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Állati szervezetek I. 

2019.12.12. 



Gyűrűsférgek 
Testfelépítés 

 

A gyűrűsférgek (Annelida) szelvényezett állatok. Közéjük tartoznak a földigiliszták és a piócák is. Testük 

kívülről nézve gyűrűkből áll, melyek egyesével vagy többedmagukkal alkotnak egy-egy szelvényt. A külső 

testtagolódásnak megfelel a belső is, bizonyos belső szerveik szelvényenként megismétlődnek. Ilyenek a 

kiválasztószervek, a vesécskék, egyes erek, idegek, idegdúcok és a kezdetleges alakoknál az ivarszervek 

is. 

 

Földigiliszta 

 

1. Tanulmányaid alapján egészítsd ki a gyűrűsférgek testfelépítésére 

vonatkozó szöveget! 

A gyűrűsférgeknek bőrizomtömlője van, ami egyrétegű csillós, vagy kutikulával borított……………., 

és az alatta található, körkörös és hosszanti lefutású ……………..áll. A kétféle izom felváltva történő 

összehúzódása és elernyedése hozza létre a jellegzetes………. A bőrizomtömlő alatti, a szelvényezettség 

miatt rekeszekre tagolt testüreget ……tölti ki. A folyadékok összenyomhatatlanok, ezért amikor a 

bőrizomtömlő körkörös izomzata összehúzódik, akkor a test elkeskenyedve……... A körkörös izomréteg 

elernyedése és a hosszanti izomréteg összehúzódásakor a test ……….és …… válik. A gyűrűsférgek 

mozgását szelvényenkénti páros nyúlványok, csonklábak segíthetik, amelyek a kevéssertéjűeknél elcsöke- 

vényesednek, és a helyüket …………jelzik. 



A kevéssertéjű férgek alosztályába többségükben talajlakó, de édesvízi és tengeri fajok is tartoznak. 

Szelvényszámuk …….között változik. Egyes fajaik testmérete a három métert is eléri. Csápjaik, tapogatóik, 

csonklábaik……………, de egyes, vízben élő fajaiknak kopoltyúja lehet. Az ivarérett állatok testének elülső 

harmadában egy gyűrű alakú megvastagodás, a ……alakul ki, amely a szaporodási időszakban a 

legfeltűnőbb. Mirigyei a petegubó, vagy más néven ……egyes anyagait termelik. A bőrizomtömlőjükben 

……..találunk, amik a mozgásukban fontosak. Hímnősek, a petéből való kibújást követő 

(posztembrionális) fejlődésük lárvaalakok nélküli, …….fejlődés. 

 

2. Mikroszkópikus méretű kevéssertéjűek vizsgálata 

   Párosítsd össze a kép betűit a megfelelő elnevezésekkel! 

serték, olajcseppek, fejlebeny 2x, harántfal 

 

 

A láncos- és olajosgiliszta testfelépítése 

 

A: 

B: 

C: 

D: 



E:  

 

 

3. A földigiliszta testfelépítése és mozgása 

a.) Egy földigilisztáról mosd le csapvízzel a testére tapadt földet, majd tanulmányozd testfelépítését! 

     Egészítsd ki a mondatokat! 

 

Az állat háti oldala többnyire …………színű, mint a hasi oldala. A feji rész…………, az állat általában 

ebbe az irányba mozog. A megnyúlt, szelvényezett test elülső harmadában látható a gyűrűszerű 

megvastagodás, a…………. Az állat háti oldalán megfigyelheted az áttetsző kültakaró alatt elhelyezkedő 

háti………., amely a haránterekkel (szívekkel) együtt szakaszosan továbbítja a giliszta piros színű vérét. 

 

b.) Ha kézbe veszed a gilisztát, akkor a hasoldal két oldalán kitapinthatod a hosszanti sorokba 

rendeződött sertéit. A papírlapon mászó gilisztához közel hajolva, hallhatóvá válik a serték kapará- 

szó hangja. 

 

c.) A sertéknek fontos szerepe van a féregmozgásban, amiről könnyen meggyőződhetsz, ha a lemosott 

földigilisztát vizes üveglapra helyezed.  

Mi történt? Mi az oka a megfigyelésednek? 

………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



Kerekesférgek 

 
Araszoló kerekesféreg 

 

 

1. Az alábbi szövegek elolvasása után nevezd meg a képek betűvel jelölt 
részeit! 

 

a.) A mindig állandó sejtszámú kerekesférgek (Rotatoria) változatos testfelépítésű, legfeljebb 3 mm-es 

állatok. Gyakoriak a folyóvizekben, tavakban, de az időszakos tócsákat is benépesítik. Elterjedésüket 

nagyfokú tűrőképességük segíti, beszáradt állapotban több évig is életképesek maradnak. Nagy részük 

planktonikus, lebegő életmódot folytat, de az iszap felszínén és vízinövényeken is élnek. Helytülő fajaik 

is vannak. Fejükön, a szájnyílás körül találjuk névadó szervüket, a két csillókoszorúból álló kerékszervet. 

Ez egyrészt csavarvonalban előreviszi az állatot, másrészt táplálékot sodor a szájnyílás felé. Másik 

mozgásszervük a bőrizomtömlő, mely egyes fajaiknál araszoló mozgást hoz létre. Egyrétegű kültakarójukat 

kutikula borítja, amely bizonyos fajokon páncélszerű vázzá (lorica) alakulhat. A fejen egy vagy két szemük 

lehet, de ezek sokszor hiányoznak. A fej után a test nyakszerűen beszűkül, majd a gyűrűkre tagolt törzs 

következik. A törzs folytatása a láb, amelynek végén gyakran mozgatható függelékeket, ujjakat találunk. Ezek 

faji bélyegek, és kapaszkodószervként működnek. 

 



 
Araszoló kerekesféreg testfelépítése 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

J: 

K: 

 

b.) A szájnyílás után a kiszélesedő garatban jól megfigyelhető egy ritmikus mozgást végző szerv, a 

rágógyomor (mastax). Ebben kitines rágókészülék található, amelynek felépítése fontos határozó bélyeg. 

Az egysejtűekből, moszatokból, szerves törmelékekből álló táplálék a garatból a nyelőcsőbe, majd a 

gyomorba jut, ahonnan a bélcsatorna vezet  tovább a kloakáig. A kerekesférgeknek légző és keringési 

rendszerük nincs, kiválasztószervük vesécske típusú. 



 

 

Kerekesféreg testfelépítése 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

J: 

 

2. Kerekesférgek mikroszkópos vizsgálata 

Eszköz: befőttesüveg, sűrű szövésű háló, szemcseppentő, fénymikroszkóp, fedőlemez, 
tárgylemez, Petri-csésze, fényforrás 



 

a.) Gyűjts be élővizekből, tavakból, patakokból vízmintát úgy, hogy ez élő és elhalt növényi részeket is 
tartalmazzon! Az aljzat közelében összegyűlő szerves törmelékből vegyél szemcseppentővel mintát, és 
vizsgáld meg fénymikroszkóppal! A barnás törmelék között leggyakrabban az araszoló kerekesférgekkel 
találkozhatsz, amelyek nevüknek megfelelően araszoló mozgással másznak az aljzaton. Ilyenkor 
visszahúzott állapotban van a kerékszervük, ezért nehezen azonosíthatók. Alkalmanként kitűrik a 
kerékszervet, és ilyenkor annak csillóival táplálékot sodornak a szájnyílásukhoz. Ez a szerv a 
helyváltoztatásukban is fontos. Úszás közben a testüket teljesen kinyújtják, és kerékszervükkel, mint 
valami propellerrel, gyorsan hajtják magukat előre. 

 

b.) A lebegő életmódot folytató (planktonikus) kerekesférgeket, mint amilyenek a vértes kerekesférgek is, 
a legegyszerűbben áramló vizekből, patakokból, folyókból (pl. Duna) tudod begyűjteni. Ehhez csak annyit 
kell tenned, hogy egy sűrű szövésű hálót (ez készülhet akár egy nejlonharisnyából is) állíts a folyásiránnyal 
szembe. A hálón áthaladó vízből a vízben lebegő szerves törmelékkel együtt a lebegő élőlények is 
kiszűrődnek.  

Már csak azt kell valahogy megoldanunk, hogy a hordaléktól elkülönítsük a kerekesférgeket. Ehhez a 
kerekesférgek pozitív fototaxisát használjuk ki: 

Önts Petri-csészébe a vízmintából, majd erős fénnyel világítsd meg az edény egy részét! A megvilágított 
részen hamarosan összegyűlik a szabad szemmel is felismerhető kerekesféreg-tömeg. Szem- 
cseppentővel egy keveset helyezz belőlük tárgylemezre, majd lefedve vizsgáld meg fénymikroszkóppal. 

 
Vértes kerekesféreg és két üres váz 



Laposférgek vizsgálata II. 
 

1.Gyászplanária táplálkozásának vizsgálata 

 

Anyag: gyászplanária, nyershús, májdarabka,vízcsepp 

Eszköz: Petri-csésze, 

 

Vizsgálat menete: 

 

Ha gyászplanáriákat helyezel lapos tálba vagy Petri-csészébe, és a vizükbe borsónyi nyershúst vagy 

májdarabkát teszel, akkor miután felfedezték a táplálékot, rámásznak, és kiölthető garatjukkal kis darabokat 

tépnek ki belőle. Megakadályozandó, hogy testükkel eltakarják a táplálkozás közben ide-oda tekergőző 

garatjukat, a férgeket helyezd egy nagyobb vízcseppbe, és ennek határához rakj májat. Így jól tanulmányozhatod 

a táplálkozás folyamatát, mert ekkor csak oldalirányban kinyújtott garatjukkal érhetik el a táplálékot. 

a.) Az előbbi megfigyelésed alapján nevezd meg a képen a gyászplanária betűvel 

jelölt részeit! 

 

 
Gyászplanária kiöltött garatja táplálkozás közben 

Fi
lm
	



A: 

B: 

C: 

 

2. Tejfehér planária emésztőrendszerének vizsgálata 

 

A béledényrendszert leginkább a tejfehér planária esetében lehet tanulmányozni, mert az áttetsző testfalon 

keresztül jól kirajzolódnak a táplálékkal telt bélágak. A planáriák egynyílású emésztőrendszeréből a 

szájnyíláson át távozik az emészthetetlen maradék. Az állatok éhezéskor megemésztik saját nem 

létfontosságú szerveiket, miközben folyamatosan csökken a méretük. 

 

a.) Nevezd meg a tejfehér planária betűvel jelölt részeit! 

 
A tejfehér planária testfelépítése 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

 

 



Laposférgek vizsgálata III. 
 

1. Planária regenerációjának vizsgálata 

Anyag: planária,  

Eszköz: szike 

A vizsgálat menete: 

Ha egy planáriát borotvapengével keresztben kettévágsz, akkor mindkét testfélből teljes értékű planária 

egyed regenerálódik. Ha pedig részleges bemetszéssel vágod ketté a feji részt, akkor a regeneráció során 

kétfejű örvényféreg alakul ki. A fejek regenerációja során új, fülszerű nyúlványok és szemek jelennek meg 

az eredetileg félszemű fejrészeken, amelyek így kétszeműekké válnak. Ha a bemetszést nem sikerül 

pontosan a fej középvonalában ejtened, akkor csak a nagyobb fejrészen jelenik meg egy újabb szem. A 

regenerációs kísérletekben a tejfehér planária használható a legeredményesebben, ennek akár 3-4 fejű 

példányait is létrehozhatod. 

 

a.) Megfigyeléseid alapján nevezd meg az alábbi képek betűvel jelölt részeit! 

 

 

Tejfehér planária testfelépítése 



A: 

B: 

C: 

D: 

 

b.) Megfigyeléseid alapján nevezd meg az alábbi képek betűvel jelölt részeit! 

 

 

Füles planária regenerációja a feji rész kettévágása után 

A: 

B: 

C: 

D: 

 

 

 

 



2. Planária petecsomóinak vizsgálata 

A nagyobb testű örvényférgek vízinövényekre, a vízben heverő kövek és faágak mélyedéseibe, f levelekre 

rakják le petecsomóikat. Ezek eltérő színét tanulmányozva következtethetünk a lerakásuk sorrendjére is, mert a 

kezdetben narancssárga színű petecsomók idővel egyre sötétebbé válnak. 

a.) Párosítsd össze a kép betűivel az alábbi megnevezéseket! 

Nyél, régi petecsomó, újabb petecsomó, legújabb petecsomó, füles planária 

 

Planária petecsomói 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

 

 
 



Laposférgek vizsgálata 
 

1. Nevezd meg a képen látható füles planária betűvel jelölt részeit! 

 

 
Füles planária (Dugesia gonocephala) 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

 

2. Mikroszkópikus méretű örvényférgek vizsgálata 

 

Az élővízi mintákban gyakran találkozhatsz igen apró, mikroszkopikus méretű laposférgekkel. hengeres, 

vagy enyhén lapított. A feji részükön esetenként két sötét színű fényérzékelőszem jelenik meg. 

Áttetsző testükben alkalmanként a petéiket is megfigyelheted. A szelvényezetlen test feji részén 

találjuk a különböző érzékszerveket. Ilyenek a fény irányát és erősségét érzékelő csészeszemek, 

melyek az állat fénykerülő helyváltoztató mozgásában, a negatív fototaxisban is fontosak. Ezekből 



általában kettő van, de lehet sokkal több, a test peremén sorokban rendeződő szemük is. A látószervek száma 

egy fajon belül is változhat. A füles planáriák között vannak két-, három- és négyszemű egyedek is. 

3. Gyász- és sokszemű planária szemeinek összehasonlítása 

 

Anyag: gyász- és sokszemű planária, 

Eszköz: ecset, kézinagyító, sztereo- vagy fénymikroszkóp 

 

A vizsgálat menete: 

A gyász- és sokszemű planáriák állóvizek és síkvidéki patakok gyakori lakói. Az állatok a vízinövények 

felszínén élnek, ahonnan a test sérülékenysége miatt ecsettel választhatók le a legkönnyebben. A 

gyászplanária feji részén már szabad szemmel is megfigyelhető a két szem, míg a sokszemű planáriánál 

csak kézinagyító, sztereo- vagy fénymikroszkóp segítségével vizsgálhatjuk meg a látó- szerveket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gyászplanária és sokszemű planária csészeszemei a feji részen és a test elülső részének szegélye mentén 

 

 

 

 

 



4. Füles planária áramlásérzékelő szervének vizsgálata 

 

Anyag: füles planária, víz 

Eszköz: injekciós fecskendő 

 

A vizsgálat menete: 

 

Ha az aljzaton egyenletesen csúszó füles planária feji részéhez oldalirányból gyenge vízsugarat bocsátasz 

egy injekciós fecskendőből, akkor az állat megváltoztatja megfigyelést egymás után többször is el- 

végezheted. A víz áramlását a fej két oldalán található fülszerű áramlásérzékelő szervek érzékelik, melyek az 

állat előrehaladásakor felemelkednek az aljzatról. A füles planária vízáramlással szembeni mozgása 

csökkenti a gyors folyású vizekben élő állat elsodródásának veszélyét. 

5. Nevezd meg a képen látható füles planária betűvel jelölt részeit! 

 

 
Füles planária testfelépítése 

A: 

B: 

C: 

D: 



Lópióca vizsgálata 
 

Az állkapcsos nadályok másik közismert képviselője a 10-15 cm-es lópióca. Hasoldala ennek is lehet 

hasonló, mint az orvosi piócáé, sőt sárga szegéllyel is rendelkezhet, de a hátoldala mindig egyszínű barnás. 

Állkapcsai elcsökevényesedtek, ragadozó életmódot folytat. Rovarlárvákból, férgekből álló zsákmányát 

egészben nyeli le. Legtöbbször iszapos medrű árkokban, tavacskákban találunk rájuk, a növényzet 

sűrűjében, vagy az aljzat közelében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lópióca 

 

 

1. Próbáld azonosítani a lenti képen a lópióca részeit! 

 

sötét hátoldal, sárga szegély, szájnyílás, hátulsó szívókorong 

 
A: 

B: 

C: 

D: 

 



 

Földigilisztával táplálkozó lópiócák 



Nadályok vagy piócák 
 

A nadályok vagy piócák alosztályába ragadozó és élősködő állatok tartoznak. A piócák serte nélküli teste 

számos gyűrűből áll, melyek többen alkotnak egy szelvényt. Jellemző sajátosságuk testvégi 

szívókorongjuk, amely a zsákmány rögzítésében és az araszoló mozgásban fontos. Némelyiküknek (pl. 

halpiócák) a test elülső részén a szájnyílást magában foglaló kisebb szívó korongja is van. 

 

1. Az alábbi ábrán egy csigapióca alulnézeti képe látható. 

A fenti leírás alapján próbáld eldönteni, mely részeket jelölik a betűk! 

feji rész, garat, hátulsó szívókorong 

 
 

A: 

B: 

C: 

 



2. Csigapióca táplálkozásának vizsgálata 

 

Anyag: csigapióca, vízicsiga 

Eszköz: Petri-csésze 

 

A csigapióca a lapospiócák, korábbi nevén az ormányos nadályok családjába tartozó gyakori faj. Az álló- 

és lassú folyású áramló vizekben élő, porcosan kemény tapintású állatra többnyire a vízben heverő kövekre 

tapadva találunk rá. Az etetési vizsgálat előtt 1-2 hétig ne adj táplálékot a piócának, majd helyezd vízzel töltött 

Petri-csészébe, vagy más edénybe, és tegyél mellé néhány héjfedővel nem rendelkező vízicsigát! A célnak 

tökéletesen megfelelnek az akváriumokban tartott vöröses színű tányércsigák is. A pióca, miután felfedezte 

a csigát, behatol annak házába a szájadékon át, és csőszerű, kiölthető garatjával apró darabokat tép ki a csiga 

testéből, amit azonnal le is nyel. A táplálkozást a csiga teljes elfogyasztásáig folytatja. Az áttetsző falú 

csigaházon keresztül jól megfigyelhető a kiöltött garat tekergőzése a házban és az is, amint a garat a pióca 

testébe továbbítja a lenyelt falatokat. Az állat lapított, áttetsző testében táplálkozás után jól kirajzolódnak az 

elfogyasztott táplálék raktározását végző gyomorbélágak. 

 

 
Csigapióca táplálkozása 

 

 

 

 

3. Halpióca vizsgálata 

 
A halpiócák hengeres alakú, fejlett tapadókorongokkal rendelkező halparaziták, amelyek túlszaporodásukkor 

károkat okozhatnak a halastavakban. A halpióca nagyobb hátulsó tapadókorongjával a vízinövényzeten 

megkapaszkodva vár a zsákmányára. Eközben lassú köröző mozgást végez kinyújtott testével, és ha véletlenül 



hozzáér egy halhoz, akkor rátapad, s elkezdi szívni a vérét. A hínáros részeken gyakoriak a halpiócák, ezért 

átgázolva egy balatoni hínármezőn, szinte mindig rád tapad 1-2, az emberre veszélytelen apró halpióca.  

 
Halpióca hátoldali képe 



Orvosi pióca vizsgálata 
 

Az orvosi pióca az állkapcsos nadályok rendjébe tartozik. A névadó állkapcsok (3 db) a szájüregben 

található félhold alakú, fogazott képződmények, amelyekkel a pióca 1-2 mm mély, Y alakú sebet fűrészel 

a zsákmány bőrébe. Innen szívja fel izmos garatja segítségével a vért, miközben véralvadásgátló 

anyagot, hirudint juttat a sebbe, mely így a szívás után is még sokáig vérzik. A vér a pióca 

gyomorbélágaiban raktározódik. 

