
Pancrustacea = Tetraconata klád (2005):

Arthropoda molekuláris törzsfákon Hexapoda a Crustacea közé ékelődik!

Rieger et al. 2005: A hexapodák tulajdonképpen „szárazföldi rákok”!

CrustaceaCrustacea -- RákokRákok

egyedülálló
morfológiai 
változatosság az 
állatvilágon belül!

ELTE Természetrajzi Múzeum 
gyűjteménye!!!



Pancrustacea hipotézis (1997):  Hexapoda a Crustacea klád része

azóta: mitokondriális, nukleáris gének, multigén és filogenomikai elemzések 
is megerősítették

Elavult hipotézisek:

Tracheata (más néven Atelocerata, 1901) hipotézis: 

Hexapoda + Myriapoda testvércsoport

Uniramia hipotézis (1973): Onychophora + Hexapoda + Myriapoda

A Crustacea helye az ízeltlábú törzsfákon



 Crustacea: 
nem 

monofiletikus 
csoport!

Nature 2010 (Regier et al.)
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Subphylum Crustacea:

Classis Remipedia 
Classis Malacostraca

Subclassis Phyllocarida
Subclassis Hoplocarida
Subclassis Eumalacostraca

Classis Branchiopoda
Subclassis Sarsostraca

Ordo Anostraca
Subclassis Phyllopoda

Ordo Notostraca
Ordo Diplostraca

Classis Cephalocarida
Classis Maxillopoda

Subclassis Thecostraca
Infraclassis Cirripedia

Subclassis Copepoda 
Subclassis Tantulocarida
Subclassis Branchiura
Subclassis Pentastomida
Subclassis Mystacocarida
Subclassis Ostracoda

!!

!!
Nem 
monofiletikus!

Egyesek 
külön 
osztályba 
sorolják

A legősibbnek 
tartott 
rákcsoport, 
Hexapoda 
legközelebbi 
rokona

A legnépesebb
rákcsoport

Filogenetikai 
kapcsolatai 
még nem 

tisztázottak 

Legrégebbi 
ismert 

fosszíliák: 
Anostraca-

szerű élőlény 
a 

felsőkambrium
ból!

Egyes kutatók 
ezt a csoportot 

tartják 
legősibbnek. A 

legrégebbi 
Remipedia 
maradvány: 

csupán a 
karbonból!



TESTFELÉPíTÉS

• testtájak:
– fej, tor, potroh
– (caput, thorax, abdomen)
– gyakran fejtor alakul ki
– nem homológok a 

rovarok testtájaival!
• carapax

– csoportonként eltérő 
felépítés

• végtagok::
– az első pár csáp 

kivételével kétágúak
– tőíz (protopodit)

• részei: coxopodit és 
basipodit

• függelékei: exitek, 
enditek

– külső ág (exopodit)
– belső ág (endopodit)



Szelvényszámok

• fej: 5 valódi szelvény + acron
• tor és potroh szelvényszáma csoportonként 

változó
• a fejlettebb csoportokban a szelvényszám stabil: 

tor: 8, potroh 6 valódi szelvény + telson

pajzsos levéllábú rákok:
akár 40 torszelvény

felsőrendű  rákok:
8 torszelvény



Végtagok

• hasadtláb 
(schizopodium)

• módosulatai:

• pálcaláb 
(pereiopodium):

• endopodit 5 ízből áll
• exopodit csökevényes

– módosulatai:
• ollós láb
• pengeláb



Végtagok

pengeláb

pálcaláb
uropodiumok és telson

hasadtláb

(sáskarák)



A fejen található végtagok

• Szelvényenként:

• első pár csáp 
(antennula v. antenna 
1.) 1 v. 2, 3 ágú

• második pár csáp 
(antenna, antenna 2.) 1 
v. kétágú

• egy pár rágó 
(mandibula)

• első pár állkapocs 
(maxillula v. maxilla 1.)



