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Mi jellemző 
az állatokra?
Az állatok megjelenése és viselkedése bámulatosan 
sokféle. Némelyikük ismerősnek tűnik, hiszen magunk 
is állatok vagyunk. Ösztönösen tudjuk például, mit 
kíván a macska, és hogyan reagál a környezetére. Más 
állatok életmódját azonban nehezebben értjük meg,  
és olyanok is előfordulnak – például a korallok –   
amelyek növénynek tűnnek. Vajon mi a közös  
a korallban, a macskában és bennünk?  
Miért nevezzük őket állatoknak, és mi  
különbözteti meg őket a többi élőlénytől?

Soksejtű test
Az archeák, a baktériumok és a legtöbb egysejtű 
egyetlen parányi sejtből áll, amely az élethez 
szükséges bonyolult vegyületeket tartalmazza. 
Az állatok teste viszont sok sejtből épül fel, 
amelyek általában különböző szöveteket és 
szerveket alkotnak. Még a vízibolhának (ennek 

az apró édesvízi ráknak) is specializált 
szervei vannak, noha csak 5 mm hosszú.

Energia és táplálék
Az élőlényeknek energiára van szükségük. A növények a napfény segítségével 
állítják elő energiatároló szöveteiket. Az állatok megeszik a növényeket vagy más 
élőlényeket, majd anyagukat feldolgozva felszabadítják az energiát és azokat 
a vegyületeket, amelyek felépítik és működtetik saját testüket.

Táplálékszerzés
Minden állat élőlényekkel vagy azok elhalt 
maradványaival táplálkozik. Legtöbbjüknek 
az emésztőrendszere dolgozza fel 
a szöveteket, és ezek lebontásával jut 
tápanyagokhoz. Egyes víziállatok a vízből 
szűrnek ki részecskéket, de a többségük 
a szájával ragadja meg és nyeli le az élelmet. 
Az állatoknak érzékszerveik vannak, amelyek 
nagy része mozgatható, így képesek megtalálni  
és ha kell, elkapni a táplálékukat.

AZ ÁLLATOK HAT FŐ JELLEMZŐJE
Az állatok alakja, mérete és felépítése roppant változatos, legyen szó 
mikroszkopikus férgekről vagy a hatalmas bálnákról. Ennek ellenére 
vannak fontos közös tulajdonságaik. Ezek testük alapvető felépítésével, 
a növekedéshez és a szaporodáshoz szükséges energia megszerzésével, 
környezetük érzékelésével és a mozgással kapcsolatosak.

VÍZIBOLHA

A HERNYÓ 
NÖVÉNYEKET 

FOGYASZTVA JUT 
ENERGIÁHOZ.

AZ ÓRIÁSCÁPA A VÍZBŐL SZŰRI KI 
TÁPLÁLÉKÁT.

AZ ÉLŐVILÁG HÉT
ORSZÁGA   
A kutatók ma hét „országra”
osztják az élővilágot. Ezek közül
négy – az archeák, a baktériumok,
a moszatok és az egysejtűek – főleg
mikroszkopikus méretű fajokból
állnak, ezért ritkán veszünk tudomást
róluk, noha nem is élhetnénk
nélkülük. A három másik ország
a gombák, a növények és az állatok.
A növények és a gombák közötti
különbség nem annyira nyilvánvaló,
a legtöbb állat viszont mozog és
reagál a környezetére.

Archeák
Ezek az egysejtű élőlények
főleg szélsőséges helyeken 
élnek, például forró, savas
pocsolyákban vagy más 
állatok belsejében.



Gázcsere
Az állatok oxigén segítségével 
szabadítják fel az energiát 
a táplálékukból – ennek során 
szén-dioxid keletkezik. A rovarok 
testét csövek hálózzák be,  
amelyek közvetlenül a szervekhez 
vezetik a levegőt, ahol felveszik 
a létfontosságú oxigént, és  
leadják a szén-dioxidot. A többi  
állatnál a gázcsere általában  
a tüdőben vagy a kopoltyúban  
történik, ahonnan és ahová  
a vér szállítja a gázokat. 

Érzékelés
Majdnem minden állatnak van 
idegsejtekből álló hálózata 
a kültakarójában, amellyel érintésre 
válaszol. A fejlettebb állatok érzékszervei 
fényre, hőmérsékletre, szagra, ízre, 
hangra, nyomásra, sőt elektromos 
aktivitásra is reagálnak. Agyuk képes 
megjegyezni az ilyen ingerek mintázatát, 
így az állatok tanulnak tapasztalataikból, 
és később felismerik ezeket. A legtöbb 
állaton – például ezen a sason – az  
érzékszervek a fejen csoportosulnak, 
a száj és az agy környékén.

