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BEVEZETÉS 

 

 

A vizes élőhelyeken végzett makrogerincteleneken alapuló ökológiai állapotfelmérések 

(BISEL, MMCP) során nagy segítséget jelenthet, ha a begyűjtendő állatok mellett az adott 

élőhelyről és ennek növénytársulásairól is alapos ismeretekkel rendelkezünk. Az élőhely 

jellegéből fakadó információk fontosak például annak eldöntésében, hogy egy adott helyszínen 

milyen gyűjtési technikákat alkalmazzunk. Egy kőgörgeteges középhegységi patakban, ahol a 

víztestben nem jelennek meg a hajtásos növények, leginkább az algákkal bevont kövek 

felszínéről, egyelő gyűjtéssel, vagy a „kick and sweep” módszer alkalmazásával, a kövek 

felrugdosásával és az alóluk elsodródó állatok összehálózásával gyűjthetünk hatékonyan. A 

síkvidéki patakokban és állóvizekben már a víztestbe hatoló növényzet kiemelése és 

átvizsgálása, vagy áthálózása lehet leginkább hasznos. A begyűjtött makrogerinctelenek 

azonosítását nagymértékben segítheti, ha tudjuk azt, hogy az állóvizek egyes zónáiban és az 

áramló vizek különböző sajátságú szakaszain és szinttájain milyen állatok megjelenésére 

számíthatunk. A vizes élőhelyeken megjelenő változatos növényvilág vizsgálata jó lehetőséget 

ad a növényszervezettani, rendszertani és társulástani ismeretek bővítésére is. A fenti célok és 

tevékenységek támogatására készült el egy 3 kötetes könyvsorozat, amely röviden és tömören 

foglalkozik a témával. A sorozat két kötete élőhely szerinti csoportosításban mutatja be az 

édesvízi gerinctelen állatokat, míg egy kötet a vizes élőhelyeken kialakuló legjelentősebb 

növénytársulásokkal és ezek típusfajaival foglalkozik. A könyvben szereplő saját ábrák 

jelentős hányada részletesen feliratozott, ami jól segíti az ismeretanyag feldolgozását.     
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Síkvidéki patakot szegélyező mocsári növényzet  
 

 

Patakparti magaskórós és égeres 
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A lassúfolyású, sík- és dombvidéki patakok többnyire forráslápokból erednek, és 

sík vidéken kanyarognak mindaddig, amíg egy nagyobb folyóba nem torkollanak. 

A sík- és dombvidéki patakok jellemzője a magasabb vízhőmérséklet és a gyenge 

vízáramlás. Mindezek hatására a víz kevesebb oxigént tartalmaz, mint a rohanó 

hegyi patakok és a meder iszapos. A partot fűz- és égerligetek kísérik. A 

lassúfolyású patakok egy részénél nem alakul ki fás társulás, hanem a part menti 

vegetációt jellegzetes mocsári növényzet, vagy  nádas alkotja. A nagy vízigényű 

növényzet egy része a patakba is behatol, kedvező létfeltételeket teremtve az itt 

élő gazdag gerinctelen állatvilágnak. A sokszínű gerinctelen állatvilágban 

megtalálhatjuk az elsősorban állóvizeket benépesítő, már megismert fajokat, de 

azokat is, amelyek a síkvidékeken csak áramló vizekben élnek (álkérész lárvák, 

szövőtegzes lárvák, egyes kérészlárvák, púpos szúnyog lárvák). Ez a kettősség is 

hozzájárul a gerinctelen állatvilág máshol kevésbé tapasztalható 

változatosságához. A lassan, de egész évben áramló víz télen sem fagy be, ami 

lehetővé teszi az itt élőknek, hogy egész évben benépesítsék a patakot. A 

lassúfolyású patakokból hasonlóan gyűjthetsz gerincteleneket mint az 

állóvizekből. 

 

Tejfehér planária (25 mm) testfelépítése   
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Tejfehér planária: Lassúfolyású síkvidéki patakokban leginkább a vízfenék 

közelében a vízinövényeken és a kövek alsó felszínén találhatod meg a már 

megismert örvényférgek közé tartozó tejfehér planáriát. Az áttetsző testű állatban 

gyakran jól megfigyelhető az elágazó bélrendszer. 
 