Az orvosi pióca a zsákmány közelségét a víz mozgásából vagy a talaj rezgéséből érzékeli, és kígyózó 

úszással indul el felé. Békákon is élősködhet, de ivarérettsége előtt mindenképpen emlős- vagy madárvért 

kell szívnia. Színe igen változatos, néha díszes mintázatú. A sárgászöld hasoldal fekete foltokkal tarkított. 

Ennek szélein fekete sáv van, amely a háti rész sárga szegélyével érintkezik. A zöldesbarna hátoldalon 

rozsdabarna sávok futnak, melyeket fekete foltok szakítanak meg. Ez eredményezi az állat 

márványozott mintázatát. 

 
Az orvosi pióca felépítése 

 

 

 

 

 

 



1. A fenti leírás és kép segítségével próbáld megnevezni az alábbi kép betűvel jelölt 
részeit! 

 

 

Orvosi pióca részlete alulnézetből 

A: 

B: 

C: 

D: 

 
Orvosi pióca állkapcsai 



E: 

F: 

G: 

 



Puhatestűek 
 

1. Egészítsd ki az alábbi szöveget! 

A puhatestűek (Mollusca) törzsébe tartozó szelvényezetlen csigák teste…………., ……………..és 

………………tagolódik. A zsigerzacskó a belső szervek (zsigerek) egy részét tartalmazza, s a csigaház 

védelmében, a …………háti oldalán található. A puhatestűek jellegzetes szerve, a zsigerzacskóról a lábra 

boruló köztakaró-kettőzet, a………….. Ennek visszaforduló pereme – a légzőnyílást szabadon hagyva – 

hozzánő a talp hátoldalához, s itt egy mirigysejtektől duzzadt, fehér színű, vastag, nyálkás váladékot 

termelő szegélyt, a ……………hozza létre. A környezettől ily módon elválasztott …………….a 

légzőnyíláson át tartja a kapcsolatot a külvilággal, ahonnan – életmódtól függően – víz vagy levegő juthat be 

ide. A vízi és szárazföldi csigák légzőszerve is a köpenyüregben található, így a víz vagy a levegő cseréje 

létfontosságú: a köpenyüregbe történő felvételüket belégzésnek, leadásukat pedig kilégzésnek nevezik. Az 

oxigén felvétele a köpenyüreg terébe jutott ……..vagy levegőből történik. 

 

2. A csiga házának felépítése 

Az alábbi szöveg elolvasása után nevezd meg a képeken látható csigaházak részeit! 

 

A váz három, eltérő szerkezetű rétegből áll.  

A külső réteg, a héjhártya csak fehérjékből áll, így az idősebb állatoknál lekophat. A fialló csigák fiatal 

egyedeinél sörtéket képezhet. 

 A középső réteg az oszlopos szerkezetű, fehérjékből és kalcium-karbonát-kristályokból álló oszlopos réteg. 

Míg a harmadik a fehérjéket szintén tartalmazó, kalcium-karbonát-pikkelyekből felépülő, az édesvízi 

csigáknál egészen vékony, a tüdőscsigáknál hiányzó gyöngyházréteg.  

A ház a csúccsal kezdődik, majd az egyre tágasabb kanyarulatokon keresztül jutunk el a szájadékig, 

melyet az állat visszahúzódása után a héjfedővel elzárhat. A héjfedőt a láb háti oldalán, a ház mögött 

találhatjuk. A házba való visszahúzódáskor az első testrész a fej, az utolsó pedig a láb, ami „eltűnik” a 

csigaházban. Az állat ilyenkor a lábát úgy hajlítja be, hogy a héjfedő pontosan a szájadékba kerüljön. A 

tüdőscsigáknak ritkán van héjfedőjük. Ennek hiányában, ha hosszabb nyugalmi időszakra vonulnak vissza, 

a szájadékot egy vékony, fehérjékben és mészsókban gazdag, megszilárduló hártyával zárják le. Ez az „ajtó” 

a héjfedővel szemben azonban csak egyszer használható. A kanyarulatok varratvonal mentén forrnak 



össze, s tengelyükben – mint egy csigalépcső tengelyében – az ún. oszlop áll. Erről egy több részre 

tagolódó oszlopizom indul, amelynek nyalábjai a csiga különböző testrészeibe (lábba, fejbe) futva 

összehúzódásukkal lehetővé teszik a kinyújtott testrészek és szervek (pl. tapogatók) visszahúzását. A 

csigaház egy fajon (populáción) belül is lehet jobb- vagy balmenetes, amely tulajdonság mendeli 

öröklődést mutat. 

 

 
Közönséges fialló csiga fiatal egyedének háza 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

 

 



 
Éti csiga 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

 



Tavi szivacs vizsgálata II. 
 

1. Egészítsd ki a mondatokat az alábbi szavak segítségével! 

 

csillós lárvává, betokozódik, gyöngysarjaknak, hímivarsejteket, őssejtek, pórusnyílás, bimbózás, 

élősködők 

 

Az édesvízi szivacsok ősszel elpusztulnak, de tavasszal újra megjelennek. Ebben jellegzetes 

képződményeiknek, a ………………vagy vízigyöngyöknek van szerepe. Az 1 mm-es, sárga színű 

gömböcskék a szivacstest belsejében képződnek többnyire ősszel, bár néha egész évben termelődnek. A 

kialakulásuk úgy történik, hogy a szivacstest egy része…………….., a vándorsejtek pedig őssejtekké 

alakulnak, amelyekből később bármelyik sejtféleség létrejöhet. A vízigyöngy belsejét a csíratest adja, 

amely élő sejtek halmaza. Ezt veszi körül egy igen ellenálló burok, melynek kialakításában apró 

gyöngysarjtűk vesznek részt. Az ………… és a külvilág közötti kapcsolatot a …………..biztosítja, melyen 

keresztül a sejtek elhagyják tavasszal a gyöngysarjat, és létrehozzák az új szivacsot.  

A szivacs ivartalan szaporodási módja még a ……….., amely a telep formájának kifejlődésében fontos. 

Az édesvízi szivacsok ivarosan is szaporodnak. Ilyenkor a vízzel a telepbe sodródó ………….a galléros 

ostoros sejtek halásszák ki, bekebelezik, majd elszállítják a petesejteknek. A megtermékenyült pete egy 

ideig a szivacsban marad, majd ………….alakulva kiúszik a szabadba, és az aljzaton letelepedve új 

szivaccsá alakul. A szivacstelepeken találhatunk mohaállatokat, hidrákat és a telep belsejében árvaszúnyog- és 

tegzeslárvákat. A közömbös társbérlők mellett lehetnek ………….is, mint a Leptocerus senilis 

tegzeslárva és a szivacs- fátyolka lárvája, amelyek a szivaccsal táplálkoznak. 

 

2. Tavi szivacs gyöngysarjainak vizsgálata 

Anyag: tavi szivacs telep, víz 

Eszköz: Petri-csésze, tárgylemez, cseppentő, fedőlemez, fénymikroszkóp 

A vizsgálat menete: 

A nyár végén, ősszel begyűjtött taviszivacs-telepek már nem élnek, belsejüket nagyszámú gyöngy- 

sarj tölti ki. A telepből kimosott gyöngysarjakat helyezd vízzel telt Petri-csészébe, ahol 



szobahőmérsékleten tavaszig semmilyen változás nem figyelhető meg rajtuk. Tavasszal a 

gyöngysarjakból kiáramlanak az élő sejtek, és a Petri-csésze alján zöldes bevonatot képezve fejlesztik 

ki az új szivacstelepet. 

A tárgylemezre helyezett gyöngysarjra cseppents vizet, fedd le fedőlemezzel, és enyhén nyomd meg 

az üveglemezt! A nyomás hatására felnyílik a gyöngysarj vastag fala, és előnyomul az apró sejtekből 

álló csíratest. A nyomás hatására az egységes sejttömeg kisebb gömböcskékre tagolódva sodródik 

tovább a fedőlemez alatt. 

 

a.) Párosítsd az alábbi megnevezéseket a kép betűivel! 

A: 

B: 

C: 

 

pórusnyílások, gyöngysarjak, elhalt telep 

 

 



Boncolási vizsgálatok 
 

 1. Ismerkedés az eszközökkel:  

  

          Eszközök: 

 csontcsípő, mikrocsipesz, íriszolló, térdes kisolló. 

 bonctál, nagyolló, kisolló, anatómiai csipesz, fogászati csipesz, finom anatómiai csipesz,   

 bonctű, szike  

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 



A szivacsok felépítése 

 

1. Egészítsd ki a szöveget az alábbi szavak felhasználásával! 

többsejtű, kivezetőnyílások, szöveteket, kovatűk, telepes, pajzsmirigy, vándorsejtek, likacs, spongin, 

galléros-ostoros 

 

A szivacsok (Porifera) …………….. állatok, de a testszerveződésük alacsony szinten áll. Különböző 
működésű sejtjeik vannak, de ezek még nem alkotnak valódi……... Többnyire ……..felépítésűek, ami 

azt jelenti, hogy igen sok szivacs egyed él együtt. Az egyedek testfelületét számtalan apró pórus vagy 

…….borítja, melyeken keresztül beáramlik a víz, és egy bonyolult járatrendszeren át jut el azokhoz a 

kamrácskákhoz, ahol a táplálékot felvevő………. sejtek vannak. Ezek állandó ostorcsapkodásukkal 

hajtják a vizet a ……………..felé, miközben a nyálkával bevont, mikrobolyhok sorozatából álló 

gallérjukkal, mint szűrővel, kiszűrik a táplálékként hasznosítható szerves törmeléket, egysejtűeket és 

baktériumokat. A felvett, részben megemésztett anyagokat a ……………….kapják, és ezek osztják el a többi 

sejt között. A járatrendszeren átáramló víz a kissé beszűkülő kivezetőnyílásnál távozik nagy erővel. 

 Az édesvízi szivacsok kivétel nélkül a kovaszaru szivacsok (Demospongia) közé tartoznak. Az elnevezés 

arra utal, hogy a szivacsokra általánosan jellemző váz itt jellegzetesen kétféle anyagból épül fel. Az egyik 

alkotóelem a szilícium-dioxidból álló törékeny …………tömege, a másik pedig az ezeket összekötő spongin 

rostok, melyek gyakran a tűket is magukba zárják. A ………olyan jódtartalmú fehérje, amely néha 14% 

jódot is tartalmaz. A népi gyógyászatban is használták belsőleg a porrá tört szivacsot  golyva ellen. A 

kezelések eredményesek voltak, hiszen a jód tartalmú hormonokat termelő ………….golyvás 

elváltozásának egyik fő oka a jódhiányos táplálkozás. 

 

2. Tavi szivacs telepének vizsgálata 

 

a.) Az alábbi kép segítségével azonosítsd a tavi szivacs telepének részeit és 

válaszolj a kérdésre! 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
   Mi az oka annak, hogy a telep felső része zöld, az alsó pedig sárgás színű? 
   …………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 b.) A szivacs váztűinek mikroszkópos vizsgálata 
 
Anyag: 1-2 mm-es szivacs telep 
Eszköz: fénymikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez, bonctű 
 
A vizsgálat menete: 
 
Csípjél ki egy apró, 1-2 mm-es darabot a szivacsból. A fedőlemezzel való lefedés előtt a 

szivacsdarabkát cincáld szét bonctűvel, hogy az alulról érkező fény képes legyen átvilágítani a vizsgálati 

anyagot! Az üvegszerű anyagból felépülő kovatűk könnyen eltörnek, ezért nem csak ép, hanem törött tűket 

is megfigyelhetsz a fénymikroszkópos vizsgálat során. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



Vízicsigák vizsgálata 
 
1. Közönséges vízicsiga vizsgálata 

 

Ez a csigafaj az álló- és lassú folyású vizek gyakori lakója. Számos más vízicsigához hasonlóan 

héjfedővel rendelkezik. A fehéres színű héjfedőt kemény és koncentrikus növekedési vonalak A 

legfeljebb 16 mm-es ház kidomborodó kanyarulatait mély varratok választják el.  

a.) Keresd meg az állat szemét! Az éti csigával ellentétben ezt nem a hosszabb tapogató 

csúcsán, hanem annak tövében fogod megtalálni. 

b.) Nevezd meg a képen a csiga betűvel jelölt részeit! 

 
Közönséges vízicsiga testfelépítése 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

Kí
sé
rl
et
	



E: 

F: 

G: 

 

2. Hólyagcsiga vizsgálata 
Az álló- és lassú folyású patakokban elterjedt faj a balra csavarodó házú balogcsigák családjába tartozik. 

Házuk tojásdad, az utolsó kanyarulata erősen kiöblösödő, az áttetsző csigaház felülete fényesen csillogó. 

A balogcsigák jól megfigyelhető jellegzetessége, hogy a ház egy részét kívülről az állat ujjszerű 

köpenynyúlványai borítják be. 

a.) Nevezd meg a képen a csiga betűvel jelölt részeit! 

 

 
Hólyagcsiga testfelépítése 

A: 

B: 

C: 

D: 

 

 



3. Mocsárcsiga és tányércsiga vizsgálata 
 

Az édesvizek leggyakoribb csigái a mocsárcsigák és a tányércsigák családjába sorolt fajok A 

mocsárcsigák háza csúcsos, jobbra csavarodó, az állatnak nincsen héjfedője. Gyakori képviselőjük a 

karcsúcsiga. A tányércsigák háza laposan csavarodott fel. A testük helyenként rózsaszínű a testfolyadék 

hemoglobintartalma miatt. Állóvizekben élő fajuk a nagy tányércsiga, amelynek házátmérője 3 cm is 

lehet. 

a.) Nevezd meg a képen a csiga betűvel jelölt részeit! 

 

 
Nagy tányércsiga 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 



A kagylók boncolása 
 
 

1. Tavikagyló boncolása 

 

Anyag: tavikagyló. 4-6%-os  MgCl2-oldat, 4-7% klorálhidrát-oldat, kármin szuszpenzió 

 

Eszköz: szike, nagyító, sztereomikroszkóp 

 

Beszerzése: Tavikagylót lassú folyású vizekben, természetes vagy mesterséges tavakban magunk 

gyűjthetünk. Ha erre nincs lehetőség, megrendelhetjük éttermeknek szállító cégektől. 

Altatása: Ha a kagylót 4-6%-os MgCl2-oldatba helyezzük, 15 perc múlva boncolható. 4-7% klorál- 

hidrát oldatban a kagylók 60 perc alatt túlalszanak. 

 

A boncoláshoz akkor kezdhetünk hozzá, ha a záróizmok a teknő feszítésére nem húzódnak össze. Kézzel 

szétnyitjuk a teknőket, és a szike élét a gyöngyházréteg felszínén csúsztatva óvatosan leválasztjuk róla a 

köpenyt, majd hasonló technikával a záróizmokat. Ezután a két teknő könnyen szétnyitható.  

 

 

 

 



 

 

a. )   Figyeljük meg a teknőn az izomtapadási helyeket és a köpeny letapadási sávját!  

 

b.) Tanulmányozzuk a köpeny sima felszínű, vékony hámkettőzetét, a sárgás, izmos 

köpenyszegélyt, az állat hátsó végén a be- és kivezető szifót, melyeket a kétoldali 

köpenyfelek alakítanak ki! 

 

c.) Hajtsuk fel a köpenyt, és vizsgáljuk meg a köpenyüreg szerveit!  

 

d.) A láb és az elülső záróizom közötti behúzódásban keressük meg a szájnyílást, 

mellette kétoldalt a szájvitorlákat.  

 
A szájnyílás és az elülső záróizom között narancssárga foltként tűnik elő az agydúc. Kicsit hátrébb találjuk 

a kopoltyúkat. 

 

e.)  Hajtsuk szét a két kopoltyúlemezt! 
 Nagyítóval vagy sztereomikroszkópban frissen túlaltatott állat esetén látható a kopoltyúk felszíni 

csillózatának működése. A csillók mozgása még szembeötlőbb, ha a kopoltyú felszínére egy csepp tust 

vagy kármin szuszpenziót cseppentünk.  

 

f.) A sarokpánt alatt az átlátszó szívburokban ülő szívet vehetjük szemügyre, a rajta 

áthaladó utóbéllel.  
 

A kagyló szíve két pitvarból és egy kamrából áll.  

 

g.) A hátulsó záróizom és a kopoltyúk között keressük meg a narancssárga 

zsigerdúcot!  

 

A záróizom felett, a kivezető szifó tövén nyílik a végbélnyílás. 

 

 



 

 

2. A megfigyelések után, nevezd meg a kagyló betűvel jelzett részeit! 

 

 

 
A tavikagyló köpenyűri szervei a jobb oldali köpenyfél és kopoltyúk felhajtása után 

 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

 



 
A szív és a körülötte elhelyezkedő szervek 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

 



A kagylók 
 

 
A szűrögető életmódot folytató kagylók (Bivalvia) testét kívülről a két héjból (teknőből) álló kemény 

meszes váz borítja, melyet a hátoldalon kapcsol össze egy rugalmas sarokpánt. Ez rugalmassága 

folytán szétfeszíti a teknőket, ezért a héj csukva tartásához aktív izommunkára van szükség. A zárást a 

teknőket összekötő elülső és hátulsó záróizomban kétféle izomtípus biztosítja. Az egyik a fáradékonyabb, 

több energia felhasználásával a gyors záródást, míg a másik, az „energiatakarékos” a hosszadalmas zárva 

tartást szolgálja. 

 

1.Folyami kagyló héjának vizsgálata 

 

A folyami kagylók testét két félből álló héj vagy teknő borítja, amelyet a hátoldalon rugalmas sarokpánt köt 

össze. 

 

 

a.) Az alábbi szöveg elolvasása után, nevezd meg a kagylóhéj részeit! 

 

A sarokpánt előtt emelkedik ki a búb (az embrionális héj maradványa), amelyet körkörösen futó 

növekedési vonalak vesznek körül. A sarokpánt mögött a héj pajzsrésze található, amely egy oldalról 

összenyomott taréjra emlékeztet. Ehhez hasonló, de kisebb képződményt találunk a búb előtt is, amit 

pajzsocskának nevezünk. A teknőket kívülről vékony, szaruszerű réteg, a héjhártya borítja. A teknők felső 

szegélyének belső, egymással érintkező részét zárpárkányzatnak nevezzük Itt fogszerű képződményeket 

találunk, amelyek a másik teknő barázdáiba illeszkednek. A búbhoz közelebb eső rövid és magasabb 

kiemelkedések a főfogak, amelyek előtt és mögött laposabb oldalfogak lehetnek. Ez utóbbiak közül egyik-

másik az egyes fajoknál hiányozhat is. Az egymásba illeszkedő fogak az összezárt teknők egymáson való 

elmozdítását akadályozzák. 



 
Folyami kagyló teknőjének külső felszíne 

 

A: 
B: 
C: 
D: 
E: 
F: 
 

 
 

Folyami kagyló teknőjének belső felszíne 



A: 
B: 
C: 
D: 
E: 
F: 

 

 

 



Csalánozók vizsgálata II.  
 

1. A közönséges hidra táplálkozása 

 

Anyag: közönséges hidra, vízibolha vagy kandicsrák 

 

Eszköz: szemcseppentő 

 

A vizsgálat menete: 

A kinyújtózott hidra tapogatói közelébe szemcseppentővel juttass díszhalárusoktól beszerezhető élő 

vízibolhákat vagy kandicsrákokat! A kis rákok mozgásuk során hozzáérnek, és a működésbe lépő 

csalánsejtek miatt hozzátapadnak a kinyújtott tapogatókhoz. Ezt követően a hidra tapogatói segítségével lassan 

begyömöszöli a zsákmányt tágulékony űrbelébe. A táplálkozási kísérletekhez felhasználhatunk 

zöldhidrákat is, amelyek ragadozó életmódot folytatnak annak ellenére, hogy testükben zöldmoszatok 

élnek, amelyek fotoszintézisük révén a hidrát is ellátják tápanyagokkal. 