Helyváltoztatás
Az állatok legfeltűnőbb tulajdonsága a mozgás. 
Bizonyos állatok – például a kagylók és 
a tengerimakkok – egész 
felnőtt életüket 
kövekhez rögzülve 
töltik, és láthatóan 
nem mozognak. 
Héjukat azonban 
nyitják-zárják, és 
vizet szivattyúznak át 
a testükön. A többi állat 
általában mászik, úszik, 
lépked, fut vagy akár repül is. Így 
találnak táplálékot, menekülnek, 
ha baj van, vagy keresnek partnert 
a szaporodáshoz.

A GEPÁRD AZ EGYIK 
LEGGYORSABB 

SZÁRAZFÖLDI ÁLLAT.

A FEHÉRFEJŰ RÉTISAS 
LÁTÁSA KITŰNŐ.

AZ AXOLOTL 
KOPOLTYÚVAL LÉLEGZIK.

Külső 
kopoltyú

7

Állatok
Az állatok soksejtűek.
Többnyire izmaik és 
idegeik is vannak, ezekkel 
mozognak és reagálnak  
a környezetre.

Növények
Sok sejtből állnak, és 
általában a szárazföldön 
élnek. Energiájukat  
a napfényből szerzik.

Baktériumok 
Az egysejtű baktériumok na- 
gyon gyakoriak. Sokuk a táp-
anyagok újrahasznosításával 
hozzájárul más élőlények 
     fennmaradásához, mások  
          betegségeket okoznak. 

Egysejtűek
Bonyolultabbak, mint
a baktériumok. A több-
ségük tud mozogni, és 
mikroszkopikus állat 
módjára táplálkozik.

Moszatok
A moszatok, a növények-
hez hasonlóan, a Nap 
energiájával állítanak elő 
tápanyagokat. Felépítésük 
egyszerűbb, és főleg
vízben élnek.

Gombák
Az egysejtű vagy soksejtű
gombák általában elhalt
növényi és állati 
anyagokból szerzik  
az energiát.
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TERMÉSZETES KIVÁLOGATÓDÁS
A természetes kiválogatódás (szelekció) során 
a legrátermettebb élőlények maradnak fenn, és 
nekik lesz több utóduk. Ez azt jelenti, hogy idővel a 
jól alkalmazkodó egyedek kerülnek többségbe, így a faj 
fokozatosan továbbfejlődik. A 19. századi Nagy-Britan  niában 
például a nyírfaaraszoló ritka, sötét válto zata gyakoribb 
lett olyan helyeken, ahol a fák kérgét elfeke títette az ipari 
szennyeződés. A sötét szín ugyanis jobban álcázta őket,  
és kevésbé vették észre őket az éhes madarak.

Evolúció 
és kihalás
Az állatvilág gazdag változatossága az evolúció 
eredménye – ez az élőlények folyamatos változása 
az időben, amelynek révén alkalmazkodnak 
a környezetükhöz. A változó világban a 
legrátermettebb, a túlélésre legalkalmasabb 
állatok maradnak fenn és sokasodnak, míg mások 
kihalnak és örökre eltűnnek.

ELVESZETT ŐSÖK
A földi élet folyamatosan változik, hiszen új fajok jelennek meg, 
mások pedig kihalnak. Mivel kevés a fosszilis bizonyíték, nem mindig 
tudjuk megmondani, melyik állat melyik őstől származik, az időben 
visszafelé haladva pedig egyre nehezebb a dolgunk. A kutatók 
az állatok közötti hasonlóságokat keresik, ez azonban nem mindig 
jelent közeli rokonságot.

DEINOTHERIUM

GOMPHOTHERIUM

MOERITHERIUM 

PHIOMIA

NYÍRFAARASZOLÓ VILÁGOS VÁLTOZATANYÍRFAARASZOLÓ SÖTÉT VÁLTOZATA

A szárnyak színe jobban beleolvad 
a koromtól fekete fakéregbe.

A szárnyak színe jobban beleolvad 
a zuzmós fakéregbe.

A VALAHA ÉLT FAJOK
TÖBB MINT 90%-A
MÁRA MÁR KIHALT.