A tor végtagjai

• első néhány pár láb: 
• állkapcsiláb

(maxillipedes) 
szelvényeik a fejjel 
többnyire 
összeforrnak

• vagy fogóláb
szelvényeik a fejjel 
nem forrnak össze

• többi torláb szerepe: 
mozgás, légzés, 



A potroh végtagjai

• Csak a 
Malacostraca
osztályban 
fordulnak elő 
potrohlábak

• hasadtlábak
• szerep:

– úszás
– nőstények: peték 

hordozása
– hímeknél: 1., 2. 

párzóláb



Peték elhelyezlkedése az 
embrionális fejlődés alatt

• Cladocera: belső 
költőüreg

• Copepoda: külső 
petecsomó

• Decapoda:
potrohlábakra 
ragasztva

• Amphipoda, Mysida
Isopoda :
marsupiumban



zoëa lárva (tövises lárva)
tengeri Decapoda 
jellemző lárvája

nauplius lárva (fejlárva) a legtöbb 
rákcsoportnál az egyedfejlődés folyamán 
elsőként megjelenő lárvaalak

Lárvatípusok

potroh

dorsalis 
tövis

összetett 
szem

torlábak rostrum

szív

Számos lárvatípus,

Legfontosabbak:

nauplius és zoëa;
Még továbbiak pl.: 
ciprisz, phyllosoma
megalopa



Classis Remipedia 

testtagolódás:
fej és törzs 
az első törzsszelvény hozzánő a fejhez
a törzs nem tagolódik testtájakra

vakok
nincs carapax

minden törzsszelvényen hasadtlábak

hímnősek!
egyedfejlődés: nem ismert

Recens fajok: 30 körül

Molekuláris filogenetikai eredmények:
Rákok között a legközelebb áll a 
Hexapodához



Speleonectes tulumensis

Letter
Nature 463, 1079-1083 (25 February 2010) | 
doi:10.1038/nature08742; Received 1 
September 2009; Accepted 10 December 
2009; Published online 10 February 2010
Arthropod relationships revealed by 
phylogenomic analysis of nuclear protein-
coding sequences

Classis Remipedia 

2009: Speleonectes atlantida

Elsőként fosszíliaként írták le, de 1979 óta recens fajok 
is ismertek, elterjedési terület: 

legtöbb faj: 

Karib-tenger szigetvilága, Yucatan-félsziget, de: 
néhány diszjunkció: 1 faj Ausztrália mentén, 2 a Kanári-
szigeteknél

felszínalatti sósvizes élőhelyeken

(tengeri összeköttetéssel rendelkező parti barlangok 
vizeiben, tengeri lávacsövek járatrendszereiben)



Classis Remipedia 

Kanári-szigetek,  Tunnel de la Atlantida vízalatti alagút 
(világon a leghosszabb vízalatti lávacső!) 

2009: Speleonectes atlantida felfedezése kb. 20m mélységben
Expedíció célja: molekuláris filogenetikai vizsgálatokhoz minta gyűjtése, 
a S. ondinae fajt keresték



Classis Remipedia 

Kanári-szigetek,  Tunel de la Atlantida vízalatti alagút 
(világon a leghosszabb vízalatti lávacső!) 



osztály: Malacostraca -
felsőrendű rákok

• állandó szelvényszám
– fej: 5+1
– tor: 8
– potroh: 6+1

• a potrohon hasadtlábak vannak
• utolsó potrohláb pár: uropodium
• toron a járólábak pálcalábak
• ivarnyílások: hímé a 8., nőstényé a 

6. torszelvényen



Classis Malacostraca 
Subclassis Phyllocarida
Subclassis Hoplocarida
Subclassis Eumalacostraca

Subclassis Phyllocarida (36 faj)

8 potrohszelvény (7+telson)

nyélen ülő összetett szemek

nincsenek állkapcsi lábak

Toron levéllábak

carapax

Kis tengeri csoport, 1 renddel, max. 15 mm

Ordo: Leptostraca

Tengeri epibentonikus (alzat felszínén) szűrögető 
rákok

pl. Nebalia bipesNebalia bipes

Ismert mélytengeri faj is a hidrotermális kürtőknél 
(Galapagosz-szigetek közelében)



Subclassis Hoplocarida

Classis Malacostraca

Ordo: Stomatopoda (350 faj)
3 ágú antennula

2 ágú antenna

Hosszú nyélen ülő szemek

Carapax 1-4 torszelvényt takarja, mozgatható, ízelt rostrum,

1-5 torlábak egyágú pengelábak (subchele), 

a 2. pár hatalmasra növő fogóláb

6-8: 2 ágú, járóláb

Jól fejlett, izmos potroh

potrohlábak: hasadtlábak, exopoditon
fonalszerű kopoltyúk

nagy méret: 2-30 cm

legtöbb faj: (szub)trópusi sekély, 
meleg tengerekben

Mediterrán faj: Squilla mantis – éti sáskarák

Fotó: Béres Tibor



pengeláb

pálcaláb
uropodiumok és telson

hasadtláb

(sáskarák)



Stom
atopoda

lárva



Subclassis Eumalacostraca

Superordo Syncarida

Ordo Bathynellacea

Ordo Anaspidacea

Superordo Peracarida

Ordo Thermosbaenacea

Ordo Lophogastrida (kb. 40 faj, óceáni pelágikus zooplankton fogyasztók)

