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).~ Lap'osf'rgek állattörzse: .• Alaposf'rgek
állattörzs'be
'tartoz6
állatok- egy -r'sze'·vizben· éi, 'de legtöbbjük éldsköd6 ~letm6dot
folytat • Szervezetük ehhez az' 'éietm6dhoz alkalnüizkodot t: .testük
lapi tott, rajtuk gyakoriak a helybenmaradáBt bi~toBit6tapad6
, ,.
korongok, tUskék, horgok kil?-lakulása. B'lcBatornájuk
ní.ncs ,vagy
'zBákszerUen zárt, id~grendBzerük fejletlen.
;tégzőszervük és vé"SJedényre:ndBz,erük nines. Általában himn6s állatok.'
"
2~Sziv6férgek
osztálya. ibbe az oBztáiyba tartozi~a,májm'tely
is •'~'.:.;.;. '. - - ~- .... ' - -,-.--,,

'

'

3, Májmétely. Az ábrán láthat6

tökmag-alaku májmát~lyek természet,e~:nagyBága: '~-3cm hoaazu aág
s 1-1.5 em az l e aaé g,' ,Az áb-:"
rán láthat6 m'telykifejlett
állapotban ~ k~r6dzök epeutjaiban
él, Ha kellő 'Ldö ben nem véd ekeaünk
ellene, ugy a juh és ezarve a- ,
marhe, állományban sulyos károkat okozhat.A fert6z's-gy$n.UB: 'hirtelen lesoványodott,' bágyadt; és 'e'gyes te!3ttáj~kon vizenyő s beszür6désés állatokat
azonnal 'állatorvoshoz'kell
vinni, vagy 1elvilágosftásért
az állatorV?Si'~.
parazi to16giai int' zethez kell·
fordulnunk /Bp.YI;r~aottenb~lle
,23./.'
_'
,
é

é
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Má-jmétely /bonctani rajz/belsd
szervei: Az állat has'oldalán
'tapadó-korongot,
a test elején sziv6szájat
látunk. ~els6 szervei,
'egyszerUek: bélcsatornáj!!-a
száj utánkett'ágazik
és az állat
hosszában yégignaladvaJ ·'vakonvégzódik'. Kiválasztó szerve kis
esövekbóláll,
melyeknek kezdeti ,szakaszán- állandéan mozgó ostorókat találunk.!
himnős állatokbelsej~t
ivaréréskor
teljesen ki,töl tik az- ivarszervek.
A neSi ivarszervek rengeteg petét
termelnek.

5. Májmétely fejlódése:

Az.érett pete tavasszal a gazdaállat
epevezeték'nát·abélbe,
innen'azürülékkel
a szabadba kerül. Viz
,hatására a petéb6i önáll6an'mözg6 alakfej16d1k.
Ez:a t6rpe 18zapcsigábá kertil 'éa--:itt·-:4S16sködik. ~5bD8zörös -átálakttlással
-Isporociszta,
'radia/'az
ivartalan
szaporadáasal ismét vizben mozg6 a~
lakká' lesz -/cerkantJ./':' ,]~Za vizb'l k1ál16 fUre -c telepszik
és; betokoz6.~1k•. Ha' kér6dz~ '-:ál.lat ilyen :rovat megeazlki-' gy9..~ábana. •lárva
,~llrka_,telóldódik .és akiszabaduló
állat az epevezetéken át' á ,m6.j,~~ h~~~l _~';,~,:;":.;~~~~,
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törpe iszapcslgára van szUkség. A májmételyek elleni védekezés
leghatásosabb m6dja tehát ennek a közti gazdáaak j pusztitása~
mert a májba jutott métely pusztitás, már nehezebb. A ,törpe iszapcsiga az árt ereken és a vizzeI ~esterségesen elárasztott terüle~eken Irizsföldek, öntözéses gazdálkodási jelenik meg. Az ~lJen
terUletekettehát id6nkint ki kell száritani, v~gy ha ez nem lehetséges, avizzel böritott területen nagyobb mennyiségü rézgálicot kell feloldani, igyamájmétely
lárváit elpusztithatjuk.
Ez azonban költséges megoldás. Az esetleg fert~zött rétegekr6l
as'ed et t szénát gondosan száritsuk ~eg, hogy ez.se
L a betokosodott
májmétely kifej16dését megakadályezzuk.
.

