Rendszertan
- Összefoglalás -

• Az első tudományos rendszertant Carl Linné alkotta meg.
Munkásságát hazánkban Kitaibel Pál, a „magyar Linné” folytatta.
A mai tudományos rendszertan testfelépítés és hasonlóság, továbbá
származás és rokonság alapján csoportosítja az élőlényeket.
• Rendszertani kategóriák:
faj
<
pl. réti boglárka
pl. botsáska

osztály <
kétszíkűek
rovarok

törzs
<
zárvatermők
ízeltlábúak

ország
növények
állatok

• A sejtmag nélküliek külön országot képeznek, sejtmagjuk és
sejtszervecskéik nincsenek, az örökítő anyag a sejtplazmában
található.
• A valódi sejtmagvasok is külön országot alkotnak, körülhatárolt
sejtmagjuk van, mely tartalmazza az örökítő anyagot is.
Sejtszervecskékkel rendelkeznek.

mohák
harasztok
zárvatermők
• legismertebb képviselői a páfrányok
• a vizet és a táplálékot egész testük felületén veszik fel
• a hűvös, nedves környezetet kedvelik
• viráguk és termésük is van
• a Föld valamennyi szárazföldi élőhelyén megtalálhatók
• színtesteik zöld színanyagával készítik el testük szerves anyagait
• szárazföldi növények
• spórával szaporodnak
• igazi száruk, levelük, gyökerük van
• legegyszerűbb száras növények
Mely törzsre ismersz rá?
• telepeikben moszatok és gombák élnek együtt
• lebontó szervezetek
• spórákkal és levált telepdarabokkal szaporodnak
• a levegő szennyezettségére igen érzékenyek
• Melyik állítás és miért hamis?

zöldmoszatok
harasztok
nyitvatermők
• virágtalan növények
• szaporodásukhoz víz szükséges
• szárazföldi növények
• magkezdeményeik nincsenek magházba zárva
• spórával szaporodnak
• valódi gyökerük, száruk, levelük van
• többnyire fásszárúak
• termelő szervezetek
• többsejtű képviselői telepes testűek
• egy, vagy többsejtűek
Mely törzsre ismersz rá?
• telepes testükből hiányzik a színanyag
• termelő szervezetek
• termőtestüket évelő gombafonalak építik fel
• spóráik bazídiumokban fejlődnek
• Melyik állítás és miért hamis?

A paprika és a vöröshagyma lágyszárú növények, mégis a paprika a
szilvafával van közelebbi rokonságban. Miért?
• gyökérzet, levélerezet, szár, sziklevelek száma, virágtakaró
• Rendszertanilag hova sorolhatók a fenti növények?

Az illatos ibolya és a kikeleti hóvirág lágyszárú erdei növények, mégis a
hóvirág a sekély vízben élő náddal van közelebbi rokonságban. Miért?
• gyökérzet, levélerezet, szár, sziklevelek száma, virágtakaró
• Rendszertanilag hova sorolhatók a fenti növények?

Melyik törzsbe tartoznak?
élőhely:
testtájak:
vázak jell.:
légzőszerv:
fejlődés:
példa:

testtájak neve:
vázak jellemzői:
légzőszerv:
példa:

csigák
sz. föld, víz
fej, hasláb, zsigerzacskó
asszimmetrikus, felcsavarodott
tüdő, kopoltyú
átalakulás nélkül
pannon csiga

kagylók összehasonlítása
víz
láb, zsigerzacskó
két szimmetrikus héj
kopoltyú
átalakulással
tavi kagyló

rákok
fejtor, potroh
mésztartalmú
kitin
kopoltyú
folyami rák

rovarok
fej, tor, potroh
kitinváz

pókszabásúak összehas.
előtest, utótest
vékony kitin

légcsövek
szarvasbogár

redős tüdő, vagy légcsövek
koronás keresztespók

A felsoroltak közül melyek osztályok és mely jellemzők tartoznak az adott
osztályhoz?
1. nyálkás bőrük csupasz, vagy pikkelyes
2. kopoltyúval lélegeznek
3. fejlődésük átalakulásos
4. farokúszójuk részarányos, vagy részaránytalan
5. testüket szarupikkelyes bőr borítja
6. kétéltűek
7. jellegzetes szervük az úszóhólyag
8. hüllők
9. bőrrel és tüdővel lélegeznek
10. igazi szárazföldi állatok
11. halak
Rendszertanilag hova sorolnád a pingvint? törzs, osztály, faj
Az osztály további jellemzői: légzsákos tüdő, testüket toll borítja,
meszeshéjú tojással szaporodnak, melyet testük melegével költenek ki,
állandó testhőmérséklet, csőr, stb.

A felsoroltak közül melyek osztályok és mely jellemzők tartoznak az adott
osztályhoz?
1. lárvakorukban vízben, kifejlett korban vízben és szárazföldön élnek
2. kültakarójuk elszarusodott
3. bőrük csupasz, mirigyekben gazdag
4. kopoltyúval lélegeznek
5. hüllők
6. kétéltűek
7. lágy-, vagy meszes héjú tojásokkal szaporodnak
8. farokúszójuk részaránytalan, vagy részarányos
9. testük áramvonalas
10. fejlett tüdővel lélegeznek
11. halak
Rendszertanilag hova sorolnád a fókát? törzs, osztály, faj
Az osztály további jellemzői: testüket szőr fedi, állandó testhőmérséklet,
elevenszülők, kölykeiket emlőikből szoptatják, többnyire 4 végtag

Rendszerezzük az alábbi fajokat!
FAJ
OSZTÁLY
grönlandi bálna
mosdószivacs
erdőszéli csiperke
papucsállatka
hóvirág
füles medúza
fehér gólya
gyilkos galóca
zöld-szemesostoros
paradicsom

TÖRZS

ORSZÁG

