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Az le+ a tengerekben keletkezett.
Az első élet jelenségeket mutató plazmacsepp ke letkezése óta az élőlények több
százezer faja alaku It ki, s népesitette be a tengereket, az
édesvizeket és aszárazföldeket
.
é

Ennek a szines diafi Imnek képei a vizi élet néhány je lIegzetes alakját mutatják be, az egysejtüektől
a tömlősbelüek
különleges alakjaiig - a pocsolyökben élő zöld ostorostói a
trópusi tengerek koralljaiig.
Célunk ebben az esetben is az
érdeklődés felkeltése,
ill~tve a szakköri fog'lolkozások témaköreinek bővitése és ehhez egyuttal szemléltetőanyag
nyujtása.
A fi Imszalag képei Leica (24x36 mm) méretüek és az un. álló formátumu képek is fekvő he lyzetben vannak (a képméret
megfe le lő kihosznö lésc érdekében).
Minden egyes képen sorszámot helyeztünk el, ezek arra szolgáinak, hogy ha o szaktanár a fi Imet szétvágja és keretezi
az azonositás lehetősége biztositott legyen.
I

1. kép:

Zöld ostoros (Euglena viridis)
Egyetlen ostorral rendelkező,
szinte len faj. Zöld szintestei
trof.
Mocsarakban,

zöld sZJnU, esetleg
következtében
foto-

utszé Ii árkok vi ze iben gyakori.

'2.

kép:

Óriás amó'ba (Arnoebc proteus)
Gyökérlábu egysejtü. Sejtjének felületéről bárhol képes állábakat kinyujtani.
Jellegzetességük
az amoeboid-mozgás.
Árkokban, általóban bomló szervesanyagot
tartalmazó vizekben gyakoriak.
A képen bemutatott amőba táplá lékszemesékke I
van te Ive (pi ei sárgás gömböe).

3. kép:

Papuesállatka

(Paramecium

eaudatum)

Csi l lös egysejtü. (sillóinak
gyors esapkodásával
hossztenge Iye mentén forogva halad előre. A táplökékot , amely általában baktériumokból áll, szintén a esillók sodorják a sejtszájba.
Szennyezett
vizekben él.
4. kép:

Kék algák

(Osei lIatoria)

A legegyszerübb és legősibb algák, a kék algák.
Az egyedül .:slIó fajok sejtje gömb alaku, a fonalas alakokban a sejtek nyomott korongokhoz hason lóak. Protoplazmájuk
rendkivü I egyszerü fe 1épitésü.
A képen bemutatott fonalas faj hévizekben
gerekben fordul elő.
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és ten-

5. kép:

Kék algák

(Anabena

spiroides)

A kékmoszctok
egyik e !terjedt faja. Gyakran
alkot gombákkal társulva zuzmótelepeket.
-Sejtje i a gyöngysorhoz hason lóan he Iyezkednek -e I
egymás me lIett.
6. kép:

Fecskemoszat

(Ceratium

hirundinella)

Páncélos ostoros egyse jtüek. Protoplazmájukat
ce Ilu lózpáncél védi. Szintestjeik sárgák vagy
zöldek lehetnek.
Hazánkban a Balatonban
ban élnek tömegesen.
7. kép:

Gömbállatka

és folyóink

holt ágai-

(Eudorina elegans)

Kolóniát alkotó ostoros egysejtü. Kocsonyás gömb
felszinén 32 ostoros helyezkedik el, a gömb belül üres. Minden sejt alkalmas egy-egy ujabb
kolónia létrehozására.
Kis tócsákban gyakori.
8. kép:

Vénuszkosár (Euplecte lia aspergi lium)
Az üvegszivacsok csoportjába tartozik.
Szabályos vázát kovatük alkotják.
A vénuszkosár váza 3-4 cm vastag és 30-40 cm magas henger.
A Fü löp-szigetek környékén
200 m-es mélységekben él.

figye Ihető meg.
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9. kép:

Ujjszivacs

telep

(Stylotella)

Észak-Amerika atlanti-óceáni
partjainál él. Ujj
alaku nyulványokból álló kolóniákat alkot, amit
a képen is megfigye Ihetünk.
Jellegzetesek
10. kép:

horgonyszerü

tüi.

Édesvizi hidra (Hydra vulgaris)
Szervezete talpkorongra,
hengerszerü testre és
karokra tagolódik.
A test nagysága 2 cm körüli lehet, a karok elérhetik az 5 cm-es nagyságot is. Szine általában zöld. Táplálékát a karokon e Ihe Iyezkedő csalánsejtek segitségéve I szerZI.

ll. kép:

A hidra szervezete
A hidra szervezete 2 sejtrétegből s a kettő között elhelyezkedő
középlemezből épül fel. A
hengeres test belseje az ürbé l . A szájnyilás a
test fe Iső részén, a karok á Ita I körü Ivéve fi gye 1hető meg.