'Z, Galandférgek osztálya~ Alaposférgek

'

állattörzsébe tartozik
a-galandférgek-osztálya. ~estükszintén lapitott, de sok részb6l,
szelvényb5l áll. Egyes fajoknál a szelvények száma csak rréhány ,
de sokmás fajnál több ezer is lehet a szelvényszám. !zek az állatok 5-9 m- hosszuságot is elérnek. IFl, széles galandférgeg,mely
f6;lega halak husával kerUl az,emberbe.'
,

af\Ho~gasfejU galandférgek alakja~;A horgasfejü galandféreg az
ember-béles.tornájában,élósködik. 'Teste gombostünyi fejrés8zel
kezd6dik.Ezen négy darab tapad6korongot és ezeken kivül több
~pr6horgot találunk. Afejet'követi $ nyak mely álland6an ujabb
és ujabb szelvényeket hoz Lé t re; Az egyes .,
szelvények az uj szel';"
vények beiktatása·következtében a fejt6l mind távolabb kerülnek.
A galandféreg a vékonybél" kezdeti szakaszában' tapad meg.

91 A Galandféreg petékkel telt szelvénY9, Belsd é16sködd ',azállat. Bels~,,8zervezett8'ge,ehhez~a~-életm6dhoz m6dosult. ~rzékszervei nincsenek. yéredényrendszere, légz6szerve nincs •• z"
.ál1ajban a szelvények két oldalán idegszálak futnak le, a ki'választ6szervek és az ivarszervek a aaeLvényekben
figyelhet6k
meg. IHimn§s állat,j A hatalmas mennyiségben termelt és megter-'
mékenyitett peték az id6sebb szelvények egész belseJét kitöltik,
a peték,száffia8zelvényenként50.000-t is meghaladja~

19', Pete és bors6ka. A megtermékenyitett petékettartalmazcS végs4 Bzelvények-leválnak és a bé~sárral a szabadba kerülnek, ahol
a szelvény~k szétesnek- és a peték szétszóródnak.! trágya révén
a peték messze széthurco16dnak, majd ftlvel"táplálékkal , 'iv6vizzeI a diszn6,'gyomrába kerülnek. A peték a bélcsatornában k1kelnek és három' p'áréles horoggal ellátott lárvává lesznek. A bélfalat, átfurv~ ~ véráramba jutnak. ,Á, véráramlás a különbözd szer,vekbehszétviszi. H~azagybat
sz.ivbe,-szembe kerülnek, halálos
k6rt is okozhatnak.
"
.
~övid idd mulva fehéres t me szesfalu , bors6 nagyaágu h6iyagoc'skává alakulnak, melyet alakja után bors6kánaknevezünk. ~enne a fej
és nyaki részt már felismerhetjtlk.- '"
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_ll, Bors6ka kikelése~Agalandféreg

b0rs6ka állapotban
7-10' ~vig
is-életképes-marad."Ha
ilyen hus.t kelleS,ideig
/iO-15 percig/,VS:':"
, 16 sUtés,f6zés
nélkül esztink meg /kolbász,
sonka/ugya
bors6ka
falát ~lk6t6 mészhéjata
gyomorsavaink feloldjákt
az ep~ éa testünk meleg hatására a galgndféreg
fej16désnek indul és ,három hónap"mulva az els'6 iz is leválik
róla.
'
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,12 .• SimafejUgalandféreg.
4z e16z6 gala.ndféregt~l
kUlsc5leg abban
tér-el,-hegy-fején
..á.-tapadókorongok megvennek, des. hQrogkoszoru
hiányzik.,Pej16désében
a szarvaamarha 'a közti gazda; melyben .'
borsóka' kifej16dik.
A kifejlett
állat' az í.nt én az 'emberben ,él,. A
g,alandférgek által
fert6zött
ember sápadt, lesoványkodott,
'émelY-J
gésr6l;
hányingerr6l
panas aked í.k, ~nkájában' viQszaeaik. ,Azá,l-,
lat ugyanis mérgez~nedveket
te~~el, 'melynek hatására
jönnek lét-'
re, ezek a tUnetekG. ~y6gyszerekkel könnyen eltávolithat6
/ha. ezt
nem tesazük meg abélesatornában
19-12 évig el éa, termeli a petéket/.
'
'

13. Hengeres

férgek állattörzse,
Ebbe az állattörzsbe
hengertesty azerves.nedv;kkel-táplálkGz6t
~ltalában váltivara
i~lato~ ~art e snak , Bmberek,állatok
'bélcsa.tornájában,
növényekbelt é16skö-d'nek, 'a6t a 'tal,ajban ie nagy számban megtalálhatók.

