihalás lehetséges okai

Eljegesedés (~Gondwana: ordovicium, devon): 
tengerek vízszintje csökken, lehülés

Pangea kialakulása: sekély tengeri élőhelyek 
visszaszorulnak

Sarkoknál gyors váltakozása az 
eljegesedésnek és olvadásnak
mérsékeltövben áradások, szárazság

Vulkanikus aktivitás: kénvegyületek, hamu

klimatikus változások



Kréta

144-65 millió év; sok adaptív radiáció

85 %-a az összes fajnak kihalt a kréta végén

triász-jura-kréta: diverz szárazföldi élet: dinoszauruszok, pteroszauruszok, 
madarak, tengeri hüllők, mészvázas korallok stb.

nyitvatermők mellet megjelennek a zárvatermők is

kihaltak: dinoszauruszok, ammoniteszek, egyes puhatestűek, tengeri hüllők, 
sok növény
visszaszorultak: foraminiferák, mészvázas nannoplankton alkotók, pörgekarúak, 
puhatestűek, tüskésbőrűek
nem érintette a kihalás: a legtöbb emlős, madár, teknős, krokodil, gyík, kígyó, 
kétéltű

vulkáni aktivitásOkok:

meteorit
becsapódás



Holocén

10 000 évvel ezelőttől
eljegesedés, élőhely elvesztése
ember



Diverzitás profil (családok)
a fosszíliák alapján
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