EGYEDI 
VÁLTOZATOK
Szaporodáskor az állatok 
utódai öröklik szüleik 
tulajdonságait. Bizonyos 
egyedek például olyan 
színűek, mint az anyjuk, 
mások olyanok, mint 
az apjuk, vagy éppen a kettő 
közti átmenet jellemzi 
őket. Ha mutáció (genetikai 
változás) miatt váratlan 
árnyalat bukkan fel, előnyt 
jelenthet az egyed számára, 
például jobban beleolvadhat 
a környezetébe.

Elágazó törzsfa
Az itt bemutatott kihalt állatok nem 
közvetlen ősei a mai elefántoknak. Úgy 
véljük azonban, hogy valamennyien 
egy közös ős leszármazottai, vagyis 
ugyanannak az elágazó törzsfának 
a tagjai.



TÖMEGES KIHALÁS
A hatalmas pusztítást okozó 
események (kataklizmák) néha 
olyan változásokhoz vezetnek, 
amelyeket csak nagyon kevés 
állat él túl. Úgy 66 millió évvel 
ezelőtt egy aszteroida vagy 
üstökös csapódott a Földbe, 
emiatt tömegesen kihaltak 
az óriási dinoszauruszok és 
a repülő pteroszauruszok. 
A túlélők között voltak a mai 
emlősök és madarak ősei is.

VÁLTOZÓ VILÁG
Az élőlények tökéletesen 
alkalmazkodnak a 
környezetükhöz, de maga 
a környezet is változik. 
Ez történik a jegesmedvével, 
amely az év egy részében 
az Északi-sarkvidék jegén él. 
Az éghajlatváltozás miatt a jég 
elolvad, és a jéghez idomult 
jegesmedve ehhez nem tud 
alkalmazkodni. Ez végül 
a kihalásához vezethet.

ÚJ VESZÉLYEK
Ha az állatok új helyre kerülnek és új veszélyekkel 
néznek szembe, korábban hasznos jellegzetességeik 
haszontalanná válhatnak. Ha a madarak olyan 
szigeten élnek, ahol nincsenek ragadozók, nem kell 
repülve menekülniük. A repüléshez sok energia 
szükséges, ezért a röpképtelen madarak előnyben 
részesülnek. Ez történt a galápagosi csököttszárnyú 
kárókatonával is.

A rövid szárnynak 
nincs feladata.

KÖVÜLETEK
Minden, amit a kihalt állatokról tudunk, a fosszíliákon, azaz 
kövületeken alapul: a rég eltűnt lények maradványain vagy 

nyomain, amelyek elkerülték a lebomlást. A legtöbb kövület 
meszes héjakból vagy csontokból áll, amelyeket kővé vált iszap  

vagy homok temetett be. A kőzetben lévő ásványok az állati 
szöveteket is kővé változtatták. Más kövületek lágy testű állatok  

vagy lágy szövetek, például tollak lenyomatait őrzik.

ÁZSIAI ELEFÁNT

CSÖKÖTTSZÁRNYÚ 
KÁRÓKATONA

9
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KRÉTA

DEVON

Geológiai időskála
A kutatók a Föld történetét időkre osztják, azokat 
pedig rövidebb időszakokra. Ez az alapja az alábbi 
idővonalnak. E roppant hosszú idő alatt az evolúció 
és a kihalás folyamatai alakították és rombolták 
a bámulatosan változatos állatvilágot.

PREKAM
BRIUM

PALEOGÉN

KARBON

Magyarázat

 Korai Föld

 Paleozoikum

 Mezozoikum

 Kainozoikum

66–23 millió éve
Egyes apró emlősök túlélték a kataklizmát, amely  

kiirtotta az óriási dinoszauruszokat. Nagy testű 
növényevők és ragadozók fejlődtek belőlük, 

amelyek elfoglalták a kihalt óriások helyét.

Liaoxiornis
A korai repülő 

dinoszauruszoknak fogazatuk 
és hosszú, csontos farkuk 

volt. A kréta végére azonban 
kialakultak az első valódi 

madarak.

Tyrannosaurus
A legismertebb 

dinoszaurusz, a T. Rex 
a kréta végén élt.

145–66 millió éve
A kréta időszak legnagyobb 

és leglátványosabb 
állatai a dinoszauruszok. 

Az időszakot azonban 
tömeges kihalás zárta le, 
amely eltüntette az összes 

óriási dinoszauruszt.

Archaeopteryx
A jura időszak vége felé 

a tollas dinoszauruszok 
egy részénél kialakult 

a szárny, amely lehetővé 
tette a repülést. Ez volt 

az egyik első repülő faj.

201–145 millió éve
Az állatvilágot 

ebben az időszakban 
a dinoszauruszok uralták. 

