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. 1:, 'Légz6szervek fejlddése.
A test oxigénnel való ellátását a légz6sz91'vek. biztositják
•. }. következő képeken az egyes
légzőszerv tipusoka,t látjuk.
~igyeljlik meg, hogy az életmód mi•.
ként al akit ja az eredetileg
egységes kialakulásu
szerveket,
. 2, Béka lárva külső kopol tyu~' A gerineeseknél' a vizi lé-··
legzés~ek-leg~sibb~fo:rmája-a.ka18Q-kopoltyu
megjelenése. Ez csak
a bőr külső függeléke. Ezt mi egy béka·lárván figyeljük meg•

.JI

Halkopol tiu·! A vizi állatok lélegz6szerve
lemezes szerkezetli-kopol tyu~ Ezt mutatja képünk.

az erősen

4,· Béka tUdd·" A szára~földi légzószerv a t.üdő. :A. tUdó .
bélcsatorna-fUggelék.
~e18zinét a méhsejtekhez hasonló szerkezet nagyobbitja,
amit a k~p világosan mutat. Belső te1ü1etének
~agysága a test felületével
egyezik meg.
'.
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5. Kigyó tUdó; Szerkezete,
iettebb -mi:at-a,·kétél tüeké.
megfelelően egyik tüd.dfele

felliletnagyobbitá~amár
fej~
Az alak alakjának és életmódj ának
caökevénye s ,

.. 6. Madár tUdő el A repUlőéletmódhoz
'alka1mazkodik a madártUdő. Nagy-feliiletU és függelékei révén a levegő teljes ..oxigén- .
.mennyisége kihasználható.
~epüléskor a levegő a tüdőn át $ légzsáko'kba, majd azokb6l a tüdőn keresz~ül jut Yi5~:I5aa Légc sdb e,
~ehát a tüdót' a leveg'ó kétszer érinti,
. 7)1 -Emlős tüdó·,
.A rovát·kás szerkezetű madártüdővel szemben
igen jól-megfigyelhetó
az emlős tüdő lebenyes szerkezete.
;Belső
felületét
a tUdőh6lyagocsk~k nagyobbitják,
igy a test felületének 50-60.szorosát
is elérheti
a kiteritett
tüd6feltllet.
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Sziv' fej16dése:~· Ateet

sejtjeinek
oxigénnel, táplálék-"
kal és hatétinyagekkal-va16 ellátását,
-va Lamí.nt :a bomlástermékek
elszálli tását a véredényrends'z-er végzi. A gerinceseknek zárt
.
véredényrendszerük van.!
vérkeringés
központja a sziv.

9tHalsziv.
már l.pitvarra·és

•

A sziv af6ver6ér'
tágulata,
1 kamrára oszlik •

de billentyükkfil
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. J.O:.t' Kétél tu szlv~,4 két pitvar közt a kamrát látjuk.' A. két
pitvar,a-vért-a-kaz0s,.kamrába Uriti, igy a testbe, illetve atüd6-,
,be mindig kevert vér jut•. ,
..'.·,n;-Hül·16E1~ivi1. hül16kszivében már a két pitvar éské't,
kamra-állapot-alakll1 ki. A két ~am~a közt a válaszfal nem te1-'
jes, igya, sZ,ervezetbenmindig kevert vér van, azonben ez a k.e";'·
vér~dé8 már k~sebbmértékU, mint akété1tUekné1.
.

" ,l~';
Madár

,

sziv'és .:

~ziv.

"

ij-/:ÉIÍlÍ6s 'J.. két .pd,tvar és .két kamra állapot alakuL ki.
A,~ér·a~pitvarokb~l ~ kamrákba, s onnan a testbe, illetve a iu~ ~
ddöejut. ~alakul a kettős '/nagy éS,'kisl,vérkör, és ezzel együtt
az ál1and6h6mérséklet.·
.,
.
.
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'Kiválasztó és i vsrszerv fej'lódése,.4z anyagváltozáskö'vetkeztében"létrejött í'vize,en,
e.Ld éd bemlás-t ermékelce t a kiválss2:t6szerveR Uritik ki. A,'gerinces állatok mind váltivaruak,
A,képeirik balold~lonmindiga
him, jobb oldalon a n6i qrogenitálisszerveket és ezeknek a bélo~atorná.al való kapcsolatát fi- .
gyeljük meg.
'
é -