 

Tejfehér planária (25 mm) testfelépítése   
 

Lópióca: A lassúfolyású iszapos medrű patakok a ragadozó lópióca. Az orvosi 

piócához első ránézésre nagyon hasonló lópióca hátoldala mindig egyszínű, 

barnásfekete. A hasoldaluk színe és mintázata nagyon hasonló az orvosi 

piócáéhoz és nekik is lehet sárga oldalszegélyük. A lópióca lassúfolyású 

patakokban, iszaposmedrű csatornákban él az aljzat közelében. A ragadozó pióca 

állkapcsai elcsökevényesedtek, táplálékát, vízben élő rovarlárvákat, férgeket 

egészben nyeli le. 
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Lópiócák (60 mm) földigilisztával táplálkoznak 
 

 

Nemes rák (15 cm) testfelépítése 
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Nemes rák és cifrarák: A tízlábú rákok vastag és erős kitinpáncéllal felvértezett 

ízeltlábúak. Fejük két pár csápot, nyélen ülő összetett szemeket és szájszerveket visel. 

A fej hátulsó részétől húzódó bőrkettőzetükből hátpajzs fejlődik, amely összenőtt a 

torral. Izmos potrohuk széles faroklegyezőben végződik, amellyel hátrafelé történő 

úszásuk során erőteljesen csapnak a hasuk alá. Legfontosabb ismertető jegyük a 

tekintélyes méretű ollókban végződő torlábaik. A hazai őshonos tízlábú rákok (nemes 

rák, kecskerák, kövi rák) már eléggé megritkultak, ezért a patakokban leginkább az 

idegenhonos cifrarákkal találkozhatunk, amely a hátoldalán megfigyelhető bordó 

foltok miatt kapta nevét. 
 

 

Cifrarák (15 cm) 
 

Sávos szitakötő lárva: Különösen május végén és június elején csodálhatjuk meg a 

patak mellett a sávos szitakötőket amelyek hímjeinek jellegzetesen sötétkék sávosak a 

szárnyaik. A karcsú testű lárvák az aljzat közelében élnek.  
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Hím sávos szitakötő (45 mm) 
 

 

Sávos szitakötő lárvája (45 mm) 
 

Víziskorpió: A víziskorpió 23 mm-es lapított testű. Nevét azért kapta, mert első pár 

bicskaszerűen összecsukható fogólábai és testvégi 10-12 mm-es légzőnyúlványa miatt 

első ránézésre egy skorpióhoz hasonlít. A ragadozó poloska lesből támadva ragadja 

meg zsákmányát. A víziskorpiók petéiket korhadó növényi részekbe süllyesztik, 

ahonnan csak a peték légzőnyúlványai nyúlnak ki. Állóvizekben és áramló vizekben is 

gyakori. 
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Légzõnyúlvány

Víziskorpió pete

Ízeltlábak

Szipóka

Összetett
szem

Félfedõ

Fogóláb
 

 

  

Víziskorpió (23 mm) és törpe poloska (3 mm) 
 

Törpe poloska: Az aprótermetű, 3 mm-es állatok a hanyattúszó poloskákhoz 

hasonlóan a hátukon úsznak, úszószőrökkel borított hátulsó lábaik együttes 

csapásaival. Mozgásuk azonban kissé döcögős, kevésbé erőteljes. A vízinövényekkel 

dúsan benőtt tavakban, patakokban élő állatok vízibolhákkal és kandicsrákokkal 

táplálkoznak. 
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Vízmérő poloska: A molnárkához hasonlóan a vízfelszín ragadozó poloskája a 

vízmérő poloska, amely a víz felületifeszültségét kihasználva vadászik vízbehullott 

rovarokra. A molnárkával ellentétben nem „korcsolyázva” halad a vízfelszínen, hanem 

óvatosan lépkedve. 

 

Vízmérő poloska (12 mm) 
 

Púposszúnyogok, vagy cseszlék: Az 1-6 mm nagyságú, légy alkatú rovarok nőstényei 

vérrel táplálkoznak, és rajzáskor tömegesen ellephetik a békésen legelésző állatokat. A 

púposszúnyogok vízben fejlődő lárvái 5 mm-esek, testük mindkét vége bunkószerűen 

megvastagodott. A száj kétoldalán nyélen ülő, kiteríthető sörtelegyező van, mely a 

táplálék szűrésében vesz részt. Ha a víz alatt vizsgáljuk a lárvát, jól megfigyelhető, 

hogy csak testvégével kapaszkodik a láthatatlan szövedékbe. Az áramló vízben élő 

állatok így védekeznek az elsodródás ellen. Bebábozódás előtt zacskószerű házat 

szőnek, amit az aljzatra rögzítenek.  
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Cseszle lárva (5 mm), bábok (3 mm) és kifejlett rovar (3 mm) 
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A középhegységi patakok élővilága 

 

Kőgörgeteges hegyi patak 

 

A patak sodorvonalában heverő nagyobb kőtömbök víz alatti felszínén változatos 

gerinctelen állatvilág él  
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A hazánkban gyakori középhegységi patakokban kőgörgeteges, agyagos és iszapos 

részek váltogatják egymást. A vízből kiemelkedő és a parti kősziklákat 

nedvességkedvelő lombos- és májmohák borítják. A partot magaskórós társulások 

szegélyezik a patakot kísérő égerligetek alatt. Más szakaszokon pedig magassásosok 

szegélyezik a patakot. 
 

