
    

Subphylum CrustaceaSubphylum Crustacea

Rákok altörzseRákok altörzse

•Kb. 35 000 - 40 000 fajKb. 35 000 - 40 000 faj

•Többnyire víziek, a tengeri csoportok fajgazdagsága Többnyire víziek, a tengeri csoportok fajgazdagsága 
a legnagyobba legnagyobb

•  3 osztály:3 osztály:

Classis PhyllopodaClassis Phyllopoda  - levéllábú rákok- levéllábú rákok

Classis MaxillopodaClassis Maxillopoda  - állkapcsi lábas rákok- állkapcsi lábas rákok

Classis MalacostracaClassis Malacostraca  - felsőbbrendű rákok- felsőbbrendű rákok



    

Élőhely - életmódÉlőhely - életmód

– Mindenféle víztípusban Mindenféle víztípusban 
megtalálhatókmegtalálhatók

– Források, tavak, áramló Források, tavak, áramló 
vizek, időszakos vizek és vizek, időszakos vizek és 
földfelszín alatti vizekföldfelszín alatti vizek

– Vannak lebegők és aljzaton Vannak lebegők és aljzaton 
tartózkodóktartózkodók

– Változatos táplálkozásúakVáltozatos táplálkozásúak
– Növényevők, szűrögetők, Növényevők, szűrögetők, 

ragadozók, élősködőkragadozók, élősködők



    

MorfológiaMorfológia

– Alak: parányi, lágytestűAlak: parányi, lágytestű↔hatalmas, páncélzattal borított↔hatalmas, páncélzattal borított
– Fejtor (cephalothorax), hátpajzs (carapax)Fejtor (cephalothorax), hátpajzs (carapax)
– 2 pár csáp,1 pár rágó és 2 pár állkapocs2 pár csáp,1 pár rágó és 2 pár állkapocs
– Megkülönböztetünk torlábakat és potrohlábakatMegkülönböztetünk torlábakat és potrohlábakat
– Ezenkívül: állkapcsi- és járólábakEzenkívül: állkapcsi- és járólábak
– Egyeseknél a végszelvényen 1 pár farokvillaEgyeseknél a végszelvényen 1 pár farokvilla
– 3 különböző lábtípus: hasadt-, pálca- és levélláb3 különböző lábtípus: hasadt-, pálca- és levélláb
– Váltivarú szaporodás, hímnősség, szűznemzésVáltivarú szaporodás, hímnősség, szűznemzés
– Naupliusz-, metanaupliusz- ill. cypris lárvaNaupliusz-, metanaupliusz- ill. cypris lárva



    

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

testtájaival!testtájaival!
– carapaxcarapax

– csoportonként eltérő csoportonként eltérő 
felépítésfelépítés

– végtagok:végtagok:
– az első pár csáp az első pár csáp 

kivételével kétágúakkivételével kétágúak
– tőíz (protopodit)tőíz (protopodit)

– részei: coxopodit és részei: coxopodit és 
basipoditbasipodit

– függelékei: exitek, függelékei: exitek, 
enditekenditek

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

MorfológiaMorfológia



    

SzelvényszámokSzelvényszámok
– fej: fej: 5 valódi szelvény5 valódi szelvény
– tor és potroh tor és potroh szelvényszáma csoportonként szelvényszáma csoportonként 

változóváltozó
– a fejlettebb csoportokban a szelvényszám stabil: a fejlettebb csoportokban a szelvényszám stabil: 

tor 8, potroh 6 valódi szelvénytor 8, potroh 6 valódi szelvény

pajzsos levéllábú rákok:
akár 40 torszelvény 

felsőrendű  rákok:
8 torszelvény 



    

VégtagokVégtagok

– hasadtláb hasadtláb (schizopodium)(schizopodium)

– módosulatai:módosulatai:

