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Ízeltlábúak 
Rovarok II.  

Összetett szemek vizsgálata 
 

A rovarok látószerve a képlátó összetett szem. Ezek több száz vagy több ezer egyszerű szemből épülnek 

föl, mozaikszerűen. A külvilágról alkotott kép is mozaikos, s ennek élessége jócskán elmarad a mi 

látásunk mögött. Mégsem szabad lebecsülnünk a rovarokat, mert szemük rögzítettsége ellenére is 

nagyobb teret fog be, mint a miénk, és a mozgást is jobban érzékeli, mint az ember hólyagszeme. 

 

 

1. Felemásszárnyú szitakötő összetett szemének vizsgálata 

Eszköz: sztereomikroszkóp vagy fénymikroszkóp 

A nagy termetű, a felemásszárnyú szitakötők alrendjébe sorolt rovarok repülő rovarokra vadásznak, amiben 

nagy segítséget jelentenek számukra hatalmas összetett szemeik. A jobb és bal oldali szemek gyakran 

oly terjedelmesek, hogy a fej tetején összeérnek. A fej felülnézeti vizsgálata során jól megfigyelhető az 

összetett szemek előtt elhelyezkedő homlok, amelynek jobb és bal oldalán emelkednek ki a csápok, ezek 

tövében egy-egy pontszem figyelhető meg. A homlok összetett szemek felé eső határán látható a 3. 

pontszem. A homlok előtt a felső ajak helyezkedik el. 

 A nagyméretű összetett szem felszínén már szabad szemmel is kivehetők a hatszögletű kitinlencsék, 

amelyeket fénymikroszkóppal is megfigyelhetsz a levedlett szitakötőlárva bőrének vizsgálatakor. A 

szitakötőlárvák növekedésük során többször is vedlenek, és amint azt korábban láttuk, a kifejlett szárnyas 

rovar is vedléssel alakul ki. Ily módon a levedlett lárvabőrök egyszerűen begyűjthetők a szitakötők 

élőhelyein a vízből, vagy a vízparti mocsári növényzetről, ahol az átváltozás, azaz az imágó kibújása a 

lárvabőrből megtörtént. A levedlett lárvabőr feji részén megtalálható az összetett szem kitinlencséinek 

rétege, amit sztereo- vagy fénymikroszkóppal is megvizsgálhatsz. 



Pig 

 

Közönséges szitakötő (Sympetrum vulgatum) elülső testvége (felülnézet) 

 

2. Az alábbi szöveg elolvasása után nevezd meg a képen betűvel jelzett 

részeket! 

Az összetett szem alapegységei az ommatidiumok (2–20 ezer darab). Az ommatidiumok legkülső, fénytörő 

része az átlátszó, hatszögletű kitinlencse és az alatta található, négy sejtből álló, szintén átlátszó 

kristálykúp. A kristálykúpot pigmentsejtek veszik körül, amelyek az egyes ommatidiumokat optikailag 

különítik el egymástól. A fényérzékeny részt hét hosszúkás receptorsejt adja. Ezek nyúlványai képezik a 

látóideget, amely az agydúcba vezet. 

 

 
Összetett szem metszetének fény mikroszkópos képe 



A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

 



Ízeltlábúak 
Rovarok I.  

Táplálkozás vizsgálata 
 
 

A ma élő ismert állatok kb. 75%-a a rovarok osztályába (Insecta) tartozik, ami majdnem egymillió fajt 

jelent. A mélytengerek kivételével szinte minden élőhelyet meghódítottak, ezzel is bizonyítva nagyfokú 

alkalmazkodási képességüket. A különböző környezetekhez való alkalmazkodás testfelépítésükben is 

tükröződik, de azért vannak olyan bélyegek, amik általánosan jellemzőek rájuk. Ilyen például a kitinalapú 

külső váz, amit az egyrétegű hám termel. A vázat kívülről viaszréteg borítja, mely csökkenti a párologtatást, 

és véd a kórokozóktól is. Alatta kitin- (nitro- géntartalmú poliszacharid) és fehérjetartalmú váz épül fel, 

melyben a hosszú, láncszerű molekulákat speciális anyagok kapcsolják össze kemény vázanyaggá. A 

kültakaró nem tágul, ezért a rovarok növekedésük során időnként vedlenek. Ilyenkor a hámsejtek 

folyadékot termelnek, melynek enzimei részben megemésztik a régi vázat, másrészt megrepesztik azt, így 

az állat kibújhat kinőtt „bőréből”. Az új váz eleinte fehér színű és rugalmas, de később elnyeri végső formáját. 

Az eredeti kültakaró levedlésével jelennek meg a rovarok új fejlődési alakjai is, mint például a 

lárvabőrből előbújó báb, vagy a bábból kikelő kifejlett rovar, az imágó. 

 

 

1. Az ízeltlábúakról tanultak alapján egészítsd ki az alábbi szöveget! 

 

A test ……..re, …………ra és …………ra tagolódik. A fej hat szelvényből áll. A fej hordozza a 

szemeket és a két ………….ot. A csáp a rovarok legfontosabb érzékszerve. Nemcsak tapintási, hanem 

kémiai, sőt néha hangingereket is felfog, ezzel is segítve a…………. tájékozódást. Többnyire csak a 

csáp alapízében van izomzat, és ez mozgatja a többi ízből kialakuló csápostort. A csáp alakja a különböző 

rovaroknál jellegzetesen eltérő lehet. 

A csáp mögött, hátsó oldalsó irányban vannak az ………….szemek. A rovar szájszervei a 4.,5., 

és a 6. testszelvény ízelt láb származékai. Az alapfelépítés a legősibb szájszervnél, a …….típusúnál 

követhető leginkább nyomon, míg a többinél igen jelentősek az életmód függvényében bekövetkező 



változások.  

A rágószájszerv első részét a karomszerű, fogazott rágók (mandibula) adják, amelyek a táplálék 

………….aprítását végzik. Mögöttük helyezkednek el az állkapcsok (maxilla), amelyekhez 

oldalirányban kapcsolódnak az érzékszőrökkel borított állkapcsi………... Az állkapocs után következnek 

az alsó ajkak, amelyekhez szintén érzékszőrökkel borított tapogató kapcsolódik. A szájszerv többi része az 

áll, a ………………és a ………….az állkapocs származékainak tekinthetők. A különböző táplálékforrások 

hasznosítására a rovaroknál jelentősen eltérő szájszervek alakultak. 

 

2. Csíkbogárlárva táplálkozásának megfigyelése 
 

A csíkbogarak népes családjába tartozó rovarok mind lárvaállapotban, mind kifejletten ragadozó életmódot 

folytatnak. A lárvák szájszerve viszont jelentős mértékben eltér az imágó hagyományos felépítésű 

rágószájszervétől. A nagyméretű csíkbogarak karcsú testű lárváira leginkább a vízinövényekkel sűrűn benőtt 

patakokban és tavakban találhatsz rá. A lárvákat könnyű felismerni hatalmas harapófogószerű rágóikról, 

úszószőrös lábaikról és két rövid, testvégi nyúlványairól. A csíkbogárlárva minden nálánál kisebb mozgó 

élőlényt megtámad, és hegyes rágóit belemélyeszti ennek testébe. Erről könnyen meggyőződhetsz, ha egy 

akváriumba helyezett lárva közelébe ászkarákot, szitakötőlárvát, vagy halivadékot engedsz. A táplálkozás 

során a szájnyílással nem rendelkező csíkbogárlárva a hegyes rágóiban futó csatornán keresztül 

emésztőnedvet juttat a zsákmány testébe, majd amikor ez már elfolyósította a test anyagait, a csatornán 

keresztül szívja fel a megemésztett tápanyagokat. 

 

Csíkbogár (Colymbates fuscus) 

és lárva 

 

3. Síkálarcos szitakötőlárva zsákmányszerzése és táplálkozásának 



megfigyelése 
 

A szitakötőlárvák rágószájszerve úgy módosult, hogy alsó ajkaikból egy kiölthető fogószerv, az álarc alakult 

ki. Zsákmányszerzéskor ezt kiöltve megragadják a prédát, majd erős rágóikkal felaprítva elfogyasztják. 

Az acsalárvák álarca lapos képződmény, amit síkálarcnak nevezünk. A táplálkozás vizsgálatára különösen 

az akváriumba helyezett nagytestű acsalárvák alkalmasak, amelyek lassú léptekkel becserkészik, majd 

fogóálarcukkal villámgyorsan lecsapva ragadják meg áldozatukat, a víziászkákat, kisebb szitakötőlárvákat, 

halivadékokat. A nagytestű acsalárvák a dús növényzetű patakokból és tavacskákból kiemelt 

hínárnövényzet közül gyűjthetők. 

 

 

Portyázó acsalárva (Aeschnidae) 

 

 

4. Lepkék táplálkozásának megfigyelése 

 
A lepkék szájszervműködését táplálkozásukkor, nektárszívogatás közben lehet a legkönnyebben 

tanulmányozni. A táplálkozó lepkék pödörnyelvüket kiegyenesítve, ezt a virágba mélyesztve veszik fel a 

nektárt. A pödörnyelv az állkapocs jobb és bal oldali külső karéjából fejlődött ki, míg a szájszerv többi része 

az ajaktapogatók kivételével elcsökevényesedett. 

 



 

Nagy gyöngyházlepke táplálkozása 

 

5. Víziskorpió és botpoloska táplálkozásának megfigyelése 

 
A víziskorpió az álló- és lassú folyású vizek gyakori ragadozó poloskája, amely lesből támadja meg 

áldozatát. A víziskorpió a vízfelszín közelében fejjel lefelé helyezkedik el, miközben testvégi légzőcsövén 

keresztül a légkörből lélegzik. Ha egy halivadék, rák vagy rovarlárva közelít hozzá, akkor hirtelen 

előrelendülve megragadja azt fogólábakká alakult elülső pár ízelt lábaival, majd szipókájának szúrósertéit a 

zsákmány testébe szúrja, és megkezdi táplálkozását. A szájszerv kezdetben, mint egy kis ormány hajladozik 

ide-oda, hogy megtalálja azt a részt, ahol a belsejéből előbukkanó szúróserték behatolhatnak a testbe. A 

víziskorpió táplálkozása során egyfolytában mozgatja a hosszú szúrósertéket, amelyek teljesen átjárják a 

zsákmány testét. A víziskorpió lárvája is ragadozó életmódot folytat, ezért a táplálkozási vizsgálat vele 

is elvégezhető. 

 

 

Víziskorpió táplálkozása szitakötőlárvával 



A víziskorpió-félék családjának másik gyakori faja az állóvizekben élő, megnyúlt testű, 3,5 cm-es vízi 

botpoloska. Teste megnyúlt, pálcikaszerű, és fogólábai a víziskorpióval ellentétben nem vízszintes síkban, 

hanem függőlegesen mozognak. Első torszelvénye jelentősen megnyúlt, így az elülső lábpár 

előretolódott a hatalmas összetett szemeket hordozó fejhez. 

 

Vízi botpoloska táplálkozása víziászkával 

 



Ízeltlábúak 
Rovarszerűek 

 
Rovarszerűek, rovarok 

 

Az ugróvillások (Collembola) a hatlábúak altörzsébe (Hexapoda), a rovarszerűek (Parainsecta) 

osztályába tartoznak. A talajban és korhadó növényi részek között tömeges állatok hengeres lágy testét 

finom szőrbunda borítja, elsődlegesen szárnyatlanok. Fejük két összetett szemet és jól felismerhető 

csápokat visel. A háromszelvényű torhoz három pár rövid, háromízű láb kapcsolódik, melyek segítségével 

lassan másznak. Az első potrohszelvény alsó felszínén a hasi tömlőt találjuk, amelyet egyes kutatók 

légzőszervnek, míg mások rögzítőszervnek tartanak. A negyedik potrohszelvényen ered az ugróvilla. Ez az 

alapízből és két villaágból álló szerv nyugalmi helyzetbben a potroh alá van behajlítva, és a harmadik 

potrohszelvényen található akasztószerkezettel rögzül. Mozgáskor a hátrafelé elmozduló szerv 

erőteljesen lecsap az aljzatra, miáltal a rovar magasra pattan. 

 

Békalencse ugróka 

 

 

1. Vízi ugróvillás vizsgálata 
 

Eszköz: sztereomikroszkóp, vagy felső megvilágítású fénymikroszkóp 

Az állóvizek, tavak és pocsolyák partja mentén, a vízfelszínen és a nedves fövenyen élnek a vízi 

ugróvillások. Különösen tavasszal tömegesek, amikor ezrével jelennek meg az apró, 1 mm-es 



kékesszürke rovarok a nádszálak között. Meríts gyűjtőüvegbe az ugróvillásoktól hemzsegő vízből, majd 

tanulmányozd mozgásukat! A testfelépítésük vizsgálatához helyezz egy példányt tárgylemezre, majd mielőtt 

elpattanna, fedd le egy csepp vízben! A fedőlemezzel leborított állatot a sűrű szőrbundáján fennakadó 

légbuborék veszi körül, ami lehetővé teszi, hogy élő állapotban tanulmányozd az ugróvillást. A rovar apró 

mérete miatt sztereomikroszkóppal, vagy felső megvilágítású fénymikroszkóppal tudod tanulmányozni 

a testfelépítését. 

 

 

a.) Az állat külső megfigyelése után nevezd meg a kép betűvel jelölt részeit! 
 

 
Vízi ugróvillás 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 



Ízeltlábúak 
Százlábúak vizsgálata 

 

1. Egészítsd ki az alábbi, ízeltlábúakról szóló szöveget a megadott szavakkal 
eddigi ismereteid alapján! 

vedlenek, kitin, testtájat, kiegyénült, eltűnését, szelvényezett, pontszemeket, légcsövek, ízülettel, 
Malpighi-edényekkel, nyílt, légcsőrendszer (trachearendszer), agydúccá, összetett 

Az ízeltlábúak (Arthropoda) ………………állatok, a szelvények száma akár 180 is lehet.  A szelvényeknek 

külső váza van, amely a hátlemezből, a melllemezből és két oldallemezből áll, amelyeket rugalmas 

hártyák kötnek össze. Ez az összeköttetés a kemény kültakaró ellenére is kellő hajlékonyságot ad a 

testnek. Az ízeltlábúak szelvényezettsége különnemű (heteronóm), ami azt jelenti, hogy a szelvények nem 

teljesen egyformák, és két (fej, törzs) vagy három (fej, tor, potroh) ……………. alakítanak ki.  

Az ősibb ízeltlábúak szelvényszáma változhat az egyedfejlődés során (pl. százlábúak), a szelvények 

összeforrhatnak (pl. ikerszelvényesek), ami esetenként a kívülről látható (külső) szelvényezettség 

……………eredményezheti (pl. pókok).  

A külső váz különleges anyagát egy nitrogéntartalmú poliszacharid, a …………adja, amelybe szervetlen 

sók (pl. kalcium-karbonát) rakódhatnak. A kitinkutikula a külső váz kialakítása mellett az elő- és utóbél, 

valamint a ……………belső rétegét képezi. A kültakaró nem képes követni az állat növekedését, ezért az 

ízeltlábúak életük során többször …………. A lárvaalakkal rendelkező, átalakulással fejlődő ízeltlábúak 

esetében az újabb fejlődési alak megjelenését is vedlés előzi meg. 

 Jellegzetes végtagjaik az ízelt lábak, amelyek a mell- és oldallemezek között …………..  kapcsolódnak a 

törzshöz. Az ízelt lábak 5-9 üreges ízből épülnek fel, amelyek belsejében találhatók a ………….. 

(eredési és tapadási hellyel rendelkező, hajlító, feszítő) izmok, amelyeket harántcsíkolt izom- szövet építi 

fel. Az ízelt lábak elsődlegesen a helyváltoztatás szervei, de belőlük származtathatók a szájszervek egyes 

részei, a csápok, a párzószervek és bizonyos légzőszervek is. 

 Emésztőrendszerük elő-, közép- és utóbélre tagolódik, keringési rendszerük …………Légzőszervük a 

legtöbb ráknál kopoltyú. A többnyire végtagokhoz kapcsolódó, nagy felületű kopoltyú a vízben oldott 

oxigént veszi fel, amit a testfolyadék szállít el a test szöveteihez. A többi ízeltlábú légzőszerve 

a……………………………., vagy a tracheatüdő. Kiválasztásuk vesécskeeredetű szervekkel, vagy a 

bélcsatorna vakbélszerű függelékeiből álló ………………történik.  



Többnyire váltivarúak, női és hímivarú egyedeik is vannak. Az ízeltlábúakra jellemző az egyre jobban köz- 

pontosuló hasdúclánc. Ebben a szelvényenként elhelyezkedő dúcpárok összeolvadnak, a garat feletti 

szelvények dúcai pedig az idegrendszer központjává, egységes …………. fejlődnek. Az idegrendszerrel 

együttműködő hormonális rendszerük fejlett. Tapintó-, ízlelő- és szaglószerveik a köztakaróban 

helyezkednek el. Az ízeltlábúak különleges felépítésű látószervei a kitinlencsével rendelkező szemek. 

Ezek állhatnak önmagukban ………..alkotva, vagy csoportosan ……………szemet kialakítva. 

 
 

 
2. Olvasd el az alábbi szöveget, és a vastagon szedett megnevezéseket 

párosítsd a kép megfelelő betűivel! 

 

A százlábúak (Chilopoda) osztályába éjjel aktív, gyors mozgású ragadozók tartoznak. Az avarban, kövek és 

fakéreg alatt gyakoriak, ahol rovarokra, férgekre, csigákra vadásznak.  

A megnyúlt, lapított állatok teste fejre és törzsre tagolódik. A feji részen figyelhető meg a két hosszú, 

fonálszerű csáp, a pontszemek halmazából álló összetett szem és a lefelé irányuló szájszerv, amely egy pár 

rágóból és két pár állkapocsból áll.  

Az első törzsszelvény lábpárja a zsákmány elejtésében fontos állkapcsi lábbá fejlődött. Ennek kiszélesedett 

alapízében a gerinctelenekre végzetes hatású anyagot termelő méregmirigy helyezkedik el, amit a csúcsi rész 

erőteljes karmai juttatnak a zsákmánytestébe.  

A törzsszelvények 1-1 pár lábat hordoznak, amelyek közül az utolsó kettő, az uszálylábak nem vesznek részt 

a mozgásban. A százlábúak ragadozója a vakond és az egerek: sikertelen támadásukat gyakran 

végtaghiányok jelzik. A lábak egy részének elvesztése jelentősen nem csökkenti az állat 

mozgékonyságát. 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 



G: 

 

 

Barna százlábú (Lithobius	forficatus)	testfelépítése 

 

 

 

 



Ízeltlábúak 
Rovarok IX.  

Teljes átalakulás 
 

Teljes átalakuláskor a lárva nem hasonlít az imágóhoz, sokszor táplálkozása is más. Vedlések után 

bebábozódik, és a bábból bújik elő a kifejlett rovar, az imágó. 

 

 

1. Levelészek teljes átalakulásának megfigyelése 

A nagy nyárlevelész és a húszfoltos fűzlevelész gyakori kártevői a nyárasoknak és füzeseknek. A lárvák 

és a kifejlett rovarok is a falevelekkel táplálkoznak. Nyár elején találkozhatsz a lombozatban a bebábozódás 

előtt álló nagytestű lárvákkal, amelyek bebábozódás előtt a testvégüket a levélhez ragasztják, majd bábbá 

vedlenek. A báb a levedlett lárvabőrhöz kapcsolódva csüng lefelé a levelekről. 

 

Nagy nyárlevelész (Chrysomela populi) kifejlett alakja és lárvái 

 



2. Harlekinkatica teljes átalakulásának megfigyelése 

A harlekinkatica Kelet-Ázsiából származó idegenhonos faj, amely agresszív terjedése miatt ma már tömeges 

megjelenésű hazánkban. Részben visszaszorította a hazai katicabogarak számos faját. Különösen a 

levéltetvesedésre hajlamos cserjéken él sok egyed. Évente három generációja is kifejlődhet, ezért 

tavasztól őszig gyakran fellelheted különböző fejlődési alakjait. 

 
Párosodó harlekinkaticák (Harmonia axyridis), a lárva és a báb 

 

 

3. Csíkbogár teljes átalakulásának megfigyelése 

 

Eszköz: akvárium, terrárium, földkupac, üveglap 

A csíkbogarak esetében lehetőségünk van arra is, hogy a lárva, báb, imágó átalakulást folyamatában vizsgáljuk. A 

ragadozó csíkbogárlárva akváriumban jól tartható, és megfelelő táplálás mellett hamar eléri a bebábozódásra 

alkalmas állapotot. Ezt úgy ismerhetjük fel, hogy a szitakötő lárváihoz hasonlóan beszünteti táplálkozását, 

nem támadja meg a zsákmányállatokat (pl. halivadék, vízirovar- lárvák, víziászka). Legkésőbb ekkor át kell 

helyeznünk a lárvát egy olyan terráriumba, amely egy legalább 20 cm mélységű földkupacot is magában 

foglal. Az ide áthelyezett lárva rövid időn belül kimászik erre, és beássa magát a talajba. Ha 2-3 nap 

elteltével felnyitod a kb. 10 cm mélyen elhelyezkedő bábkamrát, fellelheted a lárva vedlésével kialakult fehér 

bábot. 

 A bábkamrát fedd le üveglappal, és figyeld meg az imágó kibújásának folyamatát! 



 

 

Ízeltlábúak 
Rákok vizsgálata I. 

 
A rákok (Crustacea) változatos testfelépítésű és életmódú állatok, ezért kevés, csak rájuk jellemző 

tulajdonságot tudunk felsorolni. Ilyen a két pár csáp és a kopoltyúval való légzés. Ez utóbbi alól csak a 

szárazföldi ászkák képeznek kivételt. A szárazföldi ászkarákokat a köznyelv tévesen pincebogaraknak 

nevezi.  

