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A véglények állat törzsébe egysejtü él6lények tartoznak~ Ezek vagy
egyesével, vagy telepeket alkotva élnek. Az idetartozó lények~t
m@zgásszerveik alapján oaztjákcsoportokba. Ezek, a~ o8ztál~)k: 'az
ostorosok, a gyökérlábuak, sporások és csill6sak. A gyökérlábuakat kivéve határozott alakjuk van. Szerepük a mindennapi életben· .
6riási. A vizek tisztitásában, a term&talaj term6képességének
fokozásában igen ~agy a jelent6ségUk, A növényev6 állatok bélesatornájában is 'vannak ,véglények, ezek a·táplálék megemésztését segitik e166 A sp6rás állatok k~zül sok a parazita, amelyek
veszélyes
/malária, álomk6r, stb./.
. . b~tegségeket okozhatnak
.
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'Ostorosok osztálya.' ,astorok figi taégével moaognak, Az ostorok
száma 1~2-3-4vagy 8, egy részük nijvény m6djára is táplálkozik,
aaszimiiál,. más részük, állat'! módon ,szerves táplálék~t veaz fel.
Vannak, amelyek egyesével szabadon usznak, mások egyesével nyélen
ülnek. vagy tö!>bedmagukkal ,telepeket alkotnak.
.
'iEugléna
1l16vizekben, pocsolyákbam szabad szemmel nem láthatá él61ények'
nyUzsögnek,.Testüktöbbnyire
megnyult ora6aiaku. 'ompább végén
látjuk az 1~2 vagy több ostort, amelyek laasubb vagy gyorsabb·
csapkodással hajtják az állatot el~re. Ezek közelében van a garat
a azájnyilással, a lüktet6h6lyag és á szemfoltocska. A testben
szétszórva zöld azinteateket látunk. ~zekkel asszimilál a test~
ben a zöldön kivül a aárgáabarna, barna, a6t vörös azinteatec~skék i~ lehetnek. Ezek okozzák azt, ~ogy ha az eugléna tömegesen
~e!enik meg egész vizmedencéket, tócsákat~ ~avakat Bzinesekké pl. ,
vörösséváltoztathatnak.
fVére'a e sö , véres·h6, vérré vált tavak!/
.Ez aztán babonás mendemondákra au alkalmat. A sejt közepe táján a
sötét folt, a.sejtmag.
,

!~
Eugléna

.

fényérzékelése

Az eugléna afényingereket-';'örös szemfoltjával fogja fel. Ha euglánákat tartalmazó edényt fekete papirral elsötétitünk, majd egy

·ll::~1r:.
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kis résen át féIlysugarat. veti tUnk az edénybe,
vetitett
fénysugár
felé törekszenek~
•.
5's Szemgou,6cska

IEudorina

az eugl.énák,

a be-

elegansI,

Az ostorosok gyakran telepeket
is alkotnako A kép egy szép áll~ttelepe-t mutat a neve az emgoLyéc ska,' Á. :telepek 16 vagy 32 lazán
összefUgg6 sejtb6l
állanak.
~agyságuk 7-l00.a9

'6,. lürtöcske
-

...•.•.

ISy.nura uvella&

- -

.jdesvizeinkbengyakori
állattelep
a fUrtöcske.
A telep minden
sejtjének
külön burka van,-amelyekenkis
a.erték is láthatók,
Min •..
degyiknek 2 egyforma hosszu os tora van •.
7Jz' VirágostorQs

LAnthoPJsa 'v~~L,~,tan,sLt
.'

. Mocsarakban; ~azennyvizekben gyakran -megtaláijuk
a virágostorosokat. A .képen jól iáthat6k
a vaat ag , kocsonyás nyélen üId telepek,
amelyek a viz v&startalmát6l
gyiú:l'~?l barnára. szinezddtek •.

