
Bevezetés az állattanba

A többsejtű állatok kialakulása

Szivacsok

Csalánozók



Többsejtű állatok

(Regnum Animalia)
/METAZOA/



Első valódi eukarióta Protista: 1.400 millió év

monofiletikus eredet sejt belső strukturája

mitokondrium
ős: autotróf, aerob, 
fotoszintetizáló heterotróf protozoa

polifiletikus eredet?

kompl. ostor, centriólum

Archemetazoa

valódi metazoa

soksejtű

heterotróf

mozgékony

specializált ivarsejtek



A többsejtű állatok eredete:
Monofiletikus eredet (alapvetően két fő elképzelés létezik)

Telepes flagelláta-eredet
Cellularizációs hipotézis



Haeckel-féle „Gastraea”-hipotézis

Sejtek közötti differenciálódás: testi (SZOMATIKUS), ivari 
(REPRODUKTÍV) sejtek
Haeckel biogenetkai alaptörvénye: az állatok egyedfejlődésük során 
megismétlik (rekapitulálják) törzsfejlődésük leglényegesebb lépéseit.

Elsődleges az invaginációs gastruláció és a radiális 
szimmetria, ill. a pelágikus életmód.



„gastraea”-állapot lokomotoros rész

emésztő rész
CNIDARIA

TÖBBI METAZOA

egyszerű, elegáns túl jó, hogy igaz legyen

recapituláció

zooflagelláták telepképzése





METAZOA

Mesozoa - sejthalmazosok törzse
vagy

sejthalmazosok osztálya



Rhombozoa osztály
fejlábúak veséjében élősködikvan Beneden 1876

ivaros

ivartalan 
25 sejt, kettő réteg            nem csíralemez

0,5 - 7 mm
szaporodás



Orthonectida osztály

kagylókban

csigákban

soksertéjű gyűrűsférgekben

„plazmódium”



PARAZOA (álszövetes állatok)

Porifera - szivacsok törzse
Placozoa - korongállatok törzse



- valódi szövetek hiánya ⇒ a test individualitása 
kicsi
- többféle alakú és működésű sejtek (bélcsíra –
gastrula állapot) 
- külső sejtréteg (ős-epithel) bazális membrán
(membrana basalis) nélküli
- emésztés: choanocyták fagocitózisával
- sejtjeik nagymértékben átalakulóképesek



Placozoa - korongállatok törzse extracelluláris emésztés

legkisebb DNS

hasadás, bimbózás is lehet
K. G. Grell, 1971

Trichoplax adherens, 1883

2-3 mm ?Nielsen, 1985: T. adh. = lapított blastea? 

?kehelymedúzák!



Porifera - szivacsok törzse

Precambrium vége óta léteznek

nincs valódi szövet, szerv

kb. 5.000 tengeri faj

kb. 150 édesvízi  faj

magányos < telepes

intracelluláris emésztés

kiválasztás, légzés diffúzióval

evolúció vakvágánya

sejtek nagyfokú önállósága

nagy regenerációs képesség

gazdasági jelentőség



Csak a CALCAREA osztályban





váztűk anyaga: kálcium-karbonát, szilícium, spongin

szimmetriája: egytengelyes, kéttengelyes, háromtengelyes …

spiculáris váz



SEJTTÍPUSOK

mesohyl, mesogloea, 
mesenchyma /kollodiális 
gél/

amőboid sejtek, rostok, 
vázelemek

fedősejtek: (pinacocyta 
/myocyta/)

galléros ostorossejtek: 
(choanocyta)

őssejtek: (archeocyta)

likacssejtek: (porocyta)



RENDSZERÜK

CALCAREA - mész-szivacsok osztálya

kalcium-karbonát kristályok

monaxon v. 3 v. 4 sugaras tűk

<10 cm, csöves vagy váza alak

mindhárom testtípus

Leucosolenia - ős-szivacs

Sycon raphanus - retekszivacs



Sycon sp.



