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nRákok osztálYI_. A rákok szervezete jelentésen ktl15nbözik
$' rovarG'kétél~ -A;fej ..
és tor egytittesen a fejtort képezi .• ;Legtöbbjüknek testét mésszel átitatott ehitinpáncél bo~~tja. Két pár
esápja, öt vagy sok p'ár lába van. A 'rákok legtöbb faja' vizi életmódot folytat, azok tehát kopoltyuval lélegzenek. Rengetek taj
él édes és só~vizekben egy$ránt. sót néhány fajuk"a szárazftjldi
életmódra tért át. ~e ezek is kivétel nélkül csak nedyes. párás
helyenélnek~
,
2~ Evez41ábu rákok,i l;'ocsolyákban, állóvizekben' mindentit:t
gyakoriak. -.KQls~-testalkatuk
s bels6szervezetük
igem egysze1"fi~
!zi-vtik nines, :s6t lélegz6szervük sem, mert testüket olyyékolhJ
ki tin b(n~itja, hogya gázesere ezen kereli~tillaz egesz teIi1f'il1fleten végbem~t.
é

3A Bnlharák. Polyóvizeink, tavak és posványok aek~lyebb
részein ezr~vel- t~nyáznak. ~e.'t.i,lá~osság éri .5ket, aeb eaen meotekilnek sötétebb helyekre~ A tengerekben ia óriási tömegekbin él.
nek, s mint a tengeridögö~
el takari tói nagy hasznot ha.jtal':14 k.
~. Tizibolha jdafniaj, ~ halgazdaság szempontjából igen
fontos. ,A -hall3.k·
fentes -tál'lálék~,.fJzáritva akvaristák igen j@1
ismerik •.Bels~ szervezete igen egyszerU.
'

5'" ltap.pliuBz lárva,' Bgyea fej letlen rák petéjéb~l

ldb~v6

lárva teste-tejásaaa-alaku,
még nines feje - tQra - potrohael-,
kiUöni t,ve. Három pár izel t végtagjával Yigan uszkál. Ezt a v~la=
mennyi alsóbbrend,ü rákra jellem:6'lárvl3. alakot naupliusz.lár'1á=
nak nev,e~zük. ltégebl?enugy ,gondolták', ho-gy más fajli'állat f P~9
dig csak az állat fej16dési alakja. Ennek toyábbfejlddése révé);l
alakul ki,a 'végleges alak.
'
~olyamirákt'
A rák folyéinkban, patakja1nkban
a folyami·rákekat-mutatj~
be. !aéte általában barnás,
z,(jldigyáltoz6, ~5 cm ao assura' is megll6.
.

él~ ,Képünk
az olaj~

7,'

J,. rák tagolt váza,. A képen a rák fejtorát figyelhetjUk
meg, valamint-a-szelvénye~étt
potrohát. E1~1 van a két pár csápjuk" 1iögötte látjuk a nyélen til6 összetett szemeket. ;Páncél,ján
a fejés a tor közt mély,bará:dát látunk. A fejtor mellett láthat6 az 5 pár jár61áb. ~ Az $ls6 pár láb vége ollóvá alakult, da
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a mögötte lévókön is megjelenik az 0116. J6l láthatók
mezekké
alakúlt végs6 szelvények.
-,

az uszóls-

~Rák
szá1részei. A rák szájszervei 6 p á'r végtagb61 ala=
kultak kie-Van egy pár rágó, két pár állkapoesés
három pár ~ág6láb •..
~J!b:_belső
szervei. A képen a rák hosszmetszetét látjuk.
A fejen· a-z pár-esápot látjuk. Ezekkel tapogat 'és azago L, Gyomra
falán 2 rákszem van ..Vedléa idején, amikor még az uj páncélja puha~ a rákszem mészanyagaoldódik
fel és kerül a .véráramba, hogy
aztán az uj páncélt megszilárditsa. '- Szive a hátpáncél közepe
alatt fekszik és lüktetésselhajtja
a színtelen vért.
lQ'; Hamár és languszta .•40 cm ho sszur-a is megn6 a languszta, az ne élénk -vöI'ösesi'eol;y'aszinü, néha karminvörös ~ Egyes óriá- .
ei példány.ok 6-8 :"$. suLyuak is .Lehe t nek , KépUnkön homárral együtt
látható a languszta, b4tpánc~lja szegélyát két vastag tüske disziti s hátpáncéljfu"lak feltilete sürUen t üaké a , mig e. potroha sima. Ahomár
- a közönséges tengeri rák --nagyon hasonlit.a folyami·rákhoz~
A. norvég partoktóI a Földközi tengerig mindenütt
gyakoris Az alacsony tengerfenék zsarnok ragadozója.
í

JI, ~arisznyarák, Rövidebb - hosszabb ideig meg tud élni a
szárazföldön-ise·Az-tszaki
tenge; partjain közöns~ges. Nagysága
~s j6 ize miatt, nagyon keresiko
!,2_t Tengeri pók. Azokat arákokat,
amelyeknek testformája
hár-oms zö g
teng-=ri·p,5koknak nevezzük. Lomha, lassu mozgásu álla:íí

,

tok. a tenger fenek~n mászkálnak. A Földközi
k6i kedves. caeme gé j ük gyanánt -fogyaeztják.

tenger partjának

la-

1~1 P6~5:.·Lo13ztálya
..A póko k' t esté_nek szel vényezettsége a
legtöbb fajen már n~E,~~amerhetd fel. A fej és 1or, egys~ges fej-

torrá oLv ad ÖSSZ94' }.. szobák sarkaiban, a kert bokrain
látjuk ~ finom szálakb61 sz5tt p6khá16t~

gyakran

1141 Ke:t"es'lte~6k~ Apókokra
jellemzéS tulajdonságokat a keres~teapókon-ismerjük-meg4>
KépUnkön him és néSstény -kéresztespó~ot
lát~nk jellemzéS alaku pókhálójukon~

