
A legnépesebb állatcsoport
Az ízeltlábúak törzse



Állatok országa

szivacsok törzse

csalánozók törzse

gyűrűsférgek törzse

puhatestűek törzse

pl. Mosdószivacs (faj)

pl. Fülesmedúza (faj)

pl. Földigiliszta (faj)

Törzs Osztály Faj

csigák osztálya

kagylók osztálya

pl. Éticsiga (faj)

pl. Tavi kagyló (faj)

fejlábúak osztálya polipok, tintahalak

ízeltlábúak törzse

pókszabásúak o.

rákok osztálya

pl. Koronás k. pók (faj)

pl. Folyami rák (faj)

rovarok osztálya pl Olasz sáska (faj)



Ízeltlábúak általános jellemzése
• fajokban leggazdagabb törzs
• testük szelvényei testtájakba tömörülnek
• külső vázuk anyaga kitin (szilárdít, véd)
• növekedés közben vedlenek
• a vázhoz belülről izmok tapadnak
• lábaik ízekből állnak
• légcsövekkel, vagy kopoltyúval lélegeznek
• szájszerveik változatosak
• petével szaporodnak
• fejlődésük átalakulásos, vagy átalakulás nélküli



MF. 63. oldal: 1. feladat



Pókszabásúak osztálya
• főként szárazföldiek
• légzés: redős tüdővel, vagy trachea-val (légcső)
• 2 testtájuk van: fejtor „előtest”,      potroh „utótest”
• járólábaik száma 4 pár
• ragadozók (főként rovarokat fogyasztanak), vagy élősködők
• szájszervük a csáprágó, melyhez méregmirigyek kapcsolódnak
• csáprágójukon keresztül mérget majd emésztőnedvet juttatnak az 

áldozatba, majd az elfolyósodott táplálékot felszívják



• Egyes képviselőik hálóval fogják el áldozatukat, melynek anyagát az 
utótest szövőmirigyei termelik. Ezt szövőkarmokkal szövi hálóvá.

• petével szaporodnak, átalakulás nélkül fejlődnek
• példafajok: koronás keresztespók, kullancs vagy akár a skorpió



Rákok osztálya
• édesvizekben, tengerekben él
• testük fejtorra és potrohra tagolódik
• kitinpáncéljába mész rakódik
• fejtorán összetett szemek, szájszerv 

(rágó), két pár csáp és 5 pár láb 
található

• az első pár láb ollókban végződik, a 
hátsók karomban

• az aljzaton másznak, meneküléskor 
hátrafelé úsznak

• kopoltyúval lélegeznek
• élő állatokkal, dögökkel táplálkoznak
• petével szaporodnak, átalakulás nélkül 

fejlődnek, többször vedlenek
• példafajok: kecskerák, folyami rák



kecskerák folyami rák



Rovarok osztálya
• testük 3 testtájra tagolódik: fej, tor, 

potroh
• a fejen: az érzékszervek és a 

szájszervek helyezkednek el
• a toron: a hasi oldalon 3 pár ízelt láb, 

háti oldalon pedig a szárnyak 
(többnyire 2 pár) találhatók
(hártyásak, vagy kemény 
fedőszárnyak)

• légcsövekkel lélegeznek, melyek 
nyílásai a potroh két oldalán 
helyezkednek el

• táplálékuk növényi ill. állati eredetű
• érzékszervek: összetett, és 

pontszemek, valamint csápok 
(szaglás, tapintás)



• szaporodás petékkel történik, fejlődésük átalakulásos (kifejlés pl. 
olasz sáska; átváltozás pl. széleslábú szitakötő; teljes átalakulás pl. 
májusi cserebogár)

• példafajok: széleslábú szitakötő, olasz sáska, májusi cserebogár, 
erdei vöröshangya, gyötrőszúnyog, stb.



Fejlődések

rákok: átalakulás nélkül

pókok: átalakulás nélkül

rovarok: átalakulással

- kifejlés (pete, lárva, kifejlett állat (imágó))

- átváltozás (pete, lárva, kifejlett állat (imágó))

- teljes átalakulás (pete, lárva, báb, kifejlett állat (imágó))



HF. 63. oldal: 2-3. feladat