Az ászkarákok (Isopoda) alrendjébe szárazföldön és vízben élő rákok tartoznak. Latin nevük hasonló 

felépítésű ízelt lábaikra utal. Az 1-1,5 cm-es pincebogarak az avarban, a korhadó fák kérge alatt, a 

pincében tárolt krumpliszsákok alatt, a komposzthalomban is gyakoriak, ahol az elhalt növényi anyagokkal 

táplálkoznak. Ezzel a tevékenységükkel hozzájárulnak a humuszképződéshez. 

1. Szárazföldi ászka vizsgálata 

A lapított testű állatok feje az első torszelvénnyel összeforrt, amelynek végtagja állkapcsi lábbá lett. Hátpajzsuk 

nincs, járólábaik pálcikaszerűek. Fejükön két összetett szem van, mindkét csápjuk csak egyágú. 

Légzőszerveik az első öt pár potrohlábból fejlődtek. Ez a szárazföldi ászkáknál a fehérszerv. Az ovális alakú 

állatok pálcaszerű torlábaikon menekülnek, ha megzavarják őket. Egyes fajaik védekezéskor teljesen 

összegömbölyödnek. 

a.) Az alábbi kép betűit párosítsd az ászka részeivel! 

hátlemezek, fehérszerv, potroh, torszelvények, szájnyílás, torlábak, összetett szem, 2.csáp, 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 



 
Szürke gömbászka alulnézeti képe 

 

 

2. Közönséges víziászka vizsgálata 
 

Az ászkarákok felszíni vizekben élő legismertebb faja a közönséges víziászka, amelyet nem túl 

megnyerő kinézete miatt angolul vízitetűnek (water louse) neveznek. A hátpajzs nélküli, háthasi irányban 

lapított állat szürkésbarnás színű, a testhossza 15 mm. Feje, amely összenőtt az első torszelvénnyel, két 

pár csápot, szájszerveket és két összetett szemet visel. A test többi része 7 szabadon álló torszelvényből és 6 

potrohszelvényből áll. A torszelvények mindegyike egy-egy pár lábat visel. Kopoltyújuk az első 5 

potrohszelvény lábaiból fejlődött ki. Légzőszervüket (úszóláb) állandóan mozgatják, hogy friss, oxigéndús 

víz áramoljon körülöttük. Az úszólábakat viselő összeolvadt szelvényeket potrohpajzsnak nevezzük. Úszni 

nem tudnak, a helyüket pálcalábaikon lépegetve változtatják. A víziászkák álló- és lassú folyású vizekben 

élnek a vízfenék növényi törmeléke között, ahol elhalt szerves anyagokkal táplálkoznak. 

a.) Egészítsd ki az alábbi szöveget a megadott szavak felhasználásával! 

állkapcsi, hátpajzs, összetett ,  lágy ,  kalcium-karbonát, középbéli mirigy, lárvaalak 

A kültakaró a lágytestű rákoknál lehet egészen vékony, átlátszó, míg más esetben igen vastag kitinpáncél, 

amelybe jelentős mennyiségű…………….. rakódik be. Az állatok fejlődésük során többször vedlenek. 

Ilyenkor beszüntetik táplálkozásukat, és a hámszövet által termelt emésztőfolyadék segítségével 

feloldják a kutikula egyes anyagait és a mészsók jelentős hányadát. Ezután megszabadulnak a súlyát tekintve 



negyedére csökkent régi kültakarótól. A frissen vedlett rák neve vajrák, ami ………kutikulájára utal. A váz 

főként a kopoltyúkon keresztül felvett kalcium berakódásával néhány hét alatt szilárdul meg  

A fej két pár csápot hordoz, melyek közül a második többnyire kétágú. Mechanikai és kémiai érzékszervként 

működnek, de a helyváltoztatás szervei is lehetnek. A szemek egyszerű felépítésű, páratlan naupliusz szemek 

vagy páros ………….. szemek. A fej hátoldali részén középen elhelyezkedő naupliusz szem csupán a fény 

irányát és erősségét érzékeli.  

A hátsó fejszelvényből sokszor kiindul egy bőrkettőzet, amely hátranyúlik és beborítja a tort, sőt gyakran 

a potrohot is. Ezt a védőszervet nevezzük ………….nak. Esetenként a mészberakódással megkeményedett 

hátpajzs lefutása középen megtörik, és két fele teljesen körbeveszi a testet.  

A toron lévő lábak több típust képviselnek. Potrohlábaik többnyire az úszást szolgálják, de részt vehetnek a 
párzásban, a peték szállításában és a farokúszó alkotásában is. A rákok törmelékevők, ragadozók, 

növényevők vagy élősködők. A különböző táplálkozási módok jól tükröződnek az emésztőrendszer 

felépítésében is. Emésztésük jellegzetes szerve a………….., mely a felszívásban is szerepet kap.  

A rákok nyílt keringési rendszere eléggé redukált, inkább csak a fejlettebb rákoknak van fejlettebb keringési 
rendszere. A kiválasztás módosult vesécskékkel, a csápmiriggyel vagy az …………….miriggyel történik, 

melyek a csápnál és az állkapcsoknál nyílnak. 

 A rákokra jellemző az ivadékgondozás, petéiket sokszor különböző ideig magukkal hurcolják. Az édesvízi 

rákok fejlődése kétféle lehet. Vagy közvetlen fejlődésűek, azaz …………..nélküliek, vagy a petéből először 

egy fejlárva (naupliusz lárva) kel ki, és ez alakul át sorozatos vedlések után kifejlett rákká. A lebegő, úszó 

életmódot folytató, szerves törmelékkel táplálkozó lárvának egyetlen naupliusz szeme van. 

 

 



Ízeltlábúak 
Rákok vizsgálata IV. 

 
 

A kecskerák boncolása 

 

Beszerzése: Kecskerákot vagy rokon fajokat éttermeknek szállító cégektől, halászati gazdaságoktól 

vásárolhatunk. 

Altatása: Nagy befőttesüvegbe dietil-éterrel átitatott vattát teszünk, ebbe helyezzük a rákot, és az üveget 

azonnal lezárjuk. Az állat kb. 15 perc múlva, amikor az üveg rázására már nem mozdul, boncolható. A rákot 

boncolás előtt vízzel jól le kell öblíteni. 

 

a.) Figyeld meg az állat lábait!  

Az első három pár járólábon az utolsó két íz egymással szembehelyezhető, ezek az ollós lábak. A potrohon 

módosult hasadt lábakat láthatunk, a potrohlábakat. 

 

b.) Állapítsd meg az állat nemét!  

Hím egyedeken az első és a második pár potrohláb párzószervvé alakult, a többi úszóláb. 

Nőstény egyedeken az első pár potrohláb csökevényes, a többi a megtermékenyített petéket, illetve a fejlődő 

embriókat hordozza a szaporodási időszakban  

 

A nőstény kecskerák tor és potrohlábai 



 

A hím kecskerák tor és potrohlábai 

 

 

 

 

Az utolsó, hatodik potrohszelvény végtagpárja mindkét nemnél lemezszerűen kiszélesedett farokláb, 

mely a faroknyúlvánnyal együtt evezőt alkot a potroh végén. 

 

c.) Nevezd meg a kecskerák potrohvégének képen betűvel jelölt részeit! 

 

A: 

B: 

 

 

A kecskerák potrohvége 



 

d.) Keressük meg a testnyílásokat! 

A szájnyílást a fej hasi oldalán a rágók között, a végbélnyílást az utolsó potrohszelvény hasi oldalán, a 

kiválasztószervek nyílásait a 2. csáp tőrészének hasi oldalán, az ivarnyílásokat (nőstényeken a 3., hímeken 

az 5. járóláb tőrészén) és a kopoltyúrést a fejtorpajzs széle és a járólábak töve között. 

 

e.) Belső szervek vizsgálata 
 

A rákot kézben tartva a nagyollóval levágjuk a kopoltyúfedőket a páncélon látható íves rovátka mentén. 

Lehajtjuk és megvizsgáljuk az oldallemezekre tapadt bojtos kopoltyúkat. Levágunk belőlük egy ágat, és 

vízbe helyezve, nagyítóval vagy sztereomikroszkóp alatt megfigyeljük, hogy a kopoltyúfonalak felületét 

igen vékony kutikularéteg borítja. Ezt követően ollóval átvágjuk a fejtorpajzs és az első potrohszelvény 

közti vékony hártyát, majd az így keletkezett résen át az összecsukott ollóval a páncél belső felszínéről 

óvatosan leválasztjuk a rátapadt hámot, végül eltávolítjuk a szemek vonaláig a fejtorpajzs háti részét. A 

rózsaszínű, kissé ráncos hámot oldalt kisollóval felvágjuk, és csipesszel szintén leemeljük. Így 

láthatóvá válik a rágógyomor, mellette a legyezőszerű rágóizmok, a középbéli mirigy és a szívburkon belül 

az egyetlen kamrából álló szív. 

 

f.) Nevezd meg a képen betűvel jelölt részeket! 
 

 

A kecskerák belső szervei a hátlemezek eltávolítása után 



A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I:  

J:  



 

Ízeltlábúak 
Rákok vizsgálata V. 

 
 

A kecskerák boncolása 

 

Beszerzése: Kecskerákot vagy rokon fajokat éttermeknek szállító cégektől, halászati gazdaságoktól 

vásárolhatunk. 

Altatása: Nagy befőttesüvegbe dietil-éterrel átitatott vattát teszünk, ebbe helyezzük a rákot, és az üveget 

azonnal lezárjuk. Az állat kb. 15 perc múlva, amikor az üveg rázására már nem mozdul, boncolható. A rákot 

boncolás előtt vízzel jól le kell öblíteni. 

 

1. A szív vizsgálata 
A rákot kézben tartva a nagyollóval levágjuk a kopoltyúfedőket a páncélon látható íves rovátka mentén. 

Lehajtjuk és megvizsgáljuk az oldallemezekre tapadt bojtos kopoltyúkat. Levágunk belőlük egy ágat, és 

vízbe helyezve, nagyítóval vagy sztereomikroszkóp alatt megfigyeljük, hogy a kopoltyúfonalak felületét 

igen vékony kutikularéteg borítja. Ezt követően ollóval átvágjuk a fejtorpajzs és az első potrohszelvény 

közti vékony hártyát, majd az így keletkezett résen át az összecsukott ollóval a páncél belső felszínéről 

óvatosan leválasztjuk a rátapadt hámot, végül eltávolítjuk a szemek vonaláig a fejtorpajzs háti részét. A 

rózsaszínű, kissé ráncos hámot oldalt kisollóval felvágjuk, és csipesszel szintén leemeljük. Így 

láthatóvá válik a rágógyomor, mellette a legyezőszerű rágóizmok, a középbéli mirigy és a szívburkon belül 

az egyetlen kamrából álló szív.  

 

Ezután kétoldalt végigvágjuk a nagyollóval a potroh hátlemezeit, és eltávolítjuk őket. Az előtűnő 

potrohfeszítő izmot a tor felől leválasztjuk a kékes kutikulacsíkozású utóbél szintjéig. Míg a nagy artériák 

meg nem sérülnek, érdemes a szívbe vékony injekciós tűvel toluidinkék oldatot vagy más színezőanyagot 

(tus, kármin szusz- penzió) juttatnunk. A festéket lassan, óvatosan nyomjuk ki a fecskendőből, a kifolyó 

felesleges színezéket vízzel öblítsük le! Így a szív és a belőle kilépő erek nagy része jól kirajzolódik. 

 



a.) Nevezd meg a kép betűvel jelölt részeit! 
 

 

 

A kecskerák szíve a szív- burokban és a kilépő artériák 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

 

 

2. A rágógyomor vizsgálata 

Vágjuk át a gyomor alatt a függőleges nyelőcsövet, az utóbelet a kezdeti szakaszán és a középbéli miriggyel 

együtt kiemeljük a rágógyomrot. A rák gyomra egy bonyolult őrlő- és válogatószerkezet, mely megdarálja 

és szemcseméret szerint osztályozza a táplálékot. A háti középvonalban kisollóval felnyitjuk a gyomrot, és 

nagyítóval vagy sztereomikroszkóppal azonosítjuk a részeit. 

Keressük meg a rágókészülék háti, oldalsó és hasi fogait, a kitinsertékkel ellátott terelő- és 

szűrőlemezeket, a gyomor két része közötti szelepet és a tölcsért, mely a rendkívül rövid középbélen át az 

utóbélbe vezeti a durvaszemcsés táplálékot! A finom szemcsék a tölcséren kívül, a középbélen át a 

középbéli mirigybe kerülnek. 



Ha szerencsénk van, a gyomor elülső részében a raktározott mészsókat tartalmazó rákszemet is 

megfigyelhetjük. 

 

a.) Nevezd meg a kép betűvel jelölt részeit! 
 

 

 
A kecskerák rágógyomra eredeti helyzetében 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

J: 

K: 

L: 



 

Ízeltlábúak 
Rákok vizsgálata VI. 

 
 

A kecskerák boncolása 

 

Beszerzése: Kecskerákot vagy rokon fajokat éttermeknek szállító cégektől, halászati gazdaságoktól 

vásárolhatunk. 

Altatása: Nagy befőttesüvegbe dietil-éterrel átitatott vattát teszünk, ebbe helyezzük a rákot, és az üveget 

azonnal lezárjuk. Az állat kb. 15 perc múlva, amikor az üveg rázására már nem mozdul, boncolható. A rákot 

boncolás előtt vízzel jól le kell öblíteni. 

 

A rákot kézben tartva a nagyollóval levágjuk a kopoltyúfedőket a páncélon látható íves rovátka mentén. 

Lehajtjuk és megvizsgáljuk az oldallemezekre tapadt bojtos kopoltyúkat. Levágunk belőlük egy ágat, és 

vízbe helyezve, nagyítóval vagy sztereomikroszkóp alatt megfigyeljük, hogy a kopoltyúfonalak felületét 

igen vékony kutikularéteg borítja. Ezt követően ollóval átvágjuk a fejtorpajzs és az első potrohszelvény 

közti vékony hártyát, majd az így keletkezett résen át az összecsukott ollóval a páncél belső felszínéről 

óvatosan leválasztjuk a rátapadt hámot, végül eltávolítjuk a szemek vonaláig a fejtorpajzs háti részét. A 

rózsaszínű, kissé ráncos hámot oldalt kisollóval felvágjuk, és csipesszel szintén leemeljük. Így 

láthatóvá válik a rágógyomor, mellette a legyezőszerű rágóizmok, a középbéli mirigy és a szívburkon belül 

az egyetlen kamrából álló szív.  

 

 

1. A kecskerák hasdúcláncának és összetett szemének vizsgálata 

a.) A gyomor kivétele után azonosítjuk a fej elülső részén a csápmirigyeket, megkeressük a nyelőcső körül 
a megnyúlt garatideggyűrűt, ennek elülső végén az agydúcot. A garatideggyűrű hátsó végén folytatódó 

hasdúclánc feltárásához a tori belső váz középső részéből a nagy csipesszel egy sávot ki kell 

csipkednünk. 

 



b.) Nevezd meg a kép betűvel jelzett részeit! 

 

 

A kecskerák hasi belső vázrendszere és hasdúclánca 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

 

c.) Ezt követően készítsünk borotvapengével érintőleges metszetet az összetett szemből, és 

tárgylemezen vízcseppben lefedve vizsgáljuk meg fénymikroszkópban! 

 

 
Kecskerák és csótány összetett szemének kitinlencséi. 

Azonos nagyítású fény- mikroszkópos képek 



 

d.)  Majd keressük meg az 1. csáp tőízének háti felszínén a helyzetérző szerveket! Ezek háti irányban nyitott 

gödrök, melyeket sűrű kitinserték takarnak. Belsejükben a külvilágból származó szilárd szemcsék (pl. 

homok) találhatók, ezek helyzetváltoztatáskor elmozdulnak, és ingerlik az üreget bélelő érzékhámot. 

Vedlések alkalmával a külső egyensúlyszerv kutikulaborítása is lecserélődik a felvett homok- 

szemcsékkel együtt. 

 

e.)  Nevezd meg a kép betűvel jelzett részeit! 

 

 

 
A kecskerák egyensúlyszerve az első csáp tőízének háti oldalán 

 

A: 

B: 

 



Ízeltlábúak 
Rákok vizsgálata VIII. 

Kagylós- és evezőlábú rákok vizsgálata 
 
1.Kagylósrákok vizsgálata 

 
Eszköz: fénymikroszkóp 

Anyag: 10%-os sósav vagy ecetsav 

 
A kagylósrákok álló- vagy lassan folyó vizekben élnek. A néhány milliméteres kagylószerű állatok csápjaik 

ellentétes irányú csapkodásaival egyenletesen másznak az aljzaton, vagy úsznak. Fénymikroszkóppal 

vizsgáld őket, alsó és felső megvilágítás együttes alkalmazásával! Szelvényezetlen testüket teljesen 

körülveszi a hátlemezből kialakuló köztakaró kettőzet, amelybe mész rakódik 

Teknőjüket jól össze tudják zárni, némelyikük a légmentesen összezárt héjban az időszakos szárazságot 

is átvészeli. Törzsük rövid, csak kevés végtagjuk van. Lehetnek ragadozók, növényevők s törmelékevők is. 

Ha a mikroszkóppal vizsgált kagylósrákra hígított (10%-os) sósavat vagy ecetsavat cseppentesz, akkor a 

héj kalcium-karbonátjából szén-dioxid-gáz fejlődik, amit buborékképződés jelez. 

 

Kagylósrák (Ostracoda) fény- mikroszkópos képe 



2. Evezőlábú rákok mikroszkópos vizsgálata 

 
Az állóvizekben gyakori 1-2 mm-es evezőlábú rákok közül a planktonból sűrű szövésű hálóval 

tudod begyűjteni a kandicsokat (Cyclopidae) és lebegő kandicsrákokat (Diaptomidae), míg a 

mászókandicsok (Canthocamptidae) az aljzat törmelékében tömegesek. 

 

a.) Az állat megfigyelése és tanulmányaid alapján után egészítsd ki az alábbi 

szöveget! 

 
 A rákok teste fejből és …………törzsszelvényből áll. Hátpajzsuk nincs. Két pár csápjuk közül az 

egyik jóval……., mint a másik. Fejük egyetlen középső ………szemet visel. Első torlábuk 

állkapcsi láb, míg a többi …..pár hasadtláb ……szolgál, amelyekkel egyszerre csapkod az állat. 

Ezek eredményezik jellegzetesen szakaszos mozgását, mely során először ferdén felfelé emelkedik, 

majd kissé visszasüllyedve újra előrelendül a lábak ismételt csapkodása miatt. 

Táplálkozás szerint lehetnek egysejtűekkel, apró férgekkel táplálkozó……., moszatokat fogyasztó 

növényevők, vagy……... Az evezőlábú rákoknál 12 fejlődési stádium van, hat naupliusz, öt 

kopepodit (a kifejlett egyedhez hasonló, de kevesebb testszelvénnyel rendelkező állat) és a 

…………..állat. Jelentős számú halparazita van közöttük, melyek a halak kopoltyúin és a 

vékonyabb, bőrrel fedett testrészeken élősködnek. Testük………….., gyakran csak hosszas 

vizsgálódás után állapítható meg rák mivoltuk. 

 

 
Kandics fény mikroszkópos oldalnézete. A test belsejében jól 

megfigyelhetők a lebegést elősegítő olajcseppek 

 
 

 

 
 



Ízeltlábúak 
Rovarok XI. 
Bábvizsgálat 

 
1. Bábvizsgálat 

 

A teljes átalakulással fejlődő rovarok bábja három típusba sorolható. Az eddig tárgyalt bogarak esetében 

szabad bábról (pupa libera) beszélhetünk, amelyen a végtagok és a szárnyak kezdeményei elállnak a 

testtől (pl. csíkbogárbáb). 

 

Első ránézésre nem mindig lehet azonosítani a szabad bábot, mert egyes rovarok, mint például a hangyák, 

egy külső burkot, kokont szőnek ezek köré. 

 

A lepkékre jellemző a fedett báb, vagy múmiabáb (pupa obtecta), amelynél a lárva bábbá vedlése 

során megszilárduló vedlési folyadék hozzáragasztja a testfüggelékeket (csápok, ízelt lábak, szárnyak 

kezdeményei) a testhez. 

 

A tonnabáb (pupa coarctata) egyes legyekre jellemző hordó vagy csepp alakú képződmény, amelynek 

külső burka az utolsó előtti és az utolsó lárvabőrből alakul ki. A két előző bábtípustól eltérően a 

tonnabáb semmilyen mozgásra nem képes. 

 

Különleges szabad báb a tegzesek bábja, amely az imágó kibújása előtt ízelt lábai csapkodásával felúszik a 

vízfelszínre, és gyakran a szárazra is kimászik. A lakócsöves tegzeslárvák különösen a középhegységi 

és az égerligetekkel kísért síkvidéki patakokban gyakoriak, de állóvízi fajaik is sokfelé megjelennek. A 

tegzeslárvák többsége a vedlést követően új lakócsövet épít magának, de építkezésre bírhatók akkor is, ha 

megsérül tegezük, vagy megfosztjuk őket házuktól. 



1. Nevezd meg a képen melyik bábtípus látható! 

 

 

………………. 

 

……………… 

 

…………………. 

 



 

……………… 

 



Ízeltlábúak 
Rovarok XIII. 

Óriáscsótány boncolása 2. 
 

Beszerzése: Óriáscsótányt vagy hasonló rokon fajokat beszerezhetünk az állatkertből, állat- 

kereskedésekből vagy takarmányállat-tenyésztőktől. 

Altatása: Befőttesüvegbe etil-acetáttal átitatott vattát teszünk, ebbe helyezzük a csótányt, és az üveget 

azonnal lezárjuk. Az állat kb. 5 perc alatt túlalszik és boncolható. 