_ 15\ pókhá16. A' pókháló készi t,ésénél a keresztespók el6sz6r
sokszögü keretet-kászit, majd ennek oldalait átlós irányban egyesiti,. A központból sugarasan, kerék kUllőszerüen sugarak ágaznak
kie Ez a p6kháló még nem ragad~ ,Csak ezután tölti ki a kereket és
a kül16ket ragadós szálakkale Ha a pókhálóba légy, vagy más ro~
var kerül, a szálak közé beakadva verg6dni kezd, ~ p6k hozzáfút,
-megmarja, a sebbe gyorsan ö16 mérget bocsájt és -minden oldalról
beburkolja áldozatát az ec41ra kibocsátott fonalába. Ezután ~tthagyja J3, zaá:{Flá:r..yt" ..• Az áldozat bels6 részei a már-e g ha t sé ra
gyo r san megemész t6dnek., Rövid. idómul va -a pél visszatér az áldoá

6l

\

•

zathoz és felszivja
váz marad.
.

azt. A róvarokb61

a p6khá16ban

csak a k1tin-'
.

.

, 16,,#ti ~kereszt esp6k j ellernz6 ~z'erveie A p6k a .há'l óhoz szUkeéges szálat ~nem -a· 8zájábé1- eresztf~~~nta
hernyó, hanem a po t
roha végén lév6 fon6mirigyekb6l .•A m1:'rigyek kivezetd csövecskéin
át több szálat indit egyszerre,ezeket aztán a lábai végén láva
bordás karmokkal és fogassörtékke1
fonja össze egy szállá .•Már
a kis p6k is tua szálat ereszteni, afeln6tt
pedig 100 méter'nyit
is bocsáthat ki' egyszerr,e a fonómirigyei b~l .•
lZ;-Keresztesp6k
belsd 8zerveig Belsd szervezete nagyjáb61
a rovar~kéh9z-hasaBlé*-4e-GBak-két-lélegz6
nyilása van sezek
sajátságos szerkezetU lemezes tUd6kb,e ve setme k ,

c-,

!8~Xaszás~kt
bu kaszáspák.·Nappal
rokat fogdoso

A keresztespók

táv9labbi r~kona a hosszu láe falakon elrejtve pihen. Ejjel apr6bb rova~

1,,'MadarászJ?6k •.Melegebb,országokban 'nagy ás mérges p6kok
is vannak ••-1egn<$.;:;yabb a Délamerikában é,16 kolibrikre vadászó mad ar-áaspék

,

20j Buvárp6k~ A vizi buvárp6k viz alatt vadászik~ aá16jábólsz6tt,buvár··narangját
leveg6vel töltve, abban lesi zsákIliá..;
nyát. ,

21)' 5korpi6k~ F61eg melegebb országokban éln~k. Törzsük
fejtorhélf .·petrallból· s ut6potrohb61 áll. ,A skorpiónak négy jár61ábpára előtt egy pár ol16ja van. Ezzel ragadja meg a prédáját.
,Az ut6potroh utolsó ize sarlós végó és méregmirigy van benne~ !'
n6sténye eleven fiakat tojik.
é

22,~ A kullancs"

Em16s ál" ·";tokgyakori parazitája a gombostUnyi killlaBes. -Fejét ~áldozatának" bő né b e mélyeszti és addig
szivja vérét, amig akkorára nem duzzad, mint egyborsószemGEkkor leejti magát) hogy patéit lerakhassa. Néh~ az ember b6rébe
is belefurÓd1k.Ha
olajjal, vagy petroleummal bekenjUk, könnyen
kiemelhet6" egyébként inkább a feje szakad a bé rbe és kellemetlen
gennyedést okozhat.
~
2)-,' A rUh-atka. Ember és állat b6rében ~gyaránt é16sködik.
A hámrátegben- járatokat rág s u t kö sb en r'ak j a le a petélt i, A
rUhességnek nevezett kellemetlen betegséget idézi eId. Kénes,
zsiros ken6csökkellehet
ellenük védekezni, mert a zeir a levegőt elzárja és igy az atkák megfulladnak •
é

.24. Tyukpoloska

vagy óvantag. Igen kártékony és veszedelmes éldskeQ~je-a tYl:lkeknak4-Ejjel mászik e16 a tyuk61 repedései-'
, bő L s az alvó szárnyasok b6rébe furja be magát és szivja az állatok vérét. Nagy tömegben lepi el a tyukokat, amelyek legyengülnek, bágjadtak lesznek és esetleg el is pusztulnak. Nagyon neheé
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zen lehet kiirtani. }.Z 6vantagos fáb6lkészült
szétszedni és a dészkákat elégetni.

tyukólat legjobb

25~ S6klábuak osztálya. Testük fejre és sok szelvényb61 ál16 törzare-tagozédike

-.Sok-izelt lábuk van: minden szelvényenegy
vagy két pár jelenik meg. Van egy pár csápjuk is, szárnyaik nin".
c aenek ,

,gp. Fürgeszázlábu.

Rendesen a fák repedéseiben, a kamrákban, fésze:rekben,-kövek·alatt, nyirkos nedves helyeken éle ;Rovarokkal táplálkoz~k. Testük nem hengeres, hanem lapitott.

,27. Sávos százlábu. . Hosszu, kigyó alaku teste sok egyforma szelvényból-áll.-Minden
szelvsnyén két pár rövid izelt lába
van. Korhadó növényi anyagokkal táplálkozik. Nappalra kövek alá.
rejt5zködik.
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