– pálcaláb pálcaláb (pereiopodium)(pereiopodium)::
– endopodit 5 ízből állendopodit 5 ízből áll
– exopodit csökevényesexopodit csökevényes

– módosulatai:módosulatai:
– ollós lábollós láb
– pengelábpengeláb

– levélláb levélláb (phyllopodium)(phyllopodium)



    

A fejen található végtagokA fejen található végtagok
– Szelvényenként:Szelvényenként:

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

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

– egy pár rágó (mandibula)egy pár rágó (mandibula)
– első pár állkapocs első pár állkapocs 

(maxillula v. maxilla 1.)(maxillula v. maxilla 1.)
– második pár állkapocs második pár állkapocs 

(maxilla v. maxilla 2.)(maxilla v. maxilla 2.)



    

A tor végtagjaiA tor végtagjai
– első néhány pár láb: első néhány pár láb: 
– állkapcsi láb állkapcsi láb 

(maxillipedes) (maxillipedes) 
szelvényeik a fejjel szelvényeik a fejjel 
többnyire összeforrnaktöbbnyire összeforrnak

– fogólábfogóláb szelvényeik a  szelvényeik a 
fejjel nem forrnak összefejjel nem forrnak össze

– többi torláb szerepe: többi torláb szerepe: 
mozgás, légzés, mozgás, légzés, 
ivadékgondozásivadékgondozás



    

A potroh végtagjaiA potroh végtagjai
– Csak a Csak a 

Malacostraca Malacostraca 
osztályban osztályban 
fordulnak elő fordulnak elő 
potrohlábakpotrohlábak

– hasadtlábakhasadtlábak



    



    

Peték elhelyezkedése az embrionális Peték elhelyezkedése az embrionális 
fejlődés alattfejlődés alatt

– Cladocera: Cladocera: belső belső 
költőüregköltőüreg

– Copepoda:Copepoda: külső  külső 
petecsomópetecsomó

– Decapoda:Decapoda:  
potrohlábakra potrohlábakra 
ragasztvaragasztva

– Amphipoda, Mysida Amphipoda, Mysida 
Isopoda :Isopoda :  
marsupiumban marsupiumban 



    

zoëa lárva (tövises lárva)
tengeri Decapoda 

jellemző lárvája

nauplius lárva (fejlárva)
a legtöbb rákcsoportnál az 

egyedfejlődés folyamán 
elsőként megjelenő lárvaalak

Lárvatípusok



    



    

A folyami rák testfelépítése



    

A folyami rák testfüggelékei



    



    



    

A folyami rák anatómiája



    

A rákok rendszere:

Rákok altörzse (Subphylum Crustacea)

1) Levéllábú rákok osztálya (Classis Phyllopoda)

a.) Csupasz levéllábú rákok rendje (Ordo Anostraca)

b.) Pajzsos levéllábú rákok rendje (Ordo Notostraca)

c.) Kagylós levéllábú rákok rendje (Ordo Conchostraca)

d.) Ágascsápú rákok  (Subordo Cladocera)



    

a.) Csupasz levéllábú rákok rendje (Ordo Anostraca)

Branchipus stagnalisBranchipus stagnalis – Közönséges tócsarák – Közönséges tócsarák

       fogócsáp                        levélláb

– 8-23 mm
– homloknyúlványa nincs, 

villafüggeléke rövid
– elsősorban alföldi
– nyílt térségek pocsolyáiban, 

vizes árkaiban
– főként agyagos talajú 

helyeken gyakori
– május-október
– melegkedvelő
– széki, tordai és vizaaknai 

tavakban



    

Siphonophanes grubei – Korai tócsarák – Korai tócsarák

– 12-18 mm12-18 mm
– sárgás, vöröses színűsárgás, vöröses színű
– hóolvadás utáni tócsákban, hóolvadás utáni tócsákban, 

erdei tócsákbanerdei tócsákban
– tavaszi, kb.áprilisigtavaszi, kb.áprilisig
– 2020°°C-nál melegebb vízben C-nál melegebb vízben 

ritkaritka
– BánságbanBánságban



    