Ordo Mysida

Ordo Amphipoda

Ordo Isopoda

Ordo Tanaidacea

Ordo Cumacea

Superordo Eucarida

Ordo Euphausiacea

Ordo Decapoda

Classis Malacostraca 



Classis Malacostraca 
Édesvíziek (de: fosszilis ősök karbon-perm kori 
meleg tengerek parti vizeiből)
nincs carapax
első torszelvény szabad vagy hozzánő a torhoz
a test szelvényei nagyjából egyformák
lábak: hasadtlábak

Ordo: Anaspidacea – maradványrákok

(Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Amerika; kb. 70 faj)

Ordo: Bathynellacea – törpe maradványrákok
Nincs fosszilis lelet 
Telsonon farokvilla, uropodium, 
nincs szem, 
kétágú csápok, 
a legkisebb Malacostraca: 0,5 mm, 
mély vizekben vagy felszín alatti vizekben élnek, kb. 
200 faj
Mo.-n: Bathynella natans

Superordo Syncarida:



Classis Malacostraca 

Bathynella natans (kép: Z. Višňovská)

Magyarországon is él

Superordo Syncarida:



Classis Malacostraca 

Superordo Peracarida (közel 22000 faj!)

Telsonon nincsenek nyúlványok

1 (néha 2-3) állkapcsiláb

Ha van carapax akkor is kicsi

Nőstények: oostegitek (coxopodit kiszélesedő enditjei), költőüreget 
(marsupiumot) formálnak (kivétel: Thermosbaenacea)

Nincs szabadonúszó lárvaalak



Classis Malacostraca 

Superordo Peracarida
Ordo Mysida – hasadtlábú rákok kb. 1000 faj
Toron hasadt lábak
Potrohlábak csökevényesek (nősténynél) v. módosulnak (hímnél)
Uropodiumok endopoditjában statocysta
Planktonikus szűrögetők a legváltozatosabb vízrétegekben
Alacsony szalinitású tengervízből egyesek áttérnek édesvízi életmódra 
(Limnomysis benedeni – pontuszi tanúrák)
Pontokaszpi inváziós fajok terjedése pl. Magyarországon





Limnomysis benedeni

édesvízi

Leptomysis sp.

tengeriek



Classis Malacostraca 
Superordo Peracarida
Ordo Cumacea – O (kb. 1000 faj)
0,5-2cm
Tengeriek, alzat felszínén
1-5 torláb pálcaláb
Potrohlábak nősténynél csökevényesek, 
hímnél megvannak
Pálcaszerű uropodiumok
Összetett szemek csökevényesek 
lehetnek, vagy nyél nélküli, ún. ülő szemek



Classis Malacostraca 

Superordo Peracarida
Ordo Tanaidacea – ollós ászkák (kb. 1500 faj)
Carapax csak az 1-2 torszelvényt fedi
1-2 torláb állkapcsiláb, 2. ollós! 

Tengerben élnek, üledékfelszínen (5 faj brakkvízből  ismert)



Classis Malacostraca 
Superordo Peracarida
Ordo Thermosbaenacea – O (11 faj)

viszonylag kevéssé ismertek
carapax csak az 1. torszelvénnyel nő össze, de a 2-3-at is fedi
dorsalis részén költőüreg alakul ki
2 pár egyágú potrohláb, + 2-ágú uropodiumok
vakok
több faj édesvízi, köztük
Thermosbaena mirabilis: észak-afrikai édesvizű hőforrásokban 
(40°C fölött!)
más fajok felszíalatti vizekben (akár tengerrel  összeköttetésben 
levő barlangokban: anchialinikus barlangok vizében)
valószínűleg holt növényi maradványokat esznek



Classis Malacostraca 
Superordo Peracarida
Ordo Isopoda – ászkák (kb. 10000 faj)
0,5mm – 50cm(!)
minden lehetséges élőhelytípusban!
szárazföldön: avarlebontás! ld. gyakorlati anyag!, 

alkalmazkodás: pl. légzés (fehérszerv v. tracheális szerv) 
tenger: üledéklakók és nyíltvíziek, mélytengerek vizében is; édesvíz
paraziták is vannak: Cymothoida
ülő szemek
nincs carapax, fej az első torszelvénnyel összenő

oostegitek=költőlemezek alakulnak ki, ezek képezik a marsupiumot=költőtasak
a szabadonélők a marsupiumban fejlődnek
a parazitáknál van lárvaalak