Füles planária: Középhegységi patakok lakója a már bemutatott örvényférgek közé 

tartozó füles planária, amely a feji részén található áramlásérzékelő szerveiről kapta a 

nevét. Mozgás közben ezek segítségével érzékeli a víz folyásirányát és ezzel 

szembefordulva halad tovább.  

 

Hegyi patakokban az aljzaton gyakori a füles planária (30 mm) 

 

Sapkacsigák (8 mm) egy kövön 
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Sapkacsiga: A tisztavízű középhegységi patak különleges megjelenésű csigája a 

sapkacsiga. A kőgörgetegek felszínére tapadó csiga háza sapka alakú, 8 mm hoszú és 

6 mm magas. 
 

Bolharák: Megtalálhatod őket a tiszta vizű hegyi és a lassúfolyású síkvidéki 

patakokban, de a kisebb és nagyobb állóvizekben is tömegesek lehetnek. Többnyire az 

aljzatot borító törmelékben vadásznak kisebb férgekre és rovarlárvákra, vagy az elhalt 

szerves anyagokat fogyasztják. A középhegységi patakokban élő bolharákok fontos 

szerepet játszanak az ősszel vízbehulló falevelek lebontásában. 

 

Bolharák és egy a partra is kimerészkedő rokon, a szöcskerák 

testfelépítése 

 

Bolharák (15 mm) az aljzaton 
 

Kérészlárvák: Sebesfolyású patakok és hegyi folyók lakói az erezett kérészek lárvái. 

Elnevezésük a kifejlett alak dús szárnyerezetére utal. A lárvák a vízben heverő 
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kőtömbök felszínéhez lapulva algabevonatot legelésznek. Élőhelyükön igen nagy az 

elsodródás veszélye, ami ellen erőteljesen lapított testalkatukkal védekeznek. 

 

Erezett kérész lárvája (10 mm) 
 

 

A dánkérész lárva hegyi patakok hordalékában él (30 mm) 
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A fenék üledékében hengeres testű, sárgásfehér színű kérészlárvák élnek. Ezeket a 

legegyszerűbben úgy tudod begyűjteni, hogy egy fém tésztaszűrő segítségével a 

vízben átrostálod a meder finom hordalékát. Miután a törmelék nagy része kimosódott 

előtűnnek a szűrőben a ficánkoló lárvák.  Erőteljes rágóikkal és ásólábaikkal fúrnak 

járatokat az aljzatban és az itt élő férgekkel, rovarlárvákkal és szerves törmelékkel 

táplálkoznak. Hegyi patakokban leggyakoribb képviselőjük a dánkérész és a 

tarkakérész lárvája. 
 

Vízifátyolka: A meder hordalék átrostálásával találhatsz rá a vízifátyolka lárvákra is. 

A megnyúlt testű, ragadozó lárvák a zsákmányukat, férgeket, rovarlárvákat és rákokat 

erőteljes rágóikkal ragadják meg. A lágy potroh két oldalán hét pár ízelt, fonálszerű 

kopoltyú található, míg egy a testvégen helyezkedik el. 

 

Vízifátyolka lárva (26 mm) 

 

Vízifátyolka (16 mm) 
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A vízifátyolkák 10-16 mm-es feketés-barnás testű rovarok. Füstszínű, sötét erezetű 

szárnyaik nyugalmi helyzetben háztetőszerűen vannak összehajtogatva a testük felett. 

Legtöbbször a vízparti növényeken ülnek. 
 

Partifátyolka: A partifátyolkák 12 mm-es foltosszárnyú rovarok. Európában egyetlen 

fajuk él a felhősszárnyú partifátyolka. A díszes mintázatú rovar a patakparti 

magaskórósokban és az égerligetekben lapul a növényzetben. Lárvái a vízpart 

közvetlen közelében élnek mohapárnákban és kövek alatt, de gyakran a vízbe 

másznak, ahol árvaszúnyog lárvákat zsákmányolnak. 