Voltak köztük hatalmas 
növényevők és ragadozók, 

de akadtak kisebb, tollas 
csoportok is, amelyekből 

kialakultak a madarak.

358–298 millió éve
A karbon során a szárazföldi 

élővilág gyorsan bővült. Az első 
fatermetű növények kiterjedt 

erdőket alkottak. Elszaporodtak 
a rovarok és a pókszabásúak, 

amelyekre nagy testű kétéltűek 
vadásztak.

Ichthyostega
Az Ichthyostega, az egyik  

legkorábbi négylábú állat megőrizte 
a halak bizonyos jellegzetességeit, 

például a farokúszót és a halakra 
jellemző apró pikkelyeket.

419–358  
millió éve

A devon időszakban 
sok új haltípus alakult ki. 

375 Ma körül egy állatcsoport, amelynek  
négy csontos végtagja volt, részben áttért 
a szárazföldi életmódra. Ezek voltak az első 

kétéltűek, a szárazföldi gerincesek ősei.

Rolfosteus
Ez a késő devonban élt hal 

széles szájával kagylókat, 
csigákat roppantott össze.

4,6 milliárd – 541 millió éve
E hatalmas időszakasz során csak 

egysejtű élőlények lakták a Földet. 
Ezek végül telepeket alkottak, és 

mintegy 600 millió évvel ezelőtt 
egyes telepekből kifejlődtek  

az első soksejtű állatok.

Tengeri vulkánok
Az ősi vulkánokból kitörő 

vízgőz hozta létre az óceánokat, 
amelyekben megjelent az élet.

Dickinsonia
Ezek a korai állatok medúzákra vagy férgekre 
hasonlítottak, de nem voltak kemény testrészeik, 

ezért kövületeik nagyon ritkák.

Az állatvilág 
története
A 4,6 milliárd éves Földön története nagy részében 
legfeljebb mikroszkopikus méretű lények, például 
baktériumok éltek. 600 millió évvel ezelőtt újfajta 
élőlények jelentek meg – az első egyszerű állatok. 
Az óceánokban bukkantak fel, mert a tengervíz 
tartalmazza azokat a vegyületeket, amelyekből felépíthetők 
az élethez szükséges bonyolult anyagok. Nagyjából 430 millió 
éve azonban az állatok kiléptek a szárazföldre, és azóta szinte 
a Föld összes élőhelyét sikerült meghódítaniuk.

Uintatherium
A nagy testű Uintatherium akkora volt,  

mint a ma élő orrszarvúak.
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ORDOVÍCIUM

NEGYEDIDŐSZAK

NEOGÉN

SZILUR

A legelső ismert 
szárazföldi állat egy 

apró ezerlábú, amely 

428 millió 
évvel ezelőtt élt.

Gyapjas mamut
A mai ázsiai elefánt 

rokona a fagyos 
éghajlathoz 

alkalmazkodott. 
Nagyjából 3700 éve 

halt ki.

2 millió évtől mostanáig 
Ebben a periódusban 

a hosszú eljegesedéseket 
melegebb időszakok 

váltották, mint amilyenben 
ma is élünk. Az emberiség 

uralma sok állattípus 
kihalásához vezetett.

Thylacosmilus
Ez a kardfogú vadász  

Dél-Amerikában élt,  
nagyjából 3 millió éve.

23–2 millió éve
A neogén időszak során 

sok mai emlőstípus jelent 
meg, köztük félelmetes 

ragadozók, amelyek nagy 
testű növényevőkre 

vadásztak.

201–145 millió éve
Az állatvilágot 

ebben az időszakban 
a dinoszauruszok uralták. 

Voltak köztük hatalmas 
növényevők és ragadozók, 

de akadtak kisebb, tollas 
csoportok is, amelyekből 

kialakultak a madarak.

Morganucodon
Ez az egér nagyságú, 

bundás rovarevő  
az első emlősök  

jellegzetes képviselője, 
amelyek 225 millió éve 

jelentek meg.

Isanosaurus
Ez a növényevő 

dinoszaurusz négy 
lábon járt, de ha magas 

fákról táplálkozott,  
két lábra ágaskodott.

252–201 millió éve
A perm időszak tömeges 

kihalással ért véget. Az utána 
következő triász végére 

azonban kialakultak az első 
dinoszauruszok, valamint 

a repülő pteroszauruszok  
és az első emlősök.

298–252 millió éve
A perm időszakra a kétéltűekből kialakultak 

az első pikkelyes hüllők, amelyek a meleg 
szárazföldi élőhelyeket is belakták.

