
Felismerendő gerinctelen állatok 
 

SZIVACSOK TÖRZSE 
 balatoni szivacs 

mosdó szivacs 
 vénusz kosárka* 

 

CSALÁNOZÓK TÖRZSE 

kehelyállatok osztálya 
 kockamedúza 

hidraállatok osztálya 
 édesvízi hidra* 
 portugál gálya* 

virágállatok osztálya 
 tengeri rózsa* 
 korallok* 

 

LAPOSFÉRGEK TÖRZSE 

örvényférgek osztálya 
 füles planária 
 tejfehér planária 

galandférgek osztály 
 horgasfejű galandféreg 

GYŰRŰSFÉRGEK TÖRZSE 
 földigiliszta 
 csővájó féreg (Tubifex) 

orvosi pióca 

FONALFÉRGEK TÖRZSE 
 orsógiliszta 
 hegyesfarkú bélgiliszta 

 

PUHATESTŰEK TÖRZSE 

csigák osztálya 
bíborcsiga* 
porceláncsiga* 
mocsári csiga 

 tányércsiga 
 kárpáti meztelencsiga 
 kerti meztelencsiga 
 éticsiga 

pannoncsiga 
kórócsiga 

kagylók osztálya 
 vándorkagyló 
 nagy tavikagyló 
 osztriga* 
 szívkagyló* 
 kékkagyló* 
 fésűkagyló* 

fejlábúak osztálya 
 csigáspolip* (Nautilus) 
 közönséges tintahal* (Sepia) 
 közönséges polip* (Octopus) 

 

ÍZELTLÁBÚAK TÖRZSE 

rákok osztálya 
 vízibolha  
 bolharák 
 pinceászka 
 kecskerák 
 garnélák* 
 tarisznyarák* 
 remeterák* 
 languszta* 

homár* 

ikerszelvényesek osztálya 
 vaspondrók  
 karimás ezerlábú 

százlábúak osztálya 
 barna százlábú  
 vörös rinya 
 pókszázlábú 

rovarok osztálya 
 ezüstös ősrovar 
kérészek rendje 
 tiszavirág 
 zöld álkérész 
szitakötők rendje 
 kék karcsúszitakötő 
 sebes acsa  
 közönséges szitakötő 
egyenesszárnyúak rendje 
 zöld lombszöcske 
 szemölcsrágó szöcske 
 lótücsök 
 mezei tücsök 
 tarlósáska 
 sisakos sáska 
 olaszsáska 
kabócák rendje 
 manna kabóca 
 vérpettyes kabóca 
poloskák rendje 
 bogyómászó poloska 
 verőköltő bodobács 
 molnárpoloska 



bogarak rendje 
 sárga szegélyű csíkbogár 
 bőrfutrinka 
 temetőbogár 
 nagy szentjánosbogár 
 hétpettyes katica 
 22 pettyes katica 
 közönséges nünüke 
 szarvasbogár 
 cserebogarak 
 tavaszi ganajtúró 
 aranyos virágbogár (rózsa) 
 nagy hőscincér 
 havasi cincér 
 gyászcincér 
 ormonyásbogarak 
 burgonyabogár 
 betűző szú 
 
hártyásszárnyúak rendje 
 óriás-fenyődarázsfürkész 
 rózsagubacsdarázs 
 nagy magyargubacsdarázs 
 erdei vöröshangya 
 gyepi hangya 
 német darázs 
 lódarázs 
 földi poszméh  
 házi méh 
 
lepkék rendje 
 ruhamoly 
 készletmoly 
 sárgagyűrűs álcsüngőlepke 
 barna medvelepke 
 kutyatejszender 
 nagy éjjeli pávaszem 
 gyapjaslepke 
 kardoslepke 
 fecskefarkú lepke 
 nagy káposztalepke 
 saktáblalepke 
 közönséges boglárka 
 nappali pávaszem 
 atalantalepke 
 kis rókalepke (csalánlepke) 
 nagy színjátszólepke 
 
 
 

kétszárnyúak rendje 
 gyötrőszúnyog 
 árvaszúnyogok 
 közönséges lószúnyog 
 marhabögöly 
 közönséges pőcsík 
 házilégy 
 fémzöld döglégy 
 kockás húslégy 
 kék dongólégy 
 közönséges zengőlégy 
 közönséges muslica 
egyéb rendekből 
 német csótány (svábbogár)  
 ájtatos manó (imádkozó sáska) 
 közönséges fülbemászó 
 fejtetű 
 zöld rózsalevéltetű 
 

pókszabásúak osztálya 
skorpiók rendje 
 kárpáti skorpió 
pókok rendje 
 koronás keresztespók 
 darázspók 
 zugpók 
 búvárpók (vizipók) 
 karolópók 
 szongáriai cselőpók 
 álkaszáspók 
 kaszáspók 
atkák rendje 
 bársonyatka 
 rühatka 
 kullancs 
 

TÜSKÉSBŐRŰEK TÖRZSE 

tengeri liliomok osztálya 
 földközi-tengeri liliom* 

tengeri csillagok osztálya 
 vöröslő tengeri csillag* 
 osztrigafarkas* 
 töviskoronás csillag* 

kígyókarú csillagok osztálya 
 foltos kígyókarú csillag* 

tengeri uborkák osztálya 
 ülő tengeri uborka* 

tengeri sünök osztálya 
 dárda sün* 
 kővájó sün* 


