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AZ ŐSLÉNYTAN LEGÚJABB EREDMÉNYEI III. 
A KIHALT ÁLLATTÖRZSEK PROBLÉMÁJA

Géczy- Barnabás

Könnyű feladat a phylumot nomenklatúra! szempontból definiál
ni, mint az állatvilág legmagasabb obligatorikus kategóriáját. 
Nehezebb a törzsekről egyértelmű tartalmi definíciót adni. El
fogadható YOCHELSON /1977• P* 438/ meghatározása, amely szerint 
minden phylum szubsztanciálisan különbözik a többitől, az azon
ban, hogy mi tekintendő szubsztanciális differenciának, már a 
rendszerező Ítéletére van bizva.

Érthető, hogy a zoológusok körében máig sem alakult ki egysé
ges vélemény az állattörzsek számára vonatkozóan. DUDICH és 
LOKSA Állatrendszertan /1969/ c. könyve, valamint a magyar Bio
lógiai Lexikon /1975/ 24 törzsre osztja fel az állatvilágot.
Az Uránia Állatvilág /1971/ 28, VALENTINÉ /1978/ 26, REMANE 
/1976/ mindössze 17, HENNIG /1979/ 19 törzset különit el. VA
LENTINÉ és HENNIG a Protozoákkal nem foglalkozik. A Szovjet 
Enciklopédia /1972/ szerint 10-33 törzsre különíthető el az ál
latvilág.

Mivel a Pogonophorák felfedezése /1914/ óta uj törzsre a zoo
lógusok nem bukkantak, az eltérések nem az ismeretanyagból, ha
nem annak értékeléséből adódnak. A "klasszikus”, nagy fajgaz
dagsággal és földrajzi elterjedéssel jellemzett törzsek vi
szonylag kevés problémát okoznak. Ilyenek a Poriférák, Mollus- 
cák, Echinodermaták és a Vertebraták. Ezeknek a rendszertani 
helye lényegében a XIX. század óta változatlan. A Protozoáknál 
már más helyzet. Ezeket egyrészt önálló birodalomba /Protista/ 
vonták be, másrészt számos monophyletikus egységre /Zooflagel-
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lata, Rhizoflagellata, Heliozoa, Radiolaria, Acantharia, Ci- 
liata/ bontották. A rendszerezek többsége a Chidariákat és a 
Ctenophorákat önálló törzsnek tekinti, HENNIG viszont a két 
törzset osztályokra bontva Coelenterata néven fogja össze. A 
férgek különböző számú törzsre tagolhatok. A legtöbb rendsze
rező önálló törzsnek tekinti a Plathelminthes, Nemertini, Ne- 
mathelminthes /= Aschelminthes/, Kamptozoa /= Entoprocta/, 
Priapulida, Sipunculida és Echiurida phylumot. A korábban ön
állónak tekintett Mesozoa phylumot jogosan tekintik módosult 
Plathelminthesnek. Vannak, akik a Nemathelminthes osztályokat 
/Rotatoria, Acanthocephala, Gastrotricha, Kinorhyncha, Nema- 
toda/ törzsi szintre emelik, mások a Priapulidákat is a Ne- 
mathelminthesek közé sorolják. Általában önálló törzsnek te
kintik az Annelidákat, az Onychophórákat és az Arthropodákat. 
HENNIG e három törzset Articulata néven egy törzsbe vonja 
össze, HANTON /1977/ viszont az Arthropoda törzset superphy- 
lum fokra emeli. A Pentastomidák és a Tardigradák kategória 
szintjéről megoszlanak a vélemények. Valószínű, hogy ezek az 
alacsony faj számú csoportok az Ízeltlábúak közé tartoznak. A 
Tentaculata törzsbe sorolt Phoronida, Bryozoa /Ectoprocta/ és 
Brachiopoda osztályokat indokolatlan önálló törzseknek tekin
teni. Aligha férhet kétség viszont a Chaet ognatha, Pogonopho- 
ra és Henri chordata /= Protochordata/ törzsek önállóságához.
A Tunicata, Acrania és Vertebrata /= Craniota/ törzseket in
dokoltabb önálló egységként kezelni, mintsem altörzsként a 
Chordatákhoz sorolni.