Hexactinellida/Hyalospongiae - üvegszivacsok

ált. mélytengeriek

sugaras szimmetria, váza alak

7,5 cm - 1,3 m

hatsugaras szilícium tűk           hálózat

nincs pinacoderma, nincsenek összhuzékony elemek

sycon, leucon

Euplectella aspergillus - vénuszkosárka

Hyalonema siebold - csavarfonatos kovaszivacs







Demospongiae osztály

a ma élők 95 %-a, 1 család (Spongillidae) édesvízi 

nem hatsugaras szilíciumtűk, spongin is lehet

csak leuconoid típusúak

Tetractinellidea rend

Geodia cydonium (kőszivacs)
Suberites domuncula 
(paraszivacs)

Monaxonidea rend

Poterion neptuni (Neptun 
serleg)

Phtinorhabdidea rend

Spongillidae

Spongilla lacustris (taviszivacs)

Ephydatia fluviatilis (folyami 
szivacs)

Spongilla carteri balatonensis

Dictioceratidea rend

Spongiidae

Spongia officinalis 
(mosdószivacs)

Hippospongia communis 
(lószivacs)



mosdószivacs Spongia officinalis



„mészszivacs”



Subregnum: Valódi szövetes állatok (Eumetazoa)

Hám- kötő-, támasztó, izom- és idegszövet; azonos eredetű és 
funkciójú, specializált sejtek jellegzetes együttese → szervek 
(organa)

↓
homológ ⇔ analóg

szervek
⇓
szervrendszer (systema)
(azonos felépítés, fejlődés)
⇓
készülék
(különböző eredetű szerv, szervrendszer működési egysége)



Radiata – sugaras szimmetriájúak
superphylum: Coelenterata (űrbelűek)

phylum: Csalánozók (Cnidaria)
8.000 faj, néhány mm → 2 m + 40 m tapogatók
csalánsejt (cnidocyta, nematocyta)
csalánsejttípusok
polipok és medúzák testfelépítése
az ento- és ektodermát alkotó sejttípusok
emésztő-, izom- és idegrendszer van 
nincs kiválasztó-, légző- és keringési rendszerük
szaporodás:

-ivartalan: bimbózás (oldalirányú /Hydrozoa/ vagy 
terminális /Scyphozoa/ {strobilatio}

-ivaros: ivarmirigyek („gonádok”) /ált. váltivarúak/ →
blastula → gastrula → planula (csillós /rövid ostoros/ 
lárva → polip
vagy gasztruláció → aktinula lárva



planula lárva



Subregnum: VALÓDI SZÖVETES ÁLLATOK 
(EUMETAZOA)

SUGARAS SZIMMETRIÁJÚAK (RADIATA, 
"COELENTERATA") tagozata

I. Superphylum: COELENTERATA (űrbelűek)
CSALÁNOZÓK (CNIDARIA) törzse
HYDRAÁLLATOK (HYDROZOA) osztálya
KEHELYÁLLATOK (SCYPHOZOA) osztálya
KOCKAMEDÚZÁK (CUBOZOA) osztálya
VIRÁGÁLLATOK ÉS KORALLOK (ANTHOZOA) osztálya

BORDÁSMEDÚZÁK (CTENOPHORA) törzse
TAPOGATÓSOK (TENTACULIFERA) osztálya
TAPOGATÓ NÉLKÜLIEK (ATENTACULATA) osztálya





HIDROZOA SCYPHOZOA

SCYPHOZOA

HIDROZOA

ANTHOZOA



HIDROZOA SCYPHOZOA



classis: Hidraállatok (Hydrozoa)

Kb. 3000 faj (kb. 700 fajnál medúza alak is megtalálható)

Zöldhidra (Chlorohydra viridissima)
besorolás: Athecata/Anthomedusae – csupasz polipocskák 
rendje

Portugál gálya vagy hólyagmedúza (Physalia physalia)
besorolás: Syphonophora – telepes medúzák





ordo Siphonophora – telepes medúza

polipokból és medúzákból álló, lebegő telepek
meleg tengerekben

Physalia phisalis – portugál gálya



Physalia phisalis



Janthina

Glaucus atlanticus



classis: Kehelyállatok (Scyphozoa)