Eszköz: nagyító, sztereomikroszkóp, bonctál, rovartű, olló, csipesz, papírtörlő, 

 

1.  A csótányt hasi oldalával lefelé a bonctálba helyezzük, és lábai tövénél rovartűvel (a 

gombostűnél vékonyabb, rugalmasabb és hegyesebb tűvel) rögzítsük! 

a.) Vágjuk le a szárnyakat, és távolítsuk el az előtorpajzsot! 

b.) Egy tűvel tűzzük le az ivarnyílás alatti lemezt, és kisollóval a végbélnyílás és a 

végbélnyílás feletti lemez között indulva a potroh, majd a tor mindkét oldalán végig 

vágjuk át az oldallemezeket (vagyis a hát- és mell-lemezek túllógó élei között haladunk 

a metszéssel) egészen a fejig! 

c.) Ezt követően kis csipesszel fogjuk meg a végbélnyílás feletti lemez szélét, és a 

hátlemezek együttesét finoman emeljük fel, közben a kisollóval elvágjuk az ezt 

akadályozó hát-hasi izmokat, légcsöveket és zsírtestlebenyeket, illetve a tor területén 

a repülőizmokat. Nem szabad túl erősen húznunk a hátlemezeket, mert a lemezek 

közti hártyák könnyen elszakadnak. 

Ügyeljünk rá, hogy a végbél és a tápcsatorna az állat hasi felében maradjon! A szabaddá tett 

hátlemezegyüttest belső oldalával felfelé a csótány elé tűzzük a bonctálba, és az egész 

preparátumra vizet engedünk, hogy teljesen ellepje. 

d.) Nevezd meg a csótányháti oldalán betűvel jelzett részeket! 



 
Óriáscsótány háti nézetben az előtorpajzs és a szárnyak eltávolítása után 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

 

2. A hasi lemezeken maradt szervek feltárásához távolítsuk el a potrohot kitöltő 

zsírtestlebenyeket minél alaposabban!  
 

Erre a célra a fogászati csipesz a legalkalmasabb: fogjunk meg vele egy zsírtestlebenyt, óvatosan tépjük ki, 

majd töröljük egy papír törlőkendőbe a csipeszt. Ezt a műveletsort addig ismételjük, amíg feltárul a 

tápcsatorna és az ivarszervek. 

Ügyeljünk rá, hogy valóban csak a zsírtestet távolítsuk el, a hasonlóan fehér nyálmirigyet és ivarszerveket 

ne!  

 



a.) Két csipesszel finoman válasszuk szét a bélcső kanyarulatait egymástól és oldalra 

emeljük ki a tápcsatornát! 

 

b.) Azonosítsuk a szakaszait és a függellékeit! 

 A nyelőcső, két oldalán a nyálmirigy végkamrái és nagyon vékony falú gyűjtőhólyagja, a begy, a rágógyomor 

alkotják az előbelet. Ezután következik a középbél a vakbélágakkal. A rovarok speciális kiválasztószervei, a 

Malpighi-edények az állatvilágban egyedülállóan, a közép- és utóbél határán a tápcsatornába nyílnak. Az 

utóbél itt a széklet kialakításán túl, a vizeletből történő vízvisszaszívás feladatát is ellátja. Mindkét 

szervrendszer végterméke a végbélnyíláson át távozik. (Az emésztő- és kiválasztórendszer minden más 

állatban független egymástól, és kivezetőcsöveik is külön nyílnak a külvilágba vagy a kloákába.) 

 

c.) Nevezd meg a csótány betűvel megjelölt szerveit! 

 

 

 

A felboncolt óriáscsótány belső szervei 

 

A: 



B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

J: 

K: 

L: 

 

 



Ízeltlábúak 
Rovarok XII. 

Óriáscsótány boncolása 1. 
 

Beszerzése: Óriáscsótányt vagy hasonló rokon fajokat beszerezhetünk az állatkertből, állat- 

kereskedésekből vagy takarmányállat-tenyésztőktől. 

Altatása: Befőttesüvegbe etil-acetáttal átitatott vattát teszünk, ebbe helyezzük a csótányt, és az üveget 

azonnal lezárjuk. Az állat kb. 5 perc alatt túlalszik és boncolható. 

Eszköz: nagyító, sztereomikroszkóp, bonctál, rovartű,olló, 

 

1. A boncolás előtt először kívülről vegyük szemügyre az állatot! 

 A kis méretek miatt célszerű egy nagyítót vagy sztereomikroszkópot használnunk. 

a.) Figyeljük meg a fejtok kitinlemezeit, az egyszerű és összetett szemeket, a csápokat 

és a rágószájszerv részeit!  

b.) A toron vizsgáljuk meg a két pár szárnyat! 

Az első pár kitinesebb, ezt szárnyfedőnek nevezik, a második pár szárny nagyobb felületű, hártyás, repülésre 

is alkalmas.  

c.) A torszelvényeken erednek az ízelt lábak, azonosítsuk a részeiket!  

d.) A potrohon figyeljük meg az egyes szelvények vázelemeit! ( hátlemez, mell-lemez, 

és túllógó éleik között az oldallemezek) 

e.)  Keressük meg a légcsőrendszer bemeneteit, a légzőnyílásokat!  

 f.) Keressük meg a potroh végen az érzékszőrőkkel borított fartoldalékot, a 

végbélnyílást és az ivarnyílást! 

g.) Állapítsd meg az állat nemét! 



A farcsuta megléte vagy hiánya alapján dönthetjük el, hogy hím vagy nőstény az állat. 

h.) Nevezd meg a csótány fején található, betűvel jelölt részeket! 

 

Az óriáscsótány fején található szervek 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

 

2. A külső vizsgálat után a csótányt hasi oldalával lefelé a bonctálba helyezzük, és lábai 

tövénél rovartűvel (a gombostűnél vékonyabb, rugalmasabb és hegyesebb tűvel) 

rögzítsük! 

a.) Vágjuk le a szárnyakat, és távolítsuk el az előtorpajzsot! 



b.) Egy tűvel tűzzük le az ivarnyílás alatti lemezt, és kisollóval a végbélnyílás és a 

végbélnyílás feletti lemez között indulva a potroh, majd a tor mindkét oldalán végig 

vágjuk át az oldallemezeket (vagyis a hát- és mell-lemezek túllógó élei között haladunk 

a metszéssel) egészen a fejig! 

c.) Nevezd meg a csótány hasi oldalán betűvel jelölt részeket! 

 
Óriáscsótány – hasi nézet 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 



Ízeltlábúak 
Ikerszelvényesek vizsgálata 

 

Az ikerszelvényesek (Diplopoda) osztályába sorolt megnyúlt testű ízeltlábúak avarban, fakéreg alatt, 

pincékben gyakoriak, ahol leginkább a korhadó növényi anyagokkal és az ezeken tenyésző gombákkal 

táplálkoznak, így fontos szerepük van a humuszképződésben. A lassú mozgású állatok ingerlésre kellemetlen 

szagú, mérgező hatású váladékot választanak ki támadóik elriasztására. 

 

1. A vaspondró testfelépítése és mozgása 

 

 
A vaspondró teste fejre és törzsre tagolódik. 6 szelvényből álló fejüket egységes kitintok borítja, mely el 

van meszesedve. A hengeres törzs első szelvénye a láb nélküli gallérszelvény, amit 1-1lábpárt viselő 

törzsszelvények követnek. Az 5. törzsszelvénytől kezdődően a szelvények párosával összenőttek, és 

ikerszelvényeket képeznek. Ezek 2-2 pár lábat hordoznak. A testvégi szelvény végtag nélküli. 

Védekezéskor az állat összegömbölyödve védi hasoldalát. 

Az alábbi képen nevezd meg a vaspondró betűvel jelölt részeit! 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

J: 

 

 



 

A vaspondró (Julidae)	testfelépítése 

 

2. Karimás ikerszelvényes testfelépítése és mozgása 
 
A karimás ikerszelvényesre leggyakrabban a talaj közelében találhatsz. Az állat törzsrésze 19-22 
szelvényből áll. A szelvények két széléhez egy-egy oldalnyúlvány kapcsolódik, ami miatt a test 
lapítottnak tűnik. Az ízeltlábúnak nincs szeme. 

 

Az alábbi képen nevezd meg a karimás ikerszelvényes betűvel jelölt részeit! 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 



 

Karimás ikerszelvényes (Polydesmidae)	testfelépítése 

 



Ízeltlábúak 
Rovarok VIII.  

Kérészek átváltozása 
 

A rovarok többnyire váltivarúak és belső megtermékenyítésűek, tehát a hímivarsejt a nőstény testében 

termékenyíti meg a petesejtet. Az embrionális fejlődés, amely a petéből való kibújásig tart, többnyire az 

anyaállat szervezetén kívül megy végbe, de néha előfordul az elevenszülés is (elevenszülő kérész).  

 

1. Tanulmányaid alapján egészítsd ki az alábbi szöveget! 

A rovarok …………….fejlődnek, ami azt jelenti, hogy van lárvaalakjuk. …………….fejlődésük 

háromféle lehet: kifejlés, átváltozás vagy teljes átalakulás. A …………során a petéből kibújó lárva 

életmódjában és testfelépítésében is nagyon hasonlít a kifejlett rovarra. Többszöri ……….után alakul ki 

az ivarérett állat (pl. poloskák, kabócák, egyenesszárnyúak). 

Átváltozásnál a lárva testfelépítése és gyakran életmódja is hasonlít az imágóéhoz, de jellegzetes 

……………szervekkel is rendelkezik, és többnyire az élőhelye is más (pl. kérészek, szitakötők). Az 

egyedfejlődés során megjelenő utolsó lárva a…………, amely a vizet elhagyva vedléssel alakul át a 

kifejlett rovarrá, az imágóvá. 

2. Folyami szitakötő átváltozásának megfigyelése 
A Tisza vízparti fövenyén a nyári hónapokban lehet megfigyelni a folyami szitakötők átváltozását. Ennek 

nyitányaként a lárvák kimásznak a partra, és a víztől 1-2 méterre eltávolodva megkezdik imágóvá való 

vedlésüket. Ennek során a tor háti részén felnyíló lárvabőrből felfelé nyomakodva tűnik el a kifejlett rovar 

tora, feje, még összegyűrt szárnyai, lábai, majd végül a potroha. 

Kezdetben a háti oldal felett összecsapott szárnyak lassan kifeszülnek, és szétterülve felveszik végleges 

helyzetüket. Ha a levegő hőmérséklete nem túl hűvös, akkor mintegy 20 perc elteltével a szitakötő 

megkezdi első repülését.  



Íze 

 

Folyami szitakötő (Gomphus) átváltozásának folyamata 

 

 

3. Acsalárvák átváltozása 
Az acsalárvák (Acsák – Aeschnidae, laposhasú acsák – Libellulidae) átváltozását a dús növényzetű patakok 

és állóvizek mentén figyelheted meg a nyári hónapokban. Ilyenkor a part menti növényzet átvizsgálása vezet 

leginkább eredményre. Ennek során nemcsak az elhagyott lárvabőrökkel találkozhatsz, hanem az éppen 

kibújó szitakötővel is. 

 

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

 

Közönséges szitakötő (Sympetrum vulgatum) átváltozása 

 



A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

 

4.Kérészek átváltozása 
A kérészfajok többsége az esti órákban rajzik. Ilyenkor az utolsó lárvaalak, a nimfa a vízfelszínre úszik, 

vagy kimászik a szárazra, ahol néhány perc alatt előimágóvá, szubimágóvá vedlik. Az előimágó a 

kifejlett kérészhez hasonló szárnyas rovar, amely még egy vedlést követően válik ivaréretté. A szubimágók 

színei kevésbé élénkek, szárnyaik opálosak, fartoldalékaik rövidebbek, mint az imágóké. A tiszavirágnál 

csak a hímeknek van szubimágó alakjuk, a lárvabőrből kibújó nőstények rögtön párzóképesek. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hím tiszavirág szubimágója 

A: 

B: 



C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

J: 

   

 

 

 



láb Tor 

Ízeltlábúak 
Rovarok VII.  

Kérészek vizsgálata 
 

A kérészlárvák a szitakötőlárvákhoz hasonlóan tracheakopoltyúkkal lélegeznek, amelyek esetükben a 

potrohon elhelyezkedő végtageredetű szervek, amelyeket képesek mozgatni is. A mozgatás intenzitása a víz 

oldott oxigéntartalmának csökkenésével nő. Ilyenkor hosszabbá válnak a kopoltyúcsapkodási időszakok, 

másrészt az egyes tracheakopoltyúk is gyorsabban csapkodnak. A sebes folyású folyókban, patakokban, 

lapított és rakéta alakú lárvákat találunk, amelyek a vízben heverő kövekhez lapulva, vagy a növényzet között 

élnek, ahol kisebb az elsodródás veszélye. A patakok és folyók üledékében élnek az ásó életmódú, 

hengeres lárvák. 

 

1.) Nevezd meg a kérész lárvájának betűvel jelölt részeit! 

 

 
Gyors folyású vizekben élő kérész (Metreletus balcanicus) lárvájának testfelépítése 



A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

J: 

 

 

2.Ásó típusú kérészlárva vizsgálata 
Ásó típusú lárva a tiszavirág (Palingenia longicauda) és a hegyi patakokban gyakori dánkérész 

(Ephemera danica) lárvája. Erős lábaik szorosan a testhez simulnak. Fonalas tracheakopoltyúik ferdén 

hátrahajolva a hátoldalon helyezkednek el, hogy ne akadályozzák az iszapban való előre haladásukat. Elülső 

lábaik ásásra módosultak, s a fejen található kard alakú nyúlványok és az erős rágók szintén hasznos ásó- és 

fúrókészülékek. Táplálékként a hordalék szerves anyagát, apró élőlényeket, baktériumokat, mikroalgákat 

hasznosítanak. A dánkérészlárvákat a hegyipatak csendesebb öbleiből származó finom hordalék átrostálásával 

tudod begyűjteni. A lárva vizsgálata során megfigyelheted a hátoldalra hajló tracheakopoltyúk mozgását 

és a lárva ásási viselkedését. 

1.) Nevezd meg a dánkérész lárvájának betűvel jelölt részeit! 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

 

 



 

 
A dánkérész (Ephemera danica) lárvája 

 

 

 

3. Kérészlárvák légzése 

 
A hegyi patakokban élő erezett és az állóvízi elevenszülő kérészek lárvái jó alanyai a légzésvizsgálatnak: 

megfigyelheted például, hogy a víz hőmérséklete miképp hat a kopoltyúk mozgására. Ha lárvát mindössze 

néhány fokos vízbe helyezed, akkor a légzőmozgás szinte teljesen leáll. A hőmérséklet emelésével pedig a 

tracheakopoltyúk egyre gyorsabban és hosszabb ideig csapkodnak. Ennek oka az, hogy a hideg vízben több az 

oldott oxigén, mint a melegben, s így az állat vízáramoltatás nélkül is elegendő mennyiségű 

oxigénhez jut. 

 

  

 

 

 



Ízeltlábúak 
Rovarok VI.  

Lárvák vizsgálata 
 

A vízirovarlárvák egy részénél a trachearendszer kívülről teljesen zárt, és a vízben oldott oxigén vagy a 

vékony kültakarón keresztül (pl. bojtosszúnyoglárva), vagy nagy felületű, tracheaszálakkal sűrűn 

behálózott szerveken, a tracheakopoltyúkon keresztül (szitakötőlárva, kérészlárva) diffundál az 

állatba. 

1. Bojtosszúnyoglárva vizsgálata 
Tavasszal a kisebb állóvizek, pocsolyák hálózásakor gyakori zsákmány a bojtosszúnyoglárva. A 

bojtosszúnyog vízben élő lárvái ragadozó életmódot folytatnak. Az üvegszerűen átlátszó lárvák feji részén 

a csápokból kialakuló fogószervet találunk, amellyel villámgyorsan megragadják és szájukba 

gyömöszölik apró zsákmányukat, a planktonikus kis rákokat. Légzésük a vékony kültakarón keresztül, 

diffúzióval történik, de a torukban és a potrohukban a szárazföldi rovarokra jellemző légcsőrendszer 

csökevényeként egy-egy pár ezüstösen csillogó légtartót is találunk. 

 

a.) Nevezd meg a képen betűvel jelölt részeket! 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 



 

Bojtosszúnyog (Chaoborus crystallinus) lárvája. Mikroszkópos kép 

 

2. Szitakötőlárva fűzfalevél-kopoltyújának vizsgálata 

 

Eszköz: fénymikriszkóp, csipesz 

 

Az egyenlőszárnyú szitakötő lárvák (Zygoptera) testvégén három megnyúlt, legtöbbször levél formájú 

függeléket figyelhetünk meg. Ezek a tracheakopoltyúk, amelyek finoman át vannak szőve tracheaszálakkal, 

felveszik a vízben oldott oxigént, és a test sejteihez vezetik azt. 

A szitakötőlárvák nem képesek mozgatni kopoltyúikat, ezért a csökkent oxigéntartalmú vízben lábaik hirtelen 

behajlításával és kinyújtásával igyekeznek friss vizet áramoltatni légzőszerveikhez. A lárva kígyózó 

úszásakor a tracheakopoltyúk felületnövelő szervként a helyváltoztató mozgásból is kiveszik részüket. A 

lárvák fűzfalevél-kopoltyúnak is nevezett légzőszervük elvesztése esetén sem fulladnak meg a víz alatt, mert 

vékony kültakarójukon keresztül is képesek felvenni a vízben oldott oxigént. Ezért nem okozol nagy kárt a 

lárvában, ha egyik kopoltyúját csipesszel eltávolítod, és mikroszkópos vizsgálatnak veted alá. Az áttetsző 

légzőszervben jól kirajzolódik az elágazó légcsőrendszer bonyolult hálózata. 

 

 



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

 

Légivadász (Agrionidae) lárvája 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 
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Ízeltlábúak 
Rovarok X. 

Lárvák vizsgálata  
 

A kétszárnyú, egyes hártyásszárnyú és az ormányos bogarak lárváinak nincs ízelt lába (apod lárva). A 

vízben élő lábatlan kétszárnyú lárvákra már láttunk példákat. A következőkben egy lárvakorában a talajban 

fejlődő kétszárnyúval ismerkedünk meg. 

 

 

1. Tavaszi bársonylégy vizsgálata 

A növényi nedvekkel, nektárral táplálkozó tavaszi bársonylégy kora tavasszal jelenik meg nagy tömegben. 

A lábatlan lárvák a talaj felső rétegében élnek. Az erdei avarban egyes helyeken ezerszám hemzsegnek az 

állatok, amelyek gyökérrágásukkal a zöldségeskertekben kárt okozhatnak. 

a.) Nevezd meg a képen látható lárvák betűvel jelölt részeit! 

 

A talajban élő lábatlan lárvák 

 



áb 

A:  

B:  

C:  

D:  

E:  

F:  

 

 

2. Hernyó vizsgálata 

A lepkék lárvája a hernyó, amelyre jellemző, hogy a 3 pár torlábakon kívül egyes potrohszelvények 5 pár, 

vagy ennél kevesebb állábat hordoznak. Ezeken kívül a testvégükön gyakran megjelenik 1 pár tolóláb 

is. 

a.) Nevezd meg a képen látható hernyó betűvel jelölt részeit! 

 
 

 
Lepkehernyó testfelépítése 

 



A:  

B:  

C:  

D:  

E:  

F:  

G:  

H:  

I:   

J:  

 

 

 

 
 

 

 



Ízeltlábúak 
Pókszabásúak vizsgálata 

 
A pókszabásúak a csáprágósok altörzsének legjelentősebb osztályát jelentik. Többségük szárazföldi 

ragadozó, testük elő- (fejtor) és utótestre (potroh) tagolódik. 

 

1. Az alábbi szöveg elolvasása után, nevezd meg a képeken betűvel jelölt 

részeket! 

 

Csápjuk nincs, a fejükön csáprágó fejlődik, mely a rákoknál, a rovaroknál és a soklábúaknál sem található 

meg. A csáprágó rövid, néhány ízből álló, karomban vagy ollóban végződő szájszerv. Mögötte található a feji 

rész másik végtag származéka, a tapogatóláb. A pókok csáprágójához méregmirigy kapcsolódik. 

Hazánkban nem él olyan őshonos pók, amely komoly veszélyt jelent az emberre. Az előtest felszínén 

pontszemeket találunk. A számuk a pókok esetében leggyakrabban nyolc. Valamennyi csáprágósnak négy 

pár járólába van. 

 

 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

 

 



Járó 

 

Hím vitorláspók (Linyphiidae)	testfelépítése 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

 

 

Fojtópók (Dysderidae) testfelépítése 

 



2. A búvárpók vizsgálata 

A búvárpók (Argyroneta aquatica) hazánkban védett faj, ezért csak engedéllyel gyűjthető be és 

vizsgálható. A búvárpók az egyetlen pókfaj, amely szinte egész életét a víz alatt tölti. Csak ősszel jön ki a 

vízből, hogy elhagyott csigaházban vészelje át a telet. Leginkább a tócsagazzal, a rencével vagy fonalas 

zöldmoszatokkal benőtt vizekben él. A marása fájdalmas, de szerencsére nem veszélyes. A búvárpókokra 

jellemző a kannibalizmus, ezért csak megközelítőleg egyforma méretű állatok tarthatók együtt. Elhelyezésükre 

különösen alkalmasak a lapos, falra akasztható, 2-3 cm mélységű akváriumok, amelyekben jól 

tanulmányozható a pók testfelépítése és viselkedése.  

2. Az alábbi szöveg elolvasása után, nevezd meg a képeken betűvel jelölt 

részeket! 