358–298 millió éve
A karbon során a szárazföldi 

élővilág gyorsan bővült. Az első 
fatermetű növények kiterjedt 

erdőket alkottak. Elszaporodtak 
a rovarok és a pókszabásúak, 

amelyekre nagy testű kétéltűek 
vadásztak.

Meganeura
Ennek a szitakötőszerű 
rovarnak 75 cm lehetett 

a szárnyfesztávolsága.

Lepidodendron
Az ehhez hasonló növények 
30 m magasra nőttek.  
Táplálékot és élőhelyet 
biztosítottak az állatoknak.

443–419 millió éve
A mozgatható állkapcsú 

csontoshalak a szilur 
folyamán alakultak ki.  

Addigra az élet a 
tengerekből a szárazföldre 

is kiterjedt, az első zöld 
növények formájában.

Cooksonia
Ez az első növény, amelynek 

szárszerű részei voltak. 
Az ilyen növények biztosítottak 

táplálékot az első szárazföldi 
állatoknak, amelyek  

a skorpiókra és a száz - 
lábúakra hasonlítottak.

485–443 millió éve
A korai halak – az első gerincesek 

– az ordovíciumban jelentek meg 
az óceánokban. Mellettük más 

állatok is éltek, például a trilobiták. 
Az akkori állatok többségét 

azonban elsöpörte az időszak 
végén bekövetkezett tömeges 

kihalás.

Sacabambaspis
A legkorábbi halaknak ugyanúgy 

nem volt ízesült csontos állkapcsuk, 
mint a mai ingoláknak. Mell- 

és hasúszójuk sem volt, ezért 
alighanem igen gyengén úsztak.

541–485 millió éve
Az időszak kezdetén 

az állatvilág egyre 
változatosabbá vált. Sok 

állatnak kemény héja 
volt. Ezekből nagyobb 

valószínűséggel lett kövület, 
mint a korábban élt lágy  

testű állatokból.

Marrella
A tüskés, kemény héjú 
Marrella a tengerfenéken 
élt 500 millió évvel ezelőtt. 

Ízelt lábai voltak, mint 
a rákoknak, és nem volt 
nagyobb 2 cm-nél.

Dimetrodon
Ez a vitorlás hátú állat 

az emlősök őseinek  
rokona volt.
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Az állatok országa
A ma élő állatoknak majdnem 1,4 millió faját írták le és nevezték el 
tudományosan, és ez a szám naponta növekszik. Az állatok 35 nagy csoportba 
– törzsbe – tartoznak. Ezek közül a gerinchúrosoké foglalja magába az összes 
gerincest – a halakat, kétéltűeket, hüllőket, madarakat és emlősöket. 
A többiek mind gerinctelenek, amelyeknek nincs belső vázuk. Az ízeltlábúak 
törzse több fajt tartalmaz, mint az összes többi együttvéve.

ÁLLATOK  
ORSZÁGA

GERINCTELENEK

SZIVACSOK
TÖRZS

SOKLÁBÚAK  
ALTÖRZS

FONÁLFÉRGEK
TÖRZS

RÁKOK
ALTÖRZS

PÓKSZABÁSÚAK
OSZTÁLY

ROVAROK
OSZTÁLY

MOHAÁLLATOK
TÖRZS

GYŰRŰSFÉRGEK
TÖRZS

PUHATESTŰEK
TÖRZS

LAPOSFÉRGEK
TÖRZS

CSALÁNOZÓK
TÖRZS

ÍZELTLÁBÚAK
TÖRZS

TÜSKÉSBŐRŰEK
TÖRZS

A soklábú százlábúak 
és ikerszelvényesek 
mind szárazföldön, 
leginkább nedves 
helyeken élnek.

A fonálférgek  
sokféle élőhelyen 
előfordulnak, például 
más állatok testében is.

A szárazföldi ászkák 
kivételével valamennyien 
vízben élnek. Ide tartoznak 
például a tízlábú rákok és 
a vízibolhák is.

Ide tartoznak például  
a pókok, a skorpiók  
és a kullancsok. Négy 
pár lábuk van. Sok 
fajuk mérges.

A rovaroknak három pár 
lábuk, és legtöbbször 
szárnyuk is van. Az állatvilág 
legnagyobb csoportját 
alkotják.

Ezek a mohaszerű állatok 
szilárd felszíneken alkotnak 
telepeket, és a vízből szűrik 
ki a táplálékukat.

