
TÜSKÉSBŐRŰEK (ECHINODERMATA) törzse 
• TENGERI LILIOMOK (CRINOIDEA) osztálya 

földközi-tengeri liliom (Atedon mediterranea) 

• TENGERI CSILLAGOK (ASTEROIDEA) osztálya 

narancsszínű tengeri csillag (Astropecten aurantiacus) 

osztrigafarkas (Asterias glacialis) 

• KÍGYÓKARÚ CSILLAGOK (OPHIUROIDEA) osztálya 

szőrös kígyókarú csillag (Ophiotrix fragilis) 

törékeny kígyókarú csillag (Astrophyton gracile) 

• CONCENTRICYCLOIDEA osztály 

Xyloplax medusiformis 

• TENGERI SÜNÖK (ECHINOIDEA) osztálya 

bőrsün (Calveriosoma hystrix) 

homokdollár (Rotula augusti 

• TENGERI UBORKÁK (HOLOTHUROIDEA) osztálya 

csöves tengeri uborka (Holothuria tubulosa) 

lebegő tengeri uborka (Pelagothuria ludwigi) 

óriás tengeri uborka (Synapta maculata) 



TÜSKÉSBŐRŰEK (ECHINODERMATA) törzse 

• kb. 6000 faj, tengeriek 

• vízedényrendszer (hydrocoel); testüreg hármas tagolódása 

• álsugaras vagy ötsugaras szimmetria 

• köztakaró: 

•epidermisz, ált. egyrétegű, csillós 

• mezodermális kötőszövet (chorium) 

• epitheliális idegfonat, hármas tagolódású idegrendszer 

• mészképződmények; 6(Ca,Mg)CO3, „változékony kötőszövet” 

• ált. váltivarúak, külső megtermékenyítés, többféle lárvaalak 

• lakunáris véredényrendszer  

csúcssugár 

karközi sugár 



Gerinchúrosok (Chordata) 

• gerinchúr 

• dorzális velőcső 

• kopoltyúkosár 

• posztanális farok 

• szelvényezett izomzat 

• ventrálisan 

elhelyezkedő szív; zárt 

keringési rendszer 

• teljes emésztőrendszer 

• ált. porcos v. csontos 

belső váz 



A chordáták  

feltételezett kialakulása 

(Berill-hipotézis) 

? puhatestűek 

gyűrűsférgek 

zsinórférgek 

pókok ? 



A gerinchúrosok filogenetikus törzsfája 



ZSÁKÁLLATOK avagy 

ELŐGERINCHÚROSOK (TUNICATA vagy 

PROCHORDATA) törzse 

• ASZCÍDIÁK (ASCIDIACEA, TETHYOIDEA) osztálya 

dudros zsákállat (Phallusia mammillata) 

• SZALPÁK (THALIACEA) osztálya 

• IZZÓTESTŰEK (PYROSOMATIDEA) rendje 

izzótestű zsákállat (Pyrosoma atlanticum) 

• ABRONCSIZMÚAK (CYCLOMYARIA) rendje 

fogacsos hordószalpa (Doliolum denticulatum) 

• SZALAGIZMÚAK (DESMOMYARIA) rendje 

óriás szalpa (Salpa maxima) 

• FARKOS ZSÁKÁLLATOK (LARVACEA, 

APPENDICULARIA, COPELATA) osztálya 

farkos zsákállat (Oikopleura dioica) 



Zsákállatok (Tunicata) 

Aszcídiák 

(Ascidiacea) 

osztály 

kambrium; foszfátos váz 



SZALPÁK (THALIACEA) osztálya 

IZZÓTESTŰEK (PYROSOMATIDEA) rendje 

izzótestű zsákállat (Pyrosoma atlanticum) 

ABRONCSIZMÚAK (CYCLOMYARIA) rendje 

fogacsos hordószalpa (Doliolum denticulatum) 

SZALAGIZMÚAK (DESMOMYARIA) rendje 

óriás szalpa (Salpa maxima) 