11 alrend közül a legfontosabbak: 
• alrend Asellota
• alrend Cymothoida (Anilocra, Serolis,Gnathia, Bathynomus)
• alrend Oniscidea 
• alrend Valvifera (Idotea)



Ordo: 
Isopoda – ászkák

• név: toron 7 egyforma pálcaláb
• hát-hasi lapítottság

• első csáp rövid (szárazföldiek: csak 
3 íz)

• második csáp: 5 ízű nyél, hosszú ostor
• ülő összetett szemek

• első torszelvény a fejjel fejtort alkot
• többi 7 szelvény szabad

• potroh rövid, néhány szelvény 
tergitlemeze összenőhet

• kopoltyúk a potrohlábakon
• ide tartozik az egyetlen valódi 

szárazföldi életmódot folytató 
rákcsoport



Asellota alrend
• 3-6. potrohszelvények egymással és a telsonnal összenőve pleotelsont

alkotnak
• antennula jól fejlett, az egyágú antenna még hosszabb
• potrohlábak csak légzésre szolgálnak
• hosszú uropodium
• főleg tengeriek, néhány édesvízi
• Asellus aquaticus – víziászka

Mo.-n lassúfolyású és állóvizekben gyakori
• Jaera sarsi – lapos v. pontuszi víziászka

– A genus tengeri, J. sarsi brakkvízi és édesvízi faj,
– Dunában elterjedt, terjedőben levő pontokaszpi faj, 
– Duna-Rajna-csatorna révén ma már a Rajnában is!

pleotelson

uropodium

http://www.hydra-institute.com/ifah/neozoen.htm



Cymothoida alrend
tengeriek
többnyire állandó v. átmenetileg 
paraziták (testfelületen, 
kopoltyúüregben, szájüregben), 
esetleg dögevők, lebontók 
gazdák:

halak (gazdasági jelentőség!), különböző rákok
Cymothoidae – kúpos ászkák (v. halászkák):
pl. Anilocra spp. halak külső élősködői

vannak lebontók:

Bathynomus spp.

az ászkák óriásai (~ 35 cm)

Indiai-óceán és Mexikói-öböl

kb. 200 – 2000m mélységben az 
alzaton

táplálék: főként dögök (halak, 
lábasfejűek)



Cymothoida alrend

Gnathiidae:

lárvák ektoparaziták, vért szívnak

halakban vérszegénységet, ionháztartási zavarokat, 
pusztulást okozhatnak

kifejletten az alzaton élnek, ártalmatlanok

Gnathia vorax – Földközi-tengerben elterjedt

Cryptoniscidae:
Danalia curvata parazita, erősen módosult test 
(nem ismerhető fel a rákokra jell. testfelépítés) 
Inachus spp. kopoltyúüregében tartózkodik, de a 
tarisznyarákban élősködő zacskórák (Sacculina 
carcini) nyúlványait szívogatja
hiperparazita! („parazita parazitája”, de: a gazdát 
(Sacculina) elpusztítja)

praniza lárva



Oniscidea alrend
• szárazföldi ászkák; sterniteken a 

lábak alapján vízvezető rendszer

• pleopoditok exopoditja légzésre 
szolgál:

• ez a tracheális szerv = fehérszerv, 
apró, levegővel telt csövek 

hálózzák be

• többnyire párás helyeken élnek

• a domború testűek 
összegömbölyödésre képesek

• a tergitek felülete olykor erősen 
szemcsézett

• antennula csökevényes (3 ízű)
• antenna 5 tagú alapból és 
alapesetben 4 ízű ostorból áll

• szaporodási időszakban a 
nőstények 2-6. torszelvényein 

oostegitek

tracheális szerv



Oniscidea alrend

• család: Ligiidae

nincs tracheális szerv, kopoltyúval 
lélegeznek

mediterrán tengerpartokon gyakori: 
Ligia italica – parti ászka

édesvízi fajok: itthon is!