·A vizinövényeken

gyakran találkozunk
a gal1érosostorosokkal.
E- zeknek az álla'tk;áknak legfel tündbb jellemvomáaa a ga'l Lér-ka, Ez a
szervecske
az egész állatországban
csak itt é8 a szivaesbk tes~
tiben b í.zonyo e sej téken fordul e Lő , A. gallérkának
az a szerepe,·.
hogy .a táplálék
felvételé·t
e Lő ae gf.t se ,
. --_
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..i# Gyöké:r·l~uak ~~álya

LRhiso"Qoda/-L

A gyökérlábuak
jellemz6 tulaj do naága , hogy állábaikkal
EgysajtU mOflzatokkal éa bakté~1'p!.mokkal táplálkoznak,

12"

moz ognak ,

-lmoeba~

A képen óriás amoebát láthat~nk,
jól megfigyelhet~ rajtaakUls6
sUrU állomány és a bels6 higabb 8~emcsés plazma. A bekebelezett
táplálék
körül .emészt6Ureg keletkezik.
A bomlastermékek ésfelesleg9's anyagek a ltiktet6 -h6lyag révén' távoznak el a testb6l~
A test kBzéps6 tájánl~v6.
sBtétebb folt a sejtmag.

-. .il~·Amoeba mozgása~
Két percen keresztül
figyel jUk az amoeba moz'gását,
eenként·a ké~en látható mozgá~okat végii6

30' másodpar-.

~2, Amoeba szaporodása.'
Amoiba - szapörödásáftáR -é-gyik-Iil6dja az egy.szerU fPelez6d~s, vagy
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kettéosztódás. Azzal kezd6dik, hogy a sejtmag megnyulik, középen
befüz6dik és piskota alaku lesz, s hamarosan kettéválik. Erre Bo
protoplazma test is egészen hasonlóan megnyulik, majd kettéváiik
s végül mindegyik külön életet kezd.
13; Betokoz6dott amoeba.
~edvez6tlen.életviszonlok között az amoeba betokoz6dik. Ebben az
állapotban a szél könnyen felkapja és messze elfujja. Ez adja ~
magyarázatát annak, hogy mindenUtt megtalálhatóks ~a ujra kedvez6
kö'rülmények,kBzé jut, $ burkot' elh!Jgyja és folytatja' életniük~dé,sei t e

141 Radioláriák.
A gyökérlábuakhoz tartoznak a súgár állatkák, a ~:;'rád1oláriák.,
~~
zek a legszebb legb~ulatosabb,alakuállatkák.
~estük két részb6l
áll, a kBzponti 'részb6l, amelyet egy burok, vagy tok ves~körlll.
Az állati ,sejt maga a központi részben van. Ha ezt a tokböl,kipreparáljuk, nemesak tovább él,'hanem ujra küls6 burkoló résszel
veszi magát körül. - Mindnyájan tengerlak6k, legnagyobb részük
3000 - 7000 m mélységben 'él.J\oyavázaikból~a radiolária i_szap keLe t kez
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15',Orsóalakll radiolárla,
,

,

Ezen a képen egy,orsó
alakut látunk.
.
.
.
.

16, Radiolaria IC.glociclus·monumentuml
A kovavázrésein'nyulnak
ki az állábak. Az alakváltozatosságuk
óriásis A képen hol különálló képz6dményeket látunk, vagy csopor~
tosan elhelyezkedett mindenféle fantasztikus alakot. Van sisak~
kosár, bogánc.sr6'zsa,csatt, b9glár, korong, stb. alaku.
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Sp6rásállatok
Ebbe 'az osztályba olyan é16sködc5 egysejtüe.k'tartoznak, amelyek
spórákkal szaporodnak. j16sködc5k. ~áplálékukat a sejthártyan ve~
szik fele-~zaporodásuk egyik stádiuma a spóra állapot. Sokszor
sulyos betegségek okoz6i, melyek emberben és állatban nagy pusztitásokat visz~ek végbe. ;
..

-le·~.Tripanosoma. a marha

'vérébc5l.'