 

Nyolc szeme van, és két nagy, sarló alakú csáprágóval rendelkezik. A csáprágók táplálkozáskor mérgeket 

és emésztőnedveket juttatnak a zsákmány testébe. A zsákmányba juttatott emésztőnedv megkezdi a 

testanyagok lebontását, majd a pók felszívja a megemésztett tápanyagokat. Az előtesten találhatók a páros 

tapogatólábak, amelyek a hímeknél a párzószervet viselik. Az utótestet szőrbunda borítja, ami a víz alatti 

légzőszerv, a légnadrág kialakulása miatt fontos. Az utótest szőrbundáján megtapadó levegőréteg víz alatti 

„légzőszervként”, úgynevezett fizikai kopoltyúként működik. A vízben oldott formában jelen lévő oxigén képes 

bediffundálni a légnadrágba, ahonnan a pók felveheti az éltető gázt. Az állat víz alatti úszása elégé nehézkes, 

mert a légnadrág felfelé húzza. Ezért többnyire a víz alatti tárgyakba kapaszkodva változtatja helyét. A 

harang építése során a pók többször is felemelkedik a víz felszínére, ahol utótestét kiemeli a vízből, majd 

lebukva szövedékébe juttatja a testén fennakadt légbuborékot. Ilyenkor a helyváltoztatásban csak az első két 

pár láb vesz részt, míg a hátulsók háztetőszerűen összehajolnak, lehetővé téve az átlagosnál több levegő 

szállítását. Az állat folyamatosan ellenőrzi szövedékének állapotát, nehogy a feltöltés során, egy aprócska 

nyíláson át megszökjön a levegő. 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 



 

 

Harangját építő búvárpók 

 



Ízeltlábúak 
Rákok vizsgálata II. 

 
1. Bolharák vizsgálata 

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

 
A felemáslábú rákok közé tartozó bolharákok egyaránt gyakoriak álló- és folyóvizekben. Hátpajzsuk nincs, 

testük oldalirányba lapított. Fejük csak az első torszelvénnyel összeforrva alkotja a fejtort. Toruk, 

potrohuk 7-7 szelvényből áll. Nevüknek megfelelően tori és potrohlábaik kétfélék. A táplálkozásban 

fontos első négy pár lábuk, melyekből az első kettő pár ollót visel és előre irányul. A következő három 

pár torláb az úszáshoz szükséges evezőláb. Az első három állandóan csapkodó potrohláb a vizet hajtja a 

hasoldali kopoltyúkhoz, míg az utolsó három pár hátra irányuló ugróláb, mely az aljzatról löki el az 

állatot. Amikor nem úsznak, akkor a fenéken oldalt fekve, a lefelé irányuló hátsó lábaikkal mozognak, 

testüket begörbítik, majd kinyújtják. Többségük növényevő, de némelyikük apróbb férgeket, rovarlárvákat 

is megtámad. A nedves vízparti fövenyre is kimerészkedik a szöcskerák, amely nagy ugrásokkal is képes 

változtatni a helyét. 

Bolharák (Gammarus)	és szöcskerák (Talitridae)	testfelépítése 



2. Tízlábú rákok vizsgálata 

 

a.) A szöveg elolvasása után nevezd meg a képen levő nemes rák betűvel jelölt 

részeit! 

A rákok legismertebb képviselőinek, a tízlábú rákoknak hazánkban három őshonos faja él: a nemes, 

a kecske-, és a kövi rák. A nemes rák folyókban, tavakban él, és csak éjszaka jön elő rejtekhelyéről. 

Állománya napjainkra jelentősen megritkult, aminek fő oka a XIX. század végén bekövetkezett gombás 

fertőzés, a rákpestis. Jóval gyakoribb vizeinkben a kisebb, megnyúlt ollóval rendelkező kecskerák. Tiszta 

vizű hegyi patakjaink védett állata a kövi rák. Agresszíven terjedő idegenhonos tízlábú rákok hazánkban a 

cifrarák, a jelzőrák és a gyapjasollós rák. E rákok feje a nyolc szelvényből álló torral fejtorrá nőtt össze. 

Ezt a részüket hengeres alakban beborítja a hátpajzs, mely kopoltyúfedőt képezve befedi a torlábak 

tövében található kopoltyúkat is. A fejtor képződményei a nyélen ülő összetett szemek, a két pár csáp és a 

három pár szájszerv. Ez utóbbiak munkáját segítik az első három torszelvény végtagjaiból kialakuló 

állkapcsi lábak. Az öt pár járóláb közül az első három pár ollóban végződik. A potroh kétágú lábakat 

hordoz, melyekhez a nőstény tavasszal a petéit ragasztja. Az utolsó pár a véglemezzel együtt alkotja a 

farokúszót vagy más néven faroklegyezőt, míg az első két pár a hímeknél párzólábbá alakult. Ha az állat 

szétter- pesztett faroklegyezőjével hirtelen a hasa alá csap, akkor villámgyorsan elmozdul. Ez eredményezi a 

rákokra jellemző gyors hátrafelé haladást. A kisebb állatokkal, döggel táplálkozó rákok emésztőrendszere 

különösen alakul. A felvett táplálék a rágógyomor után két irányban folytatja útját. Egy különleges szűrő az 

apró emészthető szemcséket az emésztés és felszívás helyére, a középbéli mirigybe, míg a nagyobb 

emészthetetlen részeket közvetlenül az utóbélbe juttatja. 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

 



 

Nemes rák (Astacus	astacus) 

 



Ízeltlábúak 
Rákok vizsgálata III. 

 

A kecskerák boncolása 

 

Beszerzése: Kecskerákot vagy rokon fajokat éttermeknek szállító cégektől, halászati gazdaságoktól 

vásárolhatunk. 

Altatása: Nagy befőttesüvegbe dietil-éterrel átitatott vattát teszünk, ebbe helyezzük a rákot, és az üveget 

azonnal lezárjuk. Az állat kb. 15 perc múlva, amikor az üveg rázására már nem mozdul, boncolható. A rákot 

boncolás előtt vízzel jól le kell öblíteni. 

 

a.) A boncolás megkezdése előtt alaposan vegyük szemügyre a rák külső testtájait, 

szerveit!  

 

Figyeljük meg a fejtorpajzs elején a csőrnyúlványt, a fej és a tor határán a nyaki barázdát, a tori rész két 

oldalán a kopoltyúfedőket. Azonosítsuk a feji szelvények ízeltláb-származékait: első pár csáp, második pár 

csáp, egy pár szemnyél, egy pár rágó, egy pár első állkapocs és egy pár második állkapocs. A tízlábú 

rákok ízelt lábai két csoportba sorolhatók: az egyik, az ősibb forma, a kétágú hasadt láb, mely egy páratlan 

tőrészből és egy külső és egy belső ágból áll. Ezek mindegyike több ízre is tagolódhat. A másik, a hasadt láb 

külső ágának elcsökevényesedésével kialakult, egytengelyű pálcaláb vagy járóláb.  

 

b.) Tekintsük meg a toron található ízelt lábakat, melyekből három pár hasadt láb, 

az 1., 2., és 3. állkapcsi láb és öt pár erős járóláb! 

 

 

c.) Az állat megfigyelése után nevezd meg a kép betűvel jelölt részeit! 



 
A kecskerák háti nézete 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

J:  

K: 

L:  

M:  

N: 



Ízeltlábúak 
Rákok vizsgálata VII. 

Ágascsápú rákok 
 

A ragadozók kivételével az ágascsápú rákok testét áttetsző héj borítja, ebből csak fejük és hoszszúra nyúlt 

második csáppárjuk emelkedik ki. Összetett szemeik egységes (páratlan) szervvé olvadtak össze a fejen. 

Rövid, begörbült törzsük 5-6 pár szűrősertékkel borított, gyorsan csapkodó levéllábat visel. Ezek a 

táplálékszerzés során a lebegő részecskéket szűrik ki a vízből, majd továbbítják a szájnyílás felé. Az 

ágascsápú rákoknál többféle helyváltoztatási mód létezik. A legismertebb az elágazó második csáppárral 

való csapkodás, mely ugráló helyváltoztatást eredményez. Innen ered a magyar nevük. A kisebb méretű 

fajok némelyike egyenletesen úszik csápjai rezegtetésével, míg mások farokvillájukat vagy 

levéllábaikat használják mozgásukkor. 

1. Nagy vízibolha fénymikroszkópos vizsgálata 
A legfeljebb 4 mm-es rák teste oldalról összenyomott, lefelé irányuló fejének elülső része megnyúlt ormányt 

(rostrum) képez. Egyetlen nagyméretű, sötéten pigmentált, minden irányban mozgatható összetett szemük 

és egy apró pontszemük (naupliusz szem) van. Első csápjaik kisméretű, el nem ágazó érzékszervek. A 

második pár csáp elágazó, sörtékkel borított mozgásszervvé, ágascsáppá alakult, amelyekkel ritmikusan 

csapkodva, szökellve úsznak. A torlábakhoz kopoltyúk és a táplálékszemcsék kiszűrésében fontos serték 

kapcsolódnak. Rövid potrohuk két egyforma karomból álló végkaromban (furca) végződik. Az aljzaton élő 

fajok egy része mozgása során ezt a potrohlábat használja mozgásszervként. A testet egy, a fej hátulsó részéből 

kiinduló köztakaró-kettőzet, a hátpajzs borítja be kagylóhéjszerűen. Ez a hátoldalon teljesen zárt, a feji rész 

szabadon kiáll belőle. 

a.) Nevezd meg a képen betűvel jelölt részeket! 

A: 

B: 

C: 

D: 



 

Nagy vízibolha (Daphnia magna) test- felépítése. 

Fénymikroszkópos kép 

 
2. Vízibolhaszülés vizsgálata 
A vízibolhák többnyire elevenen hozzák világra utódaikat. Ennek során a kifejlett egyedhez hasonló aprócska 

rákok (nincs lárvaállapot) elhagyják a költőüreget vagy költőtasakot, majd önálló életre térnek. A 

világrajövetelt te magad is elősegítheted, ha enyhe nyomást gyakorolsz a fejlett utódokat hordozó anyaállat 

héjára. Ezt a legegyszerűbben úgy tudod elérni, ha a vízibolhát két csepp vízben tárgylemezre helyezed egy 

kisebb növényi rész, vagy egy vízidara növény társaságában, majd fedőlemezzel lefedve vizsgálod 

fénymikroszkóp alatt. A növény megakadályozza, hogy a fedőlemez szétlapítsa az állatot, ugyanakkor a víz 

párolgása miatt ez egyre nagyobb nyomást fejt ki a költő- tasakra, miáltal előbb-utóbb világra jönnek az 

apró vízibolhák. 

 

Vízibolhák születése. Mikroszkópos kép 



Ízeltlábúak 
Rovarok V.  

Légzés vizsgálata 2. 
 

A légkörből lélegző vízirovarok légzőnyílásai körül lebenyekből és sertékből álló képződmények alakulnak 

ki, amelyek megakadályozzák, hogy a légzőrendszerbe víz kerüljön, és emellett gyakran az állat 

vízfelszínhez való stabil kapcsolódását is lehetővé teszik. Ezek a szervek különösen a szúnyog- és 

légylárváknál változatosak. 

A tutajosszúnyog-lárváknál szőrös lebenyek, a csípőszúnyogoknál a légzőnyílást elzáró billentyű, a 

katonalégylárváknál pedig sertekoszorú alakult ki. 

 

1. Tutajosszúnyoglárva légzése 
A tutajosszúnyoglárvák az áramló és állóvizek part menti nedves törmelékében és a vízfelszínen élnek. A 

légkörből lélegző rovarlárvák vízfelszíni lebegtetését a légzőnyílás körül kialakuló, dús szőrzettel 

borított anális lebenyek biztosítják, amelyek azt is megakadályozzák, hogy a trachearendszerbe víz jusson. 

 

a.) Nevezd meg az ábrán a lárva betűvel jelölt részeit! 

 
Tutajosszúnyog-lárva testfelépítés 



 

A: 

B: 

C: 

D: 

 

2. Katonalégylárva légzése 

Eszköz: fénymikroszkóp, csipesz 

 

A katonalégylárvák nedves környezetben, növényi korhadékban, humuszban, trágyában vagy vízben élnek a part 

közeli részeken. A vízben élő lárvák is a légköri levegőből lélegeznek a testvégükön nyíló légzőnyíláson 

keresztül. A nyílás körül 20-30 finoman szőrözött serte található, melyek légvételkor szétterülnek a víz 

felszínén. Ezek nemcsak a folyamatos gázcserét teszik lehetővé, csökkentve a légcső vízzel történő 

elzáródásának esélyét, hanem a lárva véletlen lesüllyedését is megakadályozzák. Amikor az állat mégis 

lemerül, akkor a szőrök összehajlanak, és egy apró buborékot visznek a víz alá, mely nemcsak 

levegőtartalékként fontos, hanem kicsiny buborékzárként a víz alatt is védi a légzőrendszert a víz 

behatolásától. Amikor a lárva újra felszínre kerül, a buborék szétpattan, a szálak megint szétterülnek a 

felszínen. 

A sertéket érdemes megnézned mikroszkóppal, hiszen ezek nagyobb nagyításnál a legszebbek. A szőrkoszorú 

működését is megfigyelheted, ha a felületi hártyáról lecsüngő gyanútlan lárvát csipesszel a mélybe húzod, 

majd a felszínre emeled. A sertekoszorú igen jól ellátja feladatát, így ezt a vizsgálatot gyors 

egymásutániságban többször is elvégezheted. 

 

Katonalégy (Stratiomyidae) lárvája a vízfelszínen 

 



 

3. Lószúnyoglárva légzése 

 

A lószúnyoglárvák a vízben vagy vízparti nedves talajban fejlődnek. A fehéres vagy szürkés színű kövér 

lárvák többsége a légkörből lélegzik. Két légzőnyílásuk a testvégen nyílik egy kis mélyedésben, amit 

lélegzőcsészének nevezünk. A lélegzőcsésze, a szélén elhelyezkedő nyúlványokkal, leginkább egy álarcra 

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

ne kerüljön víz a légcsőrendszerbe. 

 

 

Lószúnyog (Tipulidae) lárvája 

 



Ízeltlábúak 
Rovarok IV.  

Légzés vizsgálata 
 

A rovarok légzése egy a testet behálózó légcsőrendszer (trachearendszer) segítségével történik, amelynek 

légzőnyílásai a tor és a potroh két oldalán nyílnak. A légcsövek, melyeknek belsejében összelapulást gátló 

kitinkutikula fut, a sejtekig szállítják az oxigént. Ebben a rendszerben a rovar potrohmozgásai áramoltatják 

a levegőt. A rovarok elsődlegesen szárazföldi rovarok, ezért a vízirovarok és lárváik jelentős részénél 

megmaradt a légkörből történő légzés azzal a változással, hogy a légzőnyílásokból csak egy pár működik a 

test elülső (pl. óriáscsibor) vagy hátulsó (pl. hanyattúszó poloska) részén. A vízirovaroknál és lárváiknál 

változatos megoldások alakultak ki a vízfelszíni légzés megkönnyítésére és a légzőrendszer védelmére. 

1.Csibor légzése 
A vízben élő csiborok légzésük során a nyakpajzsuk mögül előhúzott csápjukkal szúrják át a víz felületi 

hártyáját, és itt beszívják a levegőt a nyakpajzs és a szárnyfedők alatti levegőraktárakhoz. A bogár hasoldalán 

ezüstösen csillogó levegőburok alakul ki, amely diffúzióval képes a vízben oldott oxigént is felvenni, így víz 

alatti légzőszervként működik. Az akváriumba helyezett csiborok időről időre a felszínre emelkedve 

frissítik fel levegőraktáraikat, így jól megfigyelhető különleges levegőfelvételük folyamata. 

 

Fekete óriáscsibor (Hydrophilus aterrimus) légvétele a vízfelszínen 

 



2. Herelégylárva légzésének vizsgálata 
 
Eszköz: fénymikroszkóp 
 
Míg a légy viráglátogató, addig lárvája szennyezett pocsolyák lakója. Az állatnak nincs jól elhatárolható feje, 

szájnyílása teljesen visszahúzható. Hastájékán hét pár, horogkoszorúval ellátott csontlába van. A patkányfarkú 

féregnek vagy pócikféregnek is nevezett állat hosszú, periszkópszerű faroknyúlvánnyal rendelkezik. Ezen 

keresztül veszi fel a levegőt, míg az iszapban táplálék után kutat. A test kültakarójának folytatásaként 

kialakuló farktoldalék visszatűrődéseket visel, ami lehetővé teszi a teleszkópszerű szerv kinyújtását és 

megrövidülését. Mikroszkóppal kis nagyításon is láthatod, hogy a farokrész belsejében két tracheaszál fut, 

melyek a lárva utolsó potrohszelvényén nyílnak, két légzőnyílással. 

 

 a.) Párosítsd az alábbi fogalmakat a kép betűivel!  
légzőnyílás, 2. légcsőtágulat, légzőnyúlvány, fej, 2.légcső, légcsőgombolyag 

 

 
Herelégy (Eristalis) lárvája 

a vízfelszín közelében 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 



Ízeltlábúak 
Rovarok III.  

Összetett szemek vizsgálata 2. 
 

1. Keringőbogár összetett szemének vizsgálata 

 
A keringőbogarak napsütéses időben patakok és tavacskák felszínén tartózkodnak, míg borús időben 

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

jellemző kemény, kitines szárnyfedőjét több, hosszanti sorban elhelyezkedő, apró bemélyedés díszíti. 

A bogár levegőraktára a szárnyfedők alatt a potroh szőrzetéhez tapadva található, ezért a szárnyfedők alól kinyúló 

testvégükön legtöbbször ezüstösen csillogó légbuborék látható, amikor az állat a víz alatt tartózkodik. 

A fej két pár összetett szemet hordoz, melyek közül kettő felfelé, míg kettő a víz alá tekint. Az alsó és a 

felső szemek között találjuk a rövid, szarvszerű csápokat, melyeket finom szőrzet borít. 

Ezek szétterülnek a víz felszínén, és érzékelik ennek minden rezdülését. Elülső pár megnyúlt lába a 

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

sebességgel hajtja előre az állatot a vízfelszínen és a víz alatt. A keringőbogár vízbe hullott rovarokkal 

táplálkozik, melyekre a víz rezgését érzékelő csápjai és összetett szemei révén talál. 

 

a.) Nevezd meg a képen a betűvel jelölt részeket! 

 
A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 



 
 

Keringőbogár (Gyrinidae )testfelépítése 
 
 

 

2. Kérész turbánszemének vizsgálata 

 

A kérészek rövid életű, karcsú testű állatok. Kis fejük rövid csápokat, terjedelmes összetett szemeket és 

három pontszemet visel. Különösen a hímek összetett szeme nagy, mely a teleszkópszemű kérészek 

(Baetidae) esetében turbánszemmé módosult. Ez egy felső, kiszélesedő részből és az alatta található 

gömbölyű tagból áll, és rajzáskor a nőstények felkutatásában fontos. Segítségével az égbolt világos 

hátterénél ismerik fel a hímek a nőstényeket, alulról megközelítik őket, majd a levegőben párzanak 

velük. A kérészek szájszervei csökevényesek. Az állatok rövid életük során nem is táplálkoznak, 

bélcsatornájukat levegővel pumpálják fel, hogy könnyebben tudjanak repülni. A teleszkópszemű kérészek 

rajzását és a turbánszemmel rendelkező hímeket leginkább májusban és júniusban tudod megfigyelni a 

hegyi patakok mentén. 

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

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 



G: 

H: 

I: 

J: 

 

 

Hím teleszkópszemű kérész (Baetidae) szubimágója (előimágója) 

 

 
 



 

 

Ízeltlábúak 
Rákok vizsgálata I.  

 
A rákok (Crustacea) változatos testfelépítésű és életmódú állatok, ezért kevés, csak rájuk jellemző 

tulajdonságot tudunk felsorolni. Ilyen a két pár csáp és a kopoltyúval való légzés. Ez utóbbi alól csak a 

szárazföldi ászkák képeznek kivételt. A szárazföldi ászkarákokat a köznyelv tévesen pincebogaraknak 

nevezi.  

Az ászkarákok (Isopoda) alrendjébe szárazföldön és vízben élő rákok tartoznak. Latin nevük hasonló 

felépítésű ízelt lábaikra utal. Az 1-1,5 cm-es pincebogarak az avarban, a korhadó fák kérge alatt, a 

pincében tárolt krumpliszsákok alatt, a komposzthalomban is gyakoriak, ahol az elhalt növényi anyagokkal 

táplálkoznak. Ezzel a tevékenységükkel hozzájárulnak a humuszképződéshez. 

1. Szárazföldi ászka vizsgálata 

A lapított testű állatok feje az első torszelvénnyel összeforrt, amelynek végtagja állkapcsi lábbá lett. Hátpajzsuk 

nincs, járólábaik pálcikaszerűek. Fejükön két összetett szem van, mindkét csápjuk csak egyágú. 

Légzőszerveik az első öt pár potrohlábból fejlődtek. Ez a szárazföldi ászkáknál a fehérszerv. Az ovális alakú 

állatok pálcaszerű torlábaikon menekülnek, ha megzavarják őket. Egyes fajaik védekezéskor teljesen 

összegömbölyödnek. 

a.) Az alábbi kép betűit párosítsd az ászka részeivel! 

hátlemezek, fehérszerv, potroh, torszelvények, szájnyílás, torlábak, összetett szem, 2.csáp, 

A: fehérszerv 

B: potroh 

C: összetett szem 

D: 2. csáp 

E: szájnyílás 

F: torszelvények 

G: torlábak 

H: hátlemezek 



 
Szürke gömbászka alulnézeti képe 

 

 

2. Közönséges víziászka vizsgálata 
 

Az ászkarákok felszíni vizekben élő legismertebb faja a közönséges víziászka, amelyet nem túl 

megnyerő kinézete miatt angolul vízitetűnek (water louse) neveznek. A hátpajzs nélküli, háthasi irányban 

lapított állat szürkésbarnás színű, a testhossza 15 mm. Feje, amely összenőtt az első torszelvénnyel, két 

pár csápot, szájszerveket és két összetett szemet visel. A test többi része 7 szabadon álló torszelvényből és 6 

potrohszelvényből áll. A torszelvények mindegyike egy-egy pár lábat visel. Kopoltyújuk az első 5 

potrohszelvény lábaiból fejlődött ki. Légzőszervüket (úszóláb) állandóan mozgatják, hogy friss, oxigéndús 

víz áramoljon körülöttük. Az úszólábakat viselő összeolvadt szelvényeket potrohpajzsnak nevezzük. Úszni 

nem tudnak, a helyüket pálcalábaikon lépegetve változtatják. A víziászkák álló- és lassú folyású vizekben 

élnek a vízfenék növényi törmeléke között, ahol elhalt szerves anyagokkal táplálkoznak. 

a.) Egészítsd ki az alábbi szöveget a megadott szavak felhasználásával! 