Artemia salina (sóféreg)

- magas sótartalmú vizekben – Szováta, Medve-tó



    

b.) Pajzsos levéllábú rákok rendje (Ordo Notostraca)

– a fejtorpajzs nem nő össze a a fejtorpajzs nem nő össze a 
szelvényekkel, szelvényekkel, 

– rövid csápok, érzékelés: első rövid csápok, érzékelés: első 
lábpár függelékeivellábpár függelékeivel

– legtöbb torszelvény (max. 40)legtöbb torszelvény (max. 40)
– tor 1-12. szelvény: 1-1 pár levélláb, tor 1-12. szelvény: 1-1 pár levélláb, 

12. után: szelvényenként több pár, 12. után: szelvényenként több pár, 
akár 6 is lehetakár 6 is lehet

– összetett és naupliusz szemösszetett és naupliusz szem
– naupliusz lárvanaupliusz lárva
– időszakos kisvizekben (akár időszakos kisvizekben (akár 

Anostraca-val együtt is)Anostraca-val együtt is)
– kevés faj: két genusban 11kevés faj: két genusban 11
– legnagyobb Phyllopodáklegnagyobb Phyllopodák



    

Triops cancriformisTriops cancriformis – Nyári pajzsosrák – Nyári pajzsosrák

– 2-7 cm, gyakori2-7 cm, gyakori
– hátpajzs, elvékonyodó hátpajzs, elvékonyodó 

hosszú potrohhosszú potroh
– fonálszerű farokvillafonálszerű farokvilla
– időszakos vizekben, főleg időszakos vizekben, főleg 

nagy esőzések utánnagy esőzések után
– agyagos talajú agyagos talajú 

pocsolyákbanpocsolyákban
– nyári és őszi fajnyári és őszi faj



    

– 1-2 mm1-2 mm
– szaruszerű, lágy héjszaruszerű, lágy héj
– kagylószerűen befedi a testetkagylószerűen befedi a testet
– 2.csáppár fejlett2.csáppár fejlett→evezőcsáp→evezőcsáp
– állóvizekben melegebb állóvizekben melegebb 

időszakbanidőszakban
– tavasztól nyár végéigtavasztól nyár végéig

c.) Kagylós levéllábú rákok rendje (Ordo Conchostraca)

Cyzicus tetracerus – Teknős rák



    

Daphnia pulexDaphnia pulex – Kis vízibolha – Kis vízibolha

– 1-4 mm1-4 mm
– sárgás vagy sárgásvöröses színűeksárgás vagy sárgásvöröses színűek
– a 2oldali héj szabadon hagyja a fejet a 2oldali héj szabadon hagyja a fejet 

→ sisak alakú→ sisak alakú
– fejlett evezőcsápfejlett evezőcsáp
– széles elterjedésűszéles elterjedésű
– sekély vizekben, kisebb tavakbansekély vizekben, kisebb tavakban
– érzékeny az O2 tartalomra, fémion érzékeny az O2 tartalomra, fémion 

szintre (Na,K, Ca,Mg,Cu,Zn)szintre (Na,K, Ca,Mg,Cu,Zn)

d.) Ágascsápú rákok rendje
(Ordo Cladocera)



    

2. Maxillopoda osztály (Classis Maxillopoda)

1. Branchiura alosztály (Subclassis Branchiura)
a.) Haltetvek rendje (Ordo Arguloidea)

2. Kagylósrákok alosztálya (Subclassis Ostracoda)
a.) Podocopoidea rend

3. Evezőlábú rákok alosztálya (Subclassis Copepoda)
a.) Kandicsok rendje  (Ordo Cyclopoidea)

4. Kacslábú rákok alosztálya (Subclassis Thecostraca)
a.) Élősdi kacslábúak rendje (Ordo Rhyzocephala)

                     b.) Kacslábú rákok rendje (Ordo Cirripedia) 