Pyrosoma atlanticum  

normál méret 

óriás telep 



Pyrosoma atlanticum  



Pyrosoma atlanticum  



Farkos zsákállatok 

(Larvacea) osztálya 



FEJGERINCHÚROSOK vagy 

KOPONYÁTLANOK (CEPHALOCHORDATA 

vagy ACRANIA) törzse 

európai lándzsahal (Branchiostoma 

lanceolatum) 

kb. 25 faj, tengeriek, szűrögetnek 

fej, törzs, farok 

nincs szívük, véredényrdsz. fejlett, ereknek nincs endothel bélése 



Gerincesek (Vertebrata) törzse 
• ÁLLKAPOCS-NÉLKÜLIEK 

(AGNATHA) altörzse 

• NYÁLKAHALAK (MYXINI) osztálya 

• INGOLÁK 

(CEPHALASPIDIMORPHI) osztálya 

• ÁLLKAPCSOSAK 

(GNATHOSTOMATA) altörzse 

• PORCOS VÁZÚAK 

(CHONDROGNATHOSTOMATA) 

ágazata 

• PORCOS HALAK 

(CHONDRICTHYES) osztálya 

• CSONTOS VÁZÚAK 

(OSTEOGNATHOSTOMATA) ágazata 

• TÜDŐSHALAK (DIPNEUSTI) osztálya 

• BOJTOSÚSZÓSOK 

(CROSSOPTERYGII) osztálya 

• SUGARASÚSZÓJÚ HALAK 

(ACTINOPTERYGII) osztálya 

• Négylábúak (Tetrapoda) 

• Magzatburok nélküliek (Anamnia) 

• Kétéltűek (Amphibia) osztálya 

• Magzatburkosok (Amniota) 

• HÜLLŐK (REPTILIA) 

• Anapsida osztály 

• Diapsida osztály 

– Archosauria alosztály 

– Lepidosauria alosztály 

• Madarak (Aves) osztálya 

– Futómadár-szabásúak (Palaeognathae) 

alosztálya 

• TINAMUALAKÚAK 

(TINAMIFORMES) rendje 

• STRUCCALAKÚAK 

(STRUTHIONIFORMES) rendje 

– Újmadár-szabásúak (Neognathae) 

alosztálya 

• Emlősök (Mammalia) osztály 

– Prototheria alosztály 

– Theria alosztály (Metatheria, Eutheria) 



Pikkelytípusok 



Gerincesek (Vertebrata) törzse 

• ÁLLKAPOCS-NÉLKÜLIEK (AGNATHA) altörzse 

• NYÁLKAHALAK (MYXINI) osztálya 

Nyálkahalfélék (Myxinidae) 

atlanti-óceáni nyálkahal (Myxine glutinosa) 

• INGOLÁK (CEPHALASPIDOMORPHI) osztálya 

Ingolafélék (P etromyzontidae) 

tengeri ingola (Petromyzon marinus) 

dunai ingola (Eudontomyzon mariae) 

tiszai ingola (Eudontomyzon danfordi) 

• ÁLLKAPCSOSAK (GNATHOSTOMATA) altörzse 



Nyálkahalak 

lágy, nyálkamirigyekben dús bőr, nincs belső csontosodás 

nincsenek pikkelyek, páros úszók 

pórusszerű kopoltyúnyílás (5-16 pár), angolnaszerű testfelépítés 

gerinchúr megmarad, porcos vázrendszer 

1 kamra - 1 pitvar a szívben 

pro- és mesonephros 

8-10 pár agyideg 

nincs gyomor, spirális redő, csillók 

1 pár félkörös ívjárat 

ízlelés, szaglás 

külső megtermékenyítés, váltivarúak 

nincs lárvaállapot, direkt 



A nyálkahalak testfelépítése 



NYÁLKAHALAK (MYXINI) osztálya 



Ingolák 

7 pár kopoltyúnyílás 

2 pár félkörösívjárat, mesonephros 

külső megtermékenyítés, hosszú lárvaállapot 

anadrom állatok 

parazita és szabadonélő állapot 



A tengeri orsóhal  

életciklusa 





Sea Lamprey  Petromyzon marinus  

http://www.sarep.cornell.edu/sarep/fish/Petromyzontidae/sealamprey.html
http://www.gen.umn.edu/faculty_staff/hatch/fishes/northern_brook_lamprey.html


ÁLLKAPCSOSAK (GNATHOSTOMATA) altörzse 

• PORCOS VÁZÚAK 

(CHONDROGNATHOSTOMATA) ágazata 

• PORCOS HALAK (CHONDRICTHYES) osztálya 

• CSONTOS VÁZÚAK (OSTEOGNATHOSTOMATA) 