  

Felhősszárnyú partifátyolka (12 mm) és lárvája (15 mm) 
 

 Álkérészek: A kifejlett rovarok elülső és hátulsó szárnyai nyugalmi helyzetben 

laposan borítják potrohukat szemben a kérészekkel, amelyek összecsapják szárnyaikat 

a testük felett. Hosszú csápjaik előre állnak, a testvégükön két fonálszerű testnyúlvány 

található. A szárnyas rovarokkal a tavaszi nász időszakában találkozhatsz legtöbbször, 

amint a patakból kiemelkedő köveken, faágakon futkosnak. 
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Közönséges álkérész és lárvái (10 mm) 
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A lárvák a víz tisztaságára igen érzékeny indikátor szervezetek, ezért eltűnésük 

egyértelműen jelzi az élőhely ökológiai állapotának romlását, ami többnyire 

valamilyen emberi szennyezőforrás káros hatásaira vezethető vissza. Potrohukon 

sohasem viselnek mozgatható kopoltyúkat, ami jól megkülönbözteti őket a kérészek 

lárváitól. Az apróbb termetű lárvák növényi anyagokkal táplálkoznak, míg a 

nagyobbak ragadozók. 
 

Tegzesek: A lepkékkel rokon tegzesek szürkésbarna, molylepkékhez hasonló rovarok. 

A méretük 3 mm-től 60 mm-ig terjedhet. A tegzesek egy része egyesével rakja le 

petéit rövid láncok, vagy az aljzatot sűrűn beborító petelapok formájában, míg a 

többiek kocsonyás petecsomókat raknak a víz alá, vagy a víz fölé hajló ágak alsó 

felszínére. 

  

Kifejlett tegzes és tegzes petecsomók (15 mm) 
 

A tegzeslárvák többsége különböző formájú lakócsövet, és hálót készít. A lakócső 

sokszor tegez alakú, ami magyarázatot ad a rend magyar nevének eredetére.  
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Hegyi patakban élő lakócsöves tegzeslárvák 
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Az építkezés alapját az ajakmirigyek által kiválasztott szövőfonalak képezik, amelyek 

nem csak a fogóhálók, hanem a lakócsövek elkészítésében is létfontosságúak. A lárvák 

ezek segítségével ragasztják egymáshoz a tegez építő elemeit és a házat is ezzel 

bélelik ki. A lakócsöves lárvákra leggyakrabban az aljzaton és a kőtömbök felszínén 

találhatsz. 
 

A ragadozó életmódot folytató szabadonélő és hálószövő lárvák teste hát-hasi 

irányban lapított, szájszerveik előre irányulnak. Egy részük, mint például a 

szövőtegzes lárvák kövek felszínén feszítik ki hálójukat és az ebben fennakadt 

élőlényekkel táplálkoznak. 

 

  

Szövőtegzes lárvája (18 mm) és egy kövön kifeszített fogóhálója (10 mm) 
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Hálófeszítő tegzeslárva (18 mm) 
 

A lakócsőnélküli tegzeslárvák közül az örvénytegzesek lárvái a kövek felszínén 

portyázva vadásznak rovarlárvákra.. 
 

 

Örvénytegzes lárvája (20 mm) 
 

A lakócsöves tegzeslárvák bebábozódása az utolsó ház belsejében megy végbe. A 

tegezt az aljzathoz rögzítik, majd mindkét végét lezárják. A hálófeszítő lárvák apró 

kövek halmazából építenek egy a testüket beborító kupolát, amit többnyire kövekhez 

rögzítenek. Különleges szabad báb a tegzesek bábja, amely az imágó kibújása előtt 

ízeltlábai csapkodásával felúszik a vízfelszínre és gyakran a szárazra is kimászik, ahol 

szárnyas rovarrá vedlik. 
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Tegzesbáb a szárazon és a szárnyas rovar kibújása a bábbőrből (18 mm) 
 

 

A patakba hulló falevelek sokszínű gerinctelen állatvilágnak adnak otthont 
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A patakvízzel átjárt korhadó növényi törmelékben sok gerinctelen állat él. Egy nagy 

marék falevelet átvizsgálva biztosan felleljük egyik-másikukat. 
 

Lószúnyog: A lomhán repkedő lószúnyogok gyakoriak a vízpartok mentén. Megnyúlt 

testük hosszú lábakat visel, hártyás szárnyaik gazdagon erezettek. Többnyire a 

partmenti növényzeten pihennek, a megnyúlt tojócsövű nőstények, és a vaskosabb 

potrohú hímek. Növényi nedveket szívogatnak, a csípésétől nem kell tartanod. 
 