• család: Mesoniscidae
vakok, pigmentálatlanok, sötétben 
élnek, hosszú uropodit
Mesoniscus graniger – vakászka
Aggtelek, Baradla-barlang

©rizs66



Oniscidea alrend

• család: Oniscidae
lapított test, 3 ízű csápostor
Oniscus asellus - fali ászka: Ny-
Európában élő, terjedőben, szinantróp faj

• család: Porcellionidae
durván szemcsézett testfelület, 2 ízű 
csápostor
Porcellio scaber - érdes pinceászka 
kozmopolita

• család: Armadillidiidae
domború testű, teljesen összegömbölyödő 
fajok
Armadillidium vulgare - gömbászka
2 ízű csápostor, 2 pár fehérszerv



Classis Malacostraca 

Superordo Peracarida
Ordo Amphipoda – felemáslábú rákok (kb. 8000 faj)
1mm – 25cm (mélytengerekben!)
ülő szemek
nincs carapax, fej az első torszelvénnyel összenő
1. torláb állkapcsiláb
2-7.: pálcalábak
1-2, ritkán további néhánynál chele (ollós) v. subchele (pengés)

Subordo Gammaridea:
 Akadnak szemi-terresztrikus fajok is (tengeri szupralittorálisban v. 

nedves erdei avaron)
 Gyakran felszínalatti vizekben (pl. Európa: Niphargus spp., É-

Amerika: Stygobromus spp.), pigmentálatlanok, nincs szemük
 Legtöbb faj: tengeri benthosz tagja
 Néhány mélytengeri pelágikus faj



ordo: Amphipoda – felemáslábú rákok

• fej és az első torszelvény fejtort 
alkot, nincs carapax

• a legnagyobb fajszámú Amphipoda
csoport; tenger és édesvíz

• 1-2. torláb pengeláb
• valamennyi torláb tőíze hatalmas 

lemezzé alakult
• nőstény: 4 pár költőlemez
• Mo.-n  20 faj él, 
• Gammarus fossarum - közönséges 

bolharák
• középhegységi patakokban, 

avarlebontás!
• Gammarus roeseli - tüskés bolharák
• folyókban és állóvizekben
• Niphargus spp. - vak bolharákok
• pigmentálatlanok, felszín alatti 

vizekben élnek

Subordo Gammaridea:



Corophiidae – csöves bolharákok

édesvízi, tengeri fajok

tengeri faj 
lakócsövei 
mohaállat 
telepén



ordo: Amphipoda – felemáslábú rákok
Subordo Hyperiidea:
Nyíltvízi, átlátszó fajok, tengerben az ún. kocsonyás planktont 
fogyasztják (medúzák, bordásmedúzák, zsákállatok, pteropodák) (mély 
vízben!)

Subordo Caprelliidea (kb. 300 faj):
Keskeny, megnyúlt test (megnyúlt szelvények)

Cyamidae – bálnatetvek (28 faj): ektoparaziták ceteken, lapított test, 
kapaszkodólábak, bőrsérüléseknél, valamint testnyílásoknál (szemek, 
orrnyílás, ivarnyílás területén)

Szoros gazdaspecificitás
Sőt: az ámbráscet (Physeter 

catodon) hím testén a Cyamus 
catodontis,

A nőstényen a Neocyamus 
physeteris él

nincs szabadonúszó stádium! 

főként a testen levő élőbevonatot és a leváló felhámot 
fogyasztják,

nem kórokozók, 

bár kisebb bőrsérülést 

okozhatnak



• első két torszelvény a fejjel fejtort alkot
• első torlábak pengések
• 4-5. torlábak csökevényesek, 
• potroh csökevényes, potrohlábak is hiányzanak
• jól fejlett marsupium
• megnyúlt, pálcaszerű test, 
• tengeriek, Hydrozoa telepeken élő ragadozók
• Caprella linearis - nyurga botrákocska

Caprellidae – botrákocskák

Caprella nőstény marsupiummal

ordo: Amphipoda – felemáslábú rákok

Caprella hím

fonalas algákra 
vagy telepes 
hidrozoákra 

kapaszkodnak



Classis Malacostraca 
Superordo Eucarida
Ordo Euphausiacea –
világítórákok

tengeriek, planktonikusak

kb. 20 faj, de hatalmas 
abundancia

gyűjtőnév: krill
(sziláscetek tápláléka)

főként poláris területeken az 
óceán nyílt vizében

biolumineszcencia
(ún. fotofórák találhatók a 
szemnyél és test különböző 
részein)

jelzések fajtársaknak
Meganyctiphanes norvegica – az Északi-tengerben, 
az észak-atlanti krill fő alkotója, kb. 4 cm



ordo: Euphausiacea – világító rákok

• oldalról lapított test
• fejen rostrum - csőrnyúlvány
• nyélen ülő szemek
• nincs állkapcsi láb
• carapax torszelvényekkel teljesen összenő
• torlábakon szabad kopoltyúk, carapax nem fedi el őket!
• táplálkozás: szűrögetéssel
• szűrőkészülék: 1-6. torláb 

endopoditjainak sörtéi
• potrohszelvényeken:

oldallebenyek



Classis Malacostraca
Superordo Eucarida

Ordo Decapoda

Decapoda – tízlábú: öt pár járólábuk van (tor 4-8. szelvényein)
tor 1-3. lábpárja állkapcsi láb
potrohon 6 pár hasadt láb van
szem mozgatható nyélen ül
carapax a torszelvények dorsalis részével összeolvadt
oldalt a lábak tövéig ér, a kopoltyúkat befedi  kopoltyúüreg
fejtor ebben a rendben a legfejlettebb: fej + 8 torszelvény összeolvad
egyedfejlődés: tengeriek: zoëa lárvával (esetleg ritkán: nauplius stádium 
előzi meg), édesvíziek: átalakulás nélkül, nincs lárva alak
a legfajgazdagabb rend a rákok között (~ minden 4. rákfaj Decapoda!)



Fotó: Béres Tibor



rend: Decapoda - tízlábú rákok 
alrend: Eukyphida

Atyaephrya desmaresti – édesvízi garnéla

garnélák



ékszergarnéla
(Periclimenes sp.)

mimikrigarnéla



ordo: Decapoda - tízlábú rákok
subordo: Reptantia

• hát-hasi irányban lapítottak

• a hátpajzs erősen elmeszesedő

• a rostrum változó fejlettségű



Palinura csoport

phyllosoma lárva

languszta (Palinurus elephas)

medverák
(Scyllarides latus)

első pár csáp erősen 
meszes vastag, 

langusztáknál a töve 
tüskézett, medverákoknál 

széles, lemezszerű

Fotó: Béres Tibor



Astacida csoport

folyamirák folyamirák --
Astacus astacusAstacus astacus

kecskerák -
Astacus 

leptodactylus

kövirák -
Austropotamobius 

torrentium



európai homár (Homarus gammarus)

norvégrák vagy scampi (Nephrops norvegicus)





hím és nőstény folyamirák

cifrarák - Orconectes limosus
É-Amerikából került Ny-Európába, 
Németországból Magyarországra

Legújabb betelepülő: 
Pacifastacus leniusculus –
jelzőrák
(DNy-Magyarország, 
Gyöngyös-patak)



Anomala csoport

• satnyafarkú rákok
• remeterákok

Fotó: Béres Tibor



Galathea strigosa – ugrórák fajFotó: Béres Tibor

Eupagurus prideauxi –

közönséges remeterák

Potrohát a tor alá hajtja, 
de nem rejti el 
(csigaházba stb.)

Fotó: Béres Tibor



pálmatolvaj
(Birgus latro)

Fidzsi-szigetek





remeterák 

társuló tengerirózsával



Brachyura csoport

• rövidfarkú rákok, tarisznyarákok
• A legnépesebb Decapoda csoport!

Cancer pagurus

„háromszögrákok”:
nagy tengeripók (Maja squinado)



Ranina ranina – vörös v. békarák, Ausztrália, Fülöp-szigetek

fogyasztják!       

(ld. Múzeum!)



Maja squinado – nagy tengeripók Pachygrapsus marmoratus – márványos 
tarisznyarák

Carcinus maenas – parti tarisznyarák Dromia personata – szabórák
Fotók: Béres Tibor





kínai gyapjasollós rák
(Eriocheir sinensis)

integetőrák (Uca sp. )

megalopa lárva

Kínából ballasztvízzel Európába (1912)

az észak-német folyók torkolatvidékén szaporodik, az 
alzatra süllyedő megalopa átalakulva a folyómederben 
felfelé vándorol, a partfalakat károsítja furkálásával

Csepel, 
szabadkikötő 
2005: első 
hazai példány 
megfigyelése



Classis Branchiopoda - levéllábú rákok



Classis Branchiopoda -
levéllábú rákok

• Változószámú testszelvény
• Toron levéllábak
• Potrohon nincsenek lábak
• Utolsó potrohszelvényen farokvilla 

(furca) található



alosztály: Sarsostraca (nincs carapax)

rend: Anostraca – csupasz levéllábú rákok

közönséges tócsarák
- Branchipus schaefferi

Branchinecta sp. hím és nőstény

Branchipus schaefferi – közönséges tócsarák
hazai, időszakos kisvizekben (pl. keréknyom), kb. 12mm

Branchinecta ferox – széki tócsarák
legnagyobb hazai faj, szikes kisvizekben, kb. 30mm

Artemia salina – sóféreg
nálunk nem él, kontinentális sós vizek, ún. salinák lakója 

(pl. erdélyi sós tavak Kolozsvár környékén), kb. 8-11mm

• nincs carapax,
• nauplius és    
összetett szem
• kevés faj, 
időszakos 
vizekben