 

 

2. Párosítsd a kép betűivel az alábbi megnevezéseket! 

vízibolha, bolharák, tapogató, szájkúp, bimbók, kagylóállatkák, bimbozó egyed, 

megetetett hidra 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 



G: 

H: 

 

 

Bolharákot zsákmányoló közönséges hidra. Bimbózó egyedek és 

a megetetett anyaállat és bimbó (kis kép) 

 

 

 

3. Édesvízi fátyolosmedúza táplálkozásának vizsgálata 

 

 a.) A medúzákat tartalmazó akváriumba önts élő vízibolhákat, és figyeld meg a csalánozók 
táplálkozását! 

 

 

b.) A megfigyelésed alapján nevezd meg az alábbi kép betűvel jelölt részeit! 

 

 

 

 



 
Édesvízi fátyolosmedúza táplálkozása vízibolhával 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

 

 

 

 

 



Csalánozók vizsgálata 
 

1.  A csalánozók testfelépítése 

 

a.) Milyen két megjelenési formája van a csalánozóknak? 

……………………………………………………………. 

b.) Hány rétegű a testfaluk? 

…………………………….. 

c.) Milyen sejttípusai vannak a csalánozóknak? 

………………………………………………………………. 

 

2. Nevezd meg a kép betűvel jelölt részeit! 

 

 
A közönséges hidra testfelépítése 

 

A: 

B: 

C: 



D: 

 

3. A csalánsejtek 

 

 Egészítsd ki az alábbi szöveget! 

A csalánozók névadó sejtjei a…………………. Ezek a külső sejtrétegben találhatóak, és a 

………………. szolgálják. Belsejükben van a …………….a feltekeredett……………. Érintésre a 

csalántok fedele felnyílik, a csalánfonál kipattan, és a tok méreg- vagy ………..anyagai a sebbe vagy a 

zsákmány felszínére kerülnek. A csalánsejtek működésüket tekintve sokfélék lehetnek, és – főleg a 

………….. környékén – többedmagukkal ütegekbe tömörülnek.  

 

4. Hidra tapogatójának fénymikroszkópos vizsgálata 

 

Anyag: közönséges hidra, víz 

Eszköz: tárgylemez, fedőlemez, fénymikroszkóp, cseppentő 

 

A vizsgálat menete: 

Helyezz hidrát tárgylemezre egy csepp vízbe, és borítsd le az állatot fedőlemezzel! Vizsgáld meg az állatot 

először gyengébb, majd erősebb nagyításon! A hengeres tapogatók egésze nem látható élesen a megfigyelés 

során, ezért az élességállító csavar használatával tudod végigpásztázni ezek felszínét. A tapogatókban jól 

felismerhetők a sejtek, amelyek közül a nagyobbak a zsákmányszerzésben fontos csalánsejtek. A tapogatók 

oldalsó részén apró szőrökként figyelhetők meg a csalánsejtek érzéksertéi, amelyek érintés hatására 

hozzák működésbe a sejtet. A fedőlemezzel való lefedés hatására a hidra csalánsejtjeinek egy része 

aktiválódik, ezért erősebb nagyításon megfigyelheted a tapogatókról levált csalántokokat a belőlük kinyúló 

hosszú csalánfonalakkal. 

 



 

A közönséges hidra tapogatói és két kiszabadult csalántok 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Csillóshasúak, medveállatkák 
 

1. Csillóshasúak vizsgálata 

 

Az alábbi szöveg elolvasása után nevezd meg a kép betűvel jelölt részeit! 

 

A csillóshasúak (Gastrotricha) igen apró, legfeljebb 1,5 mm-es, gyors mozgású férgecskék. Az 

édesvizekben, főleg az aljzat közelében, a korhadó növényi részek között élnek. Fejüket jól elkü- löníti a 

nyaki rész a törzstől. Főleg testük elülső részének hasoldalát borítja nagyszámú csilló, amelyek gyors 

úszásukat, az aljzaton való siklásukat biztosítják. A fejen található csillók a kova- moszatokból, 

egysejtűekből álló táplálékot sodorják a szájnyílásba. Az állat testét többnyire változatos formájú 

pikkelyek, lemezek és tüskék borítják. Testük végén általában két ujjat találunk villa alakban, melyek nem 

mozgathatóak. Légzőszervük, keringési rendszerük nincs, és vesécskékkel választanak ki. Többségük 

hímnős, közvetlen fejlődésűek. 

 

Csillóshasú testfelépítése 

 



 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

 

 

2. Csillóshasúak vizsgálata 

 

Eszköz: befőttesüveg, szemcseppentő, fénymikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez 

A vizsgálat menete: 

Állóvízből gyűjts vízmintát befőttesüvegbe! A vízminta tartalmazzon algákat, élő és korhadó növényi 

részeket! Az üveg alján leülepedő szerves törmelékből szemcseppentővel vett mintát vizsgáld meg 

fénymikroszkóppal! A fedőlemezzel lefedett vízcseppben gyakran megfigyelheted a csillóik csapásaival 

egyenletesen úszó csillóshasúakat. Az állatok ugyan gyors mozgásúak, de gyakran megállnak „legelészni” 

az apró korhadékszigeteknél, ezért jól megfigyelhető testfelépítésük és mozgásuk. Táplálkozásuk során az 

elhalt növényi részecskéken fejlődő baktériumokat fogyasztják. 

 

3. Medveállatkák 

Az alábbi szöveg elolvasása után nevezd meg a kép betűvel jelölt részeit! 

 

A medveállatkák (Tardigrada) többnyire mikroszkopikus méretű, legfeljebb 1,2 mm-es élőlények. A 

tömzsi testű állatok négy pár ízeletlen lába karmokban végződik. Ezek közül az utolsó pár hátrafelé irányul. 

Feji részükön két szemfolt és a szájnyílás látható. Testüket rugalmas, átlátszó kutikula borítja. Egyes 

fajaiknál (Echiniscus) a kültakaró háti része kemény páncéllá alakult. A medveállatkák feji részében jól 

azonosítható az ovális alakú, izmos falú garat, amelynek elülső részéhez egy kiölthető, szívócsőből és két 

mésztűből álló táplálékszerző készülék kapcsolódik. A medveállatka a tűk segítségével átdöfi az alga- és 

vízinövénysejtek falát, majd kiszívja a sejttartalmat. A medveállatkák hím példányai igen ritkák, 

szaporodásuk túlnyomórészt szűznemzéssel történik. Finoman cizellált petéiket általában levedlett 

Fi
lm
	



kültakarójukba rejtik. A medveállatkák élőhelyük kiszáradásával nyugvó állapotba jutnak, amelyből egy-

két óra múlva kerülnek újra aktív állapotba, ha víz éri őket. A medveállatkákkal leginkább a fonalas 

zöldmoszatok, vagy az akvárium faláról lekapart algabevonat mikroszkópos vizsgálata során 

találkozhatsz. 

 

 

 

 

 
Medveállatka testfelépítése 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

 

 



Éti csiga boncolása II. 
 

Anyag: éti csiga vagy achát csiga, kiforralt, lehűtött víz, 4-6%-os MgCl2-oldatot (4% klorálhidrát 
vagy MgCl2) 

Eszköz: befőttesüveg, tű, injekciós tű, csipesz, kisolló,bonctál 

Beszerzése: Éti csigát, bár védett állatfaj, nedvesebb időben, kertekben, ligetes, erdős területeken április 1-

től június 15-éig mégis gyűjthetünk. Védett időszakban, illetve téli, hideg időben achát csigát az 

állatkertből kérhetünk. 

Altatása: Kb. 24 órát vesz igénybe, így már a boncolás előtti napon el kell kezdeni. A csigákat egy 

befőttesüvegbe tesszük, és színültig töltjük kiforralt, lehűtött vízzel. Fontos, hogy ne maradjon egy kis 

levegőbuborék sem a víz fölött. A forralás is azért szükséges, hogy ne legyen a vízben oxigén. Boncolás előtt 

ellenőrizzük az altatás sikerességét, a csigákat tűvel megbökdössük, és ha bármilyen kis összehúzódást 

tapasztalunk, akkor még él az állat. Ilyenkor injekciós tűvel 4-6%-os MgCl2-oldatot juttatunk a testüregbe. 

Gyorsíthatunk az altatás folyamatán, ha a kiforralt vízbe 4% klorálhidrátot vagy MgCl2-ot oldunk. 

 

b.) A boncolás 

A boncolás első lépéseként erős csipesszel, kis fogásokkal haladva letördeljük a héjat. A műveletet óvatosan 

végezzük, ne sértsük meg a lágy részeket, és maradéktalanul távolítsunk el minden héjdarabot! Az 

oszlopizmot csipeszünk hegyével toljuk le a kanyarulatok belső részéről! A zsigerzacskó a ház utolsó 

kanyarulataiból magától kicsúszik. Ezután mossuk le az állatról a nyálkát és a héj szilánkokat! 

 

A szervek feltárásához három alapvágást kell elvégeznünk:  

1. Az első metszésnél kisollónk egyik szárát a légzőnyílásba illesztjük, a köpenyszegély és az állat háta között 

ív alakban átvágunk a bal oldalra, és felnyitjuk a köpenyüreget.  

2. A második metszés szintén a légzőnyílásból indul, de most az utóbél melletti izmos zsigerzacskófalat 

vágjuk fel egészen a fehérjemirigyig, sőt tovább a hímnős mirigyig. Ezt követően az állatot a 

talpszegélyébe szúrt tűkkel rögzítjük a bonctálban úgy, hogy mindkét oldalán maradjon hely. A köpenyt 

kihajtjuk az állat bal oldalára, és kitűzzük.  

3. A harmadik metszéssel a csiga háti bőrizomtömlőjét vágjuk fel a feji végtől indulva, a középsíkban 

haladva, egészen a zsigerzacskóig.  

Majd a bonctálba annyi vizet töltünk, hogy az állatot ellepje, és a szerveket vízborításban vizsgáljuk. A 

köpenyszervek nagyon szépen látszanak a kitűzött köpenyen. Fontos megjegyeznünk, hogy a puhatestűekre 



jellemző köpeny egy visszahajló hámkettőzet, és a köpenyszervek a két hámréteg között, a testüregben 

helyezkednek el, nem pedig a köpenyen kívül. 

 

a.) Figyeljük meg: 
-a tüdő felszínét növelő, bedomborodó tüdővéna elágazásrendszerét,  

-az egy pitvarból és egy kamrából álló szívet a szívburokban,  

-a vesezsákot, melynek falában a kiválasztott anyagok világossárga szemcsék formájában 

raktározódnak,  

-a kompakt szervként feltekeredett elsődleges húgyvezetőt  

-és az utóbéllel párhuzamosan futó másodlagos húgyvezetőt. 

 

b.) Nevezd meg az éti csiga betűvel jelölt részeit! 
 

 
Az éti csiga szervei a boncolás után 

 

 

A:                                                         F: 

B:           G: 

C:           H: 

D:           I: 

E:           J: 



Éti csiga boncolása III. 
 

Anyag: éti csiga vagy achát csiga, kiforralt, lehűtött víz, 4-6%-os MgCl2-oldatot (4% klorálhidrát 
vagy MgCl2), toluidinkék oldat 

Eszköz: befőttesüveg, tű, injekciós tű, csipesz, kisolló,bonctál 

Beszerzése: Éti csigát, bár védett állatfaj, nedvesebb időben, kertekben, ligetes, erdős területeken április 1-

től június 15-éig mégis gyűjthetünk. Védett időszakban, illetve téli, hideg időben achát csigát az 

állatkertből kérhetünk. 

Altatása: Kb. 24 órát vesz igénybe, így már a boncolás előtti napon el kell kezdeni. A csigákat egy 

befőttesüvegbe tesszük, és színültig töltjük kiforralt, lehűtött vízzel. Fontos, hogy ne maradjon egy kis 

levegőbuborék sem a víz fölött. A forralás is azért szükséges, hogy ne legyen a vízben oxigén. Boncolás előtt 

ellenőrizzük az altatás sikerességét, a csigákat tűvel megbökdössük, és ha bármilyen kis összehúzódást 

tapasztalunk, akkor még él az állat. Ilyenkor injekciós tűvel 4-6%-os MgCl2-oldatot juttatunk a testüregbe. 

Gyorsíthatunk az altatás folyamatán, ha a kiforralt vízbe 4% klorálhidrátot vagy MgCl2-ot oldunk. 

 

b.) A boncolás 

A boncolás első lépéseként erős csipesszel, kis fogásokkal haladva letördeljük a héjat. A műveletet óvatosan 

végezzük, ne sértsük meg a lágy részeket, és maradéktalanul távolítsunk el minden héjdarabot! Az 

oszlopizmot csipeszünk hegyével toljuk le a kanyarulatok belső részéről! A zsigerzacskó a ház utolsó 

kanyarulataiból magától kicsúszik. Ezután mossuk le az állatról a nyálkát és a héj szilánkokat! 

 

A szervek feltárásához három alapvágást kell elvégeznünk:  

1. Az első metszésnél kisollónk egyik szárát a légzőnyílásba illesztjük, a köpenyszegély és az állat háta között 

ív alakban átvágunk a bal oldalra, és felnyitjuk a köpenyüreget.  

2. A második metszés szintén a légzőnyílásból indul, de most az utóbél melletti izmos zsigerzacskófalat 

vágjuk fel egészen a fehérjemirigyig, sőt tovább a hímnős mirigyig. Ezt követően az állatot a 

talpszegélyébe szúrt tűkkel rögzítjük a bonctálban úgy, hogy mindkét oldalán maradjon hely. A köpenyt 

kihajtjuk az állat bal oldalára, és kitűzzük.  

3. A harmadik metszéssel a csiga háti bőrizomtömlőjét vágjuk fel a feji végtől indulva, a középsíkban 

haladva, egészen a zsigerzacskóig.  

Majd a bonctálba annyi vizet töltünk, hogy az állatot ellepje, és a szerveket vízborításban vizsgáljuk. A 

köpenyszervek nagyon szépen látszanak a kitűzött köpenyen. Fontos megjegyeznünk, hogy a puhatestűekre 



jellemző köpeny egy visszahajló hámkettőzet, és a köpenyszervek a két hámréteg között, a testüregben 

helyezkednek el, nem pedig a köpenyen kívül. 

 

1.  a.)  Figyeljük meg a tüdő felszínét növelő, bedomborodó tüdővéna elágazásrendszerét, 

az egy pitvarból és egy kamrából álló szívet a szívburokban, a vesezsákot, melynek 

falában a kiválasztott anyagok világossárga szemcsék formájában raktározódnak, a 

kompakt szervként feltekeredett elsődleges húgyvezetőt és az utóbéllel párhuzamosan futó 

másodlagos húgyvezetőt! 

 

      b.) Párosítsd a fenti szövegben vastagon szedett szervek nevét a kép betűivel! 

 
Az éti csiga köpenyszervei 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 



G: 

 

2. Az emésztőszerveket a szájnyílástól kiindulva preparáljuk. A szájüreg háti oldalát 

a szájnyílásból indított metszéssel vágjuk fel, és nagyítóval vagy 

sztereomikroszkóppal nézzük meg a reszelőnyelv fogazatát! Ezt követően már a 

tápcsatornán további feltárást nem kell végeznünk, a szervek szabadon 

tanulmányozhatók. 

 

 
Az éti csiga reszelőnyelvének vékony kitines rétege fénymikroszkópban 

 

 

 

3. Ha a szívbe vagy a tüdővénába vékony injekciós tűvel toluidinkék oldatot vagy más 

színező- anyagot (tus, kármin szuszpenzió) juttatunk, a szív és az erek nagy része jól 

kirajzolódik. A festéket lassan, óvatosan nyomjuk ki a fecskendőből! 

 

 

a.) Nevezd meg a képen látható szerveket! 



 

 
Éti csiga szervei 

 

A: 

B: 

C: 

 

 

 

 

 



Éti csiga boncolása 
 

Anyag: éti csiga vagy achát csiga, kiforralt, lehűtött víz, 4-6%-os MgCl2-oldatot (4% klorálhidrát 
vagy MgCl2) 

Eszköz: befőttesüveg, tű, injekciós tű, csipesz 

Beszerzése: Éti csigát, bár védett állatfaj, nedvesebb időben, kertekben, ligetes, erdős területeken április 1-

től június 15-éig mégis gyűjthetünk. Védett időszakban, illetve téli, hideg időben achát csigát az 

állatkertből kérhetünk. 

Altatása: Kb. 24 órát vesz igénybe, így már a boncolás előtti napon el kell kezdeni. A csigákat egy 

befőttesüvegbe tesszük, és színültig töltjük kiforralt, lehűtött vízzel. Fontos, hogy ne maradjon egy kis 

levegőbuborék sem a víz fölött. A forralás is azért szükséges, hogy ne legyen a vízben oxigén. Boncolás előtt 

ellenőrizzük az altatás sikerességét, a csigákat tűvel megbökdössük, és ha bármilyen kis összehúzódást 

tapasztalunk, akkor még él az állat. Ilyenkor injekciós tűvel 4-6%-os MgCl2-oldatot juttatunk a testüregbe. 

Gyorsíthatunk az altatás folyamatán, ha a kiforralt vízbe 4% klorálhidrátot vagy MgCl2-ot oldunk. 

 

 

a.) A boncolás megkezdése előtt érdemes alaposan kívülről is megfigyelni az állatot.  

Megtalálhatjuk a feji végen a négy ajakkal határolt szájnyílást, alatta a talpszegély felett a talpmirigy 

kivezetőnyílását, a háti oldalon pedig az egy pár hosszabb és egy pár rövidebb tapogatót. A hosszabbik 

tapogatókon kis fekete pontként tűnnek elő a szemek. 

A jobb oldali hosszabb tapogató és a talpszegély között félúton látható az ivarnyílás. A köpenyszegélyen 

található a köpenyüreg nyílása, amely légzőnyílásként szolgál, de ide nyílik a húgyvezető és az utóbél 

is. 

b.) A boncolás 

A boncolás első lépéseként erős csipesszel, kis fogásokkal haladva letördeljük a héjat. A műveletet óvatosan 

végezzük, ne sértsük meg a lágy részeket, és maradéktalanul távolítsunk el minden héjdarabot! Az 

oszlopizmot csipeszünk hegyével toljuk le a kanyarulatok belső részéről! A zsigerzacskó a ház utolsó 

kanyarulataiból magától kicsúszik. Ezután mossuk le az állatról a nyálkát és a héj szilánkokat! 

 

 

 



c.) Nevezd meg az éti csiga betűvel jelölt részeit! 

 

 
Éti  csiga  feji  vége 

 

A: 

B: 

C: 

 

Éti csiga a héj eltávolítása után 



 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

 



Éti csiga vizsgálata 
 

1. Éti csiga megfigyelése 

 

Éti csigát tavasztól őszig eső után könnyen gyűjthetünk. Késő ősszel, amikor a hőmérséklet már a 

alacsonyabb, az állatok nyugalomba vonulnak, s vastagabb avarral borított helyen visszahúzódnak házukba: 

ennek bejáratát a köpenyszegély mirigyei által termelt, fehérjékben gazdag, megszilárduló váladékból álló 

„ajtócskával” zárják le. Ha azonban melegebb környezetbe kerülnek, ezt lebonthatják, s ismét kibújhatnak a 

házukból. 

 

Tedd az éti csigát növényekkel bélelt terráriumba vagy más üvegfalú edénybe (befőttesüveg is jó)!  

a.) Figyeld meg viselkedését, s adj neki zöldségfélét, salátalevelet! Vedd szemügyre, hogyan deríti fel 

környezetét, és miként táplálkozik! Az üveg mögött követheted azt a folyamatot, amely során az állat 

falatokat reszel le a levelekből.  