  

Lószúnyog és lószúnyogok párzása (40 mm) 
 

Sokuk lárvája a vízben, vagy vízparti nedves talajban, avarban fejlődik. A fehéres 

vagy szürkés színű kövér lárvák két légzőnyílása a testvégi légzőcsészében nyílik. A 

lélegzőcsésze, a szélén elhelyezkedő nyúlványokkal, leginkább egy álarcra emlékeztet, 

ezért ördögmaskarának is nevezik. A nyúlványok merüléskor elzárják a légzőnyílást, 

hogy ne kerüljön víz a légzőcsövekbe.  
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Lószúnyog lárva (40 mm) és különböző légzőcsészék 
 

Tutajosszúnyog: A tutajosszúnyogok többsége hegyvidéki állat. Az imágók a 

bozótos, nyirkos területek lakói. Az U-alakban görbült lárvák a vizes avar között, a 

levelek felszínén élnek. A szájnyílásuk mellett két sörte csoport van, amik a táplálék 

kiszűrésében fontosak. Testvégi légzőnyílásaik körül két szőrökkel borított 

lebenyszerű függeléket találunk, melyek a vízfelszínen szétterülve biztosítják a 

folyamatos légzést. Helyváltoztatásukkor az U-alakú testük két végét csapkodva 

haladnak előre a vízfelszínen, vagy a nedves aljzaton. 
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Tutajosszúnyog lárva testfelépítése (8 mm) 
 

Rétbogár: A néhány milliméteres zömök testű rétbogarak a hegyvidéki patakok 

mentén, a vizenyős réteken, a nádasokban gyakoriak a növényzeten. A néhány 

milliméteres lapított testű lárvákra leginkább a vizes avarban találhatsz. 
 

  

Rétbogarak (5 mm) és rétbogár lárvák (6 mm) 
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Hegyi patak nyugodtvizű öblözetei 

A hegyi patakok nyugodtvizű öblözeteiben megközelítőleg sima víztükör alakul ki, 

ami megfelelő életteret jelent a vízfelszínen vadászó víztaposó poloskáknak és 

keringőbogaraknak. 

 

Víztaposó poloska (8 mm) a vízfelszínen 
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Víztaposó poloska: A víztaposó poloskák testfelépítése és életmódja hasonló a 

molnárkákéhoz, de lábaik rövidebbek és az első két pár végtag között nincs nagy 

távolság. A molnárkákkal ellentétben nem lökésszerűen, hanem folyamatosan 

haladnak a vízen. A víztaposók testét szőrbunda borítja, és a molnárkákhoz hasonlóan 

őket is szárny sokalakúság jellemzi.  
 

Keringőbogarak: A kistermetű, legfeljebb 8 mm-es rovarok napsütéses időben 

patakok és tavacskák felszínén úsznak körözve, míg borús időben elbújnak a parton, 

vagy a víz alatt. A keringőbogár teste áramvonalas, sötétbarna, fekete színű. A 

bogarakra jellemző kemény, kitines szárnyfedője rövidebb, mint a potroh, így a 

testvégen előtűnik az állat szőrökkel borított potrohvége. A bogár levegő raktára a 

szárnyfedők alatt a potroh szőrzetéhez tapadva található, ezért a szárnyfedők alól 

kinyúló testvégükön legtöbbször ezüstösen csillogó légbuborék látható, amikor az állat 

a víz alatt tartózkodik. A fej két pár összetett szemet hordoz, melyek közül kettő 

felfelé, míg kettő a víz alá tekint. Elülső pár lába megnyúlt a zsákmány 

megragadásában fontos, míg a második és harmadik pár lapos evező alakú végtag 

nagy sebességgel hajtja előre az állatot a vízfelszínen és a víz alatt. 

 

 

Keringőbogár (Gyrinidae) testfelépítése 
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Folyóvizek 

A forrásoknál eredő folyóvizek eredésüktől torkolatukig igen hosszú utat tesznek meg 

ezért jellegzetes szakaszokra, úgynevezett szinttájakra oszthatóak. Az első sajátos 

élővilággal rendelkező szakasz a forrástájék, ami a forrást és a forráskifolyót foglalja 

magába. A források kiegyensúlyozott fizikai és kémiai tulajdonságai az aktuális 

földtani viszonyokat tükrözik. A következő szint a felső pisztrángtáj. 
 

 

Felső pisztrángtáj 
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Ennek a zónának a jellegzetes hala a pataki galóca és a sebes pisztráng. Ezt a szakaszt 

sebes vízáramlás, magas oxigéntartalom, és a csapadéktól függően változó vízhozam 

jellemzi. A növényzetet a kövek felszínét borító moszatbevonat, forrás- és 

lombosmohák képviselik. 

Az alsó pisztrángtáj már állandóbb vízhozamú, és a hordalék egy részének 

leülepedésével, vízmosások kialakulásával már kedvezőbb körülményeket biztosít a 

halak megtelepedéséhez és gyorsabb fejlődéséhez. Az újabb oldalágak 

betorkollásaival a csermelyektől a kisebb hegyifolyók kialakulásához jutunk el. 