úszás: hanyattfekve



Artemia sp. („sóféreg”) hím

nauplius
lárva

jelentőség: a petéket gyűjtik, 
a lárva haltáplálék

a 2. pár csáp a hímeken ölelőszervvé alakult, amellyel párzás során a nőstényt tartják



(Lepidurus
packardi)

nyári pajzsosrák -
Triops cancriformis

levéllábak

carapax

farokvilla
(furca)

alosztály: Phyllopoda (van carapax)

rend: Notostraca – pajzsos levéllábú rákok

csápok rövidek, 1. lábpár
függelékei tapogatókká 
módosultak

akár 40 
törzsszelvény 
(rákok között a 
legnagyobb 
szelvényszám!)

carapax: 
~ 1-5 cm



Limnadia lenticularis – tapadó lencserák
szűznemzéssel szaporodik

Spinicaudata, pl.:

alosztály: Phyllopoda
rend: Diplostraca, alrend: Spinicaudata – kagylós levéllábú rákok

• a kétoldali hátpajzs befedi a testet, rajta kagylóhéjéhoz    
hasonló koncentrikus növekedési vonalak

• kis, időszakos állóvizekben, kevés faj (hazánkban  <6)

Méret: <20mm



alosztály: Phyllopoda
rend: Diplostraca, alrend: Cladocera – ágascsápú rákok

kétoldali carapax, nem fedi a fejet, 
első csáp egyágú, kicsi, a 2. nagy,  elágazó 
evezőcsáp, ettől: szökellő mozgás                
 vízibolhák
van nauplius és összetett szem is
a toron 4-6 lábpár, ezek (a kevés ragadozó 
kivételével) levéllábak (úszás, szűrögető táplálkozás, légzés)

méret: ~ 0,4-6mm

Nikolausz Marcell felvétele



Közvetlenül fejlődnek: a nemrég 
született kicsik hasonlítanak a kifejlettre 



Vízibolhák természetes környezetben
az édesvízi zooplankton egyik meghatározó csoportja



a Daphnia pulex vízibolha faj 
levéllábai (1,2,3,5.) (br.: kopoltyúk)

A vízibolhák a levéllábakon 
levő serték segítségével 
méret-szelektíven szűrik ki a 
vízből táplálékukat1.

2.

3. 5.

levéllábak a 
carapax

teknőfelek között

Nikolausz Marcell felvétele



• a Cladocera nőstények hátpajzsa alatt 
költőüreg alakul ki a törzs és a hátpajzs 

között
• itt zajlik az embrionális fejlődés

• közvetlenül fejlődnek, nincs lárvaalak
• a nyáripeték (szubitán peték) 

szűznemzéssel keletkeznek (több pete 
kevés szikanyaggal  kicsik)

• a tartós vagy téli pete 
megtermékenyítéssel keletkezik, nagy, 

sok szikanyaggal, majd a költőüreg 
besötétedik, az anya pusztulását követően 

áttelel (ephippium)
•  nemzedékváltó szaporodás 

• a tenyészidő során több fajnál: 
ciklomorfózis (szezonális polimorfizmus)

megszületés előtt a költőüregben



Daphnia nőstények téli (a) és 
nyári (szubitán) (b) petékkel

ephippium
a tartós 
petékkel

(a)

(b)



az üvegrák (Leptodora kindti) ragadozó, nagy nyeles 
szemei és a toron pálcalábai vannak, áttetsző  

nálunk pl. a Balatonban jellemző
a legnagyobb méretű Cladocera (~6mm)
nauplius lárvával fejlődik (kivétel!)



Penilia avirostris

az egyetlen tengeri faj

kozmopolita, de inkább a mérsékeltövi 
meleg és (szub)trópusi tengerekben

neritikus övezet partmenti
nyíltvizeiben

posztembrionális fejlődés: mint az 
édesvízi rokonoknál (Sididae)

lokálisan gyakran egyeduralkodó a 
planktonban!