ágazata 

• TÜDŐSHALAK (DIPNEUSTI) osztálya 

• BOJTOSÚSZÓSOK (CROSSOPTERYGII) osztálya 

• SUGARASÚSZÓJÚ HALAK (ACTINOPTERYGII) 

osztálya 



„Halak” 

Gnathostomata altörzs 

Chondrognathostomata 

Porcoshalak - Chondrichthyes osztály 

Cápák és ráják - Elasmobranchii alosztálya 

Tömörfejűek - Holocephali alosztája 



fejlett érzékszervek, szaglás, látás, áramlás, bioelektromosság 

belső megtermékenyítés 

ovipár és vivipár fajok; vemhesség kb. 2 év 

~760 faj, halpiac 1 % 

ventrális szájnyílás, „revorver-fogazat” 

placoid pikkelyek 

páros szaglóüreg a szájüregbe nyílik 

J-alakú gyomor, spirális redő, máj, hasnyálmirigy 

kétrekeszes szív, magas urea és trimethylamin konc. a vérben 

5-7 pár kopoltyúnyílás 

10 pár agyideg, 3 pár félkörös ívjárat 

agy: 2 szaglólebeny, 2 agyfélteke, 2 látólebeny, cerebellum,

 medulla oblongata 

meso- és opisthonephros 

ovipária, ovovivipária, vivipária 



Chlamydoselachiformes 

Chlamydoselachidae - galléroscápa-félék (frill shark) 

Egyetlen faj: Chlamydoselachus anguineus, a kihalt fajokra emlékeztet 

6 kopoltyúnyílás, kb. 200 cm, lapos fej, mélytengeri, ovovivipár faj,  

pontos elterjedés bizonytalan 



Hexanchiformes 

Hexanchidae - szürkecápafélék (cow shark) 

Hexanchus griseus -hatkopoltyús szürkecápa 

ősi csoport, 6-7 kopoltyú 

nyílás, fogak eltérőek 

ovoviviparia, kozmopolita 

főként mediterráneumban 

472-762 cm 

mélytengeri (800-1875 m) 



Heterodontiformes - Különbözőfogú cápaalakúak 

Heterodontidae - különbözőfogú-cápafélék (bullhead shark) 

Heterodontus portusjacksoni - Port Jackson cápa 

ősi csoport, kb. 10 faj, nincsenek Mediterráneumban, Atlanti-

óceánban, ovipária, kétféle fog, 213-305 cm 



Squaliformes (115 faj) 

Orectolobidae - dajkacápafélék (carpet shark) 

Ginglymostoma cirratum - atlanti-óceáni dajkacápa 

5 kopoltyú nyílás, 2 bajússzál, ovovvivipár faj, Atlanti-óceánban csak ez a faj 

többi dajkacápa Indo-pacifikus régióban; pl. zebracápa (Stegostoma fasciatum) 

pettyes dajkacápa (Orectolobus maculatus) 



Squaliformes 

Rhincodontidae - cetcápafélék/rablócápafélék (whale shark) 

Rhincodon typus - érdes cetcápa 

egyetlen faj, 610-914 cm, planktonevő,  



Alopiidae - rókacápafélék (thresher shark) 

Alopius vulpinus - rókacápa 

Cetorhinus maximus - óriáscápa 

424-610 cm,  

600-900 cm 

májából olajat 

préselnek 

Squaliformes 

Lamnidae - heringcápafélék 



Squaliformes 

Lamnidae heringcápafélék 

Lamma nasus - heringcápa 

150-300 cm, világszerte, 

mérsékeltövi vizekben 

Charcharodon charcharias - 

nagy fehércápa, 366-1113 cm 

főként Ausztrália 

Isurus oxyrhinchus - kékpettyes 

makrélacápa, 180-366 cm 

meleg és mérsékeltövi vizekben 



Squaliformes 

Sphyrnidae pörölyfejűcápa-félék 

Sphyrna zygaena 

Sphyrna tiburo 

275-366 cm 

150 cm 

kozmopolita faj 

sekély vizekben is 

Sphyrna mokarran 

tövises rája „kedvelő” 



Rajiformes 

Pristidae fűrészesrája-félék 

Pristis pectinata 

457-610 cm 

Atl., Eu-Afr., kozmopolita, néha édesvízben is 

aljzatról gerincteleneket esznek 



Rajiformes 

Torpedinidae – zsibbasztórája-félék 

Narcine brasiliensis 

Torpedo nobiliana – 

atlanti zsibbasztórája 

kb. 30 faj, világszerte 

módosult izomzat; 200 V 

30 cm 

180 cm 

D-Carol., Mex-öböl 

Atl., Med., É-Afr. 