állkapcsi, hátpajzs, összetett ,  lágy ,  kalcium-karbonát, középbéli mirigy, lárvaalak 

A kültakaró a lágytestű rákoknál lehet egészen vékony, átlátszó, míg más esetben igen vastag kitinpáncél, 

amelybe jelentős mennyiségű kalcium-karbonát rakódik be. Az állatok fejlődésük során többször 

vedlenek. Ilyenkor beszüntetik táplálkozásukat, és a hámszövet által termelt emésztőfolyadék 

segítségével feloldják a kutikula egyes anyagait és a mészsók jelentős hányadát. Ezután megszabadulnak a 



súlyát tekintve negyedére csökkent régi kültakarótól. A frissen vedlett rák neve vajrák, ami lágy kutikulájára 

utal. A váz főként a kopoltyúkon keresztül felvett kalcium berakódásával néhány hét alatt szilárdul meg  

A fej két pár csápot hordoz, melyek közül a második többnyire kétágú. Mechanikai és kémiai érzékszervként 

működnek, de a helyváltoztatás szervei is lehetnek. A szemek egyszerű felépítésű, páratlan naupliusz szemek 

vagy páros összetett szemek. A fej hátoldali részén középen elhelyezkedő naupliusz szem csupán a fény 

irányát és erősségét érzékeli.  

A hátsó fejszelvényből sokszor kiindul egy bőrkettőzet, amely hátranyúlik és beborítja a tort, sőt gyakran 

a potrohot is. Ezt a védőszervet nevezzük hátpajzsnak. Esetenként a mészberakódással megkeményedett 

hátpajzs lefutása középen megtörik, és két fele teljesen körbeveszi a testet.  

A toron lévő lábak több típust képviselnek. Potrohlábaik többnyire az úszást szolgálják, de részt vehetnek a 
párzásban, a peték szállításában és a farokúszó alkotásában is. A rákok törmelékevők, ragadozók, 

növényevők vagy élősködők. A különböző táplálkozási módok jól tükröződnek az emésztőrendszer 

felépítésében is. Emésztésük jellegzetes szerve a középbéli mirigy, mely a felszívásban is szerepet kap.  

A rákok nyílt keringési rendszere eléggé redukált, inkább csak a fejlettebb rákoknak van fejlettebb keringési 
rendszere. A kiválasztás módosult vesécskékkel, a csápmiriggyel vagy az állkapcsi miriggyel történik, 

melyek a csápnál és az állkapcsoknál nyílnak. 

 A rákokra jellemző az ivadékgondozás, petéiket sokszor különböző ideig magukkal hurcolják. Az édesvízi 

rákok fejlődése kétféle lehet. Vagy közvetlen fejlődésűek, azaz lárvaalak nélküliek, vagy a petéből először 

egy fejlárva (naupliusz lárva) kel ki, és ez alakul át sorozatos vedlések után kifejlett rákká. A lebegő, úszó 

életmódot folytató, szerves törmelékkel táplálkozó lárvának egyetlen naupliusz szeme van. 

 

 

 



Ízeltlábúak 
Rákok vizsgálata II. 

 
1. Bolharák vizsgálata 

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

 
A felemáslábú rákok közé tartozó bolharákok egyaránt gyakoriak álló- és folyóvizekben. Hátpajzsuk nincs, 

testük oldalirányba lapított. Fejük csak az első torszelvénnyel összeforrva alkotja a fejtort. Toruk, 

potrohuk 7-7 szelvényből áll. Nevüknek megfelelően tori és potrohlábaik kétfélék. A táplálkozásban 

fontos első négy pár lábuk, melyekből az első kettő pár ollót visel és előre irányul. A következő három 

pár torláb az úszáshoz szükséges evezőláb. Az első három állandóan csapkodó potrohláb a vizet hajtja a 

hasoldali kopoltyúkhoz, míg az utolsó három pár hátra irányuló ugróláb, mely az aljzatról löki el az 

állatot. Amikor nem úsznak, akkor a fenéken oldalt fekve, a lefelé irányuló hátsó lábaikkal mozognak, 

testüket begörbítik, majd kinyújtják. Többségük növényevő, de némelyikük apróbb férgeket, rovarlárvákat 

is megtámad. A nedves vízparti fövenyre is kimerészkedik a szöcskerák, amely nagy ugrásokkal is képes 

változtatni a helyét. 

Bolharák (Gammarus)	és szöcskerák (Talitridae)	testfelépítése 



2. Tízlábú rákok vizsgálata 

 

a.) A szöveg elolvasása után nevezd meg a képen levő nemes rák betűvel jelölt 

részeit! 

A rákok legismertebb képviselőinek, a tízlábú rákoknak hazánkban három őshonos faja él: a nemes, 

a kecske-, és a kövi rák. A nemes rák folyókban, tavakban él, és csak éjszaka jön elő rejtekhelyéről. 

Állománya napjainkra jelentősen megritkult, aminek fő oka a XIX. század végén bekövetkezett gombás 

fertőzés, a rákpestis. Jóval gyakoribb vizeinkben a kisebb, megnyúlt ollóval rendelkező kecskerák. Tiszta 

vizű hegyi patakjaink védett állata a kövi rák. Agresszíven terjedő idegenhonos tízlábú rákok hazánkban a 

cifrarák, a jelzőrák és a gyapjasollós rák. E rákok feje a nyolc szelvényből álló torral fejtorrá nőtt össze. 

Ezt a részüket hengeres alakban beborítja a hátpajzs, mely kopoltyúfedőt képezve befedi a torlábak 

tövében található kopoltyúkat is. A fejtor képződményei a nyélen ülő összetett szemek, a két pár csáp és a 

három pár szájszerv. Ez utóbbiak munkáját segítik az első három torszelvény végtagjaiból kialakuló 

állkapcsi lábak. Az öt pár járóláb közül az első három pár ollóban végződik. A potroh kétágú lábakat 

hordoz, melyekhez a nőstény tavasszal a petéit ragasztja. Az utolsó pár a véglemezzel együtt alkotja a 

farokúszót vagy más néven faroklegyezőt, míg az első két pár a hímeknél párzólábbá alakult. Ha az állat 

szétter- pesztett faroklegyezőjével hirtelen a hasa alá csap, akkor villámgyorsan elmozdul. Ez eredményezi a 

rákokra jellemző gyors hátrafelé haladást. A kisebb állatokkal, döggel táplálkozó rákok emésztőrendszere 

különösen alakul. A felvett táplálék a rágógyomor után két irányban folytatja útját. Egy különleges szűrő az 

apró emészthető szemcséket az emésztés és felszívás helyére, a középbéli mirigybe, míg a nagyobb 

emészthetetlen részeket közvetlenül az utóbélbe juttatja. 

 

A: potroh 

B: faroklegyező 

C: fejtor 

D: kopoltyúfedő 

 



 

Nemes rák (Astacus	astacus) 

 

 



Ízeltlábúak 
Rákok vizsgálata IV. 

 
 

A kecskerák boncolása 

 

Beszerzése: Kecskerákot vagy rokon fajokat éttermeknek szállító cégektől, halászati gazdaságoktól 

vásárolhatunk. 

Altatása: Nagy befőttesüvegbe dietil-éterrel átitatott vattát teszünk, ebbe helyezzük a rákot, és az üveget 

azonnal lezárjuk. Az állat kb. 15 perc múlva, amikor az üveg rázására már nem mozdul, boncolható. A rákot 

boncolás előtt vízzel jól le kell öblíteni. 

 

a.) Figyeld meg az állat lábait!  

Az első három pár járólábon az utolsó két íz egymással szembehelyezhető, ezek az ollós lábak. A potrohon 

módosult hasadt lábakat láthatunk, a potrohlábakat. 

 

b.) Állapítsd meg az állat nemét!  

Hím egyedeken az első és a második pár potrohláb párzószervvé alakult, a többi úszóláb. 

Nőstény egyedeken az első pár potrohláb csökevényes, a többi a megtermékenyített petéket, illetve a fejlődő 

embriókat hordozza a szaporodási időszakban  

 

A nőstény kecskerák tor és potrohlábai 



 

A hím kecskerák tor és potrohlábai 

 

 

 

 

Az utolsó, hatodik potrohszelvény végtagpárja mindkét nemnél lemezszerűen kiszélesedett farokláb, 

mely a faroknyúlvánnyal együtt evezőt alkot a potroh végén. 

 

c.) Nevezd meg a kecskerák potrohvégének képen betűvel jelölt részeit! 

 

A: potroh hátlemezei 

B: faroknyúlvány 

 

 
A kecskerák potrohvége 



 

d.) Keressük meg a testnyílásokat! 
A szájnyílást a fej hasi oldalán a rágók között, a végbélnyílást az utolsó potrohszelvény hasi oldalán, a 

kiválasztószervek nyílásait a 2. csáp tőrészének hasi oldalán, az ivarnyílásokat (nőstényeken a 3., hímeken 

az 5. járóláb tőrészén) és a kopoltyúrést a fejtorpajzs széle és a járólábak töve között. 

 

e.) Belső szervek vizsgálata 
 

A rákot kézben tartva a nagyollóval levágjuk a kopoltyúfedőket a páncélon látható íves rovátka mentén. 

Lehajtjuk és megvizsgáljuk az oldallemezekre tapadt bojtos kopoltyúkat. Levágunk belőlük egy ágat, és 

vízbe helyezve, nagyítóval vagy sztereomikroszkóp alatt megfigyeljük, hogy a kopoltyúfonalak felületét 

igen vékony kutikularéteg borítja. Ezt követően ollóval átvágjuk a fejtorpajzs és az első potrohszelvény 

közti vékony hártyát, majd az így keletkezett résen át az összecsukott ollóval a páncél belső felszínéről 

óvatosan leválasztjuk a rátapadt hámot, végül eltávolítjuk a szemek vonaláig a fejtorpajzs háti részét. A 

rózsaszínű, kissé ráncos hámot oldalt kisollóval felvágjuk, és csipesszel szintén leemeljük. Így 

láthatóvá válik a rágógyomor, mellette a legyezőszerű rágóizmok, a középbéli mirigy és a szívburkon belül 

az egyetlen kamrából álló szív. 

 

f.) Nevezd meg a képen betűvel jelölt részeket! 
 

 
A kecskerák belső szervei a hátlemezek eltávolítása után 

 

A: potrohizomzat 



B: kopoltyúk 

C: rágóizom 

D: utóbél 

E: középbéli mirigy 

F: szív 

G: rágógyomor 

H: ivarszerv 

I: kopoltyúk 

J: középbél 

 



 

Ízeltlábúak 
Rákok vizsgálata V. 

 
 

A kecskerák boncolása 

 

Beszerzése: Kecskerákot vagy rokon fajokat éttermeknek szállító cégektől, halászati gazdaságoktól 

vásárolhatunk. 

Altatása: Nagy befőttesüvegbe dietil-éterrel átitatott vattát teszünk, ebbe helyezzük a rákot, és az üveget 

azonnal lezárjuk. Az állat kb. 15 perc múlva, amikor az üveg rázására már nem mozdul, boncolható. A rákot 

boncolás előtt vízzel jól le kell öblíteni. 

 

1. A szív vizsgálata 
A rákot kézben tartva a nagyollóval levágjuk a kopoltyúfedőket a páncélon látható íves rovátka mentén. 

Lehajtjuk és megvizsgáljuk az oldallemezekre tapadt bojtos kopoltyúkat. Levágunk belőlük egy ágat, és 

vízbe helyezve, nagyítóval vagy sztereomikroszkóp alatt megfigyeljük, hogy a kopoltyúfonalak felületét 

igen vékony kutikularéteg borítja. Ezt követően ollóval átvágjuk a fejtorpajzs és az első potrohszelvény 

közti vékony hártyát, majd az így keletkezett résen át az összecsukott ollóval a páncél belső felszínéről 

óvatosan leválasztjuk a rátapadt hámot, végül eltávolítjuk a szemek vonaláig a fejtorpajzs háti részét. A 

rózsaszínű, kissé ráncos hámot oldalt kisollóval felvágjuk, és csipesszel szintén leemeljük. Így 

láthatóvá válik a rágógyomor, mellette a legyezőszerű rágóizmok, a középbéli mirigy és a szívburkon belül 

az egyetlen kamrából álló szív.  

 

Ezután kétoldalt végigvágjuk a nagyollóval a potroh hátlemezeit, és eltávolítjuk őket. Az előtűnő 

potrohfeszítő izmot a tor felől leválasztjuk a kékes kutikulacsíkozású utóbél szintjéig. Míg a nagy artériák 

meg nem sérülnek, érdemes a szívbe vékony injekciós tűvel toluidinkék oldatot vagy más színezőanyagot 

(tus, kármin szusz- penzió) juttatnunk. A festéket lassan, óvatosan nyomjuk ki a fecskendőből, a kifolyó 

felesleges színezéket vízzel öblítsük le! Így a szív és a belőle kilépő erek nagy része jól kirajzolódik. 

 



a.) Nevezd meg a kép betűvel jelölt részeit! 
 

 

 

A kecskerák szíve a szív- burokban és a kilépő artériák 

 

A: szívburok 

B: szívkamra 

C: potrohizomzat 

D: ivarszerv 

 

 

2. A rágógyomor vizsgálata 

Vágjuk át a gyomor alatt a függőleges nyelőcsövet, az utóbelet a kezdeti szakaszán és a középbéli miriggyel 

együtt kiemeljük a rágógyomrot. A rák gyomra egy bonyolult őrlő- és válogatószerkezet, mely megdarálja 

és szemcseméret szerint osztályozza a táplálékot. A háti középvonalban kisollóval felnyitjuk a gyomrot, és 

nagyítóval vagy sztereomikroszkóppal azonosítjuk a részeit. 

Keressük meg a rágókészülék háti, oldalsó és hasi fogait, a kitinsertékkel ellátott terelő- és 

szűrőlemezeket, a gyomor két része közötti szelepet és a tölcsért, mely a rendkívül rövid középbélen át az 

utóbélbe vezeti a durvaszemcsés táplálékot! A finom szemcsék a tölcséren kívül, a középbélen át a 

középbéli mirigybe kerülnek. 



Ha szerencsénk van, a gyomor elülső részében a raktározott mészsókat tartalmazó rákszemet is 

megfigyelhetjük. 

 

a.) Nevezd meg a kép betűvel jelölt részeit! 
 

 

 
A kecskerák rágógyomra eredeti helyzetében 

 

A: rágóizom 

B: rákszem 

C: gyomor elülső része 

D: elülső gyomorizom 

E: rágógyomor 

F: rágóizom 

G: oldallemez széle 

H: rágókészülék 

I: gyomor hátulsó része 

J: középbéli mirigy 

K: középbél 

L: kopoltyúk 



Ízeltlábúak 
Rákok vizsgálata VIII. 

Kagylós- és evezőlábú rákok vizsgálata 
 
1.Kagylósrákok vizsgálata 

 
Eszköz: fénymikroszkóp 

Anyag: 10%-os sósav vagy ecetsav 

 
A kagylósrákok álló- vagy lassan folyó vizekben élnek. A néhány milliméteres kagylószerű állatok csápjaik 

ellentétes irányú csapkodásaival egyenletesen másznak az aljzaton, vagy úsznak. Fénymikroszkóppal 

vizsgáld őket, alsó és felső megvilágítás együttes alkalmazásával! Szelvényezetlen testüket teljesen 

körülveszi a hátlemezből kialakuló köztakaró kettőzet, amelybe mész rakódik 

Teknőjüket jól össze tudják zárni, némelyikük a légmentesen összezárt héjban az időszakos szárazságot 

is átvészeli. Törzsük rövid, csak kevés végtagjuk van. Lehetnek ragadozók, növényevők s törmelékevők is. 

Ha a mikroszkóppal vizsgált kagylósrákra hígított (10%-os) sósavat vagy ecetsavat cseppentesz, akkor a 

héj kalcium-karbonátjából szén-dioxid-gáz fejlődik, amit buborékképződés jelez. 

 

Kagylósrák (Ostracoda) fény- mikroszkópos képe 



2. Evezőlábú rákok mikroszkópos vizsgálata 

 
Az állóvizekben gyakori 1-2 mm-es evezőlábú rákok közül a planktonból sűrű szövésű hálóval 

tudod begyűjteni a kandicsokat (Cyclopidae) és lebegő kandicsrákokat (Diaptomidae), míg a 

mászókandicsok (Canthocamptidae) az aljzat törmelékében tömegesek. 

 

a.) Az állat megfigyelése és tanulmányaid alapján után egészítsd ki az alábbi 

szöveget! 

 
A rákok teste fejből és tizenegy törzsszelvényből áll. Hátpajzsuk nincs. Két pár csápjuk közül 

az egyik jóval hosszabb, mint a másik. Fejük egyetlen középső naupliusz szemet visel. Első 

torlábuk állkapcsi láb, míg a többi 5 pár hasadtláb evezésre szolgál, amelyekkel egyszerre 

csapkod az állat. Ezek eredményezik jel- legzetesen szakaszos mozgását, mely során először 

ferdén felfelé emelkedik, majd kissé visszasüllyedve újra előrelendül a lábak ismételt 

csapkodása miatt.  

Táplálkozás szerint lehetnek egysejtűekkel, apró férgekkel táplálkozó ragadozók, moszatokat 

fogyasztó növényevők, vagy törmelékevők. Az evezőlábú rákoknál 12 fejlődési stádium van, 

hat naupliusz, öt kopepodit (a kifejlett egyedhez hasonló, de kevesebb testszelvénnyel 

rendelkező állat) és a kifejlett állat. Jelentős számú halparazita van közöttük, melyek a halak 

kopoltyúin és a vékonyabb, bőrrel fedett testrészeken élősködnek. Testük módosult, gyakran 

csak hosszas vizsgálódás után állapítható meg rák mivoltuk. 

 

 
Kandics fény mikroszkópos oldalnézete. A test belsejében jól 

megfigyelhetők a lebegést elősegítő olajcseppek 

 

 

 
 



Ízeltlábúak 
Rovarok XI. 
Bábvizsgálat 

 
1. Bábvizsgálat 

 

A teljes átalakulással fejlődő rovarok bábja három típusba sorolható. Az eddig tárgyalt bogarak esetében 

szabad bábról (pupa libera) beszélhetünk, amelyen a végtagok és a szárnyak kezdeményei elállnak a 

testtől (pl. csíkbogárbáb). 

 

Első ránézésre nem mindig lehet azonosítani a szabad bábot, mert egyes rovarok, mint például a hangyák, 

egy külső burkot, kokont szőnek ezek köré. 

 

A lepkékre jellemző a fedett báb, vagy múmiabáb (pupa obtecta), amelynél a lárva bábbá vedlése 

során megszilárduló vedlési folyadék hozzáragasztja a testfüggelékeket (csápok, ízelt lábak, szárnyak 

kezdeményei) a testhez. 

 

A tonnabáb (pupa coarctata) egyes legyekre jellemző hordó vagy csepp alakú képződmény, amelynek 

külső burka az utolsó előtti és az utolsó lárvabőrből alakul ki. A két előző bábtípustól eltérően a 

tonnabáb semmilyen mozgásra nem képes. 

 

Különleges szabad báb a tegzesek bábja, amely az imágó kibújása előtt ízelt lábai csapkodásával felúszik a 

vízfelszínre, és gyakran a szárazra is kimászik. A lakócsöves tegzeslárvák különösen a középhegységi 

és az égerligetekkel kísért síkvidéki patakokban gyakoriak, de állóvízi fajaik is sokfelé megjelennek. A 

tegzeslárvák többsége a vedlést követően új lakócsövet épít magának, de építkezésre bírhatók akkor is, ha 

megsérül tegezük, vagy megfosztjuk őket házuktól. 



1. Nevezd meg a képen melyik bábtípus látható! 

 

 

tonnabáb 

 

múmiabáb vagy fedett báb 

 

szabad báb 

 

 



 

szabad végtagú tegzesbáb 

 

 



Ízeltlábúak 
Rovarok XII. 

Óriáscsótány boncolása 1. 
 

Beszerzése: Óriáscsótányt vagy hasonló rokon fajokat beszerezhetünk az állatkertből, állat- 

kereskedésekből vagy takarmányállat-tenyésztőktől. 

Altatása: Befőttesüvegbe etil-acetáttal átitatott vattát teszünk, ebbe helyezzük a csótányt, és az üveget 

azonnal lezárjuk. Az állat kb. 5 perc alatt túlalszik és boncolható. 

Eszköz: nagyító, sztereomikroszkóp, bonctál, rovartű,olló, 

 

1. A boncolás előtt először kívülről vegyük szemügyre az állatot! 

 A kis méretek miatt célszerű egy nagyítót vagy sztereomikroszkópot használnunk. 

a.) Figyeljük meg a fejtok kitinlemezeit, az egyszerű és összetett szemeket, a csápokat 

és a rágószájszerv részeit!  

b.) A toron vizsgáljuk meg a két pár szárnyat! 

Az első pár kitinesebb, ezt szárnyfedőnek nevezik, a második pár szárny nagyobb felületű, hártyás, repülésre 

is alkalmas.  

c.) A torszelvényeken erednek az ízelt lábak, azonosítsuk a részeiket!  

d.) A potrohon figyeljük meg az egyes szelvények vázelemeit! ( hátlemez, mell-lemez, 

és túllógó éleik között az oldallemezek) 

e.)  Keressük meg a légcsőrendszer bemeneteit, a légzőnyílásokat!  

 f.) Keressük meg a potroh végen az érzékszőrőkkel borított fartoldalékot, a 

végbélnyílást és az ivarnyílást! 

g.) Állapítsd meg az állat nemét! 