Ezek a nagyon 
egyszerű, szalagszerű 
állatok a bőrükön 
át veszik fel 
a tápanyagokat.

Ide tartoznak 
a csigák, a kagylók, 
a lábasfejűek és 
rokonaik. Legtöbbjük 
tengerben él.

Sok tengeri féregfaj 
mellett ide tartoznak 
a földigiliszták is.

Ebbe a csoportba 
tartoznak a tengerisünök, 
a tengericsillagok, a 
tengeriuborkák és 
a kígyókarúak.

A legegyszerűbb állatok: 
nincsenek szerveik, csupán 
egymáshoz hasonló sejtek 
összességéből állnak.

A medúzák, korallok, hidrák 
és tengerirózsák mind vízi- 
állatok. Csalánsejtekkel 
borított tapogatóik vannak.

Gerinctelenek
A „gerinctelenek” 
kifejezés nem 
a tudományos 
osztályozás csoportja, 
csupán azokat 
az állatokat foglalja 
össze, amelyeknek nincs 
csontos belső vázuk. 
Az állatok országába 
több mint 30 gerinctelen 
törzs tartozik. 
A következő ábrákon 
a fontosabbak láthatóak.



Ország
Az állatok országába tartozik minden 

állat. Létezik még a növények és 
a gombák országa, és négy további, 
amelyek tagjai többnyire mikro sz

kopikus élőlények.

Törzs
Az állatok országát törzsekre osztják: 

ezek az állatvilág fő csoportjai. 
A törzsek két vagy több altörzsre 

tagolhatók.

Osztály
A törzsek általában több osztályból 

állnak. Az osztályok együtt néha 
altörzságakat képeznek.

Rend
Az osztályokba általában sok 

rend tartozik. Például az emlősök 
(Mammalia) osztályának egyik rendje 

a ragadozóké (Carnivora).

Család
A ragadozók (Carnivora) rendje több 

családból áll. Az egyik ilyen család 
a macskaféléké (Felidae).

Genusz
A család kisebb csoportokra oszlik: 

ezek a genuszok. A Panthera 
genuszba tartoznak a nagymacskák.

Faj
A genusz önálló fajok csoportja. 

Minden fajnak két szóból álló 
tudományos neve van, például 
a Panthera uncia a hópárduc.

Ide tartoznak 
az ingolák, és 
néha ide sorolják 
távoli rokonaikat, 
a nyálkahalakat is.

A cápák, a ráják és 
a tengerimacskák váza 
nem csontból, hanem 
porcból áll.

Ide tartoznak 
a sugarasúszójú halak, 
illetve az izmosúszójúak, 
amelyekből kialakultak 
az első négylábú gerincesek.

Ide tartoznak a békák, 
gőték, szalamandrák és 
rokonaik. A szárazföldön 
élnek, de többnyire 
a vízben szaporodnak.

EMLŐSÖK
OSZTÁLY

MADARAK
OSZTÁLY

Testüket általában szőr 
borítja. Ide tartoznak 
a legnagyobb ma élő 
állatok és az ember is.

A tollakkal borított 
madarak közé tartozik 
a legtöbb, repülésre 
képes gerinces.

E hidegvérű, többnyire 
pikkelyes állatok csoportjába 
tartoznak például a gyíkok 
és a kígyók.

Becslések szerint 
a Földön élő állatfajoknak 

kevesebb mint 
20%-át írták le 
a tudomány számára.

HÜLLŐK
OSZTÁLY

KÉTÉLTŰEK
OSZTÁLY

ÁLLKAPOCSNÉLKÜLIEK
OSZTÁLY

PORCOSHALAK
OSZTÁLY

Rokonsági viszonyok 
az állatvilágban
Az állatokat a közös jellegzetességeik alapján 
különböző csoportokba soroljuk. Bizonyos 
csoportok egyértelmű rokonságban állnak 
egymással, így a kutatók elhelyezhetik 
őket az állatvilág „törzsfáján”. Ez mutatja, 
hogy a csoportok hogyan kapcsolódnak 
a legutóbbi közös ősükhöz, bár a részleteket 
mindig felül kell vizsgálni az új felfedezések 
fényében.

Gerinchúrosok
A gerinchúrosok testén gerincoszlop vagy 
hajlékony pálca (gerinchúr) fut végig. 
Ide tartoznak a gerincesek, a zsákállatok 
(aszcídiák és szalpák) és a lándzsahalak.