 

 

Hegyifolyó 
 

A folyó sodra a síkvidékre érve lelassul, a szinttájak kijelölésében a pontyfélék kapnak 

szerepet. Először a márnaszinttáj következik. Itt tovább lassul az áramlás és a víz 

hőmérséklete is emelkedik.  
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Márnaszinttáj 
 

    

Dévérkeszeg szinttáj 
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A folyamok kialakulásával elérkezünk a dévérkeszeg szinttájhoz.  Mélyebb vizű, 

sokszínű élővilágú alföldi folyóink ez utóbbi szinttájat képviselik. Ezeken az 

élőhelyeken már jelentős vízinövényzet is megjelenhet az iszapos aljzatú, lassúbb 

vízfolyású részeken, amelyhez gazdag gerinctelen állatvilág kapcsolódik. A folyót 

árterületek, mellék- és holtágak kísérik. A folyók alsó szakaszán a tavi viszonyokhoz 

hasonló körülmények alakulnak ki, különösen a folyó átvilágított, felmelegedő parti 

sávjában, ezért itt a már korábban megismert gerinctelen állatvilág képviselőivel 

találkozhatunk. A part mentén alakulnak ki a cserje magasságú ligeterdő társulások is, 

amelyek fás növényeit túlnyomórészt fűz-fajok alkotják. Ezek a termőhelyek évente 

több hónapon át is vízalá kerülhetnek, de aszályosabb években az elárasztás el is 

maradhat és ilyenkor a szárazságot és a vízfelszínről visszaverődő erős napsugárzást is 

el kell viselnie a fűz- és nyárfáknak. A bokorfüzeseken áthaladva jutunk el a folyó 

alacsony árterén kialakuló fűz- és nyárligetekhez. 

 

Ártéri ligeterdő 

Végül elérkezünk a tengervízzel keveredő legalsó szinttájhoz, amelyet lepényhal-

durbincs szinttájnak nevezünk. A torkolatvidéken az édesvízzel keveredő 

tengervíz brakkvizet alakít ki, ami lehetővé teszi a tengeri állatok behatolását is 

erre a folyószakaszra. 
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Puhatestű héjak a folyó hordalékban 

A kavicsos folyópart kiváló gyűjtőhelye a csigaházaknak és kagylóhéjaknak, amelyek 

korában egy élő puhatestű meszes vázát alkották. Ismerkedjünk meg néhány 

képviselőjükkel! 

Manapság a leggyakrabban a kosár kagylókkal találkozhatsz, amelyek csak néhány 

éve kezdték meghódítani hazánk folyóit. A kosár kagyló megnevezés a héj külső 

felületének koncentrikus bordázottságára és jellegzetes alakjára utal. A lekerekített 

háromszögletű, vagy ovális, kissé aszimmetrikus héj vastag falú, sárgás-zöld, vagy 

sárgás-barna felületű. 

    

Kosárkagyló héjak (20 mm) 

Az édesvizek nagyobb méretű kagylói a folyami- és tavikagylók, nevükkel 

ellentétben mindketten élnek álló- és áramló vizekben is. Ezeknek a sárgás-zöldes, 

barnás-feketés héjú állatoknak gyöngyházréteggel borított teknőik vannak. A folyami 

kagyló teknője kidomborodó, hosszúkás alakú, a fala vastag. Ez a szerkezet biztosítja 

azt, hogy a gyorsfolyású vizekben is megélnek, ahol az elsodródást, a görgetést is jól 

viselik. 
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Folyami kagyló héja (60 mm) 

    

Tavikagyló héja (70 mm) 
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A tavikagyló héja vékonyabb, a teknő lapos és szélessége eléri a hosszúság 2/3-át is. 

A folyami kagylókkal szemben a héj zárókészülékében itt nem találunk kiemelkedő 

fogakat. A tavikagylók álló, vagy lassúfolyású vizekben, míg a folyami kagylók az 

állóvizekkel szemben inkább a patakokat, folyókat részesítik előnyben. 
 

A vándorkagyló hazánkban nagy tömegben megjelenő faj. Az eredetileg a Fekete- és 

a Kaspi-tengerbe ömlő folyókban élő kagyló napjainkra meghódította tavainkat és 

folyóinkat. A vándorkagyló gyors elterjedésének az egyik oka az, hogy szabadon úszó 

lárvái vannak, amelyek letelepedésükig igen nagy utat tehetnek meg. A másik ok 

pedig az, hogy a kifejlett kagyló fonalakkal az aljzathoz tudja rögzíteni magát, így a 

hajókhoz tapadva különböző élőhelyekre képes eljutni. 