1990-től Helgoland környékén is 
rendszeresen találják 

(felmelegedés!)



classis: Maxillopoda

• hat torszelvény
• öt potrohszelvény
• potrohon nincsenek végtagok
• első csáp egyágú



alosztály: Branchiura
rend: Arguloida - haltetvek
• nagy carapax

• mindkét csáppár horgas, fogas 
kapaszkodószerv, 

• szúró-szívó szájszervek

• első állkapocs: tapadókorong

• naupliusz és összetett szem is

• átalakulás nélkül fejlődnek

• toron 4 pár hasadtláb

• halakon vért szívnak, a középbél    vakzsákjaiban 
raktározzák a vért, szívás után szabadon 
úszkálnak

• kevés faj, kicsik (max. 3 cm)



alosztály: Copepoda – evezőlábú rákok

• aprók, szabadonélők: max. 1 cm

• nincs: összetett szem, carapax

• 1 v. több torszelvény a fejjel összeolvadva fejtort képez

• első csáp hosszú, egyágú, második: rövid, elágazhat

• első torláb: állkapcsi láb, többi: hasadt láb,  a jobb és bal oldaliakat középen 
páronként  kitinlemez kapcsolja össze  evezőlábak

• potroh végén jól fejlett farokvilla (furca)

• ivarnyílás az első potrohszelvényen, a nőstényeknek egy vagy egy pár 
petecsomója van

• szabadonélők: édesvíziek (minden víztípusban!) és tengeriek

• élősködők: külső és belső ~, édesvizekben halparazitáknak van gazdasági 
jelentősége pl. Lernaea spp. – „horgonyférgek”

• igen fajgazdag csoport 



a

potroh

petecsomó

fejtor

nauplius szem

o+

Copepoda testfelépítése

• Csáp segítségével szökellő mozgás
• Torlábak: úszás
• A kisebb méretűeknél szűrögető táplálkozás jellemző, a nagyobbak ragadozók



A naupliusz lárvából kialakuló metanaupliusz

A következő 
végtag 

kezdeménye

A páratlan naupliusz szem



nauplius lárva

Harpacticoida
(rövid csápok!):
alzat közelében

Cyclops sp. nősténye

Copepoda szűrőkészüléke 
(evezőláb sertézete)

Copepoda



alosztály: Ostracoda – kagylósrákok
• aprók, az édesvíziek ált. jóval  1 cm alattiak

• carapax két félből áll, a hátoldalon összekapcsolódnak

• külső lemezébe mész rakódik   fosszilizálódik

• legfontosabb állati korjelző mikrofosszíliák!

• a carapax az egész testet elfedi

• a fejen 5 pár végtag (2 pár csáp, 3 pár szájszerv)

• a csápokkal úszik

• nauplius szemük van, összetett szemük is lehet

• további testtáj a törzs 2 pár végtaggal

• a másodikkal a carapax belsejét tisztogatja

• lárva: ciprisz lárva (carapaxa van)

• édesvíziek és tengeriek



Ostracoda
antennula

antenna

összetett szem

mandibula

carapax

2. torláb

farokvilla
1. torláb



alosztály: Thecostraca
erősen módosult test

első csáp tapadószerv lett

tengeriek

hímnősek, naupliusz stádiumot követően ciprisz lárvájuk van

rend:  Rhizocephala – élősdi kacslábúak
• belső élősködők tengeri tízlábú rákokban

• kifejlett állapotban eltűnik a szelvényezettség, a végtagok, a belső szervek 
az ivarszervek és az idegrendszer kivételével

• a gazda belsejét gyökérszerű nyúlványokkal hálózzák be, ezek veszik fel a 
tápanyagokat a gazda testéből, a nyúlványok a gazda potrohában levő 
főtömeghez (sacculus interna) futnak

• a potroh egyik hasi szelvényhatárán lép ki a zsigerzsák (sacculus externa) 
az ivarmirigyekkel, az ivartermékek innen a tengerbe ürülnek

• Sacculina carcini - zacskórák      tarisznyarákokon él



Sacculina carcini –
zacskórák 

tarisznyarákon 

(sacculus externa)

Fotó: Béres Tibor



rend: Cirripedia – kacslábú rákok

• kifejlett állapotban helytülők

• a mészlemezekből álló carapax körülveszi a testet

• a toron hasadt lábak, hosszú szőrökkel: kacslábak

• a héjból kinyújtva ezekkel szűrik ki a vízből a táplálékot

• kétféle alak: 

• - kacsakagyló: nyél + törzs;

• - tengeri makk: törzs; a héj lemezei köralakban rendeződnek el és a középen 
levő nyílást mozgatható lemezek zárják el, ezek közül nyújtják ki a 
kacslábakat

• Balanus spp. – tengerimakkok
• Lepas anatifera – kacsakgyló



Thecostraca
tengerimakkok

kacsláb



először nauplius....

majd

..... cypris  lárva

kacsakagyló -
Lepas anatifera



Chelonibia carettae – cserepesteknős
hátpajzsán

Balanus sp. stéglábon

Fotó: Béres TiborFotó: Béres Tibor

Chthamalus stellatus

Fotó: Béres Tibor