Rajiformes 

Mobulidae ördögrájafélék 

Manta birostris 

farokúszó hiányzik, „sima” bőr 

ovovivipár fajok, vándorló életmód 

gyakran kiugranak a vízből 

611 cm 



Chimaeriformes 

Chimaeridae - tengerimacska-félék 

HOLOCEPHALI 

Hydrolagus colliei 

átmenet csontos- és porcoshalak között 

mélytengeriek, ivari dimorfizmus 

rossz úszók, halpiacokon gyakoriak 



Osteognathostomata 

/Csontoshalak - Osteichthyes/ 

Tüdőshalak - Dipneusti osztálya 

Bojtosúszósok - Crossopterygii osztálya 

Sugaras úszójúak - Actinopterygii osztálya 



Dipneusti osztály 

alsó-devontól, másként néztek ki, mint a maiak 

Ceratodontidae - ausztrál tüdőshal-félék 

Neoceratodus forsteri - ausztrál tüdőshal  

150 cm 



Lepidosirenidae - gőtehal-alakúak /dél-amerikai és afrikai tüdőshalak/ 

Protopterus annectans 

40 cm 

Lepidosiren paradoxa 

~ 1 m 

Afr. 

D-Am. 





Bojtosúszósok - Crossopterygii osztálya 

Coelacanthiformes 

Coelacan thidae 

Latimeria chalumnae - maradványhal 

120 cm 

1938. 



superordo Chondrostei - porcos-véretes halak 

Acipenseriformes - tokalakúak 

 Acipenseridae - tokfélék 

Acipenser medirostris (213 cm) 

Acipenser transmontanus - 

kecsege 

Acipenser oxyrhynchus 

Sugaras úszójúak - Actinopterygii osztálya 



Superordo Holostei - csontos ganoidok 

Lepisosteiformes - kajmánhal alakúak 

 Lepisosteidae - kajmánhalfélék 

Lepisosteus osseus 

Lepisosteus oculatus 

Lepisosteus platostomus 



Superordo Teleostei - valódi csontoshalak 

Clupeiformes - heringalakúak 

 Clupeidae - heringfélék 

Clupea harengus – atlanti 

hering  

Sardinops sagax – csendes-

óceáni szardínia 

Brevoortia - tyrannus - atlanti 

menhaden 

18 cm 

30 cm 

25-30 cm 



európai szardínia (Sardinia pilchardus) 

sprotni (Clupea sprattus) 

http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/resources/Grzimek_fish/Clupeiformes/Sardina_pilchardus.jpg/view.html


Salmoniformes - lazacalakúak 

 Salmonidae- lazacfélék 

Salmo salar - lazac 

Salmo gairdneri 

S. clarki 

S. trutta fario - sebes 

pisztráng 

Salvelinus namaycush 



Osteoglossiformes - csontosnyelvűhal-alakúak 

 Osteoglossidae - csontosnyelvűhal-félék 

Osteoglossum bicirrhosum - arawana (60 cm) 

Arapaima gigas - arapaima (180 cm) 



Clupeiformes - lazacalakúak 

 Esocidae - csukafélék 

Esox niger (45 cm) 

Esox americanus vermiculatus (25 cm) 

Esox lucius - csuka 



Tetraodontiformes - Gömbhalalakúak 

 Balistidae - íjhalfélék 

Balistapus undulatus (30 cm) 

Balistoides conspicillum (30cm) 

Oxymonacanthus longirostris 

(30cm) 



Ostraciidae - bőrőndhalfélék 

Lactophrys bicaudalis 

Canthigaster cinctus -

négynyerges bőröndhal 

Tetraodon fluviatilis 

45 cm 

45 cm 

18 cm 



Characidae - pontylazac-félék 

Serrasalmus nattereri (15-20 cm) 

Pygocentrus piraya (30 cm) 



Characidae - pontylazac-félék 

Tetrák (5-45 cm) 