A farcsuta megléte vagy hiánya alapján dönthetjük el, hogy hím vagy nőstény az állat. 

h.) Nevezd meg a csótány fején található, betűvel jelölt részeket! 

 

Az óriáscsótány fején található szervek 

A: állkapcsi tapogató 

B: felső ajak 

C: fejpajzs 

D: egyszerű szemek 

E: összetett szem 

F: állkapocs 

G: rágók 

 

2. A külső vizsgálat után a csótányt hasi oldalával lefelé a bonctálba helyezzük, és lábai 

tövénél rovartűvel (a gombostűnél vékonyabb, rugalmasabb és hegyesebb tűvel) 

rögzítsük! 

a.) Vágjuk le a szárnyakat, és távolítsuk el az előtorpajzsot! 



b.) Egy tűvel tűzzük le az ivarnyílás alatti lemezt, és kisollóval a végbélnyílás és a 

végbélnyílás feletti lemez között indulva a potroh, majd a tor mindkét oldalán végig 

vágjuk át az oldallemezeket (vagyis a hát- és mell-lemezek túllógó élei között haladunk 

a metszéssel) egészen a fejig! 

c.) Nevezd meg a csótány hasi oldalán betűvel jelölt részeket! 

 
Óriáscsótány – hasi nézet 

A: csáp 

B: előtorpajzs 

C: ízelt lábak 

D: szárnyak 

E: farktoldalék 

F: potroh 

G: fej 

H: tor 

 



Ízeltlábúak 
Rovarok XIII. 

Óriáscsótány boncolása 2. 
 

Beszerzése: Óriáscsótányt vagy hasonló rokon fajokat beszerezhetünk az állatkertből, állat- 

kereskedésekből vagy takarmányállat-tenyésztőktől. 

Altatása: Befőttesüvegbe etil-acetáttal átitatott vattát teszünk, ebbe helyezzük a csótányt, és az üveget 

azonnal lezárjuk. Az állat kb. 5 perc alatt túlalszik és boncolható. 

Eszköz: nagyító, sztereomikroszkóp, bonctál, rovartű, olló, csipesz, papírtörlő, 

 

1.  A csótányt hasi oldalával lefelé a bonctálba helyezzük, és lábai tövénél rovartűvel (a 

gombostűnél vékonyabb, rugalmasabb és hegyesebb tűvel) rögzítsük! 

a.) Vágjuk le a szárnyakat, és távolítsuk el az előtorpajzsot! 

b.) Egy tűvel tűzzük le az ivarnyílás alatti lemezt, és kisollóval a végbélnyílás és a 

végbélnyílás feletti lemez között indulva a potroh, majd a tor mindkét oldalán végig 

vágjuk át az oldallemezeket (vagyis a hát- és mell-lemezek túllógó élei között haladunk 

a metszéssel) egészen a fejig! 

c.) Ezt követően kis csipesszel fogjuk meg a végbélnyílás feletti lemez szélét, és a 

hátlemezek együttesét finoman emeljük fel, közben a kisollóval elvágjuk az ezt 

akadályozó hát-hasi izmokat, légcsöveket és zsírtestlebenyeket, illetve a tor területén 

a repülőizmokat. Nem szabad túl erősen húznunk a hátlemezeket, mert a lemezek 

közti hártyák könnyen elszakadnak. 

Ügyeljünk rá, hogy a végbél és a tápcsatorna az állat hasi felében maradjon! A szabaddá tett 

hátlemezegyüttest belső oldalával felfelé a csótány elé tűzzük a bonctálba, és az egész 

preparátumra vizet engedünk, hogy teljesen ellepje. 

d.) Nevezd meg a csótányháti oldalán betűvel jelzett részeket! 



 
Óriáscsótány háti nézetben az előtorpajzs és a szárnyak eltávolítása után 

 

A: fej 

B: csápok 

C: tor 

D: potroh 

E: ízelt lábak 

F: faroktoldalék 

 

2. A hasi lemezeken maradt szervek feltárásához távolítsuk el a potrohot kitöltő 

zsírtestlebenyeket minél alaposabban!  
 

Erre a célra a fogászati csipesz a legalkalmasabb: fogjunk meg vele egy zsírtestlebenyt, óvatosan tépjük ki, 

majd töröljük egy papír törlőkendőbe a csipeszt. Ezt a műveletsort addig ismételjük, amíg feltárul a 

tápcsatorna és az ivarszervek. 

Ügyeljünk rá, hogy valóban csak a zsírtestet távolítsuk el, a hasonlóan fehér nyálmirigyet és ivarszerveket 

ne!  

 



a.) Két csipesszel finoman válasszuk szét a bélcső kanyarulatait egymástól és oldalra 

emeljük ki a tápcsatornát! 

 

b.) Azonosítsuk a szakaszait és a függellékeit! 

 A nyelőcső, két oldalán a nyálmirigy végkamrái és nagyon vékony falú gyűjtőhólyagja, a begy, a rágógyomor 

alkotják az előbelet. Ezután következik a középbél a vakbélágakkal. A rovarok speciális kiválasztószervei, a 

Malpighi-edények az állatvilágban egyedülállóan, a közép- és utóbél határán a tápcsatornába nyílnak. Az 

utóbél itt a széklet kialakításán túl, a vizeletből történő vízvisszaszívás feladatát is ellátja. Mindkét 

szervrendszer végterméke a végbélnyíláson át távozik. (Az emésztő- és kiválasztórendszer minden más 

állatban független egymástól, és kivezetőcsöveik is külön nyílnak a külvilágba vagy a kloákába.) 

 

c.) Nevezd meg a csótány betűvel megjelölt szerveit! 

 

 

 

A felboncolt óriáscsótány belső szervei 

 

A: fej 



B: repülőizmok 

C: tor 

D: potroh 

E: végbélnyílás 

F: Malpighi-edények 

G: begy 

H: vakbélágak 

I: utóbél 

J: nyelőcső 

K: nyálmirigy és gyűjtőhólyag 

L: rágógyomor 

 

 

 



Ízeltlábúak 
Rovarok VIII.  

Kérészek átváltozása 
 

A rovarok többnyire váltivarúak és belső megtermékenyítésűek, tehát a hímivarsejt a nőstény testében 

termékenyíti meg a petesejtet. Az embrionális fejlődés, amely a petéből való kibújásig tart, többnyire az 

anyaállat szervezetén kívül megy végbe, de néha előfordul az elevenszülés is (elevenszülő kérész).  

 

1. Tanulmányaid alapján egészítsd ki az alábbi szöveget! 

A rovarok átalakulással fejlődnek, ami azt jelenti, hogy van lárvaalakjuk. Posztembrionális fejlődésük 

háromféle lehet: kifejlés, átváltozás vagy teljes átalakulás. A kifejlés során a petéből kibújó lárva 

életmódjában és testfelépítésében is nagyon hasonlít a kifejlett rovarra. Többszöri vedlés után alakul ki 

az ivarérett állat (pl. poloskák, kabócák, egyenesszárnyúak). 

Átváltozásnál a lárva testfelépítése és gyakran életmódja is hasonlít az imágóéhoz, de jellegzetes lárvakori 

szervekkel is rendelkezik, és többnyire az élőhelye is más (pl. kérészek, szitakötők). Az egyedfejlődés során 

megjelenő utolsó lárva a nimfa, amely a vizet elhagyva vedléssel alakul át a kifejlett rovarrá, az 

imágóvá. 

2. Folyami szitakötő átváltozásának megfigyelése 
A Tisza vízparti fövenyén a nyári hónapokban lehet megfigyelni a folyami szitakötők átváltozását. Ennek 

nyitányaként a lárvák kimásznak a partra, és a víztől 1-2 méterre eltávolodva megkezdik imágóvá való 

vedlésüket. Ennek során a tor háti részén felnyíló lárvabőrből felfelé nyomakodva tűnik el a kifejlett rovar 

tora, feje, még összegyűrt szárnyai, lábai, majd végül a potroha. 

Kezdetben a háti oldal felett összecsapott szárnyak lassan kifeszülnek, és szétterülve felveszik végleges 

helyzetüket. Ha a levegő hőmérséklete nem túl hűvös, akkor mintegy 20 perc elteltével a szitakötő 

megkezdi első repülését.  



Íze 

 

Folyami szitakötő (Gomphus) átváltozásának folyamata 

 

 

3. Acsalárvák átváltozása 
Az acsalárvák (Acsák – Aeschnidae, laposhasú acsák – Libellulidae) átváltozását a dús növényzetű patakok 

és állóvizek mentén figyelheted meg a nyári hónapokban. Ilyenkor a part menti növényzet átvizsgálása vezet 

leginkább eredményre. Ennek során nemcsak az elhagyott lárvabőrökkel találkozhatsz, hanem az éppen 

kibújó szitakötővel is. 

 

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

 

Közönséges szitakötő (Sympetrum vulgatum) átváltozása 

 



A: potroh  

B: ízelt lábak 

C: tor 

D: szárnyak 

E: alsó ajak 

F: összetett szem 

 

4.Kérészek átváltozása 
A kérészfajok többsége az esti órákban rajzik. Ilyenkor az utolsó lárvaalak, a nimfa a vízfelszínre úszik, 

vagy kimászik a szárazra, ahol néhány perc alatt előimágóvá, szubimágóvá vedlik. Az előimágó a 

kifejlett kérészhez hasonló szárnyas rovar, amely még egy vedlést követően válik ivaréretté. A szubimágók 

színei kevésbé élénkek, szárnyaik opálosak, fartoldalékaik rövidebbek, mint az imágóké. A tiszavirágnál 

csak a hímeknek van szubimágó alakjuk, a lárvabőrből kibújó nőstények rögtön párzóképesek. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hím tiszavirág szubimágója 

A: elülső lábak 

B: csáp 



C: összetett szem 

D: tor 

E: 1.szárnyak 

F: potroh 

G: faroknyúlványok 

H: pontszem 

I: 2.láb 

J: 2.szárny 

   

 

 

 

 



láb Tor 

Ízeltlábúak 
Rovarok VII.  

Kérészek vizsgálata 
 

A kérészlárvák a szitakötőlárvákhoz hasonlóan tracheakopoltyúkkal lélegeznek, amelyek esetükben a 

potrohon elhelyezkedő végtageredetű szervek, amelyeket képesek mozgatni is. A mozgatás intenzitása a víz 

oldott oxigéntartalmának csökkenésével nő. Ilyenkor hosszabbá válnak a kopoltyúcsapkodási időszakok, 

másrészt az egyes tracheakopoltyúk is gyorsabban csapkodnak. A sebes folyású folyókban, patakokban, 

lapított és rakéta alakú lárvákat találunk, amelyek a vízben heverő kövekhez lapulva, vagy a növényzet között 

élnek, ahol kisebb az elsodródás veszélye. A patakok és folyók üledékében élnek az ásó életmódú, 

hengeres lárvák. 

 

1.) Nevezd meg a kérész lárvájának betűvel jelölt részeit! 

 

 
Gyors folyású vizekben élő kérész (Metreletus balcanicus) lárvájának testfelépítése 



A :összetett szem 

B: pontszem 

C: csápok 

D: 1.láb 

E: tor 

F: potroh 

G: 2.láb 

H: szárnyhüvely 

I: tracheakopoltyúk 

J: faroknyúlvány 

 

 

2.Ásó típusú kérészlárva vizsgálata 
Ásó típusú lárva a tiszavirág (Palingenia longicauda) és a hegyi patakokban gyakori dánkérész 

(Ephemera danica) lárvája. Erős lábaik szorosan a testhez simulnak. Fonalas tracheakopoltyúik ferdén 

hátrahajolva a hátoldalon helyezkednek el, hogy ne akadályozzák az iszapban való előre haladásukat. Elülső 

lábaik ásásra módosultak, s a fejen található kard alakú nyúlványok és az erős rágók szintén hasznos ásó- és 

fúrókészülékek. Táplálékként a hordalék szerves anyagát, apró élőlényeket, baktériumokat, mikroalgákat 

hasznosítanak. A dánkérészlárvákat a hegyipatak csendesebb öbleiből származó finom hordalék átrostálásával 

tudod begyűjteni. A lárva vizsgálata során megfigyelheted a hátoldalra hajló tracheakopoltyúk mozgását 

és a lárva ásási viselkedését. 

1.) Nevezd meg a dánkérész lárvájának betűvel jelölt részeit! 

A: tracheakopoltyúk 

B: szárnyhüvelyek 

C: összetett szem 

D: csáp 

E: rágó 

F: állkapcsi tapogató 

G: 1.láb 

H: 2.láb 

I: 3.láb 

 

 



 

 
A dánkérész (Ephemera danica) lárvája 

 

 

 

3. Kérészlárvák légzése 

 
A hegyi patakokban élő erezett és az állóvízi elevenszülő kérészek lárvái jó alanyai a légzésvizsgálatnak: 

megfigyelheted például, hogy a víz hőmérséklete miképp hat a kopoltyúk mozgására. Ha lárvát mindössze 

néhány fokos vízbe helyezed, akkor a légzőmozgás szinte teljesen leáll. A hőmérséklet emelésével pedig a 

tracheakopoltyúk egyre gyorsabban és hosszabb ideig csapkodnak. Ennek oka az, hogy a hideg vízben több az 

oldott oxigén, mint a melegben, s így az állat vízáramoltatás nélkül is elegendő mennyiségű 

oxigénhez jut. 

 

  

 

 

 



 



Ízeltlábúak 
Rovarok VI.  

Lárvák vizsgálata 
 

A vízirovarlárvák egy részénél a trachearendszer kívülről teljesen zárt, és a vízben oldott oxigén vagy a 

vékony kültakarón keresztül (pl. bojtosszúnyoglárva), vagy nagy felületű, tracheaszálakkal sűrűn 

behálózott szerveken, a tracheakopoltyúkon keresztül (szitakötőlárva, kérészlárva) diffundál az 

állatba. 

1. Bojtosszúnyoglárva vizsgálata 
Tavasszal a kisebb állóvizek, pocsolyák hálózásakor gyakori zsákmány a bojtosszúnyoglárva. A 

bojtosszúnyog vízben élő lárvái ragadozó életmódot folytatnak. Az üvegszerűen átlátszó lárvák feji részén 

a csápokból kialakuló fogószervet találunk, amellyel villámgyorsan megragadják és szájukba 

gyömöszölik apró zsákmányukat, a planktonikus kis rákokat. Légzésük a vékony kültakarón keresztül, 

diffúzióval történik, de a torukban és a potrohukban a szárazföldi rovarokra jellemző légcsőrendszer 

csökevényeként egy-egy pár ezüstösen csillogó légtartót is találunk. 

 

a.) Nevezd meg a képen betűvel jelölt részeket! 

A: fogószerv 

B: fej 

C: elülső léghólyagok 

D: hátulsó léghólyagok 

E: faroklegyező 

F: bélcsatorna 



 

Bojtosszúnyog (Chaoborus crystallinus) lárvája. Mikroszkópos kép 

 

2. Szitakötőlárva fűzfalevél-kopoltyújának vizsgálata 

 

Eszköz: fénymikriszkóp, csipesz 

 

Az egyenlőszárnyú szitakötő lárvák (Zygoptera) testvégén három megnyúlt, legtöbbször levél formájú 

függeléket figyelhetünk meg. Ezek a tracheakopoltyúk, amelyek finoman át vannak szőve tracheaszálakkal, 

felveszik a vízben oldott oxigént, és a test sejteihez vezetik azt. 

A szitakötőlárvák nem képesek mozgatni kopoltyúikat, ezért a csökkent oxigéntartalmú vízben lábaik hirtelen 

behajlításával és kinyújtásával igyekeznek friss vizet áramoltatni légzőszerveikhez. A lárva kígyózó 

úszásakor a tracheakopoltyúk felületnövelő szervként a helyváltoztató mozgásból is kiveszik részüket. A 

lárvák fűzfalevél-kopoltyúnak is nevezett légzőszervük elvesztése esetén sem fulladnak meg a víz alatt, mert 

vékony kültakarójukon keresztül is képesek felvenni a vízben oldott oxigént. Ezért nem okozol nagy kárt a 

lárvában, ha egyik kopoltyúját csipesszel eltávolítod, és mikroszkópos vizsgálatnak veted alá. Az áttetsző 

légzőszervben jól kirajzolódik az elágazó légcsőrendszer bonyolult hálózata. 

 

 



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

 

Légivadász (Agrionidae) lárvája 

A: csáp 

B: álarc 

C: összetett szem 

D: tracheakopoltyúk 

E: szárnyhüvelyek 

F: ízelt lábak 

 

 

 

Fi
lm
	



Ízeltlábúak 
Rovarok X. 

Lárvák vizsgálata  
 

A kétszárnyú, egyes hártyásszárnyú és az ormányos bogarak lárváinak nincs ízelt lába (apod lárva). A 

vízben élő lábatlan kétszárnyú lárvákra már láttunk példákat. A következőkben egy lárvakorában a talajban 

fejlődő kétszárnyúval ismerkedünk meg. 

 

 

1. Tavaszi bársonylégy vizsgálata 

A növényi nedvekkel, nektárral táplálkozó tavaszi bársonylégy kora tavasszal jelenik meg nagy tömegben. 

A lábatlan lárvák a talaj felső rétegében élnek. Az erdei avarban egyes helyeken ezerszám hemzsegnek az 

állatok, amelyek gyökérrágásukkal a zöldségeskertekben kárt okozhatnak. 

a.) Nevezd meg a képen látható lárvák betűvel jelölt részeit! 

 

A talajban élő lábatlan lárvák 

 



áb 

A: szelvényhatárok 

B: torszelvények 

C: szájszerv 

D: potrohszelvények 

E: testvég 

F: fej 

 

 

2. Hernyó vizsgálata 

A lepkék lárvája a hernyó, amelyre jellemző, hogy a 3 pár torlábakon kívül egyes potrohszelvények 5 pár, 

vagy ennél kevesebb állábat hordoznak. Ezeken kívül a testvégükön gyakran megjelenik 1 pár tolóláb 

is. 

a.) Nevezd meg a képen látható hernyó betűvel jelölt részeit! 

 
 

 
Lepkehernyó testfelépítése 

 



A: csáp 

B: fej 

C: torszelvények 

D: potrohszelvények 

E: tolóláb 

F: állábak 

G: 3. torláb 

H: 2. torláb 

I:  1. torláb 

J: szájszerv 

 

 

 

 
 

 



Ízeltlábúak 
Rákok vizsgálata III. 

 

A kecskerák boncolása 

 

Beszerzése: Kecskerákot vagy rokon fajokat éttermeknek szállító cégektől, halászati gazdaságoktól 

vásárolhatunk. 

Altatása: Nagy befőttesüvegbe dietil-éterrel átitatott vattát teszünk, ebbe helyezzük a rákot, és az üveget 

azonnal lezárjuk. Az állat kb. 15 perc múlva, amikor az üveg rázására már nem mozdul, boncolható. A rákot 

boncolás előtt vízzel jól le kell öblíteni. 

 

a.) A boncolás megkezdése előtt alaposan vegyük szemügyre a rák külső testtájait, 

szerveit!  

 

Figyeljük meg a fejtorpajzs elején a csőrnyúlványt, a fej és a tor határán a nyaki barázdát, a tori rész két 

oldalán a kopoltyúfedőket. Azonosítsuk a feji szelvények ízeltláb-származékait: első pár csáp, második pár 

csáp, egy pár szemnyél, egy pár rágó, egy pár első állkapocs és egy pár második állkapocs. A tízlábú 

rákok ízelt lábai két csoportba sorolhatók: az egyik, az ősibb forma, a kétágú hasadt láb, mely egy páratlan 

tőrészből és egy külső és egy belső ágból áll. Ezek mindegyike több ízre is tagolódhat. A másik, a hasadt láb 

külső ágának elcsökevényesedésével kialakult, egytengelyű pálcaláb vagy járóláb.  

 

b.) Tekintsük meg a toron található ízelt lábakat, melyekből három pár hasadt láb, 

az 1., 2., és 3. állkapcsi láb és öt pár erős járóláb! 

 

 

c.) Az állat megfigyelése után nevezd meg a kép betűvel jelölt részeit! 



 
A kecskerák háti nézete 

A:1. csápok 

B: 2.csáp 

C: fejtor 

D: potroh 

E: nyaki barázda 

F: farokláb 

G: 5.járóláb 

H: 4.járóláb 

I: faroknyúlvány 

J: kopoltyúfedő 

K: 2.járóláb 

L: 3. járóláb 

M: 1.járóláb 

 

 



 

Ízeltlábúak 
Rákok vizsgálata VI. 

 
 

A kecskerák boncolása 

 

Beszerzése: Kecskerákot vagy rokon fajokat éttermeknek szállító cégektől, halászati gazdaságoktól 

vásárolhatunk. 

Altatása: Nagy befőttesüvegbe dietil-éterrel átitatott vattát teszünk, ebbe helyezzük a rákot, és az üveget 

azonnal lezárjuk. Az állat kb. 15 perc múlva, amikor az üveg rázására már nem mozdul, boncolható. A rákot 

boncolás előtt vízzel jól le kell öblíteni. 

 

A rákot kézben tartva a nagyollóval levágjuk a kopoltyúfedőket a páncélon látható íves rovátka mentén. 

Lehajtjuk és megvizsgáljuk az oldallemezekre tapadt bojtos kopoltyúkat. Levágunk belőlük egy ágat, és 

vízbe helyezve, nagyítóval vagy sztereomikroszkóp alatt megfigyeljük, hogy a kopoltyúfonalak felületét 

igen vékony kutikularéteg borítja. Ezt követően ollóval átvágjuk a fejtorpajzs és az első potrohszelvény 

közti vékony hártyát, majd az így keletkezett résen át az összecsukott ollóval a páncél belső felszínéről 

óvatosan leválasztjuk a rátapadt hámot, végül eltávolítjuk a szemek vonaláig a fejtorpajzs háti részét. A 

rózsaszínű, kissé ráncos hámot oldalt kisollóval felvágjuk, és csipesszel szintén leemeljük. Így 

láthatóvá válik a rágógyomor, mellette a legyezőszerű rágóizmok, a középbéli mirigy és a szívburkon belül 

az egyetlen kamrából álló szív.  