A kép ,a marha vérében ~l6sköd6 tripanosomát,
mutat.
3
1·

sp6r'ás állatkát
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,,1". Malária plaSmoditimának fej l6dése az emterbenj ";
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,- Hazánkban is gyakran előforduló
sulyos betegség a malária.,- Ezt
ia a vérben élósköd~ sp6rás véglény okozza.A'~~u~.bé.:~;'~si'ta. szaporodása láthat60 A~ I. ábrán a vörös vé'rtestbe furakodo
plazmodiumot figyeljük meg. Ez a vörös vértest
anyagaitfelhasz, nálva növekszik lll. ábra/. majo. haa megfelel6 nagyságot elérte'
sok uj egyeddé oszt6dik /III~IV. ábr~/. Bzek'~ vérben elsz~led-'
ve ujra egy-egy vértestbe .f'ur-akodnak, /I. ,ábra.. /
'
, "",,

,
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, 20, Maláriás és dalosszunyoi
/Al1?ltheles és 0uléi/a
J. maláriát'ököz6 -égyáéjtüt -az' Antlphelé.2f'vagy ·'máláriás -szúnyog
terjeszti.
Ezt a dalos szunyogt61 pihenc5 állapotban könnyen megkülönböztethetjUk.
;F~gyeljUk a potroh állását • A maláriás' szunyog pihen6állásban
potrohát a falt6~ eltartja~
,
'
,2i.:psiI16sok
osztálya.
ICiliata./
.l legféjléttélfö
-égySéjtU 'U161étlyék; -egyes fajok már szabad szem~el is észrevebet6ek.
~estüket egészen vagy részben ~silldk bo~
ritják. Ezek segitségével
usznak: a vizben.
22. 'Paramécium~
•. ,képen-egj-pápücsállatke
látható.
A test külsejét
sürUn'bor1t'~ák a csil16kt .Azállat testében sejtszervecskék
vannak; 'el ttin6 .
a sejtszájacska,
valamint a test végében elhelyezked4 lUktet6
ttregeeskéke A táplálékrögök
aZ.emészt6üregecskékben
láthatók.
A
teet közepetáján
az állatra.jellemz6
két sejtmagot látjuk.
'-,

23,,1.
táplálék
v"

utj,a a paraméeiumban.
,
_

útját -iáijúi -áz' éí6bb -megismertálla~
testében.
A 'táp::,lálékrögöket a esillók hajtják
a .szájacskába, melyeket a proto-'
plazma meghatározott ~ a képen,isiátható
':',uton'szállitja.
A táplálék emészth~tetlenmaradványai
az alrésen át Urqlnek ki ~Z állatb61.
'
,

~A táplál~k'

, g'js 'Aparamécium

kiválasztása.'
,arpéö1wfi :két "'testvégé'n 14tott' kiválasztó
sze:r.vecske mUködését
mutatja keresztmetszetben
ez aképUnk.
A kiválasztó csatornák a
- a bomlás termékeket a központi h6lyagba gyüjtik,
amely tartalmat
,1d6nként kBz'Vetlenül a szabadba Urit.i ki.
'

.'

15tA paramécium vegyi ingerlékenysége,'
,
,trdekea
kisérle'céltét- vége znéttitlk -a'pspűcsállatka
ingerlékenysé'
gének bemutatására. A tárgylemez
egyik vizcseppjében
sek papt'..cs- ,
,'állatka,
n.yUzsög. Ha:sé kris.tályt
te8zUn~: ~ vizcsepp szélére,
a
'
papucsállatkák
mind .áthuzódnak aszomsz'édostiszta
ví.sc seppbe ,
Ugyane~t a jelenséget
tapasztaljuk,
ha az egyik 'vizeseppet eró, 1tebben m~legi tjük.
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26. Harangállatka
/Vorticella
nebulifera/.
Ebbe az-osztályba-tártözik-az'akVáriúmi'rtöiiétlyekeil
is igen gyakran találhat6
harangállatka
/Vorticella/.
Nemcsak növényekre, ha..;.
nem usz6 bogarakra, kagylókra is gyakran r-át e Lepedne k, Régen pe~
nésznek nézték ezeket a bevonatokat;
csak a mikrószkop felfede~
""zése után gy6z6d tek meg róla, hogy a vélt penész" csupa eleven ,ál~
lat.
~" Kürtállatka
/Stentor" poiymorphus/.
Állóvizékoén _.a" fénékhéz; vagy - szilárd
tárgwakhoz tapadva
kürtállatka.
/Stentor./
Füzér az erü sej"tmag!
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