15:. Kétél tu -kiválasztó és ivarszerv • ,A ~étéltUek kiválaszt6szerve-a~vese.~A kép-baloldalán·megfigyelhetjük aveséhez és
avesétől elhalad6ereket. A here külön csatornákkal fUgg össze,
itt és a továbbiállátosztályoknál is a kiválaszt6szerv kiveze- ,
t~ járatával. A kép jobboldalán'látható'női- egyedben.8 'petefészek nem függ össze a vese'kivezető csöveivel, ~petét különcs6
,juttatja a végbélbe. A.végbélnek fUggelékét, a hugyh6lyagöt is
látjuk a végbél baloldalán. Az ilyen végbél; ivarszerv éa kivá1aszt6szerv 'egyesUlést kloakának nevezzU~.
lQ'~ HUl16 és madár kiválasztó és ivarszerv. A him ivarszerv
a,ve8ével-va16·k~zv~tl~n,kapcso1atát-elhagyj~,"a női ivarszerv~
hez hason16an külön csövön juttatja a him csirasejteket a végbélbe, tehát ittiskloaka
van, "mert .e vese, ivarszervés 'a végbél együtt ~yilik ~ ~Ulvi1ágra. Bzéknek az állatoknak azonban .
az é.letm6dnak megfelelően, a hugyh61yagjuk nem aLaku L ki'.
.
.
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12,; Em16s kiválasztó és i~arszerv. ILki~álaszt6 és ivár~
szerv ·,n1nG8 -már-kapGs01atban·a -végbélle1,~A hátoldalon a v'esékb61 a kivalasztott fOlyadék előbba--haso1dali.!képen ba1ra/ hugyh6lyagbEl,jut és innen UrU1 idónkéntk;i_ -.'Apetét kivezetéS e sö
továbbfej16déses a méh kialakulását hozza1étr~.
.
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18~Azagy
fejlődése. Az élő szervezet és a ~5rny~zet, között k51csönhatás-'11-fenn.' Minél szorosabb az állat kapcsolata ..
.'s"környezettel, arinálfejlettebb gZ idegrendszere. Most a geril'l"
ees·ál1atok központi idegrendszerét alkotó koponya 'agy és·ge..;.
rizlC~a-gy
fejlcSdése közUl a kopoilyaagy,fejlődését vizsgáljuk m~g.
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Hal agY"Ieleje. -~záll'~t
testnagyságához'viazonyi
t"lt
az ""gyvelc5·mág:al'áJ1ylag kiesi. jiéáze$ ~ez:'e,16~gy, me!x a legkisebb. A köz~pnágy, tekintélye~
nagyságu • .li l1t6~gy a gerineve, 16beri folyt.tddik.
,
~!:+Xétéltil
agyveleje.
A,béka agyvelej~n megfigyelhetjtlk
a halakénál-jéval,-n.agYtVblil-e16.gyat
es az ezeket összekBt6 közti
ágyat. A"kgzépagy a kisagy jóval kí sebb , mint- ft halaknak hason16
agyrészlete.
Ez azért van, mert ezek ~Z ~glak f6leg a mozg~~
központj!i,i t t~rtalma'zzák.
viszont a békák nelQ végeznek elyan bonyolul tmozgásoka t , mint a h.lák.
'

21; '-+r-hf:l,1,t,6kagyvelej~;~ ~l1dem,eddig vizsgált
állat agyvelejémél,jéval-fejlettebb-ágyat'találul1k
I htill~knél.
J, 'köztiag'1
kisebb k1terjedés~
mellett.
k6zépagy h~talmasan fej16dött,
az
ikertele)lekkel
együtt. ~.'n~ltagyve16
éG kisagyve~6 er~sen k1fe~14dtek,·de
méretsiberi alulma~adtak az agyve16 elBls6 fiatalabb részeivel
szem1?en.
'
.22i"!adá:r-agyvele ;le;, A t.,daraknál, , a fejlett
mozgásteehtiikát igémiI~ ~Fepi11és-as, mely' a' 'kisagyve16 nag:robbfoku diferene~á16dását váltQtta
ki. jz' ~g1vel' többi része iser6sabben
fejlett.
kU16neaen áll ez e"'kl5zépagyr~,_mi azt jelenti,
hogy ezek1\ek az állatokna~ nagyon fejlett
~ lát6azervUk.
fltJIlelyegyes ra~
gadoz6madlraknál remdkivi1li látáekéazségetbiztoait
•• nfUlt-' ,
agyve16 annak ellenére •. ,a.ogy.önmagában véve er.6senfejlett,
8
töb\tj"agyr~ai
mellett háttérbe szorul.

..

ll·. Bm16s aSIvel.!. ~~;zagyve16 legnagyobb- részét 8 két f~l~
tek~re t,gaz'46-el~.gJ~.lkotj,~
Jiek felszine
a fejletlenebb
em'l6-söknél még sima., ~é ~ fejlettebb
em14aGSJmélmind er6sebben barásdálQdáat,refi6zöttaéget
mutlt ••
-agyvelcShat6 részét ~ teki •.télyea n"gyságu er~sen bará~dált '!elazinű kisagy alkot~a.
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