    

2.1. Branchiura alosztály (Subclassis Branchiura)

a.) Haltetvek rendje (Ordo Arguloidea)

– paraziták
– erős hát-hasi lapítottság
– lapos carapax a test nagy részét elfedi
– fej + 1. torszelvény: fejtor
– csápok: horgokkal ellátott 
kapaszkodószervvé módosultak
– 1. állkapocs: általában tapadókoronggá 
alakul
– többi szájszervrész: szúró-szívó szervek
– összetett és naupliusz szemek
– 2-4. szabad torszelvények 
– 4 pár hasadtláb a toron
– középbélből elágazó vakágak erednek 
– időszakos vérszívók, táplálék raktározása

Argulus foliaceus - pontytetű



    

2.2. Kagylósrákok alosztálya (Subclassis Ostracoda)

a.) Podocopoidea rend

– carapax 2 félből áll, az egész állatot beborítja
– szerkezete: külső lemezbe mész rakódik 
(jól fosszilizálódik), kettő között testfolyadék van
– jól fejlett csápok, úszás
– nauplisz és összetett szem
– tor: 2 végtagpár
– 2.: héj belsejének tisztogatása
– átalakulással fejlődnek, cipriszlárva (kezdetleges 
carapax)
– vízinövények között vagy a fenék közelében élnek, 
édesvíziek és tengeriek



    

2.2. Kagylósrákok alosztálya (Subclassis Ostracoda)

a.) Podocopoidea rend

Heterocypris sp.



    

Cypris puberaCypris pubera – Közönséges kagylósrák – Közönséges kagylósrák

– 2-3mm2-3mm
– zöld színűzöld színű
– 2 teknőből álló szőrös héj2 teknőből álló szőrös héj
– teljesen beborítja a testetteljesen beborítja a testet
– mészlerakódásmészlerakódás
– minden típusú sík- és dombvidéki minden típusú sík- és dombvidéki 

állóvízbenállóvízben
– iszap felszínéniszap felszínén



    

2.3. Evezőlábú rákok alosztálya (Subclassis Copepoda)

a.) Kandicsok rendje  (Ordo Cyclopoidea)

Cyclops rubens (kandicsrák)

- 1-2 mm- 1-2 mm
- torpedó alakú- torpedó alakú
- egyetlen homlokszem- egyetlen homlokszem
- 1 pár hosszú csáp →lebegés- 1 pár hosszú csáp →lebegés
- 1 pár petecsomó- 1 pár petecsomó
- zooplankton tagja- zooplankton tagja



    

2.4. Kacslábú rákok alosztálya (Subclassis Thecostraca)

a.) Élősdi kacslábúak rendje (Ordo Rhyzocephala)        
  

– Decapoda élősködői
– erős redukciók: nincs szelvényezettség, végtag, bélcsatorna, 
– idegrendszer csökevényes
– hímnősek
– 4 naupliusz stádium után ciprisz lárva (nincs szájszerve!)
– átalakulás előtt gazdaállat potrohába behatol
– teste két részre különül:
– sacculus interna: belső zsák, amelyből gyökérszerű 
nyúlványok erednek, behálózzák a gazda testét, tápanyagok 
felszívására valók
– sacculus externa: az interszegmentális hártyák között a 
gazda potrohán kinyúlik, benne: ivarszervek



    

Sacculina carcini (zacskósrák) - tarisznyarákokon

2.4. Kacslábú rákok alosztálya (Subclassis Thecostraca)

a.) Élősdi kacslábúak rendje (Ordo Rhyzocephala)        
  



    