CSONTOSHALAK
OSZTÁLY

GERINCHÚROSOK
TÖRZS

OSZTÁLYOZÁS
Az élőlények leírt fajait egy 
többszintű rendszer csoportjaiba 
sorolják. Az egymással közeli 
rokonságban lévő fajok csoportjai 
mindig egy nagyobb csoport 
részei, és minden csoportnak 
saját neve van.
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GERINCTELENEK
A Föld legtöbb állata nem bundás emlős, pikkelyes hüllő vagy tollas 
madár, hanem gerinctelen. Közös jellemzőjük, hogy nincs ízesülő 
darabokból álló belső vázuk. Egy részük a tengerben él, nagyobb 
részük pedig szárazföldi. Közéjük tartoznak a rovarok is, amelyek 
az állatvilág legnagyobb, legsikeresebb csoportját alkotják.
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MI JELLEMZŐ  
A GERINCTELENEKRE?
A gerincteleneknek nincs ízesülő darabokból álló belső vázuk. Nagyon sokféle  
állat tartozik közéjük, a mikroszkopikus méretű férgektől az óriáskalmárig.  
Csak a csontos váz hiánya közös bennük. Egy részük teste lágy, másokét kemény 
héj védi. Legnagyobb fajszámú csoportjukba tartoznak a rendkívül változatos 
rákok, rovarok, pókok és rokonaik, amelyeknek ízesülő darabokból álló kemény 
külső vázuk van – ők az ízeltlábúak.

A GERINCTELENEK CSOPORTJAI
Az állatok országának 35 nagyobb csoportja (törzse) van. Ezek közül 
a gerincesek csupán egyetlen törzs tagjai; a többi 34 törzs alkotja a 
gerincteleneket. Néhányat bemutatunk közülük.

ÍZELTLÁBÚAK
Az ismert állatfajok több mint 80%-át az ízeltlábúak teszik ki. 
A többségük rovar, de ide tartoznak a rákok, az ikerszelvényesek 
és más soklábúak, illetve a pókszabásúak, köztük a pókok  
és a skorpiók is.

Szivacsok
A legegyszerűbb állatok: 
valamennyien vízben élnek. 
Sok sejtből állnak, de ezek 
nem alkotnak elkülönülő 
szerveket. Táplálékukat 
a vízből szűrik ki.

Tüskésbőrűek
Testüket kívülről általában 
tüskék védik. Ide 
tartoznak a tengerisünök, 
a tengericsillagok, a 
tengeriuborkák, a tengeri
liliomok és társaik.

Csalánozók
Ide tartoznak a tengerirózsák, 
a korallok és a medúzák. 
Valamennyien vízben élnek. 
Csalánsejtekkel borított 
tapogatóikkal apró állatokat 
kapnak el.

Gyűrűsférgek
Ide tartoznak a földigiliszták, 
a piócák és sok tengeri 
faj is. Testük nagyszámú, 
egyforma, lágy kültakarójú 
szelvényből áll.

Bordásmedúzák
Ezek a tengerben lebegő 
állatok más állatokat 
kapnak el, majd behúzzák 
őket átlátszó testükbe. 
A felszínükön lévő, fésűszerű 
lemezekkel úsznak.

Ízeltlábúak
A legnagyobb törzs tagjainak 
kemény külső vázuk és ízelt 
lábuk van. Erős vázuknak 
köszönhetően szárazföldön 
és vízben is élhetnek.

Puhatestűek
Ebbe a nagy törzsbe 
tartoznak a csigák, 
a kagylók, a polipok 
és társaik. Legtöbbjük 
a tengerben él, de a csigák 
közt szárazföldiek is vannak. 
Sokukat meszes héj védi.

Az ízeltlábúak testfelépítése
Az ízeltlábúak teste sok szelvényből áll, amelyeket külső 
vázat alkotó kemény bőr borít. A vázat meszes anyagok 
vastagítják vagy erősítik, így páncélként nyújt védelmet. 
A szelvények között vékony, hajlékony hártya biztosítja 
a mozgást.

Számbeli fölény
A gerinctelenek teszik ki 
a Földön élő állatfajok legalább 
97%át. A legnagyobb testű 
állatok a gerincesek közé 
tartoznak, de a fajszámuk 
a gerinctelenekhez képest 
elenyésző.

97% Gerinctelenek

3% Gerincesek

ROVAROK

SOKLÁBÚAK

PISZTOLYGARNÉLA

RÁKOK

PÓKSZABÁSÚAK

Létfontosságú 
védelem
A belső szerveket erős 
páncél (héj) védi.

Belső izmok
Az ollókat 
mozgató izmok 
a váz belsejében 
találhatók.