 

b.) Aktív állatot helyezz üveglapra! Alulról nézd meg a talpát! Miközben halad előre, a talp alsó felszínén 

jellegzetes hullámok futnak végig, hátulról előre felé. Az is megfigyelhető, hogy nyálkarétegen csúszik: ezt a 

talp belsejében lévő mirigyek sokasága termeli. Az üveglapot nyugodtan megfordíthatod: a hozzá tapadó 

csiga nem fog leesni róla. 

 

c.) Nevezd meg az alábbi képen a csiga betűvel jelölt részeit! 

 

A: 

B: 

C: 

D: 



 
Éti csiga 

 

2. Egészítsd ki az alábbi szöveget! 

 
A puhatestűek kültakarója puha és nyálkás, mirigyekben, érzősejtekben gazdag. A csigák mozgásszerve az 

izmos láb, melyben …………….. és ………….. irányú izmok futnak. A test visszahúzását a házba a héjhoz 

belülről tapadó izmok segítik. Emésztőrendszerük egyik jellegzetes szerve az apró fogakkal 

borított…………., amely a szájüreg alsó részén található. Vele szemben a szájpadláson egy kitines 

…………. van. Ez a két szerv végzi a táplálék felaprítását: az állat a táplálékot az előrenyújtott 

reszelőnyelvével a szintén előrébb tolható kitines ……………szorítja, majd a reszelőnyelvet annak 

izomzatával mozgatva „lereszel” egy falatnyi darabot belőle. Az emésztést a nyálmirigyek kezdik, majd a 

középbél kezdetéhez kapcsolódó …………   …………. folytatja. Ez a szerv a puhatestűek 

tápcsatornájának másik, általánosan jellemző része. Komplex feladatköre az emésztéstől (enzimek 

termelése és középbélbe juttatása) a tápanyagok felszívásán át a méregtelenítésig tart. A szerv a középbéllel 

és az ivarszervek egy részével a ………………kanyarulataiban helyezkedik el. Légzőszervük a köpeny 

által körülvett üregben a köpenyfalhoz rögzülő …………vagy a köpenyüreg erekkel átszőtt része, 

a……………., amely a légköri oxigén felvételére alkalmas. A puhatestűek testfelületükön keresztül is 

képesek lélegezni. Keringési rendszerük…………. Kiválasztószervük……………., amely a szívburokból 

indul ki, és a köpenyüregbe vezet. Idegrendszerük erősen központosult, öt pár dúcból és az őket összekötő 

idegkötegekből áll. Lehetnek ……………. vagy váltivarúak. 

 



Fonalférgek, húrférgek vizsgálata II. 
 

 
Mikroszkópikus méretű fonálféreg és húrféreg 

 
1. A középbél szövettani felépítése 

 

 Az alábbi szöveg elolvasása után nevezd meg a fénymikroszkópos képen 

betűvel jelölt részeket! 

 

A középbél falát az alaphártyán ülő egyrétegű, magas hengerhám adja, amelynek a bél ürege felé tekintő 

felszínét sűrűn borítják a mikrobolyhok. Ezek olyan rövid (0,5–1 mikrométer), önálló mozgásra nem 

képes sejtplazmanyúlványok, amelyek jelentősen megnövelik a sejt felszívófelületét. A felszívott 

tápanyagok a testüregfolyadékba kerülnek, s a többi szövet, szerv innen veszi fel azokat. Figyelemre méltó, 

hogy a középbél hámját nem kíséri sem kötőszöveti, sem izomréteg, ezért a tápcsatorna ezen szakasza a 

metszeten mindig lapított. Ezzel ellentétben az elő- és az utóbél falában fejlődik izomréteg, ezek tehát 

alaktartók, körvonaluk nem lapított, így a metszetről megállapítható, hogy az állat mely harmadából 

készült a preparátum. 



 

Orsógiliszta testkeresztmetszete a középbél részvételével 

A: 

B: 

C: 

D: 

 

2. A női ivarszervek szövettani vizsgálata 

 

Az alábbi szöveg elolvasása után nevezd meg a fénymikroszkópos képen 

betűvel jelölt részeket! 

 

A női ivarszervek első szakasza a páros petefészek, amelynek középen húzódó sejtplazmatengelye körül 

sugárirányban rendeződnek a fejlődő petesejtek: nagy valószínűséggel szikanyagaik egy részét ezen 

keresztül kapják. Az érett petesejtek a petevezetőkön át jutnak a páros, izmos falú méhbe, amelynek 

felső szakaszában következik be a megtermékenyülés, az itt raktározott hímivarsejtek közreműködésével. 

A hímivarsejtek alakja szokatlan: nem megnyúlt, ostorral rendelkező sejtek, hanem gömb alakúak, 

felszínükön egy kis kúpos kiemelkedéssel. A petesejtekhez képest aprók, állábakkal mozognak, s a méh 

felső szakaszának redői között figyelhetők meg. A zigóták a méh alsó szakaszában fejlődnek embrióvá, és 



itt is kapnak védőburkot (peteburkot). A betokozódott embriók a páratlan hüvelyen át távoznak a külvilágba, 

amely egy bélben élősködő állat esetében a gazdaállat által formált széklet! Érdekesség, hogy az orsóféreg 

külsején látszik az, hogy méhében megtermékenyítetlen petesejtek vannak: ilyenkor a testhossz első 

harmadában a kül takarón egy keskeny befűződés látható – olyan, mintha az állatra egy szűk gyűrűt húztak 

volna. 

 

 

 

Testkeresztmetszet fénymikroszkópos képe 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

 

 

 

 



Fonalférgek, húrférgek vizsgálata 
 

1. Eddigi tanulmányaid alapján egészítsd ki az alábbi szöveget a megadott 
szavak felhasználásával! 

 

izomkötegek, kutikula, szájnyílás, kiválasztószervük, egyrétegű hám, determinált, idegek, 
érzőserték, garatideggyűrű, váltivarúak, 

A megnyúlt, tagolatlan, hengeres testű fonálférgek (Nematoda) kültakaróját kemény, de hajlékony 

……………….borítja. Ez a külső váz feladatát is ellátja. A többrétegű kutikulát …………… 

(hipodermisz) termeli. A hám befelé, a test hossztengelyével párhuzamosan négy hámlécet 

(hipodermiszléc) alakít ki. Az alsó és felső hámlécben …………..futnak, míg az oldalsókban a 

kiválasztószerv húzódik. A hám alatt hosszanti …………..futnak, melyeknek felváltva történő 

összehúzódása eredményezi a féreg jellegzetes, kígyózó mozgását. 

A fonálférgek ragadozók, növényevők, és nélkülözhetetlenek az elhalt szerves anyagok lebontásában is. 

Testük hegyesebb, elülső végén van a………….., melyet hat ajak vesz körül. Ezeken érzőszemölcsök és 

……….vannak. Egyenes lefutású emésztőrendszerük elő-, közép- és utó- bélből áll. Keringési rendszerük, 

légzőszervük nincs, jellegzetes ……………van. Idegrendszerük központja a…………., amelyből 

idegkötegek indulnak a test különböző részeibe. Érzékszerveik fejletlenek. Általában……….., a nemek 

sokszor jól elkülöníthetőek. Petéikből állandó sejtszámú állatok kelnek ki: fejlődésük…………. Ez azt 

jelenti, hogy ha az embrióból eltávolítunk egy sejtet, akkor az összes sejtvonal (szövet és szerv), amely ebből 

a sejtből fejlődött volna, hiányozni fog. Más szavakkal: a szomszédos sejtek nem tudják pótolni a hiányzó 

vagy elpusztult sejteket, mert sorsuk nagyon szigorúan behatárolt, s így a szervezet nem tud alkal- 

mazkodni a fejlődés közben kialakuló új helyzethez. 

 

2. A sertés orsógiliszta bőrizomtömlőjének szövettani felépítése 
 

Eszköz: fénymikroszkóp, orsógiliszta keresztmetszete 

A vizsgálat menete: 

 

Az orsógiliszták a gerinces állatok és az ember belében élősködő fonálférgek, amelyek közül a sertés 

orsógiliszta 10 cm-nél is hosszabb lehet. vizsgáld meg fénymikroszkóppal keresztmetszetét! 



3. Az alábbi szöveg elolvasása után nevezd meg a fénymikroszkópos 
képen betűvel jelölt részeket! 

Az állat keresztmetszetének fénymikroszkópos vizsgálata során jól felismerhető a többrétegű kutikula 

és az ezt termelő hám, valamint az alatta lévő hosszanti izomréteg. Az izomréteget képező sejtek három 

része a talp, a has és a kar. A test hossztengelyével párhuzamosan futó szalagszerű talp a hám belső 

felszínéhez kapcsolódik. Ez rész tartalmazza az összhúzékony fehérjefonalakat, s éppen e nagy 

fehérjetartalom miatt festődik ez a rész nagyon erősen a metszeten. Jól megfigyelhető, hogy a talpak 

hosszúkás átmetszeteinek csak a szegélye (azaz a sejtmembrán alatti sáv) sötét, a középső sáv hasonlóan 

világos, mint a sejt többi része, azaz nem halmoz fel összhúzékony elemeket. A talp középtájékán ered a 

gömbölyded, sejtmagot és raktározott tápanyagokat tartalmazó has, amelynek talphoz közeli részéhez 

kapcsolódik a kar. Ez utóbbi nyúlvány az izomsejtet beidegző ideghez kapcsolódik, így többnyire a háti 

vagy a hasoldali hámlécekhez nyúlik, hogy innen vezesse el az ingerületet a talpi rész izomfonalaihoz. Az 

állatvilágban egyedülálló módon tehát az ingerületért nem az idegsejtek nyúlványai keresik fel az 

izomsejteket, hanem ez fordítva történik. 

 

 
Orsógiliszta bőrizomtömlőjének részlete, fénymikroszkópos kép 

A: 
B: 
C: 
D: 
E: 
F: 
G: 



Gyűrűsférgek II. 
Szervezet és szövettan 

 

1. A földigiliszta bőrizomtömlőjének szövettani felépítése 

 

Az alábbi szöveg elolvasása után, próbáld a földigiliszta bőrizomtömlőjének 
hosszmetszetén azonosítani a vastagon szedett részeket! 

 

A bőrizomtömlő külső rétegét a fehérje alapanyagú kutikulával borított, egyrétegű, magas hengerhám adja. A 

hámsejtek között egysejtű mirigyek helyezkednek el, amelyek a testet beborító váladékot termelnek. A 

nyálkás váladék nedvesen tartja a kültakarót, ami fontos feltétele a bőrlégzésnek. A hám alatt egy vékony 

réteg, az alaphártya helyezkedik el, amit a körkörös és a hosszanti lefutású izomréteg követ. A 

bőrizomtömlő tanulmányozásakor felismerheted a sertetokból kiemelkedő sertéket (vagy helyüket). A 

nyeregtájékon nincsenek serték. A földigiliszta testszelvényeiben 8 serte helyezkedik el párosával, 1-1 pár 

oldal-, míg 1-1 pár alsó-oldalsó irányban. A serték a sertetokból emelkednek ki, amelyhez 

mozgatóizmok kapcsolódnak. 

 

 
Giliszta bőrizomtömlője 



 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

 

 

2. Földigiliszta anatómiai metszet készítése 

Anyag: földigiliszta, 5-6%-os vizes formaldehid oldat, 

Eszköz: befőttesüveg, zsilettpenge, 

A földigiliszta szervrendszereinek tanulmányozására a boncolás helyett az egyszerűbb metszet-anatómiai 

vizsgálatot érdemes elvégezni. Ehhez elsőként a zárt térbe (pl. befőttesüveg) helyezett állatokat éteres 

vattával túlaltatjuk, majd a tetemeket 5-6%-os vizes formaldehid-oldatba helyezzük 3 hétre. Az állatokat 

ajánlott minél inkább kiegyenesítve elhelyezni, hogy ebben a helyzetben rögzüljenek. A fixálódott 

egyedeket zsilettpengével kétféle módon vágd ketté! Az egyik esetben úgy dolgozz, hogy megközelítőleg 

két egyforma, jobb és bal oldali testfelet kapj (ez a nyílirányú metszés). A másik esetben a metszést a 

háti és a hasi oldal között vezessed (ez a horizontális síkú metszés), majd a kétféle módszer 

eredményét hasonlítsd össze! 

 

Nevezd meg a földigiliszta belső szerveit! 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 



H: 

I: 

J: 

L: 

M: 

N: 

O: 

P: 

 

 
Földigiliszta elülső testfelének horizontális metszete 

 

 

 

 

 



Gyűrűsférgek III. 
Szervezet és szövettan 

 

1. Egészítsd ki az alábbi szöveget a megadott szavak felhasználásával, mely a 

földigiliszta táplálkozási szervrendszerének felépítéséről szól! 

emésztőnedveket, mirigyek, előbél, garatba, középbél, begybe, utóbél, középbél, nyelőcső, 

gyomor, utóbél 

A földigiliszta emésztőrendszere három részre, az ……….     ………….. és …………… tagolódik. A 

szájnyílásból a táplálék útja a szájüregbe, majd a rendkívül izmos, vastag falú ………………. vezet. Ez 

egy erős izomzattal rendelkező kiölthető szerv, amellyel képes az állat a földfelszíni leveleket a járatába 

húzni. A fénymikroszkópos képen megfigyelhető, hogy a háti oldal felé tekintő garathámot csillós, míg a hasi 

oldal felőlit mikroboholy szegéllyel rendelkező hámsejtek alkotják. A garathámban elhelyezkedő egysejtű 

…………….. váladéka teszi síkossá a lenyelt táplálékot. A következő bélszakasz a jóval 

keskenyebb…………., amelyhez mészmirigyek csatlakoznak. A mészmirigyek Ca2+-ionokat 

választanak ki a keringésből a nyelőcső belső terébe, ami kalcium- karbonát (CaCO3) formájában hagyja el 

a bélcsatornát. A kalcium-karbonát szerepet játszik a talaj humuszsavainak semlegesítésében és a gilisztajárat 

falának megkeményítésében. A mészmirigyek Ca2+-ion-kiválasztása a vér pH-értékének szabályozásában is 

fontos. A nyelőcső a tág üregű, vékony, gyakran redőzött falú …………… vezet, amely a táplálék időleges 

raktározásában vesz részt. Az előbél utolsó szakasza a ………………. ahol a talaj ásványszemcséinek 

közreműködésével feldarabolódik a táplálék. Izomzata fejlett, vastagabb, mint a begyé. A középbelet 

egyrétegű csillós hengerhám borítja, benne egysejtű mirigyek vannak, amelyek nyálkát és …………….. 

termelnek. Falában hosszanti és körkörös lefutású izomrétegek fejlődnek, amelyek a béltartalom mozgatását 

végzik. A …………….. külső felszínén fut a háti főér, amely alatt a bélfal mélyen betűrődik a bélüregbe 

egy nagy felszívófelületű hosszanti redőt képezve (háti bélredő). A középbél testüreg felőli, külső 

felszínét sárga sejtek (kloragogén sejtek) borítják, amelyek még hasznosítható anyagokat és a 

méregtelenítés során keletkezett végtermékeket raktároznak. A sejtek a testüreget bélelő azon hámrétegnek 

felelnek meg, amely a bélfalra borul. Az …………. barnás, hosszanti betűrődést nem hordoz. Az 

ürülék a végbélnyíláson át távozik a külvilágba. 

 

2. A földigiliszta szaporodása 



 

a.) Egészítsd ki az alábbi szöveget! 

A földigiliszta ………….. állat, hím- és női ivarszervekkel is rendelkezik. A két pár here a 10. és 11. 

szelvényben található. A bennük termelődő hímivarsejtek az ………….. érnek és raktározódnak. Párzáskor 

az ondóvezetékeken (ezek kezdeti szakasza az ondótölcsér) keresztül jutnak a másik 

állat……………. A női ivarsejteket termelő két ………….. a 13. testszelvényben található. A bennük 

termelődő petesejtek egy csillós petetölcsér következő szelvénybe átfutó …………….. át a külvilágba 

jutnak. A párzó földigiliszták kölcsönösen feltöltik hímivarsejtekkel egymás ondótartályát, majd szétválnak. 

A szaporodási időszakban a ………. mirigyei megszilárduló váladékból gyűrűszerű petetokot termelnek. Az 

a párzás után – a feji vég felé elmozdulva – felveszi a petesejteket, majd az ondótartályból a párzótárs 

hímivarsejtjeit. A megtermékenyítés után a gyűrű lecsúszik az állatról, és ………. záródik. 

 

 

b.) Az alábbi szöveg elolvasása után, próbáld megnevezni a metszeten 

látható, betűvel jelölt részeket! 

 

Az ondóhólyag üregében kifejlett hímivarsejtek az ondóvezetékek kezdetét képező ondótölcsérek területén 

várakoznak. Párzáskor innen jutnak az ondóvezetékbe, majd a másik állat ondótartályába. A földigiliszta 

heréiben termelődő hímivarsejtek érése az ondóhólyagban megy végbe. Itt tehát saját spermiumok 

találhatók, jellemzően egy-egy, gömb alakú sejtcsoportosulást képezve. A sejtcsoportok fejlődési 

állapotuknak megfelelően nem egyformák. 

 



 
Az ondótölcsér fénymikroszkópos képe 

 

A: 

B: 

C: 

 
 

 

 



Laposférgek vizsgálata III. 
 

1. Planária regenerációjának vizsgálata 

Anyag: planária,  

Eszköz: szike 

A vizsgálat menete: 

Ha egy planáriát borotvapengével keresztben kettévágsz, akkor mindkét testfélből teljes értékű planária 

egyed regenerálódik. Ha pedig részleges bemetszéssel vágod ketté a feji részt, akkor a regeneráció során 

kétfejű örvényféreg alakul ki. A fejek regenerációja során új, fülszerű nyúlványok és szemek jelennek meg 

az eredetileg félszemű fejrészeken, amelyek így kétszeműekké válnak. Ha a bemetszést nem sikerül 

pontosan a fej középvonalában ejtened, akkor csak a nagyobb fejrészen jelenik meg egy újabb szem. A 

regenerációs kísérletekben a tejfehér planária használható a legeredményesebben, ennek akár 3-4 fejű 

példányait is létrehozhatod. 

 

a.) Megfigyeléseid alapján nevezd meg az alábbi képek betűvel jelölt részeit! 

 

 

Tejfehér planária testfelépítése 



A: szemek 

B: béledényrendszer 

C: feji rész 

D: garattasak 

 

b.) Megfigyeléseid alapján nevezd meg az alábbi képek betűvel jelölt részeit! 

 

 

Füles planária regenerációja a feji rész kettévágása után 

A: fülszerű nyúlványok 

B: fülszerű nyúlvány 

C: szemek 

D: szem 

 

 

 

 



2. Planária petecsomóinak vizsgálata 

A nagyobb testű örvényférgek vízinövényekre, a vízben heverő kövek és faágak mélyedéseibe, f levelekre 

rakják le petecsomóikat. Ezek eltérő színét tanulmányozva következtethetünk a lerakásuk sorrendjére is, mert a 

kezdetben narancssárga színű petecsomók idővel egyre sötétebbé válnak. 

a.) Párosítsd össze a kép betűivel az alábbi megnevezéseket! 

Nyél, régi petecsomók, újabb petecsomók, legújabb petecsomó, füles planária 

 

Planária petecsomói 

A: nyél 

B: legújabb petecsomó 

C: régi petecsomók 

D: újabb petecsomók 

E: füles planária 

 

 
 

 



Laposférgek vizsgálata 
 

1. Nevezd meg a képen látható füles planária betűvel jelölt részeit! 

 

 
Füles planária (Dugesia gonocephala) 

 

A: feji rész 

B: szem 

C: testvég 

D: fülszerű nyúlvány 

 

2. Mikroszkópikus méretű örvényférgek vizsgálata 

 

Az élővízi mintákban gyakran találkozhatsz igen apró, mikroszkopikus méretű laposférgekkel. hengeres, 

vagy enyhén lapított. A feji részükön esetenként két sötét színű fényérzékelőszem jelenik meg. 