'14. 'Ors6giliszta

sz~rvezete.
A'z ember bélcsatornájában
é16skt1dik.
A-b~les~terna-em6sztdnedvei
eilen erds, vastag b6rréteg védi.~
- test' elüla6 végén van a s'zájnyilás,
meLy et három aj a~ vesz körÚl.
Táplál~ka a félig megemésztett béltart~lom.
Kiválaszt6
szerTe
van. A hát és haai oldalán idegszál füt, végig. ,Váltóivaruálla:t.
, Igen Bok petét termel, ~ n6at6ny 2.4'4ra alatt 2().OOO petét'is
lerak.!
petékkel fert6zött
'Urülékkel trágyázott
földben termelt
és rosszul megmosott saláta,
retek, földieper,
de azáso1t
kutak
"vize is terjeszti
a petéket~A
mez6gazdaság szocüilist~átalaki":'
tása, a 'tudományos mÓdszerek el t erje'sztése
és a falu e géaz sé g- ,
ügyének állandó javulá~a. eziknek aferi6zési
lehet6ségeknek
gá- ._
tat szab. Azorsógiliszta
jelenléte
az általatermelt
mérgek
'miatt veszélyes.
A fert6zöttek
aápad't ak , legyengültek,
munkaképessegUk, gye rmeknéI tanulási" eredményUk csökken!" -Gyégyszere'kkel könnyen eltávolithatók
a,bélesatornánkbÓl.

ls" Oxiuris~ 1 em hosszu váitivaruállatok.
]dIeg ,a'gyermekek vé",keny -és-vastagbelébené16sködnek.
N6stényei f6leg éjtszaka
a végb~lb5l'kimásznak,és
petéiketa
végbél környékérerakják~
Ezpko~, zaa viszket6 érzést.
Vakaráskor a .pet k a kézre tapadnak.' Jl~
mosdatlan kézzel eazünk , a peték .í.amé t visszajutna,k
a bélesator~'ba.Ellenük tisztasággalés
orvosi utasitás
alapján használt
.
g);.~$3zerekkel véd eke aünk , '
é
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16, Tri6hinella spirális. Veszélyes él6sk5d6 a Trichinella apirális,-vagy-triehinaf-Terj~dését csaknem kizárólag a rosszul
fóitött disznóhus,/kolbász, sonka/ okozzák~ Ebben ,a triehina betokozott állapotban van, Megevés után bélcsaiornánk nedveinek
hatására a ,trichina kikel és a bélcsatornánkban él6sködik /béltrichina/. A n6stény-looó-150o petét rak le, melyek
bélben kelnek kit Annak falát átturják és a vérrel vitetik magukat, mig valamelyik izomba nem furhatják magukat /izomtricninaszakaszl.'· Ek~
kor a fert6zHtt le~oványodikj láz"izomsorvadás, görcsök lépnek
fel.Ea fontos szervekben /szivizom, stb./ van a trichiria" halál
is bekövetkezhet.A trichinás megbetegedés Magy~ror~zágonalig'
fordul e16.

a
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lZ~Bánye,féreg. +~2 cm nagy a bányaféreg, amely a bányák egyenletea meleg-és-nedves leveg6jéhez alkalmazkodott. Ezért f~leg itt
'terjed. tárvái szájon keresztül, szennyezett kéz, -táplálék" v:agy
iv6viz k~zvetitéséve~ jutnak a szervezetbe, esetleg a b6rbe is
furakodnak, honnan a vérerek utján terjednek tovább. A beteg vékonybelében
. élnek, vérszegénységet"legyengülést okoznak,
'

18~ GyUrUsférgek állattörz~e. Ebbe a t~rzsbe igen változatos ,letmodu -állatok -tartóznák.'
~özös "jellemvonásuk a szelvényezett
test. ~egfejlettebb férg~k, fuert már valódi ~estüregUk, önál16,
zárt véredényrendszerük es fejlett' garatideggyUrüb41 és hasduc-'
láncb61 ál~6 idegrendszerük van, ~Öbbségük vizben élt ~ egyesek
,szárazföldi, vagy parazitaéletm6dot folytatnak.
. '
,<'

'.

12.