– kb. 700 faj
– kifejlett állatok helytülők
– carapax tagolt, meszes
– ciprisz lárva 1. csáppal rögzíti magát
– 2. csápok hiányzanak
– torlábak: kacslábak (hasadt lábak, megnyúltak, 
kunkorodók, erősen szőrösek, táplálék szűrögetése)
– előbb naupliusz, majd ciprisz lárva
– gyakran tömegesen fordulnak elő
– árapály övezetben tipikusak, 
– egyes fajok cetek bőrén élnek 

2.4. Kacslábú rákok alosztálya (Subclassis Thecostraca)

b.) Kacslábú rákok rendje (Ordo Cirripedia)



    

2.4. Kacslábú rákok alosztálya (Subclassis Thecostraca)

b.) Kacslábú rákok rendje (Ordo Cirripedia)

- Lepas anatifera (kacsakagyló)
- Balanus improvisus (tengeri makk)



    

Lepas anatifera (kacsakagyló)

először nauplius....

majd

..... cypris  lárva



    

Balanus improvisus (tengeri makk)
tengerimakk-

félék
Balanidae

kacsláb



    

3. Felsőbbrendű rákok osztálya (Classis Malacostraca)

1. Hoplocarida alosztály (Subclassis Hoplocarida)

a.) Sáskarákok rendje (Ordo Stomatopoda)

2. Eumalacostraca alosztály (Subclassis Eumalacostraca)

a.) Tízlábú rákok rendje (Ordo Decapoda)
a.1.) Eukyphida alrend (Subordo Eukyphida)
a.2.) Mászórákok alrendje (Subordo Reptantia)

b.) Költőtáskás rákok  rendje (Ordo Edriophthalma)
a.) Ászkarákok alrendje (Subordo Isopoda)
b.) Felemáslábú rákok alrendje (Amphipoda)



    

3.1. Hoplocarida alosztály (Subclassis Hoplocarida)

a.) Sáskarákok rendje (Ordo Stomatopoda)

– rövid carapax
– első 5 torszelvényen pengés fogólábak
– 6 nagy potrohszelvény és jól fejlett telson
– faroklegyező
– potrohlábakon vannak a fonalas kopoltyúk
– nyélen ülő összetett szemek
– fejlődés átalakulással, zoëa lárvával
– tengeri ragadozók, lesből támadnak a zsákmányra
– Squilla mantis: a Földközi-tengerben él



    

- Squilla mantis (éti sáskarák)

3.1. Hoplocarida alosztály (Subclassis Hoplocarida)

a.) Sáskarákok rendje (Ordo Stomatopoda)



    
Crangon crangon (homoki garnéla)
- Európa körüli tengerek, parti szakasz

Palaemon elegans (sziklai garnéla)
- Európa körüli tengerek, parti szakasz

3.2. Eumalacostraca alosztály (Subclassis Eumalacostraca)
a.) Tízlábú rákok rendje (Ordo Decapoda)

a.1.) Eukyphida alrend (Subordo Eukyphida)



    

Crangon crangon (homoki garnéla)



    

Palaemon elegans (sziklai garnéla)



    

édesvízi garnéla

Garnélák:

ékszergarnéla
(Periclimenes sp.)

mimikrigarnéla



    
Carcinus mediterraneus (földközi-tengeri tarisznyarák)

3.2. Eumalacostraca alosztály (Subclassis Eumalacostraca)

a.2.) Mászórákok alrendje (Subordo Reptantia)



    

Eupagurus bernhardus (bernátrák)
- Atlanti-óceán, Északi-tenger
- együtt élhet tengeri rózsákkal (védelem a fejlábúakkal szemben)

3.2. Eumalacostraca alosztály (Subclassis Eumalacostraca)
a.) Tízlábú rákok rendje (Ordo Decapoda)

a.2.) Mászórákok alrendje (Subordo Reptantia)



    
Homarus gammarus (közönséges homár) – Atlanti óceán, Északi t.