A jelenleg élő 23 törzs közül mindössze a Ctenophorák és az 
Acraniák ismeretlenek a fosszilis anyagból. A Ctenophorák szi
lárd vázat nem választanak el, és szövetük víztartalma meg
haladja a 99%-ot. Érthető tehát, hogy nem fosszilizálódnak.
Az Acraniáknak ugyancsak nincs szilárd váza. Mindkét törzs a 
"minor phyla" körébe tartozik. A Ctenophoráknak 80, az Acra
niáknak 13 faja él. Annál inkább meglepő, hogy az összes töb
bi törzs prekambriumi, illetve paleozoós léte fossziliák alap
ján bizonyítható, függetlenül attól, hogy volt-e szilád vázuk 
vagy sem. A felsőprekambriumtól ismerjük a Cnidaria, Echiuri-
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da, Annelida, Arthropoda, Pogonophora és Echinodermata törzse
ket. Kambriumi rétegekből kerültek elő az első Protozoa, Pori- 
fera,- Plathelminth.es, Nemertini, Priapulida, Sipunculida, Mol- 
lusca, Tentaculata, Hemichordata, Tunicata és Vertebrata ma
radványok. A fosszilis leletek alapján valészinü, hogy a 
Kamptozoák, Onychophorák és a Chaetognathák már a kambriumban 
megjelentek. A legidősebb Nemathelminthes maradványokat a fel
sőkarbonból Írták le.

A paleontologiai anyag alapján kétségtelen, hogy a ma élő 
törzseknek hosszú földtörténeti múltja van, teljesen függetle
nül attól a szembetűnő különbségtől, amely az egyes törzsek 
mai faj számában mutatkozik. Az Echiurida törzsbe jelenleg 
mindössze 60 faj tartozik. A felső prekambriumi Protechiurus 
genust GLAESSNER /1979/ a mai Echiuridae családba tudta so
rolni, A Priapulida törzsben jelenleg 4 faj ismert. C0NWA.Y 
MORRIS /I977,p»7/ szerint a középsőkambriumi Sürgess palából 
előkerült genusok 6%-a ebbe a phylumba tartozik. Viszonylag 
nagyobb a Pogonophorák fajgazdagsága /100 species/, a fosszi
lis anyag alapján azonban feltehető, hogy ez a csoport is a 
múltban jelentősebb szerepet játszhatott a tenger élővilágá
ban, /SEPKOSKI /1979/ adatai szerint a Pogonophorák a felső- 
vendiben és legalsó kambriumban nagyon alakgazd'agok voltak, 
és családszinten a diverzitásuk csökkenése már a kambriumban 
megkezdődött,

A mai törzsek múltja nagyon különböző. Az Echiuridák és a Po
gonophorák valószinüleg perzisztens szűk csoportot képvisel
nek, a Priapulidák pedig élő kövületek, A klasszikus törzsek 
viszont széleskörű adaptív radiációjuk eredményeként sokféle 
környezeti fülkét hódítottak meg és nagy fajgazdagságot ér
tek el,

Jelenlegi ismereteink szerint az állattörzsek szétkülönülése 
több mint 570 millió évvel ezelőtt, már a felsőprekambrium- 
ban végbement, Igaz ugyan, hogy az állattörzsek többségét 
csak a kambriumtól kezdve ismerjük, ennek azonban tafonómiai 
magyarázata van. A. Burgess palával egyenértékű — kivételes
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fennmaradási feltételeket nyújtó — prekambriumi lelőhely mind- 
ezideig ismeretlen, A fosszilis anyag alkalmatlan az állattör
zsek cladogramjának megrajzolására,

Pokozza a törzsek közötti kapcsolatok tisztázásának nehézsé
gét az a tény, hogy a ma is élő törzseken kivül a prekambri- 
umból és a paleozoikumból több kihalt törzset ismerünk* VA
LENTINÉ 1977~ben a paleozoikumban élő, de ma már kihalt tör
zsek számát ötre becsülte, 1978-ban kilencre. A változás kap
csolatban van azzal a reviziós munkával, amely a Sürgess pala 
/Brit Columbia/ páratlan megtartású faunájára épül, A Burgess 
palában az anorganikus váz nélküli, chitinvázu szervezetek is 
megmaradtak. Maga a chitin váz pedig SOKOLOV /I97ő/ szerint 
már a prekambriumban megjelent.

A chitinvázu szervezetek sorába tartozik a Burgess palából 
leirt Hallucigenia. Mindössze 2 cm hosszú bilaterális Metazoa, 
függelék nélküli gömbölyű fejjel, 7 dorsalis kétcsúcsú tenta- 
culummal és 7 pár ventrolateralis tüskével, Az utolsó tapoga
tó mögött, a felfelé hajló végbélnyílás közelében apró tenta- 
culum-bojt van. A tentaculumok üresek és mozgathatóak voltak, 
és valószínűleg fogószervként működtek, mivel mindegyiknek 
két csúcsa volt.