Földi giliszta! A talaj élet~ben igen fontos a földigiliszta·m'kijdése.-Négyzetkilométerenkint átlagl millió furja keresztül~kasul s.zántóföldeinket, ,igy likacsossá, leveg6ssé teszik azt,
Korhadó anyagokkal táplálkoznak, hogy ezekhez hozzájussanak nagymennyiségU földet-nyelnek el, azt,gazdagen keverik nyálmirigyeik
váladékával. 4z UrUlék. melyet általában a felszinen, vagy ahhoz
közeládnak ki1 sok elyan anyagot tartalmaz, mely a humusz k1alakulásában:igenjelentós,

20; Giliszta es6 után ••(lyakran látunk_ hajnali es6 vagy er6sebb
harmat-után-a-nyirkss földön gilisztákat mászkálni. Eze}tet részben a járataikba befolyt vizUz1 ki, ~ részben a nyirkos környezet . alkalmass'á
válik a számukra,
hogy
afelszinre, . is kijöjjenek.
.
.
.
. .
. .
al" löldi giliszta hoss zmetszet, A képen a földi giliszta vá~latss-és-lényegesen-lerGvidi tett,hos szmetsze tét látj'uk,'Az állat
,külsejét a b6rizomtömld adja, Ez végzi az érzékelést, mozgást,'
légzést. Á bélcsatornája a szájnylláss&kezd6dik,
mely az izmos
garatba /1/-vezet,-A-nyeI6cs5vet a begy /2/ követi. Ebben felhalmoz6dik a t~plálék, majd a rág6gy6morba /3/, maj~ a bélbe /4/
jut~ ~ A megemészthetetlenanyagok
a végbélen /4/$/át jutnak
ki'a szervezetb61.· -,Véredényrendszere 'a háti /5/ és a hasi /6/
véredényb~l AII~ mely~ket.az-oldalerek kapcsplnak egybe /7/. A '
test elej-én lév~ 'gytiTÜserákmUködése ,a vér mozgatásában vesz r~szt.
, A kiválasztást a tölcséres kiválaszt6szervek /8/ végzik.
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Az idegrendszer központja a hasduclánc, mely a testüreg hasi oldalán fut végig. Az els6 ~ garat tölötti duc, a t0bbinél jóval
fejlettebb, be16leidegfonal vezet, ágazik ki. lAz el(h'ehaladás
irányában természetes, hogy pontos érzékelésre van szüksége,1
Külön kia~akult érzékszervei nincsenek, de a földalatti életmódhoz alkalmazkodott érzékelésről kisérleteinkkel meggyóz6dhetUnk.
/H5re, fényre, tapintásra ·reagál. lA giliszta himn5s állat. A lerakott petékb6l átalakulás nélkül fejlddik ki iz uj giliszta;
22, Pi6cák. A vizi éle~m6dhoz alkalmazkodtak a pi6cák. Majdnem
minden··fajuk ragadoz6, szintén a gyUrüsférgekhez tartoznak. .
23~ Piócamozgása~

A pióca mozgás~ a$ aljzathoz tapadó életm6dot

mutatja§-mike:r':-araszolva
mászik. Ekkor elüls6 és hátsó testvégei
felváltva tapadnak·-a-talajra, igy az'állat testhosszának kinyujtott távolságát tudja elérni. - Másik mozgása aZt-amikor a vizben hullámzó mozgáaaa I uszik azelérend5 cél felé •.•.Egyes piócák
Ipl. halpiócal igy még a halakat és gyorsan mozgó állatokat is
meg tudj'ák támadni.
.

.

~4.A

pióca. tdesvizeinkbengiakori'orvosi 'pióca 10-15 cm hosszuságura-tudkinyulni. ~este a hátoldalon olajzöl~szinü, rajta 3
pár rozsdavörös sáv van, ~a hasoldalon sárgászöld, rajta sötétszinU pettyekkel. Az állat az ~lósködó életmódhoz alkalmazkodott,
bélcsatornájánnvakbelek vannak, bennük az áldozatb6l kiszivott
.vért hosszu' ideig raktározza. A vér megalvadását nyálának ható.anyaga. a hirudin akadályozza meg. Ezt az anyagot gyógyszerként
is alkalmazzák~ vérrögök Itro~.ozisl izzadmányok felszivódása,
görcsök oldása, visszérgyulladások esetén •

. FELSŐOKTATÁSI

JEGYZETELIÁT6,

VÁLLALAT

Fele16s vezető: Heitter Imre
8-23l9/57/pE

BUDAPEST
"

•.....

57