Kb. 300 faj, szabályos scyphopolip-scyphomedúza
nemzedékváltakozás, medúzaalak dominanciája
Példafajok:
Füles medúza (Aurelia aurita)

besorolás: Semaeostomeae - zászlósszájúak



Aurelia aurita -

füles medúza

strobiláció



Cyanea capillata Cyanea lamarckii



class Cubozoa - kockamedúzák

négy oldalú medúza, 4 tapogató
planula lárva, polipszerű „lárva”

Chironex fleckeri



classis Anthozoa - virágállatok

subclassis Octocorallia



subcl. Hexacorallia



Amphiprion melanopus hal - Heteractis malu csalánozó

Amphiprion ocellaris
hal Periclimenes

garnéla

Heteractis magnifica
csalánozó



lóaktínia - Actinia equina



gombakorall - Fungia



phylum: Bordásmedúzák (Ctenophora)

Nem sorolhatók közös törzsbe a csalánozókkal, mert: 
nincsenek csalánsejtjeik
nincsenek epithel-izomsejtjeik
nincs nemzedékváltakozásuk
eltérő a szimmetriájuk
egyedfejlődésük jelentősen eltér





Beroe - kucsmamedúzák

Cestum - vénuszöv

Coenoplana – csúszkáló medúzák 



http://www.imagequest3d.com/catalogue/ctenophores/pages/h078_jpg.htm
http://www.imagequest3d.com/catalogue/ctenophores/pages/h078_jpg.htm
http://www.imagequest3d.com/catalogue/ctenophores/pages/h078_jpg.htm


div. Bilateria (Coelomata) 

kétoldali részarányosak



div. Bilateria (Coelomata) – kétoldali részarányosak
subdiv. Archicoelomata – őstestüregesek

phylum Platyhelminthes – laposférgek
classis Turbellaria - örvényférgek
classis Cestoda – galandférgek
classis Monogenea – közvetlen fejlődésű mételyek
classis Trematoda – közvetett fejlődésű mételyek

phylum Nematoda – fonálférgek



subdiv. Eucoelomata – valódi testüregesek
Spiralia – spiralis barázdálódásúak

phylum Mollusca – puhatestűek

phylum Annelida –gyűrűsférgek
classis Polychaeta – soksertéjűek

classis Clitellata – nyeregképzők

phylum Arthropoda – ízeltlábúak



A test felépítése
Platyhelminthes

Egységes:

Trematoda – közvetett fejl.  
mételyek

Turbellaria - örvényférgek
Monogenea –közvetlen  fejlődésüek

Scolex + proglottisok = strobila

Cestoda - galandférgek

~ 127 000 fajuk 2/3-a parazita

http://biodidac.bio.uottawa.ca/thumbnails/filedet.htm?File_name=Trem054p&File_type=gif
http://www.biopix.dk/UserRedirectHighLogin.asp?PhotoId=8374


KültakaróPlatyhelminthes
Egyrétegű epidermis, csillós v. kutikula borítással

Örvényférgeknél sok nyálkamirigy, rhabditek

bőrizomtömlő



classisTurbellaria

Microstomum lineare –hidrafaló örvényf.

Dendrocoelum lacteum – tejfehér planaria

Néhány jelentős faj



Köztesgazda lehet: gerinctelen v. 
gerinces

Cestoda Széles gf.

szíj-galandféreg



classis Cestoda- galandférgek
2.Taenia saginata - simafejű galandféreg 

Taenia solium –

horgasfejű galandféreg

cysticercus



classis Cestoda- galandférgek

Dipilidium caninum – kutya galandféreg

petekokkon

http://www.emedicine.com/cgi-bin/foxweb.exe/makezoom@/em/makezoom?picture=\websites\emedicine\med\images\Large\1613dip-worm.jpg&template=izoom2


classis Monogenea – egyenes fejlődésűek

Gyrodactilus elegans – horgas métely

classis Trematodes – közvetett fejlődésűek



Clonorchis sinensis – emberi májmételyFasciola hepatica – közönséges májmétely


	