    

Vándorkagylók egy hullám verte kövön és egy kagyló (10 mm) 

1 cm-nél ritkán nagyobbak a gömb- és borsókagylók. A gömbkagylók főleg 

állóvizekben élnek, míg a náluk is kisebb borsókagylók az aljzat közelében, az 

iszapban a leggyakoribbak álló- és folyóvizekben egyaránt. Az erősebb sodrású 

folyókban legelészi az alga bevonatot kövekről a rajzos csiga és a folyami 

bödöncsiga. 
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Gömbkagylók (24 mm) és borsókagylók (10 mm) 

    

Rajzos csigák (fekete változat is) (14 mm) és folyami bödöncsigák (13 mm) 
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MAKROSZKOPIKUS VÍZI GERINCTELENEK - HATÁROZÓ 

1. A test telepszerű – 2. 
– A test nem telepszerű – 3. 
2. Az érdes tapintású, fehéres, piszkossárga, barna, vagy zöld telepben 

mikroszkopikus méretű kovatűk vannak: Szivacsok 
– A gumószerű, vagy elágazó telep apró csövecskékből áll, amelyben 

polipocskák élnek. A felszíne gyakran nyálkás tapintású: Mohaállatok 
 

Tavi szivacs telep (15 cm) és mohaállat teleprészlet (1 cm)  
 

3. Az állat héjjal rendelkezik, amely teljesen körbeveszi a testét – 4. 
– Az állat nem rendelkezik olyan héjjal, amely teljesen körbeveszi a testét – 6. 
4. Lágytestű állatok, a váz egyetlen héjból áll: Csigák  

 

Csúcs

Varrat

Szájadék

Nagy mocsáricsiga (40 mm) és közönséges fiallócsiga (20-60 mm)  
 

– A váz két héjból áll – 5. 
5. Az állat nem tud úszni: Kagylók  

 

Festõkagyló (60 mm) és tavikagyló (80 mm)  
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– Az állat tud úszni: Rákok  
 

Rugalmas héj

Összetett szem

Csáp Torlábak

Karmokban végzõdõ
farokvilla

Kagylós levéllábú rák (17 mm)  
 

6. A test szelvényezettlen – 7. 
– A test szelvényezett – 8. 
7. Lapított test: Laposférgek  

Gyászplanária (20 mm) és mocsári planária (12 mm)  
 

– Lágy, tömlőszerű test, körben álló összhúzékony tapogatókkal: Csalánozók 
 

Közönséges hidra (15 mm)  
 

– Hengeres test, 120 mm–nél hosszabb állatok: Húrférgek 
8. Nincs ízeltlábuk – 9. 
– Van ízeltlábuk – 13. 
9. Nincs elhatárolt feji részük – 10. 
– A fej elhatárolható – 11. 

10. Vöröses test néhány sertével: Kevéssertéjűek  
– Nem feltűnő szelvényezettség. A testvégen szívókorong található: Piócák  

Kevéssertéjû gyûrûsféreg (4 mm) és csigapióca (30 mm)  
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11. A toron 3 pár rövid álláb található – 12. 
– A lárvának nincs, vagy 3 párnál kevesebb, rövid állába van: Kétszárnyú és 

ormányosbogár lárvák 
 

Elülsõ és hátulsó
csonklábak Testszelvények

Fej

Árvaszúnyog (8 mm) és ormányosbogár lárvája (5 mm)  
 

12. Az állatnak 5 pár ízeletlen potrohlába van. Vízi növényekből épült lakócsőben 
élhet: Vízimoly lárvák  

Vízimoly lárva (18 mm)

LégzõnyílásokFej

3 pár csonkláb 4 pár potrohláb

5. pár potrohláb

 
 

– Az állatnak nincsenek potrohlábai: Sásbogár lárvák 
 

Fej

Csonklábak
Légzõnyílás

Kampó

Testvégi kampók

Sásbogár lárva (12 mm) és testvége 
 

13. Az állatnak több mint 3 pár ízeltlába van – 14. 
– Az állatnak 3 pár ízeltlába van – 15. 

14. A test többnyire gömbölyded. A néhány milliméteres állat lárvájának 3 pár, a 
kifejlett alaknak 4 pár ízelt lába van: Édesvíziatkák 
 

Úszószõrös lábak
Szelvényezettlen test
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– Az állatnak 2 pár csápja van, a légzőszerve kopoltyú: Rákok  
– Az állatnak nincs csápja, szájszerve a csáprágó. 4 pár ízelt lába van: Pókok 

 

Összetett szem

1. csáp

2. Csáp

Bolharák (18 mm) és búvárpók (16 mm)  
 