12. kép:

A hidra táplálkozása
A hidra apró rákokkal, rovarlárvákkal , esetleg
halivadékokkal
táplálkozik.
Ha az élőlények valame Iyike megérinti a hidra karjait, a számtalan csalántok kipattan s megbénitja őt. A zsákmányt a ka-
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rok gyömöszölik a szájüregbe . A képen a hidra'
bo Iharákot nye lel.
13. kép:

Portugál

gálya

(Physalia

physalia)

Telepes meduza. A telep egyetlen léghólyag,
ame Iynek hosszusága 20-30 cm, szélessége 8-lO
cm lehet. A bőrszerü hólyag tetején taréj figyelhető meg, amely vitorlául szolgál. A hólyag alsó
részéről fogószálak függenek. Ezek hosszusága 10től 30 m-t is elérheti.
14. kép:

A meduza táplálkozása
A hólyagmeduza fogószálai telve vannak csalánsejtekkel,
ezekkel bénitja meg a táplálékául
szolgáló halakat.
- Ember számára is veszélyes lehet
a függe lékek érintése, mert ha a bőrhöz érnek csalánsejtjeik fájdalmas kiütéseket okoznak.

15. kép:

A füles meduza

(Aurelia

auri ta)

Az európai partokon gyakori e korongmeduza-faj.
Ernyőjének átmérője elérheti a 40 cm-t is. Nevét
az ernyő alatt e Ihe Iyezkedő 4, fülszerüen e lőreugró ivarmirigy miatt kapta.
A fülesmeduzák

táplálékául

a plankton

szolgál.
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16.

kép:

Tengeri

szegfü

(Metridium

dianthus)

A virágáliatok
teste tömlőalaku,
alján tcpcdokorong, felső végén a szájnyilás
és az azt körülvevő
tapogatók
figye Ihetők meg. A képen látható virágállat
a Keleti-tengerben
él , idősebb példány,
teste megvastagodott
s számtalan
tapogatója
is hoszszabb és erőteljesebb,
rnint a fiatal példányoké.
17.

kép:

Viaszrózsa

(Anemonia

sulcata)

A Földközi-tengerben
igen gyakori.
Teste kb. 10 cm
magas, karjai elérhetik
a 15 cm-es hosszuságot.
Egyegy viaszrózsa
200 fogókarral
is rende Ikezik.
Halakkal,
rákokkal,
csigákkal
táplálkozik.
18.

kép:

Remeterák

tengeri

rózsával

A szimbiózis
remek példői . A tengeri rózsák bizonyos fajai szivesen
telepednek
olyan csigaházakra,
amelyekben
remeterák
él. A rák állandó
helyváltoztatásával
mindig uj vadászterületekre
szállitja
a
tengeri
rózsát,
nem is szó Iva arról,
hogya
rák
zsákmányából
a tengeri
rózsának
is jut. A tengeri
rózsa viszont csalánszerveivel
védelmet
biztosit a
ráknak.
A képen a remeterák
által lakott csigaházat
5 tengeri rózsa borit ja . Ezek közül három példány (e lől)
te Ijesen összehuzódott,
kettő (hátul) kinyi It állapotban van.
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19.

kép:

Tengeri

dólia

[Teo lio felina)

Az árapály
övében gyakori virágállat.
Előfordul
azonban
nagy mélységekben
is. A mély tengeri
példányok
elvesztik
szép bordó szinüket,
halványabbok,
vagy teljesen
szintelenek.
20.

kép:

Korallszirtek
A trópusi tengerekben,
a fe Iszin köze lében élnek aszirtképző
korallok.
A korallszirtek
tulajdonképpen
a korollpolipok
mészvázainak
óriási
tömegei.
Ha a tengerfenék
süllyed,
a korollszirtek több száz méter magasságot
is elérhetnek.
A partok mentén
vizben csodálatos
a kép is bizonyit

21: kép:

Nemes

a seké ly és te Ijesen átlátszó
látványt
nyujtanak
- mint ezt
ja - a korall padok.

koro II (Corallium

rubrum)
4

Szi lörd elágazó
tenge Iyvázból áll, ame Iyet kéregként
vonnak be a polipocskák.·
A váz, ame ly
a polipok mészvázának
összeolvadása
folytán keletkezik,
skarlátvörös,
a po lipocskök
fehér szinüek. A nemes korall a Földközi-tenger
ny\Jgoti
partvidékén
fordu lelő,
80-200 m mélységekben.
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22. kép:

Szőnyegkorall

(Astroides calycularis)

Kőkorall. A Földközi -tengerben él. Magányosak,
de bokros te lepeket is alkothatnak.
Sok kősövényük van.
23. kép:

Agancskorall

(Acroporidae)

Fa alaku (agancs alaku) telepeket alkotnak.
Köztesi vázukat hd lózatos csatornarendszer
járja át,
szerkeze+e szivacsos. Szirtképző korall. 60-200
m-es rnélysépban összefüggő padakat alkothat.
24. kép:

Agykorall (Diploria

cerebriformis)

A nyugat-indiai
partokon fordul elő.
za az agy tekervényeire
emlékeztet.
25

r

kép:

Kehe Iykora II (Chariophyllia

Sojötos

vá-

c lavus)

Hüvös tengerekben élő valódi korallok. A váz,
amely kehely alaku, körülbelül 2 cm magas, tapogatóik áttetszőek.
Dél-Nyugat Anglia partjainak sekélyviz határán,
továbbá Skandinávia déli és Skócia keleti partjain elterjedtek.
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