 

 

1. A kecskerák hasdúcláncának és összetett szemének vizsgálata 

a.) A gyomor kivétele után azonosítjuk a fej elülső részén a csápmirigyeket, megkeressük a nyelőcső körül 
a megnyúlt garatideggyűrűt, ennek elülső végén az agydúcot. A garatideggyűrű hátsó végén folytatódó 

hasdúclánc feltárásához a tori belső váz középső részéből a nagy csipesszel egy sávot ki kell 

csipkednünk. 

 



b.) Nevezd meg a kép betűvel jelzett részeit! 

 

 

A kecskerák hasi belső vázrendszere és hasdúclánca 

 

A: csápmirigyek 

B: agydúc 

C: garatideggyűrű 

D: hasdúclánc 

E: belső váz 

 

c.) Ezt követően készítsünk borotvapengével érintőleges metszetet az összetett szemből, és 

tárgylemezen vízcseppben lefedve vizsgáljuk meg fénymikroszkópban! 

 

 
Kecskerák és csótány összetett szemének kitinlencséi. 

Azonos nagyítású fény- mikroszkópos képek 



 

d.)  Majd keressük meg az 1. csáp tőízének háti felszínén a helyzetérző szerveket! Ezek háti irányban nyitott 

gödrök, melyeket sűrű kitinserték takarnak. Belsejükben a külvilágból származó szilárd szemcsék (pl. 

homok) találhatók, ezek helyzetváltoztatáskor elmozdulnak, és ingerlik az üreget bélelő érzékhámot. 

Vedlések alkalmával a külső egyensúlyszerv kutikulaborítása is lecserélődik a felvett homok- 

szemcsékkel együtt. 

 

e.)  Nevezd meg a kép betűvel jelzett részeit! 

 

 

 
A kecskerák egyensúlyszerve az első csáp tőízének háti oldalán 

 

A: helyzetérzékelő szerv 

B: összetett szem 

 

 



Ízeltlábúak 
Rákok vizsgálata VII. 

Ágascsápú rákok 
 

A ragadozók kivételével az ágascsápú rákok testét áttetsző héj borítja, ebből csak fejük és hoszszúra nyúlt 

második csáppárjuk emelkedik ki. Összetett szemeik egységes (páratlan) szervvé olvadtak össze a fejen. 

Rövid, begörbült törzsük 5-6 pár szűrősertékkel borított, gyorsan csapkodó levéllábat visel. Ezek a 

táplálékszerzés során a lebegő részecskéket szűrik ki a vízből, majd továbbítják a szájnyílás felé. Az 

ágascsápú rákoknál többféle helyváltoztatási mód létezik. A legismertebb az elágazó második csáppárral 

való csapkodás, mely ugráló helyváltoztatást eredményez. Innen ered a magyar nevük. A kisebb méretű 

fajok némelyike egyenletesen úszik csápjai rezegtetésével, míg mások farokvillájukat vagy 

levéllábaikat használják mozgásukkor. 

1. Nagy vízibolha fénymikroszkópos vizsgálata 
A legfeljebb 4 mm-es rák teste oldalról összenyomott, lefelé irányuló fejének elülső része megnyúlt ormányt 

(rostrum) képez. Egyetlen nagyméretű, sötéten pigmentált, minden irányban mozgatható összetett szemük 

és egy apró pontszemük (naupliusz szem) van. Első csápjaik kisméretű, el nem ágazó érzékszervek. A 

második pár csáp elágazó, sörtékkel borított mozgásszervvé, ágascsáppá alakult, amelyekkel ritmikusan 

csapkodva, szökellve úsznak. A torlábakhoz kopoltyúk és a táplálékszemcsék kiszűrésében fontos serték 

kapcsolódnak. Rövid potrohuk két egyforma karomból álló végkaromban (furca) végződik. Az aljzaton élő 

fajok egy része mozgása során ezt a potrohlábat használja mozgásszervként. A testet egy, a fej hátulsó részéből 

kiinduló köztakaró-kettőzet, a hátpajzs borítja be kagylóhéjszerűen. Ez a hátoldalon teljesen zárt, a feji rész 

szabadon kiáll belőle. 

a.) Nevezd meg a képen betűvel jelölt részeket! 

A: ágascsáp 

B: naupliusz szem 

C: összetett szem 

D: potrohsörték 



 

Nagy vízibolha (Daphnia magna) test- felépítése. 

Fénymikroszkópos kép 

 
2. Vízibolhaszülés vizsgálata 
A vízibolhák többnyire elevenen hozzák világra utódaikat. Ennek során a kifejlett egyedhez hasonló aprócska 

rákok (nincs lárvaállapot) elhagyják a költőüreget vagy költőtasakot, majd önálló életre térnek. A 

világrajövetelt te magad is elősegítheted, ha enyhe nyomást gyakorolsz a fejlett utódokat hordozó anyaállat 

héjára. Ezt a legegyszerűbben úgy tudod elérni, ha a vízibolhát két csepp vízben tárgylemezre helyezed egy 

kisebb növényi rész, vagy egy vízidara növény társaságában, majd fedőlemezzel lefedve vizsgálod 

fénymikroszkóp alatt. A növény megakadályozza, hogy a fedőlemez szétlapítsa az állatot, ugyanakkor a víz 

párolgása miatt ez egyre nagyobb nyomást fejt ki a költő- tasakra, miáltal előbb-utóbb világra jönnek az 

apró vízibolhák. 

 

Vízibolhák születése. Mikroszkópos ké 



Ízeltlábúak 
Rovarok V.  

Légzés vizsgálata 2. 
 

A légkörből lélegző vízirovarok légzőnyílásai körül lebenyekből és sertékből álló képződmények alakulnak 

ki, amelyek megakadályozzák, hogy a légzőrendszerbe víz kerüljön, és emellett gyakran az állat 

vízfelszínhez való stabil kapcsolódását is lehetővé teszik. Ezek a szervek különösen a szúnyog- és 

légylárváknál változatosak. 

A tutajosszúnyog-lárváknál szőrös lebenyek, a csípőszúnyogoknál a légzőnyílást elzáró billentyű, a 

katonalégylárváknál pedig sertekoszorú alakult ki. 

 

1. Tutajosszúnyoglárva légzése 
A tutajosszúnyoglárvák az áramló és állóvizek part menti nedves törmelékében és a vízfelszínen élnek. A 

légkörből lélegző rovarlárvák vízfelszíni lebegtetését a légzőnyílás körül kialakuló, dús szőrzettel 

borított anális lebenyek biztosítják, amelyek azt is megakadályozzák, hogy a trachearendszerbe víz jusson. 

 

a.) Nevezd meg az ábrán a lárva betűvel jelölt részeit! 

 
Tutajosszúnyog-lárva testfelépítése 



 

A: csáp 

B: szájszerv 

C: fej 

D: légzőnyílás 

 

2. Katonalégylárva légzése 

Eszköz: fénymikroszkóp, csipesz 

 

A katonalégylárvák nedves környezetben, növényi korhadékban, humuszban, trágyában vagy vízben élnek a part 

közeli részeken. A vízben élő lárvák is a légköri levegőből lélegeznek a testvégükön nyíló légzőnyíláson 

keresztül. A nyílás körül 20-30 finoman szőrözött serte található, melyek légvételkor szétterülnek a víz 

felszínén. Ezek nemcsak a folyamatos gázcserét teszik lehetővé, csökkentve a légcső vízzel történő 

elzáródásának esélyét, hanem a lárva véletlen lesüllyedését is megakadályozzák. Amikor az állat mégis 

lemerül, akkor a szőrök összehajlanak, és egy apró buborékot visznek a víz alá, mely nemcsak 

levegőtartalékként fontos, hanem kicsiny buborékzárként a víz alatt is védi a légzőrendszert a víz 

behatolásától. Amikor a lárva újra felszínre kerül, a buborék szétpattan, a szálak megint szétterülnek a 

felszínen. 

A sertéket érdemes megnézned mikroszkóppal, hiszen ezek nagyobb nagyításnál a legszebbek. A szőrkoszorú 

működését is megfigyelheted, ha a felületi hártyáról lecsüngő gyanútlan lárvát csipesszel a mélybe húzod, 

majd a felszínre emeled. A sertekoszorú igen jól ellátja feladatát, így ezt a vizsgálatot gyors 

egymásutániságban többször is elvégezheted. 

 

Katonalégy (Stratiomyidae) lárvája a vízfelszínen 

 



3. Lószúnyoglárva légzése 

 

A lószúnyoglárvák a vízben vagy vízparti nedves talajban fejlődnek. A fehéres vagy szürkés színű kövér 

lárvák többsége a légkörből lélegzik. Két légzőnyílásuk a testvégen nyílik egy kis mélyedésben, amit 

lélegzőcsészének nevezünk. A lélegzőcsésze, a szélén elhelyezkedő nyúlványokkal, leginkább egy álarcra 

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

ne kerüljön víz a légcsőrendszerbe. 

 

 

Lószúnyog (Tipulidae) lárvája 

 

 



Ízeltlábúak 
Rovarok IV.  

Légzés vizsgálata 
 

A rovarok légzése egy a testet behálózó légcsőrendszer (trachearendszer) segítségével történik, amelynek 

légzőnyílásai a tor és a potroh két oldalán nyílnak. A légcsövek, melyeknek belsejében összelapulást gátló 

kitinkutikula fut, a sejtekig szállítják az oxigént. Ebben a rendszerben a rovar potrohmozgásai áramoltatják 

a levegőt. A rovarok elsődlegesen szárazföldi rovarok, ezért a vízirovarok és lárváik jelentős részénél 

megmaradt a légkörből történő légzés azzal a változással, hogy a légzőnyílásokból csak egy pár működik a 

test elülső (pl. óriáscsibor) vagy hátulsó (pl. hanyattúszó poloska) részén. A vízirovaroknál és lárváiknál 

változatos megoldások alakultak ki a vízfelszíni légzés megkönnyítésére és a légzőrendszer védelmére. 

1.Csibor légzése 
A vízben élő csiborok légzésük során a nyakpajzsuk mögül előhúzott csápjukkal szúrják át a víz felületi 

hártyáját, és itt beszívják a levegőt a nyakpajzs és a szárnyfedők alatti levegőraktárakhoz. A bogár hasoldalán 

ezüstösen csillogó levegőburok alakul ki, amely diffúzióval képes a vízben oldott oxigént is felvenni, így víz 

alatti légzőszervként működik. Az akváriumba helyezett csiborok időről időre a felszínre emelkedve 

frissítik fel levegőraktáraikat, így jól megfigyelhető különleges levegőfelvételük folyamata. 

 

Fekete óriáscsibor (Hydrophilus aterrimus) légvétele a vízfelszínen 

 



2. Herelégylárva légzésének vizsgálata 
 
Eszköz: fénymikroszkóp 
 
Míg a légy viráglátogató, addig lárvája szennyezett pocsolyák lakója. Az állatnak nincs jól elhatárolható feje, 

szájnyílása teljesen visszahúzható. Hastájékán hét pár, horogkoszorúval ellátott csontlába van. A patkányfarkú 

féregnek vagy pócikféregnek is nevezett állat hosszú, periszkópszerű faroknyúlvánnyal rendelkezik. Ezen 

keresztül veszi fel a levegőt, míg az iszapban táplálék után kutat. A test kültakarójának folytatásaként 

kialakuló farktoldalék visszatűrődéseket visel, ami lehetővé teszi a teleszkópszerű szerv kinyújtását és 

megrövidülését. Mikroszkóppal kis nagyításon is láthatod, hogy a farokrész belsejében két tracheaszál fut, 

melyek a lárva utolsó potrohszelvényén nyílnak, két légzőnyílással. 

 

a.) Párosítsd az alábbi fogalmakat a kép betűivel!  
légzőnyílás, 2. légcsőtágulat, légzőnyúlvány, fej, 2.légcső, légcsőgombolyag 

 

 
Herelégy (Eristalis) lárvája 

a vízfelszín közelében 

A: légzőnyílás 

B: 2. légcsőtágulat 

C: légzőnyúlvány 

D: fej 

E: 2.légcső 

F: légcsőgombolyag 



Ízeltlábúak 
Rovarok III.  

Összetett szemek vizsgálata 2. 
 

1. Keringőbogár összetett szemének vizsgálata 

 
A keringőbogarak napsütéses időben patakok és tavacskák felszínén tartózkodnak, míg borús időben 

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

jellemző kemény, kitines szárnyfedőjét több, hosszanti sorban elhelyezkedő, apró bemélyedés díszíti. 

A bogár levegőraktára a szárnyfedők alatt a potroh szőrzetéhez tapadva található, ezért a szárnyfedők alól kinyúló 

testvégükön legtöbbször ezüstösen csillogó légbuborék látható, amikor az állat a víz alatt tartózkodik. 

A fej két pár összetett szemet hordoz, melyek közül kettő felfelé, míg kettő a víz alá tekint. Az alsó és a 

felső szemek között találjuk a rövid, szarvszerű csápokat, melyeket finom szőrzet borít. 

Ezek szétterülnek a víz felszínén, és érzékelik ennek minden rezdülését. Elülső pár megnyúlt lába a 

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

sebességgel hajtja előre az állatot a vízfelszínen és a víz alatt. A keringőbogár vízbe hullott rovarokkal 

táplálkozik, melyekre a víz rezgését érzékelő csápjai és összetett szemei révén talál. 

 

a.) Nevezd meg a képen a betűvel jelölt részeket! 

 
A: 2.láb 

B: szárnyfedő 

C: hátulsó, lapított láb 

D: szőrös potrohvég 

E: felső, összetett szem 

F: alsó, összetett szem 

G: csáp 



 
 

Keringőbogár (Gyrinidae )testfelépítése 
 
 

 

2. Kérész turbánszemének vizsgálata 

 

A kérészek rövid életű, karcsú testű állatok. Kis fejük rövid csápokat, terjedelmes összetett szemeket és 

három pontszemet visel. Különösen a hímek összetett szeme nagy, mely a teleszkópszemű kérészek 

(Baetidae) esetében turbánszemmé módosult. Ez egy felső, kiszélesedő részből és az alatta található 

gömbölyű tagból áll, és rajzáskor a nőstények felkutatásában fontos. Segítségével az égbolt világos 

hátterénél ismerik fel a hímek a nőstényeket, alulról megközelítik őket, majd a levegőben párzanak 

velük. A kérészek szájszervei csökevényesek. Az állatok rövid életük során nem is táplálkoznak, 

bélcsatornájukat levegővel pumpálják fel, hogy könnyebben tudjanak repülni. A teleszkópszemű kérészek 

rajzását és a turbánszemmel rendelkező hímeket leginkább májusban és júniusban tudod megfigyelni a 

hegyi patakok mentén. 

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

A: elülső lábak 

B: csáp 

C: turbánszem 

D: 1.szárny 

E: 2.szárny 

F: 2.láb 



G: 3.láb 

H: levegővel telt potroh 

I: páruószerv 

J: faroknyúlványok 

 

 

Hím teleszkópszemű kérész (Baetidae) szubimágója (előimágója) 

 

 
 

 



Ízeltlábúak 
Rovarok II.  

Összetett szemek vizsgálata 
 

A rovarok látószerve a képlátó összetett szem. Ezek több száz vagy több ezer egyszerű szemből épülnek 

föl, mozaikszerűen. A külvilágról alkotott kép is mozaikos, s ennek élessége jócskán elmarad a mi 

látásunk mögött. Mégsem szabad lebecsülnünk a rovarokat, mert szemük rögzítettsége ellenére is 

nagyobb teret fog be, mint a miénk, és a mozgást is jobban érzékeli, mint az ember hólyagszeme. 

 

 

1. Felemásszárnyú szitakötő összetett szemének vizsgálata 

Eszköz: sztereomikroszkóp vagy fénymikroszkóp 

A nagy termetű, a felemásszárnyú szitakötők alrendjébe sorolt rovarok repülő rovarokra vadásznak, amiben 

nagy segítséget jelentenek számukra hatalmas összetett szemeik. A jobb és bal oldali szemek gyakran 

oly terjedelmesek, hogy a fej tetején összeérnek. A fej felülnézeti vizsgálata során jól megfigyelhető az 

összetett szemek előtt elhelyezkedő homlok, amelynek jobb és bal oldalán emelkednek ki a csápok, ezek 

tövében egy-egy pontszem figyelhető meg. A homlok összetett szemek felé eső határán látható a 3. 

pontszem. A homlok előtt a felső ajak helyezkedik el. 

 A nagyméretű összetett szem felszínén már szabad szemmel is kivehetők a hatszögletű kitinlencsék, 

amelyeket fénymikroszkóppal is megfigyelhetsz a levedlett szitakötőlárva bőrének vizsgálatakor. A 

szitakötőlárvák növekedésük során többször is vedlenek, és amint azt korábban láttuk, a kifejlett szárnyas 

rovar is vedléssel alakul ki. Ily módon a levedlett lárvabőrök egyszerűen begyűjthetők a szitakötők 

élőhelyein a vízből, vagy a vízparti mocsári növényzetről, ahol az átváltozás, azaz az imágó kibújása a 

lárvabőrből megtörtént. A levedlett lárvabőr feji részén megtalálható az összetett szem kitinlencséinek 

rétege, amit sztereo- vagy fénymikroszkóppal is megvizsgálhatsz. 



Pig 

 

Közönséges szitakötő (Sympetrum vulgatum) elülső testvége (felülnézet) 

 

2. Az alábbi szöveg elolvasása után nevezd meg a képen betűvel jelzett 

részeket! 

Az összetett szem alapegységei az ommatidiumok (2–20 ezer darab). Az ommatidiumok legkülső, fénytörő 

része az átlátszó, hatszögletű kitinlencse és az alatta található, négy sejtből álló, szintén átlátszó 

kristálykúp. A kristálykúpot pigmentsejtek veszik körül, amelyek az egyes ommatidiumokat optikailag 

különítik el egymástól. A fényérzékeny részt hét hosszúkás receptorsejt adja. Ezek nyúlványai képezik a 

látóideget, amely az agydúcba vezet. 

 

 
Összetett szem metszetének fény mikroszkópos képe 



A: kristálykúpok 

B: kitinlencse 

C: ommatídium 

D: receptorsejtek 

E: pigmentsejtek 

 

 



Ízeltlábúak 
Rovarok I.  

Táplálkozás vizsgálata 
 
 

A ma élő ismert állatok kb. 75%-a a rovarok osztályába (Insecta) tartozik, ami majdnem egymillió fajt 

jelent. A mélytengerek kivételével szinte minden élőhelyet meghódítottak, ezzel is bizonyítva nagyfokú 

alkalmazkodási képességüket. A különböző környezetekhez való alkalmazkodás testfelépítésükben is 

tükröződik, de azért vannak olyan bélyegek, amik általánosan jellemzőek rájuk. Ilyen például a kitinalapú 

külső váz, amit az egyrétegű hám termel. A vázat kívülről viaszréteg borítja, mely csökkenti a párologtatást, 

és véd a kórokozóktól is. Alatta kitin- (nitro- géntartalmú poliszacharid) és fehérjetartalmú váz épül fel, 

melyben a hosszú, láncszerű molekulákat speciális anyagok kapcsolják össze kemény vázanyaggá. A 

kültakaró nem tágul, ezért a rovarok növekedésük során időnként vedlenek. Ilyenkor a hámsejtek 

folyadékot termelnek, melynek enzimei részben megemésztik a régi vázat, másrészt megrepesztik azt, így 

az állat kibújhat kinőtt „bőréből”. Az új váz eleinte fehér színű és rugalmas, de később elnyeri végső formáját. 

Az eredeti kültakaró levedlésével jelennek meg a rovarok új fejlődési alakjai is, mint például a 

lárvabőrből előbújó báb, vagy a bábból kikelő kifejlett rovar, az imágó. 

 

 

1. Az ízeltlábúakról tanultak alapján egészítsd ki az alábbi szöveget! 

 

A test fejre, torra és potrohra tagolódik. A fej hat szelvényből áll. A fej hordozza a szemeket és a két 

csápot. A csáp a rovarok legfontosabb érzékszerve. Nemcsak tapintási, hanem kémiai, sőt néha 

hangingereket is felfog, ezzel is segítve a térbeli  tájékozódást. Többnyire csak a csáp alapízében van 

izomzat, és ez mozgatja a többi ízből kialakuló csápostort. A csáp alakja a különböző rovaroknál 

jellegzetesen eltérő lehet. 

A csáp mögött, hátsó oldalsó irányban vannak az összetett szemek. A rovar szájszervei a 4.,5., 

és a 6. testszelvény ízelt láb származékai. Az alapfelépítés a legősibb szájszervnél, a rágó típusúnál 

követhető leginkább nyomon, míg a többinél igen jelentősek az életmód függvényében bekövetkező 



változások.  

A rágószájszerv első részét a karomszerű, fogazott rágók (mandibula) adják, amelyek a táplálék  durva 

aprítását végzik. Mögöttük helyezkednek el az állkapcsok (maxilla), amelyekhez oldalirányban 

kapcsolódnak az érzékszőrökkel borított állkapcsi tapogatók.  Az állkapocs után következnek az alsó ajkak, 

amelyekhez szintén érzékszőrökkel borított tapogató kapcsolódik. A szájszerv többi része az áll, a  fióknyelv 

és a  nyelv az állkapocs származékainak tekinthetők. A különböző táplálékforrások hasznosítására a 

rovaroknál jelentősen eltérő szájszervek alakultak. 