15. Az állatnak van szárnya – 16. 
– Az állatnak nincs szárnya – 17. 

16. Az elülső szárny kemény, teljesen kitinizált szárnyfedő: Bogarak  
 

Hátulsó
csípõnyúlvány

Kiszélesedett
lábfejízek

Csáp Összetett szem

Úszószõrös ízeltlábak

Sárga szegély
a szárnyfedõn

Hím sárgaszegélyû csíkbogár (30 mm)  
 

– Az elülső szárny félfedő, a szájszerv szipóka (szúró-szívó): Poloskák  
 

Összetett szem

Félfedõ

Hegyes szipóka

Tompa szipóka

Botpoloska fej felülnézete
és búvárpoloska fej alulnézete

Búvárpoloska

 
 

17. Az idősebb lárváknak sincs szárnykezdeménye – 18. 
– Az idősebb lárváknak szárnykezdeménye van – 22. 
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18. A testvégen 1 pár karomban végződő ízeletlen potrohláb. Gyakran készítenek 

házat, vagy hálót: Tegzeslárvák 
 

Fej
Elõtor Közép- és utótor

Karom
Ízeltlábak

Lakócsõ

Háti szemölcs

Lakócsõnélküli és lakócsöves tegzeslárvák (18 mm)  
 

– Az utolsó potrohszelvényen nincsenek karomban végződő ízeletlen potrohlábak 
– 19. 

19. A lárva szájszervei két hosszú, tűszerű szívófogat képeznek. A lágy test 
sertékkel borított: Szivacs- és partifátyolka lárvák  

Szivacsfátyolka (5 mm)
és partifátyolka lárva (15 mm)

Szívófog

Csáp

Ízeltlábak

Szívófog
Csáp

Serték

2 rövid
testnyúlvány

Csáp

 
 

– A lárva szájszervei nem képeznek két hosszú, tűszerű szívófogat – 20. 
20. Az állat 1-2 mm hosszú, a testvégen a has alá behajlítható ugróvilla van: 

Ugróvillások 
– Az állat hosszabb 2 mm-nél, nincsen ugróvillája, hegyes, jól fejlett rágói 

vannak – 21. 

Szem

Csáp

Ugróvilla

Szem

Csáp

Hasi tömlõ

Ugróvilla

Vízi ugróvillás (1 mm) és mocsári ugróka (2-3 mm)  
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21. A megnyúlt lárva lágy potroha 7 pár oldalsó, ízelt tracheakopoltyút hordoz. A 

barnás színű test egyetlen hosszú, finom szőrzettel borított testnyúlványban 
végződik: Vízifátyolka lárvák  
 

Erõteljes rágó

Csáp

Kopoltyúk

Szõrös testnyúlvány

Vízifátyolka lárva (30 mm)
 

 

– A lárvák többnyire nem viselnek 7 pár oldalsó tracheakopoltyút, ha mégis, 
akkor a testvégen nem található egyetlen, hosszú, finom szőrzettel borított 
testnyúlvány: Bogárlárvák  

Bogárlárvák: karmosbogár (3 mm), tüskés hangcsiborka (5 mm),
európai pocsolyaúszó (8mm), vésettcsibor (9 mm), keringõbogár (8 mm)  

 

22. A lárvának nincsenek fartoldalékai, a feji részen csőr alakú, hegyes szájszerv, 
szipóka figyelhető meg: Poloska lárvák  
 

Összetett szem

Szárnyhüvely

Úszólábak

Hanyattúszó poloska és búvárpoloska lárvája  
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– A testvégen 2, vagy 3 testnyúlvány figyelhető meg. A lárvának nincsen 
szipókája – 23. 

23. Az alsóajak fogóálarccá alakult, a testvégen 3 levélszerű kopoltyú (kis 
szitakötők), vagy 3 rövid, tüskeszerű testnyúlványból kialakult zárószerkezet 
található (nagy szitakötők): Szitakötő lárvák  
 

Szárnyhüvely

Kopoltyú

Összetett
szem

Szárnyhüvelyek

Anális piramis

Csápok Csápok

Szitakötõ lárvák: levéllábú szitakötõ (15-30 mm) folyami szitakötõ (30 mm),
karcsú acsa (40 mm)

Fogóálarc

 
 

– A lárvának nincsen fogóálarca, a testvégen 3 hosszú, fonálszerű fartoldalék 
található (egyes fajoknak két testnyúlványa van). A potroh két oldalán 
kopoltyúk vannak: Kérész lárvák  

Kérészlárvák (15-30 mm)

Fartoldalékok

Kopoltyúk Kopoltyúk

 
 

– A lárvának nincsen fogóálarca, a testvégen 2 hosszú, fonálszerű fartoldalék 
található. A potroh nem visel kopoltyúkat: Álkérész lárvák  
 

Álkérész lárvák (10-30 mm)

Csupasz potrohszelvények

2 fonálszerû testnyúlvány
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