Áttetsző testükben alkalmanként a petéiket is megfigyelheted. A szelvényezetlen test feji részén 

találjuk a különböző érzékszerveket. Ilyenek a fény irányát és erősségét érzékelő csészeszemek, 

melyek az állat fénykerülő helyváltoztató mozgásában, a negatív fototaxisban is fontosak. Ezekből 



általában kettő van, de lehet sokkal több, a test peremén sorokban rendeződő szemük is. A látószervek száma 

egy fajon belül is változhat. A füles planáriák között vannak két-, három- és négyszemű egyedek is. 

3. Gyász- és sokszemű planária szemeinek összehasonlítása 

 

Anyag: gyász- és sokszemű planária, 

Eszköz: ecset, kézinagyító, sztereo- vagy fénymikroszkóp 

 

A vizsgálat menete: 

A gyász- és sokszemű planáriák állóvizek és síkvidéki patakok gyakori lakói. Az állatok a vízinövények 

felszínén élnek, ahonnan a test sérülékenysége miatt ecsettel választhatók le a legkönnyebben. A 

gyászplanária feji részén már szabad szemmel is megfigyelhető a két szem, míg a sokszemű planáriánál 

csak kézinagyító, sztereo- vagy fénymikroszkóp segítségével vizsgálhatjuk meg a látó- szerveket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gyászplanária és sokszemű planária csészeszemei a feji részen és a test elülső részének szegélye mentén 

 

 

 

 

 



4. Füles planária áramlásérzékelő szervének vizsgálata 

 

Anyag: füles planária, víz 

Eszköz: injekciós fecskendő 

 

A vizsgálat menete: 

 

Ha az aljzaton egyenletesen csúszó füles planária feji részéhez oldalirányból gyenge vízsugarat bocsátasz 

egy injekciós fecskendőből, akkor az állat megváltoztatja megfigyelést egymás után többször is el- 

végezheted. A víz áramlását a fej két oldalán található fülszerű áramlásérzékelő szervek érzékelik, melyek az 

állat előrehaladásakor felemelkednek az aljzatról. A füles planária vízáramlással szembeni mozgása 

csökkenti a gyors folyású vizekben élő állat elsodródásának veszélyét. 

5. Nevezd meg a képen látható füles planária betűvel jelölt részeit! 

 

 
Füles planária testfelépítése 

A: szem 

B: fülszerű nyúlvány 

C: feji rész 

D: testvég 



Lópióca vizsgálata 
 

Az állkapcsos nadályok másik közismert képviselője a 10-15 cm-es lópióca. Hasoldala ennek is lehet 

hasonló, mint az orvosi piócáé, sőt sárga szegéllyel is rendelkezhet, de a hátoldala mindig egyszínű barnás. 

Állkapcsai elcsökevényesedtek, ragadozó életmódot folytat. Rovarlárvákból, férgekből álló zsákmányát 

egészben nyeli le. Legtöbbször iszapos medrű árkokban, tavacskákban találunk rájuk, a növényzet 

sűrűjében, vagy az aljzat közelében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lópióca 

 

 

1. Próbáld azonosítani a lenti képen a lópióca részeit! 

 

sötét hátoldal, sárga szegély, szájnyílás, hátulsó szívókorong 

 
A: sárga szegély 

B: szájnyílás 

C: hátulsó szívókorong 

D: sötét hátoldal 

 



 

Földigilisztával táplálkozó lópiócák 

 



Nadályok vagy piócák 
 

A nadályok vagy piócák alosztályába ragadozó és élősködő állatok tartoznak. A piócák serte nélküli teste 

számos gyűrűből áll, melyek többen alkotnak egy szelvényt. Jellemző sajátosságuk testvégi 

szívókorongjuk, amely a zsákmány rögzítésében és az araszoló mozgásban fontos. Némelyiküknek (pl. 

halpiócák) a test elülső részén a szájnyílást magában foglaló kisebb szívó korongja is van. 

 

1. Az alábbi ábrán egy csigapióca alulnézeti képe látható. 

A fenti leírás alapján próbáld eldönteni, mely részeket jelölik a betűk! 

feji rész, garat, hátulsó szívókorong 

 
 

A: hátulsó szívókorong 

B: garat 

C: feji rész 

 



2. Csigapióca táplálkozásának vizsgálata 

 

Anyag: csigapióca, vízicsiga 

Eszköz: Petri-csésze 

 

A csigapióca a lapospiócák, korábbi nevén az ormányos nadályok családjába tartozó gyakori faj. Az álló- 

és lassú folyású áramló vizekben élő, porcosan kemény tapintású állatra többnyire a vízben heverő kövekre 

tapadva találunk rá. Az etetési vizsgálat előtt 1-2 hétig ne adj táplálékot a piócának, majd helyezd vízzel töltött 

Petri-csészébe, vagy más edénybe, és tegyél mellé néhány héjfedővel nem rendelkező vízicsigát! A célnak 

tökéletesen megfelelnek az akváriumokban tartott vöröses színű tányércsigák is. A pióca, miután felfedezte 

a csigát, behatol annak házába a szájadékon át, és csőszerű, kiölthető garatjával apró darabokat tép ki a csiga 

testéből, amit azonnal le is nyel. A táplálkozást a csiga teljes elfogyasztásáig folytatja. Az áttetsző falú 

csigaházon keresztül jól megfigyelhető a kiöltött garat tekergőzése a házban és az is, amint a garat a pióca 

testébe továbbítja a lenyelt falatokat. Az állat lapított, áttetsző testében táplálkozás után jól kirajzolódnak az 

elfogyasztott táplálék raktározását végző gyomorbélágak. 

 

 
Csigapióca táplálkozása 

 

 

 

 

3. Halpióca vizsgálata 

 
A halpiócák hengeres alakú, fejlett tapadókorongokkal rendelkező halparaziták, amelyek túlszaporodásukkor 

károkat okozhatnak a halastavakban. A halpióca nagyobb hátulsó tapadókorongjával a vízinövényzeten 

megkapaszkodva vár a zsákmányára. Eközben lassú köröző mozgást végez kinyújtott testével, és ha véletlenül 



hozzáér egy halhoz, akkor rátapad, s elkezdi szívni a vérét. A hínáros részeken gyakoriak a halpiócák, ezért 

átgázolva egy balatoni hínármezőn, szinte mindig rád tapad 1-2, az emberre veszélytelen apró halpióca.  

 
Halpióca hátoldali képe 

 



Orvosi pióca vizsgálata 
 

Az orvosi pióca az állkapcsos nadályok rendjébe tartozik. A névadó állkapcsok (3 db) a szájüregben 

található félhold alakú, fogazott képződmények, amelyekkel a pióca 1-2 mm mély, Y alakú sebet fűrészel 

a zsákmány bőrébe. Innen szívja fel izmos garatja segítségével a vért, miközben véralvadásgátló 

anyagot, hirudint juttat a sebbe, mely így a szívás után is még sokáig vérzik. A vér a pióca 

gyomorbélágaiban raktározódik. 

Az orvosi pióca a zsákmány közelségét a víz mozgásából vagy a talaj rezgéséből érzékeli, és kígyózó 

úszással indul el felé. Békákon is élősködhet, de ivarérettsége előtt mindenképpen emlős- vagy madárvért 

kell szívnia. Színe igen változatos, néha díszes mintázatú. A sárgászöld hasoldal fekete foltokkal tarkított. 

Ennek szélein fekete sáv van, amely a háti rész sárga szegélyével érintkezik. A zöldesbarna hátoldalon 

rozsdabarna sávok futnak, melyeket fekete foltok szakítanak meg. Ez eredményezi az állat 

márványozott mintázatát. 

 
Az orvosi pióca felépítése 

 

 

 

 

 

 



1. A fenti leírás és kép segítségével próbáld megnevezni az alábbi kép betűvel jelölt 
részeit! 

 

 

Orvosi pióca részlete alulnézetből 

A: hátulsó szívókorong 

B: márványozott hátoldal 

C: testgyűrűk 

D: sárgás hasoldal 

 
Orvosi pióca állkapcsai 



E: szájüreg 

F: állkapcsok 

G:garatüreg 

 

 



Puhatestűek 
 

1. Egészítsd ki az alábbi szöveget! 

A puhatestűek (Mollusca) törzsébe tartozó szelvényezetlen csigák teste fejre, lábra és zsigerzacskóra 

tagolódik. A zsigerzacskó a belső szervek (zsigerek) egy részét tartalmazza, s a csigaház védelmében, a talp 

háti oldalán található. A puhatestűek jellegzetes szerve, a zsigerzacskóról a lábra boruló köztakaró-kettőzet, 

a köpeny. Ennek visszaforduló pereme – a légzőnyílást szabadon hagyva – hozzánő a talp hátoldalához, s itt 

egy mirigysejtektől duzzadt, fehér színű, vastag, nyálkás váladékot termelő szegélyt, a köpenyszegélyt 

hozza létre. A környezettől ily módon elválasztott köpenyüreg a légzőnyíláson át tartja a kapcsolatot a 

külvilággal, ahonnan – életmódtól függően – víz vagy levegő juthat be ide. A vízi és szárazföldi csigák 

légzőszerve is a köpenyüregben található, így a víz vagy a levegő cseréje létfontosságú: a köpenyüregbe 

történő felvételüket belégzésnek, leadásukat pedig kilégzésnek nevezik. Az oxigén felvétele a köpenyüreg 

terébe jutott vízből vagy levegőből történik. 

 

2. A csiga házának felépítése 

Az alábbi szöveg elolvasása után nevezd meg a képeken látható csigaházak részeit! 

 

A váz három, eltérő szerkezetű rétegből áll.  

A külső réteg, a héjhártya csak fehérjékből áll, így az idősebb állatoknál lekophat. A fialló csigák fiatal 

egyedeinél sörtéket képezhet. 

 A középső réteg az oszlopos szerkezetű, fehérjékből és kalcium-karbonát-kristályokból álló oszlopos réteg. 

Míg a harmadik a fehérjéket szintén tartalmazó, kalcium-karbonát-pikkelyekből felépülő, az édesvízi 

csigáknál egészen vékony, a tüdőscsigáknál hiányzó gyöngyházréteg.  

A ház a csúccsal kezdődik, majd az egyre tágasabb kanyarulatokon keresztül jutunk el a szájadékig, 

melyet az állat visszahúzódása után a héjfedővel elzárhat. A héjfedőt a láb háti oldalán, a ház mögött 

találhatjuk. A házba való visszahúzódáskor az első testrész a fej, az utolsó pedig a láb, ami „eltűnik” a 

csigaházban. Az állat ilyenkor a lábát úgy hajlítja be, hogy a héjfedő pontosan a szájadékba kerüljön. A 

tüdőscsigáknak ritkán van héjfedőjük. Ennek hiányában, ha hosszabb nyugalmi időszakra vonulnak vissza, 

a szájadékot egy vékony, fehérjékben és mészsókban gazdag, megszilárduló hártyával zárják le. Ez az „ajtó” 

a héjfedővel szemben azonban csak egyszer használható. A kanyarulatok varratvonal mentén forrnak 



össze, s tengelyükben – mint egy csigalépcső tengelyében – az ún. oszlop áll. Erről egy több részre 

tagolódó oszlopizom indul, amelynek nyalábjai a csiga különböző testrészeibe (lábba, fejbe) futva 

összehúzódásukkal lehetővé teszik a kinyújtott testrészek és szervek (pl. tapogatók) visszahúzását. A 

csigaház egy fajon (populáción) belül is lehet jobb- vagy balmenetes, amely tulajdonság mendeli 

öröklődést mutat. 

 

 
Közönséges fialló csiga fiatal egyedének háza 

A: csúcs 

B: varrat 

C: sörték 

D: szájadék 

E: héjfedő 

F: köldökrés 

 

 



 
Éti csiga 

 

A: varrat 

B: kanyarulat 

C: csúcs 

D: csigaház 

 

 



Tavi szivacs vizsgálata II. 
 

1. Egészítsd ki a mondatokat az alábbi szavak segítségével! 

 

csillós lárvává, betokozódik, gyöngysarjaknak, hímivarsejteket, őssejtek, pórusnyílás, bimbózás, 

élősködők 

 

Az édesvízi szivacsok ősszel elpusztulnak, de tavasszal újra megjelennek. Ebben jellegzetes 

képződményeiknek, a gyöngysarjaknak vagy vízigyöngyöknek van szerepe. Az 1 mm-es, sárga színű 

gömböcskék a szivacstest belsejében képződnek többnyire ősszel, bár néha egész évben termelődnek. A 

kialakulásuk úgy történik, hogy a szivacstest egy része betokozódik, a vándorsejtek pedig őssejtekké 

alakulnak, amelyekből később bármelyik sejtféleség létrejöhet. A vízigyöngy belsejét a csíratest adja, 

amely élő sejtek halmaza. Ezt veszi körül egy igen ellenálló burok, melynek kialakításában apró 

gyöngysarjtűk vesznek részt. Az őssejtek és a külvilág közötti kapcsolatot a pórusnyílás biztosítja, melyen 

keresztül a sejtek elhagyják tavasszal a gyöngysarjat, és létrehozzák az új szivacsot.  

A szivacs ivartalan szaporodási módja még a bimbózás, amely a telep formájának kifejlődésében fontos. 

Az édesvízi szivacsok ivarosan is szaporodnak. Ilyenkor a vízzel a telepbe sodródó hímivarsejteket a 

galléros ostoros sejtek halásszák ki, bekebelezik, majd elszállítják a petesejteknek. A megtermékenyült pete 

egy ideig a szivacsban marad, majd csillós lárvává alakulva kiúszik a szabadba, és az aljzaton letelepedve új 

szivaccsá alakul. A szivacstelepeken találhatunk mohaállatokat, hidrákat és a telep belsejében árvaszúnyog- és 

tegzeslárvákat. A közömbös társbérlők mellett lehetnek élősködők is, mint a Leptocerus senilis 

tegzeslárva és a szivacs- fátyolka lárvája, amelyek a szivaccsal táplálkoznak. 

 

2. Tavi szivacs gyöngysarjainak vizsgálata 

Anyag: tavi szivacs telep, víz 

Eszköz: Petri-csésze, tárgylemez, cseppentő, fedőlemez, fénymikroszkóp 

A vizsgálat menete: 

A nyár végén, ősszel begyűjtött taviszivacs-telepek már nem élnek, belsejüket nagyszámú gyöngy- 

sarj tölti ki. A telepből kimosott gyöngysarjakat helyezd vízzel telt Petri-csészébe, ahol 



szobahőmérsékleten tavaszig semmilyen változás nem figyelhető meg rajtuk. Tavasszal a 

gyöngysarjakból kiáramlanak az élő sejtek, és a Petri-csésze alján zöldes bevonatot képezve fejlesztik 

ki az új szivacstelepet. 

A tárgylemezre helyezett gyöngysarjra cseppents vizet, fedd le fedőlemezzel, és enyhén nyomd meg 

az üveglemezt! A nyomás hatására felnyílik a gyöngysarj vastag fala, és előnyomul az apró sejtekből 

álló csíratest. A nyomás hatására az egységes sejttömeg kisebb gömböcskékre tagolódva sodródik 

tovább a fedőlemez alatt. 

 

a.) Párosítsd az alábbi megnevezéseket a kép betűivel! 

A: pórusnyílások 

B: gyöngysarjak 

C: elhalt telep 

 

pórusnyílások, gyöngysarjak, elhalt telep 

 

 



Boncolási vizsgálatok 
 

 1. Ismerkedés az eszközökkel:  

  

          Eszközök: 

 csontcsípő, mikrocsipesz, íriszolló, térdes kisolló. 

 bonctál, nagyolló, kisolló, anatómiai csipesz, fogászati csipesz, finom anatómiai csipesz,   

 bonctű, szike  

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 



A szivacsok felépítése 

 

1. Egészítsd ki a szöveget az alábbi szavak felhasználásával! 

többsejtű, kivezetőnyílások, szöveteket, kovatűk, telepes, pajzsmirigy, vándorsejtek, likacs, spongin, 

galléros-ostoros 

A szivacsok (Porifera) többsejtű állatok, de a testszerveződésük alacsony szinten áll. Különböző 

működésű sejtjeik vannak, de ezek még nem alkotnak valódi szöveteket. Többnyire telepes felépítésűek, 

ami azt jelenti, hogy igen sok szivacs egyed él együtt. Az egyedek testfelületét számtalan apró pórus vagy 

likacs borítja, melyeken keresztül beáramlik a víz, és egy bonyolult járatrendszeren át jut el azokhoz 

a kamrácskákhoz, ahol a táplálékot felvevő galléros-ostoros sejtek vannak. Ezek állandó 

ostorcsapkodásukkal hajtják a vizet a kivezetőnyílások felé, miközben a nyálkával bevont, mikrobolyhok 

sorozatából álló gallérjukkal, mint szűrővel, kiszűrik a táplálékként hasznosítható szerves törmeléket, 

egysejtűeket és baktériumokat. A felvett, részben megemésztett anyagokat a vándorsejtek kapják, és ezek 

osztják el a többi sejt között. A járatrend szeren átáramló víz a kissé beszűkülő kivezetőnyílásnál távozik nagy 

erővel.  

Az édesvízi szivacsok kivétel nélkül a kova-szaru szivacsok (Demospongia) közé tartoznak. Az elnevezés 

arra utal, hogy a szivacsokra általánosan jellemző váz itt jellegzetesen kétféle anyagból épül fel. Az egyik 

alkotóelem a szilícium-dioxidból álló törékeny kovatűk tömege, a másik pedig az ezeket összekötő spongin 

rostok, melyek gyakran a tűket is magukba zárják. A spongin olyan jódtartalmú fehérje, amely néha 14% 

jódot is tartalmaz. A népi gyógyászatban is használták belsőleg a porrá tört szivacsot golyva ellen. A 

kezelések eredményesek voltak, hiszen a jód tartalmú hormonokat termelő pajzsmirigy golyvás 

elváltozásának egyik fő oka a jódhiányos 

2. Tavi szivacs telepének vizsgálata 

 

a.) Az alábbi kép segítségével azonosítsd a tavi szivacs telepének részeit és 

válaszolj a kérdésre! 

 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
   Mi az oka annak, hogy a telep felső része zöld, az alsó pedig sárgás színű? 
A mélyebben, vagy árnyékolt helyen fejlődő szivacstelepben nem élnek zöldmoszatok, ezért ezek sárgás 

színűek. 

 
 b.) A szivacs váztűinek mikroszkópos vizsgálata 
 
Anyag: 1-2 mm-es szivacs telep 
Eszköz: fénymikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez, bonctű 
 
A vizsgálat menete: 
 
Csípjél ki egy apró, 1-2 mm-es darabot a szivacsból. A fedőlemezzel való lefedés előtt a 

szivacsdarabkát cincáld szét bonctűvel, hogy az alulról érkező fény képes legyen átvilágítani a vizsgálati 

anyagot! Az üvegszerű anyagból felépülő kovatűk könnyen eltörnek, ezért nem csak ép, hanem törött tűket 

is megfigyelhetsz a fénymikroszkópos vizsgálat során. 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 



Vízicsigák vizsgálata 
 
1. Közönséges vízicsiga vizsgálata 

 

Ez a csigafaj az álló- és lassú folyású vizek gyakori lakója. Számos más vízicsigához hasonlóan 

héjfedővel rendelkezik. A fehéres színű héjfedőt kemény és koncentrikus növekedési vonalak A 

legfeljebb 16 mm-es ház kidomborodó kanyarulatait mély varratok választják el.  

a.) Keresd meg az állat szemét! Az éti csigával ellentétben ezt nem a hosszabb tapogató 

csúcsán, hanem annak tövében fogod megtalálni. 

b.) Nevezd meg a képen a csiga betűvel jelölt részeit! 