A látszólagos szelvényezett ség ellenére bizonyos, hogy a 
Hallucigenia nem tartozott az Annelidák közé. CONWA.Y MORRIS 
/1977/ felvetette az Echinodermata rokonság nagyon távoli le
hetőségét. Mindenesetre a Hallucigenián több törzscsoport 
/Articulata, Lophophorata, Oligomer Deuterostomia/ bélyegei 
keverednek. Ennek megfelelően a rendszertani helye a csoport
nak teljesen bizonytalan, jóllehet több, kitűnő megtartású 
példánya került elő. Hasonló a helyzet más Burgess palából 
gyűjtött fossziliák esetében is.

A kihalt törzsek között van olyan, amely nagy diverzitásban 
hosszú időn át élt, és szilárd váza alapján jól tanulmányoz
ható. Ilyen a kambriumtól ordoviciumig élő, mészvázú Archaeo- 
cyatha, amely a Receptaculitidákkal együtt köztes helyet fog
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lal el a zöldmoszatok, 1oraminiférák, Poriferák és a Cnidari- 
ák között. /"Archaeata Kingdom" v.ö. ZHURAVLEVA et al; 1974/*

A prekambriumi Petalonamakat először Dél-Afrika területéről 
Írták le. Újabban előkerültek a Szovjetunió prekambriurnából 
is. A Petalonamák PFLUG /1970/ feltevése szerint köztes he
lyet foglalnak el a Metaphyták és a Metazoák között, és eset
leg mindkét birodalom ősei.

Bizonyosan az állatvilág körébe tartozik a Conodontophorida 
törzs, amely a mikroszkópos kicsinységü conodonták alapján a 
prekambriumtól a triászig követhető a fosszilis anyagban<. En
nek a törzsnek a rokonsági kapcsolata teljesen tisztázatlan 
/lophophorata? Ghordata?/.

Az utóbbi évek nagyon beható őslénytani vizsgálatainak ered
ményeként nincs kizárva annak a lehetősége, hogy a prekambri- 
um és a phanerozoikum határán nemcsak lényegesen több állat
törzs élt a Földön, mint jelenleg, hanem az élővilág birodal
mainak a száma is nagyobb volt a jelenleginél. Különösen jo
gos ez a feltevés, ha figyelembe vesszük a fosszilis dokumen
tum anyag hézagosságát, A fejlett Intertebrata törzsnek pre
kambriumi létezése más megvilágításba helyezi a prekambrium/ 
kambrium határát, és feleslegessé tesz számos, a Metazoák hir
telen ugrásszerű kialakulására vonatkozó elméletet /v.ö. MO
NOSTORI, 1979/.

Az állattörzsek korai szétkülönülése és a kihalt phylumok 
nagy száma ellene szól annak a XIX. századi feltevésnek, hogy 
a ma élő törzsek fokozatosan egymásból fejlődtek ki, és ko
moly kételyeket támaszt azokkal a modern evolúciós elméletek
kel szemben, amelyek a recens törzsek filogenetikai összefüg
géseinek vizsgálatánál csak a zoológiái anyagot veszik figye
lembe, A paleontológiai anyag, a kihalt törzsek nagy száma a 
Metazoák sokkal szélesebb kialakulási lehetőségére utal, sem
hogy egyértelműen bármely ma is élő állatcsoportban /Protozoa, 
Cnidaria, Turbellaria stb,/ kereshetnének a jelenlegi állat
törzsek ősét.
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AZ ÁLLATTÖRZSEK MEGJELENÉSE A FOSSZILIÁK ALAPJÁN

Prekambrium kambrium ord.-perm PHYLUM mai faj szám
PROTOZOA 30 000
PORIPERA. 5 000
ARCHAEOC YATHA -
CNIDARIA 10 000
CTENOPHORA 80
PLATHELMINTHES 12 400
NEMERTINI 750
KAMPTOZOA 60
NEMATHELMINTHES 15 000
PRIAPULIDA 4
SIPUNCULIDA 250
MOLLUSCA 130 000
ECHIURIDA 60
ANNELIDA 6 800
ONYCHOPHORA 70
ARTHROPODA 3 000 000?
TENTACULATA 5 000
GHAETOGNATHA 50
POGONOPHORA 100
HEMICHORDATA 80
ECHINODERMATA 5 380
CONODONTOPHORIDA -
TUNICATA 2 140
ACRANIA 13
VERTEBRATA 41 600
INCERT.SEDIS _

Vendian Cambrian Ord.-Permian Phyla species /Recent/
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