3.2. Eumalacostraca alosztály (Subclassis Eumalacostraca)
a.) Tízlábú rákok rendje (Ordo Decapoda)

a.2.) Mászórákok alrendje (Subordo Reptantia)



    

Astacus astacusAstacus astacus – folyami rák – folyami rák



    

– 18-20 cm18-20 cm
– színe változó, élőhelytől függszíne változó, élőhelytől függ→ → 

ált. zöldes-barnásált. zöldes-barnás
– fejtoron 2 pár kitinlécfejtoron 2 pár kitinléc
– vaskos, erős ollóvaskos, erős olló
– kemény páncélkemény páncél
– áramló vizekben, folyókban és áramló vizekben, folyókban és 

patakokban egyarántpatakokban egyaránt
– veszélyeztetett faj Európábanveszélyeztetett faj Európában
– érzékeny a szennyezésre (pl. érzékeny a szennyezésre (pl. 

nehézfém) és a baktériumok ill. nehézfém) és a baktériumok ill. 
soksertéjűek okozta soksertéjűek okozta 
parazitizmusraparazitizmusra

– hőmérséklet: hőmérséklet: <<2424°°CC
– pH:6-6,5pH:6-6,5
– kálcium tartalom: kálcium tartalom: >>2,5mg/l2,5mg/l
– oxigen: oxigen: >>5mg/l5mg/l

        A 19. századig a folyami rák A 19. századig a folyami rák 
((Astacus astacusAstacus astacus) egy gyakori és ) egy gyakori és 
nagyon elterjedt faj volt Közép- nagyon elterjedt faj volt Közép- 
Európában. A 20. században a Európában. A 20. században a 
populációk egyedszáma populációk egyedszáma 
rohamosan csökkent az élőhelyeik rohamosan csökkent az élőhelyeik 
minőségének rohamos romlásával minőségének rohamos romlásával 
és az Észak-Amerikából és az Észak-Amerikából 
származó rákpestis okozta származó rákpestis okozta 
pusztulás következtében valamint pusztulás következtében valamint 
a szintén Észak-Amerikából a szintén Észak-Amerikából 
származó cifrarák (származó cifrarák (Ortonectes Ortonectes 
limosuslimosus) agresszív térhódítása ) agresszív térhódítása 
miatt. miatt. 

        Ma már csak néhány Ma már csak néhány 
elszigeteltebb vízrendszerben elszigeteltebb vízrendszerben 
fordul elő csekély fordul elő csekély 
példányszámban. A jövőben példányszámban. A jövőben 
mindenképpen szükséges a fajt mindenképpen szükséges a fajt 
feltételesen védelem alá helyezni.feltételesen védelem alá helyezni.



    

Astacus leptodactylusAstacus leptodactylus - kecskerák - kecskerák

– 15-25 cm15-25 cm
– elég gyakorielég gyakori
– színe változó, sárgás-színe változó, sárgás-

zöldeszöldes
– 2 pár kitinléce erőteljes2 pár kitinléce erőteljes
– hosszú, karcsú ollóhosszú, karcsú olló
– márványozott, lágyabb márványozott, lágyabb 

páncélpáncél
– alföldi fajalföldi faj
– álló vagy lassú folyású, álló vagy lassú folyású, 

zavaros vizekbenzavaros vizekben



    

Austropotamobius torrentiumAustropotamobius torrentium – kövi rák – kövi rák

– 8-12 cm8-12 cm
– nagyon ritkanagyon ritka
– barnászöld, néha kékes barnászöld, néha kékes 

árnyalatúárnyalatú
– fejtoron csak 1 pár fejtoron csak 1 pár 

kitinléckitinléc
– zömök, gömbölyded ollózömök, gömbölyded olló
– hegyvidéki, köves medrű hegyvidéki, köves medrű 

patakokbanpatakokban



    

Palinurus vulgaris
(közönséges languszta)
- Földközi t., de Anglia és Írország körül is
- kagylókkal táplálkozik