 
Közönséges vízicsiga testfelépítése 

 

A: csúcs 

B: varrat 

C: jobbra csavarodó ház 

D: tapogatók 

Kí
sé
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et
	



E: szem 

F: talp 

G: héjfedő 

 

2. Hólyagcsiga vizsgálata 
Az álló- és lassú folyású patakokban elterjedt faj a balra csavarodó házú balogcsigák családjába tartozik. 

Házuk tojásdad, az utolsó kanyarulata erősen kiöblösödő, az áttetsző csigaház felülete fényesen csillogó. 

A balogcsigák jól megfigyelhető jellegzetessége, hogy a ház egy részét kívülről az állat ujjszerű 

köpenynyúlványai borítják be. 

a.) Nevezd meg a képen a csiga betűvel jelölt részeit! 

 

 
Hólyagcsiga testfelépítése 

A: köpenynyúlványok 

B: tapogató 

C: talp 

D: balra csavarodó ház 

 

 



3. Mocsárcsiga és tányércsiga vizsgálata 
 

Az édesvizek leggyakoribb csigái a mocsárcsigák és a tányércsigák családjába sorolt fajok A 

mocsárcsigák háza csúcsos, jobbra csavarodó, az állatnak nincsen héjfedője. Gyakori képviselőjük a 

karcsúcsiga. A tányércsigák háza laposan csavarodott fel. A testük helyenként rózsaszínű a testfolyadék 

hemoglobintartalma miatt. Állóvizekben élő fajuk a nagy tányércsiga, amelynek házátmérője 3 cm is 

lehet. 

a.) Nevezd meg a képen a csiga betűvel jelölt részeit! 

 

 
Nagy tányércsiga 

A: lapított ház 

B: tapogató 

C: varrat 

D: talp 

E: köpeny 

 



A kagylók boncolása 
 
 

1. Tavikagyló boncolása 

 

Anyag: tavikagyló. 4-6%-os  MgCl2-oldat, 4-7% klorálhidrát-oldat, kármin szuszpenzió 

 

Eszköz: szike, nagyító, sztereomikroszkóp 

 

Beszerzése: Tavikagylót lassú folyású vizekben, természetes vagy mesterséges tavakban magunk 

gyűjthetünk. Ha erre nincs lehetőség, megrendelhetjük éttermeknek szállító cégektől. 

Altatása: Ha a kagylót 4-6%-os MgCl2-oldatba helyezzük, 15 perc múlva boncolható. 4-7% klorál- 

hidrát oldatban a kagylók 60 perc alatt túlalszanak. 

 

A boncoláshoz akkor kezdhetünk hozzá, ha a záróizmok a teknő feszítésére nem húzódnak össze. Kézzel 

szétnyitjuk a teknőket, és a szike élét a gyöngyházréteg felszínén csúsztatva óvatosan leválasztjuk róla a 

köpenyt, majd hasonló technikával a záróizmokat. Ezután a két teknő könnyen szétnyitható.  

 

 

 

 



 

 

a. )   Figyeljük meg a teknőn az izomtapadási helyeket és a köpeny letapadási sávját!  

 

b.) Tanulmányozzuk a köpeny sima felszínű, vékony hámkettőzetét, a sárgás, izmos 

köpenyszegélyt, az állat hátsó végén a be- és kivezető szifót, melyeket a kétoldali 

köpenyfelek alakítanak ki! 

 

c.) Hajtsuk fel a köpenyt, és vizsgáljuk meg a köpenyüreg szerveit!  

 

d.) A láb és az elülső záróizom közötti behúzódásban keressük meg a szájnyílást, 

mellette kétoldalt a szájvitorlákat.  

 
A szájnyílás és az elülső záróizom között narancssárga foltként tűnik elő az agydúc. Kicsit hátrébb találjuk 

a kopoltyúkat. 

 

e.)  Hajtsuk szét a két kopoltyúlemezt! 
 Nagyítóval vagy sztereomikroszkópban frissen túlaltatott állat esetén látható a kopoltyúk felszíni 

csillózatának működése. A csillók mozgása még szembeötlőbb, ha a kopoltyú felszínére egy csepp tust 

vagy kármin szuszpenziót cseppentünk.  

 

f.) A sarokpánt alatt az átlátszó szívburokban ülő szívet vehetjük szemügyre, a rajta 

áthaladó utóbéllel.  
 

A kagyló szíve két pitvarból és egy kamrából áll.  

 

g.) A hátulsó záróizom és a kopoltyúk között keressük meg a narancssárga 

zsigerdúcot!  

 

A záróizom felett, a kivezető szifó tövén nyílik a végbélnyílás. 

 

 



 

 

2. A megfigyelések után, nevezd meg a kagyló betűvel jelzett részeit! 

 

 

 
A tavikagyló köpenyűri szervei a jobb oldali köpenyfél és kopoltyúk felhajtása után 

 

 

A: sarokpánt 

B: szájvitorla 

C: elülső zároizom 

D: bevezető szifó 

E: láb 

F: kivezető szifó 

G: agydúc 

H: hátulsó záróizom 

 



 
A szív és a körülötte elhelyezkedő szervek 

 

A: utóbél 

B: vese 

C: szívkamra 

D: (jobb oldali) szívpitvar 

 

 



A kagylók 
 

 
A szűrögető életmódot folytató kagylók (Bivalvia) testét kívülről a két héjból (teknőből) álló kemény 

meszes váz borítja, melyet a hátoldalon kapcsol össze egy rugalmas sarokpánt. Ez rugalmassága 

folytán szétfeszíti a teknőket, ezért a héj csukva tartásához aktív izommunkára van szükség. A zárást a 

teknőket összekötő elülső és hátulsó záróizomban kétféle izomtípus biztosítja. Az egyik a fáradékonyabb, 

több energia felhasználásával a gyors záródást, míg a másik, az „energiatakarékos” a hosszadalmas zárva 

tartást szolgálja. 

 

1.Folyami kagyló héjának vizsgálata 

 

A folyami kagylók testét két félből álló héj vagy teknő borítja, amelyet a hátoldalon rugalmas sarokpánt köt 

össze. 

 

 

a.) Az alábbi szöveg elolvasása után, nevezd meg a kagylóhéj részeit! 

 

A sarokpánt előtt emelkedik ki a búb (az embrionális héj maradványa), amelyet körkörösen futó 

növekedési vonalak vesznek körül. A sarokpánt mögött a héj pajzsrésze található, amely egy oldalról 

összenyomott taréjra emlékeztet. Ehhez hasonló, de kisebb képződményt találunk a búb előtt is, amit 

pajzsocskának nevezünk. A teknőket kívülről vékony, szaruszerű réteg, a héjhártya borítja. A teknők felső 

szegélyének belső, egymással érintkező részét zárpárkányzatnak nevezzük Itt fogszerű képződményeket 

találunk, amelyek a másik teknő barázdáiba illeszkednek. A búbhoz közelebb eső rövid és magasabb 

kiemelkedések a főfogak, amelyek előtt és mögött laposabb oldalfogak lehetnek. Ez utóbbiak közül egyik-

másik az egyes fajoknál hiányozhat is. Az egymásba illeszkedő fogak az összezárt teknők egymáson való 

elmozdítását akadályozzák. 



 
Folyami kagyló teknőjének külső felszíne 

 

A: pajzsocska 
B: sarokpánt 
C: búb 
D: pajzs 
E: héjhártya 
F: növekedési vonalak 
 

 
 

Folyami kagyló teknőjének belső felszíne 



A: pajzsocska 
B: sarokpánt 
C: búb 
D: pajzs 
E: főfog 
F: oldalfog 

 

 

 

 



Csalánozók vizsgálata II.  
 

1. A közönséges hidra táplálkozása 

 

Anyag: közönséges hidra, vízibolha vagy kandicsrák 

 

Eszköz: szemcseppentő 

 

A vizsgálat menete: 

A kinyújtózott hidra tapogatói közelébe szemcseppentővel juttass díszhalárusoktól beszerezhető élő 

vízibolhákat vagy kandicsrákokat! A kis rákok mozgásuk során hozzáérnek, és a működésbe lépő 

csalánsejtek miatt hozzátapadnak a kinyújtott tapogatókhoz. Ezt követően a hidra tapogatói segítségével lassan 

begyömöszöli a zsákmányt tágulékony űrbelébe. A táplálkozási kísérletekhez felhasználhatunk 

zöldhidrákat is, amelyek ragadozó életmódot folytatnak annak ellenére, hogy testükben zöldmoszatok 

élnek, amelyek fotoszintézisük révén a hidrát is ellátják tápanyagokkal. 

 

 

2. Párosítsd a kép betűivel az alábbi megnevezéseket! 

vízibolha, bolharák, tapogató, szájkúp, bimbók, kagylóállatkák, bimbozó egyed, 

megetetett hidra 

 

A: vízibolha 

B: kagylóállatkák 

C: szájkúp 

D: bimbozó egyed 

E: megetetett hidra 

F: tapogató 



G: bimbók 

H: bolharák 

 

 

Bolharákot zsákmányoló közönséges hidra. Bimbózó egyedek és 

a megetetett anyaállat és bimbó (kis kép) 

 

 

 

3. Édesvízi fátyolosmedúza táplálkozásának vizsgálata 

 

 a.) A medúzákat tartalmazó akváriumba önts élő vízibolhákat, és figyeld meg a csalánozók 
táplálkozását! 

 

 

b.) A megfigyelésed alapján nevezd meg az alábbi kép betűvel jelölt részeit! 

 

 

 

 



 
Édesvízi fátyolosmedúza táplálkozása vízibolhával 

 

A: gasztrális üreg (űrbél központi része) 

B: ivarmirigyek 

C: fátyol 

D: sugárcsatornák 

E: vízibolha 

F:szájcső 

G: 

 

 

 

 

 

 



Csalánozók vizsgálata 
 

1.  A csalánozók testfelépítése 

 

a.) Milyen két megjelenési formája van a csalánozóknak? 

polip- és medúzaalak 

b.) Hány rétegű a testfaluk? 

háromrétegű 

c.) Milyen sejttípusai vannak a csalánozóknak? 

hámizomsejt, csalánsejtek, idegsejtek, 

2. Nevezd meg a kép betűvel jelölt részeit! 

 

 
A közönséges hidra testfelépítése 

 

A: szájkúp 

B: tapogatók 

C: bimbók 

D: hidra egyedek 



 

3. A csalánsejtek 

 

 Egészítsd ki az alábbi szöveget! 

A csalánozók névadó sejtjei a csalánsejtek.  Ezek a külső sejtrétegben találhatóak, és a  

zsákmányszerzést szolgálják. Belsejükben van a  csalántok a feltekeredett csalánfonal. Érintésre a 

csalántok fedele felnyílik, a csalánfonál kipattan, és a tok méreg- vagy ragasztóanyagai a sebbe vagy a 

zsákmány felszínére kerülnek. A csalánsejtek működésüket tekintve sokfélék lehetnek, és – főleg a 

tapogatók környékén – többedmagukkal ütegekbe tömörülnek.  

 

4. Hidra tapogatójának fénymikroszkópos vizsgálata 

 

Anyag: közönséges hidra, víz 

Eszköz: tárgylemez, fedőlemez, fénymikroszkóp, cseppentő 

 

A vizsgálat menete: 

Helyezz hidrát tárgylemezre egy csepp vízbe, és borítsd le az állatot fedőlemezzel! Vizsgáld meg az állatot 

először gyengébb, majd erősebb nagyításon! A hengeres tapogatók egésze nem látható élesen a megfigyelés 

során, ezért az élességállító csavar használatával tudod végigpásztázni ezek felszínét. A tapogatókban jól 

felismerhetők a sejtek, amelyek közül a nagyobbak a zsákmányszerzésben fontos csalánsejtek. A tapogatók 

oldalsó részén apró szőrökként figyelhetők meg a csalánsejtek érzéksertéi, amelyek érintés hatására 

hozzák működésbe a sejtet. A fedőlemezzel való lefedés hatására a hidra csalánsejtjeinek egy része 

aktiválódik, ezért erősebb nagyításon megfigyelheted a tapogatókról levált csalántokokat a belőlük kinyúló 

hosszú csalánfonalakkal. 

 



 

A közönséges hidra tapogatói és két kiszabadult csalántok 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Csillóshasúak, medveállatkák 
 

1. Csillóshasúak vizsgálata 

 

Az alábbi szöveg elolvasása után nevezd meg a kép betűvel jelölt részeit! 

 

A csillóshasúak (Gastrotricha) igen apró, legfeljebb 1,5 mm-es, gyors mozgású férgecskék. Az 

édesvizekben, főleg az aljzat közelében, a korhadó növényi részek között élnek. Fejüket jól elkü- löníti a 

nyaki rész a törzstől. Főleg testük elülső részének hasoldalát borítja nagyszámú csilló, amelyek gyors 

úszásukat, az aljzaton való siklásukat biztosítják. A fejen található csillók a kova- moszatokból, 

egysejtűekből álló táplálékot sodorják a szájnyílásba. Az állat testét többnyire változatos formájú 

pikkelyek, lemezek és tüskék borítják. Testük végén általában két ujjat találunk villa alakban, melyek nem 

mozgathatóak. Légzőszervük, keringési rendszerük nincs, és vesécskékkel választanak ki. Többségük 

hímnős, közvetlen fejlődésűek. 

 

Csillóshasú testfelépítése 

 



 

A: csilló(pamatok) 

B: fej 

C: nyak 

D: pikkelyek 

E: lábujjak 

F: törzs 

2. Csillóshasúak vizsgálata 

 

Eszköz: befőttesüveg, szemcseppentő, fénymikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez 

A vizsgálat menete: 

Állóvízből gyűjts vízmintát befőttesüvegbe! A vízminta tartalmazzon algákat, élő és korhadó növényi 

részeket! Az üveg alján leülepedő szerves törmelékből szemcseppentővel vett mintát vizsgáld meg 

fénymikroszkóppal! A fedőlemezzel lefedett vízcseppben gyakran megfigyelheted a csillóik csapásaival 

egyenletesen úszó csillóshasúakat. Az állatok ugyan gyors mozgásúak, de gyakran megállnak „legelészni” 

az apró korhadékszigeteknél, ezért jól megfigyelhető testfelépítésük és mozgásuk. Táplálkozásuk során az 

elhalt növényi részecskéken fejlődő baktériumokat fogyasztják. 

 

3. Medveállatkák 

Az alábbi szöveg elolvasása után nevezd meg a kép betűvel jelölt részeit! 

 

A medveállatkák (Tardigrada) többnyire mikroszkopikus méretű, legfeljebb 1,2 mm-es élőlények. A 

tömzsi testű állatok négy pár ízeletlen lába karmokban végződik. Ezek közül az utolsó pár hátrafelé irányul. 

Feji részükön két szemfolt és a szájnyílás látható. Testüket rugalmas, átlátszó kutikula borítja. Egyes 

fajaiknál (Echiniscus) a kültakaró háti része kemény páncéllá alakult. A medveállatkák feji részében jól 

azonosítható az ovális alakú, izmos falú garat, amelynek elülső részéhez egy kiölthető, szívócsőből és két 

mésztűből álló táplálékszerző készülék kapcsolódik. A medveállatka a tűk segítségével átdöfi az alga- és 

vízinövénysejtek falát, majd kiszívja a sejttartalmat. A medveállatkák hím példányai igen ritkák, 

szaporodásuk túlnyomórészt szűznemzéssel történik. Finoman cizellált petéiket általában levedlett 

kültakarójukba rejtik. A medveállatkák élőhelyük kiszáradásával nyugvó állapotba jutnak, amelyből egy-

két óra múlva kerülnek újra aktív állapotba, ha víz éri őket. A medveállatkákkal leginkább a fonalas 

zöldmoszatok, vagy az akvárium faláról lekapart algabevonat mikroszkópos vizsgálata során 

Fi
lm
	



találkozhatsz. 

 

 

 

 

 
Medveállatka testfelépítése 

 

A: szívócső 

B: szemfolt 

C: garat 

D: törzsszelvények 

E: karmok 

F: lábak 

 

 

 

 



Éti csiga boncolása II. 
 

Anyag: éti csiga vagy achát csiga, kiforralt, lehűtött víz, 4-6%-os MgCl2-oldatot (4% klorálhidrát 
vagy MgCl2) 

Eszköz: befőttesüveg, tű, injekciós tű, csipesz, kisolló,bonctál 

Beszerzése: Éti csigát, bár védett állatfaj, nedvesebb időben, kertekben, ligetes, erdős területeken április 1-

től június 15-éig mégis gyűjthetünk. Védett időszakban, illetve téli, hideg időben achát csigát az 

állatkertből kérhetünk. 

Altatása: Kb. 24 órát vesz igénybe, így már a boncolás előtti napon el kell kezdeni. A csigákat egy 

befőttesüvegbe tesszük, és színültig töltjük kiforralt, lehűtött vízzel. Fontos, hogy ne maradjon egy kis 

levegőbuborék sem a víz fölött. A forralás is azért szükséges, hogy ne legyen a vízben oxigén. Boncolás előtt 

ellenőrizzük az altatás sikerességét, a csigákat tűvel megbökdössük, és ha bármilyen kis összehúzódást 

tapasztalunk, akkor még él az állat. Ilyenkor injekciós tűvel 4-6%-os MgCl2-oldatot juttatunk a testüregbe. 

Gyorsíthatunk az altatás folyamatán, ha a kiforralt vízbe 4% klorálhidrátot vagy MgCl2-ot oldunk. 

 

b.) A boncolás 

A boncolás első lépéseként erős csipesszel, kis fogásokkal haladva letördeljük a héjat. A műveletet óvatosan 

végezzük, ne sértsük meg a lágy részeket, és maradéktalanul távolítsunk el minden héjdarabot! Az 

oszlopizmot csipeszünk hegyével toljuk le a kanyarulatok belső részéről! A zsigerzacskó a ház utolsó 

kanyarulataiból magától kicsúszik. Ezután mossuk le az állatról a nyálkát és a héj szilánkokat! 

 

A szervek feltárásához három alapvágást kell elvégeznünk:  

1. Az első metszésnél kisollónk egyik szárát a légzőnyílásba illesztjük, a köpenyszegély és az állat háta között 

ív alakban átvágunk a bal oldalra, és felnyitjuk a köpenyüreget.  

2. A második metszés szintén a légzőnyílásból indul, de most az utóbél melletti izmos zsigerzacskófalat 

vágjuk fel egészen a fehérjemirigyig, sőt tovább a hímnős mirigyig. Ezt követően az állatot a 

talpszegélyébe szúrt tűkkel rögzítjük a bonctálban úgy, hogy mindkét oldalán maradjon hely. A köpenyt 

kihajtjuk az állat bal oldalára, és kitűzzük.  

3. A harmadik metszéssel a csiga háti bőrizomtömlőjét vágjuk fel a feji végtől indulva, a középsíkban 

haladva, egészen a zsigerzacskóig.  

Majd a bonctálba annyi vizet töltünk, hogy az állatot ellepje, és a szerveket vízborításban vizsgáljuk. A 

köpenyszervek nagyon szépen látszanak a kitűzött köpenyen. Fontos megjegyeznünk, hogy a puhatestűekre 



jellemző köpeny egy visszahajló hámkettőzet, és a köpenyszervek a két hámréteg között, a testüregben 

helyezkednek el, nem pedig a köpenyen kívül. 

 

a.) Figyeljük meg: 
-a tüdő felszínét növelő, bedomborodó tüdővéna elágazásrendszerét,  

-az egy pitvarból és egy kamrából álló szívet a szívburokban,  

-a vesezsákot, melynek falában a kiválasztott anyagok világossárga szemcsék formájában 

raktározódnak,  

-a kompakt szervként feltekeredett elsődleges húgyvezetőt  

-és az utóbéllel párhuzamosan futó másodlagos húgyvezetőt. 