Cyprinidae - pontyfélék 

Cyprinus carpio - ponty 

Szivárványos ökle - Rhodeus 

sericeus 



Siluriformes - harcsaalakúak rendje 

Ictaluridae - törpeharcsafélék 

Siluridae - harcsafélék 

Ictalurus nebulosus - törpeharcsa 

Silurus glanis –  

leső harcsa 

http://xvella.free.fr/html/eng/photos/000014/00001469.htm


Anguilliformes - angolnaalakúak 

Anguillidae - angolnafélék 

A. anguilla - közönséges angolna 

Muraenidae - murénafélék 

Gymnothorax funebris - zöld muréna 

Murena helena - muréna 



Saccopharyngidae - pelikánangolna-félék 

Eurypharyngidae 

Saccopharynx ampullaceus (180 cm) 

Eurypharynx pelecanoides (60 cm) 



Syngnathiformes - tűhalalakúak vagy Gasterosteiformes - pikóhalalakúak 

Aulostomidae - trombitahalfélék 

Fistulariidae - pipaszárhalfélék 

Sygnathidae - tűhal- és csikóhalfélék 



STOMIIFORMES rend 

 Mélytengeri bárdhalfélék (Sternoptychidae) 

mélytengeri bárdhal (Argyropelecus hemygenus) 

 Mélytengeri viperahalfélék (Chauliodontidae) 

csendes-óceáni viperahal (Chauliodus macouni) 

http://www.imagequest3d.com/cgi-bin/ImageFolio3/imageFolio.cgi?img=&search=Hatchet%20Fish&cat=&bool=and




Cyprinodontidae - ikrázó 

fogaspontyok 



Anablepidae - négyszeműhal-félék 

Anableps tetrophtalmus – 4 szemű hal 

Kö-Am., Bras. 



Poeciliidae - elevenszülő fogaspontyfélék 

Guppy, platy, molly stb. 

Xiphophorus helleri 



Lampridiformes - tündöklőhalalakúak 

Lamprididae - tündöklőhalfélék 18 cm 

Lampris regius - opah (180 cm 



Regalecidae - szíjhalfélék 

Regalecus glense (300 cm) 

Lophotus capelle 

2 faj 



Perciformes - sügéralakúak 

Percidae - sügérfélék 

Perca flavescens 

Stizostedium vitreum 

Perca fluviatilis - csapó 

sügér 

Lucioperca l. - fogassüllő 

Lepomis gibbosus - naphal 



Echeneidae - gályatartóhal-

félék/bojtorjánhalfélék 

Echeneis naucrates - 

gályatartóhal (remora) 

Rachicentridae 

Rachicentrum canadum 

1 m 



Toxotidae - lövőhalfélék 

Toxotes jaculatrix - 

lövőhal (15 cm) 

Coryphenidae - 

delfinhal-félék 

Coryphaena hippurus - delfinhal (175 cm) 



Scaridae - papagájhalfélék 

Scarus coeruleus - kék papagájhal 

Scarus vetula - queen parrotfish 

30-60 cm 

45 cm 



Carangidae - tüskésmakrélafélék 

Seriola dumerilii - greater amberjack 

180 cm 



Scombridae / Thunnidae - makrahalfélék 

Thunnus thynnus 

275-305 cm 



Xiphidae - kardhalfélék 

Xiphias gladius 

396-457 cm 



Luvaridae 

Istiophoridae 

Luvarus imperialis 

180 cm 

Istiophorus platypterus - sailfish 

120-244 cm 



Pleuronectiformes 

Solea solea - európai nyelvhal 

Zebrias zebra 

Bothidae - lefteye floundres 

Scophthalmus rhombus 

Soleidae 



Pleuronectidae - righteye flounders 

Pseudopleuronectes americanus 

Hippoglossus hippoglossus - atlanti halibut 

60 cm 

213 cm 



Lophiphormes - horgászhalalakúak 

Lophiidae - horgászhal-félék 

Lophius americanus - goosefish 

120 cm 



Antennariidae - csápos- v. tapogatóshal-félék /frogfishes/ 

36 cm 

15 cm 

Antennarius avalonis 

Histrio histrio 



Ceratiidae - mélytengeri lámpáshal-félék 

Cryptopsarus couesi 

Melanocetus johnsonsii 

20 cm 

20 cm 