Ízelt lábak



VÍZI GERINCTELENEK
Sok gerinctelen az óceánban él. A víz támasztja a testüket, és 
folyamatosan táplálékot is biztosít nekik. A szárazföldi állatoknak 
keresniük kell az ennivalót, míg a vízi gerincteleneknek néha csak 
várniuk kell, hogy a táplálék eléjük sodródjon.

TEST ÉS VÁZ
Sok gerinctelen lágy testének nincs szüksége támasztékot 
nyújtó vázra. Ezek az állatok az izmaikkal és a testfolyadékukkal 
tartják meg a formájukat. A lágy test azonban sérülékeny, ezért 
sokuknak védelmet adó héja van. Az ízeltlábúak kemény külső 
váza támasztékot és védelmet is nyújt.

SZIMMETRIÁK
A gerinctelenek testalkata 
rendkívül sokféle. Sokuk 
testszerveződése ismerős: 
az agyat tartalmazó fejjel 
kezdődik, a lábakat viselő 
testtel folytatódik, és 
a farokrésszel végződik. 
Az ilyen kétoldali 
szimmetriájú állatok 
testének jobb és bal oldala 
egymás tükörképe. Sok 
más gerinctelen azonban 
másfajta szimmetriát 
mutat, a szivacsok 
pedig egyáltalán nem 
szimmetrikusak.

Tengericsillag
A tengericsillagok 
és rokonaik sugaras 
szimmetriájúak. Testük 
egy középpont körül 
rendeződik el.

Rovar
A katicabogár teste 
kétoldalasan szimmetrikus. 
Elkülönült feje van, a teste 
pedig a három pár lábat viselő 
torból és a potrohból áll.

Polip
A kalmároknak, polipoknak 
és rokonaiknak különös 
a testfelépítésük. Karjaik a fejükhöz 
csatlakoznak, belső szerveiket pedig 
a zsákszerű köpeny zárja magába.

Óriáskagyló
A kagylók két félből álló 
héján belül nem sok minden 
különíthető el. Nincs fejük, 
sem agyuk, és érzékszerveik 
is nagyon kezdetlegesek.

Lecövekelve
Ez a tengeri virágállat csaknem 
egész életét a kövekre tapadva tölti. 
Helyváltoztató mozgásra nincs szüksége, 
mert a víz apró állatokat sodor elé, 
amelyeket hosszú tapogatóival kap el.

Bőséges táplálék
A partközeli tenger 
olyan gazdag 
táplálékban, hogy 
rengeteg gerinctelen 
élhet telepekben 
a sziklákon. 
A kékkagylók a testükön 
áthaladó vízből szűrik ki 
az ehető részecskéket. 
Mindegyiküknek 
bőven jut táplálék.

Védelmező csigaház
A szárazföldi csigák teste 
lágy, de erős házuk is 
van. Ha veszélyben érzik 
magukat, egész testüket 
ide húzzák vissza. Így 
a száraz időjárást is 
könnyebben átvészelik, 
mert a ház gátolja a test 
nedvességtartalmának 
elvesztését.

Kemény külső váz
A külső váz adja a pók 
testének támasztékát, 
és mérges csáprágója 
is a külső váz része. 
A váz azonban 
megakadályozza a pók 
növekedését, így azt 
időnként le kell vetnie és 
pótolnia. Amíg az új váz 
megkeményedik, a pók 
rendkívül sebezhető.

Lágy test
A földigiliszta lágy testét 
a talaj megtámasztja, 
ezért nincs szüksége 
erős vázra. Sok vízi 
gerinctelent hasonló 
módon megtámaszt 
a víz. A giliszta úgy 
mozog, hogy feji végét 
előrenyújtja, majd a 
testét összehúzva 
a hátsó része is  
előrefelé mozdul.

Összekapcsolt telepek
Sok gerinctelen telepei 
elkülönült állatokból 
tevődnek össze. 
Mások viszont olyan 
állatokból állnak, 
amelyek a fa ágaihoz 
hasonlóan kapcsolódnak 
egymáshoz. Ez 
a szarukorall apró 
polipok tömege, 
amelyeknek közös 
a vázuk.

Apály idején a héj 
két fele szorosan 

összezárul.

Minden egyes 
ágacska egy 
korallpolip.

PETTYES ÉTICSIGA

VIRÁGLAKÓ KAROLÓPÓK

FÖLDIGILISZTA

ZÖLD  
VIASZRÓZSA

NARANCSSZÍNŰ SZARUKORALL

KÉKKAGYLÓK

17