 

b.) Nevezd meg az éti csiga betűvel jelölt részeit! 
 

 
Az éti csiga szervei a boncolás után 

 

A: tüdővéna                                                            

B: utóbél           

C:  szív           

D: köpenyszegély         

E: tüdő belső felszíne    

F: vese 

 G: középbél  



 H: gyomor 

 I: nyálmirigyek       

 J: középbéli mirigy 



Éti csiga boncolása III. 
 

Anyag: éti csiga vagy achát csiga, kiforralt, lehűtött víz, 4-6%-os MgCl2-oldatot (4% klorálhidrát 
vagy MgCl2), toluidinkék oldat 

Eszköz: befőttesüveg, tű, injekciós tű, csipesz, kisolló,bonctál 

Beszerzése: Éti csigát, bár védett állatfaj, nedvesebb időben, kertekben, ligetes, erdős területeken április 1-

től június 15-éig mégis gyűjthetünk. Védett időszakban, illetve téli, hideg időben achát csigát az 

állatkertből kérhetünk. 

Altatása: Kb. 24 órát vesz igénybe, így már a boncolás előtti napon el kell kezdeni. A csigákat egy 

befőttesüvegbe tesszük, és színültig töltjük kiforralt, lehűtött vízzel. Fontos, hogy ne maradjon egy kis 

levegőbuborék sem a víz fölött. A forralás is azért szükséges, hogy ne legyen a vízben oxigén. Boncolás előtt 

ellenőrizzük az altatás sikerességét, a csigákat tűvel megbökdössük, és ha bármilyen kis összehúzódást 

tapasztalunk, akkor még él az állat. Ilyenkor injekciós tűvel 4-6%-os MgCl2-oldatot juttatunk a testüregbe. 

Gyorsíthatunk az altatás folyamatán, ha a kiforralt vízbe 4% klorálhidrátot vagy MgCl2-ot oldunk. 

 

b.) A boncolás 

A boncolás első lépéseként erős csipesszel, kis fogásokkal haladva letördeljük a héjat. A műveletet óvatosan 

végezzük, ne sértsük meg a lágy részeket, és maradéktalanul távolítsunk el minden héjdarabot! Az 

oszlopizmot csipeszünk hegyével toljuk le a kanyarulatok belső részéről! A zsigerzacskó a ház utolsó 

kanyarulataiból magától kicsúszik. Ezután mossuk le az állatról a nyálkát és a héj szilánkokat! 

 

A szervek feltárásához három alapvágást kell elvégeznünk:  

1. Az első metszésnél kisollónk egyik szárát a légzőnyílásba illesztjük, a köpenyszegély és az állat háta között 

ív alakban átvágunk a bal oldalra, és felnyitjuk a köpenyüreget.  

2. A második metszés szintén a légzőnyílásból indul, de most az utóbél melletti izmos zsigerzacskófalat 

vágjuk fel egészen a fehérjemirigyig, sőt tovább a hímnős mirigyig. Ezt követően az állatot a 

talpszegélyébe szúrt tűkkel rögzítjük a bonctálban úgy, hogy mindkét oldalán maradjon hely. A köpenyt 

kihajtjuk az állat bal oldalára, és kitűzzük.  

3. A harmadik metszéssel a csiga háti bőrizomtömlőjét vágjuk fel a feji végtől indulva, a középsíkban 

haladva, egészen a zsigerzacskóig.  

Majd a bonctálba annyi vizet töltünk, hogy az állatot ellepje, és a szerveket vízborításban vizsgáljuk. A 

köpenyszervek nagyon szépen látszanak a kitűzött köpenyen. Fontos megjegyeznünk, hogy a puhatestűekre 



jellemző köpeny egy visszahajló hámkettőzet, és a köpenyszervek a két hámréteg között, a testüregben 

helyezkednek el, nem pedig a köpenyen kívül. 

 

1.  a.)  Figyeljük meg a tüdő felszínét növelő, bedomborodó tüdővéna elágazásrendszerét, 

az egy pitvarból és egy kamrából álló szívet a szívburokban, a vesezsákot, melynek 

falában a kiválasztott anyagok világossárga szemcsék formájában raktározódnak, a 

kompakt szervként feltekeredett elsődleges húgyvezetőt és az utóbéllel párhuzamosan futó 

másodlagos húgyvezetőt! 

 

      b.) Párosítsd a fenti szövegben vastagon szedett szervek nevét a kép betűivel! 

 
Az éti csiga köpenyszervei 

 

A: tüdővéna 

B: szív  

C: vesezsák 

D: elsődleges húgyvezető 

E: másodlagos húgvezető 

F: szívburok 



G: utóbél 

 

2. Az emésztőszerveket a szájnyílástól kiindulva preparáljuk. A szájüreg háti oldalát 

a szájnyílásból indított metszéssel vágjuk fel, és nagyítóval vagy 

sztereomikroszkóppal nézzük meg a reszelőnyelv fogazatát! Ezt követően már a 

tápcsatornán további feltárást nem kell végeznünk, a szervek szabadon 

tanulmányozhatók. 

 

 
Az éti csiga reszelőnyelvének vékony kitines rétege fénymikroszkópban 

 

 

 

3. Ha a szívbe vagy a tüdővénába vékony injekciós tűvel toluidinkék oldatot vagy más 

színező- anyagot (tus, kármin szuszpenzió) juttatunk, a szív és az erek nagy része jól 

kirajzolódik. A festéket lassan, óvatosan nyomjuk ki a fecskendőből! 

 

 

a.) Nevezd meg a képen látható szerveket! 



 

 
Éti csiga szervei 

 

A: tüdővéna 

B: szív 

C: aorta 

 

 

 

 

 

 



Éti csiga boncolása 
 

Anyag: éti csiga vagy achát csiga, kiforralt, lehűtött víz, 4-6%-os MgCl2-oldatot (4% klorálhidrát 
vagy MgCl2) 

Eszköz: befőttesüveg, tű, injekciós tű, csipesz 

Beszerzése: Éti csigát, bár védett állatfaj, nedvesebb időben, kertekben, ligetes, erdős területeken április 1-

től június 15-éig mégis gyűjthetünk. Védett időszakban, illetve téli, hideg időben achát csigát az 

állatkertből kérhetünk. 

Altatása: Kb. 24 órát vesz igénybe, így már a boncolás előtti napon el kell kezdeni. A csigákat egy 

befőttesüvegbe tesszük, és színültig töltjük kiforralt, lehűtött vízzel. Fontos, hogy ne maradjon egy kis 

levegőbuborék sem a víz fölött. A forralás is azért szükséges, hogy ne legyen a vízben oxigén. Boncolás előtt 

ellenőrizzük az altatás sikerességét, a csigákat tűvel megbökdössük, és ha bármilyen kis összehúzódást 

tapasztalunk, akkor még él az állat. Ilyenkor injekciós tűvel 4-6%-os MgCl2-oldatot juttatunk a testüregbe. 

Gyorsíthatunk az altatás folyamatán, ha a kiforralt vízbe 4% klorálhidrátot vagy MgCl2-ot oldunk. 

 

 

a.) A boncolás megkezdése előtt érdemes alaposan kívülről is megfigyelni az állatot.  

Megtalálhatjuk a feji végen a négy ajakkal határolt szájnyílást, alatta a talpszegély felett a talpmirigy 

kivezetőnyílását, a háti oldalon pedig az egy pár hosszabb és egy pár rövidebb tapogatót. A hosszabbik 

tapogatókon kis fekete pontként tűnnek elő a szemek. 

A jobb oldali hosszabb tapogató és a talpszegély között félúton látható az ivarnyílás. A köpenyszegélyen 

található a köpenyüreg nyílása, amely légzőnyílásként szolgál, de ide nyílik a húgyvezető és az utóbél 

is. 

b.) A boncolás 

A boncolás első lépéseként erős csipesszel, kis fogásokkal haladva letördeljük a héjat. A műveletet óvatosan 

végezzük, ne sértsük meg a lágy részeket, és maradéktalanul távolítsunk el minden héjdarabot! Az 

oszlopizmot csipeszünk hegyével toljuk le a kanyarulatok belső részéről! A zsigerzacskó a ház utolsó 

kanyarulataiból magától kicsúszik. Ezután mossuk le az állatról a nyálkát és a héj szilánkokat! 

 

 

 



c.) Nevezd meg az éti csiga betűvel jelölt részeit! 

 

 
Éti  csiga  feji  vége 

 

A: tapogatók 

B: szájnyílás  

C: talp 

 

Éti csiga a héj eltávolítása után 



 

A: talp 

B: fej 

C: köpenyszegély 

D: vese 

E: tüdő (külső fala) 

 

 



Éti csiga vizsgálata 
 

1. Éti csiga megfigyelése 

 

Éti csigát tavasztól őszig eső után könnyen gyűjthetünk. Késő ősszel, amikor a hőmérséklet már a 

alacsonyabb, az állatok nyugalomba vonulnak, s vastagabb avarral borított helyen visszahúzódnak házukba: 

ennek bejáratát a köpenyszegély mirigyei által termelt, fehérjékben gazdag, megszilárduló váladékból álló 

„ajtócskával” zárják le. Ha azonban melegebb környezetbe kerülnek, ezt lebonthatják, s ismét kibújhatnak a 

házukból. 

 

Tedd az éti csigát növényekkel bélelt terráriumba vagy más üvegfalú edénybe (befőttesüveg is jó)!  

a.) Figyeld meg viselkedését, s adj neki zöldségfélét, salátalevelet! Vedd szemügyre, hogyan deríti fel 

környezetét, és miként táplálkozik! Az üveg mögött követheted azt a folyamatot, amely során az állat 

falatokat reszel le a levelekből.  

 

b.) Aktív állatot helyezz üveglapra! Alulról nézd meg a talpát! Miközben halad előre, a talp alsó felszínén 

jellegzetes hullámok futnak végig, hátulról előre felé. Az is megfigyelhető, hogy nyálkarétegen csúszik: ezt a 

talp belsejében lévő mirigyek sokasága termeli. Az üveglapot nyugodtan megfordíthatod: a hozzá tapadó 

csiga nem fog leesni róla. 

c.) Nevezd meg az alábbi képen a csiga betűvel jelölt részeit! 

 

A: szemek 

B: rövid tapogató 

C: talp 

D: tapogató 

E: varrat 



 
Éti csiga 

 

2. Egészítsd ki az alábbi szöveget! 

 
A puhatestűek kültakarója puha és nyálkás, mirigyekben, érzősejtekben gazdag. A csigák mozgásszerve az 

izmos láb, melyben hosszanti és haránt irányú izmok futnak. A test visszahúzását a házba a héjhoz belülről 

tapadó izmok segítik. Emésztőrendszerük egyik jellegzetes szerve az apró fogakkal borított reszelőnyelv, 

amely a szájüreg alsó részén található. Vele szemben a szájpadláson egy kitines állkapocs van. Ez a két szerv 

végzi a táplálék felaprítását: az állat a táplálékot az előrenyújtott reszelőnyelvével a szintén előrébb 

tolható kitines állkapocshoz szorítja, majd a reszelőnyelvet annak izomzatával mozgatva „lereszel” egy 

falatnyi darabot belőle. Az emésztést a nyálmirigyek kezdik, majd a középbél kezdetéhez kapcsolódó 

középbéli mirigy folytatja. Ez a szerv a puhatestűek tápcsatornájának másik, általánosan jellemző része. 

Komplex feladatköre az emésztéstől (enzimek termelése és középbélbe juttatása) a tápanyagok felszívásán 

át a méregtelenítésig tart. A szerv a középbéllel és az ivarszervek egy részével a zsigerzacskó 

kanyarulataiban helyezkedik el. Légzőszervük a köpeny által körülvett üregben a köpenyfalhoz rögzülő 

kopoltyú vagy a köpenyüreg erekkel átszőtt része, a tüdő, amely a légköri oxigén felvételére alkalmas. 

A puhatestűek testfelületükön keresztül is képesek lélegezni. Keringési rendszerük nyílt. 

Kiválasztószervük vesécske, amely a szívburokból indul ki, és a köpenyüregbe vezet. Idegrendszerük erősen 

központosult, öt pár dúcból és az őket összekötő idegkötegekből áll. Lehetnek hímnősek vagy váltivarúak. 

 



Fonalférgek, húrférgek vizsgálata II. 
 

 
Mikroszkópikus méretű fonálféreg és húrféreg 

 
1. A középbél szövettani felépítése 

 

 Az alábbi szöveg elolvasása után nevezd meg a fénymikroszkópos képen 

betűvel jelölt részeket! 

 

A középbél falát az alaphártyán ülő egyrétegű, magas hengerhám adja, amelynek a bél ürege felé tekintő 

felszínét sűrűn borítják a mikrobolyhok. Ezek olyan rövid (0,5–1 mikrométer), önálló mozgásra nem 

képes sejtplazmanyúlványok, amelyek jelentősen megnövelik a sejt felszívófelületét. A felszívott 

tápanyagok a testüregfolyadékba kerülnek, s a többi szövet, szerv innen veszi fel azokat. Figyelemre méltó, 

hogy a középbél hámját nem kíséri sem kötőszöveti, sem izomréteg, ezért a tápcsatorna ezen szakasza a 

metszeten mindig lapított. Ezzel ellentétben az elő- és az utóbél falában fejlődik izomréteg, ezek tehát 

alaktartók, körvonaluk nem lapított, így a metszetről megállapítható, hogy az állat mely harmadából 

készült a preparátum. 



 

Orsógiliszta testkeresztmetszete a középbél részvételével 

A: középbélhám 

B: mikroboholyszegély 

C: izomsejtek 

D: bőrizomtömlő 

 

2. A női ivarszervek szövettani vizsgálata 

 

Az alábbi szöveg elolvasása után nevezd meg a fénymikroszkópos képen 

betűvel jelölt részeket! 

 

A női ivarszervek első szakasza a páros petefészek, amelynek középen húzódó sejtplazmatengelye körül 

sugárirányban rendeződnek a fejlődő petesejtek: nagy valószínűséggel szikanyagaik egy részét ezen 

keresztül kapják. Az érett petesejtek a petevezetőkön át jutnak a páros, izmos falú méhbe, amelynek 

felső szakaszában következik be a megtermékenyülés, az itt raktározott hímivarsejtek közreműködésével. 

A hímivarsejtek alakja szokatlan: nem megnyúlt, ostorral rendelkező sejtek, hanem gömb alakúak, 

felszínükön egy kis kúpos kiemelkedéssel. A petesejtekhez képest aprók, állábakkal mozognak, s a méh 

felső szakaszának redői között figyelhetők meg. A zigóták a méh alsó szakaszában fejlődnek embrióvá, és 



itt is kapnak védőburkot (peteburkot). A betokozódott embriók a páratlan hüvelyen át távoznak a külvilágba, 

amely egy bélben élősködő állat esetében a gazdaállat által formált széklet! Érdekesség, hogy az orsóféreg 

külsején látszik az, hogy méhében megtermékenyítetlen petesejtek vannak: ilyenkor a testhossz első 

harmadában a kül takarón egy keskeny befűződés látható – olyan, mintha az állatra egy szűk gyűrűt húztak 

volna. 

 

 

 

Testkeresztmetszet fénymikroszkópos képe 

 

A: petesejt 

B: petesejt sejtmagok 

C: méhfal 

D: petefészek fala 

 

 

 

 

 



Fonalférgek, húrférgek vizsgálata 
 

1. Eddigi tanulmányaid alapján egészítsd ki az alábbi szöveget a megadott 
szavak felhasználásával! 

 

izomkötegek, kutikula, szájnyílás, kiválasztószervük, egyrétegű hám, determinált, idegek, 
érzőserték, garatideggyűrű, váltivarúak, 

A megnyúlt, tagolatlan, hengeres testű fonálférgek (Nematoda) kültakaróját kemény, de hajlékony 

kutikula.borítja. Ez a külső váz feladatát is ellátja. A többrétegű kutikulát egyrétegű hám (hipodermisz) 

termeli. A hám befelé, a test hossztengelyével párhuzamosan négy hámlécet (hipodermiszléc) alakít ki. Az 

alsó és felső hámlécben idegek futnak, míg az oldalsókban a kiválasztószerv húzódik. A hám alatt 

hosszanti izomkötegek .futnak, melyeknek felváltva történő összehúzódása eredményezi a féreg 

jellegzetes, kígyózó mozgását. 

A fonálférgek ragadozók, növényevők, és nélkülözhetetlenek az elhalt szerves anyagok lebontásában is. 

Testük hegyesebb, elülső végén van a szájnyílás., melyet hat ajak vesz körül. Ezeken érzőszemölcsök és 

érzőserték vannak. Egyenes lefutású emésztőrendszerük elő-, közép- és utó- bélből áll. Keringési rendszerük, 

légzőszervük nincs, jellegzetes kiválasztószervük van. Idegrendszerük központja a garatideggyűrű , amelyből 

idegkötegek indulnak a test különböző részeibe. Érzékszerveik fejletlenek. Általában váltivarúak, a nemek 

sokszor jól elkülöníthetőek. Petéikből állandó sejtszámú állatok kelnek ki: fejlődésük determinált. Ez azt 

jelenti, hogy ha az embrióból eltávolítunk egy sejtet, akkor az összes sejtvonal (szövet és szerv), amely ebből 

a sejtből fejlődött volna, hiányozni fog. Más szavakkal: a szomszédos sejtek nem tudják pótolni a hiányzó 

vagy elpusztult sejteket, mert sorsuk nagyon szigorúan behatárolt, s így a szervezet nem tud alkal- 

mazkodni a fejlődés közben kialakuló új helyzethez. 

 

2. A sertés orsógiliszta bőrizomtömlőjének szövettani felépítése 
 

Eszköz: fénymikroszkóp, orsógiliszta keresztmetszete 

A vizsgálat menete: 

 

Az orsógiliszták a gerinces állatok és az ember belében élősködő fonálférgek, amelyek közül a sertés 

orsógiliszta 10 cm-nél is hosszabb lehet. vizsgáld meg fénymikroszkóppal keresztmetszetét! 



3. Az alábbi szöveg elolvasása után nevezd meg a fénymikroszkópos 
képen betűvel jelölt részeket! 

Az állat keresztmetszetének fénymikroszkópos vizsgálata során jól felismerhető a többrétegű kutikula 

és az ezt termelő hám, valamint az alatta lévő hosszanti izomréteg. Az izomréteget képező sejtek három 

része a talp, a has és a kar. A test hossztengelyével párhuzamosan futó szalagszerű talp a hám belső 

felszínéhez kapcsolódik. Ez rész tartalmazza az összhúzékony fehérjefonalakat, s éppen e nagy 

fehérjetartalom miatt festődik ez a rész nagyon erősen a metszeten. Jól megfigyelhető, hogy a talpak 

hosszúkás átmetszeteinek csak a szegélye (azaz a sejtmembrán alatti sáv) sötét, a középső sáv hasonlóan 

világos, mint a sejt többi része, azaz nem halmoz fel összhúzékony elemeket. A talp középtájékán ered a 

gömbölyded, sejtmagot és raktározott tápanyagokat tartalmazó has, amelynek talphoz közeli részéhez 

kapcsolódik a kar. Ez utóbbi nyúlvány az izomsejtet beidegző ideghez kapcsolódik, így többnyire a háti 

vagy a hasoldali hámlécekhez nyúlik, hogy innen vezesse el az ingerületet a talpi rész izomfonalaihoz. Az 

állatvilágban egyedülálló módon tehát az ingerületért nem az idegsejtek nyúlványai keresik fel az 

izomsejteket, hanem ez fordítva történik. 