 

2. Csíkbogárlárva táplálkozásának megfigyelése 
 

A csíkbogarak népes családjába tartozó rovarok mind lárvaállapotban, mind kifejletten ragadozó életmódot 

folytatnak. A lárvák szájszerve viszont jelentős mértékben eltér az imágó hagyományos felépítésű 

rágószájszervétől. A nagyméretű csíkbogarak karcsú testű lárváira leginkább a vízinövényekkel sűrűn benőtt 

patakokban és tavakban találhatsz rá. A lárvákat könnyű felismerni hatalmas harapófogószerű rágóikról, 

úszószőrös lábaikról és két rövid, testvégi nyúlványairól. A csíkbogárlárva minden nálánál kisebb mozgó 

élőlényt megtámad, és hegyes rágóit belemélyeszti ennek testébe. Erről könnyen meggyőződhetsz, ha egy 

akváriumba helyezett lárva közelébe ászkarákot, szitakötőlárvát, vagy halivadékot engedsz. A táplálkozás 

során a szájnyílással nem rendelkező csíkbogárlárva a hegyes rágóiban futó csatornán keresztül 

emésztőnedvet juttat a zsákmány testébe, majd amikor ez már elfolyósította a test anyagait, a csatornán 

keresztül szívja fel a megemésztett tápanyagokat. 

 

Csíkbogár (Colymbates fuscus) 

és lárva 

 

3. Síkálarcos szitakötőlárva zsákmányszerzése és táplálkozásának 



megfigyelése 
 

A szitakötőlárvák rágószájszerve úgy módosult, hogy alsó ajkaikból egy kiölthető fogószerv, az álarc alakult 

ki. Zsákmányszerzéskor ezt kiöltve megragadják a prédát, majd erős rágóikkal felaprítva elfogyasztják. 

Az acsalárvák álarca lapos képződmény, amit síkálarcnak nevezünk. A táplálkozás vizsgálatára különösen 

az akváriumba helyezett nagytestű acsalárvák alkalmasak, amelyek lassú léptekkel becserkészik, majd 

fogóálarcukkal villámgyorsan lecsapva ragadják meg áldozatukat, a víziászkákat, kisebb szitakötőlárvákat, 

halivadékokat. A nagytestű acsalárvák a dús növényzetű patakokból és tavacskákból kiemelt 

hínárnövényzet közül gyűjthetők. 

 

 

Portyázó acsalárva (Aeschnidae) 

 

 

4. Lepkék táplálkozásának megfigyelése 

 
A lepkék szájszervműködését táplálkozásukkor, nektárszívogatás közben lehet a legkönnyebben 

tanulmányozni. A táplálkozó lepkék pödörnyelvüket kiegyenesítve, ezt a virágba mélyesztve veszik fel a 

nektárt. A pödörnyelv az állkapocs jobb és bal oldali külső karéjából fejlődött ki, míg a szájszerv többi része 

az ajaktapogatók kivételével elcsökevényesedett. 

 



 

Nagy gyöngyházlepke táplálkozása 

 

5. Víziskorpió és botpoloska táplálkozásának megfigyelése 

 
A víziskorpió az álló- és lassú folyású vizek gyakori ragadozó poloskája, amely lesből támadja meg 

áldozatát. A víziskorpió a vízfelszín közelében fejjel lefelé helyezkedik el, miközben testvégi légzőcsövén 

keresztül a légkörből lélegzik. Ha egy halivadék, rák vagy rovarlárva közelít hozzá, akkor hirtelen 

előrelendülve megragadja azt fogólábakká alakult elülső pár ízelt lábaival, majd szipókájának szúrósertéit a 

zsákmány testébe szúrja, és megkezdi táplálkozását. A szájszerv kezdetben, mint egy kis ormány hajladozik 

ide-oda, hogy megtalálja azt a részt, ahol a belsejéből előbukkanó szúróserték behatolhatnak a testbe. A 

víziskorpió táplálkozása során egyfolytában mozgatja a hosszú szúrósertéket, amelyek teljesen átjárják a 

zsákmány testét. A víziskorpió lárvája is ragadozó életmódot folytat, ezért a táplálkozási vizsgálat vele 

is elvégezhető. 

 

 

Víziskorpió táplálkozása szitakötőlárvával 



A víziskorpió-félék családjának másik gyakori faja az állóvizekben élő, megnyúlt testű, 3,5 cm-es vízi 

botpoloska. Teste megnyúlt, pálcikaszerű, és fogólábai a víziskorpióval ellentétben nem vízszintes síkban, 

hanem függőlegesen mozognak. Első torszelvénye jelentősen megnyúlt, így az elülső lábpár 

előretolódott a hatalmas összetett szemeket hordozó fejhez. 

 

Vízi botpoloska táplálkozása víziászkával 

 

 

 



Ízeltlábúak 
Rovarszerűek 

 
Rovarszerűek, rovarok 

 

Az ugróvillások (Collembola) a hatlábúak altörzsébe (Hexapoda), a rovarszerűek (Parainsecta) 

osztályába tartoznak. A talajban és korhadó növényi részek között tömeges állatok hengeres lágy testét 

finom szőrbunda borítja, elsődlegesen szárnyatlanok. Fejük két összetett szemet és jól felismerhető 

csápokat visel. A háromszelvényű torhoz három pár rövid, háromízű láb kapcsolódik, melyek segítségével 

lassan másznak. Az első potrohszelvény alsó felszínén a hasi tömlőt találjuk, amelyet egyes kutatók 

légzőszervnek, míg mások rögzítőszervnek tartanak. A negyedik potrohszelvényen ered az ugróvilla. Ez az 

alapízből és két villaágból álló szerv nyugalmi helyzetbben a potroh alá van behajlítva, és a harmadik 

potrohszelvényen található akasztószerkezettel rögzül. Mozgáskor a hátrafelé elmozduló szerv 

erőteljesen lecsap az aljzatra, miáltal a rovar magasra pattan. 

 

Békalencse ugróka 

 

 

1. Vízi ugróvillás vizsgálata 
 

Eszköz: sztereomikroszkóp, vagy felső megvilágítású fénymikroszkóp 

Az állóvizek, tavak és pocsolyák partja mentén, a vízfelszínen és a nedves fövenyen élnek a vízi 

ugróvillások. Különösen tavasszal tömegesek, amikor ezrével jelennek meg az apró, 1 mm-es 



kékesszürke rovarok a nádszálak között. Meríts gyűjtőüvegbe az ugróvillásoktól hemzsegő vízből, majd 

tanulmányozd mozgásukat! A testfelépítésük vizsgálatához helyezz egy példányt tárgylemezre, majd mielőtt 

elpattanna, fedd le egy csepp vízben! A fedőlemezzel leborított állatot a sűrű szőrbundáján fennakadó 

légbuborék veszi körül, ami lehetővé teszi, hogy élő állapotban tanulmányozd az ugróvillást. A rovar apró 

mérete miatt sztereomikroszkóppal, vagy felső megvilágítású fénymikroszkóppal tudod tanulmányozni 

a testfelépítését. 

 

 

a.) Az állat külső megfigyelése után nevezd meg a kép betűvel jelölt részeit! 
 

 
Vízi ugróvillás 

 

A: összetett szem 

B: tor 

C: potroh 

D: csáp 

E: 2.láb 

F: 3. láb 



Ízeltlábúak 
Százlábúak vizsgálata 

 

1. Egészítsd ki az alábbi, ízeltlábúakról szóló szöveget a megadott szavakkal 
eddigi ismereteid alapján! 

vedlenek, kitin, testtájat, kiegyénült, eltűnését, szelvényezett, pontszemeket, légcsövek, ízülettel, 
Malpighi-edényekkel, nyílt, légcsőrendszer (trachearendszer), agydúccá, összetett 

Az ízeltlábúak (Arthropoda) szelvényezett állatok, a szelvények száma akár 180 is lehet.  A szelvényeknek 

külső váza van, amely a hátlemezből, a melllemezből és két oldallemezből áll, amelyeket rugalmas 

hártyák kötnek össze. Ez az összeköttetés a kemény kültakaró ellenére is kellő hajlékonyságot ad a 

testnek. Az ízeltlábúak szelvényezettsége különnemű (heteronóm), ami azt jelenti, hogy a szelvények nem 

teljesen egyformák, és két (fej, törzs) vagy három (fej, tor, potroh) testtájat alakítanak ki.  

Az ősibb ízeltlábúak szelvényszáma változhat az egyedfejlődés során (pl. százlábúak), a szelvények 

összeforrhatnak (pl. ikerszelvényesek), ami esetenként a kívülről látható (külső) szelvényezettség 

eltűnését eredményezheti (pl. pókok).  

A külső váz különleges anyagát egy nitrogéntartalmú poliszacharid, a kitin  adja, amelybe szervetlen sók (pl. 

kalcium-karbonát) rakódhatnak. A kitinkutikula a külső váz kialakítása mellett az elő- és utóbél, valamint 

a légcsövek belső rétegét képezi. A kültakaró nem képes követni az állat növekedését, ezért az ízeltlábúak 

életük során többször vedlenek. A lárvaalakkal rendelkező, átalakulással fejlődő ízeltlábúak esetében az 

újabb fejlődési alak megjelenését is vedlés előzi meg. 

 Jellegzetes végtagjaik az ízelt lábak, amelyek a mell- és oldallemezek között ízülettel kapcsolódnak a 

törzshöz. Az ízelt lábak 5-9 üreges ízből épülnek fel, amelyek belsejében találhatók a kiegyénült 

(eredési és tapadási hellyel rendelkező, hajlító, feszítő) izmok, amelyeket harántcsíkolt izom- szövet építi 

fel. Az ízelt lábak elsődlegesen a helyváltoztatás szervei, de belőlük származtathatók a szájszervek egyes 

részei, a csápok, a párzószervek és bizonyos légzőszervek is. 

 Emésztőrendszerük elő-, közép- és utóbélre tagolódik, keringési rendszerük nyílt. .Légzőszervük a 

legtöbb ráknál kopoltyú. A többnyire végtagokhoz kapcsolódó, nagy felületű kopoltyú a vízben oldott 

oxigént veszi fel, amit a testfolyadék szállít el a test szöveteihez. A többi ízeltlábú légzőszerve a 

légcsőrendszer (trachearendszer), vagy a tracheatüdő. Kiválasztásuk vesécskeeredetű szervekkel, vagy a 

bélcsatorna vakbélszerű függelékeiből álló Malpighi-edényekkel történik.  



Többnyire váltivarúak, női és hímivarú egyedeik is vannak. Az ízeltlábúakra jellemző az egyre jobban köz- 

pontosuló hasdúclánc. Ebben a szelvényenként elhelyezkedő dúcpárok összeolvadnak, a garat feletti 

szelvények dúcai pedig az idegrendszer központjává, egységes agydúccá fejlődnek. Az idegrendszerrel 

együttműködő hormonális rendszerük fejlett. Tapintó-, ízlelő- és szaglószerveik a köztakaróban 

helyezkednek el. Az ízeltlábúak különleges felépítésű látószervei a kitinlencsével rendelkező szemek. 

Ezek állhatnak önmagukban pontszemeket alkotva, vagy csoportosan összetett szemet kialakítva. 

 
 

 
2. Olvasd el az alábbi szöveget, és a vastagon szedett megnevezéseket 

párosítsd a kép megfelelő betűivel! 

 

A százlábúak (Chilopoda) osztályába éjjel aktív, gyors mozgású ragadozók tartoznak. Az avarban, kövek és 

fakéreg alatt gyakoriak, ahol rovarokra, férgekre, csigákra vadásznak.  

A megnyúlt, lapított állatok teste fejre és törzsre tagolódik. A feji részen figyelhető meg a két hosszú, 

fonálszerű csáp, a pontszemek halmazából álló összetett szem és a lefelé irányuló szájszerv, amely egy pár 

rágóból és két pár állkapocsból áll.  

Az első törzsszelvény lábpárja a zsákmány elejtésében fontos állkapcsi lábbá fejlődött. Ennek kiszélesedett 

alapízében a gerinctelenekre végzetes hatású anyagot termelő méregmirigy helyezkedik el, amit a csúcsi rész 

erőteljes karmai juttatnak a zsákmánytestébe.  

A törzsszelvények 1-1 pár lábat hordoznak, amelyek közül az utolsó kettő, az uszálylábak nem vesznek részt 

a mozgásban. A százlábúak ragadozója a vakond és az egerek: sikertelen támadásukat gyakran 

végtaghiányok jelzik. A lábak egy részének elvesztése jelentősen nem csökkenti az állat 

mozgékonyságát. 

 

A: csápok 

B: állkapcsi láb 

C: csúcsi rész 

D: alapíz 

E: fej 

F: törzsszelvények 

G: lábak 



 

 

Barna százlábú (Lithobius	forficatus)	testfelépítése 

 

 

 

 
 



Ízeltlábúak 
Rovarok IX.  

Teljes átalakulás 
 

Teljes átalakuláskor a lárva nem hasonlít az imágóhoz, sokszor táplálkozása is más. Vedlések után 

bebábozódik, és a bábból bújik elő a kifejlett rovar, az imágó. 

 

 

1. Levelészek teljes átalakulásának megfigyelése 

A nagy nyárlevelész és a húszfoltos fűzlevelész gyakori kártevői a nyárasoknak és füzeseknek. A lárvák 

és a kifejlett rovarok is a falevelekkel táplálkoznak. Nyár elején találkozhatsz a lombozatban a bebábozódás 

előtt álló nagytestű lárvákkal, amelyek bebábozódás előtt a testvégüket a levélhez ragasztják, majd bábbá 

vedlenek. A báb a levedlett lárvabőrhöz kapcsolódva csüng lefelé a levelekről. 

 

Nagy nyárlevelész (Chrysomela populi) kifejlett alakja és lárvái 

 



2. Harlekinkatica teljes átalakulásának megfigyelése 

A harlekinkatica Kelet-Ázsiából származó idegenhonos faj, amely agresszív terjedése miatt ma már tömeges 

megjelenésű hazánkban. Részben visszaszorította a hazai katicabogarak számos faját. Különösen a 

levéltetvesedésre hajlamos cserjéken él sok egyed. Évente három generációja is kifejlődhet, ezért 

tavasztól őszig gyakran fellelheted különböző fejlődési alakjait. 

 
Párosodó harlekinkaticák (Harmonia axyridis), a lárva és a báb 

 

 

3. Csíkbogár teljes átalakulásának megfigyelése 

 

Eszköz: akvárium, terrárium, földkupac, üveglap 

A csíkbogarak esetében lehetőségünk van arra is, hogy a lárva, báb, imágó átalakulást folyamatában vizsgáljuk. A 

ragadozó csíkbogárlárva akváriumban jól tartható, és megfelelő táplálás mellett hamar eléri a bebábozódásra 

alkalmas állapotot. Ezt úgy ismerhetjük fel, hogy a szitakötő lárváihoz hasonlóan beszünteti táplálkozását, 

nem támadja meg a zsákmányállatokat (pl. halivadék, vízirovar- lárvák, víziászka). Legkésőbb ekkor át kell 

helyeznünk a lárvát egy olyan terráriumba, amely egy legalább 20 cm mélységű földkupacot is magában 

foglal. Az ide áthelyezett lárva rövid időn belül kimászik erre, és beássa magát a talajba. Ha 2-3 nap 

elteltével felnyitod a kb. 10 cm mélyen elhelyezkedő bábkamrát, fellelheted a lárva vedlésével kialakult fehér 

bábot. 

 A bábkamrát fedd le üveglappal, és figyeld meg az imágó kibújásának folyamatát! 



Ízeltlábúak 
Ikerszelvényesek vizsgálata 

 

Az ikerszelvényesek (Diplopoda) osztályába sorolt megnyúlt testű ízeltlábúak avarban, fakéreg alatt, 

pincékben gyakoriak, ahol leginkább a korhadó növényi anyagokkal és az ezeken tenyésző gombákkal 

táplálkoznak, így fontos szerepük van a humuszképződésben. A lassú mozgású állatok ingerlésre kellemetlen 

szagú, mérgező hatású váladékot választanak ki támadóik elriasztására. 

 

1. A vaspondró testfelépítése és mozgása 

 

 
A vaspondró teste fejre és törzsre tagolódik. 6 szelvényből álló fejüket egységes kitintok borítja, mely el 

van meszesedve. A hengeres törzs első szelvénye a láb nélküli gallérszelvény, amit 1-1lábpárt viselő 

törzsszelvények követnek. Az 5. törzsszelvénytől kezdődően a szelvények párosával összenőttek, és 

ikerszelvényeket képeznek. Ezek 2-2 pár lábat hordoznak. A testvégi szelvény végtag nélküli. 

Védekezéskor az állat összegömbölyödve védi hasoldalát. 

Az alábbi képen nevezd meg a vaspondró betűvel jelölt részeit! 

 

A: fej 

B: ikerszelvények 

C: szem 

D:csáp 

E:kettős hátlemez 

F:egyszerű szelvények 

G:gallérszelvény 

H:harántrárok 

I:mélyedés 

J:ízelt lábak 

 

 



 

A vaspondró (Julidae)	testfelépítése 

 

2. Karimás ikerszelvényes testfelépítése és mozgása 
 
A karimás ikerszelvényesre leggyakrabban a talaj közelében találhatsz. Az állat törzsrésze 19-22 
szelvényből áll. A szelvények két széléhez egy-egy oldalnyúlvány kapcsolódik, ami miatt a test 
lapítottnak tűnik. Az ízeltlábúnak nincs szeme. 

 

Az alábbi képen nevezd meg a karimás ikerszelvényes betűvel jelölt részeit! 

A: egyszerű szelvények 

B: gallérszelvény 

C: haránt árok 

D: csáp 

E: ízelt lábak 

F: ízelt lábpár 

G: fej 

H: karimák 



 

Karimás ikerszelvényes (Polydesmidae)	testfelépítése 

 

 



Ízeltlábúak 
Pókszabásúak vizsgálata 

A pókszabásúak a csáprágósok altörzsének legjelentősebb osztályát jelentik. Többségük szárazföldi 

ragadozó, testük elő- (fejtor) és utótestre (potroh) tagolódik. 

 

1. Az alábbi szöveg elolvasása után, nevezd meg a képeken betűvel jelölt 

részeket! 

 

Csápjuk nincs, a fejükön csáprágó fejlődik, mely a rákoknál, a rovaroknál és a soklábúaknál sem található 

meg. A csáprágó rövid, néhány ízből álló, karomban vagy ollóban végződő szájszerv. Mögötte található a feji 

rész másik végtag származéka, a tapogatóláb. A pókok csáprágójához méregmirigy kapcsolódik. 

Hazánkban nem él olyan őshonos pók, amely komoly veszélyt jelent az emberre. Az előtest felszínén 

pontszemeket találunk. A számuk a pókok esetében leggyakrabban nyolc. Valamennyi csáprágósnak négy 

pár járólába van. 

 

 

 

A: utótest 

B: járólábak 

C: pontszemek 

D: tapogatóláb 

E: előtest 

 

 



Járó 

 

Hím vitorláspók (Linyphiidae)	testfelépítése 

 

A: járólábak 

B: utótest 

C: csáprágók 

D: tapogatóláb 

E: előtest 
 

 

Fojtópók (Dysderidae) testfelépítése 

 



2. A búvárpók vizsgálata 

A búvárpók (Argyroneta aquatica) hazánkban védett faj, ezért csak engedéllyel gyűjthető be és 

vizsgálható. A búvárpók az egyetlen pókfaj, amely szinte egész életét a víz alatt tölti. Csak ősszel jön ki a 

vízből, hogy elhagyott csigaházban vészelje át a telet. Leginkább a tócsagazzal, a rencével vagy fonalas 

zöldmoszatokkal benőtt vizekben él. A marása fájdalmas, de szerencsére nem veszélyes. A búvárpókokra 

jellemző a kannibalizmus, ezért csak megközelítőleg egyforma méretű állatok tarthatók együtt. Elhelyezésükre 

különösen alkalmasak a lapos, falra akasztható, 2-3 cm mélységű akváriumok, amelyekben jól 

tanulmányozható a pók testfelépítése és viselkedése.  

2. Az alábbi szöveg elolvasása után, nevezd meg a képeken betűvel jelölt 

részeket! 

 

Nyolc szeme van, és két nagy, sarló alakú csáprágóval rendelkezik. A csáprágók táplálkozáskor mérgeket 

és emésztőnedveket juttatnak a zsákmány testébe. A zsákmányba juttatott emésztőnedv megkezdi a 

testanyagok lebontását, majd a pók felszívja a megemésztett tápanyagokat. Az előtesten találhatók a páros 

tapogatólábak, amelyek a hímeknél a párzószervet viselik. Az utótestet szőrbunda borítja, ami a víz alatti 

légzőszerv, a légnadrág kialakulása miatt fontos. Az utótest szőrbundáján megtapadó levegőréteg víz alatti 

„légzőszervként”, úgynevezett fizikai kopoltyúként működik. A vízben oldott formában jelen lévő oxigén képes 

bediffundálni a légnadrágba, ahonnan a pók felveheti az éltető gázt. Az állat víz alatti úszása elégé nehézkes, 

mert a légnadrág felfelé húzza. Ezért többnyire a víz alatti tárgyakba kapaszkodva változtatja helyét. A 

harang építése során a pók többször is felemelkedik a víz felszínére, ahol utótestét kiemeli a vízből, majd 

lebukva szövedékébe juttatja a testén fennakadt légbuborékot. Ilyenkor a helyváltoztatásban csak az első két 

pár láb vesz részt, míg a hátulsók háztetőszerűen összehajolnak, lehetővé téve az átlagosnál több levegő 

szállítását. Az állat folyamatosan ellenőrzi szövedékének állapotát, nehogy a feltöltés során, egy aprócska 

nyíláson át megszökjön a levegő. 

A: légnadrág 

B: 4.láb 

C: 3.láb 

D: 2.láb 

E: 1.láb 

F: búvárharang 

G: tapogatóláb 

H: csáprágó 



 

 

Harangját építő búvárpók 

 

 