3.2. Eumalacostraca alosztály (Subclassis Eumalacostraca)
a.) Tízlábú rákok rendje (Ordo Decapoda)

a.2.) Mászórákok alrendje (Subordo Reptantia)



    

3.2. Eumalacostraca alosztály (Subclassis Eumalacostraca)
b.) Költőtáskás rákok  rendje (Ordo Edriophthalma)

a.) Ászkarákok alrendje (Subordo Isopoda)

– 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 szelvénye összenőhet
– kopoltyúk a potrohlábakon
– ≈ 8400 faj, minden lehetséges élőhelyen, aljzaton élnek
– szárazföldi életmódot folytatók is vannak



    

Idothea baltica Asellus aquaticus (víziászka) Porcellio scaber (érdes pinceászka)

3.2. Eumalacostraca alosztály (Subclassis Eumalacostraca)
b.) Költőtáskás rákok  rendje (Ordo Edriophthalma)

a.) Ászkarákok alrendje (Subordo Isopoda)



    

Asellus aquaticusAsellus aquaticus – Közönséges víziászka – Közönséges víziászka

– 1-1,5 cm1-1,5 cm
– gyakorigyakori
– lapított testlapított test
– szürkésbarna, foltozottszürkésbarna, foltozott
– farokláb messze kinyúlik farokláb messze kinyúlik 

a potrohpajzs alóla potrohpajzs alól
– mindenféle álló- és mindenféle álló- és 

lassúfolyású vízbenlassúfolyású vízben



    

Idotea baltica

– 1-3 cm
– gyakori
– oldalról lapított test
– barnás-sárgás
– tengeri, Atlanti-óceán, 

Északi-tenger, Fekete-
tenger, Földközi-tenger



    

Pinceászka – Porcellio scaber

– szárazföldi ászkák sterniteken a lábak 
alapján vízvezető rendszer
– pleopoditok exopoditja légzésre szolgál:
– ez a tracheális szerv = fehérszerv, apró, 
levegővel telt csövek hálózzák be
– párás helyeken élnek
– a domború testűek összegömbölyödésre 
képesek
– felületük 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=költőlemezek 
alakulnak ki, ezek képezik a marsupiumot



    

3.2. Eumalacostraca alosztály (Subclassis Eumalacostraca)
b.) Költőtáskás rákok  rendje (Ordo Edriophthalma)

b.) Felemáslábú rákok alrendje (Amphipoda)
– oldalirányban lapított test
– első torszelvény a fejjel összenőve fejtort alkot
– ülő szemek
– jól fejlett, kétágú antennulák
– első pár torláb állkapcsi láb
– 2-3. pengés láb, táplálék tartására való
– 2-5. torlábak előre irányulnak
– 6-8. torlábak hátrafelé, járás, kapaszkodás
– kopoltyúk a torlábakon vannak
– 1-3. potrohlábak: hasadtlábak, úszásra valók
– 4-6. potrohlábak: hosszabbak, pálcaszerűek, 
segítségükkel szökellő mozgást végeznek
– ≈ 6000 faj, főként tengeriek, vannak édesvíziek és 
néhány vízparton, párás helyen élő faj is van 



    

– 12-18 mm12-18 mm
– közönségesközönséges
– egyöntetű vörösesbarna színezetűegyöntetű vörösesbarna színezetű
– mindkét csáppár fejlettmindkét csáppár fejlett
– potrohon a 3 utolsó ugrólábpotrohon a 3 utolsó ugróláb
– tiszta, hideg és oxigéndús patakokban, tiszta, hideg és oxigéndús patakokban, 

folyókbanfolyókban

Rivulogammarus balcanicus (balkáni bolharák)

Gammarus fossarumGammarus fossarum  – közönséges bolharák– közönséges bolharák

3.2. Eumalacostraca alosztály (Subclassis Eumalacostraca)
b.) Költőtáskás rákok  rendje (Ordo Edriophthalma)

b.) Felemáslábú rákok alrendje (Amphipoda)
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