 

 
Orsógiliszta bőrizomtömlőjének részlete, fénymikroszkópos kép 

A: kutikula 
B: egyrétegű hám 
C: izomsejttalp 
D: izomsejtmag 
E: izomsejthas 
F: idegköteg 
G: izomsejtkar 



Gyűrűsférgek II. 
Szervezet és szövettan 

 

1. A földigiliszta bőrizomtömlőjének szövettani felépítése 

 

Az alábbi szöveg elolvasása után, próbáld a földigiliszta bőrizomtömlőjének 
hosszmetszetén azonosítani a vastagon szedett részeket! 

 

A bőrizomtömlő külső rétegét a fehérje alapanyagú kutikulával borított, egyrétegű, magas hengerhám adja. A 

hámsejtek között egysejtű mirigyek helyezkednek el, amelyek a testet beborító váladékot termelnek. A 

nyálkás váladék nedvesen tartja a kültakarót, ami fontos feltétele a bőrlégzésnek. A hám alatt egy vékony 

réteg, az alaphártya helyezkedik el, amit a körkörös és a hosszanti lefutású izomréteg követ. A 

bőrizomtömlő tanulmányozásakor felismerheted a sertetokból kiemelkedő sertéket (vagy helyüket). A 

nyeregtájékon nincsenek serték. A földigiliszta testszelvényeiben 8 serte helyezkedik el párosával, 1-1 pár 

oldal-, míg 1-1 pár alsó-oldalsó irányban. A serték a sertetokból emelkednek ki, amelyhez 

mozgatóizmok kapcsolódnak. 

 

 
Giliszta bőrizomtömlője 



 

A: serte helye 

B: sertetokhám 

C: hám 

D: hosszanti izomréteg 

E: körkörös izomréteg 

 

 

2. Földigiliszta anatómiai metszet készítése 

Anyag: földigiliszta, 5-6%-os vizes formaldehid oldat, 

Eszköz: befőttesüveg, zsilettpenge, 

A földigiliszta szervrendszereinek tanulmányozására a boncolás helyett az egyszerűbb metszet-anatómiai 

vizsgálatot érdemes elvégezni. Ehhez elsőként a zárt térbe (pl. befőttesüveg) helyezett állatokat éteres 

vattával túlaltatjuk, majd a tetemeket 5-6%-os vizes formaldehid-oldatba helyezzük 3 hétre. Az állatokat 

ajánlott minél inkább kiegyenesítve elhelyezni, hogy ebben a helyzetben rögzüljenek. A fixálódott 

egyedeket zsilettpengével kétféle módon vágd ketté! Az egyik esetben úgy dolgozz, hogy megközelítőleg 

két egyforma, jobb és bal oldali testfelet kapj (ez a nyílirányú metszés). A másik esetben a metszést a 

háti és a hasi oldal között vezessed (ez a horizontális síkú metszés), majd a kétféle módszer 

eredményét hasonlítsd össze! 

 

Nevezd meg a földigiliszta belső szerveit! 

A: szájüreg 

B: garat 

C: szívek 

D: hosszanti izomréteg 

E: ondóhólyag 

F: begy 

G: gyomor 



H: középbél 

I: válaszfalak 

J: háti bélfodor 

L: gyomorfal 

M: nyelőcsövi mirigyek 

N: nyelőcső 

O: ondótartáy 

P: körkörös izomréteg 

 

 
Földigiliszta elülső testfelének horizontális metszete 

 

 

 

 

 

 



Gyűrűsférgek III. 
Szervezet és szövettan 

 

1. Egészítsd ki az alábbi szöveget a megadott szavak felhasználásával, mely a 

földigiliszta táplálkozási szervrendszerének felépítéséről szól! 

emésztőnedveket, mirigyek, előbél, garatba, középbél, begybe, utóbél, középbél, nyelőcső, 

gyomor, utóbél 

A földigiliszta emésztőrendszere három részre, az előbélre, középbélre és utóbélre tagolódik. A 

szájnyílásból a táplálék útja a szájüregbe, majd a rendkívül izmos, vastag falú garatba vezet. Ez egy erős 

izomzattal rendelkező kiölthető szerv, amellyel képes az állat a földfelszíni leveleket a járatába húzni. A 

fénymikroszkópos képen megfigyelhető, hogy a háti oldal felé tekintő garathámot csillós, míg a hasi oldal 

felőlit mikroboholy szegéllyel rendelkező hámsejtek alkotják. A garathámban elhelyezkedő egysejtű 

mirigyek váladéka teszi síkossá a lenyelt táplálékot. A következő bélszakasz a jóval keskenyebb 

nyelőcső, amelyhez mészmirigyek csatlakoznak. A mészmirigyek Ca2+-ionokat választanak ki a 

keringésből a nyelőcső belső terébe, ami kalcium- karbonát (CaCO3) formájában hagyja el a bélcsatornát. A 

kalcium-karbonát szerepet játszik a talaj humuszsavainak semlegesítésében és a gilisztajárat falának 

megkeményítésében. A mészmirigyek Ca2+-ion-kiválasztása a vér pH-értékének szabályozásában is fontos. A 

nyelőcső a tág üregű, vékony, gyakran redőzött falú begybe   vezet, amely a táplálék időleges raktározásában vesz 

részt. Az előbél utolsó szakasza a gyomor, ahol a talaj ásványszemcséinek közreműködésével 

feldarabolódik a táplálék. Izomzata fejlett, vastagabb, mint a begyé. A középbelet egyrétegű csillós 

hengerhám borítja, benne egysejtű mirigyek vannak, amelyek nyálkát és emésztőnedveket termelnek. Falában 

hosszanti és körkörös lefutású izomrétegek fejlődnek, amelyek a béltartalom mozgatását végzik. A középbél 

külső felszínén fut a háti főér, amely alatt a bélfal mélyen betűrődik a bélüregbe egy nagy felszívófelületű 

hosszanti redőt képezve (háti bélredő). A középbél testüreg felőli, külső felszínét sárga sejtek 

(kloragogén sejtek) borítják, amelyek még hasznosítható anyagokat és a méregtelenítés során 

keletkezett végtermékeket raktároznak. A sejtek a testüreget bélelő azon hámrétegnek felelnek meg, 

amely a bélfalra borul. Az utóbél barnás, hosszanti betűrődést nem hordoz. Az ürülék a 

végbélnyíláson át távozik a külvilágba. 

 

2. A földigiliszta szaporodása 



 

a.) Egészítsd ki az alábbi szöveget! 

A földigiliszta hímnős állat, hím- és női ivarszervekkel is rendelkezik. A két pár here a 10. és 11. 

szelvényben található. A bennük termelődő hímivarsejtek az ondóhólyagban érnek és raktározódnak. 

Párzáskor az ondóvezetékeken (ezek kezdeti szakasza az ondótölcsér) keresztül jutnak a másik állat 

ondótartályába. A női ivarsejteket termelő két petefészek a 13. testszelvényben található. A bennük 

termelődő petesejtek egy csillós petetölcsér következő szelvénybe átfutó kivezetőcsövén  át a külvilágba 

jutnak. A párzó földigiliszták kölcsönösen feltöltik hímivarsejtekkel egymás ondótartályát, majd szétválnak. 

A szaporodási időszakban a nyereg mirigyei megszilárduló váladékból gyűrűszerű petetokot termelnek. Az 

a párzás után – a feji vég felé elmozdulva – felveszi a petesejteket, majd az ondótartályból a párzótárs 

hímivarsejtjeit. A megtermékenyítés után a gyűrű lecsúszik az állatról, és kokonná záródik. 

 

 

b.) Az alábbi szöveg elolvasása után, próbáld megnevezni a metszeten 

látható, betűvel jelölt részeket! 

 

Az ondóhólyag üregében kifejlett hímivarsejtek az ondóvezetékek kezdetét képező ondótölcsérek területén 

várakoznak. Párzáskor innen jutnak az ondóvezetékbe, majd a másik állat ondótartályába. A földigiliszta 

heréiben termelődő hímivarsejtek érése az ondóhólyagban megy végbe. Itt tehát saját spermiumok 

találhatók, jellemzően egy-egy, gömb alakú sejtcsoportosulást képezve. A sejtcsoportok fejlődési 

állapotuknak megfelelően nem egyformák. 

 



 
Az ondótölcsér fénymikroszkópos képe 

 

A: fejlődő hímivarsejtek 

B: kifejlett hímivarsejtek 

C: ondóhólyag ürege 

 
 

 

 

 



Gyűrűsférgek 
Testfelépítés 

 

A gyűrűsférgek (Annelida) szelvényezett állatok. Közéjük tartoznak a földigiliszták és a piócák is. Testük 

kívülről nézve gyűrűkből áll, melyek egyesével vagy többedmagukkal alkotnak egy-egy szelvényt. A külső 

testtagolódásnak megfelel a belső is, bizonyos belső szerveik szelvényenként megismétlődnek. Ilyenek a 

kiválasztószervek, a vesécskék, egyes erek, idegek, idegdúcok és a kezdetleges alakoknál az ivarszervek 

is. 

 

Földigiliszta 

 

1. Tanulmányaid alapján egészítsd ki a gyűrűsférgek testfelépítésére 

vonatkozó szöveget! 

A gyűrűsférgeknek bőrizomtömlője van, ami egyrétegű csillós, vagy kutikulával borított 

hámszövetből, és az alatta található, körkörös és hosszanti lefutású simaizomelemekből áll. A kétféle 

izom felváltva történő összehúzódása és elernyedése hozza létre a jellegzetes féregmozgást. A bőrizomtömlő 

alatti, a szelvényezettség miatt rekeszekre tagolt testüreget folyadék tölti ki. A folyadékok 

összenyomhatatlanok, ezért amikor a bőrizomtömlő körkörös izomzata összehúzódik, akkor a test 

elkeskenyedve megnyúlik. A körkörös izomréteg elernyedése és a hosszanti izomréteg összehúzódásakor a 

test megrövidül és vastagabbá válik. A gyűrűsférgek mozgását szelvényenkénti páros nyúlványok, 

csonklábak segíthetik, amelyek a kevéssertéjűeknél elcsöke- vényesednek, és a helyüket sertenyalábok 

jelzik. 



A kevéssertéjű férgek alosztályába többségükben talajlakó, de édesvízi és tengeri fajok is tartoznak. 

Szelvényszámuk 7-600 között változik. Egyes fajaik testmérete a három métert is eléri. Csápjaik, tapogatóik, 

csonklábaik nincsenek, de egyes, vízben élő fajaiknak kopoltyúja lehet. Az ivarérett állatok testének elülső 

harmadában egy gyűrű alakú megvastagodás, a nyereg alakul ki, amely a szaporodási időszakban a 

legfeltűnőbb. Mirigyei a petegubó, vagy más néven kokon egyes anyagait termelik. A bőrizomtömlőjükben 

sertéket találunk, amik a mozgásukban fontosak. Hímnősek, a petéből való kibújást követő 

(posztembrionális) fejlődésük lárvaalakok nélküli,  közvetlen fejlődés. 

 

2. Mikroszkópikus méretű kevéssertéjűek vizsgálata 

   Párosítsd össze a kép betűit a megfelelő elnevezésekkel! 

serték, olajcseppek, fejlebeny 2x, harántfal 

 

 

A láncos- és olajosgiliszta testfelépítése 

A: fejlebeny 

B: fejlebeny 

C: harántfal 

D: serték 



E: olajcsepp 

 

 

 

 

3. A földigiliszta testfelépítése és mozgása 

a.) Egy földigilisztáról mosd le csapvízzel a testére tapadt földet, majd tanulmányozd testfelépítését! 

     Egészítsd ki a mondatokat! 

 

Az állat háti oldala többnyire sötétebb színű, mint a hasi oldala. A feji rész elkeskenyedő, az állat általában 

ebbe az irányba mozog. A megnyúlt, szelvényezett test elülső harmadában látható a gyűrűszerű 

megvastagodás, a nyereg Az állat háti oldalán megfigyelheted az áttetsző kültakaró alatt elhelyezkedő háti 

eret, amely a haránterekkel (szívekkel) együtt szakaszosan továbbítja a giliszta piros színű vérét. 

 

b.) Ha kézbe veszed a gilisztát, akkor a hasoldal két oldalán kitapinthatod a hosszanti sorokba 

rendeződött sertéit. A papírlapon mászó gilisztához közel hajolva, hallhatóvá válik a serték kapará- 

szó hangja. 

 

c.) A sertéknek fontos szerepe van a féregmozgásban, amiről könnyen meggyőződhetsz, ha a lemosott 

földigilisztát vizes üveglapra helyezed.  

Mi történt? Mi az oka a megfigyelésednek? 

A vizes üveglapon csak nehezen tudnak megkapaszkodni a giliszta sertéi, ezért az állat itt lassan halad előre, 

gyakran csak egy helyben „harmonikázik”: a teste hol kinyúlik, hol megrövidül. 

 

 

 

 



 



Kerekesférgek 

 
Araszoló kerekesféreg 

 

 

1. Az alábbi szövegek elolvasása után nevezd meg a képek betűvel jelölt 
részeit! 

 

a.) A mindig állandó sejtszámú kerekesférgek (Rotatoria) változatos testfelépítésű, legfeljebb 3 mm-es 

állatok. Gyakoriak a folyóvizekben, tavakban, de az időszakos tócsákat is benépesítik. Elterjedésüket 

nagyfokú tűrőképességük segíti, beszáradt állapotban több évig is életképesek maradnak. Nagy részük 

planktonikus, lebegő életmódot folytat, de az iszap felszínén és vízinövényeken is élnek. Helytülő fajaik 

is vannak. Fejükön, a szájnyílás körül találjuk névadó szervüket, a két csillókoszorúból álló kerékszervet. 

Ez egyrészt csavarvonalban előreviszi az állatot, másrészt táplálékot sodor a szájnyílás felé. Másik 

mozgásszervük a bőrizomtömlő, mely egyes fajaiknál araszoló mozgást hoz létre. Egyrétegű kültakarójukat 

kutikula borítja, amely bizonyos fajokon páncélszerű vázzá (lorica) alakulhat. A fejen egy vagy két szemük 

lehet, de ezek sokszor hiányoznak. A fej után a test nyakszerűen beszűkül, majd a gyűrűkre tagolt törzs 

következik. A törzs folytatása a láb, amelynek végén gyakran mozgatható függelékeket, ujjakat találunk. Ezek 

faji bélyegek, és kapaszkodószervként működnek. 

 



 
Araszoló kerekesféreg testfelépítése 

 

A: kerékszerv 

B: szájtölcsér 

C: nyálmirigy 

D: gyomor 

E: utóbél 

F: lábmirigy 

G: sarkantyú 

H: lábujj 

 I: láb 

J: petefészek 

K: rágógyomor 

 

b.) A szájnyílás után a kiszélesedő garatban jól megfigyelhető egy ritmikus mozgást végző szerv, a 

rágógyomor (mastax). Ebben kitines rágókészülék található, amelynek felépítése fontos határozó bélyeg. 

Az egysejtűekből, moszatokból, szerves törmelékekből álló táplálék a garatból a nyelőcsőbe, majd a 

gyomorba jut, ahonnan a bélcsatorna vezet  tovább a kloakáig. A kerekesférgeknek légző és keringési 

rendszerük nincs, kiválasztószervük vesécske típusú. 



 

 

Kerekesféreg testfelépítése 

A: kerékszerv 

B: izmok 

C: gyomormirigy 

D: gyomor 

E: csillók 

F: végbélnyílás 

G: láb 

H: agydúc 

I: petefészek 

J: ujjak 

 

2. Kerekesférgek mikroszkópos vizsgálata 

Eszköz: befőttesüveg, sűrű szövésű háló, szemcseppentő, fénymikroszkóp, fedőlemez, 
tárgylemez, Petri-csésze, fényforrás 



 

a.) Gyűjts be élővizekből, tavakból, patakokból vízmintát úgy, hogy ez élő és elhalt növényi részeket is 
tartalmazzon! Az aljzat közelében összegyűlő szerves törmelékből vegyél szemcseppentővel mintát, és 
vizsgáld meg fénymikroszkóppal! A barnás törmelék között leggyakrabban az araszoló kerekesférgekkel 
találkozhatsz, amelyek nevüknek megfelelően araszoló mozgással másznak az aljzaton. Ilyenkor 
visszahúzott állapotban van a kerékszervük, ezért nehezen azonosíthatók. Alkalmanként kitűrik a 
kerékszervet, és ilyenkor annak csillóival táplálékot sodornak a szájnyílásukhoz. Ez a szerv a 
helyváltoztatásukban is fontos. Úszás közben a testüket teljesen kinyújtják, és kerékszervükkel, mint 
valami propellerrel, gyorsan hajtják magukat előre. 

 

b.) A lebegő életmódot folytató (planktonikus) kerekesférgeket, mint amilyenek a vértes kerekesférgek is, 
a legegyszerűbben áramló vizekből, patakokból, folyókból (pl. Duna) tudod begyűjteni. Ehhez csak annyit 
kell tenned, hogy egy sűrű szövésű hálót (ez készülhet akár egy nejlonharisnyából is) állíts a folyásiránnyal 
szembe. A hálón áthaladó vízből a vízben lebegő szerves törmelékkel együtt a lebegő élőlények is 
kiszűrődnek.  

Már csak azt kell valahogy megoldanunk, hogy a hordaléktól elkülönítsük a kerekesférgeket. Ehhez a 
kerekesférgek pozitív fototaxisát használjuk ki: 

Önts Petri-csészébe a vízmintából, majd erős fénnyel világítsd meg az edény egy részét! A megvilágított 
részen hamarosan összegyűlik a szabad szemmel is felismerhető kerekesféreg-tömeg. Szem- 
cseppentővel egy keveset helyezz belőlük tárgylemezre, majd lefedve vizsgáld meg fénymikroszkóppal. 

 
Vértes kerekesféreg és két üres váz 

 



Laposférgek vizsgálata II. 
 

1.Gyászplanária táplálkozásának vizsgálata 

 

Anyag: gyászplanária, nyershús, májdarabka,vízcsepp 

Eszköz: Petri-csésze, 

 

Vizsgálat menete: 

 

Ha gyászplanáriákat helyezel lapos tálba vagy Petri-csészébe, és a vizükbe borsónyi nyershúst vagy 

májdarabkát teszel, akkor miután felfedezték a táplálékot, rámásznak, és kiölthető garatjukkal kis darabokat 

tépnek ki belőle. Megakadályozandó, hogy testükkel eltakarják a táplálkozás közben ide-oda tekergőző 

garatjukat, a férgeket helyezd egy nagyobb vízcseppbe, és ennek határához rakj májat. Így jól tanulmányozhatod 

a táplálkozás folyamatát, mert ekkor csak oldalirányban kinyújtott garatjukkal érhetik el a táplálékot. 

a.) Az előbbi megfigyelésed alapján nevezd meg a képen a gyászplanária betűvel 

jelölt részeit! 

 

 
Gyászplanária kiöltött garatja táplálkozás közben 

Fi
lm
	



A: garat 

B: test 

C: szájnyílás 

 

2. Tejfehér planária emésztőrendszerének vizsgálata 

 

A béledényrendszert leginkább a tejfehér planária esetében lehet tanulmányozni, mert az áttetsző testfalon 

keresztül jól kirajzolódnak a táplálékkal telt bélágak. A planáriák egynyílású emésztőrendszeréből a 

szájnyíláson át távozik az emészthetetlen maradék. Az állatok éhezéskor megemésztik saját nem 

létfontosságú szerveiket, miközben folyamatosan csökken a méretük. 

 

a.) Nevezd meg a tejfehér planária betűvel jelölt részeit! 

 
A tejfehér planária testfelépítése 

 

A: garattasak 

B: béledényrendszer 

C: feji rész 

D: szemek 

E: testvég 

 

 


